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In het TAC-bestuur praten we eigenlijk zelden over
beesten. Ik was dan ook aangenaam verrast toen
ik een onderzoekje in handen kreeg waarin de
volgende vraag werd voorgelegd aan een delegatie
TAC-genoten: ‘Aan welk beest denk je als metafoor voor het TAC?’
Een wonderlijke dierenparade trok voorbij: olifanten, giraffes, duizendpoten, krioelende beestjes
(uit de beschrijving kon ik niet opmaken over
welke soort het ging), elanden, stokstaartjes, apen
en een kameleon. Noach, eat your heart out!
Vooral de motivatie van de giraffe viel op. ‘Een
dier dat groeifases kent. Eerst heeft het wankele

---------------------------------------------------------------------------------
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Ik heb iets met beesten. Of ik nou in een weiland
tussen de roodbonte koeien sta, of in de Bijenkorf
tijdens de Drie Dwaze Dagen: als ik tussen de
beesten ben, dan voel ik me thuis. Nou ja, katten,
daar ben ik wat voorzichtig mee. Vanwege een
hardnekkige allergie. Maar verder? Hoe meer beesten, hoe gekker zeg ik altijd maar.

beentjes. Later een steviger body. Vervolgens kunnen vruchten worden geplukt met de lange nek,
ook al blijft het zoeken om goed te richten naar
rijp fruit.’
Kort nadat ik het onderzoeksrapport had gelezen,
bereikte me het nieuws dat een giraffe, die in
Dierenpark Emmen voor nageslacht moest zorgen,
vlak voor zijn vertrek uit Madrid was overleden.
Diagnose van de dienstdoende dierenarts: reisstress. Zelfs een giraffe maak je niet gelukkig met
een enkele reis Madrid-Emmen.
Verhuizen zorgt voor stress. Dat bleek maar
weer eens toen de directie van Plaza Futura als
een heuse kamerolifant het hele verhaal om naar
het Viktoriakwartier te verhuizen op de valreep
uitblies en het hele betrokken beestenkwartet, inclusief de giraffen van het TAC, het bezige bijenvolk van de Gemeente Eindhoven en de huismussen
van Woonbedrijf en de Ventoseflat, vertwijfeld
achterliet.
’t Is een beestenboel. Heerlijk!
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Wat is het doel van De Hub?
Professionalisering: we willen dat creatieven zich als
ondernemer verbeteren. Wanneer je klaar bent met je
creatieve opleiding en voor jezelf wilt beginnen, komt
er heel veel op je af. Je moet niet alleen produceren,
maar ook je boekhouding verzorgen, evenals de promotie en acquisitie. Je moet je netwerk onderhouden
en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op je
vakgebied. Kortom ze hebben de juiste ondernemersvaardigheden nodig. En daar ontbreekt het vaak aan.
Dat geldt ook voor kunstenaars die in de WWIK (Wet
Werk en Inkomen Kunstenaars –red.) komen. Voor
de wet ben je dan meteen een ondernemer, een zzp’er
(zelfstandige zonder personeel –red.). Je houdt direct
een boekhouding bij, met BTW, belasting, noem maar
op. Je moet bedenken hoe je afnemers vindt en hoe je
jezelf promoot. Bijna niemand kan dat meteen.
Daarom helpen wij bij het ontwikkelen van die vaardigheden. Want als je niet overleeft, moet je na vier
jaar WWIK solliciteren. Dat betekent dat je je niet meer
kunt richten op wat je graag doet en waar je goed in
bent. En dat zou jammer zijn.

Wat is het nut van creatieven?
Ze maken het leven leuker en kleurrijker en verbeteren
daarmee het vestigingsklimaat en het imago van deze
regio. En ze vertegenwoordigen een economische
waarde. Meer dan acht procent van de bruto omzet in
deze regio wordt gegenereerd in de creatieve industrie.
Daarnaast kunnen creatieven een wezenlijke bijdrage
leveren aan het bestaande bedrijfsleven, door het verfraaien of verbeteren van producten of productieprocessen. We geven Creative Vouchers uit om bedrijven te
verleiden jonge creatieve ondernemers in te zetten.
Het eerste bedrijf dat die hier gebruik van heeft
gemaakt, is een bedrijf dat koelwagens produceert. Die
verbruikten veel benzine, wat kon worden opgelost
met aërodynamische kappen. Jonge ontwerpers hebben die ontwikkeld. De ondernemer is blij met de kap,
maar ook met de jonge mensen die nu in het bedrijf
over de vloer komen. Zij kijken met frisse ogen naar
het bedrijf en willen het hele imago oppoetsen. Zo’n
ondernemer krijgt daar energie van en nieuwe ideeën.
Maar waarom moet je die creatieven pamperen? Kunnen ze
niet net als alle ondernemers zelfstandig de wereld in?
Dat doen ze ook, maar je kunt heel lang lopen en niks
tegenkomen. Je moet dus gericht weten te werken.
Daarom geven we adviezen, ondersteuning, coaching
en helpen we met netwerken. Daar is behoefte aan. In
dit jaar hebben daar al vijfhonderd mensen gebruik
van gemaakt.

Wat hebben jullie bereikt met deze vijfhonderd?
Ik zou niet kunnen zeggen hoeveel extra arbeidsplaatsen we hebben gecreëerd. Misschien een handvol. We
kunnen dat moeilijk meten, omdat bijna iedereen die
bij ons komt voor de wet al ondernemer is. Wij maken
dus zelden nieuwe ondernemers, maar wel betere
ondernemers.
Over die WWIK’ers: wat een hoop luie nietsnutten zitten
daarbij. Waarom helpen jullie die allemaal wanneer ze bij
De Hub aankloppen? Waarom kies je niet alleen de kansrijken en steek je daar energie in?
Kunstenaarsschap is een zwaar traject - je moet zelf
je weg zoeken. Het is toch veel in je eentje aanmodderen. Wanneer kunstenaars elkaar helpen en van
ons steun krijgen, kunnen ook de op het eerste oog
wellicht minder succesvollen uitgroeien tot zelfbewuste ondernemers. We weten van te voren niet wie
kansrijk is.
Voordat starters van high tech bedrijven worden geholpen,
wordt ze naar een bedrijfsplan gevraagd. Daarmee kunnen
ze aantonen dat ze nadenken over wat ze maken en of daar
vraag naar is.
In die sector is het makkelijker doelen te formuleren
en die te toetsen.
Maar dat wil toch niet zeggen dat jullie niks hoeven toetsen?
Natuurlijk! In veel gevallen doen we dat ook. Maar
kijk eens om je heen. (Hanneke wijst naar schilderijen
aan de muur in de ruimte van De Krabbedans in de
Witte Dame. Hier is ook De Hub gevestigd. –red.) Hier
hangen vijftig werken. Kun jij zeggen wie van deze
kunstenaars het gaat maken?
Ik niet. Maar ik leid geen Hub. Jullie hebben er verstand van.
Het is niet te voorspellen. Het hangt af van wat het
publiek wil, en van het talent, doorzettingsvermogen
en de ontwikkeling van de kunstenaar. En het netwerk
natuurlijk.

Dat het moeilijk is te voorspellen, wil toch niet zeggen dat
je niet hoeft te proberen?
Het is niet aan ons om een selectie te maken of over
iemands talent te oordelen. Wij helpen iedereen. Wanneer iemand een kunstacademie heeft gedaan, dan kan
die iets. Ik denk echt wel eens wanneer iemand hier
is geweest: dat werk raak je aan de straatstenen niet
kwijt. Maar dan kan het toch een goede ondernemer
worden die veel verkoopt.
Goed, jullie stimuleren dus ondernemerschap. Het is een
pijnlijk gegeven dat niemand weet hoe je dat moet aanwakkeren. Er is ook geen behoorlijke literatuur over, kortom:
men doet maar wat. Hoe is dat, om maar wat te doen?
Dat is wel fijn, je wordt nooit ergens op afgerekend
(lacht). Dat is natuurlijk niet waar. Er is wel degelijk
genoeg bekend over ondernemersvaardigheden en zelfs
over de benodigde karaktereigenschappen van een
ondernemer. Je moet risico durven nemen, energiek
zijn en doorzetten. Daarnaast moet je talent hebben en
jouw eigenheid bewaren. Dat maakt het voor creatieven
lastig. Ik blijf daar op hameren: creatief ondernemerschap is zeker niet makkelijk. Neem een copywriter;
hoeveel creativiteit heb je nodig voor 1000 teksten.
Dat weet ik toevallig. Geen creativiteit. Het is een ambacht.
En maak maar eens duizend schilderijen.
Ook een ambacht. Gewoon maken dus. Als ik een schilder
ben, is dat toch juist kinderlijk eenvoudig?
Nee, je moet jezelf steeds innoveren, dat is soms een
moeizaam proces.
Ik snap het niet. Schilderen is toch zoveel mogelijk werk
maken en dat overal ophangen. En als niemand het wil hebben, dan ga je een vak leren en zoek je een baan.
Ja, maar je moet juist zórgen dat iemand het koopt.
Daarom willen wij dat je de juiste persoon vindt die
jouw werk verkoopt. Dan kan de kunstenaar zijn tijd
in zijn werk steken. En daar worden we allemaal blij
van. En vergis je niet: het zijn dromers maar echte
doorzetters. Deze mensen gaan ervoor, terwijl ze het
niet breed hebben. Het gros verdient heel weinig.

Het laatste woord:
Wanneer het midden- en kleinbedrijf en de creatieve
sector elkaar weten te vinden, worden beide partijen
daar beter van. Het MKB leert de voordelen zien,
waaronder de economische waarde, van creatieve en
culturele kennis. En creatieve starters kunnen hun
werkervaring en curriculum vergroten. Dat versterkt
de economie en het vestigingsklimaat in deze regio.
Het zou dus voor iedereen een gemiste kans zijn als we
de creatieve sector niet op weg zouden helpen.

Oorsprong?
Karin: We studeerden beiden aan de Design Academy.
We kenden elkaar wel maar hielden niet van elkaars
werk. Ik vond hem lui en hij mij hyperactief. Guido
en ik hebben na onze studie verschillende projecten
gedaan en zijn afzonderlijk in het TAC terecht gekomen. In het begin hebben we het vooral erg druk
gehad, en nog steeds eigenlijk, met de Wooden USB
sticks. Het ontwerp hiervan hebben we op verschillende weblogs zoals core77.com en designsponge.com
gezet.

Motivatie?
Karin: Na ons afstuderen zijn we naar New York
gegaan. In Soho hebben we een bezoek gebracht aan
Moss, een galerie waar alle designers van betekenis
spullen hebben staan. Onze droom was om daar ook
eens met een product tussen te kunnen staan. Inmiddels staat onze Milkmaid daar. De Milkmaid is een
delftsblauwe dildo die we ooit ontworpen hebben
voor het European Ceramic Work Centre. Moss heeft
deze op internet gezien en benaderde ons. Echt een
hoogtepunt.

Guido: In het ontwerp van de USB stick hebben we het
contrast gezocht met de gebruikelijke omgeving waarin
deze zich bevindt, namelijk het kantoor. Alles is hier
strak ontworpen en symmetrisch. De organische vorm
van dit product doorbreekt dit.

Guido: De belangrijkste motivatie is dat je kunt doen
wat je wilt als je voor jezelf werkt. Producenten zijn
vaak pas overtuigd van een ontwerp als het commerciële draagvlak aangetoond is. Wij werken ongeremd
onze ideeën uit. Dat is wat mij betreft vrijheid. Neem
de gouden nietjes, staples, die we hebben. Nietjes
zijn waardeloos, nietig. Door ze te vergulden zijn het
ineens sieraden, betekenen ze veel meer. Het contrast
van het nietige met het waardevolle.

Ondertussen?
Guido: Vrijwel meteen na het plaatsen van het ontwerp
van de sticks hebben we orders binnengekregen.
Daarnaast wist de internationale pers ons ook meteen
te vinden. Het hoogtepunt was toch wel het interview
met de New York Times. Al deze publiciteit heeft er
een beetje voor gezorgd dat we vorig jaar eigenlijk
teveel tijd aan het produceren waren en te weinig aan
het ontwerpen, ons eigenlijke vak. Momenteel zijn we
in een afrondende fase met een externe partij die deze
sticks voor ons in productie neemt. Zo krijgen wij weer
meer tijd voor nieuwe dingen.
Omgeving?
Karin: We voelen ons prima thuis in het TAC. Al voordat Guido en ik samenwerkten hadden we afzonderlijk
van elkaar een ruimte in het TAC. Het mooie hier is dat
je veel collega’s hebt, ondanks dat je een klein bedrijfje
bent. Het is erg gezellig en inspirerend. Samenwerking
komt hier makkelijk van de grond. Zo werken wij onder
meer samen met Willem Derks en Anouk Omloo.

Op een prettige manier, bijvoorbeeld tijdens het
reizen, blijven ontwerpen motiveert. Het komt voort
uit een soort onvrede. Ik vind het moeilijk dat mensen
zomaar accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn. Met
die gedachte speel ik graag. Kinderen en jeugd zijn veel
beter in het oorspronkelijk denken, daar doen we graag
wat mee.
Straks?
Karin: Vorig jaar zijn we een maand op reis naar
Borneo geweest. ’s Ochtends communiceerden we via
de mail met freelancers hier, verzonden we offertes
en zorgden ervoor dat alles geregeld was. ’s Middags
gingen we lekker naar het strand of bezochten we
bijzondere plekken. Dat is wel erg relaxed. Ons doel is
om volgend jaar 2 maanden op reis te kunnen gaan, en
zo ieder jaar een maand langer. Maar we blijven onze
inspiratie halen uit het imperfecte, vergissingen en
fouten uit het alledaagse.
Er ligt nog zoveel op ons te wachten…

Sinds twee jaar kent Eindhoven Moxx, een groep
van jazz minded muzikanten met experimenteerdrift. In deze bezetting, met Rob Gevers
(drums, percussie en Korg), Rob Keeris (trombone), Laurence Bilger (dwarsfluit) en bandleider
André Stijnen (saxofoon en laptop), maakt de
band een mix van electronics en improvisaties
op akoestische instrumenten. Moxx is de gemene
deler van verschillende projecten: in Moxx
Dromenvangers zoekt de muziek de twilight zone
op, bij Moxx Low Pressure zijn ook andere muzikanten welkom om stoom af te blazen in jamsessies en met Moxx Escapadia (waarmee de groep
19 april op het podium van TACLIVE staat) laten
de vier zich van hun dansbare kant zien. André en
Laurence aan het woord over Moxx en het Grote
Waarom.
Luister op www.myspace.com/moxxescapadiapuntnl
Lees op www.moxx.nl
Waarom Moxx?
A: Ik wil eigen muziek maken. Ben lang bezig geweest
met jazz standards maar dat kwam er bijna nooit uit
zoals ik vind dat het moet klinken. Als daar iets van
geleerd heb, is het dat je je eigen stem moet vinden.
Daar ben ik met Moxx naar op zoek.
L: Alles is al gedaan. Het is prachtig om te kunnen,
maar het is leuker om iets nieuws te maken. Wij spelen
om samen een wereld te creëren. Improviseren tijdens
de repetitie en optredens tot je de juiste toon vindt,
daarmee krijgt die wereld vorm.
A: Als muzikant heb je de vrijheid, maar in een groep
moet je structuren hebben. Het begint wat mij betreft

met een ritme. Mijn favoriet: een kick, alleen maar die
kick, en elke kleine verandering die daarbij komt, pik je
mee. Uiteindelijk bouwen we samen een sfeer en als die
bevalt, dan gaan we door.
L: Elk optreden is daarom anders. Wij zetten een aantal
lijnen neer en daarbinnen moet het gebeuren. Je kunt
nauwelijks spreken van nummers, hoewel we per stuk
natuurlijk wel weten wat we doen.
A: Er zijn grenzen aan de vrijheid, ik probeer clichés
te vermijden. Zodra het ergens op gaat lijken wil ik
een andere kant op. Improviseren kan ook slechts één
akkoord zijn. Dan gebeuren er zoveel dingen, en dan
sterven ze weer weg.
Waarom hier?
L: Voor Moxx is er weinig concurrentie in Eindhoven.
We waren niet op zoek naar een unieke positie maar
wel naar een uniek geluid.
A: Eindhoven vind ik als basis prima. In twee maanden
hebben we op vijf verschillende plekken gespeeld, elke
keer voor een heel ander publiek. We brengen onze
muziek elk optreden overtuigender en het publiek
komt steeds meer los.
L: Met meer optreden komen de grotere zalen en het
bijbehorende geluid. Dan komt de sound van Moxx die
wij voor ogen hebben nog meer tot zijn recht.
Waarom nu?
A: Nu na 2 jaar beginnen we eigenlijk pas met echt
muziek te maken zoals we dat willen. Het loopt lekker,
we spelen steeds beter op elkaar in.

L: Het geluid is het onze geworden. We willen het
publiek meenemen in ons verhaal en dat lukt elk
optreden beter.
A: Als ik muziek maak met publiek in m’n achterhoofd
dan sla ik dicht. Nu wij muziek maken voor onszelf,
profiteert het publiek daarvan. Bij Plan2, Wilhelmina
en Broermoats hebben we een gedegen set neergezet.
In het TAC willen we weer meer brengen, Moxx elke
keer upgraden.
Waarom later?
A: Over twee jaar is Moxx krachtiger. Het geluid gebalanceerder en de muziek dansbaarder. Misschien wel

een nieuwe project, Moxx Rocks ofzo, maar de laptop
blijft centraal staan. Op korte termijn gaan we misschien iets doen met veejays. Of met participatie van
het publiek, dat iemand iets in een microfoon roept en
dat we daar een loopje van maken. Ik zou ook wel met
een grote tent een Van Warmerdam-toer willen doen,
spelen op van die desolate plekken. Een tent in de
polder, de plaatselijke fanfare blaast mee en die mixen
we Moxx-style mee. Maar dat is over 10 jaar.
Waarom electronics en jazz?
A&L: Yusef Lateef, Gato Barbieri, Pharaoh Sanders,
John Zorn, Kraftwerk, Prodigy, Le peuple de l’herbe.

