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Van haar dode kat naaide ze een hand-
tas:Tinkebelts projecten zijn scherp en
conf ronterend . Ze maaktgeen onderscheid
tussen kunst en samenleving, en houdt
ons meedogenloos een spiegel voor. Abe[-
tje Hoogenkamp, toenmatig stadspredikant
van Amsterdam, vroeg haar voor de preek
van de Leek (2012) en de Amsterdamse
Kerkennacht (201 3).

Buiten het kunstcircuit
lk ga buiten het systeem om. lk ben een voor-

beeld van hoe het normaal niet gaat, maar hoe
het ook kan. lk kom vaak op televisie en in de
krant en je zou zeggen: dat is goed. Maar binnen
de kunst is dat not done. Ats kunstenaar hoorje
niet heeI e rg b u iten het c ircu it te tred e n. lk h eb
subsidieafwijzingen gekregen van het
l\4ondriaanfonds, enket op basis van het feit dat
ikte veeI in de krant kom. Dat kan niet goed zijn.
Het be[ang van kunst is, dat het de meest vrije
context is. Er zijn wet regets, maar toch mag a[[es.
0m te citeren uitÁlice in Wonderlond:,1 betieve
six impossibte things before breakfast.,

Verhalenverteller
Ats je iets zou wilten benoemen van wat ik

ben, dan zouikzeggen: ik ben een verhalen-
verteller. Dat kan op elke manier. Elke kunstenaar
is een verhalenverte[[er. Pubtieke opinie is een
materiaalwaarmee ik werk, maar er is geen be,
perking. De hete weretd is mijn materiaat. lnter-
net hoort erbij en ook het gesprek bij het koffie-
apparaat op kantoor in de [unchpauze. En ats ik
naarde jungte van Guinee-Bissau afreis en daar
in een huis IKEA-meubeten plaats en wat er daar-
na in zo'n dorp gebeurt... Dat hoort er ook bij.

Vanuit urgentie zoek ik naar een specifieke
manier om het verhaatte vertellen. Hoe ik het

r nspt reren

verteI is attijd weer anders. lk prikket mensen met
als doel het redden van de wereld.

Machtig middet
lk denk niet dat er een machtiger middeI is

dan kunst. De inspiratie waar de ideeèn van poti-
tici vandaan komen, is a\tijd kunst. A\sik een ti\m
maak over het fosfaatprobleem, Sove our Child-
ren , dan zorgt dat voor een wetswij ziging. Maar
ook een heel mooi schitderij van Van Gogh kan
iets zijn wat zó goed is, zó inspirerend, dat men-
sen zin krijgen om iets goeds te doen. Kunst kan
ervoor zorgen dat iemand geïnspireerd raakt,
zonder dat deze persoon het gevoet krijgt dat er
iets wordt vertetd, anders dan bij een speech bij-
voorbee[d. Dan hebben mensen het gevoet dat
het een eigen idee is. Dat is veelsterker dan wan-
neerje denkt datje hetvan iemand overneemt.
Die macht is enorm. lk maak daar gebruik van. Ats
iets mijn materiaaI is, dan is het weI de kunst zelf.

Rana Plaza
TinkebeLl reisde in opril 2014 of noor Sovor

in BongLadesh, het dístrict woor een jaor eerder
Rono Plozo, een gebouw met textieLfobrieken,
instortte en meer don duizend textielorbeiders
omkwomen. Ze mookte een oongrijpende repor-
toge over de rompplek, en richtte er een monu-
ment op voor de woordigheid von de overLedenen.

Een jaar na de ramp ging ik naar Bangtadesh
en wat bteek? Ngo's, potitici of journatisten reizen
naar de hoofdstad Dhaka af om te kijken hoe het
er voor staat. Dan doen ze via de ambassade een
rondje fabrieken en Iuisteren naar wat tezingen
van enkete mensen die Engets kunnen. Ze hebben
maar een paar dagen de tijd. Maar dan zie je pre-
cies niks. Er zijn een paar duizend stachtoffers
en die hoor je dan niet, want die kunnen een reis
naar de stad helemaal niet betalen. Vanuit Dhaka
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'l 2 ll -1 2.2 Ti n kebett, Prêe k vo n d e Leek,Si ngetkerk

Amsterdam,201 2. Boven preekstoet: Lynne Leegte'

Flight (2O12;geprepareerd papier; 30 x 40 cm elk ve[;

tangdurige i nstattatie)
Foto's Frlso (oollrran

ben je met de taxi a[ gauw twee uur onderweg

om in Savar te komen. Op Rana Ptaza heb ik geen

btanke gezien. Dat ik daar kom als vrouw alleen,

in m'n roze jurk en op hoge hakken, is heet bijzon-

der.Je mooi aankleden is hettonen van respect.

De inwijding van het monument kwam op de voor-

pagina's van de kranten in Bangladesh. Naar aan-

teid ing van de film ben ik u itgenod igd voor een

werkgroep vanuit de Partij van de Arbeid over

textieLindustrie in BangLadesh; een expert-

meeting. lk voelde me gevleid... lk expert? Een

hatf jaar geteden wist ik er ook niets van. Het

choqueert me dat ik dan expert ben omdat ik

er stechts vijf weken was.

Preek van de Leek (201 2)

Abettje Hoogenkamp, toen stadspredikant bij

de Protestantse Kerk, heeft me gevraagd voor de

Preek van de Leek in de SingeLkerk in Amsterdam.

lafb.12.1-12.2,p. 12ol lk was verbaasd omdat ik

niets met de kerk deed.lk realiseerde me heel

goed dat de kerk voor heeI veeI mensen heel

groot en heitig is- En op het moment dat juist die

mensen mij vragen de kerkdienst over te nemen,



135

voel ik me heeI gevleid. Het is een teken van ver-
trouwen. lk bteek een enorme ktik met Abettje te
hebben en we zijn echt vrienden geworden. Ze
heeft me een half jaar begeteid. lk wist heel wei-
nigvan hoe een kerkdienst werkt. Het is eigentijk
een theaterstuk met een vaste opbouw. Abettje
vertetde me dat het onwijs getest is, wat werkt
het best, hoe kun je mensen raken, hoe kun je
mensen een goed gevoel geven en met inspiratie
naar huis laten gaan? ln een goede kerkdienst ga
je een emotionete roller cooster door. Met pieken
en daten, over zorgen, hoop en hutp;atte emoties
komen dan aan bod. At die onderdeten heb ik ge-
probeerd in de preek te stoppen, zodatje met een
goed gevoet, en vooraI met het gevoet datje nu
iets wilt doen, naar huis gaat.

Voor de preek was er een bijbettezing. lk was
op dat moment taa[coach bij VtuchtetingenWerk.
lk coachte een jongen uit Eritrea. Hem heb ik ge-
vraagd de bijbettekst voor te lezen. Omdat hij nog
geen Nederlands kende, tas hij atleen de letters
voor en dat ging tergend [angzaam. Hij wist niet
wat hij las, maar hij deed ontzettend zijn best. lk
had niets uitgetegd. Het was een uttiem voor-
beetd van iets zeggen en niet weten wát je zegt.
Het gaat overJezus die niet handett naar wat hij
zegt. We hebben, net ats Jezus in dit verhaat, atte-
maaIeen dubbete moraat.lk kan tezingen geven
over de voedselindustrie en de ktedingindustrie
en dan ga ik ook zetf de mist in omdat ik hier in
Nedertand teef. Het is heel ingewikketd om het
goed te doen.
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Profeet, roeping, off er
Een paar keer ben ik als profeet omschreven.

Ook wordt gezegd dat ik een roeping heb en offers
breng. Een beetje ongepast, omdat mensen iets
groters van me maken dan ik ben. lk weet hoe

betangrijk profeten zijn voor de mensen die dat
opsch rijven.

Op het moment dat mensen van mij het
kwaad van de wereld maken, en mlj dus de schutd
geven van a[[es en mij dood wensen, dan hebben
zij voor hun gevoel iets goeds gedaan. Door het
stechte dood te wensen, heb je goed gedaan, voeI
je je beter en kun je zetf weer betere dingen doen.
Het heeft dus een functie. Zo werkt het nou een-
maa[. Dan zie ik ook het betang ervan en denk ik:

doe maar dan.

Sove the ldentities (2013)
ln de Kerkennachtwas hetthema Gelovenín

Amsterdom.lk was heeLactief met uitgeproce-

deerde viuchtelingen en heb hetthemavertaa\d
naar mensen die uitgeprocedeerd zijn omdat

men simpelweg niet getooft datze zijn wie ze zijn,

omdat er geen bewijs voor is. Maar het is absurd,

want ze zijn er gewoon. Ats je geen papieren hebt,

betand je op straat.
lk had Joyce van Nispen, een handtezer, uitge-

nodigd. ln de Regentenkamer op het terrein van

de Protestantse Diaconie in Amsterdam was een

open podium, waar de vluchte[ingen hun hand

door haar lieten lezen. laÍb.12.3-12.5] ln je handen

is heetduidetijkte tezen wie je bent, je eigen-

schappen, je karakter, je talenten, d romen en

wensen, je mogetijkheden. Maar ook de trauma's

die je hebt opgetopen staan in je handen. Het is

een afdrukvan wie je bent. Daar heb je je bewijs,



Je hebt geen papieren nodig want het staat ín je
handen! Maar ats uitgeprocedeerde vtuchtel.ing
is de enige identiteit die nog aan je kteeft, dat je
ittegaal bent. Uit wetk gezin je komt, uit wetk Land,
wat je hebt meegemaakt, je relaties... Het doet er
aLtemaal n iet meer toe als het erom gaat of je h ier
mag btijven of niet. Je bent itIegaat, punt. lk tiet
zien dat mensen die volgens de papieren geen
mensen meer zijn, toch mensen zijn door hun
handen te lezen. Dat was heeI ontroerend. ln het
voortraject zijn we naar de V[uchtkerk gegaan,
om te kijken of de mensen dit wetwi[den. De
meest emotionete dingen waren hier aI gebeurd
omdat er dingen naar boven kwamen. Het maakte
heeI vee[ los.

PopUpKerk
lk ken best veeI christelijke mensen. lk kom

ujtZeetand en heb - als enige, vrijwittig - cate-
chisatie gedaan. lk witde heetgraag in God geto-
ven, maar dat is niet getukt. Later ben ik bij de
Amsterdamse PopUpKerk van Rikko Voorberg,
theotoog en theatermaker, terechtgekomen.
Ongeveer de hetft van de mensen komt uit de tra-
ditionete kerk en gelooft in God. Ze zoeken een
plek die meer van deze tijd is, die ze beter begrij-
pen en naar zich toe kunnen trekken. De andere
heLft is van a[[es en ik zit in de van aItes-groep.
Wat ik prettig vind, is dat we altemaal rasmoralis-
ten zijn. De kerketijke ruimte zie ik niet ats een
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12'3 -12.5 Tinkebett, sove the /dentities, uitvoering:Joyce van Nispen, RegentenkameÍ
Corvershof (Protestantse Diaconie Amsterdam), Kerkennacht, 22 juni 201 3
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fysieke ruímte, maar aÍs een gemeenschap. De
PopUpKerk is in een woonkamer met wat bijeen-
geraapte meubels. Ats je een goede predikant
hebt, doet de kerkruimte er niet zo toe. Het ge-
meenschapsgevoeI is heet betangrijk. De popUp-

Kerk geeft ook een famitiegevoet.
De kerk is het laatste instituut dat voor de

aIterzwaksten opkomt, zoats u itgeprocedeerde
vtuchteIingen. Ats de kerk wegvalt, vatt de zorg
voor de allerzwaksten weg. lkvind het heet erg
dat de kerk steeds kleiner wordt. Stet, ik ga tater
hee[ erg rijk worden en ik ga dood, dan mag at het
geld naar de kerk. En dat stukje God, dat denk ik
gewoon weg.

lnspireren
Als je een gemeenschap mee weet te krijgen,

dan is dat echt fantastisch. Ats je een gemeen-
schap hebt geinspireerd, is dat niet weg nadat
jij iets hebt getoond of gedaan, dan gaat die ge-
meenschap er mee door. Ook ats je iets laat zien
aan een pubtiek dat niet direct een gemeenschap
is, kunnen mensen dat in hun gemeenschap
brengen. Vaak hebben mensen het gevoet dat ze
in hun eentje weinig kunnen. lk bestrijd dat ge-
voel. Want in een gemeenschap hebben mensen
weI dat gevoet. Ats jij die gemeenschap kunt in-
spireren, is het groot wat je kunt bereiken.

lnterview gehouden in Amsterdom, T november 201 4


