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Inleiding
Een overwoekerd treinspoortje trekt twee strakke draden dwars door het bijna verlaten
industriegebied. Boven een paar daken verrijst een kleurige wirwar van metershoge
klossen, spiralen en grillige Gaudi- torentjes die met elkaar verbonden zijn door
allerhande elektrische bedrading en kabels. Alsof ze zojuist het reusachtige web van een
ijverige spin zijn binnengelokt. Voor de rest biedt het industrieterrein onderaan de
Nijmeegse Weurtseweg een netwerk van eenvormige platte baksteengebouwtjes van
bedrijven die hun imago en uitstraling van hun producten moeten hebben. Ver
daarbovenuit toornt het monumentale pand van de voormalige kunstzijdespinnerij de
Nyma met z’n grote boogramen. Achter deze ramen is sinds 2002 Cultuurspinnerij De
Vasim aan het werk: een creatieve broedplaats voor kunstenaars en culturele bedrijven.
Als straks de omliggende bedrijven, de kleurige klossen en spiralen, in het kader van het
plan Koers West, naar andere locaties zijn verhuisd en vervangen door een lommerrijk
park, vormt dit voormalige fabriekspand een prachtig monumentaal en industrieel baken
in een vernieuwd stadsdeel waar wonen en cultuur voor nieuwe bedrijvigheid en een
nieuw elan zullen zorgen. Dit is niet alleen belangrijk voor het stadsdeel maar ook voor
het imago van Nijmegen in de wijde omgeving. De cultuurspinnerij kan er als een unieke
permanente broedplaats een vitale rol in vervullen. De plannen liggen klaar, 024
architecten heeft voor de interne verbouwing van het pand de tekentafels al ontruimd en
de kunstenaars staan in de startblokken om de cultuurspinnerij tot een broedplaats van
internationale allure te smeden.
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Over de kip en het ei
1 Men neme:een ei,
2 zet er een gewillige kip op,
3 zorgt voor de ideale
broedplaats,
en je hebt een kans dat het
ei een gouden ei wordt of
een nieuwe legkip
voortbrengt.
Als je tenminste de drie
basisingrediënten in tact
laat. Zo eenvoudig is het.
Geen kunst.
Of juist wel?
Voor een stad is het altijd
goed om een vrijplaats te
hebben waar mensen rustig
kunnen werken zonder de
druk van huurpenningen en
prestaties. Het kenmerk van
een broedplaats is dat je er in
alle vrijheid kunt
experimenteren.
Hans van den Hombergh
directeur Woonlab, raad van advies Stichting
Cultuurspinnerij de Vasim

6

BROEDEN

De kunstenaar
Net als de kip en het ei is de kunstenaar gebaat bij een plek waar zijn experimentele en
artistieke initiatieven optimaal kunnen gedijen. Waar samenwerking met andere
kunstenaars uit verschillende disciplines tot inspiratie en bijzondere projecten kan leiden.
En waar volop ruimte is om het publiek te laten kennismaken met zijn of haar werk. Een
kweekvijver waar innovatieve ideeën uitgebroed kunnen worden. Een broedplaats, of
zoals de Vasim: een cultuurspinnerij

Van broedplaats tot cultuurspinnerij
Cultuurspinnerij De Vasim heeft sinds 2002 de hallen en overige ruimtes van de
voormalige vliegasfabriek aan de Weurtseweg in gebruik als broedplaats en atelierruimte
voor tientallen kunstenaars en culturele bedrijven. Het pand beslaat in totaal 9000 m2
waarvan 1200 m2 als evenementenruimte is ingericht voor culturele publieksactiviteiten
en grote projecten.
In slechts drie jaar tijd heeft Cultuurspinnerij niet alleen naam gemaakt bij collega
kunstenaars maar ook bij het grote publiek in de regio. Om deze tot nu toe succesvolle
functie als broedplaats te bestendigen en uit te bouwen wil de cultuurspinnerij een
aantal plannen verwezenlijken die nauw en naadloos aansluiten bij het
broedplaatsenbeleid van de gemeente Nijmegen.

In Nijmegen is het
cultuuraanbod veel te
gering. Het kunstklimaat
in de stad gedijt alleen
maar als er naast de
officiële cultuurburchten
als schouwburg en Lux ook
een alternatief circuit is.
Hans van den Hombergh
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De stad
‘Kleinschalig’ en ‘tegendraads’, zijn twee culturele karakteristieken waar Nijmegen patent
op lijkt te hebben. De afgelopen decennia is gebleken dat juist de kleinschalige en
tegendraadse projecten in Nijmegen een rijke voedingsbodem zochten en veelal vonden
in vrijplaatsen waar experimentele en artistieke initiatieven konden gedijen. Vaak zijn
dergelijke initiatieven uitgegroeid tot spraakmakende podia en instituten zoals het
voormalige O42, Cinemariën-burg (thans LUX), Extrapool, kunstenaarscentrum De Olifant
en de Paraplufabriek, die niet meer uit het culturele leven van Nijmegen zijn weg te
denken en bovendien een landelijke bekendheid hebben verworven. Deze ‘typische’
Nijmeegse karakteristieken vinden hun weerslag in het Broedplaatsenbeleid van de
gemeente die hiermee het essentiële belang van broedplaatsen onderkent:

Broedplaatsenbeleid
Uit Broedplaatsenbeleid Nijmegen: “Een aantrekkelijke stad is een stad
met een levendig cultureel klimaat. Deze overtuiging bepaalde de inhoud
van Cultuur aan de Waal, de beleidsnotitie waarin de Nijmeegse culturele
kansen werden beschreven. (..) Geconcludeerd werd dat deze zich toespitst
op twee punten: het bewerkstelligen van:
1 - een krachtiger fundament voor kunst en cultuur in de samenleving en
2 - het stimuleren van inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van cultuur.”
“Vanuit de collectiviteit van een broedplaats wordt een kunstenaar extra
gestimuleerd om zich – in de veiligheid van het grote geheel – als cultureel
ondernemer te ontwikkelen. Dat ondernemerschap krijgt vorm niet alleen
door de produktie van het werk maar ook door alles wat nodig is om de link
naar het publiek te leggen (opbouwen netwerk, uitzetten PR, organiseren en
tentoonstellen, etc.) Het ondernemerschap van kunstenaars wordt aangesproken in
situaties waar hun kunstproduktie een relatie aangaat met de ‘markt’. Juist in de
collectiviteit van een broedplaats kan met de balans tussen artistieke vrijheid en
commercialiteit worden geoefend en kunnen ervaringen worden uitgewisseld.”

“Een aantrekkelijke
stad is een stad
met een levendig
cultureel klimaat.”
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Met meer nadruk op de cultuurproductie wordt ‘een krachtiger fundament voor kunst en
cultuur’ in Nijmegen bewerkstelligd. Broedplaatsen zijn bij uitstek de plekken waar
kunstenaars ‘in hun ontwikkeling’ extra gestimuleerd worden. Maar de ideale
broedplaats, wat is dat? Hoe moet die eruit zien? En aan welke voorwaarden moet zo’n
broedplaats voldoen?
In de ideeën en plannen van Cultuurspinnerij de Vasim worden de draden van het web
verder uitgesponnen dan tot de eigen, soms benauwde, hoekjes en stoffige ankerpunten
van het eigen denkraam. De cultuurspinnerij zoekt de meerwaarde juist in een
uitgekiende balans van vers afgestudeerde kunstenaars naast gevestigde en
ondernemende kunstenaars en culturele bedrijfjes. Zo ontstaat een fijnmazig netwerk
waarin mentorschap, scholing, ondersteuning en uitwisseling van ervaring, een
wezenlijke bijdrage leveren aan de kunstproductie, het vakmanschap en het
ondernemerschap van de kunstenaars. De draden van het web zullen dan verder rijken;
niet alleen tot aan de kunstenaar & de kunst maar ook tot het publiek, de markt, de stad
en de regio, zelfs tot over de landsgrenzen.
En laten we lekker overmoedig zijn: www.waaromnietdewereld.com?
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De voormalige kunstzijdespinnerij Nyma, en latere vliegasfabriek de Vasim, aan de
Weurtseweg in Nijmegen is een oude fabriek die tot de verbeelding spreekt. Het is een
gigantisch fabriekspand, met hoge ronde hallen en ramen. Een mooie locatie voor een
misdaadfilm of een romantische foto met desolate randjes en geheimzinnige hoekjes.
Alleen al het doolhof aan hoge ruimtes, hokken, trappetjes en kelders zijn spannend om
te betreden.
De fabriek is bovendien een prachtig staaltje industrieel erfgoed dat alle kansen en
ruimte biedt om het toekomstig culturele erfgoed van Nijmegen tot volle wasdom te
laten komen. Een plaats waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor vernieuwing binnen
cultuur.
Niet verwonderlijk dat de hallen en ruimtes in en rondom het gebouw sinds 2002
gebruikt worden door tientallen kunstenaars, culturele organisaties en facilitaire
bedrijven. Zij willen allemaal op eigen wijze hun draden toevoegen aan het culturele web
op regionaal en nationaal niveau. Hiervoor zijn onder het fijne rag al diverse ruimtes
ingericht, zoals: ateliers, kantoren voor festivalorganisaties, een projectruimte, een zaal
voor podiumkunsten, werkplaatsen en opslagruimtes.
De komende jaren wil Cultuurspinnerij de Vasim zich actief inzetten om het pand en haar
mogelijkheden optimaal te kunnen gebruiken en te investeren in een unieke permanente
broedplaats en bedrijfsverzamelgebouw voor kunst en cultuur met internationale
spanwijdte en aantrekkingskracht.

DRADEN

De Cultuurspinnerij

Cultuurspinnerij de Vasim wil vooral:
Voorwaarden scheppen voor een vruchtbare kruisbestuiving tussen kunstenaars en
culturele bedrijven. Daarom streeft de cultuurspinnerij in haar huurderbestand naar een
evenwichtige samenstelling en uitgebalanceerd netwerk van diverse kunstenaars en
bedrijfjes:
- beginnende kunstenaars en (ervaren) en gevestigde kunstenaars,
- kunstenaarsgroepen, ontwerpers,
- theatermakers en andere uitvoerend kunstenaars,
- culturele- en ambachtelijke bedrijven, evenementenbureaus en werkplaatsen
Een dergelijke samenstelling zorgt niet alleen voor een creatieve en dynamische sfeer in
het gebouw maar ook voor de optimale condities waarin het kunstenaarschap goed
gedijt. De startende kunstenaars kunnen als het ware meeliften op de kennis en het
netwerk van de meer ervaren en gevestigde vakbroeders. Op hun beurt bieden de
beginnende kunstenaars vaak weer een frisse kijk op de dingen. Ze kunnen ook
samenwerken in projecten en ondersteuning vragen, of gebruik maken van de diensten
van de verschillende culturele bedrijfjes in de Vasim.
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Mentorschap, inspiratie, ondersteuning en uitwisseling van ervaring, raken zo op een
natuurlijke en vanzelfsprekende manier met elkaar verweven. Het is kortom een
uitstekende prikkeling en stimulans voor de kunstproductie, het vakmanschap en het
ondernemerschap van de kunstenaars.
Voorbeelden van kunstenaars in de Vasim die zich ontpopt hebben tot culturele
ondernemers zijn o.a.: Andreas Hetfeld en RobVerwer, beiden beeldend kunstenaar.
Culturele bedrijfjes die hard aan de weg timmeren zijn bijvoorbeeld: de festivalcateraars
One for the Road en Anna PetronovA, of het tentenverhuurbedrijf de Markies en het
veelbelovende RedLabel van kostuumontwerpster en ‘klerekunstenaar’ Christine de
Jonker.

Je moet als gemeente verschrikkelijk blij zijn
dat er zoveel mensen in de Vasim zijn die
met alle middelen die ze hebben zich
volledig inzetten voor de kunst in hun stad.
Joop Mulder, directeur Oerolfestival, raad van toezicht
Cultuurspinnerij de Vasim

Ruimte bieden aan kunstenaars en projecten met een eigen
presentatie.
In de regio bestaat een grote behoefte aan een vaste plek waar het experiment een kans
krijgt om zich te ontwikkelen. De Vasim wil kunstenaars, theatergroepen en andere
makers uitnodigen om de ruimte in de Vasim te gebruiken voor het maken van nieuw
werk dat aansluitend in de Vasim aan het publiek gepresenteerd wordt. Dergelijke
presentaties zijn de afgelopen jaren volop te zien geweest in de grote hal.
Ook wil de Vasim oefenruimtes inrichten voor bandjes en repetitieruimtes voor
theaterprojecten. Circus Colourful City maakt bijvoorbeeld regelmatig gebruik van de
ruimte die de Vasim te bieden heeft. Maar ook de makers van het afvalconcert Symfonie
Poubelle hebben de evenementenhal tot tijdelijke ‘vuilnisbelt’ kunnen omtoveren om hun
repetities te kunnen houden. Verder wil de Vasim gelegenheid bieden tot het geven van
diverse workshops; van graffiti en glasinlood tot jongleren en acrobatiek.
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Een actief podium bieden voor kleine en grootschalige
initiatieven.
De presentatieruimtes in de Vasim zijn te huur voor culturele evenementen. De
evenementenhal biedt plek aan ongeveer 950 bezoekers, maar kan ook worden
opgedeeld in kleinere compartimenten. De Vasim wil kleine en grotere initiatieven, zowel
intern als extern, organisatorisch en facilitair ondersteunen, zodat de drempel om
evenementen te realiseren wordt verlaagd. Evenementen die moeilijk een plek vinden in
het reguliere circuit, of die nieuwe publieksgroepen aanspreken krijgen hierbij
uitdrukkelijk voorrang.
Kunstenaars en culturele bedrijfjes van de Vasim kunnen hierin vaak samenwerken met
de huurder. Zo was het stadsbezoek in de Vasimhal op 27 januari 2004, - waarbij
burgemeester Guusje ter Horst zo’n 125 collega-bestuurders, raadsleden en ambtenaren
uit de wijde omtrek gastvrij onthaalde- , een geslaagd samenwerkingsproject met Anna
PetronovA, die de catering en de alcoholvrije cocktails verzorgde en De Markies die zorg
droeg voor de inrichting.
Ook presenteren diverse kunstenaars van de Vasim er hun werk.

Samenwerking en uitwisseling
met andere culturele instellingen in de stad, de regio en op internationaal niveau.
De Vasim wil graag overleggen en samenwerken met Nijmeegse culturele instellingen en
een plaats bieden aan exposities of voorstellingen die niet in het reguliere circuit van
Nijmegen terecht kunnen. Op nationaal niveau heeft de Vasim veel contacten o.a. binnen
het theatercircuit. Gerenommeerde theatergroepen als de Dogtroep, Tuig, Hendrick-Jan
de Stuntman, Warner & Consorten en The Lunatics, willen allemaal graag hun
voorstellingen in de Vasim komen spelen.
Kunstenaars van de Vasim willen ook investeren in grensoverschrijdende projecten die
eventueel kunnen leiden tot kunstmanifestaties. Met PAN in Emmerich zijn al
samenwerkingsprojecten opgezet.
De Vasim heeft een landelijke
uitstraling. Het pand heeft een
mooie grote hal met een
fantastisch podium, waarvan er
in Nederland heel weinig zijn. In
de regio ken ik er maar één: dat
is de Vasim.”
Mark van Wees
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invulling gebouw
De afgelopen jaren heeft de Vasim het gebouw grotendeels ‘provisorisch’ ingericht. Toch
zijn er, ondanks het tijdelijke karakter van de spinnerij, door de Vasim flinke investeringen
gedaan. Zo is er alleen al aan de evenementenruimte 40.000 euro besteed om aan de
toenmalige brandweereisen te voldoen. Maar ook op individuele basis hebben de
kunstenaars veel geld en tijd geïnvesteerd in het gebruiksklaar maken van hun ateliers.
Zij kunnen pas echt serieus gaan investeren wanneer de continuïteit gewaarborgd wordt.

Het gebouw is nu als volgt ingericht:
De evenementenhal is een multifunctionele ruimte ‘zonder schroeven en moeren’, want
niets is erin vastgezet, geen podium, geen tribune en geen stoelen. Hierdoor kan de hal
voor de meest uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. Het biedt niet alleen een
podium voor de kunstenaars van de Vasim maar ook voor gebruikers van buitenaf. De
ruimte is, ook vanwege zijn hoogte, uitermate geschikt voor festivals, podiumkunsten,
tentoonstellingen en grotere sociale of buurtgerichte activiteiten. Hij kan tevens dienst
doen als repetitieruimte voor theater, ruimte voor filmopnames, markten, congressen en
bedrijfsfeesten.
De ateliers (23), kantoren (3) en diverse werkruimtes vullen het grootste deel van het
gebouw. In de zelf vormgegeven ateliers en werkruimtes (cascobouw) werken
kunstenaars en ambachtslieden vanuit een sterk uiteenlopende visie, status, afkomst en
achtergrond.
Op het buitenterrein is plaats geboden aan semi-permanente bouw van ateliers en er zijn
overkappingen voor opslag. Bovendien is het terrein uitermate geschikt voor
evenementen. Een horeca- terras of uitspanning maakt het gebouw nog toegankelijker
voor publiek, (toekomstige) buurtbewoners en nieuwsgierige passanten.
Op korte termijn wordt het pand zoals dat nu in gebruik is in ieder geval verbouwd om
aan de brandweereisen te voldoen. Dit houdt in dat er brandwerende wanden, 3 extra
uitgangen met trappen en een brandmeld- en ontruimingsinstallatie geplaatst worden.
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verbouw en aanpassingen
Bij een permanente bestemming als broedplaats kan de Vasim pas echt gaan investeren
in de verdere invulling en verbetering van het gebouw en de inrichting.
Met onderstaande ingrepen en verbouwingen in het pand kan alleen al het aantal
ateliers, werkruimtes en kantoren verdubbeld worden:
- de evenementenhal beter aansluiten op water, afvoer en stroom, en vaste trappen en
uitgangen aanbrengen
- in de evenementenhal een gedeeltelijke verdieping bouwen voor een café-restaurant
met publieke functie waar kleinschalige muziek- en theateroptredens kunnen
plaatsvinden. (alleen al vanwege het mooie uitzicht zeer de moeite waard)
- in de hallen een verdieping inbouwen voor ateliers.
- extra kantoren optrekken boven de huidige kantoorruimtes
- de bovenste drie etages aan de Waalbandijk verbouwen voor studio’s en
repetitieruimtes, een permanente galerie en expositieruimte, ateliers en gastateliers
- aansluiten van de schacht op de 3 etage, voor extra expositieruimte
- een trappenhuis en een lift aanbrengen
- de keldervloer (eigenlijk begane grond) verhogen en drainage aanleggen tegen
wateroverlast, van ramen en van deuren voorzien en een afscheiding maken voor o.a.
werkplaats De Olifant die graag naar de Vasim verhuist. Met De Olifant zou de Vasim een
unieke werkplaats en een mooie aanvulling in huis krijgen. De Olifant is namelijk de enige
gieterij in Nederland waar kunstenaars zelf hun brons kunnen gieten.
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De Cultuurspinnerij als Casco
De plannen van de Vasim zijn gebaseerd op de ideeën en de ‘Stad als Casco’- filosofie van
de inmiddels fameuze NDSM- werf in Amsterdam- Noord. (Sinds de NDSM- werf als
permanente broedplaats is erkend heeft het opvallend veel creatieve bedrijven en
bedrijvigheid aangetrokken. De ontwikkeling van de creatieve industrie in Noord is in
vergelijking met de rest van Amsterdam stormachtig toegenomen.)
De cascofilosofie kent twee vitale principes, namelijk zelfwerkzaamheid en zelfbeheer.
Deze filosofie gaat er vanuit dat stadsbewoners geen passieve consumenten zijn, maar
actieve stedenbouwers die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor de hun
omringende gebouwde omgeving. Ontwikkeling van de stad van onderaf dus. Terwijl het
klassieke bouwen uitgaat van kant en klare oplossingen met meteen een zo hoog
mogelijke rendement, zoekt de cascomethode de voordelen van geleidelijke ontwikkeling
en waardevermeerdering. Eigenlijk wordt zo opnieuw de woningbouwvereniging
uitgevonden, maar dan op de schaal van slechts één gebouw.
Ook de Vasim wil zijn gebruikers actief betrekken en verantwoordelijk maken voor zowel
de ontwikkeling als het beheer van het gebouw en het terrein en bij de (wisselende)
invulling hiervan. Omdat er een aantal deelnemers is dat hun eigen werkomgeving
vormgeven, krijgt een deel van het terrein een bijzondere en dynamische uitstraling. De
deelnemers huren geen kant-en-klaar atelier of werkruimte maar enkel vloeroppervlak, zo
kan de huurprijs in veel gevallen beperkt blijven. Alle deelnemers werken samen en
ontwikkelen met elkaar de plannen voor de (ver)bouw en inrichting voor hun plek in het
gebouw en op het buitenterrein.
Casco heeft niet alleen met de bouwstructuur te maken, maar slaat op allerlei collectieve
afspraken over o.a. de financiering en ontwikkeling, algemene voorzieningen,
voorkomende werkzaamheden en beheer van de omliggende buitenruimte.
Nijmegen heeft met de
universiteit veel
hoogopgeleiden
waarvoor je een
aantrekkelijk
woonklimaat moet
creëren, o.a. door cultuur
te bieden op allerlei
niveaus.”
Hans van den Hombergh
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Productiebureau
De Stichting Cultuurspinnerij de Vasim streeft ernaar in de loop van de komende 10 jaar
het pand op deze manier actief in te vullen en aan te passen en tegelijkertijd ook een
substantiële investering te doen in de continuïteit. Daar komt heel veel bij kijken. Daarom
wordt er een speciaal productiebureau in het pand gevestigd dat zich, in overleg met het
bestuur, structureel bezighoudt met ondermeer het initiëren van projecten en het
produceren en het aanvragen van fondsen.
Beheer
Voor het beheer van de Vasim is de Stichting Cultuurspinnerij de Vasim opgericht. Deze
stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen: facilitaire
bedrijven, beeldend kunstenaars en uitvoerend kunstenaars, in het pand en deskundigen
uit het Nijmeegs culturele circuit. De stichting beheert het gebouw, ontwikkelt plannen
voor de toekomst, zorgt voor de administratie, beslist over de toelating van nieuwe
huurders, initieert activiteiten in de evenementenhal, verdeelt de beschikbare ruimte,
organiseert de verbouwing en zorgt voor een eventueel inwonende beheerder van het
complex.

Stichting Cultuurspinnerij De Vasim
Bestuur:
Barbara Eckstein
de Markies
Niels Braakensiek
AlleZ kan in de War met Nootjes
Andreas Hetveld
Beeldend kunstenaar
Jac Splinter
Ontwerper
Hans Glaudemans
de Markies en initiator
Raad van Advies:
Joop Mulder
Directeur Oerolfestival
Martin Müller
Directeur PAN museum Emmerich
Hans van den Hombergh
Oprichter woningbouwvereniging Gelderland
Jacques Thielen
Voormalig wethouder van cultuur in Nijmegen

Verwante projecten
Hoewel dergelijke broedplaatsen en projecten in de Randstad al
gerealiseerd zijn is iets vergelijkbaars in Oost-Nederland niet
aanwezig. Door de ligging verwacht de Vasim een groot deel van
Oost-Nederland en het grensgebied van Duitsland te kunnen
bereiken. Zo kan Cultuurspinnerij de Vasim uitgroeien tot een
project van internationale allure waarmee Nijmegen zich stevig
manifesteert. Dit vereist uiteraard een investering voor de lange
termijn. Het is wellicht interessant om hier te verwijzen naar
succesvolle vergelijkbare of verwante projecten zoals:
NDSM- werf, Amsterdam
Woonwerk panden, Amsterdam
De Kaasfabriek, Alkmaar
De Fabriek, Eindhoven
De Verkadefabriek, Den Bosch
Trans Europe Halles (B)
Ufafabrik, Berlijn (D)
La Friche, Marseille (F)

www.ndsm.nl
www.woonwerkpanden.nl
www.kunsteyssen.nl
www.defabriek.net
www.verkadefabriek.nl
www.teh.net
www.ufafabrik.de
www.lafriche.org
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boegbeeld

Het is heel
belangrijk dat een
stad zijn
kunstenaars
behoudt. Als je
kunstenaars geen
plek weet te
bieden bestaat het
gevaar dat ze
wegtrekken.
Het is dus een
kwestie van op tijd
goed inschatten
Joop Mulder

18

De laatste jaren heeft het cultuurbeleid de handen vol gehad met het realiseren van
nieuwe behuizing voor o.a. Doornroosje, het Steigertheater, het Vrijdagtheater, etc.
“Cultuurbeleid is vastgoedbeleid geworden”, aldus een raadslid van Groen Links.
Nu al deze instellingen hun onderdak hebben gevonden, komen de handen vrij om de
broodnodige voedingsbodem voor het culturele leven in Nijmegen te versterken en uit te
bouwen. Om het web te verstevigen en de draden te verlengen. Zo kan subcultuur
immers cultuur worden. Daar kan een stad nooit te vroeg mee beginnen.
Amsterdam heeft bijvoorbeeld jarenlang haar kunstenaars verwaarloosd en ‘weggejaagd’
door niet te investeren in subcultuur en betaalbare woon- atelierruimte. Die stad is nu
met een grote inhaalslag bezig door o.a. meerdere broedplaatsen te erkennen en te
ondersteunen.
Het broedplaatsenbeleid van de gemeente Nijmegen biedt alvast goede hoop voor de
toekomst. Cultuurspinnerij de Vasim heeft alles te bieden om het boegbeeld te worden
van dit broedplaatsenbeleid en zo bij te dragen aan het creatieve imago van Nijmegen.

Niet alleen de tegendraadse subcultuur is in Nijmegen van substantieel belang gebleken
voor het culturele imago van de stad. Ook is Nijmegen bijzonder sterk in het neerzetten
van de meest uiteenlopende festivals en evenementen. En de Vasim is hofleverancier voor
deze activiteiten. De Music Meeting, de Valkhofaffaire, Circus Colourful City, WHAA/de
oase , de Dag van het Levenslied en de Armada, de kunstenaars en culturele bedrijfjes van
de Vasim hebben al deze festivals grotendeels mogelijk gemaakt. Zo levert De Markies al
jarenlang het tentenarsenaal, One for the Road verzorgt de catering en theatergroepen
als Crux en De Schoenfabriek bieden hun unieke producties. Maar ook beeldend
kunstenaars, vormgevers en decorontwerpers zijn zeer actief in dit Nijmeegs
festivalcircuit. De Vasim zelf heeft bovendien verregaande plannen voor een nieuw
theaterfestifal in Nijmegen.
Iedereen weet wat festivals kunnen betekenen voor de uitstraling en de economie van een stad.
En broedplaatsen zijn goede vindplaatsen voor festivals. Ik werk met heel veel broedplaatsen.
Mijn beleid bij het Oerolfestival is om jonge mensen een kans te geven. Maar ik laat ze wel altijd
samenwerken met een gerenommeerde kunstenaar die als een soort mentor fungeert. Je ziet
dan dat ze elkaar enorm versterken.
Joop Mulder

Publiek
Over publieke belangstelling voor kunst- en cultuurevenementen heeft Nijmegen
geenszins te klagen. Dit blijkt niet alleen uit alle rapporten die hierover zijn verschenen,
maar ook uit de bezoekerscijfers van diverse culturele instellingen. De Vasim heeft bij
uiteenlopende publiekspresentaties van beeldende kunst tot theater kunnen rekenen op
enorme aantallen bezoekers, waarbij niet zonder enige trots vermeld kan worden dat het
vooral een zeer divers publiek trok. Enkele voorbeelden zijn: de Expo Vasim in 2003, het
Lunatics theaterproject in 2004 en natuurlijk het Het Theatercafé ter ere van het 20- jarig
jubileum van de Markies, ook in 2004. Wellicht is overbodig om te vermelden dat het
publiek vrijwel zonder uitzondering razend enthousiast was over de gepresenteerde
kunstprojecten, het gebouw en de levendige invulling hiervan.

Economie (de creatieve stad)
Veel is gezegd en geschreven over ‘de creatieve stad’ of The Rise of the Creative Class, een
publicatie van de Amerikaanse econoom Richard Florida, die hiermee een revolutie op het
cultuurbeleid van vele grote en middelgrote steden heeft bewerkstelligd. Maar zoals dat
eigen is aan een revolutie was de brandhaard al sluimerend aanwezig onder grote
groepen van de bevolking. Ook het stadsbestuur was met haar nota Cultuur aan de Waal
eigenlijk al bezig om de economische theorieën van Florida te implementeren. En dan niet
onder de platte handenwrijvende noemer van ‘Peppie en Kokkie: centjes verdienen’, maar
met een doelbewuste investering in de subcultuur en productie van cultuur in Nijmegen.
Deze investering in kunst, cultuur, publiek en uitstraling blijkt zich, zo leert de
geschiedenis, vrijwel altijd uit te betalen.

DE DRADEN VAN HET WEB

Evenementen

19

Werkgelegenheid

De Markies bestaat al
20 jaar, daarmee is
toch een bewijs
geleverd dat ze een
leuk en goed bedrijf
kunnen opbouwen.

De ondernemers en bedrijfjes die met de Vasim zijn verbonden dragen bovendien bij
aan de werkgelegenheid in Nijmegen. In de Vasim hebben nu 46 kunstenaars een
fulltime arbeidsplaats. Wanneer de continuïteit van de Vasim gegarandeerd zou
worden, neemt deze werkgelegenheid natuurlijk alleen maar toe.

Mark van Wees

Je zou veel meer moeten
investeren in de informele
kunst, in de ‘scenes’ op straat.
Daar ontstaan niet alleen de
vernieuwende ideeën, maar
deze scenes zorgen ook voor
een creatief klimaat wat weer
nieuwe talenten aantrekt.
Richard Florida

20

Tot slot
Het gebouw van de Vasim is een fraai monument temidden van het toekomstige Park
West en een opvallend baken voor wie straks over de nieuwe stadsbrug Nijmegen - West
binnenrijdt. Ook kan de Vasim een unieke publieke functie vervullen voor de bewoners in
dit vernieuwde stadsdeel. Even een stukje cultuur doen en daarna fijn een terrasje
pakken.
De inrichting van het gebouw volgens de cascotheorie sluit ook nog eens aan bij een niet
te vergeten aandachtspunt in het broedplaatsenbeleid van de gemeente Nijmegen. Het
biedt een kans ‘om werkplaatsen te realiseren via ongewone bouwmethodes, in
ongebruikelijke verschijningsvormen en voor relatief lage kosten wat betreft de
ontwikkeling en exploitatie.’
Hiervoor wil de Vasim samen met 024 architecten een plan opstellen.
Alle genoemde plannen en ideeën gaan er vanuit dat zowel de spinnerij als de stad
Nijmegen gebaat zijn bij een permanent karakter van de Vasim als broedplaats. Om die
plannen zo goed mogelijk te verwezenlijken zou cultuurspinnerij de Vasim willen opteren
voor een nieuwe overeenkomst die niet langer op huurbasis is gestoeld maar op een
pachtverdrag voor, laten we zeggen 50 jaar, en voor een symbolisch bedrag van 1 euro,
zodat de huuropbrengsten in het pand geïnvesteerd kunnen worden. Een solide
investering in het heden en in de toekomst.
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De Vasim

De Vasim is voor
Nijmegen van groot
belang voor de
ontwikkeling van
cultuur.
Joop Mulder
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2010

de samenvatting
Draad 1
Ondanks het tijdelijke karakter van de spinnerij hebben de gebruikers van de Vasim flink
geïnvesteerd in het gebouw. Bij een permanente bestemming als broedplaats kan de Vasim
serieus gaan investeren in de verdere invulling en verbetering van gebouw en inrichting. en
daarmee o.a. het aantal ateliers, werkruimtes en kantoren verdubbelen.
Draad 2
De Vasim wil investeren in een bedrijfsverzamelgebouw en terrein voor cultuur-producenten,
waarbij betaalbare atelier-, werk-, repetitie- en presenteerruimtes de nadruk krijgen. Zo wil de
Vasim het terrein verder ontwikkelen tot broedplaats en centrum voor kunst, cultuur en
ambachten in de breedste zin van het woord.

HET WEB

niet broeden maar spinnen

Draad 3
De spinnerij streeft naar een mix van: jonge en ervaren kunstenaars, startende en gevestigde
groepen, no budget, low budget en enig budget- initiatieven van verschillende artistieke en
ambachtelijke disciplines, die elkaar onderling inspireren en een vruchtbare wisselwerking
aangaan. De cultuurspinnerij zoekt meerwaarde in een uitgekiende balans van jong
afgestudeerd en gevestigde en ondernemende kunstenaars en culturele bedrijfjes. Zo ontstaat
een netwerk waarin inspiratie, mentorschap, scholing, ondersteuning en uitwisseling van
ervaring een wezenlijke bijdrage leveren aan de kunstproductie, het vakmanschap en het
ondernemerschap van de kunstenaars.
Draad 4
De spinnerij wil zich inzetten voor publiekgerichte activiteiten zoals presentaties, workshops,
exposities, theater, feesten en zaalverhuur. De Vasim wil hofleverancier blijven van de vele
Nijmeegse festivals en evenementen en een bijdrage leveren aan de economie en
werkgelegenheid van Nijmegen.
Draad 5
Cultuurspinnerij De Vasim wil een belangrijke bijdrage leveren aan het creatieve imago van
Nijmegen in de wijde omgeving.
Draad 6
De Vasim wil opteren voor een nieuwe overeenkomst op pachtbasis voor 50 jaar en voor een
symbolisch bedrag, zodat de huuropbrengsten in het pand geïnvesteerd kunnen worden.
Draad 7
De plannen van de Vasim sluiten naadloos aan bij het broedplaatsenbeleid van de gemeente
Nijmegen. De Vasim heeft alle beloftes in zich om hiervan het boegbeeld te worden.
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ZELFWEBTEST

Ja Een broedplaats is een locatie waar individuele
ateliers gecombineerd zijn met collectieve
werkruimte(n).
Ja Er is sprake van activiteit op het gebied van
meerdere kunstdisciplines.
Ja Er is sprake van artistieke productie in
combinatie met commerciële bedrijvigheid.
Ja Er is sprake van publieksgerichte activiteiten.
Ja Er is sprake van doorstroming bij de gebruikers
en organisatoren.
Ja Het belang voor professionele (dus beroeps)
kunstenaars is aantoonbaar.
Ja De Vasim is bijna 9000 m2 groot en voldoet aan
de eis van de beschikbaarheid van een minimale
oppervlakte van 1000 m2.
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Test zelf of de plannen van
Cultuurspinnerij de Vasim voldoen aan
de uitstraling en criteria van het
gemeentelijke broedplaatsenbeleid.
Test die je in alle beslotenheid invult,
waarbij je doorgaans halverwege
spiekt bij de goede antwoorden,
die altijd, om te pesten,
ondersteboven staan afgedrukt.

Niels Braakensiek
Job ten Berge
Niko Douwes
Rob Verwer
Tinus Selten
Anna Janssen
Ron Vervuurt
Pieter v.d. Pol
Suus Baltussen
Lobke Burgers
Reynaldo Chirino
Eelke van Dijk
Andreas Hetfeld
Mireille Ligterink
Evelien Melis
Meg Mercx
Hanneke Michels
Carla Dijs
Henk van Koeverden
Marius Broeders
Marco vd Bol
Rob arts
Harry Heyblok
Otto Hensen-Miep
Eric van de Pas
Ed Verkuilen
Pleunie Hoving
Rowan Brink
Christine de Jonker
Antwan van
Marieke van Baarle
Jac.Splinter
Gerard Brouwer
Ralf Glaudemans
Peter Berkhout
Aukje Kerkhof
Vincent Tummers
Miquel Penso
Patrik Feijen
Femme Hammer
Michiel Renswoude
Donald Shane
Michel Alders
Jeroen Zoomer

www.allezkan.nl
www.indewarprodukties.nl
douwes99@xs4all.nl
www.robverwer.nl
www.artties.nl
www.annapetronova.nl
ronvervuurt@hotmail.com
www.beeldenddanstheatertelder.nl
suusbaltussen@hotmail.com
lobkeburgers@yahoo.com
Rafchirino@hetnet.nl
eelke.dustx@qmail.com
www.hetfeld.nl
www.mireilleligterink.nl
evelienmelis@hotmail.com
m.mercx@planet.nl
hannekemichels@quicknet.nl
carladijs@mail.com
www.bosjuweel.nl
www.caprioli.nl
www.graffiti.nl
www.heyblokbedrijfstheater.nl
www.demarkies.nl
www.nietzwaar.nl
www.onefortheroad.nl
www.radionijmegen.nl
redlabel_klavertje@hotmail.com
www.deschoenfabriek.nl
mbaarle@xs4all.nl
www.jacsplinter.nl
www.knotsenburg.nl
www.studiovasim.nl
info@bureauberkhout.demon.nl
www.changez.nl
www.kwatta.info
www.tribalfields.com
www.theatergroepcrux.nl
www.theaterterra.com
tipico.deco@hetnet.nl
www.graffiti.nl
zoomeratelier@zoomeratelier.nl

Op WWW.DEVASIM.NL
staan alle gebruikers
van De Vasim met een
korte omschrijving van
hun activiteiten.
De lijst op deze pagina
is een overzicht per
november 2005

WWW.DEVASIM.NL

Allezkan
in de war
met nootjes
ART-is
Artties
Anna PetronovA
Acteur/presentator
Beeldenddanstheater Telder
Beeldend kunstenaar
Beeldend kunstenaar
Beeldend kunstenaar
Beeldend kunstenaar
Beeldend kunstenaar
Beeldend kunstenaar
Beeldend kunstenaar
Beeldend kunstenaar
Beeldend kunstenaar
Beeldhouwster
Bosjuweel
Circus Caprioli
Dragon Art
Graffiti.nl
Heyblok bedrijfs Theater
De Markies
Meubelmakers
Nietzwaar
One for the Road
Pleuni’s circus
Radio Nijmegen
Red Label
De Schoenfabriek
Steen/beeldhouwerij
Ontwerper
Stg Openbaar Carnaval
Studio Vasim
TheaterBureau Berkhout
Theater Changez
Theatergroep Kwatta
Tribal Fields
Theatergroep Crux
Theatergroep Terra
Tipico Decoratie
Totem Art
Vocuz
Zoomer Atelier
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SPINNEN AAN HET WERK

Ruim veertig kunstenaars hebben hun atelier of
bedrijfsruimte in Cultuurspinnerij de Vasim.
Sommige ateliers kruipen gezellig tegen elkaar aan
in de lange gang die naar de hal toe leidt, andere
werkplaatsen hebben zich ietwat eenzelvig in de
kelder van het pand verschanst. Als je een rondje
door het gebouw loopt kom je in ieder geval altijd
kunstenaars tegen die hard aan het werk zijn. Op
zomaar een woensdagmiddag in september klopte
ik aan bij een paar willekeurige ateliers, maakte een
praatje met de kunstenaars en liet me verrassen
door hun werk. Hieronder volgen de aantekeningen
die ik heb gemaakt naar aanleiding van deze korte
bezoekjes. Naar volledigheid heb ik niet gestreefd.
Helemaal oneerlijk is het dat ik hier slechts een
paar kunstenaars aan het woord laat. Om te
voorkomen dat deze bijlage tot een lijvig boekwerk
uitgroeit heb ik een keuze moeten maken, niet op
inhoudelijke gronden maar puur om pragmatische
reden: wie is er vanmiddag aanwezig in de Vasim?
Anne Salomons

27

Andreas Hetfeld
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Grote metershoge kleurrijke poppen van de
plaatselijke carnavalsvereniging kijken met
opgedirkte en verstarde blik net over het randje
van het atelier van beeldend kunstenaar Andreas
Hetfeld. Een groter contrast is haast niet denkbaar,
toch kunnen ze hier prima naast elkaar bestaan:
het carnavaleske ambacht en de bezielde kunst.
Terwijl de poppen statisch wachten op hun
luidruchtige rentree op de elfde van de elfde,
zoeken de bronzen gevleugelde beelden in het
atelier van Hetfeld geruisloos hun weg naar het
luchtruim. Naar iets dat tussen hemel en aarde
ligt.
Al vanaf zijn vroege
jeugd is Andreas
gefascineerd door alles
wat met vliegen te
maken heeft. En dat is
een constant thema in
zijn werk geworden: of
het nu een zeppelin is,
een vliegtuig van
wilgenhout of
mensfiguren met
vleugels, steeds zoekt
hij naar beeldende
middelen om dezelfde
droom te realiseren: ‘ontsnappen aan de
alledaagse menselijke gebondenheid’. Vliegen als
metafoor voor vrijheid.
Ook zijn atelier ademt die sfeer van lichtheid uit:
overal vleugels in alle soorten spanwijdte, fragiele
beeldjes en lichtvoetige bouwsels. Toch is er niks
zweverigs aan. Het werk van Hetfeld is juist heel
aards in zijn uitdrukking en verlangen. Hetfeld
maakt niet alleen beelden maar ook tekeningen
en grote bouwsels voor allerlei projecten. Zijn
werk is dus niet alleen te zien op
tentoonstellingen maar ook buiten het reguliere
kunstcircuit. “Ik wil een zo breed mogelijk publiek
aanspreken”, benadrukt Hetfeld.
Op dit moment is hij samen met kunstenaar Suus

Baltussen druk bezig met het vervolg op zijn
buitenproject Nest 1.Daarbij gingen kinderen
samen met de boswachter op pad om materiaal
te verzamelen voor een meters groot nest waar
uiteindelijk een reusachtig ei in werd gelegd. De
kinderen konden leren van de natuur maar ook
gezamenlijk het nest met gevonden materiaal
bouwen. Dit project was zo succesvol dat het een
vervolg kreeg in samenwerking met museum Pan
in Emmerich. En nu is Hetfeld alweer bezig met
Nest 3, wat in België en Zuid Afrika moet plaats
vinden.
Niet alleen het contact met zijn publiek is voor
Andreas belangrijk, maar ook het contact met zijn
collega kunstenaars. “Het grote voordeel van de
Vasim dat je er ook het speelse van de beginnende
kunstenaars meekrijgt. En we geven elkaar
adviezen, meestal over technische oplossingen. Van
een decorontwerper hier in het pand heb ik geleerd
hoe je water kunt verbeelden en die
carnavalsjongens hiernaast weten precies hoe je
grote vormen, licht van gewicht maar toch stevig
kunt maken. Verder kan je hier gebruik maken van
de meest uiteenlopende faciliteiten, van
gereedschappen tot vervoer en mankracht.”
Zijn atelier heeft hij in de afgelopen jaren
verschillende malen moeten verkassen. “Ik moest
iedere plek opnieuw inrichten, dat is lastig want er
gaat veel kostbare tijd in zitten.” Toen hij twee jaar
geleden deze plek in de Vasim kon krijgen greep hij
dat met beide handen aan.“Ik zou er niet aan
moeten denken om weer te verhuizen. Het kan
vaak ook niet. Dan heb ik het druk met opdrachten
en tentoonstellingen. Bovendien is dit een
waanzinnige ruimte om mijn thema vliegen uit te
leven: ik ga hier echt de hoogte in.”
Beeldend kunstenaar
twee- en driedimensionaal werk
installaties, projecten,
vrij werk en werk in opdracht

Rob Verwer
Rob is al jarenlang een goed bevriende collega van
Andreas en heeft zijn atelier dan ook pal naast dat
van hem. Hij is het typische voorbeeld van de
lawaaiige buurman; boren, zagen, slijpen en alle
geluiden die het decibellenpalet nog meer kunnen
voortbrengen stromen als een symfonie door de
houten wanden van zijn atelier. Hij heeft het
razend druk met een grote opdracht die vanavond
klaar moet zijn. Samen met kunstenaar Meg
Mercx en andere collega’s werkt hij zich hiervoor
al weken een slag in de rondte. Maar het is wel
een leuk en uitdagend project, getuige alleen al de
twintig op een stellage gemonteerde beeldbuizen,
die filmbeelden tonen van zijn werk en dat van
zijn collega-kunstenaars, vooral die uit de Vasim.
En dat is dan alleen nog maar een presentatie.
Verder staan er geraamtes van gigantische
kroonluchters die straks met petflessen en allerlei
kringloopspullen moeten worden opgetuigd.
Kamergrote weefgetouwen staan te wachten tot
maar liefst 250 managers gezamenlijk grote repen
stof door de touwen gaan trekken. Dit zijn slechts
enkele voorbeelden die deel uitmaken van het
project met de werktitel: ‘Onder wolken vleugels
varen.’ Het is een opdracht van een groot bedrijf
dat als personeelsuitje voor de managers een
soort kunstdag heeft
georganiseerd. “Het
bedrijf heeft ons
gevonden door alle
broedplaatsen in
Nederland aan te
schrijven”, vertelt
Verwer terwijl hij
voor de laatste keer
zijn beeldbuizen test.
“Eerst wilden we het
project in de hal van
de Vasim zelf doen,
maar omdat we hier
waarschijnlijk geen
vergunning voor

kregen vindt het nu plaats in een leegstaande
fabriek in Utrecht. Jammer en een gemiste kans
voor de stad. Alleen al economisch een misser: wat
dacht je van de enorme catering die hiervoor voor
nodig is, en de hotelkamers voor al die mensen?”
Rob werkt regelmatig aan opdrachten en grote
projecten. Groot meestal ook in de betekenis van
oppervlak en afmeting. Zoals de Toren van Babel
of, in 2002, de Koe van Troje. Hiervoor heeft hij
samen met Meg Mercx een zes meter grote koe
van sloophout gemaakt en midden in een weiland
tussen de dieren geplaatst. “Hij moest over
boomstammen naar zijn plek gerold worden.”
Terwijl de buitenkant van de koe zo natuurlijk
mogelijk was, van hout en met groen beschilderd,
was binnen in de koe een expositie te zien over
landbouwgif en pesticiden in felle giftig
schreeuwende kleuren. “De koe staat er nog steeds,
vermeldt Rob niet zonder trots. “De schapen
schuilen er altijd onder.” Zouden zij weten wat ze
binnen hebben gehaald met de koe van Troje?
De bouwsels van Rob hebben altijd een speels
geintje. Zelf noemt hij het ‘ironische bouwsels en
machinerieën’. Het nieuwste ‘speeltje’ in zijn
atelier is een soort trimfiets met onverwachte en
zeer verrassende effecten. De kunstenaar wil nog
niet te veel
verklappen
maar de
moedige
berijder van
deze fiets krijgt
wel ‘een
spiegel’
voorgehouden.
Beeldend
kunstenaar
ruimtelijk werk
(ironische bouwsels)
grafiek
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een inspiratiebron voor mijn nieuwe project. Ik wil
kleding ontwerpen, niet op een standaard-maat
maar op mijn eigen lijf gemaakt.”
Terug naar de modevormgeving als autonome
kunst. “Ik vind het slechte aan mode, dat het
onderhevig is aan trends. Daarentegen blijft een
mooi schilderij altijd mooi.”
De komende tijd zal ze dus voornamelijk bezig
zijn met ontwikkelen van een eigen collectie,
waarin haar ‘eigenheid’ de leidraad vormt. “Dit
atelier is daar ideaal geschikt voor, al was het
alleen maar vanwege de lage huur. Maar ook het
gebouw, de mensen en de sfeer vind ik belangrijk. Ik
deel mijn pauzes met groepen die hier vrij veel aan
het werk zijn. Het is heel stimulerend als je al die
werkgeluiden hoort. We kunnen elkaar ook een
beetje helpen. Ik help met naaien en ander helpt
mij weer met zagen. Ik heb bijvoorbeeld ook al veel
kostuums gemaakt voor jongleurs, en dan is er een
kort lijntje naar de jongleurs die hier in het gebouw
trainen.”
RedLabel
Klere-Kunstenaar, vormgever en stylist
eigenzinnige futuristische mode collecties
ontwerpen, uitvoering en stylen van kostuums en accessoires
voor o.a. theater, dans en evenementen.
ontwikkeling van eigen collectie

Christine de Jonker

Een grote portrettekening van een vriendelijke
oudere vrouw is het eerste wat je ziet als je het
atelier van Christine de Jonker binnenloopt. En
voor de rest natuurlijk heel veel kleding aan
rekken. Kun je verwachten bij een ‘Klerekunstenaar’. Het meest opvallend: een paar stoere
knalrode pakken.
Eerst maar de tekening. “Dat is mijn oma, het is de
persoon die ik het meest bewonder”, vertelt ze. “Ik
wil een serie maken van alle mooie vrouwen die ik
ken. En met mooi bedoel ik, geestelijk sterke
vrouwen, en eigenzinnig. Vrouwen die ergens voor
staan.” Die eigenzinnigheid is ook bij Christine
ingebakken. “Misschien zit het in de genen.”
In 2000 richtte Christine haar eigen RedLabel op,
een merknaam voor haar futuristische modecollectie. Dat begon met de stoere rode pakken die
in haar atelier hangen. Op het eerste gezicht lijken
het kruisingen tussen een ski-outfit, een duikpak
en een motorpak. Kijk je beter dan zie je dat ze
met honderden fijne nauwkeurige naadjes een
precieze vormgeving hebben meegekregen. Mooi
maar niet bepaald confectie. Is ook absoluut niet
de bedoeling.
Door het succes van RedLabel kreeg Christine
steeds meer opdrachten voor het ontwerpen van
kostuums voor theater en dans. Zo maakte zij
kostuums voor KHAIMA op het jaarlijks
terugkerende Sonsbeek Theater Avenue en voor de
voorstelling ‘Schaakspel van de Bevrijding’ voor
circustheaterschool Poehaa. “Van die opdrachten
kan ik inmiddels wel leven, toch wil ik iets anders.
Natuurlijk zal ik die theaterdingen blijven doen
maar het is geen hoofdzaak meer. Ik wil nu weer
voor mijn eigen dingen kiezen, mijn dromen uit
laten komen.”
Ze wijst naar de rekken vol met de meest uiteenlopende kleding, van oude truien tot bloemetjesjurken. Niet van haar zelf maar gewoon gekocht in
tweedehands- winkeltjes. Wat al deze kledingstukken met elkaar gemeen hebben? Ze zijn
allemaal in Christine’s maat. “Ze zijn stuk voor stuk

Niels Braakensiek

Net terug van een optreden en heeft nauwelijks
tijd gehad om zich te verkleden. Een mal hoedje
en een stijlvol pak, zo ziet jongleur Niels Braakensiek er dus uit als hij voor publiek zijn capriolen
uithaalt. Maar publiek is overal dus laat hij dat
hoedje nog maar eens met speels gemak een paar
keer over de lengte van zijn arm buitelen, en hop,
dan belandt het ding op z’n kop. Even een mooi
uitgestreken smoel trekken en ook ik ben zwaar
onder de indruk. Jaloersmakend. Hij kan het waarschijnlijk nog in zijn slaap foutloos uitvoeren. Een
machtig wapen als het op versieren aankomt,
toch? “Nou daar gebruik ik het niet voor, maar het
zou wel kunnen”, reageert Niels bescheiden. En
hup, daar gaat dat hoedje weer.
Jongleren, clownerie en steltlopen, het zit allemaal
in zijn pakket. En of dat nog niet
genoeg is vermeldt hij dat hij ook
nog zo nu en dan voor theatergroep
Close Act als vuurvreter en -spuger
optreedt. Gelukkig is zijn oefenruimte in de Vasim groot en hoog
genoeg om zijn jongleerexperimenten te oefenen. De ruimte is
overigens niet alleen voor hem
beschikbaar maar ook voor andere
jongleurs en acrobaten en
natuurlijk zijn twee partners in het
bedrijf ‘AlleZkan in de War met
Nootjes’. Voor de goede orde: hij is
het deel Allezkan.
Geen gekke naam als je bedenkt
dat Niels oorspronkelijk als afgestudeerd filosoof de arbeidsmarkt
opging. “Ik kwam op een dag terug
van een sollicitatiegesprek en dacht
“voor deze mensen wil ik helemaal
niet werken.” Toen heb ik besloten
om met jongleren verder te gaan.”
Tijdens zijn studie was Niels als
hobby met jongleren begonnen.

“Eerst nog gewoon met drie balletjes, dan oefende
ik in mijn woonkamer. Ik vond het ritme lekker,
want je weet jongleren is ritme. Bovendien vond ik
het heerlijk om fysiek bezig te zijn.” Toen hij zich
uiteindelijk aansloot bij de jongleergroep Knotsgek leerde hij met rasse schreden de technische
kneepjes van het vak en kreeg hij ervaring om voor
publiek te spelen. En dat doet hij nu alweer zes
jaar. Spijt van zijn markante beroepskeuze heeft
hij nog wel zo nu en dan. “Ik mis vooral de rust om
een hele dag in stilte een filosofisch werk te lezen.
En ik ben nu veel tijd kwijt aan kantoorwerk, dat is
vervelend.” Het liefst zou hij van de enorme
oefenruimte die hij in de Vasim huurt een
thuisbasis maken voor jongleurs uit de regio. Het
zou een mooie ontmoetingsplek kunnen zijn waar
ook uitwisseling met jongleurs uit
andere landen kan plaats vinden.
Hij heeft sinds hij in de Vasim zit
in ieder geval veel opgestoken
over de organisatie van
festiviteiten. “Dat heb ik vooral
van De Markies geleerd.” Zijn
nieuwste project staat nog in de
grondverf maar het wordt een
soort ‘jongleerbar’ waarin hij met
cocktails en glazen gooit. Voor
advies over de aanpak is hij al bij
zijn buren van cateringbedrijf One
for the Road geweest, zijn buren
aan de andere kant, de graffiti
kunstenaars, maakten een deel
van zijn decor. Nog even en het
edele gooi en smijtwerk kan
beginnen.
AlleZkan
jongleren
clownerie
vuurvreten
steltlopen
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Recept voor een
schitterende Keukenwagen:
Men neme een Mercedes
uit 1958, bijvoorbeeld de LA
311-42 74kw, Lengte 6,5 m,
Breedte 2,5 m, Gewicht
7000 kg, Max. snelh. 70 km.
Knapt deze volledig op,
monteert een
elektriciteitsvoorziening,
met 220 aansluiting in 3
groepen en 380 aansluiting
CEE 32 amp. 5 polig, voege
een watertank 300 l en een
wateraansluiting toe,
plaatst ovens, kranen,
kastjes, pannen en kruiden
en ...koken maar.

Anna PetronovA staat voor een originele manier
van koken en dat begint al bij haar keukenwagen:
een prachtige eigele Mercedes uit 1958 (voor de
kenners: een LA 311-42 74kw) omgebouwd tot een
mobiele keuken. Het schitterende gevaarte neemt
een groot deel van haar ruimte in de Vasim in
beslag. Voor de rest staan er rijen pannen, vitrines
vol schalen en ander servies. Prachtig uitgestald
alsof het hier een nauwkeurig ingerichte tentoonstelling van een gezellig restaurant betreft, met
overal gezellige zitjes en een smaakvolle aankleding. Maar ja, die noeste Mercedes - op de keukenweegschaal 7000 kilogram - is toch wel het
topstuk. Op weg naar een kooklocatie heeft ze dan
ook veel bekijks. De wagen is van alle snufjes
voorzien om
optimaal als
keuken te
fungeren. Ze
kookt dan ook
op de meest
uiteenlopende
locatie en
verzorgt de
catering bij
festivals,
tournees, en
evenementen.
En dan niet
voor het grote
publiek maar
voor artiesten,
filmploegen, theatergroepen of hardwerkende
bouwploegen. Zij houdt daarbij rekening met
persoonlijke voorkeuren en voedingsvoorschriften.
“Voor dansers kun je bijvoorbeeld niet te zwaar
koken, die moeten de hele dag door kleine hapjes
eten”, verklaart Anna. “Ik heb ook getoerd met een
Japanse slagwerkgroep, die hadden juist weer heel
veel koolhydraten nodig.”
Maar ze houdt ook rekening met het weer en het
tijdstip van de dag. “Dat is allemaal van invloed op

Anna PetronovA
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het menu.” Je zou bijna zeggen dat de catering van
Anna op maat gesneden is, ware het niet dat er
altijd een element van verrassing meespeelt in
haar keuken zodat haar gasten steevast een
culinair avontuur te wachten staat. Niet dat ze
met maffe kleurstoffen of vergezochte
combinaties werkt. Haar motto is juist: ‘koken met
respect voor plant en dier. De energie die nodig is
om te groeien en te bloeien is daarbij het
uitgangspunt. Die energie in de gerechten
behouden, en omvormen tot mooie, lekkere,
gezonde, culinaire verassingen die een lust zijn voor
het oog.’ Zij gebruikt dan ook alleen ingrediënten
van hoge kwaliteit en zoveel mogelijk biologisch.
Anna beperkt zich dus niet tot het koken alleen. Er
is bij haar altijd meer aan de hand. Een aardig
voorbeeld is haar actieve deelname aan een
‘Legendetocht’ (2004) in het ruige natuurgebied
Honderdmorgen bij Doornenburg. Zij heeft
hiervoor de historie van het gebied uitgeplozen en
gekeken wat er in een bepaald moment in deze
historie groeide en welke gerechten zij daarmee
zou kunnen maken. (bijvoorbeeld: spelt, dat is een
oude graansoort, wilde rabarber en tabak.) Tijdens
het opdienen konden de gasten op een groot
scherm een historische video zien over het
boerenleven in dat gebied.
En altijd weer ideeën en plannen om haar kookkunst een extra dimensie te geven. “Wat dacht je
van een pannenkoekhuisje, helemaal gemaakt van
pannenkoeken?” , oppert zij opeens. Ze ziet het al
voor zich. “En dan wel het hele huisje opeten.”
Uiteraard wel volgens verantwoord bouwkundig
recept, dat spreekt voor zich. Zoals ook de mobiele
keuken volgens een nauwkeurig beproefd recept
gebakken is.
Originele catering
met keukenwagen koken op de meest uiteenlopende locaties
bij festivals, tournees, evenementen
en op particuliere feesten

Zelfs als je niet van honden houdt, moet je wel
verliefd worden op het zwarte hondje dat bij
Lobke Burgers achter in het atelier staat. Een
veloursachtig vachtje en vervaarlijke ijzeren
tanden die alleen maar in zichzelf bijten, een
muilkorfje van traliewerk. “Enge tanden waar hij
niets mee kan”, grapt Lobke. Het beestje is een van
de vele poppen die gemaakt zijn als decoratie voor
allerlei feesten en tentoonstellingen. Zo ook de
lichtgevende ‘Kooivrouwen’, die als grote zwevende objecten in de ruimte hangen. Het zijn mensgrote zwarte poppen bekleed met een kooiraster
van draad die in het donker oplicht.
Lobke zelf is er nog niet uit of ze haar kunst ook
decoratie wil noemen. Het zijn tenslotte allemaal
op zich zelf staande beelden of objecten. In ieder
geval is het aankleden van feesten voor haar een
aardige bijkomstigheid, in de nabije toekomst wil
zij zich meer op vrij werk richten. Sinds zij in 2001
afstudeerde van de kunstacademie in Den Bosch
heeft ze zeer divers werk gemaakt. “Dat was ook
altijd de kritiek van mijn docenten, dat ik teveel
verschillende dingen deed.” Maar eigenwijs als ze
is, ging ze daar gewoon mee door en liet zich
lekker niet sturen. “Na alle afdelingen en
werkplaatsen uitgeprobeerd te hebben, ben ik
erachter gekomen dat ik gewoon graag experimen-

teer en niets wil uitsluiten in mijn werk. Toch ben ik
door de kunstacademie heen gevlogen”, vertelt
Lobke terwijl ze illustratief met haar armen wiekt.
Met een grote nieuwsgierigheid als drijfveer
stortte zij zich de afgelopen jaren op haar werk
waarvan ze enkele voorbeelden heeft opgenomen
in een prachtig presentatieboekje. Al bladerend
kom je inderdaad van alles tegen, tekeningen,
voorbeelden van projecties (Lobke doet veel met
licht), bewegende objecten, foto’s, een auto van
kippengaas, lampen en een driewieler in een
garage. “Ach ja, die driewieler”, roept Lobke
vertederd uit. “Die zag ik ergens liggen en was
gelijk verliefd. Ik dacht wat zal ik van jou nu eens
gaan maken. Toen heb ik voor de driewieler een
garage gemaakt met elektrische roldeur.”
Die aandoenlijke garage met driewieler is niet
meer. Helaas, wegens ruimtegebrek heeft ze het
‘in elkaar getrapt’ en weggegooid. “Nee, echt niet
uit drift. Zo heb ik wel meer werk vernietigd.” Staat
het lieve hondje dat droevig lot ook te wachten?
“Nee, ik probeer het nu op www.marktplaats.nl, bij
‘honden te koop’ aan te bieden.”
Eigengereid zal Lobke wel blijven maar door de
contacten met andere kunstenaars in de Vasim
heeft ze ook veel geleerd. “Ik zie nu hoe belangrijk
contacten voor me zijn. Voorheen vroeg ik nooit
hulp, ik wilde alles altijd alleen doen. Maar hier
gaat er een wereld voor me open. Onlangs heb ik
bijvoorbeeld een technisch advies gevraagd voor
een lichtorgel wat ik wil gaan maken. En ik ben nu
ook bezig voor het project van Rob Verwer.”
Inmiddels is Lobke op het punt aangekomen dat
ze overweegt om de tweede fase van haar
opleiding op te pakken. “Het lijkt me nu heel zinnig
om meer gestuurd te worden.” Meteen schiet ze in
de lach. “Ha, hoor mij nou, ik neem toch niets van
anderen aan.”
Beeldend kunstenaar
poppen
lichtinstallaties
projecties

Lobke Burgers

objecten
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Rollen zeildoek, katrollen, stapels klapstoeltjes
met rode zitting, een wand met foto’s van de
meest uiteenlopende tenten, en twee reuzennaaimachines: in deze immens grote hal vallen ze
in het niet. De zeilmakerij van tentenverhuurbedrijf De Markies is natuurlijk niet voor niets zo
groot. Leg je eigen bungalowtentje bijvoorbeeld
maar eens te drogen, dan is het huis als snel te
klein. De tenten die de Markies hier maakt en
restaureert zijn tientallen malen groter dan het
eigen huis- tuin- en keukententje.

Hans Glaudemans
Hans Glaudemans
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Ruim twintig jaar geleden was directeur Hans
Glaudemans een van de oprichters van De
Markies. Hij maakte deel uit van de antikernenergie beweging en werkte mee aan het
tentenkamp bij de Dodewaardblokkades.
Vervolgens ging hij als ‘verzorger’ van gehuurde
tenten mee op een informatie-campagne over
kern-energie, trok met de Stroomgroep Stop
Kernenergie Nijmegen twee jaar door het land en
kreeg de smaak te pakken.
“We wilden iets doen bij de culturele manifestaties
maar konden zelf geen muziek of
theater maken. Toen is het idee van
tentenverhuur ontstaan. Maar we
hadden niks.”
Een theatergroep in Arnhem had
nog een tent. “Die lag daar te
schimmelen op zolder. Toen we hem
gingen halen bleek hij helemaal
verrot te zijn.”
Hans en zijn kornuiten waren niet
voor een kleintje vervaard. Ze
kochten een flinke lap rood-wit
gestreept tentenstof en maakten die
verrotte tent helemaal na. Op foto’s
uit die tijd kun je nog zien hoe met
man en macht in het atelier op de
Piersonstraat de tent in elkaar
genaaid werd, of, als het daar te
koud te was thuis voor de kachel.
Van de stof bleef wat over. Op de
volgende foto lopen de werkers
allemaal in gestreepte overalls. De
700m2 stof was een mooie tent geworden en
bood nog jaren plaats aan 1500 man publiek. De
naam: de Markies.
Dat was het begin van een bedrijf dat nu ruim
veertig verschillende tenten verhuurt aan zo’n
beetje elk zomerfestival in Nederland. Van
Valkhofaffaire in Nijmegen en Oerol op
Terschelling tot Boulevard in Den Bosch en
Uitmarkt in Amsterdam, je komt ze overal tegen.

Directeur tentenverhuurbedrijf de Markies
initiatiefnemer Cultuurspinnerij de Vasim
ontwerp, verhuur en opbouw van tenten voor festivals en
bedrijfsfeesten
mede-organisator festivals

COLOFON

“Wij leverden de eerste tent die ooit op het Oerolfestival heeft gestaan, nu zijn we meegegroeid met
Oerol.”
De Markiestenten worden door Hans Glaudemans
allemaal zelf ontworpen. En als er in de zeilmakerij genaaid moet worden zit hij zelf ook achter
de machine. Dat hij daar nog tijd voor heeft mag
een wonder heten. Hans is namelijk niet alleen
directeur van de Markies maar ook initiatiefnemer en contactpersoon van de Vasim als
culturele broedplaats. Met zijn Markies trok hij als
eerste in de leegstaande fabriek. “Voor ons is de
Vasim de ideale plek: we hebben voldoende ruimte,
er ontstaan hier veel contacten en ideeën, en we
kunnen als culturele ondernemers hier van alles
organiseren. We hebben in 2004 naar buiten toe
ook echt naam kunnen maken met allerlei
publieksactiviteiten, maar nu ligt het al een tijdje
stil omdat we geen vergunning krijgen. We willen
wel dingen organiseren maar we mogen niks meer.
Het bestemmingsplaan moet aangepast en dat is
een hele lange weg.” Een uiterst frustrerende
situatie maar Hans blijft strijdbaar. Niet alleen
omdat hij een volhouder is maar ook omdat hij
een mooie toekomst ziet voor de Vasim als
cultuurspinnerij. Hij is bereid om daar samen met
zijn Vasim-collega’s alles voor te doen wat nodig
is. Moet hij wel beloven dat ze straks niet
allemaal in van die gestreepte overalls rondlopen.
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