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André Nuchelmans

Energie als drijfveer
Interview beeldend kunstenaar Thijs Jansen

I

n 2010 schreef Thijs Jansen (1986) zich als
zelfstandig beeldend kunstenaar in bij de
Kamer van Koophandel in Groningen. Twee jaar
daarvoor studeerde hij daar af aan de Academie
Minerva en volgde hij aansluitend een masteropleiding aan het Frank Mohr Institute Groningen.
Bij de expositie ter gelegenheid van het afstuderen verkocht hij een paar werken en zijn werk
was ook al elders tentoongesteld.
Dat hij in 2010 de definitieve stap maakte was
vooral te danken aan de Wet werk en inkomen
kunstenaars (Wwik). De Wwik was een overheidsregeling bedoeld als aanvulling op het inkomen
van kunstenaars waar ze in tijden dat het minder
ging op konden terugvallen. ‘Ik had het geluk dat
ik er nog gebruik van kon maken’, vertelt Jansen.
‘Het was voor mij de perfecte manier om de boel
aan het rollen te krijgen als kunstenaar. Hierdoor
kon ik veel tijd en energie in nieuw werk steken.
Daar zijn vervolgens weer verkopen uit voortgekomen.’ Om een vaste financiële basis te
hebben had Jansen daarnaast een baantje bij een
eenmansbenzinepomp, ‘erg deprimerend werk’.
Het begin van Jansens loopbaan viel precies
samen met de economische crisis. ‘Op de academie wordt je wel verteld dat het ontzettend lastig
is het hoofd boven water te houden en je wordt
gewaarschuwd voor het zwarte gat na de opleiding.’ Zelf kan hij de effecten van de crisis niet
goed aangeven omdat hij toen nog niet begonnen was. ‘Mijn vader is ook kunstschilder en
verkocht tot de economische crisis goed. Daarna
zakte de verkoop echter in.’
Nadat hij twee prijzen had gewonnen, in 2010
de Buning Brongers Prijs en in 2011 de Gerrit van
Houten Prijs, besloot hij met zijn werk bij de
benzinepomp te stoppen en zich volledig toe te
leggen op een loopbaan in de beeldende

kunsten. ‘Het winnen van die prijzen gaf me veel
zelfvertrouwen. Het maakte me duidelijk dat ik
de goede keuze had gemaakt en dan ga je ervoor.’
Mocht het af en toe wat minder gaan dan kon hij
altijd nog een periode terugvallen op de Wwik.
Die zekerheid viel echter weg toen het kabinetRutte I in juli 2012 de Wwik stopzette. Tegelijkertijd werden er door staatssecretaris Halbe Zijlstra
(VVD) vergaande bezuinigingen op de kunsten
aangekondigd. ‘Kunstenaars werden weggezet
als profiteurs en subsidieslurpers en dat maakte
me ontzettend kwaad’, aldus Jansen. ‘Ik had het
idee dat zelfs mensen in mijn omgeving het daar
eigenlijk wel mee eens waren.’ Het negatieve
beeld dat het kabinet van kunstenaars schetste,
leidde ertoe dat hij zich meer in het kunstbeleid
en de rol van de kunstenaar in de samenleving
ging verdiepen.
Die verdieping leerde hem dat de Wwik
eigenlijk een behoorlijk liberale regeling was.
Afschaffing leidde ertoe dat veel kunstenaars
een bijstandsuitkering aanvroegen. ‘Dit kost de
overheid uiteindelijk veel meer dan het percentage waar je via de Wwik een beroep op kon
doen’, legt Jansen uit. ‘Bovendien stimuleerde
de Wwik eigen inkomen uit je kunstenaarspraktijk
te genereren, wat is dan het voordeel van de
afschaffing van de regeling? Dat kan niets anders
zijn dan het volk duidelijk te maken dat ze meteen
korte metten hebben gemaakt met gasten zoals
ik, die ze door hun eigen framingtechniek bijna
tot schuldige van de crisis hadden gemaakt.’ Het
bracht hem uiteindelijk tot de conclusie dat het
door de politiek geschetste beeld erg eenzijdig
was en een beeldend kunstenaar wel degelijk
een belangrijke rol binnen de maatschappij heeft.
‘Deze bewustwording heeft me als kunstenaar
scherper gemaakt in mijn denken over kunst J
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Thijs Jansen, Avondlucht, 2014, olieverf en acryl op paneel
(40 × 30 cm)
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Thijs Jansen, Landschap met masturberende man,
olieverf op paneel (30 × 25 cm)
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en politiek. Voor mij is het juist een aanzet
geweest om er vol voor te gaan, maar voor veel
kunstenaars betekende het einde van de Wwik
helaas het stoppen van de kunstpraktijk.’
Na zijn afstuderen exposeerde hij regelmatig
in Kunstruimte Wagemans in Beetsterzwaag,
die sinds 2009 ook zijn werk verkocht. Dat liep
goed. In 2012 vroeg hij een startstipendium
aan bij het Mondriaan Fonds, voor beginnend
kunstenaars tot vier jaar na hun afstuderen,
en kreeg die toegewezen. ‘Dit maakte dat ik weer
een jaar financieel vooruit kon.’ Een jaar lang
stortte hij zich helemaal op zijn kunst en maakte
nieuw werk. Dit werd in het Drents Museum in
Assen tentoongesteld en na afloop bleek zo
goed als alles verkocht te zijn. ‘Zo heb ik mijn
eigen startstipendium voor een volgend jaar
verdiend.’
In 2014 dong hij mee naar een Werkbijdrage
bij het Mondriaan Fonds. Ook deze kreeg hij tot
zijn eigen verrassing toegewezen. ‘Ik ben nu
zeven dagen per week negen uur per dag op
mijn atelier en maak veel nieuw werk. ‘Het blijft
een onzeker bestaan en ik hoop maar dat mijn
nieuwe werk goed ontvangen wordt.’
De toekomst ziet hij rooskleurig tegemoet.
‘Dat moet je wel leren, want kunstenaar blijft een
onzeker beroep. Mijn belangrijkste drijfveer is
dat ik ontzettend veel energie uit het maken van
nieuw werk haal en merk dat mensen die energie
ook krijgen als ze naar mijn werk kijken, en dan
ben je goed bezig.’ •
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