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also cluttered with art. Artistically designed ‘light-lines‛ in the
pavem

ens, sculptural street lights… in 1969 it wasn‛t as bad as it is
now, but even then Am

sterdam
 was the city with the greatest 

concentration of art in the N
etherlands.

O
ccasionally this leads to som

e grum
bling. W

hen, for exam
ple an

art work is erected between two blocks of fl ats and obscures the 
tenant‛s view. O

r a sculpture m
anufactured from

 m
etal plates is

used regularly by drunks as a nocturnal percussion instrum
ent.

But on the whole the m
ajority is accepted. In the neighborhood

where I lived there once stood a splendid ‘antique‛ sun dial. It 
form

ed a conclusion to an elongated strip of shrubbery along a 
scenic Am

sterdam
 avenue. O

ne day the elegant instrum
ent

suddenly disappeared to m
ake way for a concrete block, ten m

etres
high. There was defi nitely art afoot. the neighbors resigned
them

selves to the new situation. Apparently ‘art‛ has som
ething to

do with living in the big city just like stench, noise pollution and
pigeon droppings. And you get used to it after a while.
O

n the other hand, the works that Schippers erected in the city
were usually tem

porary: after a few weeks or m
onths they were 

dism
antled leaving the site in its original state. So too sculptures

specially m
ade for exhibitions were som

etim
es destroyed

afterwards, like the Vondelpark Sofa and the contribution towards
Sonsbeek 71 (For the event Sonsbeek bulten de perked, (Sonsbeek
out of bounds), Schippers created a car m

ade of reinforced
concrete, spray-painted in a sandstone-like colour, that had lost
control and ‘skidded‛ against a (real) tree: ‘I felt like erecting an
im

pressive sculpture for a change. This is car is twice life size. It‛s a 
cross between a Buick-Riviera and an old Chrysler, with a m

odern 
front and an old-fashioned rear. A bit like a car in a coloring
book.‛)
I‛m

 straying from
 the subject. W

hat I m
ean to say is that it

surprised m
e at the tim

e than an Indian Sum
m

er Christm
as tree

could cause m
ore com

m
otion than a ten m

etro high sculptural 
concrete block, which m

oreover, rem
ains a perm

anent burden for
the surrounding tenants. H

owever Schippers always m
anaged to 

create a little extra confusion. The self-effacing m
anner with which

he referred to every new ‘cultural provision‛ (‘rather an old idea‛,
‘thought it m

ight look nice over there‛) did not exactly help in
furthering understanding. W

hen, on one occasion som
eone

com
m

ented ‘surely that‛s not art‛, the artist replied, ‘You never
heard m

e say it was.‛

Already in 1965 Schippers had announced that he planned
activities ‘in the foodstuffs branch.‛ At Steendrukkerij de Jong &
Co the fl ood had to be covered with a thin layer of peanut butter. 
O

ther products, like lem
onade tasting of fi sh, were also to be

ook volgestopt m
et kunst. Kunstzinnig vorm

gegeven ‘licht-lijnen‛ in 
het pavem

ens, sculpturale straatverlichting ... in 1969 het was; t zo 
slecht als het is nu, m

aar zelfs  dan 
was Am

sterdam
 de stad m

et het grootste concentratie van kunst 
in N

ederland. Af en toe leidt dit tot wat gem
or. W

anneer voor een 
exam

plem
 kunstwerk is gebouwd tussen twee blokken van fl ats 

en verduistert de huurder te bekijken. O
f een sculptuur vervaar-

digd uit m
etalen platen is regelm

atig gebruikt door dronkaards 
als een nachtelijke percussie-instrum

ent. M
aar over het geheel de 

m
eerderheid is aanvaard. In de buurt waar ik woonde er stond 

ooit een prachtig ‘antieke‛ zonnewijzer. H
et vorm

de een afsluiting 
van een langgerekte strook van struiken langs een schilderachtige 
Am

sterdam
 Avenue. O

p een dag de elegante instrum
ent

plotseling verdwenen om
 plaats te m

aken voor een betonnen blok, 
tien m

eter hoog. Er was zeker kunst voet. de buren ontslag
zich aan de nieuwe situatie. Blijkbaar ‘kunst‛ heeft iets te doen m

et 
het leven in de grote stad, net als stank, geluidsoverlast en duiven-
m

est. En je went er wel aan na een tijdje. Aan de andere 
kant, de werken die Schippers gebouwd in de stad waren m

eestal 
tijdelijk: na een paar weken of m

aanden waren ze ontm
anteld 

het verlaten van de site in zijn oorspronkelijke staat. Zo ook sculp-
turen speciaal gem

aakt voor tentoonstellingen werden som
s verni-

etigd daarna, zoals het Vondelpark Sofa en de bijdrage
Sonsbeek 71 (Voor het geval Sonsbeek Bulten de spitste, (Sonsbeek
out of bounds), Schippers creëerde een auto gem

aakt van versterkt
beton, gespoten in een zandsteen-achtige kleur, die had verloren
controle en ‘gleed‛ tegen een (echte) boom

: “Ik voelde m
e net een te 

m
onteren indrukwekkende sculptuur voor een verandering. Dit is de 

auto twee keer levensgroot. H
et is een kruising tussen een Buick-

Côte d‛Azur en een oude Chrysler, m
et een m

oderne voorkant en een 
ouderwetse achterzijde. Een beetje zoals een auto in een kleur
boek. “) Ik ben afdwalen van het onderwerp. W

at ik bedoel te zeg-
gen is dat het verbaasde m

e op het m
om

ent dan een Indian Sum
m

er 
kerstboom

 kan leiden tot m
eer com

m
otie dan een tien m

etro hoge 
sculpturale betonblok, die overigens nog steeds een perm

anente 
belasting voor de om

liggende huurders. Echter Schippers altijd in 
geslaagd om

een beetje extra verwarring. De zelfwegcijferende wi-
jze m

et die verwees hij naar elke nieuwe ‘culturele voorzieningen‛ (‘in 
plaats van een oud idee‛,  acht dat het m

isschien zijn er aardige blik 

Al in 1965 precies helpen het bevorderen van begrip. Toen op 
een keer iem

and com
m

entaar ‘zeker is dat niet kunst‛, de kunstenaar 
antwoordde: ‘Je hebt nooit m

e hoorde zeggen dat het was. ‘ Reeds in 
1965 Schippers had aangekondigd dat hij van plan activiteiten ‘in de 
levensm

iddelen branche.‛ O
p Steendrukkerij de Jong & Co the 






