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We hebben het geluk te leven in boeiende tijden, tijden waarin de 
enige zekerheid lijkt dat er geen zekerheden meer zijn, (politiek, 
economisch, financieel, ideologisch, klimatologisch, enz ...). Er is 
iets op til, maar we weten nog niet wat. De wereld staat op het 
punt fundamenteel te veranderen, maar we weten nog niet hoe. 
En onze oude zekerheden? Die brokkelen af.

Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de  
Nederlandse kiezer vindt dat er 20 miljard mag worden bezuinigd 
op ontwikkelingssamenwerking en cultuur. Niet de onvatbare 
grootte van het bedrag (20 miljard) of de onmogelijkheid van wat 
de kiezers willen (20 miljard is drie keer zoveel als wat er aan ont-
wikkelingssamenwerking en cultuur samen wordt betaald), maar 
de intentie is belangrijk: solidariteit en cultuur (of beter gezegd: 
kunst) worden niet langer als vanzelfsprekend ervaren. Dagelijks 
walmen blogs op waarin de enige creativiteit van de schrijvers 
erin bestaat om nieuwe woorden uit te vinden voor de graad van 
afkeer en haat tegenover kunstenaars (de ‘subsidieslurpers’).  
En als klap op de vuurpijl legitimeerde en versterkte de politieke 
wereld dat algemene onbehagen door in Nederland niet te bezui-
nigen, maar te hakken, structureel en met voorbedachten rade  
de pijlers van kunstinstellingen te vernielen.  

Boeiende tijden dus. Wie nu bezig is met kunst moet zich 
verantwoorden. Waarom maak ik kunst? Wat is kunst?  
Hoe verhoudt mijn werk zich tot de wereld? 

Nu de kunstenaar telkens opnieuw het verwijt krijgt dat hij  
de kijker schoonheid en geld heeft ontstolen, kan de kunste-
naar zich niet langer veroorloven niet over het begrippen als 
schoonheid en relevantie na te denken.  
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Wat – los van alle emoties – een geschenk is. Het minste wat je 
van een kunstenaar kunt verwachten is dat hij relevante kunst 
maakt. Ik zeg niet: nuttige kunst, maar wel relevante kunst. 
Urgente kunst. Het is dan ook meer dan ooit nodig dat de 
kunstenaar daarover kan discussiëren. Met mensen. Die ook 
bereid zijn te discussiëren, na te denken, in vraag te stellen. 
Voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek bleken 44 jonge 
mensen daartoe bereid (jong betekent: jonger dan 35). 

Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds, deed  
in mei in De Groene Amsterdammer een hartverwar-
mende oproep tot deelname aan de Prijs voor de Jonge 
Kunstkritiek. 

Die prijs wil jonge kunstcritici aanmoedigen die een 
eigen oordeel hebben; die nog verbazing kennen  
en verbazing kunnen oproepen; die zich persoonlijk 
betrokken voelen met hun onderwerp; die die persoon-
lijke betrokkenheid aan de lezer kunnen doorgeven; 
die hun onderwerp in een maatschappelijke en kunst-
historische context willen plaatsen. 

Kortom, critici, die in staat zijn om de lezer een geschenk 
aan te bieden: die manier van kijken die onze blik die ene 
millimeter verandert. Goeie kunstkritiek selecteert, signa-
leert, enthousiasmeert en duidt. De criticus is een bemid-
delaar tussen kunst en geïnteresseerde burger. Dat is nogal 
wat, zoveel verwachten van jonge critici, maar zo hoort het.
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In de (nieuwe) categorie internetkritiek waren er tien inzen-
dingen. (Mag de jury een oproep doen om de creatieve mogelijk-
heden van het medium meer te gebruiken, zodat de stukken  
niet langer op papieren teksten lijken, maar een eigen universum  
vormen? Want daar dient dit medium toch voor? Mag de jury  
ook wijzen op het bestaan van de spelling- en grammatica- 
controletoets?)

Drie teksten werden genomineerd: van wie is een idee:  
van de bedenker of van iedereen? van eva de valk. hoe  
je met liefde de kunst beschermt van suzanne van  
rossenberg. geleefde tijd van marieke ladru.

van wie is een idee: van de bedenker of van  
iedereen? is een strategisch onderbouwde, analytische, goed 
geschreven tekst over de veranderde bezitsverhoudingen in 
wetenschap en kunst. Een actueel onderwerp, maar het werd 
iets te abstract en te algemeen behandeld om bekroond te 
worden.  
 
In hoe je met liefde de kunst beschermt onderneemt 
suzanne van rossenberg op een twijfelende, persoonlijke 
manier een poging om de happening Understanding van Rory 
Pilgrim te evoceren. Ze contextualiseert met veel diepgang. 
Bij de beoordeling viel het woord ‘amateur’, maar dan wel als 
compliment: hier is iemand aan het werk die haar onderwerp 
liefheeft. De twijfel en het aftasten, voelbaar in elke zin, zijn 
zowel de sterkte als de achilleshiel van deze tekst.  

Eén tekst was origineel, oversteeg de actualiteit en was  
verrassend ondanks het al vele keren besproken onder-
werp. Op een opvallend zorgvuldige, begeesterende  
manier verleidt de auteur de lezer. Met geleefde tijd 
geeft marieke ladru niet alleen een goed geschreven, 
fascinerende inkijk in het werk van On Kawara, maar 
begeestert ze ons ook om dat werk opnieuw en met nieuwe 
ogen te bekijken. Tegelijk slaagt ze erin om ook iets over 
het leven te vertellen. Daarom reiken we de Prijs voor de 
Jonge Kunstkritiek categorie internetkritiek aan haar uit.

Hoe je met 
liefde de kunst 
beschermt 
Suzanne van 
Rossenberg 
pagina 67

Van wie is een 
idee: van de 
bedenker of 
van iedereen?
Door internet 
veranderen  
bezitsverhou-
dingen in kunst  
en wetenschap 
Eva de Valk 
pagina 71

Geleefde tijd 
Marieke Ladru 
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In de categorie recensie lazen we 13 heel diverse teksten. Het bleek 
niet evident iets begrijpelijk te maken voor mensen die een ten-
toonstelling niet hebben gezien. Zoals het niet gemakkelijk is een 
onderwerp boven abstractie en duisterheid uit te tillen. Maar er 
bleef genoeg lekkers over. Na lang wikken en wegen kozen we één 
eervolle vermelding en drie genomineerden. 

lilian bense leverde met op zoek naar de waarheid in 
de schilderkunst, over Robert Zandvliet, een erg zorgvul-
dige, geëngageerde tekst af die alle regels van een recensie  
respecteert. Misschien klopt haar recensie te veel en mist die 
daardoor overtuigingskracht. Uit waardering voor de zorg-
vuldigheid kennen we aan lilian bense een eervolle vermel-
ding toe. 
 
stefan kuiper schreef met landschappen als spiegels 
van de ziel op een opvallend zwierige, losse wijze, een  
volgens sommige juryleden enthousiasmerende en volgens  
andere juryleden een bijwijlen hilarische tekst die volledig uit 
de bocht vliegt. Volgens de ene groep vergaloppeerde de 
auteur zich en fladderden de losse eindjes in het rond, volgens 
de andere slaagde hij erin prachtige beschrijvingen te formu- 
leren. Serieus, over the top, bravoure, populistisch, wel heel  
erg creatief omgaand met de kunsthistorie, denken en schrij-
ven in disbalans. Een bijdrage die de juryleden behoorlijk 
tegen elkaar opzette. Waarvoor felicitaties. En een nominatie. 
 
bob vanden broeck liet met de kapellekenskerk.  
beeldende kunst op straat heet straatbeeld kunst 
en leven in elkaar opgaan. Charmante, directe stijl, persoon-
lijk, drijvend op het trucje van de omkering, beetje cliché, 
origineel, vol zelfvertrouwen, soms heel goed geschreven, 
soms krakkemikkig en puberaal. Ook over deze tekst waren 
de oordelen uiteenlopend. Maar de verfrissende toon en het 
hartstochtelijke pleidooi voor Street Art leverden wel een 
nominatie op. 

Landschappen 
als spiegels  
van de ziel
Stefan Kuiper 
pagina 53

Op zoek naar de 
waarheid in  
de schilderkunst
Lilian Bense 
pagina 57

De Kapelle-
kenskerk
Beeldende kunst 
op straat heet 
straatbeeld
Bob Vanden 
Broeck
pagina 49
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Eén tekst stak er met kop en schouders bovenuit.  
Heel knap is het om één kunstwerk uit de documenta te  
selecteren en dat met kennis van zaken zo plastisch te 
beschrijven dat je het als lezer voor je ogen ziet. Hoewel 
er licht voorbehoud was voor de opbouw die iets scherper 
had gekund, was de jury unaniem van oordeel dat  
natuurgeweld van joke de wolf de lezer niet alleen 
het werk van Tacita Dean binnenleidt, maar dat werk ook 
nog eens helder en hartstochtelijk aan ons presenteert. 
Als een geschenk. Daarom kennen we haar dan ook met 
gelijkaardig enthousiasme de Prijs voor de Jonge  
Kunstkritiek voor recensie toe.

Na het lezen van de essays was de jury getroffen door de harts-
tocht en door de gedrevenheid waarmee de auteurs nagedacht  
hebben. Hartelijk dank voor uw overgave. U hebt gekeken, nage-
dacht, gekeken, nog eens gekeken, en daarna hebt u geprobeerd 
woorden te vinden voor dat kijken. Hoewel taalfouten en weirde 
gedachtesprongen de jury af en toe de adem benamen, hoewel de  
jury met de beste wil van de wereld niet begreep waarom citaten 
niet werden vertaald, hoewel decibels soms met kritische zin wer- 
den verward, hoewel er een vrij diffuse middencategorie was met 
taaie teksten die niet aan een algemeen publiek waren gericht, 
was de jury onder de indruk van uw intellectuele arbeid, waarbij 
u niet naliet kunst met filosofie en werkelijkheid te confronteren. 

Wel verbaasde de jury zich erover dat er zo weinig of zo  
onscherp over het huidige conflict tussen wereld en kunst 
werd geschreven, maar misschien heeft dat te maken met de 
te korte reflectietijd, misschien moeten de ‘gebeurtenissen’ 
nog indalen, moeten de emoties nog worden verwerkt.

 

Natuurgeweld 
Joke de Wolf
pagina 45
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De jury koos voor drie genomineerden in de categorie essay. 

lieke wijnia schreef een heldere, sociologische tekst over  
de betekenis van kunst, met een heldere, sprankelende eerste 
teksthelft, die helaas een beetje uitdooft naar het einde toe, 
waar de auteur te veel leunt op de teksten van Allard Schröder 
en Jhim Lamoree die in Vrij Nederland verschenen. Titel van 
de tekst: werk in uitvoering. betekenis van 
beeldende kunst. 
 
Met post-kunst. van balinees hanengevecht naar 
toegepaste radicaliteit signaleert floris solleveld op 
een (ik citeer de opmerkingen van de jury) “gefragmenteerde, 
flamboyante, polemische, slimme, performatieve, oeverloze, 
tegelijk vlotte en duistere wijze belangwekkende ontwikkelin-
gen in de hedendaagse kunst”. Met vuurwerk sleurt solleveld 
de lezer de tekst in, maar de tekst knalt, na een prikkelend 
begin, net iets te veel kanten uit, om op het einde net iets te 
onbevredigend te zijn. 

Het is uitzonderlijk als iemand erin slaagt complexe zaken 
op een heldere manier te beschrijven. Als een auteur er  
na stevig denkwerk in slaagt met uitstekende argumenten 
een goed gekozen onderwerp op glasheldere wijze te behan- 
delen, als de referenties op natuurlijke wijze met de tekst 
zijn verweven, als de auteur erin slaagt de lezer halfweg het 
essay mee te nemen in een gedachtesprong, als de hele  
jury een zucht van opluchting slaakt en opveert, zoals dat 
het geval was bij kunst als kookwekker. waarom  
de tijd in de kunst soms stilstaat, wil de jury niet 
anders dan unaniem en enthousiast de Prijs voor de  
Jonge Kunstkritiek categorie essay toekennen aan roos 
van der lint.

Kunst als  
kookwekker
Waarom tijd  
in de kunst  
soms stilstaat
Roos van 
der Lint 
pagina 19

Post-kunst
Van Balinees 
hanengevecht 
naar toegepaste 
radicaliteit 
Floris Solleveld
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Werk in 
uitvoering 
Betekenis in de 
beeldende kunst
Lieke Wijnia
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In naam van de jury wil ik elke deelnemer van harte  
danken omdat elke tekst ons ertoe heeft gedwongen om 
onze overtuigingen opnieuw af te stoffen, om soms met 
nieuwe ogen naar oude dingen te kijken, en met grote 
ogen naar onbekende dingen. We hopen …, nee, we zijn 
ervan overtuigd dat u vragen aan de kunstenaars zult  
blijven stellen, zodat jullie elkaar ofwel met antwoorden, 
of met nieuwe vragen kunnen blijven bestoken.

Peter Verhelst juryrapport


	juryrapport

