Participeren met 7.708 handen

EGBG • Martijn Engelbregt
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Voorwoord
Saskia Bak, algemeen directeur Fries Museum
Het is alweer ruim een jaar geleden dat er in Leeuwarden nogal wat opschudding ontstond over een in
kleurrijk papier gestoken pakketje dat huis-aan-huis
in de stad werd bezorgd. Het pakketje bevatte een
baksteen en een korte uitleg over dit onorthodoxe
presentje. Leeuwarders werden uitgenodigd om te
bouwen aan het GROOT Leeuwarder Monument
in het centrum van Leeuwarden. Een eerbetoon
aan de in Friesland belangrijke architect W.C. de
Groot. De Groot was weliswaar in naam onbekend,
maar volgens het illustere W.C. de Grootgenootschap zonder meer een beeldbepalend architect in
Leeuwarden.
Dit was voor het Fries Museum een goede reden
om aandacht te besteden aan W.C. de Groot. Het
museum bouwt zelf aan een nieuw museumgebouw
en vernieuwt daarmee niet alleen zijn behuizing
maar ook zijn rol in en voor de samenleving.
Vooruitlopend daarop wilde het museum beslist
geen klassieke architectuurtentoonstelling maken
met maquettes, foto’s en blauwdrukken van gebouwen, maar heeft het vooral aandacht besteed aan
de betekenis en de rol die de huizen, gasthoven,
boerderijen, villa’s en arbeiderswijken nu nog hebben.
Bewoners en gebruikers kwamen in de tentoonstelling aan het woord en het ‘W.C. de Groot gevoel’
werd naar voren gebracht. De tentoonstelling bood
volop ruimte voor visies, meningen en ervaringen.
Om de onverwachte kijk op de gebouwde omgeving te stimuleren en de betrokkenheid bij de
gebouwen van de Groot te onderzoeken, heeft het
museum Martijn Engelbregt uitgenodigd om binnen
de W.C. de Groot manifestatie een project op te
zetten. Martijn stelt maatschappelijk fenomenen en
verhoudingen aan de orde en betrekt actief mensen
in zijn projecten, voor wie hij processen blootlegt,
die hij op een nieuwe manier laat kijken of die hij
creatieve oplossingen biedt voor situaties waar ze
tegenop lopen.
Normaal zijn de uitgangspunten en het verhaal voor
tentoonstellingen vast omschreven, maar de opdracht
aan Martijn was open. Hem was gevraagd om een
3

beeldende reflectie op de architectuur van W.C.
de Groot te geven, maar waartoe dat zou leiden
was voor ons als opdrachtgever net zo spannend
als voor ieder ander. Zijn uiteindelijk voorstel was
nog veel spannender dan wie dan ook had kunnen
denken. Het was een haarscherpe vertaling van de
vraag, maar realiseerbaar? Vertrouwen was er volop.
De Gemeente Leeuwarden verleende volop medewerking, het Koninklijk Verbond van Nederlandse
Baksteenfabrikanten leverde de bakstenen, dak- en
thuislozen van ZIENN Opvang & Ondersteuning
vonden het een geweldig project en zetten zich in
om de bakstenen te verspreiden en Caparis verzorgde
de verpakking. Het project is financieel ondersteund
door de Gemeente Leeuwarden, het Prins Bernhard
Cultuurfonds Fryslân, de Stichting Woudsend anno
1816, Stichting DOEN en Sauna Hotstones. Nieuw
Wonen Friesland was de hoofdsponsor van het
totale W.C. de Groot project, waar het GROOT
Leeuwarder Monument een onderdeel van was.
Het project liep anders dan gedacht. Na een dringend
verzoek van de burgemeester van Leeuwarden hebben we het verspreiden van de bakstenen moeten
staken. Voor ons werd dat ook onderdeel van het
project. Zodra er iets buiten de gewone orde verloopt, komen er andere krachten en processen op
gang. Het metselen door de Leeuwarders aan het
GROOT Leeuwarder Monument moest doorgaan
en er zijn alternatieven gezocht. Met enthousiasme,
creativiteit en grote betrokkenheid is er door jong
en oud gemetseld.
Voor het museum was dit een geslaagd project, omdat
het helemaal past in de doelstelling van het nieuwe
museum: met creativiteit, prikkeling en debat een
bijdrage leveren aan de samenleving. Wij hebben
ogen kunnen richten op de rol en de betekenis van
een met zorg en aandacht gebouwde omgeving.
Wij zijn blij met deze uitgave als reflectie op het
project en complimenteren Martijn Engelbregt met
zijn scherpe concept. En wij danken alle betrokkenen.

Bouwen met
7.708 handen
Martijn Engelbregt
Op 14 juli 2008 ontving ik een mail van het Fries wijzing worden bijgesloten. Gelukkig vindt het Fries
Museum met de vraag of ik mee wil werken aan een Museum in Immie Jonkman de perfecte producent. De
tentoonstelling over de Friese architect W.C. de Groot. sociale werkplaats Caparis kan de stenen inpakken en
Het is de bedoeling dat ik bewoners en gebruikers be- een groep dak- en thuislozen van de opvangorganisatie
trek bij mijn werk.
Zienn zorgt voor de bezorging. Met het inpakken van
Mijn eerste ingeving is om een plek te creëren waar de stenen zullen maar liefst 25 mensen 10 dagen bezig
mensen met elkaar kunnen metselen.
zijn. De bezorging wordt verspreid
Een vraag daarbij is hoe ik Leeuwarders
over 5 dagen, waarin met kruiwagens
Hoe
zorg
je
ervoor
uit alle lagen van de bevolking zover
huis-aan-huis al de bakstenen aan de
krijg om mee te doen. Ik bedenk me
inwoners van Leeuwarden worden
dat er 45.000 bakdat de stenen huis-aan-huis verspreid
bezorgd.
stenen
huis
aan
huis
kunnen worden. Dat is de meest directe
manier om mensen uit te nodigen om
Op maandag 31 augustus beginnen 33
worden verspreid?
deel te nemen. De Leeuwarders krijgen
dak- en thuislozen met het huis-aandan een cadeau waarmee ze op een
huis verspreiden van de bakstenen. De
bijzondere manier geconfronteerd worden met het ba- reacties van bewoners zijn erg positief. Mensen komen
siselement van de architectuur van W.C. de Groot. Het zelfs naar de bezorgers toe om de baksteen op te halen.
idee om met elkaar een monument te gaan metselen We zijn nu echt begonnen en ik verheug me op het
voor Leeuwarden volgt snel en levert de titel van het metselen van de eerste stenen.
project op: GROOT Leeuwarder Monument.
Wisselende berichtgeving
Naast Stichting DOEN, Sauna Hotstones, Stichting Het is een keuze om pas ná het verspreiden van de
Woudsend, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân om- stenen een persbericht uit te geven. De verrassing van
armt ook gemeente Leeuwarden het project. Zij draagt een ingepakte baksteen is namelijk minder wanneer
financieel bij en faciliteert in een plek om het monument de mensen er ‘s ochtends al over hebben gelezen. Dat
te bouwen. Het plan om de bakstenen te verspreiden vanuit de verrassing èn verwarring de eerste berichten
wordt voorgelegd aan de evenementenafdeling van de zullen verschijnen, met name op snelle internetmedia,
gemeente en ook een adviseur van de burgemeester is ingecalculeerd. Op het internet verschijnen diezelfde
wordt ingelicht over het plan. Er wordt positief gere- ochtend ook daadwerkelijk de eerste berichten. Deze
ageerd. Het risico van stenen op de straat wordt niet zijn voor een belangrijk deel positief, maar er zijn ook
groter ingeschat dan het risico van stenen die bij elk kritische berichten. Spitsnet komt met een kop die de
bouwproject of bestrating in de openbare ruimte aan lading in letterlijke zin niet dekt: ‘Baksteen op deurde orde zijn.
mat’. De baksteen wordt natuurlijk bij afwezigheid van
de bewoner niet door de brievenbus gegooid, maar
Aanvankelijk is de logistiek de grootste zorg. Hoe zorg wordt netjes naast de deur gelegd. De beeldvorming
je ervoor dat er 45.000 bakstenen huis-aan-huis worden lokt echter direct reacties uit, welke (anoniem) geplaatst
verspreid? Drie grote opleggers vol met stenen, met een worden bij het artikel. De teneur is dat er weer eens
totaal gewicht van 85.000 kilo, voldoende om drie grote sprake is van weggegooid gemeenschapsgeld en dat het
vrijstaande woningen te bouwen. Bovendien moeten de een mooie aanleiding is om met stenen te gaan gooien.
stenen worden ingepakt en moet er een gebruiksaan- Na Spitsnet volgt ook de Telegraaf die een kritische
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Rond 1900 Architect W.C. de Groot bouwt drie arbeiderswijken
en diverse markante gebouwen in Leeuwarden en omstreken.
De vernieuwing in het werk van De Groot is vooral zichtbaar in
de frisse materiaalkeuze en de toepassing daarvan. Kleurige
perssteen of verblendsteen en accenten van kleurig geglazuurde steen zijn karakteristiek in zijn oeuvre.

2002 Kunstenaar Walter
Baas uit Leeuwarden
bouwt ‘Hommage aan
W.C. de Groot’, een Lvormige muur met karakteristieke ‘baksteennauwkeurige citaten’ van de
door De Groot ontworpen
volkswijken Oud-Indische
buurt, de Saskiabuurt en
de Hollanderwijk.

2008 Ton Aartsen fotografeerde interieurs van de W.C.
de Groot woningen in de Hollanderwijk.
28-08-08 Martijn Engelbregt krijgt een rondleiding van Walter
Baas langs de hoogtepunten van het oeuvre van W.C. de
Groot. Hij toont ook zijn eigen kunstwerk; een hommage aan
het werk van W.C. de Groot, een muur waarin veel typische
details verwerkt zitten.
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25-08-09 De bakstenen worden bij
sociale werkplaats Caparis schoongeveegd, voorzien van een gebruiksaanwijzing, gevat in een feestelijke
verpakking en afgesloten met een
adressticker; aan de bewoner.

24-08-09 45.000 bakstenen, dat zijn drie grote opleggers
vol, voldoende stenen om drie grote vrijstaande huizen
te bouwen, goed voor een gewicht van ruim 80.000 kilo.

Leeuwarder Courant 31-08-09

Huis aan Huis 02-09-09

31-08-09 33 dak- en thuislozen
van het opvangcentrum Zienn beginnen met het verspreiden van
de bakstenen door Leeuwarden.

De Leeuwarder Courant bericht als eerste op haar website over het project. De
eerste reactie op het artikel is zeer hoopvol, AnnetteF citeert Bram Vermeulen
‘... Ik heb een steen verlegd, in een rivier op
aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat, door het verleggen van die ene steen, de
stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. ...’

31-08-09 Tijdens het
bezorgen bellen twee
bezorgde oudere dames naar het museum. Of we de stenen
niet direct voor de
deur willen leggen, ze
zouden erover kunnen
struikelen.

31-08-09 De reacties op de bezorgers zijn zeer positief. Veel
mensen lopen de straat op om
zelf hun steen op te halen.
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vertegenwoordiger van de lokale VVD uitgebreid aan
het woord laat.
De berichtgeving blijft niet onopgemerkt. Een vertegenwoordiger van één van de woningbouwverenigingen belt
met het museum en eist dat de stenen worden opgehaald.
Deze eis gaat vergezeld van een waarschuwing; als het
museum niet stopt met verspreiden zullen de stenen
op kosten van het museum worden geretourneerd. Het
museum schrikt van de harde taal en stopt direct met
de verspreiding van de stenen bij de woningen van de
betreffende woningbouwvereniging.

Tijdens de persconferentie die volgt maak ik duidelijk
dat ik zeer teleurgesteld ben in de burgemeester, dat
ik persoonlijk meer vertrouwen heb in de bevolking
van Leeuwarden, maar dat de actie van de burgemeester de bouw van een mooi monument niet in de weg
zal staan. Mensen die geen baksteen ontvingen kunnen er namelijk één ophalen bij het museum, of op de
bouwlocatie. Ik meld vrolijk dat de burgemeester het
team van het GROOT Leeuwarder Monument en de
bewoners van Leeuwarden veel werk uit handen heeft
genomen, ze hoeven nu immers niet meer te slepen met
de bakstenen.Tegelijk gedenk ik de gebeurtenis van de
vorige dag: 33 dak- en thuislozen hebben met elkaar
ruim 10.000 stenen rondgebracht, voldoende voor een
volwaardig eengezinswoning.

De verspreiding wordt stopgezet
De andere woningbouwverenigingen staan op dat moment nog positief tegenover het plan, maar gedurende
de dag verandert dat. De lijn tussen de woningbouw- Het bouwen
verenigingen en de burgemeester blijkt kort. Deze ver- Vol goede moed wordt met de resterende stenen op de
zoekt het Fries Museum zeer dringend de verspreiding bouwlocatie een kleurige sculptuur gemaakt.
te stoppen, omdat de openbare orde in het geding zou Op zaterdag 5 september leggen Puk (6) en Hiele (68)
zijn. Op welke feiten de burgemeester zich beroept blijft samen de eerste steen onder veel belangstelling.
onduidelijk. Zijn motieven lijken rechtstreeks afkomstig Binnen twee dagen plaatsen ruim duizend Leeuwarders
van de internetfora, waar anonieme Nederlanders, meestal een baksteen in het cement. Mensen reageren erg enniet eens uit Leeuwarden zelf, aangeven voor bakstenen thousiast.Veel mensen komen met hun steen die thuis
andere dan opbouwende mogelijkheden te kennen. Het is bezorgd. De helpende metselaars zijn dak- en thuiszijn veelal ironische reacties, zoals deze: ‘Bij mij lag ie lozen en leerlingen van de Praktijkopleiding Bouw. Zij
al op de stoep. Keurig verpakt in een rood (moet wel zorgen voor het cement en helpen de mensen de steen
een socialistisch tintje aan natuurlijk!) papiertje! Mooi een plek te geven. Omdat iedereen de steen zo hoog en
op tijd voor vrijdag, kunnen we weer lekker gooien! zichtbaar mogelijk wil plaatsen, vragen de metselaars de
Voordeel is ook dat de stenen dan niet uit de straten mensen mee te denken in het grotere geheel.
hoeven te worden gehaald.’
Als ik de burgemeester vraag wat preDe hele week wordt er dus driftig ge‘Mooi op tijd
cies de reden is komt deze met het
metseld. In eerste instantie zijn de wat
voor vrijdag,
antwoord: ‘berichten die circuleren
oudere, mannelijke Leeuwarders erg
op het internet’. Op de vraag hoe
sceptisch over het project. Ze vinden
kunnen we weer
serieus de burgemeester dit soort behet onzin en weggegooid geld. Bijlekker gooien!’
richten neemt die veelal anoniem zijn
zonder is dat deze mannen wel elke
geschreven en of het zinnig is om
dag even langskomen om te kijken
daarop een actie te stoppen die zorgvuldig is voorbereid hoe het monument vordert. Met een aantal van hen
door museum èn gemeente geeft hij een ontwijkend ontstaat zelfs een band, ze gaan meehelpen en nodigen
antwoord. Voor de goede orde: er zijn geen inciden- mede stadsgenoten uit om ook mee te doen.
ten of bijna incidenten met de stenen of de bezorging Het project wordt ook omarmd door kinderen, door
daarvan geweest.
families, en door veel jongeren die graag meedoen
met het bouwen. Jongeren zijn doorgaans moeilijk te
Het museum zegt niet anders te kunnen doen, dan ge- betrekken bij kunstprojecten, met name de allochtone
hoor te geven aan het verzoek van de burgemeester en jongeren, maar ze blijken heel graag een steentje bij
vraagt mij vooruit te kijken. Dat is makkelijker gezegd te dragen.
dan gedaan. Ik voel de behoefte om met de burgemeester in discussie te gaan en de realiteitszin terug te Ik ontmoet Bas, een jongen die graag een steen met
brengen in het geheel. Maar ik weet dat het geen zin een boodschap wil plaatsen ter herinnering aan zijn
heeft om een machtsstrijd aan te gaan. Ik tel uiteindelijk overleden zusje. We besluiten stiften aan te bieden
mijn zegeningen: de dak- en thuislozen hebben 10.000 waarmee mensen hun steen van een boodschap kunnen
stenen rondgebracht.
voorzien. Dit verhoogt het enthousiasme onder met
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name jongeren nog meer. Gedurende de week komen
er steeds meer mensen langs die van hun bijdrage een
persoonlijke uiting maken. Ze voegen beschilderde stenen, gebeeldhouwde hoofdjes, stenen met opgeplakte
letters, stenen met sieraden, stenen met kerstmannetjes
en tegeltjes voorzien van boodschappen toe.

Allerlei mensen komen dus een steentje bijdragen, elk
met zijn eigen verhaal. Eén man wil graag iets vertellen
bij zijn steen, die hij speciaal in regenboogkleuren heeft
beschilderd. Een aantal jaar geleden is hij hard gevallen, waardoor hij invalide werd. De periode die daarop
volgde is afschuwelijk geweest, maar hij heeft iets heel
belangrijks geleerd dat zonder die val niet was gebeurd.
Hij heeft de waarde van het leven ingezien. Niet dat hij
blij is met de val op zich, maar het inzicht dat hij ermee
verkregen heeft is onbetaalbaar. Dat verhaal draagt hij bij
aan het monument in de vorm van een steen. Zo zijn
er vele stenen die met een bepaalde
intentie geplaatst zijn.

Zo ontstaat er langzaam een heus monument, waarvan de vorm continu verandert. Ik heb geen invloed
meer op het monument zelf. In zekere zin heeft niemand dat. De Leeuwarders tezamen bouwen iets. Zo is
de participatie mijns inziens ultiem.
Zonder plan, geen ontwerp of schets.
‘Het bouwen van
Alle bezoekers samen laten gedurende
acht dagen een monument vanuit het het kunstwerk is een
niets ontstaan.

Het leggen van de eerste steen levert
een positief beeld in de media. ‘Mogrenzenslechtende nument uit baksteen verbindt’ en een
Zoals bij veel van mijn projecten worpaar dagen later ‘Een mooi eerbetoon
activiteit’
den de reacties op het werk zelf tevens
aan W.C. de Groot’.
Toch slaat niet alle aandacht om naar
onderdeel van het gehele project. Er
ontstaat een groep die voor en een groep die tegen het positieve. Zo word ik op 10 oktober uit bed gehet baksteen-project is. Het al dan niet plaatsen van beld door een journalist van de Leeuwarder Courant,
een steen wordt in sommige gevallen een politieke ac- met de vraag of er vaker stenen buiten het hek van de
tie. Veel mensen die in eerste instantie door de media bouwlocatie liggen. Ik schrik hier van, het klinkt alsof
negatief bevooroordeeld naar het plein komen kiezen de stad bezaait ligt met bakstenen. Ik haast me naar de
er bij het zien van het monument toch voor om mee bouwlocatie en daar blijkt dat er welgeteld één steen
te doen. Soms worden ouders overgehaald door kin- voor het hek ligt. Het geeft aan dat de stenen zeer nauw
deren, regelmatig spreken de Leeuwarders elkaar erop gevolgd worden en dat er met name een behoefte lijkt
aan dat het leuker is om mee te doen dan om negatief te zijn voor een negatief bericht over de baksteen.
te blijven.Veel mensen reageren positief omdat ze het
een leuk project vinden, omdat ze het leuk vinden een Bijna dagelijks komt er ook iemand van de gemeente
steentje bij te dragen, om een keer zelf te metselen, kijken naar de bouwvorderingen. Grote vraag wordt of
om met elkaar iets te bouwen. Deze mensen kijken het bouwwerk na de laatste steen kan blijven staan in de
positief naar de baksteen, naar het project en naar het openbare ruimte, zonder bouwhek eromheen. Er wordt
monument dat ontstaat. De mensen die negatief over de afgesproken dat er zo snel mogelijk een bouwopzichter
steen beslissen zijn vervolgens meestal ook negatief over zal komen controleren.
het bouwwerk dat ontstaat. De baksteen lijkt hier een
soort splijtzwam in de Leeuwarder samenleving. Voer De laatste steen
voor borreltafelpraat, internetfora en kranten. Zoals de Op zaterdag 12 september wordt de laatste steen geLeeuwarder Courant:‘Ik geef het direct toe, in het begin plaatst door de bekende Leeuwarder Ed Lip. Er zijn dan
vond ik het niks. Maar ik ben om. Ik ben zelfs enthou- 21.338 stenen geplaatst door 7.708 handen.
siast. (...) Zo’n werk is een flop als het de samenleving Op maandag 14 september worden alle losse stenen
onverschillig laat en een succes als die er enthousiast op verwijderd, wordt het bouwvlak schoongemaakt en
reageert. En dat laatste is gebeurd. Bijna 8.000 handen worden de bouwhekken verwijderd. Het duurt dan
hebben aan het monument meegewerkt. En het wa- nog een week voordat de gemeente met een negatief
ren heus niet alleen autochtone Leeuwarders. Dat is te advies komt: het bouwwerk is gevaarlijk.
zien aan de namen, adressen en andere boodschappen
die de bouwers allemaal op hun steen mochten zetten. Er verschijnen ondertussen vele leuke filmpjes en foto’s
(...) Sommige stenen zijn beschreven met Chinese of op het internet. Het monument wordt omschreven
Arabische lettertekens. Het bouwen van het kunstwerk als de ‘Love Wall’ omdat zoveel mensen de liefde voor
elkaar uiten op het monument. Er worden allerhande
is een grenzenslechtende activiteit geweest.’
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Telegraaf 01-09-09

31-08-09 Bij de flats worden de stenen
in stapels bij de brievenbussen gelegd.
Een woningbouwcorporatie trekt hierover aan de bel. Als het Fries Museum
doorgaat met verspreiden dan zal de
woningbouwcorporatie de stenen zelf
terug laten halen en de kosten hiervan
verhalen op het Fries Museum.

‘Laat me raden:
500.000 euro subsidie?’
Lekker moeder, Spitsnet

‘Daar gaat je marmeren
vloer.’ Barbatruuk!, Spitsnet

‘Dat gaat een heleboel
platte hondjes opleveren...’ Delirium, Spitsnet
‘Ludiek, maar niet erg
handig’ VVD Leeuwarden, Telegraaf

‘Iets met politie ramen
en bakstenen volgens
mij gaat de gemeente
Leeuwarden hier best
veel spijt van krijgen;)’
Vierzefeur, Spitsnet
‘Bij mij lag ie al op
de stoep. Keurig
verpakt in een rood
(moet wel een socialistisch tintje aan
natuurlijk!) papiertje!’ Millos, Telegraaf.nl

‘Ik vind het creatief
en origineel. En aangezien er elke dag
wel losse stenen op
straat liggen zullen
de gevolgen wel meevallen.’ Lekker Belangrijk

‘Zou het zo kunnen
zijn dat veel mensen
dit “kunst”-project
onzinnig vinden en
het daarom is stopgezet? En dan hang
je dat op aan de kapstok baldadigheid.’
AdJo, Noordwijk, Telegraaf.nl

31-08-09 Andere woningbouwcorporaties
zijn aanvankelijk nog erg positief. Het blijkt
echter dat de kritische woningbouwcorporatie zeer gehaast medestanders zoekt in
het idee dat het verspreiden van bakstenen slecht voor Leeuwarden is.

Stuur die bakstenen
naar het Binnenhof
aub. Kunnen ze die
poel des verderfs
mooi dichtmetselen
met al die zakkenvullers er nog in. KlootViooltje,
Spitsnet

‘Zoooooo’n
put in mijn
parket!’ Niet voor
de hond, Spitsnet

‘Als je met een steen
voor de deur al bang
moet zijn voor ingegooide ramen, dan
is er in de buurt toch
iets goed mis. Misschien moeten mensen daar maar eens
hun pijlen op richten.’
Charlie36, Almère, Telegraaf.nl

‘Voor de deur? Ze
hebben gelijk, dat
is vragen om problemen. Wat dacht
je van mensen die
‘s nachts thuiskomen of weggaan
en niet doorhebben dat dat ding
er ligt? Je zou een
doodsmak maken
zeg. Erg ‘ludiek’
maar niet bepaald
slim.’ Linda, Telegraaf.nl

‘Retour gemeentehuis via tnt, lijkt
mij. Uiteraard zonder te frankeren.’
Jan-lul-de-behanger, Spitnet
‘Kan je mooi de ramen
mee inpleuren. Zal ze
leren bakstenen neer
te leggen in de armste wijk van ons land.
Stelletje slimpies.’
Achterhetlijk, Spitsnet
‘Zal ook wel een
creatieveling tussen zitten met een
andere toepassing
voor de baksteen.’
Anoniem, Telegraaf.nl

‘De kruiwagen moet
er aan te pas komen
om alle inwoners van
Leeuwarden een baksteen te bezorgen’
Telegraaf
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31-08-09 In de loop van de middag belt de
burgemeester met het Fries Museum. Hij
vraagt het museum dringend te stoppen
met de verspreiding. ‘Op internet rouleren
geruchten dat er kans is op calamiteiten.’

Volkskrant 02-09-09

Ik haat de stad die de kans op
iets moois laat lopen omdat
haar burgemeester bang is dat
er met die bakstenen wordt gegooid. Cellen.nl

Wie zonder zonde is
werpe de 1e steen.
Altrateam

Leeuwarder Courant 05-09-09

De Baksteen des aanstoots. Belaggeluk

03-09-09 Van de 10.000 bezorgde stenen komt er
welgeteld ééntje retour, keurig via de deur met de
tekst: ‘Retour Afzender, Kinderachtig, PR??’

01-09-09 Tijdens de persconferentie leg ik uit wat de bedoeling is
van het project. Ik vertel teleurgesteld te zijn dat de reacties op
internet ertoe hebben geleid dat de verspreiding gestopt is.

05-09-09 Puk en Hiele leggen samen
de eerste steen onder grote belangstelling van publiek en media.

05-09-09 De stenen die niet
bezorgd zijn worden op het
plein geplaatst waar het Monument gebouwd gaat worden.
Bewoners die geen steen ontvingen kunnen deze ter plekke
in ontvangst nemen en direct
een plekje geven in het GROOT
Leeuwarder Monument.
05-09-09 Acht Brandweermannen steken het project een hart
onder de riem door in uniform
hun steentje bij te dragen.
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zaken toegevoegd aan het monument, zoals aapjes en
titels en schilderijen. Maar ook urine. Het blijkt dat het
monument, net als zoveel openbare gebouwen, gebruikt
wordt om tegen aan te plassen. Het is de 7e keer dat de
Leeuwarder Courant aanleiding ziet iets negatiefs over
het monument te koppen: ‘Monument in gebruik als
pisbak’. Ik vind het wel aardig dat de initialen van de
Groot (W.C.) op deze manier een cirkel maken met
een van mijn eerste ideeën (openbare toiletten), maar
de enkeling die het monument heeft gebruikt om tegenaan te zeiken staat niet in verhouding tot de grote
groep mensen die geïnteresseerd en met plezier heeft
gekeken naar het resultaat.
Wat blijft
De verslaglegging en de foto’s in het Fries Museum
zullen niet het enige zijn dat herinnert aan dit project,
wanneer het weer is afgebroken. Het gezamenlijk gebouwde monument heeft een plek in het collectieve
geheugen van de Leeuwarders gekregen.
Na de bouw heb ik het museum nog enkele malen
gevraagd op welke feiten de burgemeester zich nu beriep toen deze verkondigde dat de openbare orde in
het geding was. Zeker omdat er van de 10.000 stenen
die verspreid zijn geen enkele negatief is gebruikt lijkt
zijn besluit zeer voorbarig te zijn geweest.
Het museum heeft nog een mailtje gewaagd aan dit
vraagstuk, het antwoord op deze mail blijft hangen in
herhaalde gemeenplaatsen. Het museum zegt vervolgens
zelf toch ook niet de behoefte te hebben ‘de onderste
steen boven te krijgen’.
Zelf heb ik daar inmiddels vrede mee. Ik heb lang getwijfeld of ik geen harder spel had moeten spelen. Of
ik de burgemeester voor het blok had moeten zetten
en de voortgang van het project had moeten koppelen
aan het doorgaan met huis-aan-huis verspreiden van
de stenen.
Gedurende het project ervoer ik bepaalde reacties als
ongewenst. De neiging was om mij er tegen te verzetten,
om mijn eigen voorkeuren erdoor te drukken. Maar juist
door enige afstand te nemen tot mijn uitgangspunten en
mee te bewegen met het proces kwam ik vermoedelijk
tot het beste resultaat.
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Baksteen

Wytze Visser

Ik heb een haat-liefde verhouding
met Leeuwarden. De stad waar ik
ben geboren. De stad waar ik leef.
De stad waar ik werk. Ik hou van
deze stad omdat het mijn thuis is.
Ik haat deze stad vanwege de bekrompenheid. Bekrompenheid is de
doodsteek voor een open blik op
de wereld. Voor het zien van kansen.Voor het toelaten van de fantasie.
Voor het nastreven van idealen. Stuk
voor stuk waarden die hun mooiste
vorm krijgen in de kunsten.
Leeuwarden is een stad van baksteen.
Ik groeide op in een wijk van baksteen. Fijne jeugd. Inclusief de kerkgangers die wij vanuit onze huiskamer elke zondag drie keer heen en
weer zagen gaan voor hun geestelijk
voedsel. Baksteen appelleert dan ook
aan calvinisme. Met uitzondering
van een enkele architect. Zoals W.C.
de Groot aan wie het Fries Museum
deze zomer een expositie wijdt.
In het kader van die expositie werd
aan de beeldend kunstenaar Martijn Engelbregt gevraagd een werk
te maken. Zijn idee is prachtig. Helder. Geef iedere Leeuwarder een
baksteen. Bepaal een plek. Bepaal
een moment. En laat Leeuwarden
zijn eigen bouwwerk maken als eerbetoon aan W.C. de Groot. En aan
de stad.

geest in baksteen durft te stoppen.
Ik hou van een stad waar Het Idee
prevaleert boven de Praktische Bezwaren. Ik haat de stad die niet durft.
Ik haat de stad die een mooi idee als
een baksteen laat vallen als er uit de
gemeente bezwaren komen. Ik haat
de stad die de kans op iets moois
laat lopen omdat haar burgemeester bang is dat er met die bakstenen
wordt gegooid. Ik haat die bekrompen stad.
Waar is de burgemeester die zegt “Ik
woon en werk in een stad waar beschaving heerst, waar mensen open
staan voor ideeën, waar mensen zelfs
in grote dronkenschap snappen dat
je geen baksteen krijgt om mee te
gooien, waar zelfs de grootste voetbalvandaal een traan wegpinkt bij
het idee dat hij met zo’n baksteen
iets voor zijn stad kan betekenen,
waar alle 92.004 inwoners op zaterdag naar de plek des heils komen
om hun steentje bij te dragen, waar
camera’s uit de hele wereld getuige
zijn van een sociaal en artistiek wonder, waar zich een keerpunt in de
geschiedenis voltrekt omdat de mens
wel degelijk in staat blijkt om uit
chaos schoonheid te creëren. Hier in
Leeuwarden.Wereldstad!” Het is dat
ik te bang ben, dat ik geen baksteen
heb gekregen en dat de burgemeester hemelsbreed op meer dan 200
meter afstand woont, want anders...

Ik hou van een stad die zulke ideeën
adopteert. Ik hou van een stad die 01-09-09 gepubliceerd op www.cellen.nl
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07-09-09 Bas was de eerste
die een tekst op zijn steen
schreef, dat deed hij als eerbetoon aan zijn zus die een
jaar eerder overleed. Vele
mensen volgden zijn voorbeeld en begonnen boodschappen voor Leeuwarden,
liefdesuitingen en namen op
de stenen te schrijven.
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10-10-09 Lang na de metselperiode worden er nog teksten,
tekeningen en beeldjes toegevoegd aan het monument.

Monument in gebruik
als pisbak
Het tijdelijke monument voor
architect Willem Cornelis de Groot
(1853-1939) kan beter de naam WCmonument krijgen. Er wordt om de
haverklap in geürineerd.
De onlangs door de ingezeten
van Leeuwarden steen voor steen
opgebouwde torens op de plek van
de vroegere Mercuriusfontein dienen als eerbetoon aan de bouwer
van onder meer de Hollanderwijk.
Leeuwarder Courant

28-09-09 Famile Reuring plaatst 3 aapjes op het monument met daarbij een ingelijste brief. ‘Kijk niet naar,
luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in
strijd is met welvoegelijkheid.’

10-10-09 Als een laatste stuiptrekking probeert de Leeuwarder Courant nieuws te maken van het gegeven dat mensen
monumenten gebruiken om tegenaan te urineren.

30-11-09 In de vroege ochtend wordt het GLM afgebroken en weggevoerd onder toeziend oog van een wild en
koukleumend publiek (de kunstenaar, de projectleider en
de fotograaf).
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Onverwachte
wendingen
Martine van Kampen
Van alle criteria die er zijn om een kunstwerk een goed
kunstwerk te noemen – het belang van het onderwerp,
het vakmanschap van de kunstenaar, de gelaagdheid van
het werk – is er één die bij mij vaak komt bovendrijven.
Als je over een kunstwerk kunt vertellen alsof het een
sterk verhaal is duidt dat er meestal op dat het goed in
elkaar zit. Het gaat uiteraard niet altijd op en je kunt
de redenering niet omdraaien – niet alle goede kunstwerken laten zich als een sterk verhaal vertellen. Ook
is het criterium niet voor alle media even toepasselijk
– hoewel ik ervan overtuigd ben dat ook een echt goed
schilderij zich als een sterk verhaal laat vertellen. De
Victorie Boogie Woogie is toch duidelijk de uitkomst van
fantastische gebeurtenissen en onverwachte beslissingen,
tegenstrijdigheden en toevalstreffers. En toch zegt het
iets over de aard van het kunstwerk. Het beste voorbeeld dat ik paraat heb is In Search of the Miraculous, het
laatste werk van Bas Jan Ader. De kunstenaar die altijd
op zoek was naar de betekenis van ‘tussen’ verdween
uiteindelijk in het Grote Tussen op zijn eenzame zeilreis van Amerika naar Europa. Had hij het zo bedacht
of was het de voorzienigheid die ingreep? Beide mogelijkheden zijn even ongelofelijk.
Laten we het sterke verhaal even op zijn ingrediënten
beschouwen. Een sterk verhaal is om te beginnen een
verhaal, met een begin en een einde. Het heeft een
aantal onverwachte wendingen en een ontknoping die
ofwel van tevoren niet voor mogelijk werd gehouden,
ofwel dankzij alle wendingen niet meer voor mogelijk
werd gehouden. De film Magnolia van Paul Thomas
Anderson begint met drie enorm sterke verhalen. In
één daarvan schiet een moeder haar zoon dood omdat
het geweer dat zij afvuurt hem raakt terwijl hij buiten
langs het raam van de flat naar beneden valt. De zoon
wilde zelfmoord plegen, de moeder had het geweer
eigenlijk op de vader gericht. De film gebruikt dit verhaal alleen om je als kijker bij de les te halen: dit soort
dingen gebeurt niet zomaar, zoals de voice-over zegt
- this cannot be just one of those things. Het sterke verhaal
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bevat precies de juiste mix van toeval en ironie. Het
tart ons begrip van de wereld maar is tegelijk uit het
leven gegrepen. Het roept bij ons niet alleen gemengde maar zelfs tegenstrijdige gevoelens op: als het niet
zo om te lachen was, dan was het eigenlijk om van te
huilen, en andersom.
Kunstwerken die zich als een sterk verhaal laten vertellen moeten dus op de een of andere manier narratief zijn en een tijdsverloop hebben, een begin en
een eind. Martijn Engelbregt doet projecten die zich
in de tijd ontwikkelen en waarin het toeval een grote
rol krijgt toebedeeld. Een van zijn eerste projecten is
het Tegenscript, dat consumenten een vreedzaam maar
effectief wapen geeft in de strijd tegen de telefonische
marketing. Het Tegenscript is vanwege succes op internet
een geheel eigen leven gaan leiden en heeft Engelbregt
zowel felle haatmail van telemarketeers gebracht als de
credits voor een huwelijk. Het stel had elkaar ontmoet
aan de telefoon, één van hen werkte bij een callcenter
en de ander had het Tegenscript paraat, er ontstond een
leuk gesprek en een tijd later stuurden ze Engelbregt
een trouwfoto om hem te bedanken. Een ander project,
de Dienst, is zowel een kunstwerk voor de Tweede Kamer als het ontwerp van een democratisch proces om
zo’n kunstwerk tot stand te laten komen. Na een lang
proces van stemmen op internet en een oordeel van
een deskundigencommissie ontstond een situatie waarin
over die totstandkoming in de Tweede Kamer kamervragen werden gesteld. Het proces was het kunstwerk,
maar leek zodanig op een democratisch proces dat het
zichzelf in de staart had gebeten. Als je dat al van tevoren al had kunnen bedenken dan had je het niet voor
elkaar gekregen – toeval en ironie samen.
Het werk van Engelbregt past in een ontwikkeling in
de kunst waarbij kunstenaars in de leefomgeving van
mensen zijn gaan opereren en deze mensen direct in
hun werk betrekken, een ontwikkeling die vaak bekeken en beoordeeld wordt op het sociale aspect. Komt

er werkelijk een dialoog tot stand, komen de mensen De stelling die hij poneert aan het begin van het pronader tot elkaar, begrijpen deelnemers wel waar het om ces is eigenlijk het hart van Engelbregts werk, het is de
gaat? Maar je kan deze projecten ook op hun artistieke plek waar zijn keuze aan het licht komt. Steeds zijn het
aspecten bekijken.Thomas Hirschhorn bouwde in 2009 onderwerpen of voorwerpen die op het eerste gezicht
in de Amsterdamse Bijlmer samen met buurtbewoners normaal zijn maar in tweede instantie een problematisch
het Bijlmer-Spinoza Festival, met een klein Spinoza- randje hebben. In het project Rest zijn het bijvoorbeeld
museum, een Spinoza-auto, een theatervoorstelling en etensresten, een dagelijks terugkerend fenomeen dat in
een dagelijkse lezing van een theoreticus. Op een be- alle huishoudens en eetgelegenheden speelt – maar dat
paalde manier laat dit project zich lezen als een sterk ook verwijst naar bederf, honger en te veel welvaart. In
verhaal. Hirschhorn slaagt erin een verbinding te maken het Groot Leeuwarder Monument is het de baksteen, die gedie niemand voor mogelijk houdt (filosofie en ach- wone steen waar de huizen van de meeste Nederlanders
terstandwijk), en deze verbinding op de plek waar die mee zijn gemaakt, die staat voor opbouw en huisvesting,
plaatsvindt zowel volkomen vanzelfmaar die ook het beeld oproept van
protest en vergelding - bakstenen die
sprekend als volkomen absurd te laten
De open ruimte
zijn. Maar Hirschhorn brengt ook een
door ruiten worden gegooid. En in De
wordt onmiddellijk Dienst betrekt Engelbregt de stelling
ander aspect van dit soort kunstwerken naar voren. Ondanks het lossige geclaimd door voor- op zijn eigen praktijk als hij vraagt
karton-en-plakband uiterlijk dat alle
of kunst en democratie eigenlijk wel
en tegenstanders.
onderdelen van het project en al zijn
samen kunnen gaan – een volkomen
projecten bindt, heeft hij namelijk de
legitieme en actuele vraag, maar omregie strak in handen. Niets gebeurt zonder dat hij er dat hij geld tot inzet maakt van die vraag (hij maakt
zijn goedkeuring aan geeft en de vraag dringt zich op het budget van zijn project bekend) wordt direct de asof de Bijlmerbewoners die deelnemen niet feitelijk ac- sociatie gewekt met subsidies die over de balk worden
teurs zijn in een grote Hirschhornshow.
gegooid en het gebrek aan inspraak.
Engelbregt neemt in zijn projecten nadrukkelijk een
andere, meer onderzoekende rol aan. Hij stelt zich op als
de ontwerper van een proces waarvan de uitkomst nog
onbekend is. Dat betekent niet dat het proces geen doel
heeft - het heeft zelfs meerdere doelen - maar uitkomst
en doel zijn bij Engelbregts projecten gescheiden zaken.
Het proces betrekt de mensen voor wie het kunstwerk
bedoeld is en confronteert hen, in een vroeg stadium,
met een stelling. Die stelling kan vele vormen hebben
– die van een baksteen of juist van een vraag aan de
deelnemer om stelling te nemen: als je illegalen in je
omgeving zou hebben, zou je dan bereid zijn hen aan
te geven? Vervolgens krijgt het project een dynamiek
die al deels uit handen van de kunstenaar is. Mensen
reageren en doen dat meestal ofwel enthousiast ofwel
woedend, met weinig grijs ertussen. Dan zijn er weer
andere mensen die lucht krijgen van de beroering en er
een oordeel over hebben of maatregelen willen treffen.
De opdrachtgever wordt ter verantwoording geroepen,
Engelbregt zelf wordt ter verantwoording geroepen. Het
precieze verloop is steeds anders, omdat hij het toeval
toelaat en veel ruimte geeft aan deelnemers en buitenstaanders om het te beïnvloeden. Hij riskeert daarmee
de kritiek dat hij als kunstenaar niet genoeg aanwezig
is, maar wint de aanwezigheid van de reële mogelijkheid dat het proces ontaardt. En die optie maakt het
spannend.

Binnen een open constructie waarin ruimte is voor het
onverwachte en ongeplande kan het proces van Engelbregts projecten, als een reactie op de stelling die dubbelzinnig is, een eigen dynamiek krijgen en de vorm
aannemen van een sterk verhaal. Het verloop van het
Groot Leeuwarder Monument laat een reeks gebeurtenissen zien die wat betreft toeval en ironie weinig te
wensen over laat.Wat begint met een welwillende bakstenenfabrikant en dakloze bezorgers ontwikkelt zich
snel tot een mediahype die de burgemeester doet besluiten het project stop te zetten en het Fries Museum
op de vingers te tikken. Onderwijl is er geen enkele
baksteen gegooid en is niemand gewond geraakt. Uiteindelijk komen mensen ook zonder hun baksteen in
groten getale naar het plein om mee te bouwen. De
open ruimte wordt ook in dit project onmiddellijk
geclaimd, door voor- en tegenstanders met dezelfde
graagte. Tegenstanders staan klaar om er het slechtste
van te denken en met de vinger te wijzen naar iedereen die doorgaans ook schuld draagt.Voorstanders staan
klaar om mee te doen en - in dit geval letterlijk - hun
steentje bij te dragen. Door terug te treden als regisseur en het toeval toe te laten maakt Engelbregt het
mogelijk dat mensen zichzelf laten zien zoals ze zijn en
dat dingen gaan zoals ze in het leven gaan. Een spiegel
bijna. Had hij het zo bedacht of was het de voorzienigheid die ingreep?
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Leeuwarder Courant 12-09-09
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Op zoek naar
het W.C. de
Groot-gevoel
Toos Arends & Jan van Zijverden

‘Ik geef het direct toe, in het begin vond ik het niks. Maar ik
ben om. Ik ben zelfs enthousiast. En dan heb ik het over het
W.C. de Grootmonument dat verrezen is op de plaats waar
vroeger in Leeuwarden de Mercuriusfontein stond’. Dat schreef
redacteur Sytse Singelsma op 16 september 2009 in de Leeuwarder Courant. Een opvallende bekentenis zoals je ze maar
zelden leest, vooral na eerdere kritische berichten in dezelfde
krant. Het GROOT Leeuwarder Monument, een idee van
kunstenaar Martijn Engelbregt, is het meest besproken onderdeel van het W.C. de Groot-project dat het Fries Museum
in 2009 organiseerde.
Van lagere school tot gasthuis
Willem Cornelis de Groot (1853-1939) was een van
de belangrijkste architecten in Friesland rond 1900. Hij
bouwde in heel Friesland woonhuizen, winkels, kerken, scholen en boerderijen. Het meeste van zijn werk
is te zien in Leeuwarden, waar hij zelf ook woonde.
Veel mensen kennen zijn gebouwen, maar zonder te
weten wie ze heeft ontworpen. Zo staat bij iedere inwoner van Leeuwarden het markante Gabbema Gasthuis op het netvlies gebrand en inwoners van Nijland
hebben ongetwijfeld onuitwisbare herinneringen aan
hun tijd op de hervormde lagere school in het dorp.
Er zijn echter maar weinigen die weten dat De Groot
deze gebouwen heeft vormgegeven. Op initiatief van
de Stichting Toekomstverkenning Hollanderwijk 2015
organiseerde het Fries Museum een project dat de bewoners van Friesland kennis liet maken met leven en
werk van Willem Cornelis de Groot.
Expositie, fietstocht,
boek & website
Het project rond W.C. de Groot bestond uit vier delen
die bezoekers de mogelijkheid boden om op verschillende niveaus en vanuit verschillende perspectieven
naar het werk van De Groot te kijken. Centraal stond
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de expositie ‘Soms is geluk heel gewoon’ waarin de bezoeker kennismaakte met het werk van De Groot.Voor
wie het werk van De Groot echt wilde beleven was een
uitgebreide fietstocht beschikbaar langs de hoogtepunten
uit zijn werk in Leeuwarden. Het verhaal van de man
die het vak van timmerman leerde bij een doodskistenmaker en wiens gebouwen nu alweer honderd jaar het
aanzicht van Leeuwarden domineren verscheen ook in
boekvorm. En tenslotte was er een interactieve website waar bezoekers onder andere konden discussiëren,
kennis uitwisselen en foto’s delen. Bij alle onderdelen
was de centrale vraag wat de architectuur van W.C. de
Groot nu zo aantrekkelijk maakt.
Soms is geluk heel gewoon
De expositie ‘Soms is geluk heel gewoon’ benaderde
het werk van De Groot vanuit acht verschillende perspectieven. Naast de architect zelf (die figuurlijk aan het
woord kwam via citaten, tekeningen en archiefstukken) en deskundigen op het gebied van architectuur,
wooncultuur en boerderijbouw kwamen kunstenaars,
schoolkinderen en vooral heel veel bewoners aan het
woord. Allemaal gingen ze vanuit hun eigen perspectief
op zoek naar een verklaring voor het ‘W.C. de Grootgevoel’. Dat bracht de bezoeker van de tentoonstelling
indirect in de wereld van W.C. de Groot: zijn ideologie, de schaal van zijn projecten, de wijze waarop hij
speelde met licht en materialen, de maatschappelijke
functie van zijn architectuur, zijn tijdgenoten, enz. De
negende en laatste deelpresentatie moest een beeldende
reflectie worden van een kunstenaar op de beleving van
de architectuur van W.C. de Groot door bewoners en
gebruikers. Het resultaat zou niet alleen in het museum
te zien zijn, maar ook in of bij de betrokken gebouwen
van W.C. de Groot. Voor dit onderdeel werd Martijn
Engelbregt benaderd.

Martijn Engelbregt
• De (bijgebouwde) toiletten. Wie staan er op de
De betrokkenheid van de bewoners van de huizen
wc-kalender? Staan buren bij elkaar op de kalenvan W.C. de Groot was een belangrijk gegeven bij het
der? Staan er alleen Hollandse namen op of komt
verstrekken van de opdracht. De keuze voor Martijn
Achmed ook voor?
Engelbregt werd dan ook vooral ingegeven door de • Is het waar dat W.C. de Groot een schat heeft verstopt en geven de patronen in de bakstenen boven
wijze waarop hij het publiek actief aan zijn projecten
laat deelnemen. Onder het motto:‘Verander de samende vensters aanwijzingen voor het vinden van de
leving, begin bij je buren’ trok Engelbregt in 2007 met
schat?
zijn ‘Burenwinkel’ de wijk in. Daarmee verplaatste hij Engelbregt liet al snel weten dat zijn voorkeur uitde toenmalige waarden-en-normen discussie naar de ging naar het idee van een metseldorp. Hij zag allerlei
kansen om derden in te schakelen als
mensen waar het om ging: de buurtbewoners. In deze en andere projecVMBO-scholen,
een metselgilde, een
Een project met
ten treedt Engelbregt het publiek met
kolonie Poolse metselaars, een bakMartijn Engelbregt
open vizier tegemoet evenals zijn opsteenfabriek uit de omgeving, enz.
drachtgever en de opdracht zelf. Hij
Uiteindelijk leidde deze insteek tot
geeft
gegarandeerd
onderzoekt de implicaties van die ophet idee om in één week alle 45.000
dracht, de situatie van de betrokken
huishoudens in Leeuwarden een gouddynamiek en
gemeenschap en de doelen van de
kleurig verpakte baksteen te bezorgen
betrokkenheid.
opdrachtgever. Dan kiest hij bij voorom daarmee samen op het Zaailand
(de nieuwbouwlocatie van het Fries
keur een aspect van de opdracht dat
hij kan uitvergroten, overdrijven of kan laten wringen. Museum in het stadshart van Leeuwarden) een groot
Daarbij schuwt hij geen heilige huisjes. Het is vaker architectonisch kunstwerk te bouwen van en voor alle
voorgekomen dat deze heilige huisjes effecten teweeg Leeuwarders.
brachten die hij niet had voorzien. Een project met
Martijn Engelbregt geeft gegarandeerd dynamiek en Een metselmozaïek
betrokkenheid, precies de kernwaarden van het Fries Alle betrokkenen reageerden enthousiast op het idee,
Museum. Engelbregt ziet zijn kunst als een totaal van maar hadden ook aarzelingen bij de haalbaarheid van
verschillende ingrediënten.Voor hem is het proces het dit bijna megalomane project. Een helder projectplan
belangrijkst al moet het eventuele eindproduct wel een en een gedetailleerd uitgewerkte kostenraming namen
artistieke lading hebben.
de meeste twijfel weg.Vervolgens werd gezamenlijk het
traject ingezet van de fondsenwerving. Eind juni 2009
stonden alle lichten op groen. Met de vakanties voor de
Heggen, toiletten of bakstenen?
Engelbregt liet zich na een eerste kennismaking rondlei- deur was het traject tot de verspreiding van de baksteden langs het werk van W.C. de Groot in Leeuwarden. nen in de eerste week van september betrekkelijk kort.
Zijn gids was de Leeuwarder kunstenaar Walter Baas die Op verzoek van Engelbregt nam het Fries Museum de
in 2002 een monument ontwierp ter nagedachtenis aan praktische uitvoering ter hand, die door het museum
de Leeuwarder architect (zie: www.wcdegroot.nl). Na grotendeels werd uitbesteed aan de ervaren projectcoeen fietstocht in weer en wind reduceerde Engelbregt ördinator Immie Jonkman. Zij stond voor de klus om
de wereld van de architect tot een zestal bijzonderheden 45.000 bakstenen te verpakken en te verspreiden en
die mogelijk als uitgangspunt voor een project zouden vervolgens de bouw van het monument in goede bakunnen dienen:
nen te leiden. Daarbij moest zij voortdurend balanceren
• De heggen in de volkswijken van De Groot die lei- tussen financiële en organisatorische haalbaarheid en
den tot allerlei vormen van sociale interactie.
de wensen van Engelbregt. Wat te doen bijvoorbeeld
• De verschillen in wooncultuur in de volkswijken met de wens om het monument een blijvende status te
van De Groot en de factoren die daaraan hebben geven, terwijl de gemeente – tevens de grootste subsidiegever – uitsluitend een tijdelijke vergunning wilde
bijgedragen.
• De verhouding tussen de stadsuitbreiding zoals door geven? Toen iedereen water bij de wijn had gedaan, was
De Groot gerealiseerd aan de rand van de stad toen de oplossing om het monument nog tot de kerst in het
en de stadsuitbreidingprojecten van nu.
centrum van Leeuwarden te laten staan. Precair werd
• De baksteen als belangrijk decoratief element in de situatie toen de burgemeester van Leeuwarden het
het werk van De Groot.Tijdens de vakantieperiode museum uitdrukkelijk verzocht de verspreiding van de
zouden kinderen met hun ouders actief aan de slag bakstenen te staken.Wat volgde was een lange discussie
kunnen gaan in een metseldorp.
over de gevolgen voor de aard van het project wanneer
24
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werd toegegeven aan de wens van de burgemeester.
Uiteindelijk legde het verspreidingsverbod kunstenaar
en museum geen windeieren. Lokale, regionale en nationale pers stonden in de rij om een glimp van dit
bijzondere project op te vangen. Uiteindelijk hielpen
3.854 mensen om het GROOT Leeuwarder Monument
zijn definitieve vorm te geven. In het metselmozaïek
werden in totaal 21.338 bakstenen verwerkt.

van het betrekken van kunstenaars bij de sociale activiteit ligt, zo stelt Marie van Looveren (onderzoeker bij
studie- en adviesbureau WES in Brugge), vooral in de
aard van kunst, ‘in de vrijheid die het artistieke creëert.
Het artistieke dwingt niet, problematiseert niet, legt niks
op, creëert enkel een ruimte waarin alles kan en niets
moet en waarin men leert op een onbevangen manier
tegenover de dingen te staan. Het artistieke oordeelt
niet over de mensen, maar gaat uit van de kracht en
potenties die bij elk individu aanwezig zijn.’

Tussen opdrachtgever,
gemeenschap en eigenbelang
Gezien vanuit de heersende kunsttheorie kun je stel- Het GLM op waarde geschat
len dat de hedendaagse kunstenaar zich anno 2010 elk De invulling die Martijn Engelbregt gaf aan de opdracht
denkbaar materiaal heeft toegeëigend, zelfs complete ‘een beeldende reflectie op de beleving van de archigemeenschappen uit de samenleving. Maar zo eenvoudig tectuur van W.C. de Groot te geven’, is een interessant
ligt het niet. In een echt kunstproject met de samenleving voorbeeld van community art. Engelbregt bedacht een
is het publiek niet alleen het materiaal, maar maakt het concept waarin de inwoners van Leeuwarden een grote
actief deel uit van het proces. Deze zogenaamde ‘com- rol vervulden. Zij speelden zelf voor architect, waarbij
munity art’ kent een breed scala aan verschijningsvormen. ze alle regels van het bouwen aan hun laars mochten
Als de kunstenaar het concept bedenkt en het publiek lappen. Ze bepaalden zelf waar in het monument hun
er pas later bij wordt betrokken, is volgens Eugene van steen werd ingemetseld. Zo ontstond het GROOT
Erven (docent drama aan de Universiteit van Utrecht) Leeuwarder Monument. Het monument stond niet in
de kans groot dat er een autonoom kunstwerk van ni- of bij de gebouwen van W.C. de Groot, maar midden
veau ontstaat. Als de kunstenaar zonder vastomlijnd plan in het hart van de stad op het Mercuriusplein aan het
Zaailand. Een prominentere plek was
het publiek bij zijn project betrekt,
niet denkbaar. In het proces naar dit
ontstaat het idee en het project na
Het artistieke ooreindproduct was Engelbregt er – met
verloop van tijd. Dan is het artistieke
deelt niet over de
de hulp van een ingehuurde projectniveau minder voorspelbaar, maar is
de betrokkenheid van het publiek wel
mensen, maar gaat leider en input van het museum – in
geslaagd een breed draagvlak te creëgroot. Jan Cohen-Cruz, die onderzoek
ren bij diverse geledingen van de sadeed naar community art in Amerika,
uit van de kracht
pleit ervoor om deze vorm van kunst
menleving: de Gemeente Leeuwarden
en
potenties
die
dan ook niet alleen te beoordelen op
toonde zijn commitment in de vorm
het eindproduct maar op een geheel
van subsidie, een bakstenenfabriek
bij elk individu
van factoren zoals het proces, de sastelde gratis materiaal ter beschikking,
aanwezig zijn.
menwerking van kunstenaar met nietwerkbedrijf Caparis zorgde voor de
kunstenaars en andere aspecten. Het
feestelijke verpakking van de baksteprobleem hoe deze kunst beoordeeld kan worden, is nen en opvangorganisatie ZIENN nam de huis-aanslechts één van de lastige vragen die community art huis verspreiding van de stenen in Leeuwarden voor
oproept. Ook de vraag of het nog om kunst gaat wordt zijn rekening.
vaak gesteld. Veelgehoord is de opmerking dat ‘kunst’
erbij gehaald is om als lijmmiddel te dienen in sociale Artistiek gezien, is het GROOT Leeuwarder Monument
conflicten of voor politieke doeleinden. Dit laatste pro- interessant vanwege een aantal aspecten: het proces zobleem is te ondervangen als de kwaliteit van de kunst als hierboven beschreven, de wijze waarop Engelbregt
gewaarborgd wordt door de keuze voor een kunstenaar omging met de taakopvatting van de architect W.C.
die in staat is om werk van een artistiek hoog niveau de Groot, de rol van het publiek en het eindproduct.
te maken en zich tussen de verschillende belangheb- Engelbregts idee draaide om het bouwen van een arbenden weet te bewegen: opdrachtgever, gemeenschap chitectonisch monument met een uitzonderlijk grote
en zichzelf. Gezien de expliciete koppeling met ‘kunst’ groep mensen, zonder van te voren vast te stellen hoe
en niet met een meer algemene term als ‘(maatschap- dat monument eruit moest zien. Ongestructureerd sapelijk) werk’ is community art een kunstvorm en dient men bouwen gebeurt wel vaker, maar Engelbregt ging
het als zodanig beoordeeld te worden. De meerwaarde voor het contrast. De architect die altijd bouwt volgens
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plan kreeg een monument dat ontstond volgens willekeurige lijnen. Engelbregt draaide meer zaken om.
Hij liet het monument bouwen door mensen die het
werk en de gedachtewereld van De Groot niet of nauwelijks kenden. Door voor het brede publiek te kiezen,
speelden gangbare architectonische begrippen en criteria geen rol bij het ontstaan van dit monument. De
bouwers gingen uit van hun eigen kennis en opvatting
van wat een monument is. De opvatting dat een monument een deftige, beladen, gedenkplaats is, werd met
deze gang van zaken op losse schroeven gezet. Omdat
er bij de bouw van het monument niets vast lag, was de
vrijheid van het publiek groot. Er ontstond tijdens de
bouw een dynamiek die ruimte liet voor veranderende
vorm en betekenis van het bouwwerk. Als monument
was het GROOT Leeuwarder Monument bijzonder.
De mensen kwamen niet alleen hun steen bijdragen,
maar verzonnen ook spontaan toevoegingen – zoals

de boodschap die veel mensen op hun steen schreven
- die aan het monument meerdere betekenissen gaf.
Uiteindelijk bepaalde het publiek de vorm én de betekenis van het bouwwerk en werd het niet alleen een
monument voor W.C. de Groot maar ook een monument voor de Leeuwarders zelf. Sytse Singelsma stelt:
’Leeuwarden heeft er met het W.C. de Groot Monument een
bezienswaardigheid bij gekregen. Mensen drommen om het
monument heen, lezen de teksten die er op staan en zoeken
naar de kleine wijsheden die aan de stenen zijn toevertrouwd.
En iedereen vindt het plotseling een prachtig idee’.
Community art als vorm van hedendaagse kunst is interessant voor het museum omdat het een brug slaat
tussen museum, kunst en samenleving. Dat is in het
geval van het GROOT Leeuwarder Monument van
Martijn Engelbregt beslist gebeurd.

TINY TOKYO MONUMENT
Een jaar na de afbraak van het GLM werd in het Museum of Contemporary Art Tokyo (MOT) in Japan met
foto’s en filmpjes getoond hoe het project in Nederland verlopen was. Daarnaast konden bezoekers zelf een
minibaksteen plaatsen in het ‘TINY Tokyo Monument’.

De foto’s tonen het resultaat van een week bouwen.
In totaal zal er 13 weken gebouwd worden.

Bezoekers reageerden zeer enthousiast. Met een ongekende precisie wisten de bezoekers bijzondere boodschappen op de steentjes te plaatsen.
Natuurlijk wilde iedereen het steentje zo hoog mogelijk plaatsen, waardoor er een hoeveelheid aan torentjes
ontstond. Deze torentjes storten onvermijdelijk in en
dienden dan als fundament voor nieuwe torentjes.
Meer nog dan het origineel is dit werk te zien als een
symbool van hoe mensen steden bouwen. De visuele
analogie met Tokyo is niet te missen.
28
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Over de auteurs

Toos Arends is conservator bij
het Fries Museum in Leeuwarden,
waar zij verantwoordelijk is voor
het aankoop- en tentoonstellingsbeleid op het gebied van moderne
en hedendaagse kunst. Sinds 1995
maakte Arends meer dan vijftig
grote en kleine tentoonstellingen
waaronder solotentoonstellingen
over Friese kunstenaars als Gerrit
Benner en Sjoerd de Vries, internationale tentoonstellingen zoals ‘Just
love me’ (2004) en ‘Alias & Alibi’
(2005) en thematentoonstellingen
over het Friese landschap, de Friese
identiteit en het portret. De afgelopen jaren was ze lid van diverse
beoordelings- en adviescommissies
van de Mondriaan Stichting in Amsterdam, het Fonds voor Beeldende
Kunst,Vormgeving en Bouwkunst,
het Frank Mohr Instituut, Keunstwurk en de Gemeente Leeuwarden.
Arends was van 1998 tot en met
2009 de drijvende kracht achter
Buro Leeuwarden, het podium
voor hedendaagse kunst in NoordNederland.
Martijn Engelbregt richtte in
1996 het onderzoeksbureau EGBG
(Engelbregt Gegevens Beheer

Groep) op. Met relatief eenvoudige
middelen legt hij complexe, veelal
bureaucratische, structuren bloot.
Engelbregt ontwerpt processen,
formulieren, enquêtes, instituten
en ondernemingen, geïnspireerd
op werkelijk bestaande structuren.
Met EGBG doet hij voortdurend
onderzoek naar de manier waarop
mensen reageren als ze uitgenodigd
worden om op een andere manier
naar schijnbare vanzelfsprekendheden te kijken. Deze reacties zijn een
essentieel onderdeel van het werk.
Het publiek blijft dus geen toeschouwer, maar het wordt deelnemer en bepaalt mede de uitkomst.
In tegenstelling tot reguliere onderzoeksbureaus liggen procedures bij
EGBG niet van tevoren vast en zijn
er geen ‘gewenste’ resultaten.
Jan van Zijverden is hoofd
educatie & informatie bij het
Fries Museum in Leeuwarden.
Hij was projectleider van het W.C.
de Groot-project.Van Zijverden
werkte eerder als hoofd presentatie
bij het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en als conservator bij het Mariniersmuseum in
Rotterdam. Zijn specialisme is de

conceptontwikkeling van tentoonstellingen. Hij maakte in de loop
van de jaren tal van tentoonstellingen over sterk uiteenlopende
onderwerpen zoals bijvoorbeeld
‘Scheepvaart voor de Lens’ (over
maritieme fotografie), ‘Tussen Twee
Vuren’ (over de politionele acties)
en ‘Letter voor Letter’ (over Friese
merklappen).
Martine van Kampen is freelance
adviseur, curator, onderzoeker en
organisator. Onder de naam Vinken
en Van Kampen werkt ze samen
met Jaap Vinken, onlangs hebben zij
voor het Fonds BKVB een onderzoek gedaan naar het functioneren
van de bemiddelaarssubsidie. Martine van Kampen werkt als freelance
curator voor SKOR en realiseerde
kunstprojecten bij verschillende
instellingen, zoals het Nederlands
Kanker Instituut (met kunstenaar
James Beckett) en woonzorgcentrum De Burcht (met Hartmut
Wilkening). Bij het Allard Pierson
Museum in Amsterdam realiseerde
zij onlangs de tentoonstelling Capturing Metamorphosis (i.s.m. Alena
Alexandrova en Vladimir Stissi).
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Wat gebeurt er als je 45.000 bakstenen
huis-aan-huis verspreidt met de oproep
het steentje bij te dragen aan een
monument voor de stad?
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