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Stichting Onterfd Goed zorgde tijdens
de DDW voor de nodige gefronste
wenkbrauwen met de verbranding van

tientallen schi lderijen.
De verbranding was geen creatieve uiting

maar een statement: wat moet er met (ka-

potte) kunst gebeuren die niemand meer

wil. "ln Nederland mag kunst, uitgezonderd

objecten, niet gerecycled worden", legt Jo-

lande Otten van Onterfd Goed uit. "Dus

kunst die beschadigd is en waarvan repara-

tie duurder is dan de waarde én waar geen

belangstelling voor is, niet worden herge-

bruikt. Dus van kapotte schilderijen mogen

geen leuke handtasjes of andere dingen

worden gemaakt. Kapotte of 'verweesde'

kunst, zoals ik het noem, moet of oneindig-

worden bewaard, of worden weggegooid

of vernietigd." Om die regelgeving, het is

geen 'wet' maar een richtlijn die al bijna

honderd jaar bestaat, aan de kaak te stellen,

koos Onterfd Goed, voor verbranding. En

die deed tijdens de DDW op Sectie C veel

mensen de wenkbrauwen fronsen.

De Eindhovense textiel-kunstenaar Saar

Scheerlings zit op een terrasje op Sectie C

een pizza te eten en ziet de verbranding

verbaasd aan. "Pijnlijk om te zien. Maar

blijkbaar hoort ook dit bij onze huidige

maatschappij waar ook kunst geen oneiding

leven blijkt te hebben." Als ze de achterlig-

gende reden voor de verbranding hoort,

snapt ze het beter. "lVlaar dan nog voelt het

niet goed kunst te verbranden."

De stichting Onterfd Goed zoekt nieuwe ei-

genaren voor kunstwerken, soms hele col-

lecties die merendeels afkomstig zijn uit

musea die sluiten of samengaan. Maar ook

kunst uit voormalig gemeentelijk onroerend

goed of een kunstuitleen die sluit. "Als het

hun zelf niet lukt overbodig geworden

kunst te verkopen, komt het bij Onterfd

Goed terecht. Uit heel Nederland. Wij pro-

beren alsnog nieuwe eigenaren te vinden,

wat voor 90 procent lukt. Maar soms zijn de

werken te erg beschadigd, door scheuren en

vocht bijvoorbeeld, dat ze alleen nog in de

weg staan. Over de aÍgelopen twee jaar

waren dat bij ons een vijftigtal werken."

Kunstenaar Martin Voorbij gebruikt sinds

enige tijd delen van oude schilderijen van

de rommelmarkt om nieuwe kunstwerken

te maken. "lk knip er stukjes uit en maak er

een soort collages van." Wat dus volgens de

officiële richtlijnen niet mag.


