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Scheepje op Houten Golven

door Stichting workheart

Aarzelend klimmen de mensen op het platform; ze kijken elkaar aan, nie-
mand kent elkaar. Ze nemen plaats rond het grote wiel, pakken het vast 
en beginnen te lopen. Er klinkt een voorzichtig geknerp en geratel, een 
klapperend geluid en dan… richt het schip zich majestueus op en danst 
haar onstuimige dans tussen haar houten golven, als in de branding. In 
beweging gezet door de mensen aan het rad is Scheepje op Houten Gol-
ven begonnen aan een driedaagse reis, publiek uitnodigend om haar in 
beweging te houden. Veel bezoekers geven daaraan gehoor; ontroering, 
schoonheid en pret wisselen elkaar af. 

De aanleiding
De Internationale Hanzedagen 2017 zouden in Kampen gehouden worden 
en vanuit die organisatie was er belangstelling voor Scheepje op Houten 
Golven, een kunstwerkje dat in 2007 door Bert van der Sluijs en Douwe 
Buwalda werd ontwikkeld ter gelegenheid van hun expositie Openbarstig 
Weerbaar in de Koornmarktspoort te Kampen.
‘Scheepje’ is een beweegbaar kunstwerkje gemaakt van twee houten stoel-
pootjes en een souvenirachtig zeilbootje die door middel van een mecha-
niekje met elkaar in verbinding staan. Als je het slingertje in beweging 
brengt, draaien de pootjes en danst het scheepje op en neer. Je kunt het 
werkje zien als een afspiegeling van de samenwerking tussen Bert en Dou-
we. Hoe ze als duo in de deining tussen beide kunst laten ontstaan. Het 
werkje kan als een geinig dingetje worden opgevat, of als een mooie meta-
foor voor een samenwerking op schaal, waar men zich maar zo in herken-
nen kan. ‘Ik zit wat te prutsen en in samenwerking met de golfjes gaat een 
scheepje dansen.’ Men voelt het als het ware al doende aan.
Voor Bert en Douwe vormt hun samenwerking bij het laten ontstaan van 
kunst een avontuur. Een proces waarin beklemming, ironie en vreugde om 
de voorrang strijden.
In 2015 hebben ze als duo work#art een plan ingediend bij de organisatie 
van de Internationale Hanzedagen 2017 te Kampen. Het ging in eerste in-
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stantie om een project waarbinnen een uitvergrote versie van voornoemd 
‘schaalmodel’ zou worden gerealiseerd.

Het plan
In 2016 werd Niek van der Sprong Culturele Producties aangesteld als op-
drachtgever en werd dit plan gekozen om uitgevoerd te worden als onder-
deel van het culturele gedeelte van het evenement. Al heel snel rijpen er 
heel andere ideeën. Een uitvergroting maken van een bestaand kunstwerk 
is niet uitdagend genoeg voor de kunstenaars. Het plan ontstaat om, samen 
met een groep vrijwilligers, een nieuwe, levensgrote versie van het poëtisch 
gegeven Scheepje op Houten Golven te ontwikkelen en te bouwen. Dat wat 
als kunstenaarsklusje bij work#art gerijpt is, wordt nu in een veel groter ver-
band gedeeld. Ze doen nu iets wat ze al veel vaker doen, maar nog nooit in 
zo’n groot verband en zo expliciet als in dit project. Nu komt iedere betrok-
kene alles in uitvergrote schaal tegen: de deining van het scheepje tussen 
de golven en ook het proces van ‘laten ontstaan, ontwikkelen en samenwer-
ken’. Dit, gepaard met het Hanzegegeven, maakt het nog veelomvattender: 
op elkaars kaarten vertrouwen, voor de ander handelsbetrekkingen onder-
houden, maar ook relaties aanknopen. Erop uit durven gaan, zoekend pro-
beren, proeven wat je doet, kennismaken met de vreemde overkant. Profi-
teren van elkaar, maar ook zorgen voor elkaar. Ze willen een deining in de 
stad teweeg brengen; het wel en wee van de stad afstemmen op de persoon-

Participerend publiek aan het werk. Foto: workheart.
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lijke omstandigheden waarin mensen verkeren. Iets wat zich tussen beide 
vanuit het verschil ontwikkelt; daarvoor een opmerkingsgezindheid laten 
ontstaan en tot onderscheid brengen.
Het is niet niks om het vanzelfsprekend onderscheid in een bestaande samen-
leving en cultuur naar kunst te ontwikkelen. Dat vraagt sturing, geleiding 
van de wind en wat niet al. Ieders belang moet worden gehonoreerd: de een 
wil het spectaculair, voor de ander is gevoeligheid belangrijk en het moet ook 
voldoen aan iets sociaals. Het strijden om de voorrang van ironie, beklem-
ming en vreugde komt hier dubbel en dwars terug. Zo gaat het van product 
(uitvergroot schaalmodel) naar proces (samen ontwikkelen en bouwen). 
Kortom, het Hanze-elan als uitdaging voor samenwerking gericht op de toe-
komst en dan ook nog wereldwijd: niet van dat benauwde! Dit alles werd 
leidraad voor de samenstelling van het team. De rol van Bert en Douwe als 
begeleiders in dit proces is het toezien op en beschermen van het poëtisch 
gehalte in het kunstwerk, waardoor het zijn volledige zeggenschap kan ont-
wikkelen.

Het project
Gedurende de periode van ontwikkelen en bouwen heeft de nadruk gelegen 
op samenwerken. Met alle ups en downs van dien; niemand kende elkaar 
en er kwamen vele verschillende achtergronden en culturen samen. Vanuit 
die verschillen zijn mooie initiatieven ontstaan, al ging dat niet altijd zon-
der slag of stoot. Meestal kan men wel een helpende hand gebruiken, even 
samenwerken. Maar voor Stichting workheart is samenwerking een doel op 
zich. Dat maakt verschil. Leven en werk is wat ons betreft je werking ervaren 
en uitproberen in de samenhang van alles met alles. Vanuit je eigen wer-
king ontwikkel je via elkaar. Emotie is de werking die je voelt. Scheepje op 
Houten Golven krakt en knerpt een beetje, soms klinkt het als muziek in de 
oren, soms stuitert het scheepje wat in zijn mechaniek. Als mensen zichzelf 
in hun eigen klankkleur beluisteren stemmen ze steeds zorgvuldiger af. 
Tijdens een bijeenkomst van langdurig werkzoekenden hebben we via beeld 
en woord lokale vrijwilligers enthousiast gevonden over dit project. Via het 
COA hebben we contact gezocht met minderjarige alleenstaande vluchte-
lingen. Vijf Afghaanse jongens wilden heel graag met ons en de andere vrij-
willigers samenwerken. Er is een film over die beginperiode gemaakt; we 
kunnen die nog niet publiceren; één van de jongens is nog minderjarig en 
mag voor zijn veiligheid niet herkenbaar in beeld getoond worden. Tijdens 
de projectperiode waren ze allemaal nog minderjarig; het spanningsveld 
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tussen zo intiem samenwerken en geen beelden naar buiten te mogen bren-
gen was altijd aanwezig. Alweer een uitdaging: nu om ondanks die handi-
cap de bevolking toch te betrekken bij dit project. Dankzij zeer zorgvuldig 
gemaakte opnames is dit wel gelukt.
Door publicaties in de pers heeft zich nog een aantal mensen spontaan aan-
gemeld, waaronder ook een stel scholieren. In een later stadium zijn twee 
bevriende Vietnamese kunstenaars, met steun van het Prins Claus Ticket-
fonds, overgekomen om het team te versterken met hun speciale inbreng. 
Zo werd de groep echt mondiaal. Binnen deze groep willen we betrokken-
heid bewerkstelligen vanuit het perspectief van hun persoonlijke situatie. 
Een half jaar lang de horizon verruimen; daar waar het festival op de viering 
van het verleden gericht is, appelleren wij aan ondernemingszin gericht op 
ontwikkeling richting de toekomst in een breder verband. 

Het bedrijfsleven
Het was verrassend hoe een groot aantal bedrijven bereid was om het pro-
ject te sponsoren. Van het verzamelen van fruitkratjes voor de houten gol-
ven tot kortingen op materiaal en gereedschap, het beschikbaar stellen van 
etalages voor publiciteit, vervoer naar de locatie en het uithijsen van het 
kunstwerk door het open dak van de werkplaats. 

Totaalbeeld vanaf de waterkant. Foto: workheart.
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Na de start in een door medekunstenaars beschikbaar gestelde ruimte, waar 
diverse versies van Scheepje ontwikkeld werden, kregen we van de gemeen-
te Kampen eind februari het voormalige zwembad De Steur aangeboden 
als werkplaats. Groot, verwarmd en een mooie plek voor de geboorte van 
Scheepje en haar golven. Vanaf het begin, zelfs nog voor de start, zijn er via 
de diverse lokale perskanalen opnames en interviews bij de Kamper kijkers 
en lezers terechtgekomen. Zo is iedereen in staat gesteld om het proces te 
volgen langs de diverse stadia. 
Tijdens het evenement zelf werd het publiek door de vrijwilligers, die in-
middels eigenaar waren geworden van het Scheepje, uitgenodigd om het 
werk in beweging te zetten en op gang te houden. Er was ook een tentoon-

Aanzicht op de noordzijde van het kunstwerk. Foto: workheart.
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stelling van de ontwerpen en ideeën die niet in het kunstwerk verwerkt 
waren, maar wel van belang voor de ontwikkeling zijn geweest. Daarnaast 
kon iedereen deelnemen aan workshops die werden gehouden over het pro-
ces van de totstandkoming en alles wat iedereen daarin tegenkwam. Daar 
zijn mooie herkenningsmomenten uit voortgekomen; mensen konden de 
wrijvingen veelal zomaar vertalen naar hun eigen situatie.

De opening en de follow up
Een feestelijke gebeurtenis waarbij veel vrijwilligers de eerste slinger gaven 
aan het grote wiel. Helaas konden de Afghaanse jongens er niet bij zijn van-
wege een uitspraak van de rechter over de status van één van hen, uitgere-
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kend op deze dag! Burgemeester Bort Koelewijn, gedeputeerde van de pro-
vincie Overijssel Monique van Haaf, de Vietnamese ambassadeur mevrouw 
Ngô Thj Hoà en een aantal genodigden uit alle geledingen van de bevolking 
vulden het team soepel aan. 
Hierna hebben de bezoekers van de Hanzedagen drie dagen lang de kans 
gekregen en massaal genomen om het Scheepje keer op keer met vereende 
krachten, onder supervisie van de vrijwilligers, in beweging te krijgen en te 
houden. 
De herinnering aan het Hanze-elan van weleer en de zoektocht naar dat van 
2017 middels Scheepje werd in oktober omgezet in een blik op de toekomst. 
Zoals work#art gewend is te doen, is van overgebleven materiaal een symbo-
lisch zaad gemaakt. Op de plek waar Scheepje gedanst heeft is dat zaad ge-
plant met daarbovenop een blijvende plaquette als aandenken. Een cadeau-
tje voor de stad, haar bevolking en voor alle betrokkenen bij dit project.
Hiermee houden we de gedachte levend dat kunst heel veel vermag. We 
hopen dat deze gedachte in Kampen weerklank zal vinden en zal leiden tot 
nieuwe samenwerkingsprojecten waar kunst mag ontstaan tussen mensen 
die onderlinge verschillen inzetten om een leven als kunstwerk waar te 
maken.

Een kleine greep van eerder in Kampen uitgevoerde projecten:
- ‘Hengelen met vleugels’ (2004) in de Lutherse kerk.
- ‘Openbarstig weerbaar’ (2007) van kelder tot nok in de 
 Koornmarktspoort.
- ‘Nog voor het eerst…nee eerder nog’ (2010) in de Schepenzaal 
 van het oude Stadhuis, nu het Stedelijk Museum.
- ‘Scheepje op Houten Golven’ (2017) in het Oorgat.
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