
INTERVIEW JOS HOUWELING

Meester in het
oppoken van
de vaste kaders
Jos Houweling, de
directeur van het
Sandberg Instituut heeft
vele jonge kunstenaars
gestimuleerd. Hij gaat in
juli met pensioen.
Door Marina de Vries

H ij is net terug uit China
waar de door hem geïni-
tieerde City One Minutes
zijn te zien in het Shang-
hai paviljoen op de We-

reldtentoonstelling. Drieduizend vi-
deo’s, honderd steden, elk in 24 mi-
nuten geportretteerd door voorna-
melijk Nederlandse kunstenaars. ‘Te -
gen de afspraak in verhuisde de
tentoonstelling opeens naar de eer-
ste verdieping’, grijnst Houweling.
‘Omdat de kunstenaars ook de don-
kere kant van steden laten zien.’

De gebeurtenis typeert Jos Houwe-
ling (1943): altijd bezig een manifes-
tatie of podium te creëren voor jonge
kunstenaars, in of vaker buiten het
museum, en zelfs in het censuurrijke
China op zoek naar de grenzen.

Na ruim vijfendertig jaar verbon-
den te zijn geweest aan de Gerrit Riet-
veld Academie in Amsterdam, neemt
Houweling per 3 juli afscheid. De
oud-tekenleraar gaf er in de jaren ze-
ventig en tachtig leiding aan de toen
nieuwe afdeling audiovisueel, later
voorheen audiovisueel (v.a.v.). Vanaf
1998 was hij directeur van de tweede
faseopleiding van Het Sandberg In-
stituut, onderdeel van de Rietveld.

Zowel van v.a.v. als van het Sand-
berg Instituut maakte Houweling
vrijplaatsen voor talenten die binnen
de traditionele kaders moeilijk tot
hun recht komen. Hij leidde ze op tot
kunstenaars met een soms speels,
soms schurend, breed werkterrein en
een sterke do-it-yourself-mentaliteit.

Houweling is een gepassioneerde
lobbes met soms provocerende trek-
ken, die zijn studenten niet alleen
stimuleert, maar ook uitdaagt. Hij is
de vereenzelviging van het Sandberg
Instituut, net als de onlangs gepensi-
oneerde directeur van de Rijksakade-
mie, Janwillem Schofer, dat was van
diens instituut. ‘De zwakte van het
Sandberg is dat het te veel leunt op
de persoonlijkheid van de directeur,
zeiden ze bij een visitatie. Wat wil je
dan: een directeur zonder persoon-
lijkheid? Nederland heeft mensen
nodig die zich ergens met hart en

ziel voor inzetten.’
Dat heeft Houweling gedaan. Een

van zijn belangrijkste vernieuwin-
gen is de nadruk op tentoonstellen
tijdens de opleiding. ‘Te g e n w o o r d i g
hebben mensen al een tentoonstel-
ling voordat ze naar de kunstacade-
mie gaan, destijds was dat onge-
woon en uitdagend. Docenten wil-
den hun techniek overbrengen,
maar studenten wilden video ma-
ken, optreden met bandjes, naar bui-
ten treden. Ik begreep dat – ik ben
van de Wim T. Schippers-generatie –
en stimuleerde dat.’

Omdat echte uitdagingen voor jon-
ge kunstenaars schaars zijn, heeft
Houweling ze voortdurend ge -
creëerd: aanvankelijk door zijn con-
tacten bij kunstenaarsinitiatieven als
W139 en Aorta aan te spreken en tal
van kortdurende manifestaties te or-
ganiseren, uiteindelijk met de Een
Minuten. Dat begon als een wedstrijd
voor video’s van een minuut, en
groeide uit tot een wereldwijd net-

werk en tentoonstellingspodium. De
groots opgezette, alternatieve kunst-
beurs de Kunstvlaai is ook zo’n initia-
tief.

Een ander, door Houweling geïn-
troduceerd speerpunt komt voort uit
de praktijk: je moet als kunstenaar
aandacht trekken, reuring maken.
‘Dat hoort bij kunstenaars. Wij zijn
geen dode vogeltjes. Bovendien: wat
niet wordt gezien, bestaat niet.’

Als voorbeeld noemt Houweling
de tentoonstellingskapel van de Ger-
rit Rietveld Academie in Hoorn, waar
jaarlijks zes tentoonstellingen wer-
den georganiseerd, maar nauwelijks
publiek kwam. ‘Het levert meer op
om tachtig tentoonstellingen tegelij-
kertijd te programmeren. Dan ont-
staan spanning en druk voor kunste-
naars om hun beste werk te creëren.
Er ontstaan contacten, die uitmon-
den in tentoonstellingen, er komen
mensen om talenten te scouten. Zo is

de KunstVlaai ontstaan.’
Maar Houweling heeft de Kunst-

vlaai ook nadrukkelijk in de markt
gezet als anti-KunstRai. ‘Ik heb die te-
genstelling wat aangedikt’, zegt hij

nu. ‘Een beetje conflict is nooit weg.’
De vriendelijke reus kan venijnig uit
de hoek komen. Zo gaf hij publieke-
lijk af op de Ateliers en de Rijksakade-
mie, toen die vanwege bezuinigin-

gen in het nauw kwamen. ‘Ik ben ab-
soluut niet tegen de werkplaatsen,
maar het stoorde me dat wij met veel
minder geld en middelen soortgelij-
ke resultaten behalen als de Rijksaka-
demie. Onze kunstenaars zijn op tal
van internationale tentoonstellingen
en biënnales vertegenwoordigd. Bo-
vendien presenteert de Rijksakade-
mie kunstenaars als eigen talent, ter-
wijl ze ook aan het Sandberg zijn op-
geleid. Het zou beter zijn om alle op-
leidingslagen te vermelden.’

Ook vindt hij het storend dat er zo
weinig startstipendia zijn voor net
afgestudeerde kunstenaars. ‘Dat is
een vorm van talentvernietiging.
Breidt het aantal startstipendium uit
van tachtig naar driehonderd voor
twee jaar en geef net afgestudeerden
de kans om zich als kleine zelfstandi-
ge te handhaven. Aernout Mik heeft
ook jaren nodig gehad om op eigen
benen te staan.’
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Vandaag opent in Cultuurpark Wes-
tergasfabriek Amsterdam de K u n s t-
Vlaai 2010. Met ruim tachtig nationa-
le en internationale kunstinstellin-
gen, kunstenaarsinitiatieven en aca-
d e m i e s.
De KunstVlaai is een initiatief van di-
recteur Jos Houweling van het Sand-
berg Instituut, in 1997 ontstaan als
Niet de Kunstvlaai. De oorspronkelij-
ke naam, Niet de KunstRai, werd
door de RAI verboden. Niet de Kunst-
vlaai moest een alternatief zijn voor
en een aanvulling op de te commer-

cieel geachte kunstbeurs in de RAi,
die weinig aandacht bood aan jonge
kunstenaars. In 1999 veranderde de
naam in Kunstvlaai – de tijd van af-
zetten was voorbij – maar verder
bleef alles bij het oude. KunstVlaai is
nog altijd een speelse, energieke en
chaotische tegenvoeter van de beurs
Art Amsterdam (voorheen KunstRai),
die van 26 t/m 30 mei in de RAI
plaatsvindt.

KunstVlaai 2010, Westergasfabriek Am-
sterdam, t/m 23 mei. kunstvlaai.nl
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