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Inleiding

De opdracht voor het hier voorliggende rapport werd door SKOR verleend aan 
het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie, op 
basis van problemen in het functioneren van een aantal interactieve werken in 
de semi-publieke ruimte die in de afgelopen tien jaar tot stand zijn gekomen. 
In het kader van het onderzoek is een aantal werken geobserveerd en zijn 
gesprekken gevoerd met opdrachtgevers, kunstenaars en bemiddelaars/advi-
seurs. De eerste stappen in het onderzoek werden gezet in begin april 2007, 
het eerste interview vond plaats op 17 april van dat jaar en het laatste gesprek 
op 31 januari 2008. Al snel bleek dat het onderzoek meer tijd zou kosten 
dan was verwacht. Dit was met name te wijten aan het feit dat het soms veel 
moeite kostte diegenen te vinden en te spreken te krijgen die verantwoordelijk 
waren voor de realisatie van het onderzochte werk. Daarmee werd direct een 
van de centrale problemen van dit soort interactieve werken gesignaleerd: 
het ontbreken van een specifieke verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid 
die het functioneren van het werk zou moeten garanderen. De interactiviteit of 
participatie waar de werken om vragen dient niet alleen en niet in de eerste 
plaats te komen van diegenen op wie de werken zich richten, maar moet 
vooral uitgaan van de personen of instanties die het werk in het leven hebben 
geroepen. Interactieve werken zijn vergelijkbaar met het Japanse speeltje 
Tamagotchi: als er geen aandacht en zorg aan wordt besteed, ‘sterft’ het.

Ook wanneer aan deze basisvoorwaarde wordt voldaan functioneren 
werken van deze aard op deze plekken niet altijd ‘goed’. Soms is bijvoorbeeld 
niet duidelijk binnen welke context een werk geacht wordt te functioneren. 
Daarbij gaat het niet alleen om de plek die het werk krijgt toegewezen maar 
ook om de vraag op welke gebruiker het zich precies wil richten. Daarom 
komen in dit rapport ook uitgangspunten en bedoelingen, verwachtingen 
en strategieën, teleurstellingen en wijzigingen ter sprake die in belangrijke 
mate een rol spelen bij de totstandkoming en de werking van de kunstop-
drachten. De resultaten vindt u in de volgende hoofdstukken in de vorm van 
aanbevelingen en conclusies. De resultaten van dit onderzoek geven echter 
ook aanleiding tot bepaalde overwegingen die een opstap kunnen vormen 
voor verdergaand onderzoek. Deze hebben hun weerslag gevonden in de 
epiloog waarin we met iets meer distantie door middel van een theoretisch-
historische verkenning kijken naar de vooronderstellingen en valkuilen, de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van zogenaamde interactieve kunst op 
semi-publiek terrein.



Hoofdstuk 1 
Opzet van het onderzoek
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Selectiecriteria van de kunstwerken 
Op basis van de volgende criteria is een selectie gemaakt van interactieve 
kunstwerken:
1. De focus ligt op interactieve kunstwerken in semi-openbare ruimten en met 

name bij onderwijs-, zorg- en overheidsinstellingen. 
2. In het onderzoek zijn zowel recent opgeleverde kunstwerken als kunstwer-

ken van rond de 21e eeuwwisseling opgenomen. Daarmee kan de relatie 
tussen leeftijd en functioneren van het kunstwerk onderzocht worden. 

3. Om de invloed van nieuwe technologie op het functioneren te kunnen 
onderzoeken, zijn in het onderzoek zowel kunstwerken opgenomen die 
gebruik maken van nieuwe media als kunstwerken die daar geen gebruik 
van maken. 

4. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij kunstwerken die onder bege-
leiding van SKOR tot stand gekomen zijn. Daarnaast is een beperkt aantal 
kunstwerken opgenomen in het onderzoek die onder begeleiding van 
Stroom, Atelier Rijksbouwmeester en Kunst en Bedrijf zijn gerealiseerd. 
Daarmee kan een indicatie verkregen worden van de relatie tussen functio-
neren en de begeleidende instelling. 

5. Er is gestreefd naar een diversiteit in adviseurs die de kunstwerken begeleid 
hebben. Dit om te kunnen toetsen of de deskundigheid en ervaring van de 
adviseur van invloed zou kunnen zijn op het functioneren van het kunstwerk.

Selectie 
De selectie van kunstwerken heeft plaatsgevonden in samenwerking  
met SKOR, Stroom, Kunst en Bedrijf en Atelier Rijksbouwmeester.  
De volgende kunstwerken zijn in dit onderzoek opgenomen:

1.1 Aanleiding, doelstelling en onderzoeksvragen

Aanleiding 
De onderzoeksvraag komt voort uit de constatering dat een aantal interactieve 
kunstwerken niet goed functioneert en technische onderhoudsproblemen heeft. 

Doel van het onderzoek 
Inzicht krijgen in het functioneren van interactieve kunstwerken, met als doel 
de begeleiding van SKOR bij de totstandkoming van interactieve kunstwerken 
in de toekomst hierop toe te snijden. 

Onderzoeksvraag 
Welke factoren spelen een rol bij het functioneren van interactieve kunst-
werken in de semi-openbare ruimte? Hoe komt het dat het ene interactieve 
kunstwerk wel goed functioneert en het andere niet?

Deelvragen
a. Deelvragen gericht op het kunstwerk:
! Wordt het kunstwerk regelmatig gebruikt? Is de plek, context en eventuele 

uitleg hierbij van invloed?
! Functioneert het kunstwerk in technisch opzicht? Waardoor wordt het tech-

nisch functioneren beïnvloed?
! Hoe is het beheer en onderhoud geregeld? In hoeverre is dit van invloed op 

het functioneren?

b. Deelvragen die te maken hebben met het proces van totstandkoming van 
het kunstwerk:

! Bij wie lag de keuze voor een interactief kunstwerk? Bij de opdrachtgever, 
de kunstenaar of bij de begeleidende instantie?

! Wat zijn de verwachtingen geweest ten aanzien van het interactieve kunst-
werk bij de opdrachtgever, de kunstenaar en bij de begeleidende instantie?

! Was er een relatie tussen het functioneren van het kunstwerk en de samen-
werking tussen opdrachtgever, kunstenaar en begeleidende instantie?

1.2 Onderzoeksafbakening
 

Alhoewel de gebruiker van interactieve kunstwerken wel aan bod komt in dit 
onderzoek, is dit geen meting die het functioneren van interactieve kunst afzet 
tegen tevredenheid van de gebruiker. 

Definitie interactief kunstwerk en afbakening onderzoeksgebied 
Onder interactieve kunstwerken worden die werken verstaan die geheel of 
gedeeltelijk hun bestaansrecht ontlenen aan een handeling van de toeschou-
wer. Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid van de interactieve 
kunstwerken, zijn de volgende kunstwerken buiten beschouwing gelaten:
! Interactieve kunstwerken die hun bestaansrecht ontlenen aan de aanwezig-

heid of interventie van de kunstenaar. 
! Kunstwerken die interactief zijn in de zin dat ze ‘aan gaan’ als een toeschou-

wer voorbijloopt of een andere onbewuste handeling verricht. 
! Kunstwerken waarvan voor aanvang van het onderzoek bekend is dat ze niet 

meer bestaan of niet meer fysiek te bezichtigen zijn.

Naam  
kunstwerk

Kunstenaar Opdrachtgever Begeleidende  
Organisatie

Jaar 
ople-
vering

Case 
beschrij-
ving op 
pagina

Bubble Ram Katzir Juliana kinderziekenhuis SKOR 2001 20

Bump Karin Arink Revalidatiecentrum  
de Vogellanden

SKOR 2001 21

Droogzwemmen Schie2.0 INHolland Hogeschool SKOR 2002 23

E-Volver Maria Verstappen  
en Erwin Driessen

Leids Universitair  
Medisch Centrum

SKOR 2006 26

HOI Toine Horvers Scholengemeenschap  
het Rhedens

Kunst en Bedrijf 2005 28

Indicator Geert Mul Centrale Financiële  
instellingen OCenW

Rijksbouw-
meester

2008* 30

Instrumen  tarium Suchan Kinoshita Zorgcentrum St. de Sutfene SKOR 2005 33

Het Oog Jaap de Jonge Freundenthal Instituut SKOR 2005 35

Postkantoor Gabriel Lester en  
Jennifer Tee

Beatrix Zorgcentrum SKOR 2005 36
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* ten tijde van het onderzoek nog niet opgeleverd.

1.3 Onderzoeksverantwoording

Methodiek 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag heeft een kwalitatief onder-
zoek plaatsgevonden onder twaalf gerealiseerde interactieve kunstwerken. Als 
onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van diepte-interviews. Per kunstwerk 
hebben minimaal drie interviews plaatsgevonden; één met de kunstenaar, één 
met de opdrachtgever en één met de adviseur van de begeleidende organisa-
tie van het betreffende kunstwerk. Waar mogelijk is ook iemand ondervraagd 
die zicht heeft op het feitelijke gebruik van het kunstwerk. Deze zogenaamde 
‘observant’ was bijvoorbeeld een conciërge of receptionist. De kunstwerken 
zijn op locatie bij de opdrachtgever bezocht. De diepte-interviews hebben 
plaatsgevonden in de periode van april 2007 tot en met januari 2008. 

Onderzoeksverantwoording 
De keuze voor een kwalitatief onderzoek, in plaats van een kwantitatief onder-
zoek, is ingegeven door het feit dat meer diepgang en zicht op achterliggende 
factoren voor het functioneren van interactieve kunstwerken kan worden ver-
kregen. Daarnaast is het aantal interactieve kunstwerken te beperkt in omvang 
voor een kwantitatief onderzoek. De keuze voor een kwalitatief onderzoek 
brengt met zich mee dat de uitkomsten richtinggevend en indicatief zijn. Dit in 
tegenstelling tot kwantitatieve onderzoeken waarbij meetbare, harde uitspra-
ken worden gedaan.

Hoofdstuk 2
Conclusies en aanbevelingen

Naam  
kunstwerk

Kunstenaar Opdrachtgever Begeleidende  
Organisatie

Jaar 
ople-
vering

Case 
beschrij-
ving op 
pagina

Speltafels Hester Oerlemans Basisschool  
de Tweesprong

SKOR 2006 38

Three Growing 
Trees

Voebe de Gruyter OPCW Stroom 2007 40

Waterlanders Marieke van Diemen Waterland ziekenhuis SKOR 2006 43
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In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag: 
Welke factoren spelen een rol bij het functioneren van inter actieve kunst-
werken in de semi-openbare ruimte? Hoe komt het dat het ene interactieve 
kunstwerk wel goed functioneert en het andere niet?

Na een korte omschrijving van de status van de onderzochte kunstwerken 
wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies. Aansluitend wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn toegespitst op SKOR en hoeven 
geen betrekking te hebben op Stroom, Kunst en Bedrijf of Atelier Rijksbouw-
meester. 

2.1 Status van de interactieve kunstwerken
 

Van de twaalf onderzochte interactieve kunstwerken, functioneren er vier hele-
maal niet (meer) als interactief kunstwerk (Het Oog, Droogzwemmen, Bump 
en HOI). Een kunstwerk is gedeeltelijk niet meer in gebruik (Instrumentarium), 
een kunstwerk is nog niet opgeleverd (Indicator) en zes kunstwerken functio-
neren nog (Bubble, Waterlanders, Postkantoor, Speltafels, E-Volver en Three 
Growing Trees). Een kunstwerk is voor de start van de interviews uit de selec-
tie gehaald omdat het inmiddels door een verbouwing niet meer bestond. Een 
kunstwerk is uit de selectie gehaald omdat de kunstenaar geen medewerking 
wilde verlenen aan het onderzoek. Reden hiervoor is de juridische verwikkelin-
gen tussen de kunstenaar en de leverancier van een softwarebedrijf. 

2.2 Conclusies en aanbevelingen

Conclusie 1: onderhoud en commitment 
De belangrijkste factor in het functioneren van een interactief kunstwerk is de 
mate waarin het aandacht vraagt van de opdrachtgever na oplevering. Vergt 
het veel aandacht en tijd om het werk te beheren of onderhouden, dan is 
de kans groter dat het kunstwerk niet functioneert of zelfs in de opslag ver-
dwijnt. Kunstwerken die vrijwel volledig autonoom draaien of zeer eenvoudig 
in onderhoud of beheer zijn, kunnen eerder rekenen op waardering van de 
opdrachtgever en blijven vaak (langer) functioneren. 

 
In een school, ziekenhuis of verzorgingstehuis heeft een kunstwerk geen prio-
riteit in de dagelijkse bezigheden. Kenmerk van veel interactieve kunstwerken 
is dat er in een bepaalde mate naar omgekeken moet worden. Soms is een 
stekker in het stopcontact steken voldoende, in andere gevallen heeft het 
werk een paar uur per maand aandacht nodig. In de meeste gevallen worden 
voor deze werkzaamheden geen manuren gereserveerd. Veelal neemt een 
enkele betrokken medewerker de zorg voor het kunstwerk op zich. Dit maakt 
het kunstwerk zeer kwetsbaar. Bij wegvallen van een medewerker kan het 
werk verweesd achterblijven en in verval raken. Organisaties die geteisterd 
worden door personeelswisselingen of fusies blijken een onstabiele basis voor 
interactieve kunstwerken. Zo was het een fusie die het werk Droogzwemmen 
mede de das om deed. Personeel verdween, en niemand nam de verantwoor-
delijkheid voor het werk op zich. Bij Waterlanders was na oplevering van het 
kunstwerk de contactpersoon bij het ziekenhuis verdwenen; het duurde enkele 
maanden voordat het werk weer onder de hoede kwam van een nieuwe mede-
werker. Dit was één van de redenen voor het verminderd functioneren van het 
werk in de eerste maanden. 

De mate waarin een opdrachtgever bereid is om tijd te steken in het onderhoud 
van een interactief kunstwerk hangt samen met het commitment met het werk. 
Het kan een voordeel zijn als er tijdens het proces van totstandkoming van het 
kunstwerk intensief is samengewerkt met degene die ook voor het onderhoud 
zorg gaat dragen. Bij grotere organisaties komt het vaak voor dat er hoog in de 
organisatie besloten wordt het kunstwerk te realiseren. Dit wil niet zeggen dat 
op de werkvloer altijd draagvlak bestaat voor het kunstwerk. Wanneer het onder-
houd wel op de werkvloer gedaan moet worden, bestaat een kans dat dit niet 
voldoende aangestuurd wordt. Bij HOI bijvoorbeeld van scholengemeenschap 
Het Rhedens was weliswaar de betrokkenheid van de directeur groot, maar niet 
van de leerkrachten die voor het uiteindelijke functioneren moesten zorgdragen. 

 
Commitment is iets dat kan groeien, maar wat ook van belang is, is de mate 
waarin een opdrachtgever ontvankelijk is voor een interactief kunstwerk. Hierin 
speelt de begeleider van SKOR een hoofdrol. Het is aan zijn of haar inschat-
tingsvermogen om uit te maken of de opdrachtgever bereid is tot iets anders 
dan een traditioneel beeld. Bij het Postkantoor in het Zorgcentrum Beatrix is 
dit achteraf goed aangevoeld: de opdrachtgever was zeer receptief en is zeer 
tevreden met het resultaat. Bij Bump bleek dit bijvoorbeeld problematischer. 
Achteraf bleek de organisatie conservatiever te zijn dan verwacht en had men 
liever een niet-interactief kunstwerk gehad. 

 
Suchan Kinoshita heeft door middel van workshops het Instrumentarium bij de 
Vogellanden geïntroduceerd in de hoop dat dit draagvlak zou creëren bij de 
medewerkers. De vaste activiteitenbegeleiding zou het Instrumentarium daarna 
adopteren. De workshops werden alom geprezen, maar het Instrumentarium 
is nadien nauwelijks meer ingezet. Het bleek toch te veel tijd en aandacht te 
vergen van de begeleiders om hier zelfstandig mee verder te gaan. 

Aanbeveling
1. De tijd die de opdrachtgever na oplevering aan het werk dient te besteden, 

opnemen in de onderhoudsbegroting. Als de opdrachtgever achteraf geen 
tijd blijkt te hebben is er financiële speelruimte om externen in te huren. (zie 
verder aanbeveling 2)

Conclusie 2: verwachtingen vooraf 
‘De euforie van de korte termijn overheerste over zaken die op langere termijn 
zouden gaan spelen’ of ‘de droom was groter dan de werkelijkheid’ of ‘er 
is niet drooggezwommen voor droogzwemmen’. Een greep uit citaten van 
geïnterviewden die terugkijken op hun eigen optimisme in de beginfase van 
realisatie van een interactief kunstwerk. Interactieve kunstwerken die aan het 
begin van het ontwerpproces de praktische haalbaarheid hoog in het vaandel 
hadden staan, functioneren vaak beter dan interactieve kunstwerken waarbij 
het leidmotief wensdenken of prestige was. 

 
Elk kunstwerk is een sprong in het diepe. Van tevoren is nooit helemaal te voor-
spellen wat er uit zal komen. En zeker bij een interactief kunstwerk is altijd enig 
lef nodig om er aan te beginnen. Maar wanneer lef omslaat in prestige of over-
schatting, kan dit heel negatief uitwerken. Alle kunstwerken in dit onderzoek zijn 
voortgekomen uit een verbouwing, vernieuwing of andersoortige verandering 
bij de opdrachtgever. Het is voor directeuren en besturen dan ook vaak aan-
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Wanneer deze beslommeringen zich afspelen voor de oplevering van het 
kunstwerk, is het probleem nog niet zo groot. Vervelender is het wanneer de 
technische kinderziekten zich gaan voordoen na de oplevering. Dan is ten 
overstaan van de gehele organisatie zichtbaar dat het werk niet functioneert. 
In de praktijk blijkt dit funest voor het imago van het kunstwerk in het zieken-
huis, de school of het zorgcentrum. Medewerkers gaan zich negatief over het 
werk uitlaten. Het draagvlak krimpt en de opdrachtgever is ontevreden. Ook 
wanneer het kunstwerk na een aantal maanden wel naar behoren functioneert, 
is het imago dusdanig verslechterd dat de ontevredenheid aanhoudt. Bubble 
heeft onder dit probleem geleden en ook Three Growing Trees kent nog kin-
derziekten die verholpen moeten worden.

Aanbevelingen
3. Bouw een proeftijd in om te testen. Overweeg om pas na deze proeftijd het 

werk feestelijk op te leveren. Dit om het imago van het kunstwerk niet aan te 
tasten. Wanneer de onthulling van het kunstwerk samen dient te vallen met 
de oplevering van verbouwing of nieuwbouw, vraag dan aan de opdrachtge-
ver om een communicatieplan te schrijven. De organisatie zou geïnformeerd 
kunnen worden dat het werk zich bijvoorbeeld het eerste half jaar in een test-
fase bevindt.

4. Ondersteun de kunstenaars wanneer zij onderaannemers inhuren, bijvoor-
beeld met voorbeeldcontracten. 

5. Wanneer een kunstwerk gebruik maakt van nieuwe media, is het raadzaam 
dat de begeleider van SKOR ook technisch inzicht heeft in nieuwe media. 

Conclusie 4: rol van SKOR 
De opzet waarbij de rol van SKOR in het begin intensief is en naarmate de 
realisatie vordert afneemt, lijkt er een die wringt bij interactieve kunstwerken. 
Ten eerste omdat interactieve kunstwerken vaak pas beginnen te ‘leven’ na 
oplevering. Een actieve nazorg is dan gewenst. In de huidige opzet hebben 
opdrachtgevers dan het gevoel er alleen voor te staan. Ten tweede omdat 
interactieve kunstwerken gebruikselementen hebben, die praktische voor-
bereiding vergen bij de totstandkoming. Achteraf gezien had een aantal 
opdrachtgevers inbreng van SKOR op dit punt gewenst. 

 
Een interactief kunstwerk vergt niet alleen meer van de opdrachtgever, maar 
stelt ook specifieke eisen aan de begeleider van SKOR. Het zwaartepunt van 
de begeleiding ligt voor een adviseur veelal in de beginfase. Dit is de periode 
waarin de begeleider samen met de opdrachtgever tot een opdrachtformu-
lering komt, de kunstenaar wordt gekozen en de eerste schetsontwerpen 
worden gepresenteerd. Er is veel lof voor SKOR voor de inzet en kundigheid 
in deze periode. De koppeling die gemaakt wordt tussen kunstenaar en 
opdrachtgever valt vaak gunstig uit. Wanneer het kunstwerk uitgevoerd wordt, 
trekt de begeleider zich wat meer terug, en werken vooral de kunstenaar en 
de opdrachtgever intensief samen. Na de oplevering is het kunstwerk formeel 
eigendom van de opdrachtgever en trekken kunstenaar en SKOR hun handen 
van het werk af. Dit sjabloon past niet op de realisatie van een interactief 
kunstwerk. Dit begint immers pas te leven bij oplevering en heeft juist dan 
extra voeding nodig. In de huidige opzet hebben opdrachtgevers vaak het 
gevoel er dan alleen voor te staan, en zijn teleurgesteld in de passieve houding 
van SKOR. Bij een betrokken opdrachtgever, is de kans groot dat die contact 

trekkelijk om een innovatief kunstwerk te hebben. Men is dan erg ontvankelijk 
voor schetsontwerpen van kunstwerken waarin gebruik wordt gemaakt van 
nieuwe media, of van kunstwerken die het publiek uitnodigen tot een handeling. 
Vaak realiseert men zich in dit stadium nog niet dat dit later veel werk kan gaan 
opleveren. Er worden geen testen of proefopstellingen gemaakt en praktische 
bezwaren van adviseurs worden in de wind geslagen. Als halverwege het 
proces blijkt dat het kunstwerk wellicht toch te hoog gegrepen is, of het onder-
houd achteraf te arbeidsintensief is, is er vaak geen weg meer terug. Er zijn 
kosten gemaakt, dus wordt het kunstwerk tegen beter weten in uitgevoerd. 

 
Het Oog van het Freudenthal Instituut valt onder deze categorie. De adviseur 
van SKOR had destijds de realisatie van het kunstwerk kunnen tegenhouden, 
maar had onvoldoende technische kennis om in te schatten hoeveel werk 
de realisatie van het interactieve gedeelte van het kunstwerk de opdracht-
gever zou kosten. Bovendien waren de medewerkers van het instituut en de 
kunstenaar dusdanig enthousiast dat de adviseur besloot de gok te wagen. 
Uiteindelijk vergde het interactieve gedeelte van Het Oog zoveel tijd van de 
opdrachtgever, dat dit nooit van de grond is gekomen. 

Aanbeveling
2. Schetsontwerpen van interactieve kunstwerken scherp beoordelen op 

praktische haalbaarheid. De adviseur van SKOR dient op dit vlak bij aanvang 
van het traject een sterk sturende rol in te nemen. SKOR kan de taak op zich 
nemen om de opdrachtgever tegen zichzelf in bescherming te nemen. 

Conclusie 3: nieuwe media en techniek 
Het al dan niet gebruik maken van nieuwe media is niet van invloed op het func-
tioneren van het interactieve kunstwerk. Kunstwerken waarin nieuwe technieken 
zoals touch screens, pc of gebruik van internet zijn verwerkt, zijn weliswaar 
gevoeliger voor uitval dan kunstwerken die geen gebruik maken van nieuwe 
media, maar hoeven niet per definitie slechter te functioneren. Bij het gebruik 
van nieuwe media lijkt de mate van professionaliteit waarmee deze zijn toege-
past van veel grotere invloed op het functioneren. Daarnaast is de ervaring van 
de kunstenaar met het gebruik van nieuwe media en interactiviteit van invloed. 
Kunstwerken van kunstenaars die ervaring hebben met het gebruik van nieuwe 
media en interactiviteit hebben meer kans om technisch te blijven functioneren 
dan kunstwerken van kunstenaars die daar geen ervaring mee hebben. 

 
E-Volver is een goed voorbeeld van een kunstwerk dat gebruik maakt van 
nieuwe media en feilloos functioneert. Dit is de verdienste van de kunstenaars. 
De software is door henzelf gebouwd en is van tevoren zeer uitgebreid getest. 

Bij de meeste kunstwerken die gebruik maken van nieuwe media, worden 
mensen ingehuurd om technische aspecten uit te voeren. Wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een kundig bedrijf, hoeft dit geen enkel probleem te zijn. 
Bij nieuwe media komt het echter vrij vaak voor dat de technische uitvoering 
te wensen overlaat. Beloften worden niet nagekomen en achteraf blijkt toch 
niet alles mogelijk. Het risico is groter wanneer de kunstenaar zelf geen inzicht 
heeft in de gebruikte techniek. Het aansturen van de technische uitvoering 
blijkt dan problematisch. Bovendien maken de kunstenaar en het ingehuurde 
bedrijf vaak gebrekkige afspraken met elkaar maken, waarbij zelden iets op 
papier wordt vastgelegd. 
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opneemt met de kunstenaar wanneer het werk niet functioneert. Dit kan echter 
enige tijd duren. 

 
Een interactief kunstwerk verschilt wezenlijk van een niet-interactief kunstwerk 
omdat de eerste een gebruiksfunctie heeft en de tweede niet. Zaken als slij-
tage, bruikbaarheid en bedieningsgemak komen om de hoek kijken. Naast het 
bewaken van het kunstzinnige aspect van het kunstwerk, wordt ook van de 
adviseur gevraagd om mee te denken over de gebruiksfunctie. In de praktijk is 
gebleken dat de opdrachtgever dit niet alleen af kan. Zo geeft de basisschool 
de Tweesprong aan dat men zelf veel aan de praktische kanten van de Spelta-
fels heeft gedacht, maar dat men daarbij graag meer ondersteuning had willen 
krijgen van SKOR. 

Aanbevelingen
6. Alhoewel het onderhoud en beheer van het kunstwerk na oplevering juri-

disch is overgedragen aan de opdrachtgever, blijft ‘geestelijke nazorg’ 
vanuit SKOR gewenst. De adviseur zou na oplevering maandelijks contact op 
kunnen nemen met de opdrachtgever om na te gaan hoe het met het werk 
gaat en waar nodig ondersteuning te bieden.

7. De adviseur van SKOR dient het kunstwerk scherp op zijn gebruiksfunctie te 
beoordelen, of iemand in te huren die dit kan doen. 

Conclusie 5: levensverwachting en technisch onderhoud 
Hoewel bij alle interactieve kunstwerken een formele termijn is afgesproken 
voor het bestaan van het kunstwerk, is er niet altijd stilgestaan bij de levens-
verwachting. 

 
Door de gebruiksfunctie van een interactief kunstwerk speelt slijtage een rol. 
Vaak zijn er voor de eerste jaren wel onderhoudscontracten met leveranciers 
van monitoren of andere technische onderdelen opgesteld. Ook is de laatste 
jaren steeds vaker vastgelegd dat de kunstenaar het eerste half jaar garan-
tie geeft op het kunstwerk. Maar bij geen van de onderzochte kunstwerken, 
behalve bij Three Growing Trees en Indicator, is een realistische levensver-
wachting van het kunstwerk vastgelegd. Vaak is er een standaard termijn 
van twintig jaar gehanteerd, die ook geldt voor niet-interactieve kunstwerken. 
Gezien het frequente gebruik, of de beperkte houdbaarheid van nieuwe media, 
is dit geen realistisch uitgangspunt. In de praktijk zijn opdrachtgevers vaak 
teleurgesteld wanneer de techniek van het kunstwerk het na verloop van tijd 
begeeft en ze vanwege een onderhoudsplicht grote uitgaven moeten doen. 

 
Voor Indicator wordt op initiatief van de kunstenaar contractueel vastgelegd 
dat na vier of vijf jaar afstand wordt gedaan van de rechten van het kunstwerk. 
Na deze periode heeft de opdrachtgever de keuze uit verwijdering, aanpassing 
of renovatie van het kunstwerk. Voordeel van deze afspraak is dat de opdracht-
gever helderheid wordt verschaft over een realistische levensduur en ze de 
mogelijkheid krijgt om geld te reserveren voor een mogelijk vervolg. 

 Aanbevelingen
8. Bij interactieve kunstwerken zou de keuze voor de levensduur van het kunst-

werk weloverwogen gemaakt moeten worden. De begeleider van SKOR zou 
de levensduur in een vroeg stadium van het proces bespreekbaar kunnen 

maken. Een levensduur van vijf jaar is voor een intensief gebruikt kunstwerk 
of een kunstwerk met gebruikmaking van nieuwe techniek realistisch. 

9. Wanneer er sprake is van intensief gebruik, of gevoelige techniek, stel dan 
een onderhoudscontract op om het werk preventief te onderhouden. In de 
begroting dient hier vooraf geld voor gereserveerd te worden. Ook zou de 
mogelijkheid besproken kunnen worden om een (technisch) gedeelte van 
het kunstwerk na een aantal jaren te vervangen. Door op voorhand aan 
te geven dat er afschrijving op onderdelen van het kunstwerk plaatsvindt, 
wordt teleurstellingen op een later moment voorkomen.

Conclusie 6: intrinsieke waarde van het kunstwerk 
Wanneer een interactief kunstwerk aansluit bij de context waar het staat, laag-
drempelig is voor wat betreft gebruik en nauwelijks uitleg behoeft, nodigt het 
het meest uit tot een handeling van de toeschouwer. De intrinsieke waarde van 
het kunstwerk is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar. 

 
Het bovenstaande laat zien dat vele factoren van invloed zijn op het al dan 
niet functioneren van interactieve kunstwerken. Aan de basis van alles wat 
er rondom een interactief kunstwerk goed of fout kan gaan, ligt de kwaliteit 
van het kunstwerk zelf. Een interactief kunstwerk dat aansluit bij de context 
waar het staat, laagdrempelig is voor wat betreft gebruik en nauwelijks uitleg 
behoeft, heeft de meeste overlevingskans. Bij de scholen, zorginstellingen en 
ziekenhuizen en overige instellingen die in dit onderzoek betrokken zijn, lijkt de 
crux te zitten in de inpassing van het kunstwerk in de reeds bestaande context. 
Sluit het kunstwerk aan bij werkzaamheden van het personeel of de activitei-
ten van de bezoeker, dan is de kans op waardering en gebruik van het werk 
groter. In het Julianakinderziekenhuis trekt het aquarium met levende vissen 
(Bubble) de aandacht van bezoekers van alle leeftijden. Kinderen wanen er 
zich even in een andere wereld. Ook E-Volver lijkt naadloos aan te sluiten bij 
de belevingswereld van de wetenschappers van het LUMC en wordt om die 
reden regelmatig gebruikt. 

 
Het concept van het kunstwerk is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar. 
Wanneer gesproken wordt over de intrinsieke waarde van het kunstwerk kan 
niet voorbijgegaan worden aan de ervaring en capaciteiten van de kunstenaar. 
Heeft de kunstenaar vaker interactieve kunstwerken in opdracht gerealiseerd, is 
het risiko minder groot om met hem of haar in zee te gaan. Praktische problemen 
op het gebied van techniek en onderhoud wordt dan eerder door de kunstenaar 
ondervangen. De mate waarin de kunstenaar zich kan verplaatsen in of kan 
aanpassen aan de opdrachtssituatie speelt ook een rol. Zo werd de inbreng van 
Suchan Kinoshita bij zorgcentrum de Vogellanden geroemd om haar vermogen 
zich in de belevingswereld van dementerende ouderen te verplaatsen. 

Een kunstwerk krijgt ook vaak waardering van de opdrachtgever op het 
moment dat het ook visueel aantrekkelijk is als er geen handeling aan wordt 
verricht. Het Postkantoor bij het Beatrix Zorgcentrum bijvoorbeeld is eenvou-
dig in gebruik en door de bijzondere vormgeving een lust voor het oog, ook als 
er even niemand gebruik van maakt. 

 
De veronderstelling dat interactieve kunstwerken binnen een ziekenhuis of 
zorgcentrum niet gebruikt zouden worden omdat de bezoeker er met een 
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ander doel voor ogen heen gaat, wordt in dit onderzoek niet bevestigd. Van 
groter belang is of het concept van het kunstwerk zorgvuldig is doordacht en 
aansluiting vindt op de plek waar het staat. 

Conclusie 7: SKOR kunstwerken en niet-SKOR kunstwerken 
Voorzover uit de selectie van dit onderzoek is op te maken, blijkt er geen 
verschil te bestaan tussen het functioneren van interactieve kunstwerken die 
onder begeleiding van SKOR tot stand zijn gekomen en kunstwerken die onder 
begeleiding van Stroom, Kunst en Bedrijf of Atelier Rijksbouwmeester zijn 
gerealiseerd. 

 
De interactieve kunstwerken van alle vier de organisaties kampen met dezelfde 
problemen. In meeste gevallen telt de aandacht die het kunstwerk vraagt van 
de opdrachtgever het zwaarst in het al dan niet functioneren. Zie ook Conclu-
sie 1: onderhoud en commitment. 

 Conclusie 8: oudere interactieve kunstwerken versus 
nieuwere interactieve kunstwerken

Afgezien van technisch functioneren, is er een lichte relatie tussen functione-
ren van interactieve kunstwerken en ouderdom van het kunstwerk. 

 
Toen rond het jaar 2000 de eerste interactieve kunstwerken onder begeleiding 
van SKOR gerealiseerd werden, begaf men zich op onontgonnen terrein. De 
laatste tien jaar is de ervaring in de begeleiding van interactieve kunstwerken 
gestaag gegroeid. Dit is met name zichtbaar op het gebied van onderhoud. 
In de beginperiode werden geen onderhoudscontracten gesloten, het laatste 
jaar gebeurt dit regelmatig. 

Niet alleen de begeleider, maar ook de kunstenaars die de laatste vijf jaar 
ervaring hebben opgedaan met interactieve kunst in opdrachtsituaties, gaat 
het beter af. Met name in het gebruik van nieuwe media, heeft een aantal 
kunstenaars inmiddels vaste, betrouwbare leveranciers. Ook zij zijn door de 
jaren heen meer bedreven geraakt in het maken van heldere afspraken op het 
gebied van onderhoud. Alhoewel ervaring met interactieve kunstwerken geen 
garantie is op succes, kan het wel in het voordeel werken in het functioneren 
van het kunstwerk. 

Conclusie 9: relatie budget en functioneren 
Uit dit onderzoek is geen duidelijke relatie naar voren gekomen tussen het 
beschikbare budget voor het kunstwerk en het functioneren.

 
Geld maakt veel mogelijk, maar is ook bij interactieve kunstwerken niet zalig-
makend. Als de kunstenaar de beschikking heeft over een groot budget, is het 
gebruik van duurzame materialen en toepassing van nieuwe media weliswaar 
binnen handbereik, maar van groter belang is op welke wijze dit wordt ingezet. 
Voor Droogzwemmen was een relatief hoog budget beschikbaar, maar het 
interactieve gedeelte van het werk is uiteindelijk niet tot stand gekomen om 
organisatorische redenen. Het budget voor de Speltafels was beperkter, maar 
toch kan dit kunstwerk rekenen op een zeer hoge waardering van de opdracht-
gever en wordt het dagelijks gebruikt als interactief kunstwerk.

Hoofdstuk 3
Casebeschrijvingen
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Samenwerking/  
proces van  
totstandkoming 

Onderhoud/ 
beheer/ 
follow-up 

Conclusie

 

Kunstenaar: Karin Arink 
Opdrachtgever: 
Revalidatie centrum  
De Vogellanden in Zwolle 
Begeleider SKOR:  
Govert Grosfeld 
Opgeleverd in: 2001 
Realisatietijd: 1996-2001 
Budget: 27.266 euro

Functioneren  
kunstwerk

technisch 
functioneren 

Kunstenaar: Ram Katzir 
Opdrachtgever:  
Juliana Kinder zieken  huis  
in Den Haag 
Begeleider SKOR:  
Govert Grosfeld 
Opgeleverd in: 2001 
Realisatietijd: 1998-2001 
Budget: 80.076 euro

Functioneren  
kunstwerk

technisch 
functioneren 

gebruik 

tevredenheid 

Interactiviteit  

Bij de totstandkoming heeft de extern adviseur van het ziekenhuis 
een negatief advies afgegeven voor Bubble. Hoofdreden was dat de 
adviseur technisch falen van het werk voorzag en aangaf dat het teveel 
onderhoud zou gaan vergen voor het ziekenhuis. Vermoedelijk is dit 
advies niet opgevolgd omdat ‘de euforie van de korte termijn over-
heersten over zaken die op langere termijn zouden spelen’. 
 
Het aquarium wordt goed onderhouden door sponsoring van een 
aquariumbedrijf. Wel geeft het ziekenhuis aan dat het veel onderhoud 
vergt. Wat betreft het virtuele aquarium is onduidelijk binnen het 
Julianakinderziekenhuis wie de verantwoordelijkheid heeft voor het 
onderhoud. Dit heeft  aan de ene kant te maken met de vele perso-
neelswisselingen. Aan de andere kant is een negatief beeld ontstaan 
over het kunstwerk, omdat het vaak niet functioneerde. Het draagvlak 
voor het kunstwerk is daarmee sterk verminderd.  
Het wekelijks aan en uitzetten van de pc vraagt van de opdrachtgever 
veel en deze zou dit graag verholpen zien. 

a. Het aquarium. Functioneert goed en wordt goed onderhouden. 
Opdrachtgever is tevreden, maar geeft wel aan dat het veel onder-
houd vergt.

b. Het virtuele aquarium. Alhoewel het concept van het virtuele aqua-
rium door alle partijen zeer gewaardeerd wordt, is de tevredenheid 
laag doordat het geteisterd wordt door technische problemen. Dit is 
een van de redenen waardoor het virtuele aquarium niet gedragen 
wordt door de organisatie. 

Bump
 

Bump bestaat uit een touch screen ingebouwd in een staande zuil. 
Op het beeldscherm is een computer-animatie te zien met bewegende 
deeltjes. Bij aanraking van het beeldscherm, botsen de deeltjes met 
elkaar en popt er een animatie op. Er zitten 21 verschillende animaties 
in Bump. Op de animatie kan de toeschouwer geen invloed uitoefenen, 
deze zijn voorgeprogrammeerd. De animaties duren tien tot dertig 
seconden. ‘Ze zijn min of meer abstract en vertellen iets over de ver-
schillende staten waarin het menselijk lichaam kan verkeren, zoals rust, 
beweging, groei, aanraking en evenwicht.’ (bron: www.skor.nl)

 
Status juni 2007: Het kunstwerk staat in de ontvangsthal van de Vogel-
landen en is drie tot zes maanden geleden kapot gegaan en sindsdien 
heeft het niet meer gefunctioneerd. 
  
Kort na de oplevering functioneerde de techniek van Bump gebrekkig. 
Dit had een aantal redenen:
! In de programmatuur zat een aantal kinderziekten
! De pc was geschakeld op dezelfde stroomgroep als de lift waardoor  

schommelingen in de stroomtoevoer ontstonden die de pc niet aankon. 
! De zuil om de pc zorgde ervoor dat de pc onvoldoende gekoeld 

werd, waardoor de pc het begaf. Deze technische zaken heeft de 
kunstenaar verholpen. 

Bubble 

Bubble bestaat uit twee gedeelten:
! Een wand met drie aquaria met aquariumvissen. 
! Een wand met een virtueel aquarium bestaande uit negen compu-

terschermen waarvan de onderste drie touchscreens zijn. Als een 
van de onderste schermen wordt aangeraakt, stijgen er bubbels 
omhoog naar de bovenliggende schermen (te zien en te horen). Ook 
zwemmen er dan virtuele vissen van scherm naar scherm. Naast de 
twee aquariumwanden heeft de kunstenaar ook de bankjes mede 
vormgegeven die geplaatst zijn tussen de twee wanden. 
 

Status juni 2007: het aquarium is goed onderhouden en in alle drie de 
bakken zwemmen aquariumvissen. Slijtageplekken rondom de aqua-
riumbakken. Naast het aquarium hangt een poster met uitleg van de 
vissoorten. De kunstenaar heeft daar in het verleden bezwaar tegen 
gemaakt. Het virtuele aquarium staat aan, en functioneert gedeeltelijk. 
Om de een of twee weken zwemmen de vissen niet, door de pc aan 
en uit te zetten wordt dit verholpen. Ook zitten de onderste monitoren 
los, waardoor kinderen het de muur in drukken. De opdrachtgever zou 
deze bij voorkeur vervangen door platte touch screens. De banken zijn 
goed onderhouden en staan op de aangewezen plaats.

 
Na oplevering is het virtuele aquarium meerdere malen uitgevallen. 
Redenen:
! Uitval touch screens en monitoren door gebrekkig geleverde soft-

ware door ingehuurd bedrijf. Touchscreens waren in 1999 vrij kort 
op de markt en de software voor Bubble was innovatief. Het eerste 
bedrijf dat de kunstenaar inhuurde leverde slecht werk, inschakeling 
van een tweede bedrijf was noodzakelijk om het virtuele aquarium te 
laten functioneren. 

! Uitval kunstwerk doordat het kunstwerk gekoppeld is aan het pc 
netwerk van het ziekenhuis. Het pc netwerk veroorzaakt spannings-
wisselingen waardoor kunstwerk uitviel.
 

Het aquarium wordt door zowel kinderen als volwassenen dagelijks 
veel bekeken. Het virtuele aquarium trekt in veel mindere mate de aan-
dacht van kinderen, waardoor het weinig gebruikt wordt. Door uitval is 
het meerdere malen voor langere tijd niet gebruikt. Door observanten 
wordt aangegeven dat het lage gebruik ook komt doordat er weinig 
gebeurt als de schermen worden aangeraakt.

 
De opdrachtgever beschouwt het aquarium als een groot succes. Met 
het virtuele aquarium waren zij vlak na oplevering wel tevreden, maar 
door technisch falen, nam die tevredenheid snel af. Nu heerst vooral 
grote ontevredenheid. Alle partijen geven wel aan tevreden te zijn met 
het concept dat door de kunstenaar bedacht is. 

 
De toenmalige interim directeur van het ziekenhuis wilde een interactief 
kunstwerk. De kunstenaar had geen ervaring met interactieve kunstwer-
ken. Na Bubble heeft hij nog twee interactieve kunstwerken gerealiseerd. 
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Onderhoud/ 
beheer/ 
follow-up 

Conclusie

Kunstenaar: Schie 2.0, 
Lucas Verweij en  
Guido Marsille 
Opdrachtgever:  
INHolland Hogeschool, 
Den Haag 
Begeleider SKOR:  
Dees Linders 
Opgeleverd in: 2002 
Realisatietijd: 2002-07 
Budget: 80.000 euro

gebruik

tevredenheid 

Interactiviteit  

Samenwerking/  
proces van  
totstandkoming 

draagvlak bij  
opdrachtgever

omdat zij veelal parttime functies hadden en niet op sleutelposities 
zaten binnen de Vogellanden. 

 
Bump is een ‘stand-alone’ systeem waardoor het nauwelijks onder-
houd vergt. Er zijn geen onderhoudscontracten vastgelegd en van 
tevoren was niet voor alle partijen duidelijk wie waarvoor verant-
woordelijk zou zijn bij falen van de techniek. Na oplevering heeft 
de technische dienst van de Vogellanden veel aandacht aan Bump 
moeten besteden. Omdat dit van tevoren niet was vastgelegd, was dit 
voor de opdrachtgever teleurstellend.

 
Op Bump hebben alle partijen iets aan te merken. De opdrachtgever 
is ontevreden omdat Bump nauwelijks gebruikt wordt. Het kunstwerk 
is minder aansprekend dan men verwachtte. De kunstenaar geeft toe 
niet altijd even goed met de opdrachtgever te hebben gecommuni-
ceerd, maar verwijt hen ook desinteresse in Bump. De adviseur van 
SKOR wijt het matig functioneren van Bump aan een laag commitment 
voor het werk bij de Vogellanden.

De inzet van Bump was hoog en het risico navenant. Voor SKOR 
was Bump een van de eerste interactieve werken met nieuwe media. 
Voor de kunstenaar was het een eerste interactief kunstwerk en één 
van de eerste werken in opdracht. En ook voor de Vogellanden was 
Bump een noviteit. 

Achteraf lijkt Bump het resultaat van een experiment waarbij de 
ingrediënten niet optimaal waren. De kunstenaar bleek niet goed 
overweg te kunnen met werken in opdracht. De Vogellanden was 
niet ontvankelijk voor een interactief kunstwerk en neemt de verant-
woordelijkheid voor Bump niet op zich. En de adviseur van SKOR gaf 
onvoldoende sturing tijdens het proces van totstandkoming. 

Droogzwemmen
 

‘Droogzwemmen bestaat uit vier archetypische meubelstukken: de 
sofa, de toog, de dug-out, de katheder. Deze meubelstukken zijn 
geplaatst in de openbaar toegankelijke ruimtes van de school en 
zinspelen op specifieke vormen van communicatie binnen bepaalde 
groepen in de samenleving. Zo staat de katheder voor de toespraak, 
de toog voor het cafégesprek, de sofa voor het persoonlijke, intieme 
gesprek bij de psychiater. Van de dug-out aanschouwt een kleine 
groep de activiteiten op het plein.’ (bron: www.skor.nl)

Alle vier de meubelstukken zijn voorzien van luidsprekers. Het 
katheder en de bar hebben ook microfoons om op afstand met elkaar 
te praten. Vanuit de vier meubelstukken is het mogelijk om ingespro-
ken teksten, mededelingen of filosofische gedachten ten gehore 
te brengen. De inhoud van deze boodschappen kan samengesteld 
worden door studenten van INHolland. De Hogeschool zou dit bege-
leiden door Droogzwemmen te integreren in het onderwijsprogramma. 
Droogzwemmen fungeert onder andere als een oefening voor studen-
ten van de Hogeschool in het spreken in het openbaar. 

 

Vlak na oplevering van Bump werd het kunstwerk nauwelijks gebruikt 
door bezoekers en patiënten van de Vogellanden. Het werk bleek niet 
uit te nodigen tot handelen. Om dit te verbeteren heeft de kunstenaar 
een uitleg toegevoegd in de vorm van een poster, een screensaver en 
documentatie op de leestafels van de wachtruimte.
Ook na deze aanpassingen is het werk nauwelijks gebruikt. Redenen:
! Bump nodigt niet uit tot een handeling. Het is klein van formaat en 

trekt nauwelijks de aandacht. 
! Bump wordt door de toeschouwer niet begrepen. Het werk heeft veel 

uitleg nodig. Van tevoren is sterk overschat wat een gebruiker kan.
! Bump staat in een revalidatiecentrum waar mensen geen kunstwerk 

verwachten. Bezoekers en patiënten komen er niet om een werk als 
Bump te ervaren.

! Bump wordt nauwelijks door de organisatie gedragen. Achteraf had 
de Vogellanden liever geen interactief kunstwerk gehad, zie ook 
‘samenwerking/proces van totstandkoming’.
 

De opdrachtgever is niet tevreden met Bump omdat het werk vrijwel 
niet gebruikt wordt. Bump is minder aansprekend en minder ver-
rassend geworden dan van tevoren verwacht was. Ook door de 
technische problemen bij aanvang heeft het werk een negatief imago 
gekregen bij de opdrachtgever. 

 
De wens om een interactief kunstwerk te maken is afkomstig van de 
kunstenaar. Zij had nauwelijks ervaring met de realisatie van kunstwer-
ken in opdracht in de semi-openbare ruimte. Ook had zij geen ervaring 
met interactieve kunstwerken. De kunstenaar heeft na Bump geen 
werken meer voor de (semi) openbare ruimte gemaakt en denkt in de 
toekomst geen interactief kunstwerk meer te maken.

 
De samenwerking tussen de opdrachtgever en de kunstenaar verliep 
stroef. Het aantal contactmomenten was erg beperkt en de aard van 
de contacten was oppervlakkig. Enerzijds was de kunstenaar geen 
goed communicator en niet meegaand, anderzijds was de opdrachtge-
ver niet erg ontvankelijk voor Bump. 

De opdrachtgever legde veel vertrouwen bij SKOR en is daardoor in 
de ontwerpfase niet heel kritisch geweest. Achteraf had de opdracht-
gever had vanuit SKOR meer sturing verwacht gedurende het proces 
van totstandkoming. In een later stadium voelde de opdrachtgever zich 
aan haar lot overgelaten. Ook verwachtte de opdrachtgever dat SKOR 
een sterkere adviserende rol zou hebben op het gebied van onder-
houdscontracten. 

 
Het draagvlak en commitment voor Bump is bij de Vogellanden laag. 
De toenmalig directeur toonde weinig commitment met het kunstwerk. 
Bump is nauwelijks ‘uitgezet’ binnen de organisatie. Het gebrek-
kige technische functioneren vlak na oplevering speelde hierin een 
rol. De kunstenaar heeft nog wel een aantal voorstellen gedaan om 
de bekendheid van Bump bij de Vogellanden te verhogen, maar de 
opdrachtgever heeft daar afwijzend op gereageerd. Daarnaast is het 
de leden van de kunstcommissie niet gelukt om het werk uit te dragen 
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Interactiviteit  
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Functioneren 
kunstwerk

technisch 
functioneren 

gebruik 

tevredenheid 

De adviseur van SKOR had vanaf het begin af aan bedenkingen. De 
combinatie tussen het met elkaar kunnen praten en tegelijkertijd 
mededelingen horen, leek problematisch. Ook waren er twijfels of 
Droogzwemmen niet te kinderachtig zou zijn voor studenten van de 
Hogeschool. Verder was de begeleider van SKOR terughoudend 
omdat zij problemen voorzag wat betreft het onderhoud, de redactie 
van de teksten en de integratie in het onderwijs programma. 

Aanvankelijk hebben de kunstenaars en de opdrachtgever de bege-
leider van SKOR er van weten te overtuigen dat Droogzwemmen zou 
gaan slagen.

 
Het idee van interactiviteit was afkomstig van Schie2.0. De opdracht-
gever sprak het erg aan omdat het concept goed past binnen het 
communicatieonderwijs van de school. 

 
De samenwerking tussen de betrokken partijen verliep wisselend. Dit 
hing sterk samen met de personeelswisselingen bij InHolland. Over 
het algemeen was de samenwerking in het begin goed en verslech-
terde deze na de oplevering van het kunstwerk. Bij INHolland was op 
dat moment niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor Droogzwem-
men. 

Het kunstwerk is in negen maanden gerealiseerd, waardoor er 
minder tijd was voor de implementatie van Droogzwemmen in het 
onderwijsprogramma. 

 
De vier communicatie-elementen vragen, afgezien van de microfoons, 
nauwelijks fysiek onderhoud. Af en toe worden zij door de school 
schoongespoten. SKOR heeft na de oplevering van het werk meerdere 
pogingen gedaan om Droogzwemmen te integreren bij INHolland. De 
organisatie heeft voorgesteld de school (financieel) te ondersteunen 
om Droogzwemmen nieuw leven in te blazen. Op dit voorstel is de 
school niet ingegaan. 

 
Door de opdrachtgever en de kunstenaars is aanvankelijk gedacht 
dat het haalbaar zou zijn voor INHolland om Droogzwemmen op te 
nemen als vast onderdeel in het onderwijsprogramma. De begeleider 
van SKOR had weliswaar bedenkingen, maar vanwege het enthousi-
asme van de opdrachtgever en de kunstenaars heeft Droogzwemmen 
toch doorgang gevonden. Resultaat is een kunstwerk dat als object 
geslaagd is, maar niet functioneert als interactief kunstwerk. Enerzijds 
had dit te maken met de vele personeelswisselingen en de onrustige 
tijden waarin de school zich bevindt. Anderzijds leken de kunstenaars 
zich meer gericht te hebben op de fysieke kanten van het werk dan 
op de implementatie van het interactieve gedeelte. Pogingen om dit 
achteraf alsnog te realiseren, strandden. Droogzwemmen vergt een te 
hoge inzet van de school. 

Status juni 2007: alle vier de meubelstukken zien er verzorgd uit en 
lijken nauwelijks aan slijtage onderhevig. Uit geen van de luidsprekers 
zijn teksten of mededelingen te horen. 

 
Wanneer door de microfoon van de katheder gesproken wordt, 
is dit nauwelijks hoorbaar in de dug-out of de bar. De microfoons 
bleken zeer vandalismegevoelig. Door de jaren heen zijn ze veelvuldig 
gesloopt. Ook ‘s nachts leverden de microfoons problemen op voor de 
buurt omdat voorbijgangers er gebruik van maakten. Hierdoor hebben 
de microfoons vaak langere tijd uit gestaan. Zie verder voor het functi-
oneren van de opnametechniek, onder ‘gebruik’. 

 
Op de vier elementen wordt gezeten door studenten van de Hoge-
school. De dug-out is het meest populair omdat deze een afdakje 
heeft en dichtbij de ingang ligt. Droogzwemmen is nooit een interactief 
kunstwerk geworden. Er zijn nooit teksten opgenomen door studenten 
van Inholland, omdat dit niet in het onderwijsprogramma is opgeno-
men. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn:
! Droogzwemmen is geen vast onderdeel geworden van het cur-

riculum omdat het niet door de organisatie is geadopteerd. Toen 
Droogzwemmen werd opgeleverd, was er een fusie gaande, waar-
door er veel personeelswisselingen plaatsvonden. Medewerkers 
die aanvankelijk bij Droogzwemmen betrokken waren, werkten niet 
meer bij INHolland ten tijde van de oplevering. Het commitment 
en enthousiasme rond Droogzwemmen ging daarmee in rook op. 
Ook toen INHolland zich in rustig vaarwater bevond na de fusie, is 
het niet opgepakt door de organisatie. Het bleek toch te veel los te 
staan van het reguliere onderwijs.

! De techniek waarmee teksten opgenomen kunnen worden, is niet 
gebruiksvriendelijk. Het kost veel tijd en bovendien is het opnemen 
middels een cassettebandje sterk verouderd. De afspeelapparatuur 
bevindt zich in de meterkast van de school. Bij de facilitaire dienst is 
niet bekend hoe de apparatuur werkt. 

! De kunstenaars hebben ruime ervaring in de realisatie van toege-
paste kunstobjecten in de openbare ruimte, maar geen ervaring met 
interactieve elementen. Achteraf geven ze aan ook meer aandacht 
te hebben besteed aan de hardware, dan aan de wijze waarop 
Droogzwemmen in het onderwijsprogramma zou kunnen functi-
oneren. Tijdens het proces van realisatie is dit ondergesneeuwd 
geraakt.
 

Ondanks het feit dat Droogzwemmen niet in het onderwijsprogramma 
is opgenomen en het niet als een interactief kunstwerk functioneert, is 
de opdrachtgever er wel tevreden mee. Dit komt vooral doordat de vier 
archetypische communicatie–elementen qua concept goed passen bij 
het communicatie onderwijs van INHolland. 

De kunstenaars zijn zeer tevreden met het werk omdat de vier ele-
menten heel begrijpelijk zijn en een goede relatie tot elkaar hebben. 
Qua beeld, dat wil zeggen de kleurstellingen en de plek, is het een rijk 
object. Tenslotte is het op een kwalitatief hoogwaardige manier ver-
vaardigd en grotendeels hufterproof. 
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tevredenheid 

Interactiviteit  

 
 

Samenwerking/  
proces van  
totstandkoming 

Onderhoud/ 
beheer/ 
follow-up 

Kunstenaars:  
Erwin Driessen en  
Maria Verstappen 
Opdrachtgever: Leids 
Universitair Medisch 
Centrum, gebouw 2  
(bio-medisch laboratoria) 
Begeleider SKOR:  
Mariska van den Berg 
Opgeleverd in: 2006 
Realisatietijd: 2002-06 
Budget: 92.065 euro

Functioneren  
kunstwerk

technisch 
functioneren 

gebruik 

! De vier E-Volver units hangen op drukke plekken; de daglichtruimten 
zijn de enige ontmoetingsplekken in het gebouw. De gangen komen 
er op uit en het is de plek van de koffiezetapparaten. 

! Het is eenvoudig in het gebruik, het kan terloops en kost weinig tijd. 
Eén druk op het touch screen is voldoende.

! Het kunstwerk past qua concept uitstekend bij het LUMC. Het trig-
gert de nieuwsgierigheid van de wetenschappers die er werken. 
Door het hoge technische gehalte van E-Volver is het aantrekkelijk 
voor biomedici.

! Het trekt de aandacht door de visuele bewegingen en veranderingen.
 

Alle partijen zijn zeer tevreden met E-Volver. Er is lof voor E-Volver omdat:
! Het kunstwerk naadloos aansluit bij de context van het biomedisch 

laboratorium. 
! De techniek feilloos werkt en nauwelijks onderhoud vergt. 
! E-Volver veel gebruikt wordt. 

 
De interactiviteit was bij E-Volver geen doel op zich. De interactiviteit 
was enerzijds een logische stap binnen het werk van de kunstenaars 
en anderzijds werd het interactief omdat het om een permanent kunst-
werk ging. Daardoor was het mogelijk voor een gebruiker om langere 
tijd aan een kweek te werken. 

E-Volver staat op een plaats waar hoogopgeleide onderzoekers 
werken. E-Volver sluit aan bij hun belevingswereld en achtergrond. Een 
interactief kunstwerk, gebruikmakend van nieuwe media past daar bij. 

 
SKOR heeft bij E-Volver een uitgebreid gezamenlijk voortraject uitge-
zet, waarin een brug geslagen is tussen wetenschap en kunst. De 
opdrachtgever is zeer te spreken over de rol van SKOR in deze aan-
loopfase. Verder is opvallend dat de kunstenaars zeer communicatief 
waren en veel met de opdrachtgever hebben overlegd. De gezamen-
lijke bereidheid om E-Volver tot een succes te maken was bij alle 
partijen hoog. Ook de betrokken medewerker bij het LUMC heeft veel 
doorzettingsvermogen en daadkracht getoond om het werk binnen de 
eigen organisatie gerealiseerd te krijgen. Dit was wel eens problema-
tisch vanwege de hiërarchische structuur van het LUMC. Enige minpunt 
in de samenwerking was dat daardoor besluiten vanuit het LUMC wel 
eens lang op zich lieten wachten. 

 
Het kunstwerk is uitgebreid in de organisatie geïntroduceerd. De 
kunstenaars hebben een lezing gehouden tijdens de opening van het 
kunstwerk. Daarnaast is er op advies van SKOR, een boekje gekomen 
met een cd met screensaver. Daarin wordt het kunstwerk uitgelegd 
en de cd kan op elke pc geïnstalleerd worden. Het boekje wordt uit-
gedeeld aan nieuwe medewerkers en ligt bij de portier als mensen 
vragen hebben over het werk. 
E-Volver heeft nauwelijks onderhoud nodig. Op het gebied van onder-
houd zijn de volgende zaken geregeld:
! Er is een onderhoudsboekje gemaakt voor de netwerkbeheerder
! Er is in het begroting tussen de 5000 en 6000 euro vrijgehouden 

voor vervangen van apparatuur.

E-Volver 
 
In de negen daglichtruimten van Gebouw 2 staan vier E-Volver units 
en hangen vijf prints. In de ontvangsthal hangt een overzichtsscherm. 
De vier E-Volver units zijn interactieve ‘beeld-kweek-machines’. Elke 
unit bestaat uit een touch screen verbonden met een groter LCD 
scherm. Op elke touch screen zijn vier verschillende beelden te zien. 
Een gebruiker wordt middels een korte instructietekst gevraagd om 
het minst boeiende beeld weg te stemmen. De overige drie beelden 
winnen aan kracht, met als gevolg dat het visuele patroon op het grote 
LCD scherm verandert. Ook is mogelijk om een persoonlijke ‘kweek’ 
aan te maken. Daartoe dient een medewerker in te loggen met een 
persoonlijke gebruikersnaam. 

Het overzichtsscherm laat een steeds veranderend visueel patroon 
zien dat voortkomt uit de vier verschillende units. De prints zijn ‘stills’ 
van mogelijke visuele patronen van de E-Volver units. E-Volver is alleen 
toegankelijk voor medewerkers van Gebouw 2, het biomedisch labora-
torium is niet vrij toegankelijk. 

‘E-Volver scheert als het ware direct langs het feitelijk onderzoek 
dat in het LUMC plaats vindt, raakt het ook. Waar de wetenschappers 
vooral bezig zijn met de biochemie, genetica en evolutie van het biolo-
gische leven, richten de kunstenaars zich op de mogelijkheden die de 
onderliggende mechanismen van deze processen kunnen hebben voor 
de kunst, door ze te implementeren als een zuiver visueel en beeldge-
nererend systeem. E-Volver weerspiegelt hiermee de complexiteit van 
het biochemisch universum en het menselijk verlangen naar kennis en 
inzicht.’ (bron: www.skor.nl)

 
Status april 2007: alle touch screens en lcd schermen van E-Volver 
staan aan en functioneren naar behoren. De prints hangen op de aan-
gewezen plaats. Rondom de vier E-Volver units staan prullenbakken, 
hangen posters en prikborden. De kunstenaars hebben hier bezwaar 
tegen gemaakt. Het LUMC zoekt naar oplossingen.

 
E-Volver heeft, zonder uitzondering, sinds de oplevering altijd tech-
nisch goed gefunctioneerd. Dit heeft een aantal redenen:
! De software van E-Volver is door de kunstenaars zelf ontwikkeld en 

geprogrammeerd.
! E-Volver is aangesloten op een eigen netwerk en in de software zijn 

beveiligingen ingebouwd.
! E-Volver is gedurende driekwart jaar van tevoren intensief getest.
! Er is veel overleg geweest met de netwerkbeheerder van het LUMC 

tijdens realisatie.
! E-Volver draait op zichzelf, de opdrachtgever hoeft er nauwelijks 

aandacht aan te besteden.
 

In het eerste jaar na oplevering hebben de E-Volver units een gebruik 
gehad van tien tot twintig interacties per dag. Per afdeling is het 
gebruik verschillend. Op afdelingen waar veel aio’s en jonge mensen 
werken is de interactie hoger. Het gebruik van E-Volver ligt over het 
algemeen hoger dan verwacht, redenen:
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Kunstenaar: Toine 
Horvers 
Opdrachtgever:  
Scholengemeenschap  
het Rhedens in Dieren 
Begeleider Kunst  
en Bedrijf:  
Marieke Verheyen 
Opgeleverd in: 2005 
Realisatietijd: 2002-04 
Budget: 60.000

Functioneren  
kunstwerk
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functioneren 

Redenen dat HOI niet dagelijks heeft gefunctioneerd:
! Technische problemen rondom het computernetwerk. Er is een 

fysiek netwerk in beide scholen aangelegd om HOI mogelijk te 
maken. Dit bleek zeer gevoelig voor storingen. Ondanks de vele 
testen die de kunstenaar van tevoren had gedaan, viel het netwerk 
regelmatig uit. Een draadloos netwerk is overwogen, maar de 
school gaf hier geen toestemming voor. 

! Onder de leraren op de school was onvoldoende draagvlak voor HOI.
Dit had een aantal oorzaken:
! Door de technische opstartproblemen is het imago van HOI snel 

verslechterd. Als een docent meerdere keren meemaakt dat het 
netwerk niet functioneert, of de andere groep niet ingelogd is, 
neemt het animo om HOI een volgende keer te gebruiken sterk af. 
Om dit te voorkomen had het kunstwerk vanaf het begin feilloos 
moeten functioneren.

! Ondanks dat HOI was geïntegreerd in het lessysteem van de school, 
vergde het toch te veel moeite van de leerkrachten. De docenten 
hadden de vrijheid om HOI een eigen invulling te geven tijdens de 
les, maar in de praktijk bleken docenten te druk te zijn met reguliere 
werkzaamheden. 

! De kunstcommissie bestond uit een kleine groep mensen die er niet 
in is geslaagd HOI uit te zetten in de school. De leraren die aan HOI 
medewerking zouden moeten verlenen, zijn pas in een later stadium 
betrokken. In het begin was er geen draagvlak voor HOI aan de basis. 

Het kunstwerk bleek in zijn praktische uitvoering te complex. Wanneer 
de mediatheek bijvoorbeeld niet open is, kan er geen laptop opge-
haald worden. En als een klas een proefwerk heeft, kan die klas niet 
meedoen aan HOI, waardoor de andere klas geen respons krijgt. 

 
In de weken dat HOI gebruikt werd, viel een aantal zaken op:
! De inhoud van de chats was mager. Leerlingen bleken toch moeite te 

hebben om onderwerpen te verzinnen om met elkaar over te chatten.
! De teksten op de lichtkranten leken niet intensief door de leerlingen 

gelezen te worden. 
! De indruk is achtergebleven dat de leerlingen enthousiast waren 

over het kunstwerk; ze vonden het leuk om met anderen te chatten.
 

Alle betrokkenen zijn in grote lijnen enthousiast over het concept van 
HOI. Enige minpunt aan het concept is dat er bewust voor gekozen 
is om de inhoud van de chats vrij te laten. In de praktijk bleek de 
inhoud van de chats mager, en wisten leerlingen vaak niet waarover 
ze met elkaar moesten chatten. Op dit punt had het concept verder 
uitgewerkt kunnen worden. Over de praktische uitvoering zijn de 
betrokkenen ontevreden. Met name de technische storingen leidde tot 
grote ontevredenheid. 

 
De wens om een interactief kunstwerk te realiseren was opgesloten 
in de opdrachtformulering die het Rhedens en Kunst en Bedrijf geza-
menlijk bedachten. 

 

! Er is vastgelegd dat de kunstenaars na een jaar E-Volver evalueren.
! Het eerste jaar geven de kunstenaars garantie op de hardware en 

software, daarna kunnen ze ingehuurd worden.
! In een onderhoudsplan is de garantie van de apparaten vastgelegd. 

 
De adviseur van SKOR heeft een uitgebreid voortraject opgezet met 
het LUMC. Dit heeft draagvlak bij de opdrachtgever gecreëerd en 
hierdoor zijn de juiste kunstenaars op de juiste plek terecht gekomen. 
Het resultaat is een kunstwerk dat naadloos aansluit op haar omge-
ving. Uiteraard is dit ook de verdienste van de kunstenaars. Zij zijn 
er in geslaagd een kunstwerk te realiseren dat aansprekend is voor 
medewerkers van het LUMC, eenvoudig is in gebruik, technisch feilloos 
functioneert en nauwelijks onderhoud vergt van de opdrachtgever. Er 
is dan ook veel lof voor de kunstenaars. 

Ook het LUMC zelf heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
E-Volver. Door het hoge commitment en daadkracht van een paar 
medewerkers is het mogelijk geweest om E-Volver te realiseren binnen 
de hiërarchische structuur van het LUMC. 

De professionele houding van de kunstenaars en de hoge aandacht 
vanuit SKOR voor E-Volver heeft er ook toe geleid dat er in de nazorg 
van het kunstwerk veel is geregeld. Daarmee wordt het huidige succes 
van E-Volver ook in de toekomst gegarandeerd. 

HOI
 

HOI bestaat uit drie lichtkranten, drie laptops en een computernet-
werk. Scholengemeenschap het Rhedens heeft twee locaties met drie 
sectoren; in Dieren de sectoren onderbouw algemeen en bovenbouw 
VMBO en in Rozendal een sector HAVO/VWO. HOI is een chatpro-
gramma waarmee dagelijks leerlingen van de drie sectoren met elkaar 
in contact komen. Een leerling uit een groep haalt aan het begin van 
de les een laptop op bij de mediatheek en logt daarmee in op een 
netwerk. Onder toeziend oog van de leraar, ‘chat’ de leerling tijdens 
de les met een leerling van een andere groep. De chats verschijnen 
via het netwerk real-time op lichtkranten in de beide aula’s waar ze 
gelezen kunnen worden door de leerlingen die pauze hebben. Van 
tevoren is vastgelegd in een rooster welke groepen met elkaar com-
municeren. Elke afdeling heeft een eigen kleur, zodat zichtbaar is in de 
aula welke afdelingen met elkaar communiceren.  
‘De chatters zijn vanuit de klas met elkaar in gesprek over de sfeer en 
de gebeurtenissen in hun les’. ‘Door het chatten volgens een streng 
rooster binnen de lessen te plaatsen blijft HOI contact houden met de 
kern van het onderwijs zelf.’ (uit: voorlichtings brochure HOI).

 
Status december 2007: De lichtkranten in de aula zijn uit. HOI func-
tioneert ruim een jaar helemaal niet meer. Eén van de drie laptops is 
verdwenen. 
 
Het kunstwerk heeft het eerste jaar na oplevering een aantal malen 
gedurende enkele weken gefunctioneerd. In december 2007, bijna 
twee jaar na oplevering, is besloten het kunstwerk te verwijderen. 
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Samenwerking/  
proces van  
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Samenwerking/  
proces van  
totstandkoming 
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follow-up 

Conclusie 

Kunstenaar: Geert Mul 
Opdrachtgever: Cfi,  
Centrale Financiële  
instellingen agentschap 
van het Ministerie van 
OCenW in Zoetermeer. 
Begeleider Rijksbouw-
meester: Theo Tegelaers 
en Jean Bouwman 
Opgeleverd in: 2008,  
nog niet opgeleverd.  
De verwachting was  
dat Indicator opgeleverd 
zou zijn ten tijde van het 
onderzoek. 
Realisatietijd: 2005-08 
Budget: 73.000 euro

Functioneren  
kunstwerk

Zaken die nog gerealiseerd moeten worden om Indicator te laten 
functioneren zijn:
! Het aanmaken van een link met de website van het CFI. Bij het 

ontwerp van het kunstwerk is opgenomen dat op de website van 
het CFI stills van Indicator te zien zouden zijn. 

! Een technische constructie die het mogelijk maakt voor de kun-
stenaar om op afstand toegang te hebben tot de software dat 
onderhoud van het kunstwerk mogelijk maakt. Beide zaken, de link 
met de website en de toegang voor de kunstenaar, zijn nog niet 
gerealiseerd omdat het Cfi hoge eisen stelt aan de beveiliging van 
data verkeer. De samenwerking op dit punt verloopt moeizaam.  
Zie ook onder ‘samenwerking’.
 

Indicator is weliswaar interactief, maar vereist geen bewuste handeling 
van een medewerker of bezoeker van het Cfi. Gebruik is bij Indicator 
niet meetbaar, maar wel zichtbaar. 

 
De betrokken partijen kunnen nog niet aangeven of ze tevreden zijn 
met Indicator, omdat het nog niet functioneert. 

 
Het CFI had in de opdrachtformulering al aangegeven dat het kunst-
werk interactief zou moeten worden. Het CFI stond voor een grote 
reorganisatie en wilde van zijn stoffige imago af. Om die reden zou ook 
het kunstwerk een innovatieve, moderne uitstraling moeten krijgen. 

 
Indicator is een werk dat door zijn aard een hoge inzet vraagt van ver-
schillende afdelingen van het CFI ten tijde van de realisatie. De samen-
werking met het CFI verliep moeizaam. Dit had een aantal redenen:
! De werkgroep van Indicator bestond weliswaar uit personen op 

sleutelposities binnen het CFI, maar slaagde er niet in om de diverse 
afdelingen die medewerking moesten verlenen aan de realisatie van 
het kunstwerk aan te sturen. Verantwoordelijkheden werden niet 
gedelegeerd en de leidinggevenden ontbrak het aan daadkracht om 
opdrachten in de organisatie uit te zetten. 

! Het CFI kent een ambtelijke cultuur, waarbij de verschillende afdelin-
gen verkokerd zijn en langs elkaar heen werken. Bovendien zijn een 
aantal zaken, zoals de beveiliging van dataverkeer, uitbesteed aan 
externe bedrijven. Voor indicator was het noodzakelijk om medewer-
king te krijgen van zowel de verschillende afdelingen, als externe 
bedrijven. Dit maakte de realisatie van indicator een complexe en 
tijdrovende zaak. Ook de enorme schaal van het CFI speelde hierin 
een rol. 

! Het CFI leek weinig belang te hebben bij een kunstwerk als Indicator. 
De bereidheid om iets te doen voor het kunstwerk was laag. Wat 
ook opvallend was is dat er niet echt één enthousiasteling bij het CFI 
is geweest die de kunstenaar ondersteunde bij de realisatie. 

Door de moeizame samenwerking heeft de realisatie van het kunst-
werk een vertraging opgelopen van twee jaar. 

 

De samenwerking met de kunstwerkgroep van Het Rhedens met 
Kunst en Bedrijf en de kunstenaar was goed. De samenwerking met 
de leraren was minder goed. De inzet van de kunstenaar was enorm 
hoog. Hij heeft er alles aan gedaan om HOI te laten functioneren: 
voorlichtingsbrieven geschreven aan docenten, workshops georgani-
seerd voor de docenten en leraren opgebeld die geen gebruik hadden 
gemaakt van HOI. Deze pogingen waren vergeefs; het animo onder de 
leraren om mee te werken aan HOI bleef laag. 

 
Het netwerk van HOI werd onderhouden door de systeembeheerder 
van de school. De laptops vielen onder de verantwoordelijkheid van 
de mediatheek en er is contractueel vastgelegd dat het kunstwerk 
tien jaar in de oorspronkelijke staat en plaats zou blijven bestaan. In 
december 2007 is afgesproken dat dit contract ontbonden wordt. 

 
Het enthousiasme voor HOI was bij aanvang van de realisatie bij alle 
partijen groot. De verwachting leefde dat HOI een dagelijks ritueel zou 
worden dat niet meer weg te denken zou zijn van het Rhedens. De 
praktijk bleek minder rooskleurig. Er was geen draagvlak gecreëerd bij 
de leraren die het kunstwerk onder hun hoede zouden moeten nemen. 
Bovendien bleek HOI een inzet te vergen van de docenten die in de 
praktijk te veel gevraagd was. Toen de techniek van HOI te wensen 
overliet, kwam het kunstwerk in een negatief daglicht te staan. De vele 
pogingen van de kunstenaar om de docenten alsnog enthousiast te 
maken voor HOI, waren tevergeefs. Het negatieve imago van het kunst-
werk onder de leerkrachten, heeft HOI definitief de das om gedaan. 

Indicator 
 
‘[Geert Mul] onthult (…) het verborgen leven dat huist in getalsbewer-
kingen en boekhouding. Muls werk is interactief. Iedereen die in het 
CFI werkzaam is, heeft direct of indirect de hand in wat er op de vier 
schermen verschijnt die op het binnenpleintje of overloop in de hoeken 
hangen. (…) Gelukkig roepen ze niet het nut en de realiteit achter het 
werk op, maar juist de irrealiteit, het soms verontrustende autonome, 
en wonderbaarlijke van het bijna-leven dat ontstaat in grote digitale 
machines’ (bron: Present, Atelier Rijksbouwmeester, 2007, tekst: Dirk 
van Weelden). 

Indicator bestaat uit vier platte beeldschermen waarop een visuele 
vertaling is te zien van activiteiten van de main server van het CFI. Het 
kunstwerk reageert op handelingen aan de pc’s van medewerkers van 
het CFI. Eén beeldscherm laat de dagelijkse handelingen zien, één de 
wekelijkse, één de maandelijkse en één de jaarlijkse handelingen. De 
laatste varieert nauwelijks van dag tot dag, de eerste varieert dagelijks. 
Elke vorm van dataverkeer, zoals bijvoorbeeld e-mail, heeft een vaste 
kleur of patroon. Het kunstwerk geeft een indicatie van wat er binnen 
het CFI gaande is.

 
Status december 2007: het werk is nog niet opgeleverd. Alle vier de 
beeldschermen hangen op de aangewezen plaats, en staan uit. 
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Kunstenaar:  
Suchan Kinoshita 
Opdrachtgever:  
woonzorgcentrum  
Stichting Sutfene,  
locatie Leeuwerikweide  
in Zutphen 
Begeleider SKOR:  
Mariska van den Berg 
Opgeleverd in: 2005 
Realisatietijd: 2000-05 
Budget: 25.130 euro 

Aanleiding  
kunstwerk

 

technisch 
functioneren 

gebruik 

Onderhoud/ 
beheer/ 
follow-up 

Conclusie 

Instrumentarium 
 
Het Instrumentarium bestaat uit drie onderdelen:
! Zeven gereedschaptafels in de kantine/restaurant. De tafels hebben 

draaiwielen aan de zijkant. Deze kunnen opengedraaid worden 
waardoor een bak tevoorschijn komt met tafelspelletjes, kleurpot-
loden, voorleesboeken of andere elementen die prikkelen tot een 
handeling. Elke tafel had oorspronkelijk ook een glazen zandloper 
met vloeistof, maar daar zijn er nu nog drie van over. 

! Een geluidstafel: aangesloten op boxen, bestaande uit elementen 
waarmee geluid geproduceerd kan worden door eenvoudige moto-
rische handelingen. Ook kunnen er geluiden of gesprekken mee 
opgenomen worden. 

! Een verkleedkist met kleren met een verrijdbaar podium/mat/catwalk.
Naast het Instrumentarium is ook een boekje gemaakt waarin de 
gedachtegang van dementerenden in teksten is beschreven. Het zijn 
verhaallijnen die soms door elkaar lopen. Er zijn ook een paar teksten 
in opgenomen die een achtergrond geven bij de drie instrumentaria. 
Daarnaast zitten er patronen in die mensen kunnen uitknippen.

‘Met deze gebruiksvoorwerpen kunnen door de dementerende 
bewoners van een verpleeghuis activiteiten worden ontplooid 
waarmee het leven in hun laatste levensfase zo aangenaam mogelijk 
wordt gemaakt. Alle ontwerpen staan in het teken van het prikkelen 
van de zintuigen en het overwinnen van barrières tussen kinderen en 
bejaarden.’ (bron: www.skor.nl)

 
Het Instrumentarium kon uitgevoerd worden omdat Stichting Sutfene 
i.s.m. SKOR en Suchan Kinoshita prijswinnaar was van een project over 
communicatie in de zorg van de organisatie ZonMW in Den Haag. 

! Gereedschapstafels: staan in de kantine/restaurant. De tafels 
worden in beperkte mate gebruikt. Sinds de oplevering is het 
gebruik sterk afgenomen, mede door de komst van een nieuwe 
cateraar die er tafelkleedjes overheen gelegd heeft. Alleen wanneer 
er op gewezen wordt is zichtbaar dat de tafels open kunnen. 

! Geluidstafel: wordt niet gebruikt, staat in de kelder. De geluidstafel 
maakte teveel herrie voor bewoners en personeel. De techniek is 
niet gebruiksvriendelijk; het opnemen van geluid bleek te lastig.

! Verkleedkist: wordt niet gebruikt; staat in de kelder. De verkleedkist 
kan alleen gebruikt worden als er begeleiding bij is. 
 

In het eerste jaar is door de kunstenaar en een aantal collega-kun-
stenaars workshops gegeven waarbij het Instrumentarium gebruikt 
werd. Er was gedurende een week een workshop kleding maken voor 
kinderen en een bijbehorende modeshow. De ouderen waren hier 
bij aanwezig. Er was een workshop met de geluidstafel waarbij de 
ouderen en kinderen onder andere aan karaoke deden. En er was een 
workshop rondom de gereedschaptafels. 

Tijdens dit eerste jaar werkte het Instrumentarium erg goed. De 
kunstenaar was verantwoordelijk voor het inhoudelijke gedeelte van de 
workshops, Stichting Sutfene deed het organisatorische deel. 

De software van Indicator zal in de toekomst van buitenaf onderhou-
den kunnen worden. Het CFI zal hier naar verwachting geen werk aan 
hebben. Voorafgaand aan de oplevering hanteert de kunstenaar een 
technische oplevering. Deze vindt een paar weken eerder plaats, waar-
door ruimte is om de techniek te testen. Verder geeft de kunstenaar 
aan bij onderhoud en beheer van interactieve kunstwerken altijd de 
volgende zaken vast te leggen:
! Contractsduur: de duur van het bestaan van het werk. Meestal is dit 

een termijn van vier of vijf jaar. Na deze periode kan het kunstwerk 
verwijderd worden, aangepast of gerenoveerd. Het afspreken van 
een termijn verschaft helderheid voor de opdrachtgever en biedt 
aan hen de mogelijkheid om geld te reserveren voor een eventueel 
vervolg van het kunstwerk. Een termijn van vier a vijf jaar is rea-
listisch gezien de afschrijving/duurzaamheid van de toegepaste 
techniek. 

! De kunstenaar geeft aan dat tijdelijkheid en interactiviteit aan elkaar 
verbonden zijn. In zijn optiek passen de condities van een interactief 
kunstwerk dan ook meer bij de podiumkunsten dan bij die van de 
beeldende kunst. 

! Onderhoudsplicht: wordt contractueel met de opdrachtgever vast-
gelegd. 

! Servicehandleiding: daarin is opgenomen met welke leveranciers 
contact moet worden opgenomen bij falen van de hardware. Ook is 
er een lijst van tarieven in opgenomen die de kunstenaar hanteert 
wanneer de software gerepareerd dient te worden. 

! Garantie hardware: fabrieksgarantie op de apparatuur. 
! Garantie software: een half jaar garantie van de kunstenaar op de 

geleverde software. 
! Onderhoudscontract: alleen van toepassing indien er preventief 

onderhoud gepleegd dient te worden met jaarlijks terugkerende 
kosten. 
 

Omdat indicator nog niet is opgeleverd, is het onmogelijk om een 
conclusie te trekken over het functioneren van het werk. Wel is op 
dit moment duidelijk dat de realisatie van Indicator een langdurig en 
moeizaam proces is geweest. De aard van het kunstwerk vroeg inzet 
en betrokkenheid van verschillende interne en externe partijen. In de 
praktijk bleek het CFI deze inzet met moeite op te kunnen brengen. 
Indicator was bedoeld om tegenwicht te bieden tegen de stoffelijke, 
ambtelijke cultuur van het CFI. Paradoxaal genoeg is het juist deze 
cultuur die hoge barrières heeft opgeworpen voor de realisatie van 
Indicator. 

Ondanks deze perikelen lijkt Indicator een goede toekomst 
tegemoet te gaan. Dit is grotendeels te danken aan de ervaring en 
professionaliteit van de kunstenaar. Het helder vastleggen van de 
contractsduur en onderhoudszaken en het feit dat de software straks 
op afstand door de kunstenaar onderhouden kan worden, geven het 
kunstwerk een hoopvolle start. 
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Kunstenaar:  
Jaap de Jonge 
Opdrachtgever: Instituut 
voor rekenwiskunde-
onderwijs, Freudenthal 
Instituut in Utrecht 
Begeleider SKOR:  
Dees Linders 
Opgeleverd in: 2005 
Realisatietijd: 2002-05 
Budget: 60.000 euro 

Functioneren  
kunstwerk

technisch 
functioneren 

 

tevredenheid 

Interactiviteit  

 

Samenwerking/  
proces van  
totstandkoming 

Onderhoud/beheer/ 
follow-up 

Conclusie 

Anderzijds is er nauwelijks follow-up gekomen voor het werk vanwege 
personeelswisselingen. 

Het Oog
 

Het Oog bevindt zich op de buitenzijde van het Freudenthal Instituut 
en bestaat uit een grote ronde schijf met LED verlichting. De LED ver-
lichting is veelkleurig en laat opeenvolgend verschillende patronen 
zien. In de oorspronkelijke opzet zouden de getoonde patronen delen 
zijn van rekenpuzzels die kinderen op rekenweb.nl maken. Het uiterlijk 
van Het Oog zou op die manier gestuurd worden door de kinderen die 
meedoen aan een rekenspel op het web. 

‘Het maakt de werkzaamheden van het Freundenthal Instituut voor 
de buitenwereld zichtbaar en is vooral bedoeld om kinderen te con-
fronteren met rekenen en wiskunde als een spannende bezigheid, die 
bovendien door bijna iedereen te leren is en die voor iedereen van 
essentieel belang is in het dagelijks leven.’ (bron: www.skor.nl)

 
Status mei 2007: Het Oog staat aan en functioneert 24 uur per dag. 
De directe relatie met het internet is, met uitzondering van de opening, 
nooit tot stand gekomen. Het Oog laat in plaats van beelden gerela-
teerd aan het rekenweb, fictieve patronen van rekenpuzzels zien.

  
Redenen dat het interactieve gedeelte van Het Oog nooit tot stand is 
gekomen:
! De opdrachtgever had bij aanvang van het project verwacht dat het 

aanmaken en onderhouden van een link (applet) tussen rekenweb.
nl en het kunstwerk gemakkelijk te realiseren zou zijn. Bovendien 
was men heel enthousiast over Het Oog waardoor verwacht werd 
dat medewerkers vrijwillig aan de applets zouden willen bouwen. 
In de praktijk bleken deze applets heel ingewikkeld te zijn en een 
enorme hoeveelheid programmeerwerk met zich mee te brengen. 
De opdrachtgever heeft de hoeveelheid werk van tevoren sterk 
onderschat. Uiteindelijk bleek de opdrachtgever geen tijd te hebben 
om de applets te bouwen.

! Er is geen tijd genomen voor het bouwen van een uitgebreide 
proef-applet. 

! De samenwerking tussen de partijen verliep stroef:
! Er ging een lange tijd overheen om Het Oog te realiseren, mede 

doordat de opdrachtgever veelvuldig in het buitenland verbleef 
en de Universiteit Utrecht laat toestemming gaf om Het Oog op 
de gevel te hangen. Op een gegeven moment was bij alle betrok-
ken partijen de energie verdwenen om aan Het Oog verder te 
werken. Toen is gekozen om Het Oog toch maar alvast aan de 
gevel op te hangen. Het bouwen van de applet zou daarna wel 
komen.

! De begeleider vanuit SKOR had geen kennis van de voorgestelde 
techniek, dus kon moeilijk sturing geven aan het project. 

 ! Het bedrijf dat Het Oog heeft gebouwd deed aldoor beloften die 
niet werden nagekomen.
 

Na het eerste jaar zou de activiteitenbegeleiding van Stichting Sutfene 
het stokje overnemen van de kunstenaar, en het Instrumentarium gaan 
inzetten bij hun activiteiten. Dit is echter niet gebeurd omdat:
! het Instrumentarium een andere manier van denken vereist dan de 

standaard activiteitenbegeleiding. In de praktijk bleek dit teveel moeite 
te kosten. De activiteitenbegeleiders hadden hiervoor geen tijd. 

! er veel personeelswisselingen optreden. Nieuwe medewerkers van 
Stichting Sutfene hadden de workshops van de kunstenaar niet 
meegemaakt en bleken geen commitment te hebben met het Instru-
mentarium. 
 

De opdrachtgever is zeer tevreden over het functioneren van het Instru-
mentarium in het jaar dat de kunstenaar het geheel begeleidde in de 
vorm van de workshops. Vanuit SKOR is er ook lof voor het Instrumen-
tarium omdat het een oprechte poging is om iets anders te doen met 
kunst en dementie. De kunstenaar is met name tevreden met de work-
shops omdat het Instrumentarium toen het beste tot zijn recht kwam. 

Op dit moment is de opdrachtgever niet tevreden met het Instru-
mentarium omdat het niet (gedeeltelijk) gebruikt wordt.

 
Stichting Sutfene stelde voor om ouderen en kinderen samen te 
brengen, in de opdrachtformulering zat interactiviteit al opgesloten. 
SKOR heeft Suchan Kinoshita benaderd vanwege haar ervaring met 
interactiviteit. 

 
Opvallend bij de realisatie van het Instrumentarium is dat de kun-
stenaar en de begeleider bij SKOR het werk beschouwen als een 
experiment met een open einde. De workshops hadden deels de 
functie om het werk in de organisatie te introduceren, met de hoop dat 
het overgenomen zou worden door de opdrachtgever. Er is bewust 
een gok genomen of dit ook werkelijk gebeurt. Door de ontstaansge-
schiedenis van het project (zie onder ‘aanleiding kunstwerk’) was er 
ook meer ruimte om te experimenteren omdat de opdrachtgever niet 
zelf hoefde mee te betalen aan het project. 

De opdrachtgever kijkt hier anders tegen aan. Bij Stichting Sutfene 
leeft het gevoel dat men het Instrumentarium moet gebruiken en 
ervaart men het als een blok aan het been dat dit nu niet gebeurt. 

 
Er is geen termijn afgesproken waarop het werk moet blijven bestaan; 
het is bewust een open einde geweest. Zie voor follow-up verder 
onder ‘gebruik’.

 
Het Instrumentarium is geen op zichzelf staand kunstwerk, maar het 
is voorwaardenscheppend; het stimuleert de creativiteit en zet aan 
tot handelen. Van tevoren was bij alle partijen bekend dat het Instru-
mentarium het beste functioneert als er begeleiding bij is. Toen de 
inhoudelijke begeleiding vanuit de kunstenaar echter wegviel, is het 
Instrumentarium niet geadopteerd door de opdrachtgever. Dit komt 
enerzijds doordat het Instrumentarium een andere manier van denken 
vereist dan bij de gangbare activiteitenbegeleiding. Het ontbreekt 
aan tijd bij de opdrachtgever om hier extra aandacht aan te besteden. 
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kunstwerk
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gebruik 

tevredenheid 

Interactiviteit  

tevredenheid 

Interactiviteit  

 
 

Samenwerking/  
proces van  
totstandkoming 

Onderhoud/ 
beheer/ 
follow-up 

Conclusie 

Kunstenaar: Jennifer Tee 
en Gabriel Lester 
Opdrachtgever:  
Beatrix Zorgcentrum  
in Culemborg 
Begeleider SKOR:  
Dees Linders 
Opgeleverd in: 2005 
Realisatietijd: 2003-05 
Budget: 93.085 euro

Tee en Lester ontwierpen een logo voor het verzorgingstehuis dat is 
gezeefdrukt op de vloertegels in het Postkantoor en dat op alle brief-
papier en kaarten terug komt.’ (bron: www.skor.nl)

 
Status mei 2007: het kunstwerk ziet er verzorgd uit. De klok staat aan 
en de laadjes zijn goed gevuld. De stoelen staan niet aan de tafel, 
maar in de hoeken ernaast en worden nauwelijks gebruikt.  
Twee van de vier stoelen zijn niet aanwezig, deze staan in de opslag. 

! Postvakken: de gleuven van de postvakken bleken te klein, in 
overleg met de kunstenaars zijn de gleuven vergroot en heeft de 
postverdeler een loper gekregen van alle postvakken.

! Klok: heeft het altijd goed gedaan. Uit de klok kwam in het begin 
te fel licht, wat overlast veroorzaakte voor bewoners. Dit is door de 
opdrachtgever verholpen.

! Stoelen: de stoelen hebben vanaf het begin af aan slecht gefunc-
tioneerd. Ze waren te zwaar voor ouderen en rolstoelgebruikers 
en gingen snel kapot. Sinds de oplevering worden de stoelen 
nauwelijks gebruikt. Volgens de opdrachtgever heeft dit het func-
tioneren van het Postkantoor niet beïnvloed; er wordt een stoel of 
krukje uit de centrale ontvangsthal gebruikt. De kunstenaars, SKOR 
en de opdrachtgever weten dat er een oplossing moet komen 
voor de stoelen, maar bij alle partijen is het animo laag om er iets 
aan te doen. 

In het Postkantoor is geen gebruik gemaakt van nieuwe media. De klok 
is het enige element dat aangesloten is op het elektriciteitsnet.

 
Het Postkantoor wordt op verschillende wijze gebruikt. 
1. Eén keer per twee weken is er een vast programmaonderdeel van 

de activiteitenbegeleiding genaamd ‘Schrijf met Mij’ in het Postkan-
toor. Er wordt met een groepje naar het Postkantoor gegaan en een 
kaartje of een brief geschreven. 

2. Bewoners, bezoekers en medewerkers komen naar het Postkantoor 
om een kaartje de schrijven of te stempelen. Dit gebeurt regelmatig. 

3. De postvakken van bewoners en personeel die zich aan de achter-
kant van het Postkantoor bevinden, worden dagelijks gebruikt.
 

Alle partijen zijn zeer tevreden met het Postkantoor. Het Postkantoor 
voldoet aan de verwachtingen. Het is een ruimte die er aantrek-
kelijk uitziet, ook als hij niet gebruikt wordt. Het werk is kwalitatief 
hoogwaardig vormgegeven en tegelijkertijd biedt het kunstzinnige ele-
menten zoals de klok, de kaartenbakken met teksten en de vitrine. Het 
is geschikt voor bewoners en bezoekers met verschillende achtergron-
den en met verschillende beperkingen. 

 
Van tevoren was niet tot doel gesteld om een interactief kunstwerk 
te maken. De begeleider bij SKOR merkte dat de opdrachtgever niet 
persé een sculptuur wilde, maar open stond voor iets anders. Dat 
het een interactief kunstwerk is geworden is het resultaat van een 
wisselwerking tussen opdrachtgever en begeleider van SKOR. De kun-
stenaars zijn daar bij geselecteerd. Het interactieve element van het 

Alle partijen zijn ontevreden met Het Oog omdat het interactieve gedeel-
te nooit tot stand is gekomen terwijl dit wel de intentie was bij aanvang 
van het kunstwerk. De opdrachtgever geeft aan wel tevreden te zijn over 
het feit dat Het Oog omdat een hedendaagse uitstraling heeft. 

 
In de opdrachtomschrijving van het Freudenthal Instituut was de wens 
opgenomen om op de gevel van het instituut de breinen binnen in het 
gebouw te koppelen aan de breinen buiten het gebouw. Een interac-
tief kunstwerk was een logisch gevolg. 

 
Opvallend is het enorme enthousiasme, de betrokkenheid en inzet van 
de opdrachtgever bij aanvang van het project. Juist dit enthousiasme 
keert zich later tegen de opdrachtgever. De wens om een heden-
daags, interactief kunstwerk te realiseren heeft de betrokken partijen 
blind gemaakt voor de praktische bezwaren. zie verder onder ‘techni-
sche functioneren’.

 
De kunstenaar en SKOR hebben meerder malen de opdrachtgever 
benaderd met het verzoek de link met het rekenweb alsnog aan te 
maken, maar het kost de opdrachtgever teveel tijd om dit te realiseren. 

 
De realisatie van Het Oog is een langlopend traject geweest. In eerste 
instantie was er veel enthousiasme bij het Freudenthal instituut om een 
innovatief, hedendaags kunstwerk te realiseren. Dat heeft de organisa-
tie blind gemaakt voor de enorme hoeveelheid werk die het kunstwerk 
in een later stadium zou vergen. Gaandeweg nam de energie bij de 
betrokken partijen af. De techniek zat tegen, de opdrachtgever was 
vaak in het buitenland en de begeleider vanuit SKOR kon onvoldoende 
(technische) sturing geven. 

Het interactieve gedeelte van Het Oog wordt weliswaar gedragen 
door het Freudenthal Instituut maar is nooit tot leven gekomen omdat 
het te veel tijd kost. 

Postkantoor
 

Het Postkantoor bevindt zich in hoek van de ontvangsthal van het 
Beatrix Zorgcentrum. Het bestaat uit een tafel met stoelen, een wand-
kast met vitrinekasten, postvakken en een klok. De vloer, wanden, 
kasten en tafel en stoelen hebben een eigen vormgeving. In laatjes in 
de tafel liggen ansichtkaarten, briefpapier, stempels en schrijfmateri-
aal. Ook deze zijn in dezelfde stijl vormgegeven. 

In het Postkantoor kunnen bezoekers, bewoners en medewer-
kers ansichtkaarten en brieven schrijven of stempelen. Bewoners 
kunnen in het Postkantoor hun post ophalen. Er is een kijkkabinet 
met oude brieven en voorwerpen van schrijvers. Op de tafel staan 
kaartenbakken met teksten van bekende schrijvers of fragmenten van 
briefwisselingen. 

‘Alles is op beleving en communicatie gericht: een klok wordt met 
licht aangestuurd, een vitrine toont oude objecten van bewoners en in 
een bibliotheek staan boeken met beroemde correspondenties, zoals 
brieven van Elsschot, Kafka, Slauerhoff en A.F.Th. van der Heijden. 
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Kunstenaar: Hester  
Oerlemans 
Opdrachtgever:  
Christelijke Basisschool 
de Tweesprong in Leek 
Begeleider SKOR:  
David Stroband 
Opgeleverd in: 2006 
Realisatietijd: 2004-06 
Budget: 45.000 euro

Functioneren  
kunstwerk

de speltafels. Een keer per maand wordt de expositietafel door een 
andere groep gevuld. Ook deze is het hele jaar door in gebruik. 

De vijf grote tafels met transparante bladen worden minder gemak-
kelijk gebruikt om aan te werken. Een transparant blad wordt toch 
als minder prettig ervaren om aan te gaan zitten. De tussenschoolse 
opvang gebruikt om die reden tafelkleden.

De opdrachtgever plaatst een aantal praktische kanttekeningen bij de 
speltafels:
! De kleine tafels kunnen niet aan elkaar geschoven worden tot één 

vlak. De tafels zijn namelijk stapelbaar, waardoor de poten van 
elkaar verschillen

! De kleine tafels zijn niet even hoog zodat deze niet aan elkaar 
geschoven kunnen worden. De kunstenaar heeft er weliswaar 
draaidoppen onder gezet, maar die blijken in de praktijk niet sterk 
genoeg.

! De duurzaamheid/levensduur van de gebruikte materialen is korter 
dan verwacht. De lichte stoelen worden snel vies, de transparante 
bladen zijn niet heel sterk en het laminaat van de speltafels is van 
lichte kwaliteit. 
 

De cbs de Tweesprong, de kunstenaar en de adviseur van SKOR zijn 
zeer tevreden met de Speltafels. De opdrachtgever is zeer tevreden 
omdat het een verrassend kunstwerk is in de gemeenschapsruimte 
dat intensief gebruikt kan worden. De kunstenaar is tevreden omdat ze 
erin is geslaagd om een kunstwerk te maken dat zich op het grensvlak 
bevindt tussen kunst en inrichting. De adviseur van SKOR is tevreden 
omdat het concept en de inrichting consequent bij elkaar aansluiten. 

 
Alle partijen zijn van mening dat de speltafels geslaagd zijn geworden 
omdat de kunstenaar en de opdrachtgever op een zeer constructieve 
wijze hebben samengewerkt. De opdrachtgever formuleerde haar 
wensen helder en stond tegelijkertijd open voor een kunstwerk. De 
kunstenaar kon zich goed inleven in de opdrachtsituatie en werkte de 
opdracht professioneel uit. Ze was daadkrachtig en meedenkend. 

In de samenwerking met SKOR had de opdrachtgever meer ver-
wacht bij de praktische uitvoering. Men had het gevoel er op dat punt 
alleen voor te staan. Vanwege de hoge gebruikswaarde van de Spelta-
fels hadden men meer assistentie willen hebben. ‘Dat er vaker iemand 
mee zou kijken: heb je daar wel aangedacht?’

 
Er is geen onderhoudsplan voor de speltafels gemaakt. Het werk vergt 
nauwelijks onderhoud. Er is geen termijn afgesproken dat het werk 
zou moeten blijven bestaan. Wel geeft de opdrachtgever aan dat de 
termijn van twintig jaar waarschijnlijk niet gehaald wordt vanwege het 
intensieve gebruik. De school heeft een keer per twintig jaar geld voor 
een verbouwing/kunstwerk.

 
De Tweesprong heeft zelf het initiatief genomen voor de realisatie van 
een kunstwerk. De instelling was van meet af aan enthousiast en heeft 
een hoge inzet getoond om het werk te realiseren. Na de oplevering 

Postkantoor is laagdrempelig. Het behoeft geen uitleg, iedereen weet 
wat je in een Postkantoor kan doen. 

 
De samenwerking tussen de partijen verliep soepel. Opvallend was 
de hoge inzet van alle partijen. De opdrachtgever dacht zeer actief 
mee en wist randvoorwaarden helder te formuleren. Zij gaven heel 
stellig aan wel een kunstwerk met een gebruiksfunctie te willen, maar 
alleen als het eenvoudig in onderhoud zou zijn en het ook op zichzelf 
zou moeten kunnen staan. Ook na oplevering wordt het werk door hen 
onder de aandacht gebracht bij bewoners en bezoekers. De kunste-
naars hebben effectief samengewerkt en stuurden anderen goed aan. 
Ze wisten goed om te gaan met de randvoorwaarden die de opdracht-
gever stelde. De begeleider van SKOR toonde een hoge betrokkenheid 
en bracht te juiste mensen bij elkaar. 

 
Het Postkantoor heeft nauwelijks onderhoud nodig. Het draagvlak 
voor het Postkantoor binnen de organisatie is hoog. Het Postkantoor 
is met de cursus ‘schrijf met mij’ onderdeel van het activiteitenpro-
gramma van het zorgcentrum. Ook wordt het aan nieuwe medewerkers 
altijd even getoond. 

 
Dat de betrokken partijen zeer tevreden zijn met het Postkantoor is 
grotendeels te wijten aan de enorm hoge inzet en betrokkenheid van 
alle partijen. Ook de onderlinge samenwerking was goed. 

De opdrachtgever bood een uitstekende setting voor SKOR en 
de kunstenaars. Men formuleerde de randvoorwaarden helder en 
was ontvankelijk voor iets anders dan een sculptuur. De kunstenaars 
pakten de opdracht professioneel aan en zijn er in geslaagd een 
kunstwerk te realiseren met een hoogwaardige vormgeving zonder 
voorbij te gaan aan de kunstzinnige inhoud. De begeleider van SKOR 
was zeer betrokken, haalde bij de opdrachtgever het onderste uit de 
kan, en bracht de partijen samen. 

Resultaat van deze gunstige omstandigheden is dat het Postkan-
toor goed functioneert. Er is een concept gekomen dat eenvoudig is 
en laagdrempelig in gebruik. Het behoeft geen uitleg en staat op zich-
zelf als het niet gebruikt wordt. Daarmee zijn een aantal struikelblokken 
op voorhand weggenomen. 

Speltafels
 

Het kunstwerk Speltafels bevindt zich in de gemeenschapsruimte van 
de school en bestaat uit vier grote speltafels (airhockey, biljart, pool en 
tafelvoetbal) met transparante oplegbladen, een aantal kleinere tafels 
met afdrukken van 24 verschillende bordspelen, een expositietafel, vijf 
verrijdbare boekenkasten en gekleurde stoelen en lampen. 

 
Status augustus 2007: De speltafels worden dagelijks zeer intensief 
gebruikt door leerlingen van de cbs de Tweesprong. Er wordt aan 
gewerkt, gespeeld en tijdens de tussenschoolse opvang aan gegeten. 
De school heeft een rooster gemaakt zodat alle leerlingen van alle 
groepen één keer per week gebruik kan maken van de spellen van 
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beginning of the universe; secondly, through the use of solar cells, 
they activate the process of crystallization, a chemical process. Solid 
matter becomes fluid. In my concept the glance or the gaze of an 
individual and their presence before the tree contribute towards this 
melting process.’ (bron: website OPCW en website Stroom)

 
Status kunstwerk functioneren oktober 2007: de tuin, de boom en de 
zonnecelboom zien er verzorgd uit. De beelden van de webcam die uit-
gezonden worden op de website zijn onscherp. De virtuele boom, in de 
vorm van de website, is niet gekoppeld aan de website van het OPCW.

 
Het kunstwerk functioneert nog niet naar behoren. Het is onder een 
enorme tijdsdruk gerealiseerd waardoor geen tijd is geweest om bij-
voorbeeld de website uitgebreid te testen en eventueel aan te passen. 
Daardoor kent het kunstwerk nog een aantal kinderziekten: 
! Zonnecelboom: de Zonnecelboom functioneert niet naar behoren. 

De beelden op het internet zijn onscherp omdat de lens van de 
camera nog opnieuw bijgesteld moet worden. Dit is nog niet 
gebeurd omdat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het 
kunstwerk bij de Gemeente Den Haag ligt. De verantwoordelijke 
dienst van de gemeente is slechts twee keer per jaar met een hoog-
werker in de buurt. 

! Virtuele boom: de virtuele boom, via www.thismeldingtree.org, func-
tioneert niet naar behoren. De website is nauwelijks toegankelijk. 
Redenen:
! Op de homepage van het OPCW zou een link komen naar de vir-

tuele boom. Deze is nog niet gerealiseerd, omdat de website niet 
gedragen wordt door het OPCW. Zie ook onder samenwerking/
proces van totstandkoming. 

! De website is voor bezoekers moeilijk te begrijpen. Zowel de titel 
als de teksten zijn raadselachtig. Uit de titel is niet op te maken 
dat het kunstwerk een monument is voor slachtoffers van che-
mische wapens. De teksten zijn ingewikkeld en hebben nog een 
‘verklarende slag’ nodig. 

 
Zicht op het gebruik van Three Growing Trees is er nauwelijks. 
Doordat de link met de website van het OPCW nog niet gerealiseerd is, 
is de kans groot dat slachtoffers en vrienden en familie van slachtof-
fers, de website niet kunnen vinden op het web. Ook door de titel van 
het kunstwerk is het monument voor zoekmachines op het internet 
onvindbaar. Het vermoeden leeft dat met name bekenden met het 
OPCW en mensen die betrokken waren bij de realisatie van het kunst-
werk wel eens het monument bezocht hebben. 

 
Alle partijen zijn tevreden met de levende boom en de vormgeving van 
de tuin. De cirkelvorm verbindt op effectieve wijze de openbare ruimte 
en het OPCW. Ook verwacht men dat de boom naar verloop van tijd 
steeds mooier zal worden, omdat deze groeit en beter in verhouding 
tot de zonnecelboom zal komen. Met de virtuele boom zijn alle partijen 
ontevreden. Dit heeft vooral te maken met de beperkte toegankelijk-
heid, zie onder (technisch) functioneren. De kunstenaar is ontevreden 

heeft men er zelf voor gezorgd dat de Speltafels naar behoren gaan 
functioneren. Er is een rooster met instructies gemaakt voor de leer-
krachten om het spelen aan de tafels in goede banen te leiden. 

 
De tevredenheid met de speltafels is bij alle partijen groot. Dit succes 
is te danken aan de goede samenwerking tussen de opdrachtgever en 
de kunstenaar. Zij opereerde als team en toonde een hoge mate van 
inzet en betrokkenheid om de speltafels tot een succes te maken. De 
opdrachtgever kon duidelijk aangeven wat ze wilde, en was ontvan-
kelijk voor de kunstzinnige kant. Na oplevering deed men zijn uiterste 
best om de speltafels goed te laten functioneren. De kunstenaar kon 
zich goed inleven in de opdrachtsituatie en was meedenkend. Het is 
een verdienste van SKOR dat beiden elkaar gevonden hebben. Het 
enige moment waarop SKOR naar de mening van de andere partijen 
een steek heeft laten vallen is tijdens de praktische uitvoering van 
de speltafels. De opdrachtgever had daarin graag meer begeleiding 
gehad en verwachtte op dit punt meer expertise van SKOR. 

 
Three Growing Trees 

 
Aanleiding voor het kunstwerk was het tien jarig bestaan van het 
OPCW in Den Haag. Ter gelegenheid van dit jubileum is het kunstwerk 
cadeau gedaan aan het OPCW door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en de Gemeente Den Haag. 

DS landschapsarchitecten zijn bij de realisatie van het kunstwerk 
betrokken, omdat het kunstwerk onderdeel zou moeten worden van 
een nieuw vorm te geven wandelgebied van het naburig gelegen Inter-
pol naar het Vredespaleis. 

Three Growing Trees is een monument voor slachtoffers van chemi-
sche wapens. Het bestaat uit drie onderdelen:
1. Een levende boom, die CO2 opneemt en zuurstof geeft. De boom 

staat net buiten het grondgebied van het OPCW, in een door DS 
vormgegeven tuin in cirkelvorm. De tuin ligt deels op grondgebied 
van het OPCW en deels op grondgebied van de Gemeente Den 
Haag. Aan de voet van de boom is een dichtregel over fotonenergie 
opgenomen in het trottoir in de zes voertalen van het OPCW. ‘Deze 
‘samenstellende boom’ bevindt zich in vaste toestand, onder het 
vriespunt. Door lichtdeeltjes uit iemands blik kan hij ontdooien, er 
deels mee versmelten’. (bron: www.stroom.nl).

2. Een zonnecelboom, die licht absorbeert en energie geeft aan een 
webcam. De zonnecelboom en de webcam zijn bevestigd aan de 
levende boom. 

3. Een virtuele boom: www.thismeldingtree.org, die dag en nacht het 
monument zichtbaar maakt en groeit door de sporen van bezoekers. 
Op de website zijn beelden te zien die de webcam van de zon-

necelboom opneemt. Het laat de plek zien waar een bezoeker van 
het monument staat. Bezoekers van de website kunnen dichtregels 
lezen over foton energie en een stip achterlaten ter nagedachtenis van 
slachtoffers van chemische wapens. 

Citaat kunstenaar: ‘In the crystallized tree, I use light-photons as 
a key element; they are eternal, they reflect and emanate from the 
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interactieve gedeelte van het kunstwerk, dat nog maar gedeeltelijk 
functioneert vanwege een aantal kinderziekten, ooit levensvatbaar 
zal zijn bij een organisatie waar geen draagvlak bestaat voor het 
kunstwerk. 

Waterlanders
 

Het kunstwerk Waterlanders bestaat uit een grote box die opgesteld 
is in de ontvangsthal van het Waterland ziekenhuis. De box heeft de 
uitstraling heeft van een camera obscura of een flight case. De box is 
via een deur toegankelijk voor bezoekers en patiënten van het Water-
land ziekenhuis. In de box is een camera, een microfoon en een touch 
screen opgesteld voor een bankje. Door eenvoudige handelingen met 
behulp van de touch screen kunnen video boodschappen gemaakt 
worden die via e-mail naar bekenden gestuurd of op een website 
geplaatst kunnen worden: www.waterlanders.eu. Voor de plaatsing op 
het internet vindt er controle plaats van de boodschap door een com-
municatiemedewerker van het ziekenhuis. ‘Opname in een ziekenhuis 
is een ingrijpende gebeurtenis voor patiënt en betrokkenen. Logisch 
dat er behoefte ontstaat emoties te uiten om daarna, al was het maar 
voor even, opgelucht verder te gaan. Studio Waterland voorziet in 
deze behoefte om lief en leed te delen en biedt een plek voor reflectie 
en communicatie.’ (bron: www.skor.nl)

 
Status juni 2007: het kunstwerk ziet er verzorgd uit en de camera 
en microfoon functioneren naar behoren. Een letter van het virtuele 
toetsenbord op het touch screen is kapot. Het is mogelijk om en bood-
schap op te nemen en deze is binnen een dag geplaatst op de website.  
 
Het eerste half jaar heeft het kunstwerk niet naar behoren gefunc-
tioneerd:
! Het geluid van de microfoon was slecht, de instructieteksten op  

de touch screen waren niet helemaal goed
! Het werk is meerdere malen vernield door vandalen
! Het was onduidelijk welke video’s wel en welke niet geplaatst 

konden worden op internet. 
Na het eerste half jaar zijn bovenstaande problemen verholpen. De 
microfoon is vervangen, er is een bewakingscamera geplaatst, de 
teksten op de touch screen zijn vernieuwd. Ook is beter afgesproken 
wat voor soort berichten op het web geplaatst kunnen worden. 
Redenen voor het gebrekkig functioneren in het eerste half jaar:
! De kunstenaar had onvoldoende technische knowhow over het 

functioneren van de gebruikte techniek. Daardoor heeft ze de tech-
nische uitvoering niet altijd even goed kunnen aansturen.

! Een deel van de problemen was van tevoren niet te voorzien, daar-
voor moest het kunstwerk eerst enige tijd gebruikt worden. Zo 
was van tevoren niet bekend wat mensen voor de camera zouden 
gaan doen en welke video’s wel of niet op het web getoond konden 
worden. Ook het vandalisme was veel hoger dan verwacht.

Wat vanaf het begin goed functioneerde was de techniek die het 
mogelijk maakt om de boodschap op het net te plaatsen. Een van 

over de vormgeving van de website. Dit komt doordat de samenwer-
king tussen de vormgever en de kunstenaar moeizaam verliep. Door 
de tijdsdruk die op de realisatie van Three Growing Trees lag, is de 
website toch gelanceerd.

 
De keuze voor een interactief kunstwerk is afkomstig van de kunste-
naar. Dit past ook binnen het oeuvre van de kunstenaar. De keuze 
voor interactiviteit had ook te maken met de context van de opdracht. 
Wanneer een monument gemaakt wordt voor een internationale 
organisatie is het een logische stap om dit wereldwijd toegankelijk te 
maken via het internet. De opdrachtgever is niet betrokken geweest 
bij de selectie van de kunstenaar. Dit is gebeurd door Stroom en DS 
Landschapsarchitecten. 

 
De samenwerking met het OPCW was voor alle partijen moeizaam of 
vergde een bijzonder hoge inzet. De complexiteit en formele struc-
tuur van het OPCW heeft in sterke mate de vorm van het kunstwerk 
beïnvloed. Om veiligheidsredenen werden de vertaling van de teksten 
van de kunstenaar zwaar gecontroleerd. Daardoor werden vertalingen 
vaak abstracter en verdwenen poëtische elementen. Het kunstwerk 
kon niet op grondgebied van het OPCW geplaatst worden, maar kwam 
grotendeels in de openbare ruimte te staan. Ook de website van de 
virtuele boom legde het OPCW aan banden. Zo mocht er bijvoorbeeld 
geen mogelijkheid zijn voor bezoekers om teksten aan de website toe 
te voegen uit angst voor haatmail en belediging van de lidstaten. 

Op directieniveau had het OPCW zeer enthousiast gereageerd op 
Three Growing Trees, maar binnen de rest van de organisatie was 
geen draagvlak voor het kunstwerk. Het was lastig om het OPCW aan 
het werk te zetten voor de realisatie van Three Growing Trees. Dat het 
kunstwerk toch gerealiseerd is, heeft veel te maken gehad met het feit 
dat de Koningin het kwam openen tijdens de viering van het tienjarig 
jubileum.

 
Het OPCW eiste dat de kunstenaar afstand zou doen van de rechten 
van de website. Op dit moment heeft het OPCW volledige zeggen-
schap over de website. Het OPCW heeft als voorwaarde gesteld dat 
de Gemeente Den Haag het onderhoud van het kunstwerk op zich 
neemt. Er zijn drie contracten afgesloten: een met de websitebou-
wer, een met de zonnecellenfabrikant en een met de tuinman van het 
OPCW. Het zijn contracten die lopen over vijf jaar, in de begroting van 
het kunstwerk is er geld voor is gereserveerd. Na vijf jaar wordt het 
kunstwerk geëvalueerd. 

 
Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken. Dat is het gevoel dat 
blijft hangen bij Three Growing Trees. Het kunstwerk is een cadeau 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het OPCW heeft het in 
ontvangst genomen en op een comfortabele afstand geplaatst. Ook 
over de condities van het kunstwerk heeft het OPCW een strenge 
regie gevoerd: vertalingen van teksten ondergingen een zware 
screening, de kunstenaar verloor zeggenschap over de website, en 
het OPCW neemt geen onderhoudskosten op zich. De vraag is of het 
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kunstwerken, een werk waarbij op voorhand niet duidelijk is hoe het 
zal gaan functioneren. Het eerste half jaar na onthulling kan er pas 
ingespeeld worden op de gebruiker. Het kunstwerk heeft dan extra 
aandacht nodig. De toezeggingen van het ziekenhuis vooraf om de 
zorg te bieden die Waterlanders nodig heeft, wordt in de praktijk op 
de proef gesteld door personele wisselingen. Ongelukkig genoeg valt 
dit samen met een kwetsbare tijd voor het kunstwerk. Door de inzet 
van een nieuwe medewerker bij het ziekenhuis wordt Waterlanders 
toch weer vlot getrokken. Pas na het verhelpen van de opstartproble-
men komen de kwaliteiten van Waterlanders tot zijn recht en wordt het 
door de partijen gewaardeerd. 

tevoren vastgestelde medewerker krijgt een interne mail waarop de 
videoboodschap te zien is. Door een druk op de knop kan de bood-
schap al dan niet op het web geplaatst worden. Dit werkt snel en 
efficiënt. 

 
Een jaar na oplevering zijn er ongeveer 850 video boodschappen 
opgenomen. Daarvan zijn er 460 privé verstuurd en ongeveer 160 op 
de website geplaatst. Er zijn bijna 280 boodschappen niet geplaatst, 
omdat deze hiervoor niet geschikt waren (boodschappen waarin 
alleen gegild of raar gedaan werd). Er is een gemiddelde van ongeveer 
vijf publiekelijk geplaatste berichten per week. 

 
Sinds de opstartproblemen van Waterlanders verholpen zijn, zijn de 
betrokken partijen tevreden met het kunstwerk. Er is lof voor de kun-
stenaar die een goed doordacht concept zorgvuldig heeft uitgevoerd. 
Ook zijn de partijen tevreden met de mate waarin het kunstwerk 
gebruikt wordt. De partijen zijn minder tevreden met het eerste half 
jaar na oplevering, toen het werk meerdere malen niet functioneerde. 

  
De samenwerking tussen kunstenaar en opdrachtgever was sterk 
wisselend. Aanvankelijk reageerde het ziekenhuis positief op het 
schetsontwerp. Na het tekenen van het contract van het ontwerp, 
wilde de directrice van het ziekenhuis echter afzien van de realisatie. 
Voor de kunstenaar en SKOR kwam dit heel onverwacht. Door tussen-
komst van de directeur van SKOR heeft de directrice van het ziekenhuis 
alsnog ingestemd met het kunstwerk. In de korte tijd die resteerde 
om het kunstwerk te realiseren werd de kunstenaar bijzonder goed 
ondersteund door het ziekenhuis. Na de oplevering vonden echter 
veel personeelswisselingen plaats waardoor er de eerste maanden 
niet duidelijk was wie de verantwoordelijkheid voor het kunstwerk had. 
Juist in die periode deden zich ook allerlei opstartproblemen voor bij 
Waterlanders. Uiteindelijk heeft een nieuwe medewerker bij de afde-
ling communicatie het werk onder haar hoede genomen. Sindsdien 
zijn problemen rond Waterlanders opgelost. 

 
De adviseur van SKOR heeft erop toegezien dat het Waterland zie-
kenhuis vooraf besefte dat Waterlanders onderhoud nodig heeft. 
Waterlanders was er niet gekomen als het ziekenhuis van tevoren niet 
had toegezegd het onderhoud en beheer van Waterlanders op zich te 
nemen. Dit is een mondelinge overeenkomst geweest. 

Toen de kinderziekten uit het kunstwerk gehaald waren, een half 
jaar na oplevering, heeft de opdrachtgever een promotieactie gehou-
den voor Waterlanders in de vorm van posters en ansichtkaarten om 
het kunstwerk onder de aandacht van het ziekenhuis te brengen. Het 
gebruik van het kunstwerk was in de weken erna hoger. 

 
Een deel van de eerste problemen van Waterlanders is gelegen in de 
bekende sprong in het diepe. Een kunstenaar begeeft zich op nieuw 
terrein en heeft geen kennis van de toegepaste techniek waar Water-
landers om vraagt. Het aansturen van de uitvoering van onbekende 
techniek blijkt lastig. Daarnaast is het, zoals vaker bij interactieve 
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greep op de wereld een illusie, zijn veel van de hier behandelde installaties erop 
gericht enige samenhang voor het verbrokkelde subject te suggereren en een 
gedeeltelijke greep op de wereld mogelijk te maken. Hoewel deze installaties 
dus dezelfde uitgangspunten hanteren, omdat het ook hierin gaat om een gede-
centreerde beschouwer die door de installatie wordt geactiveerd, is de uitkomst 
door het verschil in context een geheel andere.

Interactiviteit
 

Hoewel bij alle hier behandelde installaties sprake is van interactieve proces-
sen, kan van interactiviteit in werkelijke zin niet gesproken worden. Interactiviteit 
veronderstelt namelijk een wederzijdse beïnvloeding waardoor een voortdu-
rende verandering mogelijk is. Van een dergelijk open veranderingsproces is 
hier geen sprake. De meeste installaties hanteren een afgebakend frame dat 
slechts een beperkt aantal keuzes mogelijk maakt en dat zelf niet aan verande-
ring onderhevig is. Interessant is om op te merken dat zelfs in die gevallen 
waarin de gebruiker een grotere vrijheid krijgt in het invoeren en naar zijn hand 
zetten van elementen, er een controlerende instantie aanwezig is die de keuze 
bepaalt. In de installatie van Marieke van Diemen komen niet alle filmpjes auto-
matisch op het net en ook in HOI vindt er een voortdurend toezicht plaats op de 
aard van het chatcontact dat de installatie tot stand wil brengen.

Dit werpt de vraag op welk effect deze installatie precies hebben op de 
gebruiker. Terwijl ze enerzijds met interactieve installaties in museale omgevin-
gen het vermogen delen om de fantasie te stimuleren en een virtuele wereld 
te openen die de gebruiker kan aanzetten tot ander gedrag, lijken de geboden 
mogelijkheden anderzijds aan strenge beperkingen onderhevig. Sterker nog, 
veel installaties lijken er zelfs op gericht te zijn duidelijk te maken dat achter 
de interface een controlerende instantie schuil gaat, of in ieder geval een 
autonoom opererend systeem waarop de gebruiker geen vat krijgt. De con-
sequentie daarvan is dat de gebruiker zich bewust blijft van de specifieke 
omgeving waarin hij zich bevindt en van de beperkende eigenschappen die 
daarbij horen.

We moeten ons dus realiseren dat interactieve installaties in de semi-
publieke ruimte een dubbelzinnige werking hebben. Positief is dat ze in staat 
zijn de gebruiker een gevoel te geven zelf vat te hebben op de situatie. Met 
name in zorginstellingen en scholen waar mensen toch min of meer zijn onder-
worpen aan de daar geldende processen kunnen ze daardoor bijdragen aan 
de wijze waarop de bewoner/gebruiker van de instelling zich op zijn gemak 
gaat voelen. Minder positief zou kunnen zijn dat de onzichtbare autoriteit van 
de instelling tegelijkertijd wordt bevestigd en versterkt. Daar kan tegen worden 
ingebracht dat het ook in het belang van de instelling is, duidelijk te maken 
dat de gebruiker er deel uitmaakt van een overkoepelend systeem waarbin-
nen niet alles mogelijk is. De instelling heeft een aantal zaken te bieden en de 
installatie maakt duidelijk dat die het kader vormen waarbinnen de keuzes zich 
kunnen afspelen.

Kunst en vormgeving
 

De autonome invloed van de installatie op de gebruiker is goed vergelijkbaar 
met de wat ontregelende kracht die installaties in musea kunnen hebben. De 
ervaring en het besef dat er meer is dan de beperkte blik van de bezoeker is 

De toeschouwer in the picture
 

Dat er de laatste jaren een grotere voorkeur ontstaat bij opdrachtgevers en 
kunstenaars voor meer op interactie en participatie gerichte werken kan, gezien 
de ontwikkelingen van de kunst in de afgelopen 30 tot 40 jaar geen verbazing 
wekken. Terwijl in de jaren zestig en zeventig kunstenaars voor het eerst de toe-
schouwer nadrukkelijk bij en in het kunstwerk gingen betrekken, is er sinds het 
midden van de jaren negentig zelfs sprake van projecten waarbij het proces van 
participatie zelf het voornaamste artistieke product geworden is. De interactieve 
installaties, zoals we de in dit rapport onderzochte werken voor het gemak zullen 
noemen, vertonen vaak aspecten van beide uitgangspunten in allerlei variaties. 
Dat de keuze voor deze vorm gezien de ontwikkeling van de kunst een logisch en 
voorspelbaar is, betekent echter nog niet dat de aard van deze installaties ook 
goed past bij de specifieke opdrachtsituaties waarom het hier gaat.

Het inzetten van kunst in opdracht in de semi-openbare ruimtes van de 
instellingen en organisaties die een beroep doen op de expertise van SKOR 
vraagt een grote mate van flexibiliteit van zowel opdrachtgever als kunstenaar. 
Meer nog dan op andere plekken in de openbare ruimte doet zich de vraag 
voor welke rol het kunstwerk speelt in de omgeving waar het zich bevindt, 
hoe het zich verhoudt tot die specifieke situatie en voor wie het nou eigenlijk 
bestemd is. De complexiteit van de vraagstelling heeft geleid tot een praktijk 
waarin doorgaans gekozen wordt voor een kunstwerk dat de gegeven situ-
atie als uitgangspunt en/of als thema kiest, waarbij de voornaamste doelgroep 
zowel door het personeel als door de bewoners/gebruikers van het gebouw 
gevormd kan worden. Dat kan de vorm krijgen van foto’s die de situatie ter 
plekke weerspiegelen, ingrepen in de architectuur die het zicht op de plek 
veranderen, of toevoegingen die bepaalde procedures in de betreffende instel-
lingen versterken of becommentariëren. In al deze gevallen gaat het om kunst 
die, in het spoor van de ontwikkeling van de beeldende kunst sinds de jaren 
zestig, de gebruiker of toeschouwer voorop stelt: het werk is niet naar binnen 
gekeerd, maar biedt zich aan voor lezing of gebruik. Kunstopdrachten die 
met nog meer nadruk ingaan op het gebruik van de ruimte en die binnen deze 
ruimte een gebied afbakenen voor interactie met de gebruiker/bezoeker vormen 
een logische stap in deze ontwikkeling. Bovendien lijkt deze benadering op 
meerdere gronden juist voor dit soort plekken zeer geschikt te zijn.

Een belangrijk kenmerk van installaties, en vooral van die installaties waarin 
toeschouwers/gebruikers actief betrokken worden, is het vermogen de waarne-
ming van de dagelijkse werkelijkheid voor een kort moment op de proef te stellen 
en alternatieve vormen van benadering van diezelfde werkelijkheid aan te bieden. 
Deze nadruk op, in de woorden van Claire Bishop, dispersed/decentered spec-
tatorship enerzijds en activated spectatorship anderzijds, zien we ook in de 
installaties die in dit onderzoek ter sprake komen, maar toch spelen deze ele-
menten een iets andere rol dan in installaties die in een kunstcontext een plaats 
hebben. In kunstinstellingen wordt de toeschouwer in installaties doorgaans met 
de neus op de gefragmenteerde feiten gedrukt en wordt de zelfgenoegzame, 
subjectieve kunstervaring doorbroken met een waaier aan perspectieven en 
blikrichtingen die zijn visie ernstig verstoren. Hoewel het in de installaties van 
de semipublieke ruimte eveneens gaat om de relatie tussen de waarnemer/
beschouwer en omgeving wordt deze relatie niet verstoord of op scherp gesteld, 
maar in zekere zin van zijn scherpe kantjes ontdaan. Terwijl de toeschouwer in 
de kunstinstelling het idee krijgt dat zijn subjectiviteit verbrokkeld raakt en zijn 
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een van de sterkste punten van deze vorm van kunst. De vraag is echter of 
deze ervaring op zijn plaats is in de semi-publieke ruimte en of daar niet het 
gevoel van geruststelling en tegemoetkoming dient te overheersen. Het moge 
duidelijk zijn dat een installatie die in laatste instantie vooral de autoriteit van de 
instelling onderstreept zijn doel voorbij schiet. Er schuilt echter nog een andere 
autonome kracht in kunstwerken die, als het goed is, niet volledig samenvalt 
met de instantie die ze in het leven roept of de context waar ze zich bevinden. 
Die kracht valt niet anders te omschrijven dan de kracht van het zelfstandige 
artistieke gebaar: de regel die ervoor zorgt dat je met een kunstwerk te maken 
hebt. De interactieve installatie is er ook in dat geval voor de gebruiker, maar 
hij heeft meer te bieden dan de gebruiker kan wensen. De mogelijkheden van 
deze autonome kracht worden goed zichtbaar in E-Volver van Driessen en 
Verstappen.

De populariteit van interactieve installaties in de instellingen die in dit 
rapport beschreven worden is, in het licht van de geschiedenis van de kunst, 
nogal laat. Dat er juist de afgelopen tien jaar sprake is van een groeiende vraag 
naar deze vorm van kunst heeft in onze ogen alles te maken met het feit dat de 
voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering deze instellingen noopt de 
gebruiker als consument te zien en te behandelen. In het kader van deze ont-
wikkeling waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op dienstverlening ligt 
een keuze voor een werk dat aan de wensen van de bezoeker tegemoet komt 
voor de hand. Daarbij is het geen noodzaak om te kiezen voor kunst. Een vorm-
gever is evengoed zo niet beter in staat een interactieve omgeving te scheppen 
die de gebruiker op zijn gemak stelt en die zich op hem lijkt af te stemmen. Op 
paradoxale wijze kan een kunstwerk er echter aan bijdragen dat het gevoel van 
zorg en kwaliteit wordt versterkt. Het feit dat de opdrachtgever investeert in en 
zorg besteedt aan een installatie die niet uitsluitend op de bezoeker is afge-
stemd, maar die een iets extra’s onbestemds te bieden heeft, kan het gevoel 
versterken dat de instelling veer doet dan op het eerste gezicht lijkt en meer 
voor je zal doen dan je zou verwachten.

Dit klinkt mooi, in de praktijk van dit onderzoek kwamen we het echter maar 
een paar maal tegen. Er moet dan ook aan een groot aantal voorwaarden 
worden voldaan wil deze situatie een kans hebben. Niet alleen moet de doel-
groep duidelijk zijn gedefinieerd, ook de mate van gewenste interactiviteit moet 
goed worden onderzocht om verkeerde verwachtingen en teleurstellingen 
te vermijden. De organisatie moet er ook voor zorgen dat haar zorg zich niet 
alleen richt op de bezoeker/gebruiker maar evenzeer op het eigen personeel 
dat onmisbaar is als draagvlak van deze vorm van kunst. Het gevoel van kwali-
teit en meerwaarde kan natuurlijk alleen bereikt worden als de installatie goed 
wordt onderhouden: een kunstwerk dat de gebruiker iets moet bieden, maar 
dat nalaat, zal direct worden geassocieerd met de onzorgvuldigheid van de 
instantie waar het staat. Maar het belangrijkste is misschien wel dat er een 
kunstenaar wordt gekozen die een werk weet te maken dat er niet alleen voor 
de bezoeker of het personeel is, dat niet uitsluitend lijdzaam wacht tot het inter-
actief aan de slag kan, maar dat met zijn aanwezigheid de belofte van kwaliteit 
waarmaakt die de instelling wil uitstralen.

Literatuur: Claire Bishop, Installation Art, Routledge New York, 2005.

Bijlage 1
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Bijlage 1: Lijst van geïnterviewden

Case Naam Datum interview

Bubble k. Ram Katzir
o. Mw. D. van Leeuwen 
o. Mw. J. Oorthuis (extern adviseur)
b. Govert Grosfeld

14 juni 2007
5 juli 2007
28 juni 2007
4 juli 2007

Bump k. Karin Arink
o. Mw. Hartman
b. Govert Grosfeld

18 september 2007
13 juni 2007
4 juli 2007

Droogzwemmen k. Schie 2.0, Guido Marsille en Lucas Verweij
o. Dhr. J. Goeree
o. Dhr. H. de Bruin
b. Dees Linders

9 oktober 2007
18 juni 2007
9 juli 2007
23 augustus 2007

E-Volver k. Driessen en Verstappen
o. Dhr. P. Rotmans
b. Mariska van den Berg

17 april 2007
1 mei 2007
13 juni 2007

HOI k. Toine Horvers
o. Dhr J. Cremers
b. Marieke Verheyen (Kunst en Bedrijf)

5 december 2007
7 december 2007
31 januari 2008

Indicator k. Geert Mul
o. Dhr. F. Beijes
b. Theo Tegelaers (Rijksbouwmeester)

9 januari 2008
13 december 2007
8 januari 2008

Instrumen  tarium k. Suchan Kinoshita
o. Dhr. L. Rikhof
b. Mariska van den Berg

22 augustus 2007
27 juni 2007
9 juli 2007

Het Oog k. Jaap de Jonge
o. Dhr. M. Dolk
b. Dees Linders

21 mei 2007
21 mei 2007
23 augustus 2007

Postkantoor k. Gabriel Lester en Jennifer Tee
o. Mevr. C. Kasbergen en Mw. M. Verrips
b. Dees Linders

4 mei 2007
18 mei 2007
16 augustus 2007

Speltafels k. Hester Oerlemans
o. Dhr. M. Hazenberg en Mw. R. de Jager
b. David Stroband

22 oktober 2007
30 augustus 2007
14 december 2007

Three Growing 
Trees

k. Voebe de Gruyter 
k. DS Landschapsarchitecten
o. Mw. D. van Iterson
b. Jan Wijle (Stroom)

9 december 2007
11 oktober 2007
8 oktober 2007
11 december 2007

Waterlanders k. Marieke van Diemen
k. ook aanwezig: Lenneke Overeem, assistent
o. Mw. C. Nieveen
b. Rob van der Ven

3 juli 2007

19 juni 2007
21 juni 2007

k. = kunstenaar 
o. = opdrachtgever 
b. = begeleider (SKOR, Stroom, Atelier  
 Rijksbouwmeester of Kunst en Bedrijf)
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