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Florentijn Hofman ging naar de academie om te schilderen, maar al na het 
eerste jaar belandde hij bij Beeldhouwen. Vanaf het derde jaar maakte hij 
tijdens de zomervakantie muurschilderingen samen met andere studenten van 
de opleiding Beeldende Kunsten. Serieus, er werd zelfs een maatschap voor 
opgericht. En groots; de gigantische kerncentrale van Hennie van der Most in 
Kalkar voldeed net aan hun ambities en beschikbare tijd. De geschilderde steile 
bergtoppen zijn daar nog steeds te bewonderen. Dit in tegenstelling tot zijn 
tijdelijke kunstwerken. Voordat we ons verder in Hofman’s kunst verdiepen zijn 
we benieuwd ‘hoe’ hij op eigen wijze zijn brood kan laten rijzen. 

  ”ruimtelijk       opvoeder”   
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I“Ik ben geïnteresseerd in mensen, ben een jager, ga recht op 
mijn doel af, maar niet ten koste van.”

Ondernemerschap
Florentijn is naast kunstenaar ook ondernemer. Hij weet hoe hij zijn kunst 
moet verkopen. Bij een pitch, de concurrentie blijft ook voor hem groot, 
weet hij met weinig middelen de nieuwsgierigheid van de beslissende 
commissie op te wekken. Over ieder detail wordt nagedacht. Dus ook 
over zijn performance. Niet gekunsteld, Florentijn heeft van nature gevoel 
voor timing, een eigenschap die hij later verder is gaan perfectioneren. 
Florentijn: “Ik ben geïnteresseerd in mensen, ben een jager, ga recht op 
mijn doel af, maar niet ten koste van. Mijn esthetiek, vormgeving, moet 
overeind blijven”. 

Neem bijvoorbeeld zijn laatste beeld: de Bospoldervos. Bij de presentatie 
lag het meegebrachte miniatuur vosje een kwart uur verborgen onder 
een plastic zak. De commissieleden werden steeds nieuwsgieriger. Hij 
hield ze tot vijftien minuten in spanning. Ook dat is (een) kunst.  

Het bezoek
We bezochten Florentijn in Arnhem, waar hij woont en zijn atelier heeft. 
We hadden ons zoals altijd goed voorbereid, dus toen hij ons vrij snel 
twee ingepakte zwaantjes/cygnets liet zien, hielden wij onze kaken stijf 
op elkaar. Al weken voor dit interview hadden wij onszelf neuro linguïstisch 
geprogrammeerd. ‘Niets zeggen over ronddobberende snavelachtige 
beesten die op een badeend lijken’. Daar is al heel veel over geschreven 
en verteld door Florentijn. 
Toch blijft het een mooi verhaal dat we hier graag weergeven. Soms is 
het leven een kwestie van de perfecte timing en een beetje geluk.

Timing
Op een pak Yogho Yogho stond het telefoonnummer van Campina, de 
zuivelproducent uit Woerden. In een reclame hadden zij iets gezegd over 
een badeend en ineens had Florentijn een vet idee. Hij belde de afdeling 
public relations. Het leverde hem een betaalde haalbaarheidsstudie 
op naar de uitwerking van zijn idee. Na een beleidsverandering binnen 
Yogho Yogho belandde de studie in een bureaulade. Het moment van 
de rubberen badeend was nog niet aangebroken. Begin 2006 stond 
de badeend onder het kopje ‘Work in progress’ op zijn nog niet zolang 
daarvoor gelanceerde website. Hofman had deze website pas openbaar 
gemaakt nadat hij inmiddels een redelijk oeuvre had opgebouwd. Ook 
daar had hij over nagedacht. Alle details zijn belangrijk.     
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De Biënnale Estuaire in Frankrijk was voor de editie in 2007 op zoek naar 
een vrouwelijke kunstenaar. Omdat ze dachten dat de kunstenaar achter 
de website van Florentijn een vrouw was, werd hij uitgenodigd om naar 
Nantes te komen. Hij overwon de voorkeur van de organisatie voor een 
vrouw en de eerste badeend van 32 meter hoog werd gerealiseerd. 
Vele grote havensteden volgden. Overal ter wereld. Florentijn verkreeg 
wereldfaam, waardering en heel soms te maken met kopieergedrag. 
In Canada bijvoorbeeld. Daar klaagden politici over de kosten van de 
badeend. Maar liefst € 80.000,--. Veel geld, zeker voor een kopie. De 
eend was namelijk niet door Florentijn gemaakt. Amerikaanse cowboys 
die een slaatje uit zijn succes wilden slaan hadden toegeslagen. In het 
Algemeen Dagblad van 31 mei 2017 was te lezen: ‘Hofman is blij met de 
ophef in het Canadese parlement. Daar werden gisteren vragen gesteld 
over de bekostiging van zijn geplagieerde geesteskind.’

Eerlijk gezegd kenden wij Florentijn alleen van het feestelijke aardvarken. 
Toen pas, oh nee gelukkig ook op een andere manier. Ik bleek ‘zijn’ werk 
al te kennen maar wist het niet. Daar kom ik later op terug.    

Wat kunnen wij over zijn werk zeggen?

Niets
Direct na afronding van de Christelijke Academie voor Beeldende 
Kunsten te Kampen (thans ArtEZ Art & Design Zwolle), waar hij in 
2000 afstudeerde, volgde Florentijn een masteropleiding aan de 
Kunsthochschule in Berlijn. Daar in Berlijn ziet Florentijn dat de sloop en 
verwijdering van een enkel huis, waarbij de andere huizen eromheen 
blijven staan, voor zuurstof zorgt. Er ontstaat een plek waar buurtgenoten 
kunnen samenscholen, bijpraten, picknicken, genieten van muzikale 
optredens en theatervoorstellingen.

Uit het ‘niets’ ontstaat iets. Wat heeft  deze constatering betekent voor 
zijn werk als kunstenaar?

Er ontstaat iets   
Volgens Florentijn kan een lege ruimte tijdens de overgangsperiode 
een belangrijk sociaal doel bieden. Dus voordat de ruimte weer wordt 
opgevuld met huizen, winkels, kantoorpanden. Een plek waar mensen 
verwonderd raken, elkaar ontmoeten, er een sociale beweging ontstaat. 
Dit alles kan al ontstaan tijdens het ontwerpproces, maar dat hoeft niet. 

Neem nu het Feestaardvarken in Arnhem. Daar bracht het reusachtige 
betonnen beeld van 150.000 kilo dat tevreden midden aan de rand van 
de stad ligt een sociale reuring teweeg. Het beeld werd geplaatst in een 
gebied dat de daarop volgende jaren nog verder ontwikkeld zou worden. 
Het cadeau van dierentuin Burgers’ Zoo  in Arnhem ter viering van hun 
honderdjarig bestaan (2013). Het werd de plek waar kinderen speelden, 
de verloederde winkelpanden die er nog stonden werden aan het oog 
onttrokken, alle blikken vanuit alle richtingen werden vanaf 2013 naar het 
Feestaardvarken getrokken. 
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Het eerder zo levenloze gebied is inmiddels omsloten door een spil van energie, 
cultuur en beweging; Collectie DE.GROEN (exposeren hedendaagse kunst), Theater 
aan de Rijn en Rozet (taal, kunst en erfgoed in Arnhem) om maar wat te noemen.20

Het beeld heeft inmiddels zijn werk gedaan en moet plaatsmaken voor bebouwing. 
Gelukkig mag hij elders voor eeuwig in ons bijzijn rusten. Maar waar? Dat is nog 
geheim.

Leermoment, de moraal is: van niets, naar iets
Dat laten ontstaan van ‘iets’ kan ruimtelijk opvoeder Florentijn als geen ander. Hij 
betrekt graag buurtbewoners bij het project. Zoals ook in Amsterdam. Eerder had 
hij al meerdere projecten met Jeanne van Heeswijk tot stand gebracht. Jeanne is 
een conceptuele kunstenares die allerlei mensen van verschillende pluimage in 
een buurt samenbrengt om een verandering in een openbare ruimte tot stand te 
brengen. Zij werkt daarin samen met Florentijn maar ook met andere kunstenaars. Zo 
vonden Florentijn en Jeanne elkaar meerdere malen. Beide als sociale kunstenaars. 

Jeanne ging ook bij dit Amsterdamse project over de ruimtelijke ontwikkeling en 
voelde dat er iets groots nodig was om te verbroederen in deze voorheen niet 
ongevaarlijke wijk (Amsterdam-Slotervaart). Florentijn ging in gesprek met een 
vaste club (jonge) bewoners en liet ze inzien dat een stoere beer met een kussen, 
getiteld de Staalman, precies hetgeen was wat de buurt nodig had. Het zou helpen 
de sfeer in het gebied te veranderen. Een gigantisch stalen constructie ter plaatste 
aangekleed met beton is het resultaat. Niet om te provoceren maar om mensen te 
verbinden. Een resultaat dat wel blijft staan. Want regelmatig gaat zijn overtreff ende 
trap kunstwerk weg. Heeft het beeld zijn werk gedaan. Maar laat het wel letterlijk en 
fi guurlijk een gat achter. Aan de andere kant leert het ons ook wat. Wacht maar af. 

Inmiddels alweer zo’n jaar of vijftien geleden lag er in Nieuwerkerk aan den 
IJssel een metershoge muskusrat. Een rat van hout, bekleed met riet waar vooral 
jongeren graag in vertoefden door de rat te betreden via een kleine opening in het 
rietgedekte huisje (dat moest Nederland voorstellen) en binnen konden ze via een 
houten ladder, die Florentijn speciaal had gemaakt en laten staan, in de kop komen. 
Hoewel de bewoners van het stadje niets hebben met de kleine levende variant (de 
rat tast de dijken aan) gingen ze van de grote versie houden. Geleidelijk en intens. 
Ze wilden hem niet meer kwijt. Maar dan komt de harde realiteit. Ook aan deze 
overdrijving komt een eind. Het is nu eenmaal zo dat niet al zijn kunstwerken zijn 
bedoeld om voor altijd te blijven staan. Soms is het materiaal daar niet voor bedoeld, 
of de plek of zoals in Arnhem was het vooraf bekend dat het Feestaardvarken plaats 
zou maken voor bebouwing. Dat is niet altijd gemakkelijk voor de buurtbewoners. 
Eerst moesten ze wennen, daarna ontstaat er een hechting, waarna een onthechting 
volgt. Is er tijdens het tijdelijke verblijf wel de rust genomen om er goed naar te 
kijken, te beseff en dat kunst het leven een stukje mooier maakt?21
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(20) Een verhaal over de eigenaresse van Collectie DE.GROEN is ook in dit boek opgenomen. 

Zie daarvoor het hoofdstuk over Marjolein de Groen.  

(21) Zoals Schopenhauer die als beroepspessimist te boek blijft staan al besefte dat een mens 

door middel van kunst aan het lijden kan ontsnappen (Frans Jacobs, 

De essentie van Schopenhauer, Leusden: ISVW Uitgevers 2018, p. 56). 
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Blijvertje
In de Rotterdamse wijk Delfshaven is de betonnen Bospoldervos van 10 
meter hoog bij 16 meter lang een blijvertje. Hij zal blijven staan. 
Dat is maar goed ook, want voor de bewoners is dit kortgeleden 
geplaatste kolossale kunstwerk (mei 2020) nu al onmisbaar. Als de 
enthousiaste reacties van de door ons volstrekt willekeurig geïnterviewde 
en geobserveerde mensen representatief zijn voor alle bewoners van 
deze wijk.  

Een kunstenaar die inspireert
In 2013 was ik ook al in Rotterdam. Ik reed met mijn auto naar een zakelijke 
afspraak. Opeens trap ik vol op de rem. Dat doe ik vaker als ik iets bijzonders 
zie en ik niet heel hard rijd. De man die achter mij reed kon nog net op tijd 
stoppen, stormde met een rood hoofd uit zijn auto, maar moest lachen 
toen hij mijn onschuldige hoofd zag. Op het dak van een vooroorlogs 
pand was een volledig blauwe opbouw geplaatst. ‘Florentijns-blauw’ 
(zie de foto uit die tijd)22.  Nu kan ik het plaatsen. De bewoners hadden 
het gemis aan de inmiddels gesloopte en eerder door Hofman aan de 
Beukelsdijk te Rotterdam blauw geschilderde huizen omgezet naar 
hun persoonlijke situatie. Voor de sloop reden vele Rotterdammers (en 
dagjesmensen) graag om, om de blauwe huizen te kunnen bewonderen. 
Nu bouwen eigenaren van een ouderwets pand een opbouw op hun 
platte dak om het blauwe gevoel weer te kunnen ondergaan. Of was het 
puur toeval dat in dezelfde stad ineens een opbouw in dezelfde kleur 
verrees? Florentijn inspireert en zet een beweging in gang. ‘Zijn sommige 
van zijn beeldende essays zoals hij het zelf noemt tijdelijk?’ Ik ben daar 
niet zo zeker van.

Nabeschouwing
“Momenteel heb ik zo’n zeven tot  tien projecten lopen, waarbij de nadruk 
ligt op het ontwerpen. Tegenwoordig geef ik niet alles prijs, maar geef ik 
een sneak preview.” Net voor ons vertrek vertelt hij ons over een lopend 
project in China, een enorm aaibaar kunstwerk. Dit kunstwerk krijgt 
maar liefst drie miljoen haren, gemaakt van geheugenstaal (elk stalen 
haartje wordt er met de hand ingeschroefd en gaat weer terug in zijn 
oorspronkelijke staat). 

“Ik vraag mij af hoe dat straks gaat uitpakken als het kunstwerk is 
geïnstalleerd, in deze corona tijd.”
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