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INLEIDING

Als katholiek jongetje, opgegroeid in de jaren 50, wilde ik later als ik groot was 
missionaris worden om zo de arme kindertjes in Afrika te helpen. Bij het loslaten van 
het geloof leek me dat  toch niet zo'n goed idee. Als een soort alternatief dacht ik toen 
na over een toekomst als ontwikkelingswerker. Maar ook dat plan zag ik bij nader inzien 
niet zitten. Op de middelbare school kreeg ik van mijn tekenleraar het advies om naar 
de kunstacademie te gaan. Ik twijfelde en heb eerst nog enige jaren gewerkt, o.a. als 
productiemedewerker in een pottenbakkerij, alvorens dat advies op te volgen.

Nu, vele jaren later, leek het me ter gelegenheid van mijn 65 jarig bestaan een goed 
moment voor een terugblik op mijn werk als kunstenaar. Aan de hand van een selectie  
heb ik getracht een beeld te schetsen over wat mij al die jaren heeft bewogen. Achterin 
dit boekje is onder het hoofdstuk Leven en Werk een overzicht te vinden van mijn 
activiteiten tot nu toe.

In het algemeen tracht ik in mijn werk op een beschouwende en relativerende wijze 
uitdrukking te geven aan mijn beleving van de werkelijkheid. Onderdeel uit te maken 
van een groter geheel en dat zichtbaar maken in relatie met de omgeving, de natuur, 
het landschap is hier een uiting van. 

Mijn werkgebied is van video / film tot schilderen, van omgevingskunst tot monumentale 
beelden en alles wat er tussen in zit. Mijn motivatie is de vrijheid die ik heb om op mijn 
manier te kunnen leven en werken.
 
Met speciale dank aan mijn familie die het mij mede mogelijk maakte om door hun 
sponsoring en giften deze manier van leven ook financieel te kunnen overleven.

Jos Smink
Amersfoort, zomer 2016

 

Kunstenaar, 1995
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NO VIDEO PROJECT 1989 

Dat ondertitels, geïsoleerd van het beeldmateriaal, een ironisch commentaar leveren 
op wat de televisie zoal te bieden heeft, bewijst het werk van Jos Smink. “We spreken 
elkaar nog” en, “Je zegt niets? Dan zal ik jou wat zeggen” zijn natuurlijk bij uitstek 
zinnen die getoond op een leeg en stil scherm, de kijkers doen realiseren dat zij thuis in 
hun huiskamer geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de drama's die zich op de 
buis voltrekken. Zij kunnen alleen de knop omdraaien. En dat is precies wat Jos Smink 
heeft gedaan. In zijn “No video project” ontbreekt het bewegende beeld en zijn de 
beeldbuizen zelf object geworden. 

Andere 'televisieprogramma's' van 
Smink, zoals “illusie” geven uiting 
aan de controverse tussen 
werkelijkheid en afbeelding van de 
werkelijkheid op het scherm. Smink 
vervormt, interpreteert en stileert de 
beeldbuiscultuur in dit op-art 
achtige televisieschilderij. Is 
televisie voor velen van ons het 
medium van de onverlichte despoot 
die geen inspraak duldt, voor Smink 
is het een soort speelgoed 
waarmee hij doet wat hij wil. Er een 
bal van maken bijvoorbeeld. 

Catalogus WWVF 1989: Marike Vierstra
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 een afbeelding van de werkelijkheid. In zijn 
'Live project' probeert hij het spanningsveld van 
werkelijkheid en afbeelding van de werkelijkheid 
verder af te tasten. 
Voor hem is het spanningsveld duidelijk 
aanwezig in het medium televisie; voor veel 
mensen heeft tv (vooral live tv) een grotere 
werkelijkheidswaarde in plaats van de 
werkelijkheid buiten.
De toeschouwer krijgt in Jos Smink 's 'Live 
project' elementen aangeleverd om vervolgens 
zelf een beeld te creëren. How to live? How to 
survive? How to know God, How to die? Titels 
behorende bij de verschillende ruimtelijke 
beelden die in de galerie te zien zijn.

Tekst: Jolanda Muller – Adriaan Wulfse 
Startgalerie 1992 

LIVE PROJECT – In zijn “Live Project” toont 
Jos Smink een aantal ruimtelijke beelden waarin 
hij gebruik maakt van videobeelden of 
videofragmenten. De videobeelden zijn niet te 
beschouwen als film, maar zijn bedoeld als 
afbeelding van de werkelijkheid, als onderdeel 
van de werkelijkheid, die hij creëert. Het 
uitgangspunt van zijn werk is dan ook de behoefte 
een werkelijkheid te scheppen, zonder dat die 
werkelijkheid een afbeelding van de werkelijkheid 
wordt. Als voorbeeld draagt Jos Smink het 
schilderij 'Ceci n'est pas une pipe' van René 
Margritte aan.
Hierin komt hetzelfde aspect naar voren; de 
toeschouwer zal een echte pijp zien, net zoals 
televisie de werkelijkheid suggereert. Maar wat je 
in beide gevallen ziet is eigenlijk

How to live, 1990

How to die, 1992
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AMERSFOORT – Jos Smink is
De kunstenaar die bij Galerie 
Kijkeens Armando ontmoet via 
zijn werk met televisie-
installaties. Hij leerde Armando 
kennen via Het Kamp 
Amersfoort. Het gevoel dat bij 
die plek hoorde, met oorlog en 
geweld, met al die bomen 
eromheen, en de 
schuldigverklaring van die plek, 
grepen hem aan. Armando's 
opvattingen over Het Kamp 
waren voor Jos een eye-opener 
richting kunst en kunstbeleving.
Jos gebruikt als gezegd 
televisies in zijn werk. Toen hij 
een paar maanden terug van 
het Armando-festival vernam 
legde hij meteen de link. De 
bomen zijn de getuigen van een 
plek. Het televisietoestel is dat 
ook. Als zich ergens op de 
wereld op een plek iets afspeelt 
zie je dat op televisie. Live kijk 
je op de televisie naar de oorlog 
in Bosnië. Je kunt niet ingrijpen, 
maar je voelt toch dat je 
daardoor medeschuldig bent. 
Voor de  Armando expositie  is 
er een soort live-uitzending.

Om de installatie heen staan 
lampen. Die leggen de nadruk 
op de televisie als lichtbron. 
Geven mijn gevoel weer van: 
het is niet helemaal de 
werkelijkheid. Maar het 
intrigerende voor mij is dat 
televisie zo'n extra waarde aan 
de werkelijkheid geeft.
Tijdens de revolutie in 
Roemenië zaten mensen op de 
televisie te kijken naar het 
geweld, terwijl buiten in hun 
straat het geweld werkelijk 
plaats vond! Dat is zo'n 
merkwaardig fenomeen! Het is 
afschuwelijk, maar tegelijk ook 
surrealistisch. 

De Stad Amersfoort 9-6-1993
                                Anco Mali

JOS SMINK ONTMOET ARMANDO MET TELEVISIE-INSTALLATIES

 Je bent rechtstreeks verbonden 
met de plek, waar het zich 
afspeelt. Het woord War 
beweegt zich heen en weer op 
vijf gestapelde televisiemonitors: 
zwart-wit. Op een plank staan 
potten met een lamp. Op een 
klein toestelletje schittert het 
woord Live. Je bent live 
betrokken bij wat zich in de 
oorlog afspeelt. Dat was de link, 
die Jos kon gebruiken.
“Die bomen van Armando zijn 
mijn televisies als bron van 
werkelijkheidsvertaling. Televisie 
kan de werkelijkheid suggereren 
alsof je erbij bent. Alsof je er 
qua tijd, plaats en ruimte er 
middenin zit.
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HET IDEALE ATELIER 1993

Het blikken vliegtuig staat stevig 
op robuuste wielen. Uit de cockpit
staart een oog. Soms regent het en
komt er een ruitenwisser voorbij.
een videocamera projecteert
beelden van een snel draaiende
optische illusieschijf via beeld-
schermpjes als straalmotoren.
“Een levensgevoel op wielen en 
tot vliegen in staat.” Zo karakteri-
seert Jos Smink zelf zijn schep-
ping How to survive.
Vijf kunstenaars van Accu '88 ex-
poseren in de Adriaan Wulfse
Startgalerie onder het motto 

Het Ideale Atelier in het kader van 
het 5-jarig bestaan van het 
kunstenaarscollectief aan de 
Beekensteinselaan,.Smink 
associeert een ideaal atelier
vooral met een bepaalde mentaliteit, 
Waarbij mobiliteit-in materiële zowel 
als inmateriële zin- voorwaarde is. 
Via zijn mediamieke vervoermiddel 
geeft Smink uitdrukking aan deze 
mobiele mentaliteit.

Stad Amersfoort, Ida Bromberg

How to survive, 1993
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Het Hemelse Licht, 1993
Fotomontage
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H E T  H E M E L S E  L I C H T 

“Beelden met een ingehouden zuiverheid. Compliment”.
“Video is very impressiv. Good luck Jos for further works”.

Ërg indrukwekkend. Het lijkt wel een meditatie. Ik zat er echt in”.



  

Het is zinnebeeldig, symbolisch voor onze tijd. Het verhaal van God is in onze tijd verdrongen, opzij 
gezet voor de Baals van deze tijd, de afgoden die hun eigen werkelijkheid produceren, een 
werkelijkheid van beelden, van fragmenten en snippers waarheid, van onbeschaamdheid en 
oppervlakkigheid, van fascinerend vermaak tot aan de meest gruwelijke beelden van oorlog en 
vernietiging, alsof je er zelf bij bent.

Teksten uitgesproken door pastor Cor Arends  tijdens de gebedsdienst op zondag 18 juli 1993 in de St. 
Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort.

HET HEMELSE LICHT 1993

Zoals in de middeleeuwen een kerkraam licht doorliet en afbeeldingen toonde van het dagelijkse 
leven, zo heeft Jos Smink op een eigentijdse manier licht en beelden van elke dag met elkaar 
verbonden. Het zijn lichtbeelden van een aardse hemel.
Het aanbod van beelden, via de kranten, via radio en tv, via computers, is gigantisch. We worden 
overspoeld met beelden van uit de hele wereld, dag aan dag een niet aflatende stroom aan 
informatie, aan verhalen, aan beschouwingen en aan vermaak. Mateloos en grenzeloos. Menselijke 
maat is vrijwel niet meer te onderkennen. We kijken en ondergaan dat alles elke dag weer en we 
hebben allang opgegeven om 'bij te blijven' , op de hoogte te blijven van wat er in de wereld 
gebeurt. Oneindigheid lijkt reeds nu bereikt, maar feitelijk is het eindeloosheid, zonder einde en dus 
zonder afronding, zonder menselijke maat. 

In kerken wordt juist dat gezocht en beleefd: menselijkheid voor God, in Zijn aangezicht, zoals de 
bijbel zegt. En is het daarom voor u en voor mij schokkend om zo massief  zo'n kunstwerk in actie 
te zien uitgerekend op een van de laatste plaatsen die ons zijn overgebleven van een vermoedde, 
levende andere werkelijkheid, de werkelijkheid van God..
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H E T  L I C H T  D A T  O P T R E E D T
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HET LICHT DAT OPTREEDT  1995

Project-groep Link van theater De Lieve Vrouw 
streeft ernaar bij het bedenken van bijzondere 
projecten, ontmoetingen tussen het theater in 
de ruimste zin van het woord en mensen van 
buiten te realiseren. Dit keer werd een 
Amersfoortse kunstenaar gezocht om met het 
theater iets te ondernemen. Het oog viel op 
Jos Smink. Hij werd in contact gebracht met 
mimespeelster  Andrea Wittchen.

De Amersfoortse beeldend kunstenaar Jos 
Smink werkt met video. Hij vervaardigt 
videosculpturen, video-installaties en natuurlijk 
videobeelden. Opeengestapelde 
televisietoestellen kenmerken zijn ruimtelijk 
werk. De beelden die hij op zijn schermen 
afspeelt hebben vaak een filosofische 
achtergrond.

Andrea Wittchen is mimespeelster, maar 
noemt zich 'mimografe'. Zij zal een 
mimografisch optreden verzorgen bij Jos' 
video-installatie die een voortdurend 
veranderend kunstwerk vormt.
De confrontatie tussen dit 
voorgeprogammeerde kunstwerk en het live-
optreden van de mimografe, heeft een 
spanningsveld tot gevolg, waarin de 
werkelijkheid, de verbeelding van de 
werkelijkheid en de aanwezigheid van 
mensen, een verrassende confrontatie 
aangaan.

De Stad Amersfoort, Benno Spijker

15



  

G R O N D W E R K E N 
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GRONDWERKEN  1998 
Een levensader van de stad, de 
verbindingsweg tussen het station en 
het centrum, is tijdelijk verminkt. 
Aanvoer- en afvoerstromen zijn 
verstoord. Boven- en ondergrond 
worden in beroering gebracht. Te 
midden van de werkzaamheden aan 
de weg wordt een opslagcontainer 
geplaatst, gevuld met materiaal om de 
levensader op gang te houden. Het 
materiaal bestaat uit videobeelden als 
bouwmateriaal voor grond-, water- en 
vuurwerken, voor verkeersstromen en 
energievoorziening. 
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Tijd is zoek, digitale lichtkrant 2002 

I N  D E  L O O P  V A N  D E  T I J D
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Tijd bestaat niet.
De werkelijkheid staat los van de tijd, is een momentopname. 

Eeuwigheid is alle momenten samen.

Uit: The end of time – Julian Barbour
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Geen Tijd 2001 – Digitale “klok”  50+ beurs Utrecht  i.o.v. Stichting Plaatsmaken

De wetenschapstheoreticus 
Julian Barbour stelt in zijn 
boek
´the end of time´ dat tijd niet 
bestaat.
De werkelijkheid staat los 
van de tijd, is een 
momentopname. 
Eeuwigheid is alle 
momenten samen.
Dit werd mijn inspiratiebron 
voor een aantal 
kunstobjecten zoals Geen 
Tijd tijdens een 50+ beurs in 
Utrecht en Tijd is Zoek als 
bijdrage aan de 
tentoonstelling In Optima 
Forma in Amersfoort.
Vanuit deze achtergrond 
ontstond voor het 
kunstproject Tempus Arti 
ELECTRICITIJD, waarin ik 
de tijd gevonden heb in 
electriciteit.
In het spanningsveld van 
een hoogspanningsmast 
nabij Schijndel wordt dit door 
middel van een spandoek 
letterlijk zichtbaar gemaakt.

Catalogus Tempus Arti 2003
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K E I  L I B E R E C

...Erg dankbaar was de bevolking niet, want reeds 
in 1673 gelastte de stadsregering een enorm gat 

te graven op de Varkensmarkt, waar de kei 
ingekieperd moest worden, zodat deze “steen des 

aanstoots” voorgoed verdwenen zou zijn. Want 
niet allen werden de Amersfoorters allerwegen 
bespot, omdat zij zich deze zotte daad zouden 

hebben laten aanzetten, maar bovendien werden 
zij voor “keientrekkers” uitgescholden, welke 

naam zij tot op de huidige dag hebben 
behouden...

Bron: Gemeentelijke Archief Dienst



  

INZENDING KEI LIBEREC

Mijn inzending voor de expositie is gebaseerd op een inschrijving voor de 
kunstopdracht Kei Liberec, om een kei geschonken door zusterstad Liberec 
op kunstzinnige wijze te bewerken. Als Amersfoorter, dus onherroepelijk een 
“keientrekker”, was mijn motivatie voor deze opdracht erop gericht dit 
nieuwe symbool van Amersfoort als “keientrekkers stad” onschadelijk te 
maken. Een onderdeel van mijn voorstel, geïnspireerd door het 
stadsbestuur uit 1673, was dan om de kei te begraven. Dit zou het begin 
kunnen zijn van toekomstige keifeesten waarbij ieder jaar een kei de grond 
in verdwijnt. Uit respect voor de schenkingen zou een soort keidetector, 
aangestuurd door een elektronisch spoorzoeksysteem, de mogelijkheid 
bieden om de keien weer op te sporen. Er ontstaat een keienroute van 
onzichtbare stenen. Hoewel om praktische redenen niet geselecteerd was er 
toch veel waardering voor mijn voorstel en de wens werd uitgesproken om 
het alsnog onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Bij deze 
wil ik hier graag aan voldoen.

Salon Amersfoortse Kunstenaars, juni 2002
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Open Atelier,
Fotomontage 2004

V L U C H T R O U T E
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Het is een koffertje waarmee je er elk 
moment tussen uit kunt. Jos Smink 
monteerde een handvat bovenop zo'n 
kastje dat normaal gesproken boven 
een nooduitgang hangt. Het resultaat is 
een soort Eerste Hulp Bij Onrust-kit.
Het Centrum Beeldende Kunst 
Gelderland toont in het nieuwe gebouw 
in Arnhem bijzondere voorwerpen voor 
onderweg.

De Gelderlander 26 juli 2004

TENTOONSTELLING BASIC JETSET EN LUXE NOMADEN

Alsof je die dingen heel goed kunt gebruiken
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Uitweg,
Fotomontage 2004



  

B U I T E N V E R B L I J F
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RUIMZICHT

In de polder Zeldert in Hoogland-
West, 'mijn buitenverblijf'' vind je 
rust en ruimte. Een verblijfplaats is 
ingegraven in de grond en gaat  
geheel op in de omgeving zodat 
'ruim zicht' behouden blijft.

25

RUIMZICHT
Een buitenverblijf waar de buitenwereld 
enkel en alleen bestaat uit de grenzeloze 
ruimte om je heen. Het gevoel daar 
onderdeel van uit te maken geeft de rust 
en de vrijheid om de dagelijkse ruis te 
ontvluchten.

Polderoog,
Fotomontage 2004



  

Anne-Marie van den Thillart
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Het Kruithuis
5 november - 3 december  2006
Citadellaan 7, ´s-Hertogenbosch



  

GROENE WACHTERS 

Een indrukwekkende ontmoeting had ik in de 
hof bij de oude kerk met de Groene wachters. 
Zes nog vrij jonge esdoorns en notelaars 
wachten op me, gewapend met rond hun stam 
opgestapelde muurtjes van betonklinkers, als 
een harnas. In deze installatie zijn door Jos 
Smink fantasie en maatschappijvisie op 
volmaakte wijze gecombineerd. De gedachte is 
dat bomen met hun bladergroen het leven op 
aarde mogelijk maken. Ze waken voor een 
leefbaar klimaat, maar hun kwetsbaarheid is 
groot in onze tijd van roofbouw.

Lies Prins, de Roskam  22 aug. 2008
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V E R L E D E N  L A N D
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VERLEDEN LAND

Ronde gaten in de grond omringt door zwerfkeien. In de gaten het witte zand van 
de zandverstuivingen die hier eertijds waren. Het lijkt alsof een langzaam werkende 
lavastroom het witte zand weer terug drukt door de humuslaag die hier in de 
tientallen jaren bos is gevormd. Stilletjes lijken er steeds nieuwe ronde erupties bij 
te komen. Het verleden land wordt zichtbaar. 

                  Jos Smink (NL)

                  Kunst- en natuurwandeling Groene Revolutie   2007
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U R B A N  W I J L A N D

Videofragment Eempleinpolder, 2009
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Poldermodel, 2004



  

EEMPLEINPOLDER

Tegenover het kleinschalige van de 
kas van zijn vader plaatst hij het 
grootschalige van het hedendaagse 
Amersfoort met zijn skyline van 
hoge kantoorgebouwen. Die 
grootschaligheid zie je volgens hem 
het best in het centrum van 
Amersfoort. Om precies te zijn in het 
braakliggende gebied van het 
toekomstige Eemplein. Aan de rand 
daarvan plaatst hij een installatie. 
Iedereen die een kijkje neemt door 
zijn panoramakijker ziet Amersfoort 
veranderen van een stad in een 
polder en vice versa.

Catalogus UrbanWijland 2009

 Eempleinpolder, 2009 Kas van mijn vader, 2009
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Kruisbestuiving
Fotomontage 2011

Broeikas
Fotomontage 2004

D E  K A S  V A N  M I J N  V A D E R 
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Fragment Kas van mijn vader



  

“Wat verbazend, verrassend, schokkend 
(het filmpje met de trein), leuk (de 

teletubbie bloemen), het ruime zicht, ook 
onder de grond, de kas in huis”.

“Prachtig tijdsbeeld, geweldige plek om te 
zitten”.

“Moet een fijne plek zijn geweest voor je 
vader. Dat voel je nog steeds”.

“Jos, een diepe buiging voor de liefde die 
hier van af spat”.

33 

DE KAS VAN MIJN VADER

De roots van Jos Smink liggen in 
Hoogland. Zijn ouders zijn daar geboren en 
zijn vader was in zijn jonge jaren tuinman 
op het landgoed “De Coelhorst”. Later 
begon hij in Amersfoort een bloemenwinkel 
waarachter hij een kas bouwde. Deze kas 
vormt nu het uitgangspunt voor één van de 
kunstwerken van Jos Smink. Aan de hand 
van enkele originele onderdelen herbouwt 
hij de kas in een schuur op de 
Coelhorsterweg nabij het geboortehuis van 
zijn vader. Bovendien laat hij een 
videoportret zien van zijn vader en zijn 
broers uit 1983 en een video-uitzicht op de 
lege polder uit zijn jeugd waar plotseling 
een trein doorheen rijdt die er niet thuis 
hoort maar gelukkig ook weer verdwijnt. 
De kas is een hommage aan zijn vader en 
zijn generatie die de relatie stad vs. 
platteland hebben vormgegeven vanuit een 
gevoel voor eenvoud en menselijke maat.
                                                          
Catalogus Urban Wijland 2009 



  

R U I M T E S C H I P   A A R D E

Ruimteschip Aarde, KunstVaarRoute 2007
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RUIMTESCHIP AARDE

Het rivierenlandschap bij Culemborg geeft een gevoel 
van ruimte en vrijheid. In dit landschap voel ik me 
opgenomen in een groter geheel waarin alles met 
elkaar verbonden lijkt. Het weerspiegelt de innerlijke 
beleving van mijn tijdelijke verblijf op ruimteschip 
aarde.
Met op de achtergrond de rivier drijven patrijspoorten 
van ruimteschip aarde op het water. In de spiegelende 
vensters drijven de wolken voorbij. Vanuit mijn 
binnenste kijk ik naar buiten.

LekArt, Culemborg 2012
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K U N S T V A A R R O U T E
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Familie
In mijn ontwerp voor een groepsportret ben ik uitgegaan van mijn eigen broers, geboren en getogen 
in Amersfoort. Ik heb een aantal van hen bereid gevonden aan dit portret mee te werken. Ze zijn 
allen vanuit hun werk en/of privé met Amersfoort verbonden gebleven en hebben zo de stad al een 
leven lang mede een gezicht gegeven. Hoewel een ieder zijn eigen weg gaat, is er altijd nog die 
onderlinge band, eigen aan broers en uitgangspunt voor een groepsportret waarin dit geheime 
verbond uit hun jeugd op relativerende wijze in relatie wordt gebracht met de stad.

Broers en het geheime verbond
Het décor voor het portret vormt de oude stad waarin ons verleden zich mengt met het heden. 
Zoals de Elleboogkerk waar we zijn gedoopt en te biecht zijn gegaan en die nu, na een brand, 
veranderd is in een ruïne waarop de vogel van Armando is neergestreken. In het midden de 
Amersfoortse kei, getransformeerd van een steen des aanstoots in een magische steen, die de 
broers in een geheim verbond bijeenbrengt voor het groepsportret. En op de voorgrond mezelf als 
één van de broers met een fototoestel in de aanslag om deze 'samenzwering' vast te leggen. Een 
geënsceneerd beeld in de vorm van een affiche voor een jeugdfilm of jongensboek met als titel 
Broers en het geheime verbond vormt zo mijn groepsportret van broers uit een Amersfoortse 
familie.

KunstVaarRoute, Amersfoort 2011
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STREETVIEW

Er is geen begin en einde, de 
beelden zijn een maalstroom van 
het leven op weg naar het einde dat 
weer een nieuw  begin vormt. Het 
einde is zoek.

Video in doorloop door observator  
te bekijken.

Festival Franje, Amersfoort 2011
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  D E  R U I M T E V A A R D E R

Ruimtevaarders, fotomontages  2011
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DE RUIMTEVAARDER 2013

Video-installatie met een relativerende kijk op de mens als 
ruimtevaarder die in zijn worsteling om te overleven op zoek 
gaat naar onsterfelijkheid.

Eeuwig is der sterren baan,
Maar 's mensen lot duurt slechts een ogenblik,

En toch draagt hij eeuwigheid in zich,
En is hij zonder einde.
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L I V E  F R E E  O R  D I E 

Shelter, Vliegbasis Soesterberg  2013
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LIVE FREE OR DIE

Opgegroeid in de jaren 50 en 60 in Amersfoort. De koude 
oorlog was in volle gang. Op vliegveld Soesterberg was een 
basis van de Amerikaanse luchtmacht. Straaljagers van de 
vliegbasis vlogen boven Amersfoort met een enorme knal door 
de geluidsbarrière. Als kind voelde je de spanning door het 
lawaai van de vliegtuigen. Maar tegelijk was het ook een 
aanleiding om kleine modelvliegtuigjes te bouwen en plaatjes 
van straaljagers te sparen. Vanuit de herinnering heb ik in de 
geest van de jaren 50 dit vliegtuigje uit blik gemaakt. De koude 
oorlog als jeugdsentiment. Live free or die.

Festival De Basis, Soesterberg 2013
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WAT OVERBLIJFT IS DE VORM

Bunkers langs de Eem als onderdeel van de 
Grebbelinie trekken een spoor van de stad 
naar het platteland. Het zijn nutteloze 
bouwsels geworden die opgaan in het 
landschap en zo het landschap mede 
vormgeven.
Vanuit deze beleving heb ik daaraan een 
nutteloos bouwsel toegevoegd, een 
monumentale vorm die net als de bunkers
kan dienen als schuilplaats bij naderend 
onheil.

Urban Wijland 2012
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D E  V O R M  W A S  A L L E S
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DE VORM WAS ALLES  

Op een begraafplaats met veelal vervallen 
grafstenen heb ik voor mezelf een soort 
graftempeltje opgebouwd met bouwstenen 
van gras. De spiraalvorm biedt de 
mogelijkheid erin te lopen. Een try-out voor 
het onvermijdelijke. Het grafschrift geeft 
nog enige soelaas: Jos Smink 1951-2037.

Urban Wijland 2012 
Al;gemene Begraafplaats, Amersfoort 
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We hebben elkaar niet al te 
veel te vertellen, 

onbeduidende mensen die 
we zijn. Wij hebben ons 

leven gehad, onze inhoud 
is ons in het graf gevolgd. De 

vorm was alles.

Kurt Tucholsky 1926 



  

W E D E R O P B O U W
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WEDEROPBOUW  2010

In de natuurgebieden De Malpie en het 
Flevopark liggen overal stammen van 
omgezaagde of omgewaaide bomen. En op 
veel plaatsen zijn de voetstukken van de 
bomen nog geworteld in de grond. Ze worden 
niet weggehaald maar vormen een onderdeel 
van de kringloop in de natuurgebieden. Op 
deze voetstukken heb ik een aantal bomen 
weer gedeeltelijk opgebouwd en zoals in het 
Flevopark zelfs op hun oorspronkelijke plek 
teruggezet. In deze wederopbouw wordt de 
kringloop zichtbaar.

49



  

K R I N G L O O P
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DE KRINGLOOP  2013

Een gestadig terugkeren tot
hetzelfde uitgangspunt.
 
De kringloop van de natuur als 
continu proces waarin de 
bomen als onderdeel van de 
kringloop terugkeren naar de 
aarde om weer opnieuw te 
beginnen.
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I N  O P T I M A  F O R M A 
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IN OPTIMA FORMA 

Bij deze boom realiseerde Jos Smink het kunstwerk In Optima Forma. 
Geïnspireerd door de autonome status van deze zomereik heeft hij 
als monumentale vorm een soort vertakking gemaakt die vanuit de 
boomstam een verbinding legt met de aarde.

Kunstwerk vernield door vandalen
Van dit kunstwerk van Jos Smink bestaan alleen nog maar foto's. Kort 
na de voltooiing is het tot drie keer toe door vandalen vernield. Als 
een eerbetoon aan de kunstenaar, als een aanklacht tegen 
vandalisme en om de bezoeker het genoegen te schenken van dit 
bijzondere kunstwerk is deze banier geplaatst.

Kunst en Bomen  2014
Oisterwijk, Moergestel, Heukelom

53



  

H A N D R E I K I N G
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DE HEEMTUIN VERBEELD 2015 – OVERBRUGGEN

De heemtuin in Leiderdorp is doorkruist met sloten, vijvers en een beek. Het is een 
inspirerende plek om vanuit de beeldende kunst aandacht te besteden aan het in de Heemtuin 
aanwezige water en met name het overbruggen daarvan.
Met het thema “overbruggen” wil De Heemtuin Verbeeld tevens aandacht vragen voor het 
maatschappelijke belang om in het leven van alle dag, tegenstellingen te overbruggen, 
verbindingen te leggen, alsmede toenaderingen en handreikingen tot stand te brengen.

HANDREIKING
Vanaf de oevers van een waterloop in de heemtuin strekken een soort armen van gestapelde 
boomstammen zich over het water uit. Boven het water komt een handreiking tot stand die de 
waterscheiding in het landschap lijkt te willen overbruggen. Door de spiegeling in het water is 
de cirkel rond en wordt er een beeld van een kringloop zichtbaar. De natuur als inspiratiebron 
om nieuwe verbindingen te leggen.
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Boomvogel als onderdeel van De Heemtuin Verbeeld, 2015
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In vogelvlucht, 2015



  

EEN TEKEN

De afgelopen jaren heb ik meegedaan aan 
diverse kunstprojecten waarin ik vanuit een 
kringloopgedachte een soort wederopbouw 
realiseerde met een stapeling van afgezaagde 
stammen van omgewaaide bomen. Vanuit deze 
wederopbouw is mijn beeld ontstaan: een 
monumentaal ruimtelijk teken dat zijn plek 
inneemt tussen de grafzerken in de beeldentuin.

Beeldentuin Cuijk, 2015 
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Mountain, 2015

Into the wood, 2015
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Roots, 2014

HORIZONS "ARTS-NATURE " EN SANCY 2015
Voorstellen voor de expositie van landschapskunst in het Sancy Massief 

in de Auvergne, Frankrijk
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S C H I L D E R I J E N
 

1995 – 2009



  
Energiestromen, 1996

Acryl op hardboard, 110X115
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Slagveld, 1995
Acryl op hardboard, 110x155
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Explosief licht, 1995
Acryl op hardboard, 72x97



  
Tabula rasa, 1996

Acryl op hardboard, 113x113
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No Video,1996
 Acryl op hardboard 86x106

 Zwart gat, 1996
  Acryl op hardboard, 86x106
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  Oervader,1997
Acryl op hardboard, 86x106
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Het licht dat optreedt, 1997
Acryl op hardboard, 77x122

67

Staatshoofd,1997
Acryl op hardboard, 70x70
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Save our souls, 1998
Acryl op hardboard, 86x106



  

Zonsondergang, 1998
Acryl op  hardboard, 80x100

Zeespiegel, 1998
Acryl op  hardboard, 80x100
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Web,1999

Acryl op hardboard, 100x110
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Net,1999
Acryl op hardboard, 100x110

Crash, 1999
Acryl op hardboard, 100x110
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Atelier I, 2000

Acryl op hardboard, 100x120
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Atelier II, 2000
Acryl op hardboard, 100x120

Atelier III, 2000
Acryl op hardboard, 100x120
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De onbegrensde ruimte, 2002

Acryl op hardboard, 80x87
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Hoofdlijnen, 2002
Acryl op hardboard, 80x60
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Niemandsland,, 2002
Acryl op hardboard, 77x100



  
Staatsbos, 2006

Acryl op hardboard, 71x96
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Zonder Titel, 2006

 Acryl op hardboard, 71x96
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Zonder Titel, 2006
 Acryl op hardboard, 71x96



  

De Stad, 2007
Acryl op katoen, 70x90
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Ruimtevaarder,, 2006
Acryl op hardboard, 80x60



  

Stoelendans, 2007
Acryl op katoen, 70x90

Satellietstad, 2007
Acryl op katoen, 70x90
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Stadsgezicht, 2009
acryl op katoen, 50x60

Zelfportret 2009
 acryl op katoen, 50x60
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Vergezicht 2009

Acryl op katoen, 100x120
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S T A D S G E Z I C H T E N 

2010 – 2016
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Weversingel, 2014
Acryl op katoen, 50x70

Koppelpoort, 2015
Acryl op katoen, 50x100
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Bloemendaal, 2010
Acryl op katoen, 40x50

Bloemendaal, 2016
Acryl op katoen, 40x60
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  Havik, 2013
Acryl op katoen, 50x60

Appelmarkt, 2013
Acryl op katoen, 50x60
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Jeruzalem, 2015
Acryl op katoen, 40x50
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Cova, 2015
Acryl op katoen, 40x50



  

Rohm en Haas, 2016
Acryl op katoen, 40x60
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De nieuwe stad, 2013
Acryl op katoen, 50x60



  

88



  

L E V E N  E N  W E R K
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Academie/ ateliergebouw Beekensteinselaan,, gesloopt in 1996

 Academiestudenten,1975



  

1951  Geboren in Amersfoort als 10e kind uit een 
gezin van 14 kinderen.

1970-1972  Na de middelbare school werkzaam 
als productiemedewerker in twee pottenbakkerijen 
en een werkplaats voor kunstnijverheid.

1971-1972  Avondstudie esthetische vorming aan 
de Kunstacademie Artibus in Utrecht, 

1972-1975  Studie aan de Academie voor 
Beeldende Vorming in Amersfoort, afdeling 
lerarenopleiding handvaardigheid.

1975-1977 Studie aan de Kunstacademie 
Minerva in Groningen, eerst vervolg 
lerarenopleiding handvaardigheid, daarna 
overgestapt op monumentale vormgeving.

1977 Film Gebed om Geweld  met Peter Evers 
e.a.

1978 Verhuisd naar een kraakpand in Amsterdam 
en een aantal jaren werkzaam op freelance basis 
voor verschillende theatergroepen en een 
reisorganisatie.

1981 Deelnemer groepsexpositie in Mozes en 
Aäronkerk georganiseerd door ex-provo en 
kunstenaar Jacob Jutte: “Wij vechten voor de 
vrijheid in de Hollandse wind”

1983  Theater-filmproject Trilogie van de 
Verlatenheid met Hans Koning en Henk 
Jansen.

1986  Solo expositie in theatergalerie The Bank 
in Amsterdam.

1988  Groepsexpositie galerie Etce'tera, 
Amsterdam.

1989  Deelnemer World Wide Video Festival in 
Den Haag met kunstproject No Video.

1990  Geballoteerd voor een atelier van 
stichting Accu '88 in Amersfoort.

1990  Deelnemer mediakunst manifestatie in 
Amersfoort.

1991  Verhuisd naar Amersfoort.

1992  Solo-expositie “Live Beelden” , 
Startgalerie Adriaan Wulfse, Amersfoort

1993  Groepsexpositie Kunstenaars ontmoeten 
Armando in galerie Kijk Eens, Amersfoort.

1993  Video installatie Het Hemelse Licht in de 
ST. Fransiscus Xaveriuskerk, Amersfoort.

1994  Groepsexpositie Het Ideale Atelier, 
Startgalerie Adriaan Wulfse, Amersfoort.

1994  Groepsexpositie t.g.v. 5 jaar Startgalerie 
Adriaan Wulfse.
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Atelier Beekensteinselaan, 1992
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Atelier Charlotte de Bourbonlaan vanaf 1996
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1994  Toekenning basisstipendium Stichting 
Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en 
Bouwkunst.

1995  Theater/videokunst project Het Licht dat 
Optreedt samen met mimografe Andrea Witchen 
in theater De Lieve Vrouw in Amersfoort.

1996  Video installatie Stadsring in het kader van 
Agora, een discussieforum over een 
toekomstvisie over Amersfoort in 2015. Opdracht  
gemeente Amersfoort.

1997  Groepsexpositie Grote Ogen, Frisse Blik in 
Startgalerie Wulfse.

1997  Groepsexpositie Amersfoortse 
Kunstschatten, Elleboogkerk
1997-1998  Deelnemer KunstKijkRoute 
Amersfoort.

1996  Verhuizing naar nieuw  atelier in de 
Charlotte de Bourbonlaan.

1998 Deelname  Kunstmanifestatie Op het spoor 
van de stad i.o.v. Gemeente Amersfoort met 
video installatie Grondwerken.

1999  Open Atelier van kunstenaars 
ateliergebouw Charlotte de Bourbonlaan.

2000 Video-installatie Flower Power i.o.

2000  Groepsexpositie Try Out van stichting 
Post Zutphen in de Burgerzaal in Zutphen.

2001  Kunstopdracht Geen Tijd, Stichting 
Plaatsmaken, 50 plus beurs Utrecht..

2002  Deelname Salon Amersfoortse 
Kunstenaars in de Elleboogkerk.

2007  Deelname aan kunstroute Een Andere 
Werkelijkheid met Ruimteschip Aarde,
KunstVaarRoute  Amersfoort.
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Interieur container Grondwerken, 1998

2002  Fotopanelen t.b.v. schuifdeuren i.o. van 
administratiekantoor

2002  Deelname kunstmanifestatie In Optima 
Forma, De Zonnehof

2003  Deelname Kunstroute Tempus Arti, 
Schijndel / St. Michielsgestel.

2003 Staalkaart Amersfoortse Kunstenaars,  
atelier Charlotte de Bourbonlaan.

2004  Salon Amersfoortse Kunstenaars, De 
Zonnehof.

2004 Groepsexpositie met Buitenverblijf  op 
De Kunstcamping, Heeswijk

2004  Groepsexpositie Basic Jetset en Luxe 
Nomaden, CBK Gelderland, Arnhem.

2005  Staalkaart  Amersfoortse Kunstenaars, 
atelier Charlotte de Bourbonlaan.

2006  Deelname kunstmanifestatie Urban 
Wijland met Ruimzicht , Amersfoort / 
Hoogland.

2006  Groepsexpositie Niemandsland, 
Kruithuis Den Bosch.

2007  Deelname aan kunstroute Een Andere 
Werkelijkheid met Ruimteschip Aarde,
KunstVaarRoute  Amersfoort.
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Het einde is zoek, 2016
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2012  Deelname kunstroute BinnensteBuiten 
met Ruimteschip Aarde, LekArt Culemborg.

2013  Deelname Festival Franje met video 
installatie De Ruimtevaarder in de Observant.

2013  Deelname aan LandArt Diessen met  De 
kringloop.

2013  Groepsexpositie Festival De Basis met 
Live free or die, vliegveld Soesterberg.

2014  Deelname natuurkunstroute Kunst en 
Bomen met In Optima Forma, Oisterwijk

2014  Deelname Festival Franje met videofilm 
Bestemming Aarde in de Observant

2014  Deelname Festival Kaalstaart met video-
object Live free or die in De Nieuwe Stad.

2015  Groepsexpositie Beeldentuin Cuijk met 
het beeld  Een Teken.

2015  Deelname kunstproject Overbruggen in 
de Heemtuin van Leiderdorp met Handreiking.

2016 Tussentijdse afronding.

2007  Staalkaart Amersfoortse Kunstenaars, 
atelier Charlotte de Bourbonlaan.

2007  Deelname met Verleden Land  aan 
LandArt project Groene Revolutie in 
staatsbos bij Schoonoord.

2008  Deelname kunstroute Vreemde 
Vogels in Borne met Groene Wachters.

2008  Deelname kunstroute 
Landverkenners met Weijde Blick in de 
Schaalsmeerpolder.

2009  Deelname kunstmanifestatie Urban 
Wijland met De kas van mijn vader, 
Amersfoort / Hoogland.

2009  Groepsexpositie n.a.v. prijsvraag 
Zwervende Erven van sticting 
Honderdmorgen in Fort Pannerden.

2010  Deelname kunstroute De Overkant, 
KunstContainerTerminal, Vlaardingen.

2010  Deelname Festival Franje met video 
installatie Streetview in de Observant.

2010  Deelname natuurkunstproject OM 
met De Ommekeer, Flevonatuurpark.

2010  Deelname LandArt project in 
natuurgebied Malpie met Wederopbouw, 
Valkenswaard.

2011  Deelnameaan kunstroute Bijzondere 
Portretten met Broers en het geheime 
verbond,  KunstVaarRoute Amersfoort.

2012  Deelname kunstmanifestatie Urban 
Wijland met Wat overblijft is de vorm, 
Amersfoort / Hoogland.
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Wat overblijft is de vorm, 2012
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