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Het Muizengaatje is een

mooi voorbeeld van een

interdisciplinair

kunstwerk in de

stedelijke ruimte waarbij

de kunstenaars als

onderzoekers te werk

zijn gegaan

In 1997 werden drie beeldend kunstenaars uitgenodigd een kunstwerk te maken

voor Het Muizengaatje, een rommelige restruimte onder een viaduct bij Rotterdam-

Noord. Vier jaar later was het af. Wie nu op die plek onder het viaduct gaat kijken,

ziet geen sculptuur, geen beeldenfontein, geen interactieve media-installatie.

Eigenlijk zie je er, wanneer je niet weet wat je moét zien, bar weinig. Een soort

betonnen plein, wat groen – niets bijzonders. Toch is dit het kunstwerk dat Q.S.

Serafijn, Hans Snoek en Jeroen van Westen, onder leiding van tentoonstellingsmaker

Maarten van Wesemael, voor de Rotterdamse gemeente realiseerden.

Hun kunstwerk bestond uit het bedenken van een nieuwe functie voor Het

Muizengaatje. Het leverde een ecologische en planologisch weldoordachte oplos-

sing op. De kunstenaars lieten onder het viaduct een spaarbekken aanleggen waarin

overtollig rioolwater kan worden opgevangen. Langs de randen van het beton plaat-

sten ze zogenoemde risiconatuur, planten die in het vervuilde water en midden in de

uitlaatgassen van de snelweg moeten zien te overleven, en die tegelijkertijd het

gebied zuiveren omdat ze het gif uit het water filteren. En ’s avonds wordt het

gebied op een speciale manier verlicht, zodat er – zij het maar voor een paar uur –

toch iets te zien is. 

Biozuiveraars Het Muizengaatje is een mooi voorbeeld van een interdisciplinair

kunstwerk in de stedelijke ruimte waarbij de kunstenaars als onderzoekers te werk

zijn gegaan. De oplossing voor het probleem van Het Muizengaatje zochten ze in de

wetenschap: bij de ecologie, de planologie, de (landschaps)architectuur en de

techniek. Serafijn, Snoek en Van Westen maakten gebruik van die wetenschappelijke

kennis en combineerden deze vervolgens met hun eigen ideeën over wat een

kunstwerk moet zijn en hoe het eruit kan en mag zien. Bovendien beïnvloedden de

kunstenaars op hun beurt de wetenschap en de inrichting van het stedelijke

landschap in Nederland. Het ministerie van VROM riep het project uit tot

voorbeeldproject, en gaf het drietal de opdracht ook andere restruimten te

veranderen in biozuiveraars. Deze manier van werken, waarbij de kunstenaar zich op

allerlei verschillende, wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke, gebieden

Bruggen slaan in de Zuidas

In de openbare ruimte maken sculpturen en fonteinen steeds vaker

plaats voor ‘onzichtbare’ functionele kunstwerken. Zo bedacht de

kunstenares Meinke Horn voor de Amsterdamse Zuidas het Vrije

Ruimte-project. ‘Het is belangrijk om tegenover die grootstedelijke

ontwikkeling een door cultuur gedragen netwerk te stellen.’

Merel Bem

moeten beseffen dat de wetenschappers degenen zijn die de bouwstenen leveren

voor het verhaal van het verleden, dat ze aan het grote publiek willen vertellen, en

bij Wetenschappen zouden ze er eer in moeten scheppen de voorwaarden te

creëren voor minstens één instituut dat hoogstaand zuiver wetenschappelijk arche-

ologisch onderzoek doet. 

Overigens kan het geen kwaad als de archeologen de kunstwerken van Mark Dion

en andere moderne kunstenaars, die commentaar op onze maatschappij geven,

gaan bekijken. Gewoon om hun geest flexibeler te maken en erachter te komen dat

ook zij, met hun wetenschappelijke theorieën en keuzes van wat in een museum

komt, kinderen van hun tijd zijn. Want archeologie is cultuur is wetenschap is

cultuur is wetenschap… 

Theo Toebosch is freelance journalist 
voor o.a. NRC Handelsblad en auteur 
van Grondwerk: 200 jaar archeologie 
in Nederland (2003).
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De vaste medewerkers

komen nauwelijks nog

aan onderzoek toe,

omdat ze het te druk

hebben met onderwijs

geven en studenten

begeleiden
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De nadruk ligt op

samenwerking tussen de

verschillende disciplines

en organisaties die

allemaal aanwezig zijn op

de Zuidas maar vaak niet

eens van elkaars bestaan

weten

de Bruijn. Aan hem de taak van wat nu nog grotendeels in de steigers staat een

bruisend nieuw stadsdeel te maken, waar mensen zowel kunnen werken als wonen

én waar het ’s avonds geen dooie boel is maar hoofdstedelijk gezellig.

Ook de beeldende kunst speelt in dit grootschalige stedenbouwkundige project

een rol. Naast de opening van Cinema Zuid, een nieuw podium dat door middel van

festivals op wisselende locaties op de Zuidas de kloof wil dichten tussen film en beel-

dende kunst, en de toekomstige plannen voor een designmuseum aan de rand van

het Beatrixpark, biedt de Stichting Virtueel Museum (in opdracht van het

Projectbureau Zuidas en onder leiding van voormalig directeur van de Rietveld

Academie Simon den Hartog) vanaf 2004 in verschillende deelprojecten beeldend

kunstenaars, schrijvers, componisten en wetenschappers de ruimte om op openbare

plekken kunstwerken en plannen te realiseren. De nadruk ligt op samenwerking

tussen de verschillende disciplines en organisaties die allemaal aanwezig zijn op de

Zuidas en bouwen aan de toekomst van het nieuwe stadsdeel, maar vaak niet eens

van elkaars bestaan weten.

Het Virtueel Museum zet daarom trajecten uit, brengt mensen met elkaar in

contact en zorgt dat ze samen ‘een inspirerend en levendig kunstklimaat in de

Zuidas’ kunnen scheppen. Het initieerde in samenwerking met de Rietveld

Academie, het Sandberg Instituut, de Universiteit van Amsterdam en SKOR bijvoor-

beeld het Lectoraatschap Kunst en Publieke Ruimte, dat zich bezighoudt met het

onderzoek naar kunst in de openbare ruimte en het ontwikkelen van nieuwe visies

op dit gebied. Het project ‘Meebouwen met de Architectuur’, dat onder toezicht

staat van Henk de Vroom, adviseur beeldende kunst Zuidas, laat beeldend kunste-

naars en architecten met elkaar kennismaken en samenwerken. Zo werd op initita-

tief van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) de Congolese kunstenaar en

autodidact Bodys Isek Kingelez (1948) uitgenodigd om een stedenbouwkundig

ontwerp te maken voor het Waterplein in het plangebied Gershwin vlak bij De

Boelelaan. Kingelez is onder andere bekend van de laatste Documenta in Kassel,

waar hij menigeen verraste met een vrolijke kartonnen maquette van een futuristi-

sche Afrikaanse stad. Zijn plein zal waarschijnlijk halverwege 2006 klaar zijn.

Vrije Ruimte Een project dat vanaf begin 2004 al gestalte moet gaan krijgen, is het

Vrije Ruimte-project, bedacht door beeldend kunstenaar Meinke Horn (1960). Per

jaar krijgt een tiental beeldend kunstenaars, componisten, schrijvers en

wetenschappers voor een halfjaar letterlijk alle ruimte die zij nodig hebben om als

pioniers in een nog onontgonnen gebied te reageren op de ontwikkelingen in de

Zuidas en hun bijdrage te leveren aan de beeld- en begripsvorming van het

stadsdeel. Zo wordt de Zuidas, door zijn nog vorm te geven karakter, een plek waar

mensen uit verschillende disciplines tegelijkertijd na kunnen denken over de

openbare ruimte en de invulling daarvan.

‘Het project heeft absoluut een idealistische kant’, beaamt Meinke Horn. ‘Wij

willen over grenzen heen kijken en samenwerkingen genereren op alle mogelijke

Het aandeel van de

kunstenaars is soms niet

eens meer als autonoom

kunstwerk herkenbaar,

omdat het verdwijnt in

en integreert met het

totaalontwerp voor een

plek

bekwaamt en die al tijdens de Renaissance bestond (Leonardo da Vinci – schilder,

wetenschappelijk onderzoeker, uitvinder en architect – geldt als het

schoolvoorbeeld van die vermenging van disciplines), lijkt pas sinds een paar jaar

weer ‘in de gratie’ te zijn. Vooral in het volgebouwde Nederland. 

Nergens wordt zo gewoekerd met de ruimte, nergens is de invulling van die

ruimte zo overdacht als hier. Voor een kunstenaar die graag in die openbare ruimte

werkt, is het haast onmogelijk níét geconfronteerd te worden en samen te werken

met collega’s van andere vakgebieden. Desondanks heeft het lang geduurd voordat

instellingen voor kunst in de openbare ruimte, zoals SKOR (Stichting Kunst en

Openbare Ruimte), inzagen dat een beeldend kunstenaar naast het ‘simpelweg’

maken van beelden ter verfraaiing van de openbare ruimte, net zo goed kan

bijdragen aan de landschappelijke en stedelijke inrichting van Nederland. Maar de

laatste jaren worden we overspoeld door projecten waarin kunstenaars een even

belangrijke rol krijgen toebedeeld als architecten, planologen, stedenbouwkun-

digen en technici. Dat gaat zelfs zover dat het aandeel van de kunstenaars soms niet

eens meer als autonoom kunstwerk herkenbaar is, omdat het verdwijnt in en inte-

greert met het totaalontwerp voor een plek, zoals dat is gebeurd bij het Het

Muizengaatje. Maarten van Wesemael, coördinator van Het Muizengaatje, ziet het

als een van de belangrijkste taken van een hedendaagse kunstenaar in de openbare

ruimte om ‘grenzen te slechten’ en ‘verschilllende disciplines aan elkaar te smeden’.

Kunstenaars zijn vrijer in het oplossen van problemen dan technici en wetenschap-

pers, wordt vaak gezegd. ‘De wetenschapper heeft zich te houden aan zijn weten-

schappelijke methode, die zijn perspectief kan vernauwen, waardoor hij het over-

zicht kan verliezen’, zei kunstenaar Lynne Hull (1944) eens tijdens een symposium

voor ecologische kunst in Texas, ‘terwijl een kunstenaar juist wordt aangemoedigd

zo ver mogelijk te kijken en open te staan voor alle soorten mogelijkheden.’ De

laatste tijd duiken echter steeds meer kunstprojecten op, groter en planologisch

belangrijker dan Het Muizengaatje, waarin dat onderscheid tussen kunstenaar en

wetenschapper eigenlijk al helemaal niet meer wordt gemaakt. Het nieuwe ontwerp

voor de Zuidas bijvoorbeeld.

Opschepperige snelwegarchitectuur Wie regelmatig over de ringweg A10 bij

Amsterdam-Zuid rijdt, heeft in de afgelopen jaren een stukje nieuwe stad zien

ontstaan. Omhoog zien schieten, is misschien een betere omschrijving. In dit deel

van Amsterdam, aan de zogeheten Zuidas, verrees in noodtempo de meest

opschepperige en futuristische snelwegarchitectuur. Glazen werkpaleizen werden

opgericht, zoals het ING House (of: ‘de schoen’, ‘het schip’, ‘de kruimeldief’, ‘het

strijkijzer’, ‘de klapschaats’, ‘de klomp op pootjes’), het internationale hoofdkantoor

van de ING Groep. Even verderop, naast het reusachtige kantoor van ABNAmro, rijst

de Mahlertoren, nu nog in aanbouw, statig de lucht in. Het WTC-gebouw wordt

uitgebreid, en binnenkort zal het drukste stukje snelweg van Amsterdam onder de

grond verdwijnen, net als station Zuid-WTC. De Zuidas is het gebied van architect Pi
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ontkennen. Maar aan de andere kant – dat ‘laboratoriumachtige’ karakter van de

Vrije Ruimte spreekt haar als kunstenaar juist aan. Het beantwoordt volgens haar

aan het idee van de kunstenaar als onderzoeker. Bovendien voelt zij zich in dit

project evenveel kunstenaar als organisator. ‘Het bij elkaar brengen van verschil-

lende disciplines was altijd al een belangrijk deel van mijn kunstenaarschap. Nu doe

ik dat in het groot. De ontwikkelingen in de Zuidas zijn op dit moment nog zo

abstract en onpersoonlijk – het is belangrijk om daar, als tegenhanger van die groot-

stedelijke projecten, een door cultuur gedragen netwerk tegenover te stellen. Een

netwerk van ménsen, die allemaal onderdeel zijn van het toekomstige stadsdeel en

die elkaar nu kunnen leren kennen.’

Merel Bem is freelance journalist.

Voor meer informatie over de

culturele ontwikkelingen in de

Zuidas: www.virtueel-museum.nl

Robert Dijkgraaf

www.staff.science.uva.nl/~rhd

‘Ik vind het belangrijk dat

de tuin vanuit auto, tram

en trein zichtbaar is, om

voor het publiek een

moment van

verwondering te creëren’

manieren. Wat mij betreft is er nauwelijks verschil tussen een kunstenaar en een

wetenschapper: beiden maken gebruik van hun verbeeldingskracht. Desondanks

opereren ze vanuit verschillende werelden. Door het bij elkaar brengen van die

werelden ontstaat er een andere kijk op de dingen. Het gaat mij niet om vragen als:

beschouw je jezelf als kunstenaar? maar om: hoe benader je dingen, hoe open sta

je?’ Vandaar bijvoorbeeld de keuze voor Robbert Dijkgraaf (1960), hoogleraar

mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam, wetenschapper op het

gebied van de snaartheorie en kwantumzwaartekracht. Hij ziet zichzelf niet zozeer

als kunstenaar, vertelt Horn, hoewel hij een jaar op de Rietveld Academie zat, ‘maar

hij wil wel bruggen slaan tussen verschillende disciplines’. Bovendien is hij geïnteres-

seerd in het visualiseren van wis- en natuurkundige formules. Tijdens de invulling

van zijn Vrije Ruimte-project – hij neemt zijn intrek in het Sandberg Instituut – zal

Dijkgraaf voornamelijk als katalysator en gesprekspartner van studenten optreden.

In het Vrije Ruimte-project zullen verschillende vormen van (wetenschappelijk)

onderzoek naar voren komen. Zo zal het duo Thomas (1966) en Kathrin Wildner

(1965) in station Rai onderzoek gaan doen naar verkeersstromen vanuit een sociolo-

gisch en stedelijk antropologisch standpunt. Terwijl Annet Bult (1958) en Jasper

Wiedeman (1963) eerder een ecologische en planologische aanpak hebben.

Wiedeman gaat een tijdelijke botanische tuin met inheemse flora aanleggen,

precies daar waar de Zuidas op zijn grootstedelijkst is: aan de voet van de nog te

bouwen tunnel waar de tram- en spoorlijnen straks in zullen verdwijnen en waar het

verkeer van de A10 nu nog omheen raast. ‘Ik wil dit landschap, een tuin omgeven

door verkeersstromen, en zijn veranderingen maandelijks vastleggen en wekelijks

bebouwen en onderhouden’, schrijft Wiedeman in zijn voorlopige ontwerp voor de

ruimte. ‘Ik vind het belangrijk dat de tuin vanuit auto, tram en trein zichtbaar is, om

voor het publiek een moment van verwondering te creëren.’ Bovendien verwijst zijn

met zorg onderhouden stukje groen naar de bedreigde Amsterdamse volkstuintjes

aan de rand van de stad.

Bult betrekt, net als de kunstenaars van Het Muizengaatje, het probleem van de

vervuiling in een grootstedelijke omgeving bij haar ideeën over de Zuidas. In samen-

werking met de Dr. L. Alma Schoolwerktuin, waar jaarlijks ruim 550 basisschoolkin-

deren een eigen stukje grond bebouwen, is Bult, zoals ze zelf schrijft, ‘begonnen

met het maken van een inventarisatie van gewassoorten die goed gedijen in een

stedelijke, door hondenmest verrijkte omgeving. Dit is iets waar ik al langer nieuws-

gierig naar ben. Bij mijn inventarisatie maak ik gebruik van gegevens uit het

Botanisch Basisregister, van indicatorwaarden uit een classificatiemethode ontwik-

keld door Heinz Ellenberg, evenals van de praktijkervaring van mensen met gevel-

tuinen en de plantsoenendienst. Alle gegevens kunnen, net als door kinderen van de

schoolwerktuin aangedragen informatie, een grote rol gaan spelen.’

Juist het procesmatige van deze projecten, en het feit dat nog lang niet duidelijk is

wat elke kunstenaar precies van plan is in de Zuidas, vindt Meinke Horn interessant.

Dat haar geesteskind hierdoor tot nu toe ook redelijk vaag is gebleven, zal ze niet
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