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Over de verbinding van ambacht en innovatie
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Wie van jullie bekleedt een ambacht? Wie zou een ambacht willen bekleden? En 
wat ís een ambacht eigenlijk? Het zijn prikkelende vragen die gespreksleider 
Ruben Maes stelt tijdens de opening van het derde CultuurCafé van 
BrabantKennis, op dinsdag 26 maart in Breda.   

Ze passen bij het centrale thema van vanavond: de toenemende herwaardering van het 
ambachtelijke maakwerk. Ambacht is weer sexy. Ambachtsscholen mogen weer. En 
ook in de kunsten beleeft het ambacht een terugkeer; steeds meer makers in Brabant 
doorbreken het dictaat van de conceptuele kunst. Exemplarisch is de groeiende 
belangstelling voor ambachtshuizen en stadswerkplaatsen als het Textiellab in Tilburg, 
@ekwc in Oisterwijk en het GlasLab in Den Bosch, waar ontwerpers en kunstenaars 
naar hartenlust kunnen experimenteren met materialen en nieuwe, digitale 
productietechnieken.

Ook de locatie van vanavond, Brandpunt in Breda, mag in dat rijtje uiteraard niet 
ontbreken. Deze creatieve concept-store, in de schaduw van de Grote Kerk, omvat naast 
een koffiebar en winkel ook een stadswerkplaats, waar creatievelingen unieke producten 
kunnen maken met een lasersnijder.

Wat betekent deze revival van ambacht en traditie? Ontstaat er een nieuwe symbiose 
tussen hoofd en hand, tussen eeuwenoude ambachten en eigentijdse innovatie, tussen 
analoog en digitaal? En: welke kansen biedt deze ontwikkeling voor Brabant?
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AMBACHTSPASPOORT       RUBEN MAES

Naam: Ruben Maes
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Leiden

Aan welke traditie(s) hecht jij 
veel waarde, en waarom? 
“Samen avondeten. Dat is het 

moment dat het gezin bij elkaar 
komt en iedereen weer even 
contact maakt.”

Welk ambacht zou jij graag 
willen beheersen, en waarom? 
“Tekenen. Ik ben veel met 

woorden bezig en het lijkt me 
prachtig om mezelf in beelden 
uit te kunnen drukken.”

Ambachtelijke revival



4   TERUGBLIK CULTUURCAFÉ #3 TERUGBLIK CULTUURCAFÉ #3   5

Moderniteit én traditie
BRABANT: SUBTIELE BALANS TUSSEN 
VERLEDEN EN TOEKOMST

“Mensen zijn lerende wezens, die leren 
door na te bootsen. Van de eerste jagers-
verzamelaars die hun jagersvaardigheden 
doorgaven tot onze medici, stratenmakers en 
leerkrachten: allemaal leren ze door te kijken, 
te luisteren en – vooral – veel te oefenen. Veel 
van hun kennis is tacit knowledge: het zit 
opgeslagen in hun handen en hun hoofd. Dat 
is de basis van ambachtelijkheid: ingesleten 
reflexen, die voortborduren op eeuwenlange 
evolutie.”

Vanaf 1800 is ambachtelijk werk volgens 
Gabriël onder druk komen te staan, 
door kapitalisme, marktwerking en 
industrialisatie. “Sinds de opkomst van 
het neoliberalisme, vanaf 1980, is dat 
proces verder versneld. Onder druk van 
verdienmodellen, verantwoording en 
regulatie zijn een heleboel vormen van 
ambachtelijkheid gemarginaliseerd en 
vernietigd. Een ware creative destruction.”

In het tweede deel van zijn presentatie vertelt 
Gabriël over zijn vader, kunstschilder Rien 
van den Brink. “Mijn vader werkte heel 
traditioneel en ambachtelijk, met olieverf 
en linnen, in een figuratieve stijl. Prachtig, 
maar in het Van Abbemuseum in Eindhoven 
hing hele andere, avantgardistische kunst: 
hoe abstracter, hoe beter. Die spanning 
tussen mijn vaders meer ambachtelijke 
werk – waar ik als kind enorm trots op 

was – en de moderne, veel conceptuelere 
kunstopvattingen zit mij nog altijd dwars. 
Voor mijn gevoel heeft mijn vader minder 
waardering gekregen dan hij verdiende. Des 
te mooier vind ik het dus dat mijn jongste 
zoon het roer heeft omgegooid en nu als 
kunstenaar weer met zijn handen werkt. 
Daarmee is de cirkel voor mij rond.” 

Volgens Gabriël hangt er iets ‘in de lucht’: 
jongere generaties tonen weer meer interesse 
in het handvaardige en het meditatieve. 
“Totale vernieuwing is onleefbaar, dan 
houd je niks over. Maar alleen maar in 
het verleden blijven hangen brengt je óók 
niet verder. Juist daarom is Brabant zo 
interessant: het is bij uitstek een provincie 
waar van oudsher een subtiele balans is 
ontstaan tussen innovatie en traditie. De 
arme boeren op de onvruchtbare Brabantse 
zandgronden moesten wel ondernemen 
en samenwerken om vooruit te komen; 
tegelijkertijd wortelden ze in een katholieke 
cultuur die werd gekenmerkt door theater, 
beelden en ambachtelijkheid. Juist vanuit 
dat nog altijd voelbare verleden is Brabant 
– net als bijvoorbeeld Beieren – uitstekend 
gepositioneerd voor de toekomst: modern 
en innovatief, maar ook conservatief en 
wortelend in een ambachtelijke traditie.” 

“Kapitalisme en neoliberalisme hebben 
ambachtelijkheid op een zijspoor gezet”

“Juist Brabant kent een subtiele balans 
tussen innovatie en traditie”

Wie iets wil begrijpen van ambachtelijkheid, zou volgens hoogleraar Wijsbegeerte 
Gabriël van den Brink éérst iets moeten weten over natuurlijke evolutie. 
Al sinds het allerprilste begin geeft de natuur haar DNA door aan volgende 
generaties, geduldig stapelend, tot er vanzelf iets van evolutie zichtbaar wordt. 
Precies zo werkt de culturele geschiedenis, betoogt Gabriël. 

AMBACHTSPASPOORT      GABRIËL VAN DEN BRINK

Naam: Gabriël van den Brink
Leeftijd: 68 
Woonplaats: Leiden

Aan welke traditie(s) hecht jij 
veel waarde, en waarom? 
Ik hecht waarde aan traditie omdat 
het gaat om leren en doorgeven. Dat 

vormt de basis van ambachtelijkheid 
en zorgt voor de evolutie van tacit 
knowledge in de handen, hoofden en 
harten van mensen.

Welk ambacht zou jij graag willen 
beheersen, en waarom? 
Ik zou graag meer waardering willen 

zien voor kunstenaars zoals mijn 
vader, die prachtige, figuratieve 
werken maakte. Van kerkelijke 
opdrachten voor glas-in-lood-
ontwerpen tot grafische werken op 
basis van olieverf.
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MANDY DEN ELZEN  
 
De kieuwen van een vis. Het magenstelsel 
van een koe. De blindedarm van een paard. 
Visueel kunstenaar Mandy den Elzen 
bewerkt dierlijke ingewanden en stelt ze, 
losgezongen van hun oorspronkelijke context, 
tentoon onder een glazen stolp. Ze verkent op 
die manier de essentie en uitdrukkingskracht 
van natuurlijke en dierlijke materialen. “Ik 
begon ooit als ontwerper van schalen en 
lampen, maar al snel dacht ik: waarom zou 
ik dit maken als de natuur van zichzelf al zo 
bijzonder is? Om een lamp te maken, moest 
ik gaan snijden en knippen in natuurlijk 
materiaal – en dat begon steeds meer te 
wringen.”

 

“Ik zie mijn huidige werk meer als een 
eerbetoon aan de natuur. Als je op de markt 
een vis ziet liggen, word je toch nieuwsgierig: 
wat zit erin? Als je een vis opensnijdt, kom 
je veel viezigheid tegen in de vorm van bloed 
en ingewanden. Maar als je dat allemaal 
weghaalt, kun je de natuur beschouwen zoals 
die is, zonder nare bijsmaak. Dan krijg je écht 
waardering voor hoe ingenieus zo’n maag, 
kieuw of darmstelsel in elkaar zit.” 

“Mijn werk is een eerbetoon aan  
de natuur”De kunst van het 

maken

KUNSTENAARS AAN HET WOORD
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AMBACHTSPASPOORT      FLORIAN DE VISSER

AMBACHTSPASPOORT      MANDY DEN ELZEN

Naam: Florian de Visser
Leeftijd: 35
Woonplaats: Eindhoven 

Aan welke traditie(s) hecht jij  
veel waarde, en waarom? 
“Persoonlijk hecht ik geen waarde 
aan specifieke tradities. Zowel 
vanuit mijn werk als uit persoonlijke 
interesse verdiep ik mij steeds weer 
in nieuwe plekken, met evenveel 
aandacht voor het materiële als het 

immateriële. Daar kunnen natuurlijk 
ook tradities onderdeel van zijn. 
Zo heb ik in de Noordoostpolder 
en Vollenhove het bloemencorso 
onderzocht; een relatief nieuwe 
traditie (en ambacht) van de 
voormalige Zuiderzeevissers.”

Welk ambacht zou jij graag 
willen beheersen, en waarom? 
“Ik denk ook niet in ambachten, altijd 
in combinaties van hand-, hoofd-, 

digitaal en machinewerk. Voor 
een project over de toekomst van 
een papier-dorp heb ik me recent 
verdiept in het maken van papier; 
van plant tot vezel tot papier. Dit ten 
dienste van het project, om meer 
gevoel te krijgen bij de materie en op 
zoek te gaan naar de relatie tussen 
industrie en landschap.”

Naam: Mandy den Elzen
Leeftijd: 37
Woonplaats: Breda

Aan welke traditie(s) hecht jij  
veel waarde, en waarom? 
“De eeuwenoude Brabantse 
traditie van het leerlooien. Deze 
leerlooiers maakte gebruik van de 
mogelijkheden in hun omgeving, 
van huiden van de veeteelt. 
Eikenschors gebruikten ze als een 

belangrijke looistof, net als stromend 
water. Mijn praktijk wordt ook 
gekenmerkt door het combineren 
van intens en nauwkeurig 
veldwerk met het ontwikkelen 
van uitgebreide en nauwgezette 
conserveringsmethoden.” 

Welk ambacht zou jij graag willen 
beheersen, en waarom? 
“De natuur is fascinerend en voor 
mij de grootste maker! Ambachten 

kunnen de eerlijkheid van vorm 
door biologische processen en 
behoeften nooit evenaren. Via 
het kunstenaarschap kan ik deze 
natuurlijke wonderen aan het licht 
brengen, en mijn respect tonen 
voor de natuur en haar inherente 
vormen.” 

“Denken en maken hebben veel  
invloed op elkaar”

FLORIAN DE VISSER  
 
Ontwerper Florian de Visser observeert 
graag en vertaalt die observaties vervolgens 
naar een site story: ambachtelijk gemaakte 
maquettes die een fysiek verhaal vertellen 
over een bepaalde plek. Zoals de installatie 
die hij maakte over de Venetiaanse 
toeristenkraampjes, met romantische 
schilderijtjes van de Italiaanse stad. “Hoe 
ambachtelijk worden die schilderijtjes 
eigenlijk nog gemaakt? Maakt de 
kraamhouder ze zelf, of komen ze uit een 
fabriek in China? En als ze in China gemaakt 
worden, welke relatie onderhouden ze dan 
nog met de identiteit van Venetië? Dat soort 
vragen kwam bij me op. Iets fysiek maken 
helpt vervolgens enorm bij het nadenken 
erover.” 

“Denken en maken hebben veel invloed op 
elkaar, is mijn ervaring. Je ziet ook steeds 
vaker dat bijvoorbeeld fablabs een plek 
krijgen in bibliotheken. Denken en maken, 
moderniteit en ambacht: het zijn geen 
gescheiden werelden meer. Ik zie het ook bij 
mij in Eindhoven: ontwerpers en kunstenaars 
zitten niet meer de hele dag in hun ateliertje, 
maar gaan erop uit en zetten hun ambacht 
vervolgens in om naar de toekomst te kijken.”
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Analoog en digitaal 
zijn allebei even sexy

COLUMN MODERNE TRADITIES

Dit was de periode waarin ik heil vond op internet 
door het lezen van verhalen van anderen die zich 
in de steek gelaten voelden. Ik bekeek zelfs een 
‘How to get your ex back’-filmpje op YouTube, vond 
bezinning in the law of attraction (bekend van 
de pre-internet bestseller The Secret) en Eckhart 
Tolles De kracht van het nu. 

Dit was ook de periode dat ik het werk van 
de Amerikaanse hoogleraar maatschappelijk 
werk Brené Brown leerde kennen. Zij werd 
wereldberoemd met boeken als The Power of 
Vulnerabilty en The Gifts of Imperfection. Wat ik 
van haar heb onthouden is dat het moedig is om 
je kwetsbaar op te stellen. Je bent sterk als je je 
verdriet niet verbergt, het durft te uiten en delen 
met anderen. Omarm je imperfecties want het 
maakt je tot wie je bent. 

Je kunt je afvragen wat Brené Brown met 
digitalisering te maken heeft. Nou, los van dat 
ik in de tijd dat ik haar werk las ook best wel 
verslaafd was aan mijn iPhone - ik stond op met 
Facebook en ging ermee naar bed, wat ook wel een 
steentje zal bij hebben gedragen aan mijn burn-
outsymptomen - is de meest opvallende link tussen 
de zelfhulpgoeroe en het internet háár succes: 
dat waar ik zo hard naar op zoek was toen ik haar 
keihard tegenkwam. 

Een van Browns best bekeken video’s op YouTube 
heeft 9,5 miljoen weergaven. Maar ik wil deze 
link vooral leggen omdat Brené Brown op 8 maart 
2019 openingsspreker was bij de conferentie van 
het festival South by Southwest in Austin, Texas. 
SXSW is al jaren dé plek waar de creatieve en 

technologie-elite samenkomen om te bespreken 
wat we de komende jaren voor nieuws kunnen 
verwachten. Haar stelling is dat we, hoewel we 
meer connecties hebben dan we ooit hebben gehad, 
nu ook eenzamer zijn dan ooit. Eenzaamheid die 
niet alleen tot uiting komt in depressies, maar ook 
in fenomenen als verslavingen, van drugs tot werk 
tot je smartphone, vluchten in Netflix of porno. 
We verwarren communicatie met verbondenheid. 
Brown pleit dan ook voor meer gedeelde 
momenten van vreugde in de échte wereld. Denk 
aan sportwedstrijden, concerten, een cultuurcafé 
van BrabantKennis. Dit alles met een belangrijke 
kanttekening: zonder continu selfies te maken. 
Haar mantra is ‘gebruik technologie maar laat 
technologie jou niet gebruiken’. 

Vanavond staat in het teken van moderne tradities. 
‘Ambacht is weer sexy!’ pronkt op de website 
van BrabantKennis. Er had ook kunnen staan 
‘Analoog is weer sexy!’. Want in postdigitale tijden 
is de avant-garde analoog, Joy Of Missing Out 
het nieuwe FOMO (Fear of Missing Out), lokaal 
het nieuwe globaal, buiten het nieuwe binnen, 
langzaam het nieuwe snel, kleiner het nieuwe 
groots, primitief het nieuwe innovatief, en offline 
de nieuwe luxe. 

“Offline is de nieuwe luxe”

Een paar jaar geleden zat ik in een diepe put, liefdesverdriet was de druppel 
die mijn emmer had laten overlopen. Zoals veel in mijn leven pakte ik de crisis 
grondig aan: ik ging onthaasten, tijdelijk offline, volop mediteren, sporten, gezond 
eten, gebruikte weinig verdovende middelen, ging in therapie en verslond het ene 
e-zelfhulpboek na het andere. 

AMBACHTSPASPOORT      NADINE ROESTENBURG

Naam: Nadine Roestenburg
Leeftijd: 30
Woonplaats: Tilburg
 
Aan welke traditie(s) hecht jij 
veel waarde, en waarom?
“Feestjes geven! Met Pasen, 
kerst, oud en nieuw of voor 
mijn verjaardag. Omdat het 

momenten zijn waarop alle 
mensen die ik graag zie fysiek 
bij elkaar komen. Ik ben niet 
zo goed in het onderhouden 
van sociale contacten via sms, 
WhatsApp, e-mail of sociale 
media. Liever spreek ik in mijn 
tuin of in een café af.” 

Welk ambacht zou jij graag 
willen beheersen, en waarom? 
“Programmeren, om digitale 
technologie beter te kunnen 
begrijpen. En pottenbakken 
omdat het me heel leuk lijkt om 
dat te doen.”

Lees de volledige column op 
cultureeleigenwijs.nl

http://www.cultureeleigenwijs.nl
http://www.cultureeleigenwijs.nl
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Wat betekent dit alles nou voor de verhouding tussen traditie, ambacht en de analoge 
wereld aan de ene, en moderniteit, innovatie en de digitale wereld aan de ándere kant? 
Gabriël constateert dat woorden als innovatie, vernieuwing en moderniteit, na een piek 
eind jaren negentig, sinds 2000 een stuk minder gebruikt worden. “In het ideale geval 
zijn traditie en moderniteit met elkaar in balans. Momenteel zie je de belangstelling voor 
innovatie wegvallen, alsof mensen er hun buik van vol hebben. Ja, bestuurders willen 
altijd vooruit: met Europese integratie, maar ook met bijvoorbeeld digitalisering van 
overheidsdiensten. Maar het leven zelf is boven alles een fysieke aangelegenheid. Als je 
denkt dat een scherm fysiek contact kan vervangen, is dat een hele beperkte opvatting 
van het leven.”

Vanuit het publiek komt de vraag hoe het toch kan dat behoudende partijen als het 
Forum voor Democratie – en, eerder, de LPF van Pim Fortuyn – vooral in West-Brabant 
zo goed scoren. Volgens Gabriël moet een stem op die partijen niet zozeer worden gezien 
als een zucht naar het oude, maar vooral als een stem tégen de elite. “In het oosten van 
de provincie werken elite en non-elite van oudsher veel meer samen. De betrekkingen 
zijn er van oudsher wat soepeler.” De hang naar het verleden zie je volgens een 
aanwezige wel duidelijk terug in onze gebouwen. Klopt, constateert ook Gabriël. “Kijk 
maar naar de herbestemming van het Klokgebouw in Eindhoven: dat gebouw verwijst 
nadrukkelijk naar het roemrijke industriële verleden van de stad. Er is sprake van een 
brede herwaardering van het verleden.”

Ook naar aanleiding van de presentatie van Mandy en Florian wordt er nagepraat met 
elkaar en met het publiek. Traditie en moderniteit zijn volgens Florian geen gescheiden 
werelden; het ambacht wordt steeds meer ingezet om naar de toekomst te kijken, en 
de waardering voor ambachtslieden groeit weer. Tegelijkertijd verkeren mensen die 
met hun hoofd, en mensen die met hun handen werken, vaak nog in hun eigen ‘bubbel’. 
Mandy’s vrienden- en kennissenkring telt weinig accountmanagers, inkopers of HR-
medewerkers, geeft ze toe. “We spreken een andere taal. Als ik om vier uur een afspraak 
heb met een andere kunstenaar, dan snapt hij of zij heel goed dat ik die afspraak verzet 
als ik net lekker bezig ben. Dat zal niet iedereen begrijpen.” De twee accountants in 
het publiek kennen op hun beurt maar weinig kunstenaars, ambachtslieden of andere 
mensen die vooral met hun handen werken, erkennen ze. “Juist daarom proberen we 
ook steeds beter naar de mens áchter de cijfers te kijken. In die zin biedt deze avond 
zeker aanknopingspunten.”

Weg uit de bubbel

Leesgierig?

1 2GABRIËL VAN DEN BRINK 
PUBLICEERDE IN 2018 HET BOEK 
‘HEILIGE GEEST. EEN ESSAY 
OVER AARD EN WORDING VAN DE 
MENSELIJKE NATUUR.’

MEER OVER TRADITIE VS. MODERNITEIT 
LEES JE IN HET INTRIGERENDE 
GESPREK TUSSEN GABRIËL VAN 
DEN BRINK & STEVEN TEN THIJE OP 
CULTUREELEIGENWIJS.NL.

In het surrealistische doolhof Doloris presenteren we 
de oogst van de verkenning naar de culturele eigen(wijs)
heid van Brabant.
 

OOGSTBIJEENKOMST  
CULTURELE EIGEN(WIJS)HEID
Donderdagmiddag 27 juni 2019 
Doloris, Tilburg

Save the date

http://www.festivalatlas.nl
https://respons.nl/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=gabriel-van-den-brink/heilige-geest--9789056255060/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=gabriel-van-den-brink/heilige-geest--9789056255060/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=gabriel-van-den-brink/heilige-geest--9789056255060/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=gabriel-van-den-brink/heilige-geest--9789056255060/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=gabriel-van-den-brink/heilige-geest--9789056255060/
https://cultureeleigenwijs.nl/traditie-en-moderniteit/
https://cultureeleigenwijs.nl/traditie-en-moderniteit/
https://cultureeleigenwijs.nl/traditie-en-moderniteit/
https://cultureeleigenwijs.nl/traditie-en-moderniteit/
https://cultureeleigenwijs.nl/traditie-en-moderniteit/


Ga je mee op verkenning naar de culturele eigen(wijs)
heid van Brabant? BrabantKennis onderzoekt met 
deze trendverkenning wat Brabantse kunst en 
cultuur is voor cultuurmakers en cultuurexperts, 
maar bovenal wat de betekenis van kunst en cultuur 
is voor de Brabander. We brengen de Brabantse 
cultuur letterlijk in beeld en proberen zo de culturele 
code van Brabant te kraken.

Bij deze verkenning gaan we op onze eigen wijze te 
werk, zoals we dat altijd doen bij BrabantKennis.  

Wat we onderweg ontdekken, delen we zo veel 
mogelijk via deze website, sociale media en in 
bijeenkomsten waar iedereen welkom is. Deze 
website vult zich steeds verder. Met nieuwe verhalen, 
nieuwe cijfers, nieuwe dilemma’s. Daarbij laten we de 
verbeelding – letterlijk en figuurlijk – zijn werk doen. 

www.cultureeleigenwijs.nl

CULTURELE  
EIGEN(WIJS)HEID
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VERKEN MET ONS MEE!
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Colofon
BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant: 
onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. We prikkelen 
tot nadenken en houden Brabant scherp. Wij observeren, 
confronteren en inspireren, en dat doen we door trends te spotten, 
toekomstbeelden te schetsen en nieuwe perspectieven te bieden.

Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis
en vind ons op Facebook en LinkedIn.

zonder grenzen
verbind je de ene wereld
grenzeloos aan de andere
maak je een nieuwe beschikbaar

van nu
tot ooit
van ver
tot thuis

– BRIEF VAN DE KONING

Tekstschrijver: Joost Peters
Eindredactie: BrabantKennis
Fotografie: Willeke Machiels 
Vormgeving: Bureau Vertigo 

http://www.brabantkennis.nl
https://twitter.com/BrabantKennis
https://www.facebook.com/BrabantKennis/
https://www.linkedin.com/company/brabantkennis/
https://ministerievantekst.nl/
https://www.brabantkennis.nl/
https://www.willekemachiels.com/
https://bureauvertigo.nl/

