
Beeldend kunstenaars uit het
gebied van ‘De Gelderlander’
klussen flink bij om het hoofd
boven water te houden. De
meesten houden aan het kun-
stenaarschap 10.000 euro of
minder per jaar over. Met neven-
activiteiten weet ruim een derde
het jaarinkomen op te vijzelen
naar 20.000 euro of minder.

John Bruinsma
Arnhem/Nijmegen

Dat blijkt uit een steekproef van
deze krant onder beeldend kunste-
naars. Van de meer dan 90 respon-
denten is het grootste deel afkom-
stig uit Arnhem en regio en Nijme-
gen en regio. Ook enkele kunste-
naars uit de Achterhoek, Liemers
en Vallei vulden de vragenlijst in.
Beeldend kunstenaars doen de

meest uiteenlopende dingen om in
hun onderhoud te voorzien omdat
ze van de kunst alleen niet kunnen
leven. Ze zijn klusjesman, portier,
schoonmaker, hondenoppas, slaap-
wacht of logistiek medewerker bij
IKEA. 80 procent houdt er een ne-
venberoep op na. In een kwart van
de gevallen voeren kunstenaars
meerdere nevenactiviteiten uit om
geld te verdienen.  
Op de meerkeuzevraag welke be-

lemmeringen een redelijke vergoe-
ding voor hun werk als kunstenaar
in de weg staan, geeft 65 procent
van de ondervraagden aan dat op-

drachtgevers te weinig budget zeg-
gen te hebben om de gevraagde
som te betalen. Ongeveer een derde
geeft ook als reden dat de concur-
rentie onder de marktprijs werkt.
Verder wordt genoemd dat galeries
en tentoonstellingsruimtes (te)
hoge commissies vragen. 
Uit de opmerkingen die worden

gemaakt naar aanleiding van de en-
quête spreekt bezorgdheid over de
teloorgang van de kunstsector. ,,De
motivatie om het vak te blijven uit-
oefenen daalt, velen stoppen er-
mee’’, zegt de Lentse kunstenares
Marjoke van de Plassche. ,,De
schoorsteen moet ook roken. Het is
tijd dat de private sector weer als
mecenas inspringt om veelbelo-
vende kunstenaars van een honora-
rium te voorzien.’’
De Sociaal-Economische Raad en

de Raad voor Cultuur adviseerden
eerder dit jaar de positie van profes-
sionals in de culturele en creatieve
sector te verbeteren. Minister In-
grid van Engelshoven van Cultuur
heeft aangekondigd in februari met
een actieplan te komen. Pagina 20
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LENT Ook afgelopen week-
einde steeg het water in de ri-
vieren weer, zoals op de Waal
bij Nijmegen. Deze kajakker
vond dat helemaal niet erg en
gebruikte de sterke stroming
bij de nevengeul – speciaal aan-
gelegd om al het extra water te

verstouwen – om zijn favoriete
sport eens dicht bij huis te be-
oefenen.
De verwachting is dat de rivie-
ren in ieder geval tot woensdag
blijven stijgen. Veel overlast
wordt niet verwacht, hooguit
voor de dieren in de uiterwaar-

den is het wat behelpen. De
(deels) ondergelopen uiter-
waarden vormden afgelopen
dagen een toeristische attrac-
tie, ondanks waarschuwingen
om het gebied vooral niet te be-
treden.
Pagina 2

Hoogwaterpret in de nevengeul

Schaatser Jan Blokhuijsen
maakt verwachtingen waar op
EK afstanden. Sport 6

Toch goud na 
bizarre race

Het is tijd dat de
private sector 
weer als mecenas
inspringt 
—Marjoke van de Plassche

Koud kunstje

Kunstenaars
moeten bijklussen



REGIO
GO

20 maandag 8 januari 2018

John Bruinsma
Arnhem/Nijmegen

B
ijna elke week had
Marjoke van de Plas-
sche de afgelopen
twee maanden wel
een of twee exposities

waar haar werk te zien was. ,,Maar
ik verkoop niks. Mijn volgende
stap is verkoopbaar werk produce-
ren of een webshop beginnen,
denk ik. Ik wil er geen klaagzang
van maken, hoor. Ik word er héél
gelukkig van, van het maken van
kunst. Maar ja, het moet ergens
wel uit, hè.’’

Van de Plassche, beeldend kun-
stenares uit Lent, staat model voor
veel collega’s die op uitnodiging
van De Gelderlander de enquête in-
vulden over hun beroep en hun
inkomen:  het maken van kunst is
hun passie, maar ze doen het in
een tijd waarin die lastig te gelde is
te maken en waarin ook andere
competenties worden gevraagd
dan alleen artistieke. 

,,Als kunstenaar moet je onder-
nemer zijn, maar velen van ons
zijn dat gewoon niet’’, zegt beel-
dend kunstenaar Esther de Jong
uit Arnhem, die daarbij zichzelf
ook op het oog heeft. ,,Je ziet dus
kansen niet en grijpt mis.’’ Ze pro-
beert het wel, maar ‘het gaat half-
slachtig’. Dus geeft ze ook les om
de huur te kunnen betalen. ,,En ik
accepteer dat ik van weinig moet
rondkomen.’’

De kunstenaars die de vragen-
lijst invulden, zijn creatieve we-
zens met een innerlijke schep-
pingsdrang. Ze maken installaties
voor grote expositieruimtes, schil-
deren abstract of figuratief of creë-
ren beeldhouwwerken en sculptu-
ren uit uiteenlopende materialen.
Art for art’s sake, zoals in dat pop-
liedje van 10cc. Met als volgende
regel: Money for God’s sake.  

Over geld gesproken: 80 procent
van de geënqueteerden geeft aan
initiatieven te nemen om de in-
komsten uit het kunstenaarschap
te verbeteren. Van hen zegt ruim
40 procent dat onder meer te doen
door zich ook in het ondernemer-
schap te bekwamen. Bijvoorbeeld
door activiteiten in het verlengde
van hun professie op te zetten, zo-
als educatieprojecten en work-
shops.  Een vijfde van deze groep
zegt ook vaker commerciële op-
drachtgevers te zoeken. 

Meer dan de helft van de groep

die naar meer rendement zoekt,
noemt ook andere methoden. Het
verwerven van meer expositiemo-
gelijkheden en het vergroten van
hun netwerk en hun pr via
nieuwsbrieven en sociale media
komen het vaakst als optie voorbij.
Van de kunstenaars die aangeven
geen extra dingen te doen om hun
inkomen te vergroten, stelt een
kwart dat dit is omdat kunst om
de kunst wordt gemaakt en niet
uit winstoogmerk.

Omdat ze nu met de kunst
meestal het zout in de pap niet
verdienen, zijn ze ook schoonma-
ker, bouwvakker,  tapijtontwerper.
Of technisch medewerker bij het
Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en
barman bij Rotown in Rotterdam,
zoals de dit jaar aan ArtEZ in Arn-
hem afgestudeerde performance-
kunstenaar Willem de Haan (21).  

,,Hosselen is een van mijn
kunst-media geworden’’, merkt
De Haan  naar aanleiding van de
enquête op. De kunstenaar doelt
niet op louche straatdeals, maar op
aan zijn kunst gerelateerde, onder-
nemende improvisaties die geld
opleveren. ,,Zo heb ik met iemand
een gel-bar opgezet waarmee we
langs feesten en exposities gaan.
We nemen een opblaasbaar barre-
tje met ledlampjes mee, we laten
zien wat je allemaal met gel kunt
doen en we maken voor 1 euro  een
gel-kapsel op bestelling.’’    

De jonge kunstenaar maakt zich
niet zo heel druk over de beloning
voor zijn werk. ,,Het is nu eenmaal
zo, je hebt ermee te dealen dat je er
wat naast moet doen.’’ Hij neemt
voor lief dat hij er nu vaak meer
insteekt dan het oplevert. ,,Ik
neem gewoon veel aan, ik wil laten
zien dat ik voor veel dingen in ben.
Over vijf jaar zou ik er wél blij mee
zijn als de kunst me een goede ba-
sis geeft.’’

De slechte inkomens- en ar-
beidsmarktpositie van kunste-
naars staat ook bij Beeldende
Kunst Nederland (BKNL) op de
agenda. Het informeel overleg van
organisaties die opkomen voor het

Heel gelukkig
van de kunst,

maar ja...
Het vak van beeldend kunstenaar is
een roeping, maar ook een beroep
waarvan de verdiensten vaak karig zijn.
,,Als kunstenaar moet je ondernemer zijn,
maar velen van ons zijn dat niet.''

Te veel mensen
accepteren
onderbetaald 
werk
—Ingrid van Aert, kunstenares

Ze heeft gewerkt bij de Praxis, als ma-
troos op een driemaster en als con-
tentspecialist bij bol.com. Sinds juni

werkt ze als kok in vegetarisch zorgcentrum
Felixoord in Oosterbeek. Tot februari duurt
dat. ,,Dus, mensen: ik zoek weer een nieuwe
baan’’, zegt de 29-jarige Hannah Vosseberg
uit Arnhem. Want van haar hoofdberoep –
beeldend kunstenares – kan ze niet leven.

,,Ik denk dat er maar een heel klein per-
centage kunstenaars is dat het in zich heeft
om van de kunst rond te komen. Die be-
schikken over de vereiste drive, communi-
catieve vaardigheden en ondernemerschap.
Het zijn dingen die ik zelf ook wil ontwik-
kelen.’’

Vosseberg studeerde twee jaar geleden af
aan ArtEZ in Arnhem. Ze maakt grote ob-
jecten met plantaardige materialen als gras,
mos en bladgroen. ,,Ik ging naar ArtEZ om
me in fotografie te bekwamen. Ik ontdekte
dat ik me beter uitdruk in ruimtelijk werk.’’

Om rust te vinden bij het afstuderen, be-
gon ze aan zenmeditatie. Het zenboed-
dhisme is niet meer weg te denken. Ze
wordt op haar levensweg begeleid door zen-
leraar Ingrid Roelofs. Vegetariër was ze al,
door het zenboeddhisme kwam ze ook in

aanraking met koken. ,,Vandaar die stap
naar de vegetarische keuken.’’

Hoe de queeste verder gaat, is moeilijk
voorspelbaar. ,,Ik zou het prettig vinden om
voor langere tijd een vast inkomen te heb-
ben. Je bent steeds bezig met overleven. De
ideale balans? Een aantal dagen in de week
werken in mijn atelier en een aantal dagen
een baan. Dan kom ik ook onder de men-
sen.’’

Toen ze als pas afgestudeerde werd ge-
vraagd voor exposities werd ze al met de
harde praktijk geconfronteerd: dat je als
kunstenaar je werk mag laten zien, maar dat
er geen budget is om je te betalen. ,,Ik heb
ook een paar keer ‘nee’ gezegd. Dan worden
ze nog boos ook. Dan vinden ze dat je het
gratis moet doen omdat je naam moet ma-
ken.’’

Groen in de kunst 
en in de keuken

ENQUÊTE GELD VERDIENEN MET KUNST?

Ik heb ook een paar 
keer ‘nee’ gezegd. Dan
worden ze nog boos ook

— Hannah Vosseberg, kunstenares

� Hannah Vosseberg verdient bij in een vegetarische keuken. FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR
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belang van beeldend kunstenaars,
musea, presentatie-instellingen en
galeries in Nederland werkte aan
een richtlijn voor het kunstenaars-
honorarium die sinds begin dit
jaar actief is. 
Meer dan 100 musea en presen-

tatie-instellingen, waaronder het
Kröller-Müller Museum in Ot-
terlo, Museum Arnhem en Mu-
seum Het Valkhof in Nijmegen,
gebruiken deze om met kunste-
naars contracten af te sluiten. Er
zit een calculator bij die een indi-
catie van het honorarium oplevert.
Zo zou een kunstenaar die vier
maanden lang nieuw werk laat
zien op een expositie met objecten
van zeven of meer collega’s  1.700
euro moeten ontvangen.  
Tegelijk met de richtlijn is een

experiment geïntroduceerd bij het
Mondriaan Fonds voor een ge-
wenningsperiode: instellingen die
er mee werken, kunnen financieel
gedeeltelijk door dit fonds worden
gecompenseerd. Joram Kraaijeveld
ziet graag dat de richtlijn wordt
gestandaardiseerd. ,,Dat zal bete-
kenen dat instellingen op een an-
dere manier met hun budget moe-
ten omgaan of andere afspraken
met overheden moeten maken’’,
zegt de directeur van het Platform
BK, dat de rol van kunst in de sa-
menleving onderzoekt en kunste-
naars, ontwerpers en andere cul-
turele producenten vertegenwoor-
digt. 
,,Het is belangrijk te weten dat

60 tot 70 procent van de kunste-
naars nauwelijks of geen honora-
rium krijgt voor het werk dat ze
doen bij een tentoonstelling in een
publieke instelling’’, zegt Kraaij-
eveld. ,,Als ze al worden gevraagd,
dan krijgen ze te vaak te horen: dit
is wat we kunnen bieden, daar
moet je het mee doen.''
Werkrelaties in de sector moe-

ten volgens Kraaijeveld ook in lijn
zijn met een fair practice code, als
uitvloeisel van een arbeidsmarkt-
agenda die de sector eerder pre-
senteerde. Door zich aan die code
te verbinden, moeten kunstenaars,
markt en publieke instellingen sa-
men zorgen dat werken in de
kunst, cultuur en creatieve indu-
strie eerlijk wordt beloond. 
Marjoke van de Plassche is scep-

tisch dat zij daar ook de vruchten
van kan plukken. ,,Zo’n richtlijn
zal werken voor de top van de pi-
ramide. Die belandt in de musea.
De onderkant moet ook een plekje
krijgen.’’ 
Ingrid van Aert hoopt dat ieder-

een zich aan richtlijnen en codes
houdt. ,,Te veel mensen accepteren
onderbetaald werk’’, stelt de 50-ja-
rige beeldend kunstenares uit
Oosterbeek, die haar inkomen
deels verdient als trainer, docent
en aanbieder van workshops. ,,En
organisaties die subsidies beheren,
slurpen veel geld op aan overhead
en bieden kunstenaars een te laag
tarief.  Maar goed, het is fijn dat er
nu beweging is.’’

Leve het Mondriaan Fonds. Dankzij de
werkbijdrage die dit fonds ter be-
schikking stelt aan talentvolle beel-

dend kunstenaars kan Yvon Ariese (30) uit
Arnhem nu eens fulltime energie steken in
nieuw werk, dat in 2019 te zien moet zijn op
kunstbeurs Art Rotterdam. 
Tot op heden is het sappelen en woekeren

met de tijd geweest voor de aan de Rietveld
Academie in Amsterdam afgestudeerde
Ariese, die sculpturen maakt uit verschil-
lende materialen.  Ze verruilde de hoofd-
stad voor Arnhem omdat ze daar ‘extreem
veel’ betaalde voor een atelier en een kamer.
,,In Arnhem heb ik alleen een atelier. Ik
slaap bij anderen om kosten uit te sparen. Ik
verhonger niet, hoor. Ik heb ook nog ouders
die me steunen.’’
Zoals veel collega’s loopt ook Ariese aan

tegen tentoonstellingen zonder budget voor
kunstenaars of tegen flinke tarieven als je
zélf een expositie wil inrichten. ,,Het is iets
van de laatste jaren. Veel jonge kunstenaars
hebben het daardoor moeilijk. Grotere na-
men hebben het makkelijker. Als je pas be-
gint, is het moeilijk er tussen te komen.’’  
Om wat bij te verdienen, werkte Ariese

als portier op het kantoor van een politieke

partij in Utrecht, maakt ze de fysiotherapie-
praktijk van haar ouders in Dinxperlo
schoon en assisteert ze kunstenaars met het
presenteren van hun werk.  Ariese: ,,De ge-
dachte achter mijn verhuizing naar Arnhem
was dat ik daar vijf dagen in de week kan
werken aan mijn kunst en de andere twee
dagen kan bijverdienen.’’
Ze verwacht dat dit in de toekomst zo

blijft. ,,Het liefst klus ik bij als fotograaf die
de werken van andere kunstenaars vastlegt.
Zo ben ik ook in de kunstwereld bezig en
verkeer ik in mijn netwerk.’’ Voor het ove-
rige bekijkt Ariese haar toekomst van dag
tot dag. ,,Misschien ga ik in Duitsland nog
een master doen. Ik blijf met kunst bezig. Ik
kan ook echt niks anders dan dat. Stoppen,
dat kan gewoon niet. In kunst kan ik mijn
gevoel leggen.’’

Tussen schoonmaak
en sculpturen

Inkomens beeldend kunstenaars
Enquête onder 91 kunstenaars, waarvan 80,2% met een nevenberoep
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Laatst verdiende jaarinkomen uit uitoefening kunstenaarschap

Jaarinkomen inclusief inkomsten eventuele nevenberoepen

€ 0 - 10.000
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Belemmeringen voor redelijke beloning werk als kunstenaar (meerkeuze)
Verwachting dat kunst ‘bijna’ gratis is

Te weinig budget opdrachtgevers

Aantal opdrachtgevers neemt af

Concurrentie werkt onder marktprijs

Opdrachtgevers vinden werk te duur

Ik verhonger niet, hoor. 
Ik heb ook nog ouders 
die me steunen

— Yvon Ariese, kunstenares

� Yvon Ariese poetst de fysiotherapiepraktijk van haar ouders. FOTO JAN VAN DEN BRINK


