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De laatste weken voor haar 

afstuderen sprak Carlijn 

Kingma BSc MArch niet 

meer met haar begeleiders. 

Ze werd onzeker van het praten over 

haar werk, wilde haar eigen koers 

varen. ‘Ik kon toch niet meer terug. Ik 

was al te ver met mijn tekeningen.’ 

Waarschijnlijk werden haar afstu-

deerdocenten ook wat onzeker van 

haar. Het project waar ze aan werkte, 

was allerminst doorsnee voor een 

architectuurstudent aan de TU Delft.

‘Ik vertelde de westerse geschiede-

nis van de utopie in tekeningen.’ Haar 

eindpresentatie noemt Kingma poë-

In A History of the Utopian Tradition verwerkte 
Carlijn Kingma meer dan veertig utopieën.

MEGAGROTE ONDERWERPEN IN KAART BRENGEN

‘Als je tekent, 
overzie je 
dingen beter’
Haar studie architectuur leerde haar dat ze alles kan begrijpen.  

Nu is Carlijn Kingma artist in residence bij Atelier Van Lieshout in 

Rotterdam. Kunstenaar voelt ze zich niet, maar ook ingenieur  

dekt de lading niet. ‘Ik ben cartograaf. Ik teken denkwerelden.’  

De Ingenieur zocht haar op tijdens de kunstweek Art Rotterdam. 

tekst drs. Anouck Vrouwe  illustraties Carlijn Kingma

 

tisch. ‘Dat wilde ik graag. De architec-

tuur is zo rijk aan poëzie, maar op de tu 

is daar weinig aandacht voor.’ Ze zat op 

een krukje en vertelde een verhaal. In 

een halfuur tuimelde ze door de werel-

den die ze had getekend: ‘Het ging over 

de geschiedenis, maar ook over mezelf, 

en over de universiteit. Die heeft zich 

immers altijd gespiegeld aan de ideaal-

beelden van de samen leving.’ 

In haar meesterwerk A History of 

the Utopian Tradition zitten meer dan 

veertig utopieën verwerkt. Zoals Poli-

teia, Plato’s ideaalbeeld van de staat, 

maar ook Luilekkerland en modernere 

utopieën als het communisme. Links 

op de tekening bevinden zich de uto-

pieën, rechts de dystopieën, zoals 

Orwells 1984. Daartussen de realiteit: 

onze wereld, altijd ingeklemd tussen 

ideaal en angstbeeld. ‘We hebben uto-

pieën nodig om onze wereld vorm te 

geven’, vindt Kingma.

Haar docenten bleken overdonderd. 

Ze gaven haar een tien voor alle onder-

delen. Een bizar ritueel, vond Kingma 

de beoordeling. ‘Het is zo binair; alsof 

je al het werk dat in je afstuderen is 

gaan zitten in een getal kan vatten.’ Die 

tienen snapt ze dan weer wel, in de zin 

dat het een alles-of-niets-project was. 

‘Ze hadden me ook kunnen laten zak-

ken. Maar een zeven zou nergens op slaan.’ Met haar afstuderen won 

ze de afstudeerprijs Archiprix en de New Babylon Award, een afstu-

deerprijs van het Haagse Gemeentemuseum en de faculteit Bouw-

kunde. Haar werk was drie maanden te zien in het Gemeentemuseum 

in Den Haag.

Verhalenverteller
Nu is ze een halfjaar artist in residence bij Atelier Van Lieshout in Rot-

terdam. De ochtend van het interview is ze schor. Het is de dag na de 

opening van Art Rotterdam: te veel gepraat, waarschijnlijk ook een 

virusje. ‘We hebben zo hard gewerkt om op tijd klaar te zijn.’ Ze zegt 

dat ze doodmoe is, maar daar is weinig van te merken. Ze praat vurig 

over haar werk. Regelmatig springt ze op om iets te laten zien dat haar 

inspireert. Zoals de ets van het aquaduct van Nero die in haar slaap-

kamer staat. Pas gekocht; ze is er nog van ondersteboven. De verant-

woordelijke kunstenaar, Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), legde 

in zijn tijd de stad Rome vast in tekeningen. ‘Kijk, 

hier bij die boog van het aquaduct. Daar zie je 

binnen een centimeter drie verschillende tex-

turen. Dat is toch geweldig? Hij is echt mijn held.’ 

De gelijkenis met Kingma’s stijl is duidelijk: ook 

zij tekent haar werelden in lijntjes, in haar geval 

met Oost-Indische inkt. 

Aan de wand van haar Rotterdamse atelier 

hangt haar nieuwste tekening: Stargazers & 

grave diggers. Drie dagen voor de opening van Art 

Rotterdam legde ze er de laatste hand aan. Het 

tekenen kostte haar 561,5 uur. ‘Ik wil gewoon 

weten hoelang ik bezig ben geweest. Ook om een 

idee te hebben voor hoeveel ik het zou moeten 

verkopen. Misschien slaat het wel nergens op wat 

ik doe. Ik volg zo’n ondernemersklasje, waarin je 
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aan je businessplan werkt. Ik heb mijn hele administratie strak op 

orde. Daarin ben ik dan weer typisch Delfts.’

Hoe geweldig ze de kunstwereld ook vindt, ze voelt zichzelf er een 

vreemdeling. Maar artistiek ingenieur dekt ook de lading niet. ‘Ik ver-

tel verhalen.’ Architectuur is voor Kingma niet alleen een methodiek 

om gebouwen neer te zetten. ‘Voor mij is het een metaforische taal, 

een manier om systemen te kunnen bevatten en ontrafelen.’ 

Als ze iets van haar studie heeft geleerd, dan is het wel dat ze alles kan 

begrijpen, hoe ingewikkeld ook. Want één ding is duidelijk: Kingma 

heeft een voorkeur voor grote onderwerpen. Ze wil iets dat zo groot is, 

waar zo veel aanhangt, dat het niet goed te overzien is. Waar zo’n zee 

aan literatuur over is dat niemand er meer aan begint. En ook een sys-

teem dat zo groot is dat we het gevoel hebben dat het niet meer is te 

veranderen. ‘Terwijl het natuurlijk allemaal constructen zijn. En dat  

is het fijne van tekenen; dan overzie je dingen beter.’ Haar volgende 

onderwerp wordt ‘de bank’. ‘Ik weet niets van het financieel systeem; 

ik vind het intimiderend.’

Geen witte vlekken
Als ze een onderwerp heeft gekozen, verkent ze het met ongekend 

fanatisme. ‘Ik werk ook altijd samen met experts uit het vakgebied, 

anders is het niet te doen.’ Ze leest en vraagt net zo lang door tot ze het 

begrijpt. Want begrip, daar draait het om. ‘Weet je, tekenen vind ik fijn 

om te doen. Maar waar ik echt energie van krijg, is wanneer tijdens 

mijn onderzoek alles op zijn plek valt.’ Dan kan ze haar assen uitzetten, 

het systeem uiteenrafelen en de onderdelen hun juiste plek geven.

Waar ze voor haar afstuderen met het woord 

‘utopie’ begon, startte ze voor haar tekening voor 

Art Rotterdam met het woord ‘religie’. ‘Al is het 

uiteindelijk meer ‘waarheidsvinding’ geworden’, 

specificeert Kingma. Ook haar nieuwste tekening 

is strak opgedeeld in assen. Links de natuur, rechts 

de cultuur. De tijd loopt van onder naar boven. 

Tussen de natuur en de cultuur gaapt een steeds 

bredere kloof. Rechtsboven staan vier torens: die 

van het jodendom, de islam, het christendom en 

de moderniteit, die zich verschuilt achter de 

wetenschap. ‘Toen ik het tekende, vond ik het wel 

erg vol worden, met die vier torens daar. Maar ja, 

het moeten er vier zijn. Ik kan er toch niet zomaar 

eentje weglaten?’

Ze denkt dat daar ook het verschil zit tussen 

haar werk en kunst. ‘Ik wil onthullen, demystifi-

ceren. Joep (van Lieshout – red.) zegt tegen mij: 

‘Laat in je werk ook eens wat over voor de ver-

beelding.’ Ja, denk ik dan, jíj bent kunstenaar. Dan 

kan dat. Maar ik ben cartograaf.’ Op haar tekenin-

gen geen witte vlekken, zoals op vroege landkaar-

ten. Haar tekeningen laten haar geen keus. ‘Ik zet 

de assen uit en wat ik teken heeft nou eenmaal 

zijn plek op die assen.’

De vrijheid zit in de onderwerpen die ze kiest 

en de ordening die ze erin aanbrengt. ‘Dat is 

natuurlijk wel mijn keuze, mijn visie.’ Ook dat 

 vertelt ze in haar werk. Ze heeft zichzelf rechts 

onderin getekend, aan haar bureau, met haar han-

den in het haar. Ze gooit vliegtuigjes. Het zijn haar 

tekeningen die ergens in een doodlopend paadje 

van het labyrint van kennis landen. ‘En dan is het 

maar de vraag wat ermee zal gebeuren.’  |

‘Ik krijg energie als alles tijdens 
mijn onderzoek op zijn plek valt’
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Carlijn Kingma’s nieuwste werk Gravediggers en Stargazers, met rechtsonder Kingma zelf. Architect/kunstenaar Carlijn Kingma voor haar meesterwerk.


