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Het is vaker gezegd in de afgelopen decennia en  
het zal nog vaker gezegd worden in de komende jaren: 
het gaat slecht met de kunstkritiek in Nederland.  
Platforms verdwijnen, tijdschriften gaan failliet, kranten 
worden dunner. Kort na elkaar gingen de afgelopen 
jaren bladen als Kunstbeeld, Oog, Open, Mr. Motley, 
Jong Holland en Hollands Diep ter ziele. In de dag-
bladen neemt de ruimte op papier steeds verder af en 
mogen recensenten steeds minder woorden per ten-
toonstelling leveren. In kunstbijlages — als de kranten 
die überhaupt nog hebben — worden besprekingen 
van uitingen van hoge cultuur steeds vaker afgewisseld 
met lifestylethema’s als yoga of koken. En als de click-
lijsten maatgevend worden, zoals de kijkcijfers dat zijn 
in de televisiewereld, dan zullen recensies van kleine 
galeries of kunstenaarsinitiatieven snel het onderspit 
delven. 

Zo alarmerend als de situatie in de traditionele,  
papieren media is, zo hoopgevend is de opkomst van 
de online kunstkritiek. Op internet is een grote variëteit 
te vinden aan meningen en beschouwingen, van vlog 
en blog tot podcast en tweet. Daar is nog plek voor 
longreads, en hoeven teksten niet te worden ingekort 
omdat er op het laatste moment nog een advertentie 
op de pagina moet worden gezet. Maar er kleven ook 
nadelen aan die anarchistische vrijheid op internet. 
Meningen van amateurs en kenners staan door elkaar 
heen. Iedere subcultuur heeft er zijn eigen niche, waar- 
door versnippering ontstaat. Dat was nu juist het fijne 
van een ouderwetse krant: dat daarin een recensie 
van een klassiek concert naast een interview met een 
videokunstenaar kon staan, zodat je nog wel eens  
iets opstak van de ontwikkelingen in een andere tak 
van sport. 
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En dan is er nog de kwestie van het zogenaamde  
verdienmodel. Wie betaalt de schrijver van de vlog of 
de maker van de podcast? In vele gevallen doet  
de online kunstjournalist het toch nog altijd voor het 
spreekwoordelijke ‘liefdewerk en oud papier’.  
Voor veel jonge kunstcritici is het onmogelijk om van 
hun schrijverij alleen te leven. De tijden dat kranten  
nog specialistische kunstrecensenten in vaste dienst 
namen, liggen ver achter ons. Het gevolg is dat de 
jonge kunstcriticus elders aan inkomsten moet zien te 
komen. Daardoor zie je interessante hybride beroe-
pen ontstaan, zoals de curator-criticus, de kunstenaar- 
criticus of de docent-criticus. Grenzen vervagen, maar 
hoe zit het met de onafhankelijkheid van deze auteurs?

Terwijl de ruimte voor kunstkritiek op papier afneemt, 
wordt het culturele aanbod alleen maar groter. Want 
met de kunstsector zelf gaat het helemaal niet zo slecht. 
Vooral de grote musea weten ieder jaar weer meer 
bezoekers te trekken. Op veilingen wordt record na 
record verbroken. En privémusea schieten als pad-
denstoelen uit de grond. Het publiek dat in beeldende 
kunst is geïnteresseerd, wordt steeds groter. Er zijn  
dus potentiële lezers genoeg. De vraag is alleen: hoe 
informeren zij zich? En hoe kunnen wij hen als kunst- 
critici bereiken en bedienen? Dat is de reden dat de 
Prijs voor de Jonge Kunstkritiek er dit jaar voor heeft 
gekozen om naast de categorieën Recensie en Essay 
een derde, open categorie aan te wijzen: de Innova-
tieve Kritiek. Want er moet toch meer mogelijk zijn op 
dit gebied dan alleen de aloude geschreven tekst?

Doordat het aanbod aan exposities almaar groter 
wordt en het aantal krantenkolommen juist krimpt, kan 
vaak alleen nog maar het topje van de ijsberg bespro- 
ken worden. Ik merk dat op de kunstredactie van NRC 
Handelsblad dagelijks aan den lijve. Postzakken vol 
persberichten komen daar binnen, zowel digitaal als op 
ouderwets papier. Het merendeel daarvan verdwijnt 
direct weer in de prullenmand. Doordat de keuzes die 
je moet maken zo scherp zijn, ga je als kunstcriticus 
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vooral naar de tentoonstellingen waar je veel van  
verwacht. En als het toch tegenvalt, wordt er steeds 
vaker besloten om er dan maar niet over te schrijven, 
omdat dat zonde is van de schaarse ruimte. Dit heeft 
een opvallende trend tot gevolg: recensies worden 
steeds positiever. Er staan tegenwoordig meer 5-ballen 
stukken in de kranten dan 1-sterrenrecensies. Azijn  
pissen zal zo steeds meer tot een oud ambacht  
verworden. We merkten het als jury dit jaar ook aan 
de inzendingen van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. 
De toon van veruit de meeste stukken was vrolijk,  
informatief, positief, enthousiasmerend.

De steeds professionelere marketingafdelingen van 
musea weten de kunstjournalist intussen steeds beter te 
vinden. Er worden persreizen aangeboden, exclusieve 
scoops weggegeven, mediapartnerschappen aange-
gaan. Probeer dan als criticus nog maar eens objectief 
en onafhankelijk te blijven. Zo’n persreis leidt vaak  
tot een jubelend voorverhaal of een interview met de 
curator, niet tot een scherpe recensie. Het zijn misschien 
kleine verschuivingen, maar ze zijn wel zichtbaar.  
We moeten, als kunstcritici, oppassen dat we niet te veel 
worden verleid door de ronkende pr-machines van  
de musea. Wij zijn geen onderdeel van hun marketing-
beleid, maar juist de commentatoren ervan. Wij hoeven 
geen reclame te maken.

Thijs Lijster, winnaar van de Prijs voor de Jonge  
Kunstkritiek in 2010, schreef afgelopen mei in zijn artikel 
‘Spetters zijn niet zomaar spetters. Een recept voor 
kunstkritiek’ in De Groene Amsterdammer, het essay dat 
als aftrap diende voor deze vijfde editie: ‘De criticus 
moet serieus genomen worden, en moet zichzelf serieus 
nemen, als publieke intellectueel. Dat betekent dat hij 
positie moet kiezen en zich ook moet durven uitspreken 
over de actuele vragen die in de kunst gethematiseerd 
worden, over identiteit en cultuur, technologie en eco-
logie, politiek en kapitaal. Hoe meer de kunst in dienst 
gesteld wordt van citymarketing en de toerisme- 
industrie, hoe meer ze dient als schaamlap van het 
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grootkapitaal, hoe groter de noodzaak van een derge-
lijke kunstkritiek.’ Juist de onafhankelijke, specialistische 
kunstkritiek is cruciaal voor een gezond kunstklimaat. 
Het houdt kunstenaars scherp, houdt de vinger aan de 
pols bij bestuurlijke kwesties, introduceert jonge talen- 
ten, signaleert nieuwe ontwikkelingen en plaatst die in 
een kunsthistorische of maatschappelijke context.  

In dat kader wil ik iedereen graag nog even wijzen  
op de fantastische, elfdelige serie bloemlezingen die 
het afgelopen jaar bij NAi010 Uitgevers is verschenen, 
onder redactie van Peter de Ruiter en Jonneke Jobse. 
Deze reeks, getiteld ‘Kunstkritiek in Nederland  
1885 – 2015’, blikt door middel van een groot aantal 
toonaangevende kunstkritieken terug op belangrijke 
kunststromingen uit de voorbije eeuw, zoals de opkomst 
van de videokunst in de jaren zeventig en de terugkeer 
van de schilderkunst in de jaren tachtig. De geselec-
teerde essays en interviews bieden prachtige inkijkjes in 
de tijdgeest van die jaren. De auteurs hadden het zelf 
wellicht niet eens door toen ze hun stukken schreven, 
maar als kunstcriticus lever je wel degelijk een belang- 
rijke bijdrage aan de geschiedschrijving. Laat dat dus 
voor alle jonge kunstcritici het streven zijn: om opgeno-
men te worden in zo’n toekomstige bloemlezing. 

De tientallen inzendingen aan de Prijs voor de Jonge 
Kunstkritiek stemmen wat dat betreft hoopvol. Er is  
in Nederland en Vlaanderen een grote groep jonge 
talenten te vinden, zo blijkt. Wat de jury dit jaar  
in positieve zin opviel, was dat veel teksten zeer geën- 
gageerd waren. Onderwerpen als racisme, feminisme, 
nationalisme, klimaatverandering, migratie en oorlog 
werden niet geschuwd. De persoonlijke betrokkenheid 
van de auteurs werd nog eens benadrukt door een 
veelvuldig gebruik van de ik-vorm. Twee jaar geleden 
werd die trend ook al gesignaleerd in het toenmalige 
juryrapport, deze editie heeft die zich duidelijk voort-
gezet. Alleen heeft die ik-vorm maar zelden een nut.  
In columns is het gepast, maar in een recensie of essay 
moet je er spaarzaam mee omspringen. Hetzelfde 
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geldt trouwens voor citaten, die nogal eens te pas en 
te onpas door de teksten werden verweven. 

In de nieuwe categorie Innovatieve Kritiek waren er  
dit jaar 8 inzendingen, zowel van individuele makers als 
duo’s. Deze nieuwe categorie zou zich overigens  
uitstekend lenen voor teams. Die tip wil de jury graag 
meegeven voor een volgende editie. De inzendingen 
waren in deze categorie, zoals te verwachten, extreem 
uiteenlopend. We zagen opvallend veel bijdragen die 
dreven op ironie, lolligheden en karikaturen. We zagen 
werkelijk innovatieve vormen en ideeën, maar de 
uitwerking liet nogal eens te wensen over. Vorm alleen 
is niet genoeg, ook bij innovatieve kunstkritiek zou  
de inhoud centraal moeten staan. Een kritiek moet meer 
zijn dan een slim foefje. Vaak vroeg de jury zich af 
voor wie het filmpje of de website bedoeld was: voor 
kooplustige verzamelaars, voor middelbare scholieren? 
Soms was het te saai of te langdradig, soms juist  
te chaotisch of te amateuristisch. Het bleef in deze 
categorie helaas bij interessante aanzetten. Maar in 
een tijd dat de nieuwe media allang het domein  
van de kunstkritiek zijn binnengedrongen, mag de lat 
wel iets hoger liggen. Omdat uiteindelijk geen van  
de inzendingen voldeed aan de kwaliteitseisen van de 
jury, is besloten om in deze categorie geen hoofdprijs 
toe te kennen. Wel zijn er twee bijzondere vermeldingen 
die een stimuleringsprijs verdienen. De video ‘Camille 
Henrot. Monday’, waarbij maakster Evelyn Simons haar 
schrijfproces op heldere wijze inzichtelijk maakt,  
inclusief alle zoekopdrachten op Google, had volgens 
de jury zeker potentie. Ook het duo Stefan Ruitenbeek 
en Kate Sinha, dat met hun YouTube-filmpje ‘Veront-
waardiging in de Appel’ de juryleden prikkelde met hun 
betweterige toon, heeft een vorm gevonden waar  
toekomst in zit. De jury wil hen graag aanmoedigen hun 
innovatieve praktijk verder te ontwikkelen, waarvoor  
in overleg een bijdrage aan hun praktijk wordt aange- 
boden in de vorm van bijvoorbeeld een mentor, werk-
bijdrage en/of masterclass naar keuze.
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In de categorie Recensie waren er dit jaar  
17 inzendingen, aanzienlijk minder dan de 28 van  
de vorige editie. Deze categorie viel op door zijn  
degelijkheid. De jury las veel iets te brave recensies, 
die net wat te netjes beschreven wat er op de  
tentoonstelling te zien was. In recensies ligt vaak het 
gevaar op de loer dat zo’n verslag te veel blijft hangen 
in opsommingen en beschrijvingen van kunstwerken. 
Dat was ook dit jaar regelmatig het geval. Veel teksten 
kabbelden net iets te rustig en voorspelbaar voort.  
We lazen ook veel clichés over kunstenaars die we al 
zo vaak eerder hadden gehoord. Soms meenden we 
passages uit persberichten te herkennen. Houd daarom 
in gedachten: recensies schrijf je voor je lezers, niet 
voor de kunstenaar of het museum. Je mag best tegen 
schenen schoppen, als dat nodig is. Het was echt  
opvallend hoe lovend bijna iedereen was over wat ze 
gezien hadden, soms op het ongeloofwaardige af.  
En, ook opvallend: bijna niemand had ballen of sterren 
toegekend. Op één auteur na, die zijn recensie  
besloot met een statement van 0 ballen. 

De jury heeft in de categorie Recensie drie auteurs 
genomineerd: Sébastien Hendrickx, Julie Mullié en 
Brenda Tempelaar. Zij krijgen alle drie een lidmaat-
schap van Club Witte de With en de Appel Club  
en een abonnement aangeboden door Metropolis M. 
Daarnaast zijn er in deze categorie verschillende 
schrijfopdrachten te winnen.

Julia Mullié schreef met ‘Tasten in het duister’, een
verslag van de eindpresentatie van Adriano Amaral 
op De Ateliers, een intelligente en ambachtelijke 
recensie. Met haar heldere stijl is Mullié een prettige 
explicateur van Amarals efemere kunstuitingen. Met 
veel kennis van zaken plaatst zij het oeuvre bovendien 
in een historische en maatschappelijke context.  
De jury kent Julia Mullié voor haar gedegen recensie 
een basisprijs toe, die uit een prestigieuze opdracht van 
het Mondriaan Fonds bestaat: het schrijven van een 
tekst voor de Prix de Rome 2017.
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Sébastien Hendrickx verraste de jury met zijn recensie 
‘Regimekunst’, een artikel over de marathonvoorstelling 
Mount Olympus van Jan Fabre. Met een vlotte, scherpe 
pen beschrijft Hendrickx de waanzin van Fabre’s  
universum. Haast terloops beschuldigt hij de kunstenaar 
daarbij van fascistische ideeën, een beschuldiging die 
wel wat meer onderbouwing behoeft. Het vernietigende 
eindoordeel — hij was het die 0 sterren toekende — 
komt hier wel heel abrupt uit de lucht vallen.  
Hendrickx’ argumentatie mag op sommige plaatsen 
gewaagd zijn, zijn engagement is overduidelijk en 
overtuigend. Vanwege zijn stilistische talent ontvangt 
Sébastien Hendrickx een basisprijs, die bestaat uit 
een schrijfopdracht voor het tijdschrift Metropolis M. 
Dit betekent dat de auteur een volledig bekostigde 
reis kan maken naar een buitenlandse biënnale, 
tentoonstelling of manifestatie en dat zijn recensie 
daarvan zal verschijnen in Metropolis M. 

Brenda Tempelaar schreef met ‘Een verschil dat je 
niet kunt zien’ een uiterst origineel stuk, dat op slimme 
wijze een aantal recente ontwikkelingen met elkaar 
verweeft: het ontslag van Lorenzo Benedetti bij  
de Appel, zijn samenwerking met het kunstenaarsduo 
gerlach en koop en de tentoonstelling van gerlach  
en koop in het Bonnefantenmuseum. Het is een tekst 
die de jury meerdere keren wilde teruglezen omdat  
hij hier en daar wat cryptisch was, maar ook een tekst  
die bij iedere lezing een stukje beter werd. Dat zegt 
iets over de gelaagdheid van deze recensie, die vol  
mooie observaties zit. De jury kent Brenda Tempelaar  
daarom de hoofdprijs van 2.500 euro toe. Ook zal  
zij een jaar lang begeleiding van een mentor krijgen,  
in de persoon van ondergetekende, krijgt zij een  
lidmaatschap van AICA en een jaarabonnement van  
H ART magzine aangeboden. 
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In de categorie Essay waren er dit jaar 24 inzendingen, 
iets minder dan de 31 inzendingen in 2014. Wat de jury 
opviel, was dat het begrip essay vaak erg ruim werd 
opgevat. Soms waren het meer recensies of reportages, 
soms leken het wel academische opstellen. Vaak ook 
duurde het vrij lang voordat duidelijk werd waar de 
tekst naartoe ging. Intro’s meanderden vele alinea’s 
lang door. Wijdlopigheid was in veel teksten een 
storend probleem. De jury merkte dat er in de essays 
veel vragen werden opgeworpen en veel abstracte 
gedachten geformuleerd, maar dat er niet altijd heldere 
antwoorden volgden of stevige uitspraken werden 
gedaan. Heb iets meer lef, durf stellig te zijn, dat zal 
zo’n essay ten goede komen.

De jury nomineerde in de categorie Essay drie auteurs: 
Laurie Cluitmans, Nele Wynants en Sophia Zürcher.  
Zij krijgen alle drie een lidmaatschap van Club Witte 
de With en de Appel Club en een abonnement  
aangeboden door Metropolis M.

Sophia Zürcher verdiepte zich in haar essay ‘De belofte 
van groeiende populieren’ in het oeuvre van Marinus 
Boezem en specifiek in zijn Groene Kathedraal. Ze legt 
aan de hand van goed gekozen voorbeelden het ver- 
band met andere kunst die groeit of beweegt in de tijd. 
In haar leerzame tekst toont ze aan waarom Boezems 
werk nog steeds onverminderd actueel is en lanceert 
ze en passant een nieuwe term: ‘promise-based arts’. 
De jury kent Sophia Zürcher een basisprijs toe. Om haar 
talent verder te ontplooien, ontvangt zij een begelei-
dingstraject van De Nieuwe Garde, en haar winnende 
essay wordt op Knack.be gepubliceerd. 

Nele Wynants vertelde ons met haar essay ‘Verbeelding 
van de werkelijkheid’ over een recent project van  
kunstenaar Thomas Bellinck dat in Brussel veel stof heeft 
doen opwaaien — een fictief museum over leven in de 
voormalige Europese Unie. Zij plaatste hem vervolgens 
in een bredere trend van jonge geëngageerde  
kunstenaars in België. Haar tekst is zeer actueel en 
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goed geïnformeerd. Nele Wynants ontvangt daarvoor 
een basisprijs. Haar essay zal worden vertaald  
en gepubliceerd op de internationale AICA website. 

Laurie Cluitmans schreef met ‘De mogelijkheid van een 
tuin’ een lyrische reportage over de tuin van de over-
leden cineast Derek Jarman. Ze verweeft haar eigen 
observaties soepel met passages uit Jarmans leven en  
met achtergronden over zijn films, maar ook met 
verwijzingen naar maatschappelijke onwikkelingen. 
Voor haar prachtige, liefdevolle essay beloont de jury 
Laurie Cluitmans met de hoofdprijs. Zij ontvangt een 
bedrag van 2.500 euro en een jaar lang begeleiding 
van mentor Sven Lütticken. Van AICA krijgt zij een  
lidmaatschap aangeboden, van H ART magzine krijgt 
zij een abonnement en haar essay zal worden  
gepubliceerd in De Groene Amsterdammer. 

Sandra Smallenburg
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