
VERLANGEN TE HANGEN? 
 
 
Amateurspalet intrigeert me. U, de leden ervan, nog meer. Waarom? Daarover wil ik 
graag met u filosoferen, in zeven stappen. Maar éérst leg ik u met enkele prangende 
vragen het vuur na aan de schenen: wat bezielt u toch om beeldend bezig te zijn? 
Waarom slooft u zich zo uit met potlood, krijt, kwast, verf en klei? Cursus na cursus? 
Week in week uit? Jaar na jaar? Hoeveel artistieke producten heeft u inmiddels al 
gemaakt? Bent u al boven de honderd? Wat hangt er van uw oeuvre nu eigenlijk aan 
de muur? Nee, niet de muren van uw huiskamer, maar die van het Stedelijk in 
Amsterdam? Of van het Centre Pompidou? Of het MOMA? Of bent u al blij met de 
muren van Museum Rijswijk? Grote musea, die zijn voor de échte kunstenaars. 
 
Kunstenaar of amateur? Daar is in de eerste jaren van Amateurspalet wat over 
afgedebatteerd! Maar het debat is verstomd. Terecht. De grenzen zijn diffuus. Jan 
Schoonhoven, mét academische opleiding en internationale bekendheid, is heel zijn 
leven bij de PTT blijven werken. Beeldende vormgeving deed hij in vrije tijd, zoals u. 
Nog een voorbeeld: Kees van den Bosch, één van de oprichters van Amateurspalet, 
werkte bij de Pensioenraad in Den Haag. Ook deze academicus deed het in vrije tijd.  
Wie niet professioneel is wordt amateur genoemd. Die term mag dan wel ‘liefhebber’ 
betekenen, maar heeft in ónze tijd een negatieve klank. Eigenlijk zouden we dat 
woord moeten afschaffen. Waarom? Omdat het niet uitgesloten is, dat er zich 
getalenteerden onder u bevinden. Het zou zo maar kunnen, dat u tóch nog ontdekt 
wordt en vervolgens de musea en daarmee de wereld verovert. Vincent van Gogh is u 
daar, helaas postuum, in voorgegaan. 
 
Maar wílt u wel deel uitmaken van de kunstwereld? Verlangt u te hangen? Laten we 
eerlijk zijn: slechts een minderheid van alle kunstenaars krijgt een plekje in een of 
ander museum. Dus, laat lekker hangen! Ik denk dat we het antwoord op de vraag 
‘Wat bezielt u om beeldend bezig te zijn?’ héél ergens anders moeten zoeken. In die 
zoektocht wil ik graag enkele stappen met u zetten. 
 
Stap 1: verbeeldingskracht. Díe doet u grijpen naar kwast, krijt, verf of klei. Anderen 
zoeken het in de poëzie, de muziek, de dans of op het toneel. Maar verbeeldingkracht 
vertoeft niet alleen in deze ‘hogere sferen’. Zij werkt, héél basaal, ook in de 
alledaagse verhalen of moppen die we elkaar vertellen, de illusies die we koesteren, 
onze dagdromen, het fantaseren over hoe fantastisch onze kinderen zijn of de hoofdrol 
die we menen te spelen in het leven van alledag. Verbeeldingskracht stoffeert het huis 
van ons leven en maakt het tot een prettige leefomgeving. Iedereen beschikt over 
haar. Zij staat immers in onze genen gegrift. Bij u leeft ze zich vooral uit in beeldende 
vormgeving. 
 
Stap 2 is eveneens door Moeder Evolutie in onze genen gegrift: zelfexpressie. 
Zelfexpressie is kenmerkend voor levende, bewegende organismen. Hoe complexer 
dat organisme, hoe rijker die expressie, prachtig gesymboliseerd in de trots 
uitwaaierende staartveren van de pauw. Ook de mens kent het ‘plezier van het 
zichzelf uitdrukken’. Een baby kan zichtbaar genoegen scheppen in zijn eigen 
gekraai, dat soms de proporties van een concert aanneemt. En u? U vindt plezier in 
het schilderen, tekenen, aquarelleren en boetseren.  
 



Stap 3: wat u doet is spel. Er is voortdurend een heen-en-weergaande beweging tussen 
u en het materiaal. Spel is het-nog-niet-vastzitten: het kan alle kanten op. De materie 
– papier, verf of klei – geeft  tegenspel, biedt weerstand, buigt mee en opent soms 
onverwachte mogelijkheden. En op een gegeven ogenblik zegt u: ‘Nu is het genoeg!’ 
Uw creatie is af. Vanaf dát moment is zij autonoom, belichaamt zij een eígen 
waarheid, klaar om ontdekt te worden door ….. toeschouwers! Want dat hoort bij 
spel. Voetbal, andere sporten en concerten kunnen niet zonder publiek. Ook kunst 
heeft kijkers nodig. Wat u maakt moet gezíen worden. De toeschouwer is 
medeschepper: hij voltooit als het ware uw scheppend werk. Daarom moet u tóch 
hangen! Amateurspalet biedt die gelegenheid in verenigingsverband met de 
ledententoonstelling als jaarlijks hoogtepunt. Nu al voor de vijfenzestigste keer. Wat 
in 1951 als tentoonstelling bedoeld was, werd een vereniging. Daar plukt u de 
vruchten van. Heerlijk toch? 
 
Stap 4: wat u maakt is een symbool. Uw artistieke product is geladen met betekenis. 
Uw gedachten, dromen en emoties komen er krachtig in samen. Uw werk is uw 
kindje: u bent eraan gehecht, kan er moeilijk afstand van nemen, hangt het thuis aan 
de muur. Het doet pijn als een onverlaat zegt dat het niets voorstelt. 
 
Stap 5: communicatie. Ik sprak over het spel als heen-en-weer-gaande beweging, het 
gezien willen worden en de toeschouwer als medeschepper, allemaal buitengewoon 
communicatief. Maar nú wil ik het kort hebben over een héél bijzondere vorm van 
communicatie: het sámen bezig zijn in het atelier. U doet weliswaar uw eigen ding, 
maar u doet dat in een bepaalde setting, bijvoorbeeld in cursusvorm of tijdens het vrij 
werken. U bent sámen bezig. Creatief werken, koffie of thee drinken en elkaar 
nieuwtjes vertellen wisselen elkaar af. Soms is de sfeer zó ontspannen, dat u spontaan 
begint te neuriën. Op díe momenten zijn de muzen voelbaar aanwezig. Dat werkt 
inspirerend! 
Daarom is uw gezamenlijke atelier aan de Daniël Catterwijckstraat essentieel. Vanaf 
het allereerste begin beschikt Amateurspalet erover, te beginnen op de zolder van de 
herberg Kuys Witsenburg. 
 
Twee stappen wil ik nog met u zetten. Stap 6: het scherpen van de zintuigen. Wie veel 
en nauwkeurig kijkt, oefent het oog. U ziet dingen die anderen niet zien. En in een 
bepaald opzicht ziet u schérper dan anderen. Misschien is uw blik daardoor kritischer. 
Een voorbeeld: uw medelid Nel Kleisen heb ik geïnterviewd, onder andere over haar 
aquarellen. Het uitgetypte interview wilde ik van foto’s voorzien. De foto van één 
aquarel heb ik moeten bijwerken, net zo lang tot zij vond, dat de kleuren 
overeenkwamen met die van het origineel. 
 
De laatste stap: wat u doet verrijkt de wereld. Na elk werk dat u maakt, is de wereld 
niet hetzelfde meer. Die is dieper en rijker geworden, zeker voor u, ook voor anderen. 
Hans Georg Gadamer, die diepzinnig gefilosofeerd heeft over kunst, zegt in zijn 
boekje Het schone: ‘Als we werkelijk een kunstzinnige ervaring hebben beleefd is de 
wereld stralender, lichter, luchtiger …..’. 
 
Ik sluit af. Zeven stappen heb ik met u gezet. In oneliners samengevat: 
verbeeldingskracht zet u aan tot zelfexpressie, u speelt met beeldende middelen, 
communiceert en symboliseert ermee, u kijkt kritischer naar artistieke producten en 
verrijkt daarmee de wereld. 



 
Dat alles doet u niet om uiteindelijk te mogen hangen aan de muren van een 
topmuseum, maar omdat u zin hééft en zin víndt in beeldende vormgeving. Dat is 
doel op zich. Woorden als ‘hobby’, ‘liefhebberij’ of ‘amateur’ passen daar niet bij. 
Die zeggen te weinig. Dus wég ermee! Voortaan spreken we over passie. Op de vraag 
waar ik mee begon ‘Wat bezielt beoefenaars van beeldende kunst in vrije tijd?’ is een 
eenvoudig antwoord: passie! 
 
De cirkel van mijn praatje is nu rond. Rest mij nog één ding: feliciteren! Uw passie 
nog vele jaren uitleven, dát wens ik u toe. Amateurspalet, pas vijfenzestig jaar oud, 
gaat aan zijn tweede jeugd beginnen. U en uw vereniging van harte proficiat! 
Dank u voor uw aandacht.   


