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Een nieuwe nieuwsbrief voor Arti

Het ontstaan van Articula

Edu Braat

In juni 2014 werd in het kader van het 
onderzoek door de commissie Koers een 
enquête naar de verwachtingen van Arti-
leden gehouden. Van de ongeveer 1500 
leden reageerden er 365, bijna een kwart. 
Een zeer hoge respons, die aangeeft dat het 
reilen en zeilen van Arti veel leden raakt.
Een van de vragen ging over de 
mogelijkheid van een digitale nieuwsbrief
met achtergrondinformatie over tentoon-
stellingen in Arti, verslagen van leden die 
exposities en evenementen in en buiten Arti 
bezochten, opiniestukken, aankondigingen, 
mededelingen en oproepen.
Van de respondenten was 79 procent  
(kunstenaarsleden 77 procent,
kunstlievenden 82 procent) voor, 16 procent 
kruiste ‘misschien’ aan en 5 procent was 
tegen.
Gevraagd naar de bereidheid kopij aan te 
leveren, bleek 15 procent van de 
respondenten (21 procent kunstenaars, 9 
procent kunstlievenden) dat wel te willen 
doen, ‘misschien’ werd aangekruist door 
39 procent (41 procent kunstenaars en 
36 procent kunstlievenden).
Op de vierde discussieavond over het 
rapport van de commissie Koers bleek de 
vergadering vrijwel unaniem voor een 
nieuwsbrief  en er werd een eerste redactie 
gevormd, bestaande uit initiatiefnemer Edu 
Braat, Simon Barteling, en de samensteller 
en eindredacteur van het Arti-
jubileummagazine Camiel Hamans.
Eind september gaf  het bestuur een 
voorlopig fiat. Begin december kwam de 
redactie bijeen en werd het team versterkt 
met journalist Tia Lücker, fotograaf  Wim 
Ruigrok, en ontwerper en vormgever Frans 
Smit. Als liaison met bestuur en kantoor 
trad Claartje Kortbeek toe.
Als naam werd gekozen voor  Articula, 
van het Latijnse articulare = verdelen of  
duidelijk uitspreken. Maar omdat het 
achtervoegsel -cula ook wel als verklein-
woord wordt gebruikt, is het ook te lezen als 
‘kleine feiten of  nieuwtjes van/in Arti’.

Bert Ham kookt in Arti
Omdat de zonen het huis uit gaan en zijn 
vrouw opziet tegen weekends alleen, 
solliciteerde Bert Ham (1959) bij Arti.
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Van de redactie

Het is weer zomertijd en lente, 
tijd voor een nieuw medium voor 
Arti dat is bedoeld om zicht te 
geven op wat er speelt in de 
vereniging door interviews met 
actieve leden en medewerkers en 
berichten over allerlei activiteiten 
om leden meer met elkaar in 
contact te brengen.
Want dat er met name aan 
interactie tussen kunstenaarsleden 
en kunstlievenden wel wat mocht 
gebeuren, kwam sterk naar voren 
in de rapportage van de commissie 
Koers.
De maandelijkse nieuwsbrief, de 
weekladder en de eigen 
Facebookpagina geven een goed 
beeld van wat er in de 
tentoonstellingszalen en de
sociëteit gebeurt. Maar dat is maar 
het topje van de ijsberg.
Wat ontbrak, was zicht op mensen 
en achtergronden en een kader 
voor kleine, persoonlijk 
ontmoetingen waar men elkaar 
beter kan leren kennen, zoals de 
Nieuwe Ledenbijeenkomsten.
Die zijn de afgelopen vijf  jaar 
georganiseerd en werden door de 
deelnemers zeer gewaardeerd.
Articula biedt leden die activiteiten 
met en voor andere leden willen
organiseren van nu af  aan de 
mogelijkheid oproepen en 
aankondigingen te doen en zo de 
onderlinge band en betrokkenheid 
te vergroten.
Dit is het eerste nummer. De 
redactie hoopt dat het zal bevallen 
en dat u flink wat kopij en mede-
delingen voor de agenda zult 
leveren voor het tweede nummer, 
dat begin oktober zal verschijnen. 
Ook reacties en suggesties zijn van 
harte welkom.

Edu Braat

Alexander Schabracq exposeert in de sociëteit

Kunst = communicatie
Tia Lücker
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Een beetje Amsterdammer kent Alexander Schabracq (1957) als ontwerper van 
het mintgroene monumentale straatmeubilair op  het Damrak en Rokin in 
1991, en de Nieuwmarkt  twee jaar eerder. Maar hij heeft heel veel meer gedaan 
dan dat.
Hij is een veelzijdig beeldend kunstenaar, zelf  zegt hij dat hij zes disciplines 
beheerst, maar wie goed telt, weet dat het er meer zijn. Allereerst is hij 
beeldhouwer, verder ook schilder, ijzersmid, edelsmid, collagemaker, keramist, 
graficus, ontwerper. Aarzelend 
voegt hij er aan toe: ‘En 
fotograaf.’ En niet te vergeten: 
collectioneur. Zijn expositie in 
de zaal van de sociëteit, 
georganiseerd door Harald 
Schole, verantwoordelijk voor 
exposities in de sociëteit, die 
11 april is opengegaan heet 
Un petit choix de ma collection 
privée, ofwel een keuze uit zijn 
verzameling. Tot 15 juli blijft zijn collectie van meer dan vijftig werken in de 
sociëteit. In juni neemt hij met vier of  vijf  werken deel aan de tentoonstelling 
van de nieuwe leden, want sinds kort is Alexander Schabracq (weer)> 
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Alexander Schabracq tijdens de opbouw van zijn expositie

schets opbouw expositie
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kunstenaarslid van Arti. Schabracq: ‘Verzamelen is het 
bijeenbrengen van dingen met als doel ze te bewaren, te 
bewonderen, te bestuderen en misschien tentoon te 
stellen.’
De voornaamste reden voor mij om te verzamelen en 
die verzameling te tonen is communicatie. Je 
communiceert met anderen en met de wereld door 
dingen en kunstwerken. Er is een wisselwerking tussen 
de verzameling en de verzamelaar; die toont daarmee 
zijn identiteit.’

Artefacten
De verzameling bestaat uit dingen die Schabracq heeft 
geërfd, gekocht, gevonden, gekregen. Er zijn ook veel 
kunstwerken bij. Schabracq: ‘De dingen en kunstwerken 
die je verzamelt, de artefacten, zeggen iets over je 
identiteit.’ 
Die artefacten dragen leven in zich. Ze zijn ontstaan, 
gemaakt, gebruikt, mishandeld, gekoesterd, vernietigd, 
gevonden, weggegooid. En ze worden bewaard. Soms 
zijn er dingen ofwel artefacten die duizenden, 
honderdduizenden jaren oud zijn. Om een voorbeeld te 
geven: op de expositie is een versteende boomstam te 
zien uit Zimbabwe, het vroegere Rhodesië, die 
tweehonderdmiljoen jaar oud is. 

En verder zijn er veel kunstwerken te zien: 
olieverfschilderijen, litho’s, tekeningen, etsen, 
krijttekening, gouaches, keramiek, pastel. Er zitten maar 
twee werken van hemzelf  tussen: een portret en een 
object in plexiglas gegoten. Schabracq: ‘Het is een door 
de tijd bepaalde keuze en het bewijs dat het individu 
heeft geleefd. Er zitten dan ook veel identificerende 
portretten in mijn verzameling.
Door een combinatie te maken van artefacten vertel je 
een verhaal of  maak je een statement. Mijn collectie 
artefacten zijn een esthetische vorm van communicatie.’

IJzersmid
Schabracq: ‘De laatste tijd ben ik vooral aan het werk als 
ijzersmid. Ik werk in opdracht als ontwerper en 
uitvoerder van projecten zoals grote hekwerken, tafels, 
lampen, uithangborden. En ik maak foodcars, van die 
mooie kleine wagentjes als rolling kitchens. Ik ben nu 
bezig met la Boqueria, een foodcar naar analogie van de 
markt in Barcelona, met glas in lood, heel kleurig.

En op het dak van mijn huis in Italië staat een 
handpersje. Daar ben ik een drukkerijtje begonnen: la 
stampa su tetto.’
Een bezig man dus. Deze zomer exposeert hij als nieuw 
lid op de tentoonstelling in de zalen boven. Vier of  vijf  
werken van hem zullen er te zien zijn. ‘Grote werken 
worden het. Een schilderij is een soort raam waardoor 
je in een andere wereld kijkt. Ervoor komt een 
assemblage, gelast, geschroefd of  geplakt, die staat 
tussen hier en daar. Door een hekwerk kijk je in een 
andere realiteit. Ik ben er nog mee bezig.’ <

Agenda en Annonces
Een van de belangrijkste doelstellingen van Articula is 
het bevorderen van de interactie tussen de leden van 
Arti et Amicitiae. Een van de middelen daartoe vormen 
de rubrieken Agenda en Annonces.
In de Agenda kunnen kunstenaarsleden mededelingen 
plaatsen over komende exposities van hun werk, in 
galeries of  elders. Maar ook over hun cursussen, 
workshops, open ateliers, publicaties en dergelijke.
De rubriek Annonces staat open voor alle leden. 
Hierin kunnen oproepen geplaatst worden voor 
bijvoorbeeld gezamenlijk expositiebezoek of  het 
vormen van een clubje, maar ook oproepen van 
verzamelaars die op zoek zijn naar een ontbrekend 
element in hun collectie zijn welkom.  
Berichten voor beide rubrieken dienen tijdig en volledig 
aangeleverd te worden via articula@arti.nl en kunnen 
maximaal 40 woorden omvatten. De deadline voor 
aanlevering vindt men op www.
Voor uitvoeriger, commerciële, berichten biedt 
Articucla de mogelijkheid tot adverteren. Tarieven en 
deadlines treft men op: http://www.arti.nl/algemene-
informatie/de-vereniging/#articula 

Articula is een programma-
en verenigingsmagazine van 
Arti  en van en door Arti-leden

Hoofdredactie: Camiel Hamans
Eindredactie: Tia Lücker
Redactie: Edu Braat, Simon Barteling
Fotografie: Wim Ruigrok
Vormgeving: Frans Smit

Kopieaanwijzingen en advertentie-
tarieven: zie website:
http://www.arti.nl/algemene-informatie/
de-vereniging/#articula

Emailadres:  articula@arti.nl

‘Je verzameling zegt iets 

over je identiteit’
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Bert Ham kookt in Arti

Kok in plaats van politieagent

Camiel Hamans

Omdat de zonen het huis uit gaan en zijn vrouw 
opziet tegen weekends alleen, solliciteerde Bert 
Ham (1959) bij Arti. Tot drie keer toe: ‘Ik kook 
beter dan ik solliciteer.’ Vanaf  november 2015 is 
hij dan eindelijk chef  in Arti, waar hij met sous-
chef  Herman en oudgediende Albert en af  en 
toe een afwashulp de keukenbrigade vormt.

Bert, die veertig jaar ervaring achter het fornuis 
meebrengt, is de keuken in Arti toch nog een uitdaging. 
‘In een restaurant bestellen mensen vaak een 
voorgerecht en dus heb je bij elkaar een 45 minuten om 
het hoofdgerecht op tafel te brengen. In Arti eten de 
meeste leden alleen een hoofdgerecht en dat moet je dan 
toch binnen een kwartier serveren. Dat, de snelheid 
waarmee je moet werken, is waar je in Arti tegen 
aanloopt. Daarbij de kleine kaart. Die moet elke dag 
andere gerechten bevatten. Iedere dag ook een andere 
vegetarische schotel. Om dat waar te kunnen maken, 
moet je je in de materie verdiepen. Dat is leuk.’

Lunch
‘Nu gaan we ons ook weer op de lunch richten. Elke dag 
komt er een collega vroeg voor de lunch. Dus laat de 
gasten maar komen. We hebben capaciteit genoeg. Tot 
een man of  dertig kunnen we makkelijk dagelijks 
hebben. ’s Avonds gaan er hier op onze drukste dag, 
woensdag, zo’n tachtig hoofdmaaltijden uit. Een 
restaurant met een vergelijkbare keukenbezetting draait 
’s avonds ongeveer vijftig couverts. Bij ons verschilt de 
omzet per dag. Woensdag is onze topdag, dinsdag en 
donderdag gaan er ruim vijftig hoofdmaaltijden door, 
maandag en vrijdag toch altijd nog circa 40 à 45.

We kunnen die drukte aan omdat we zo’n goed team zijn. 
Albert en Herman zijn geweldige collega’s. Wanneer je nieuw 
begint als chef  bij een groot hotel, word je getest. Wordt er 
meteen aan de poten van je stoel gezaagd. Hier niet, de 
ontvangst was een warm bad. Het zou mooi zijn als ik hier 
mijn pensioen mag halen.’

Politie
Dat het op een loopbaan in de keuken uit zou draaien voor 
de Drentse boerenzoon Bert, lag niet voor de hand. Hij zelf  
droomde van een carrière bij de politie. Het liep anders. De 
buurman, die in een verbouwd Drents boerderijtje een  
“gasterie” begon, had hulp nodig had om het gazon te 
maaien en de paardenstal uit te mesten. ‘De chef-kok van het 
restaurant was dol op het televisieprogramma Een van de Acht 
van Mies Bouwman, dat eens per maand door de VARA 
uitgezonden werd. Hij wilde geen uitzending daarvan missen 
en leerde mij daarom een paar gerechtjes maken, zodat hij 
even weg kon. Het begon met een coquille en 
langzamerhand kwam daar de rest bij. Deze man heeft me op 
het spoor van koken gezet. Ik heb nog altijd contact met 
hem en ben hem ook nog steeds dankbaar. Via hem heb ik 
ontdekt dat koken een van mijn grote liefdes is. Ik word 
telkens weer vrolijk als ik mensen blij kan maken met een 
lekkere schotel.’ <     
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Bert Ham in zijn keuken

‘In Arti eten de meeste 
leden alleen een 
hoofdgerecht en dat 
moet je dan toch binnen 
een kwartier serveren’

‘De ontvangst in Arti was 
een warm bad. Het zou 
mooi zijn als ik hier mijn 
pensioen mag halen’
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‘Arès,’ klinkt het zangerig. Bülent Evren (1955) wijst hierbij op een van de 
grote uitgesneden figuren aan de muur van zijn atelier. ‘Arès en Aphróóditè’ 
zegt hij. Daarmee zijn Franse opleiding verradend, want de Griekse 
mythologische figuren waar Bülent op duidt, zijn voor Nederlandse oren de 
antieke krijgsgod Ares en diens vriendin Afrodite, patrones van de liefde en 
de schoonheid.

Open huis in Plan van Gool

Bülent Evren snijdt, schildert en organiseert

 Camiel Hamans

Bülent Evren voor Arès en Aphroditè
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 Apollinaire
‘Galeries verlangen dat je steeds variaties op eenzelfde thema 
maakt, series, maar ik wil niet vastzitten in eenzelfde stramien. Ik 
werk gedachten liever uit. Wil langer met een idee bezig te zijn. In 
mijn eerste jaren waren het geometrische figuren, maar wel met 
figuratie. Vaak al in tweevoud, een soort dubbelportretten, 
uitsnedes in duetvorm. Ik snij in aluminium de figuur uit en 
beschilder die vervolgens.
In 1996 was ik weer eens in Parijs. Bij een bouquiniste kocht ik 
van Apollinaire  Ombre de mon amour, gedichten over de Eerste 
Wereldoorlog. Die teksten zetten me aan het denken. Vervolgens 
heb ik me op het wapentuig uit die oorlog gericht: tanks, 
vliegtuigen, onderzeeboten. Die heb ik uitgesneden en vervolgens 
heb ik de vormen beschilderd, reagerend op de vorm. Dus bij een 
onderzeeboot was ik onder water, in de lucht bij het vliegtuig en 
in het landschap bij de tank. De volgende stap was natuurlijk: wie 
heeft dat bedacht, oorlog? Toen kwam ik uit bij de mythologie. 
Dat werd het silhouet van Arès, dat werden Trojaanse helmen, 
mythologische oorlogsschepen, triremen, zwaarden enzovoorts. 
Allemaal in aluminium uitgesneden en beschilderd. En Arès, als 
altijd  twee keer, een dubbelportret, eenmaal van binnen en 
eenmaal de buitenkant. De ene vorm met een diep verborgen 
kern, de ander ontkiemd, opengebroken. Arès is eigenlijk een heel 
chagrijnig mannetje, maar hij heeft wel een relatie met de mooie 
Aphroditè. Ook haar heb ik als een duet uitgesneden en 
geschilderd. Beide dubbelvormen vertonen tenslotte een 
hartmotief.’ 

Constantinopel
‘Omdat ik niet meer meedoe in de internationale competitie, 
omdat ik er niet voor gekozen heb ideeën seriematig te laten 
uitvoeren en ook omdat mijn beeldtaal anders is dan nu 
gebruikelijk is, hebben mijn figuren nog geen bestemming 
gevonden en hoef  ik ze nog niet te missen. Maar intussen ben ik 
al weer verder. Arès is na de val van Constantinopel met pensioen 
gestuurd. Byzantium, de christelijke erfenis van de Griekse 
oudheid, hield op te bestaan. Tot de Eerste Wereldoorlog is het 
landschap in Turkije en op de Balkan niet veranderd. > 

Bülent, geboren in Turkije, zette na een Franse 
bedrijfskundige opleiding, begin jaren tachtig zijn 
studies voort aan de Haarlemse Ateliers ’63. ‘Een 
opleiding zonder kapsones, prachtig. Daarna 
wilden we allemaal naar Amsterdam. Met vier 
man deelden we een atelier, kregen voor en na 
relaties met galeries en waren succesvol. Ook 
internationaal. Tot ik me realiseerde dat de markt 
en de galeries steeds om nieuw en nieuwer 
vroegen. Een werk van een paar jaar oud kón niet. 
Maar een werk dat ik een paar jaar geleden 
gemaakt heb, is toch niet oud?’
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Agenda
Expositie
Lique Schoot met Feng Bin, Riet van der Lubbe en Willebrord de Winter, 
Niets menselijks is ons vreemd. Museum van Bommel van Dam, Deken van 
Oppensingel 6, 5911AD Venlo. Tot en met 2 oktober. Dinsdag t/m zondag 
11.00-17.00 uur.

Paul Dikker, Ontsloten regio’s. Solotentoonstelling van recente schilderijen in het 
Provinciehuis Flevoland. Visarenddreef  1, 8232 PH, Lelystad. Tot en met 11 
mei. Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur. Breed Art Studios. 

Zes Turkse kunstenaars: Yigit Can Alper, Irem Tambova, Eda Hazar. Selin Kurt, 
Merve Güder en Samet Dogan. Curatoren: Bülent Evren en Luca Rezzola. 
Het Laagt 178, 1025 GL Amsterdam-Noord. Tot en met 30 april. Woensdag 
t/m zaterdag 12.00-18.00 uur.Alexander Schabracq, Kunst = Communicatie, un 
petit choix de ma collection privée. Sociëteit Arti et Amicitiae, Rokin 112, 1012 LB 
Amsterdam. Tot 17 juli. Maandag t/m vrijdag 12.00-18.00 uur.

Lezing
25 april 20.30 uur. Maarten P. Meijer, notaris De kunstenaar en zijn nalatenschap. 
Sociëteit Arti  

Arti Galerie, Rokin 114
Het gezicht van Arti naar de straat.
Expositieruime te huur voor kunstenaars en kunstlievende leden. Informatie: 
mirjam@arti.nl

Artiteam winnaar Drie Clubs Quiz 2016

Leden van De Kring, de Koninklijke Industrieele Groote Club en Arti et Amicitiae 
streden op 23 maart om de Amsterdam Battle of  the Clubs wisselbokaal. Ze 
beantwoordden daartoe vragen over Amsterdam, geschiedenis, cultuur en andere 
nutteloze feiten. Arti behaalde een geweldig resultaat met een eerste, derde en 
vierde plaats. 
Op de foto het team Meijer/Stuurman te midden van organisatoren en juryleden. 
Tweede van links Jan Stuurman, naast hem in het midden Maarten Meijer, geheel 
rechts Dirk Meijer.

Hier en daar tref  je nog resten en ruïnes 
in het landschap, maar het is bijna overal 
een verre horizon met hier en daar een 
omhoogstekende stuk zuil of  een 
fragment van een tempel. Het silhouet 
van Constantinopel/Istanbul, dat 
inspireert me nu. Een horizon tussen zee 
en lucht met hier en daar een 
omhoogstekende spits en een 
beschildering met lucht, horizon en 
onder water.’

Breed Art Studios
Bülent beperkt zijn activiteiten niet tot 
het atelier. Hij treedt ook naar buiten: als 
lid van kunstraden, van commissies, als 
gastdocent, als jurylid, als bestuurslid en 
als curator. Met Luca Rezzola, een 
multitalent actief  als saxofonist, 
componist, cameraman en audiovisueel 
producer, heeft Bülent een nieuw 
initiatief  ontwikkeld. ‘In Noord. Waar, 
naar men zegt, nooit iets gebeurt. In het, 
intussen befaamde, Plan van Gool, waar 
de hoeken van de woonblokken 
gevormd worden door van die prachtige 
lichte atelierwoningen, hebben we in een 
van die grote ruimtes Breed Art Studios 
gevestigd. Het stadsdeel Noord is 
enthousiast en steunt ons met een 
subsidie. Aan Het Laagt hebben we 
november 2014 een expositieruimte 
geopend, waar vanaf  dat moment 
regelmatig tentoonstellingen 
georganiseerd zijn. Van Italiaanse en 
Turkse kunstenaars, maar ook van 
Nederlandse collega’s, onder andere uit 
Arti. In april exposeert een zestal Turkse 
kunstenaars. Gelukkig kunnen vier van 
hen toch bij de opening aanwezig zijn. 
Het heeft nogal wat moeite gekost om 
het Nederlandse consulaat te overtuigen 
visa te verstrekken. In mei exposeert 
Alexandre Madureira, een Braziliaanse 
kunstenaar die werkt in Portugal en 
Barcelona. In juli komt Frank Lenferink 
terug, deze keer met Mies Baars.’ 
Van woensdag tot en met zaterdag,  
‘s middags geopend: Het Laagt 178. <

Info
www.bulentevren.nl
www.breedartstudios.net
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De sociëteitsexpositie
Op 18 februari gaf  Mireille Houtzager een rondleiding bij het in de 
sociëteit geëxposeerde werk uit de verzameling van Milou Hermus. 
Milou gaf  af  en toe zelf  wat aanvullingen. Er waren ongeveer 25 
deelnemers. 
De rondleiding ging onder meer over leven en werk van Ton 
Blommerde, echtgenoot van Milou, Harry Boom en               
Moniek Toebosch. Van de laatste was een bijna levensgroot portret 
geëxposeerd. 

Gezamenlijk vormden deze drie met Miloe een 
hechte vriendenkring, soms aangevuld door 
Mireille. Ze hadden allen een grote drang om 
zichzelf  te vernieuwen. Harry Boom stierf  in 
1995 en tien jaar later stierf  Ton. La Toebosch 
stierf  door een dodelijke ziekte in 2012. Het 
leven gunt het sommige creatievelingen helaas 
niet altijd om een rijpere levensfase tot 
expressie te brengen.

Artiborrel
De derde zondagmiddag van januari werd 
opgeluisterd door het jazzduo Frank van 
Bommel op piano en Wim Janssen op drums. 
Het werd een echt concert met stoelen in een 
halve cirkel rond de piano die niet allemaal 
waren bezet. De vijf  procent van de leden werd 
niet gehaald.
Ondanks een wat gespannen performance en 
een niet altijd vlekkeloos samenspel leverde het 
toch wel interessante en bij vlagen pakkende 
muziek.
Spijtig was dat er na afloop niet kon worden 
gegeten. De veronderstelling was dat het een 
kunstenaarsborrel betrof  met een stevige doch 
voedzame maaltijd, maar dat was dus niet zo.

De traditionele hap bleek afgeschaft, omdat het 
voor Arti budgettair niet meer mogelijk was. 
Gevolg was dat er een half  uur na het concert 
in de sociëteit een kanon afgeschoten kon 
worden zonder iemand te raken. 

Hierbij wat suggesties voor besparingen die het 
misschien mogelijk maken de kunstenaarsborrel 
met eten in ere te herstellen:

   * De Nieuwe digitaliseren met mogelijkheid
      van abonnement op gedrukte uitvoering
      voor  eigen rekening van het Artilid die dat
      wenst. In ieder geval geen dubbele
      toezending naar samenwoners.
    * Kookclub van Artileden en introducés
       oprichten die maandelijks de maaltijd
       verzorgen. De leden van deze club zouden
       er een creatief  gebeuren van kunnen 
       maken.
    * Meer kunstenaarsleden trekken waardoor
       het weer een kunstenaarsborrel wordt,
       bijvoorbeeld door de prijs van de maaltijd
       voor hen met belangrijke reductie te
       verstrekken: acht in plaats van twaalf  
       euro. >

Uit de sociëteit

Het is misschien aardig af  en toe wat te schrijven in Articula 
over evenementen in de sociëteit. Mogelijk zijn er andere 
leden die iets willen vastleggen over een bijgewoond 
evenement, al was het maar om de afwezigen een impressie 
te geven van wat ze hebben gemist. Maar zelden is van de 
ruim 1500 leden meer dan vijf  procent aanwezig.

Simon Barteling
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Ook zondag 20 maart was er weer een concert 
door het gelauwerde jazzduo Rembrandt Frerichs 
(piano) en Anton Goudsmit (gitaar). Dat was – naar 
verluidt – zeer de moeite waard. En weer was er de 
hond in de pot en de toehoorders waren na het 
slotakkoord dus snel vertrokken.

Fotografen 
Drie of  vier keer per jaar wordt het biljart in de sociëteit 
afgedekt en spreiden fotografen de resultaten van hun 
splitsecond vingerdruk daarop uit. Maandag 21 maart 
om half  tien was dat weer aan de orde, nu al voor het 
twaalfde jaar. Het was in 2004 een initiatief  van de 
inmiddels overleden Peter Paul Huf  en de nog 
springlevende Aloys Ginjaar. Hoewel de avond slecht 
was aangekondigd, bij de aanvang om half  tien de 
meeste leden die aten al naar huis waren en vele 
aanwezigen als vriend van de fotografen er waren, 
ontstond er toch een gezellige atmosfeer. Het biljart was 
te klein en de tafels met foto’s breidden zich snel uit.
Er werd hier en daar heftig over het werk en toegepaste 
technieken gediscussieerd, zoals het op een 
kunstenaarssociëteit hoort te gaan.

En dan na afloop nog ein letztes Glas im Stehen. De door 
Fred de Vries ingebrachte jazzy, Earl Garner-achtige 
pianoklanken leverden ongetwijfeld ook een bijdrage 
aan de levendige atmosfeer. De fotografenavond wordt 
georganiseerd door Petra Ruisendaal en Aloys Ginjaar.

   Een paar aanbevelingen:
    *   Betere aankondiging, bijvoorbeeld ook een
          poster in de hal en tijdens avond zelf  op een
          paar plaatsen in de sociëteit, zodat men weet dat
          dit de fotografenavond is;

     *    Eerder beginnen, zodat de leden die eten ook
          naar de foto’s komen kijken;

     *    Deuren naar de hal van het trappenhuis
          openzetten en de hal voorzien van staande
          panelen waarop foto’s kunnen worden geplakt.

 Het biljart was te klein en de tafels met foto’s breidden zich snel uit. 
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Antoinette Frijns doet stapje terug

Gezicht van de sociëteitscommissie

Edu Braat en Camiel Hamans

‘In 2002 ben ik toegetreden tot de sociëteitscommissie, 
eerst als secretaris; een jaar daarna werd ik voorzitter. 
Per januari ben ik ermee gestopt. Het merendeel van de 
commissie hield ermee op, omdat het tijd werd voor 
nieuwe mensen. Voor mij dus een goed moment om de 
verantwoordelijkheid over te dragen. Filmer Robin van 
Erven Dorens leidt de nieuwe commissie.’

‘Toen ik begon was er niet veel meer dan de Arti-Borrel, 

eens in de maand op zondagmiddag. Dat was een lezing 

of  een concert, gevolgd door een buffet verzorgd door 

Barbara Stutterheim en haar assistenten. Het was het 

enige dat toentertijd in de sociëteit georganiseerd werd, 

dus werd die borrel altijd druk bezocht. Langzamerhand 

kwamen er voorstellen vanuit de commissie om toch iets 

meer te doen dan die ene bijeenkomst per maand. ’s 

Avonds hielden we afterparties van cabaretiers of  

muzikanten die in de stad opgetreden hadden en nog 

wel een uurtje informeel wilden spelen, er waren literaire 

salons en avonden waarop kunstenaars over hun werk 

vertelden, maar het was allemaal geen groot succes. Tot 

Philip Rümke me voorstelde van de avonden over te 

stappen naar de middag. Hij had dit gezien bij de 

Tweede Uitleg, een seniorenclub in de binnenstad. 

Vanaf  toen zijn we naar het eind van de middag 

verhuisd en hebben we succesvolle reeksen van 

bijeenkomsten gehad: over literatuur, over verzamelen, 

over kunsthistorische thema’s enzovoort.’ >
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Antoinette leidt architectuurhistoricus Maarten Kloos in
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Bestuur

‘We kregen toen ook een eigen 

budget. Weliswaar met een heel 

beperkt bedrag, maar vanaf  dat 

moment konden we gaan plannen, 

konden we lijnen uitzetten en een 

eigen beleid voeren. Eens per jaar 

stelde ik een activiteitenplan op en 

aan het eind van het jaar een 

verantwoording. Dat was voldoende. 

Het bestuur heeft ons nooit een 

strobreed in de weg gelegd.

Eigenlijk zou ik het om moet keren: 

medewerkers van kantoor, van de 

technische dienst en vooral die van 

de sociëteit hebben ons altijd alle 

medewerking en ondersteuning 

geboden.’

Arti-Actueel    

‘Zelf  heb ik me de laatste jaren het 

meest gericht op wat Arti-Actueel 

heette. Ik ben historica van 

opleiding, hoewel ik eerder een 

bibliotheekopleiding heb gevolgd en 

enige jaren als hoofd van de centrale 

bibliotheek bij het Jan Swammerdam 

Instituut, aan de Eerste Constantijn 

Huijgensstraat heb gewerkt.  Bij 

mijn studie heb ik kunst-

geschiedenis als bijvak gedaan. 

Zodoende ben ik altijd 

geïnteresseerd gebleven in het 

raakvlak van geschiedenis en kunst. 

In de openbare interviews of  

lezingen voor Arti-Actueel stelde ik 

dit soort thema’s aan de orde. Ik 

herinner me een mooie middag, net 

voor de heropening van het 

Rijksmuseum, over de verbouwing 

en Cuypers, of  een keer over 

Mondriaan in Amsterdam, toen het 

Amsterdam Museum een expositie 

aan Mondriaan wijdde, enzovoorts.’ 

‘Ideeën kwamen vanuit 

geïnteresseerde leden, maar ik 

bedacht ook vaak zelf  waarover we 

een middag konden organiseren. Ik 

hou van regelen en ik vind het leuk 

om contacten te leggen. Door de 

middagen van de sociëteits-

commissie hebben veel mensen 

elkaar leren kennen en ken ik er ook 

veel. 

Ik stop met de commissie. Ik heb het 

lang genoeg gedaan, maar stop niet 

als vrijwilliger bij Arti. Ik ga het 

fotoarchief  ordenen en 

inventariseren. Hier komen mijn 

liefdes samen: geschiedenis, archief- 

en documentatiewerk en Arti.’ <

 Uit Arti’s foto-archief

‘Ik blijf  vrijwilliger bij 

Arti; ik ga het foto-archief 

ordenen’

Het bloemstuk

Wat waren ze nog jong, deze twee 
kunstenaars. Rechts Harry Heyink, 
oprichter en directeur van de 
European Exchange Academy, links 
Siert Dallinga, lid Artibestuur op de 
opening van de Salontentoonstelling 
in 1992. Deze verkoopsalons voor 
kunstuitleen- en -verhuurbedrijven 
waren begin jaren negentig een 
groot succes. In de voorzaal stonden 
tafeltjes met bloemstukken voor de 
bezoekers om zaken te doen. Toen 
het bestuur hoorde dat er voor meer 
dan honderd gulden aan bloemen 
stonden, waren de rapen gaar. Het 
liep voor de organisatoren met een 
sisser af  omdat de inkomsten uit de 
verkoop van kunstwerken meer dan 
tienduizend gulden bedroegen.  

Wie heeft er nog 
foto’s van Arti? 
Wie heeft er nog foto’s (analoog of  
digitaal) van zowel het exterieur als 
het interieur van Arti, portretten 
van kunstenaars, kunstlievende 
leden en personeel, activiteiten in 
de sociëteit, feesten en openingen 
van tentoonstellingen?

Graag contact opnemen met        
Antoinette Frijns, telefoon                   
06.47262505, e-mail: 
antoinettefrijns@concepts.nl 
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‘Het bestuur heeft ons nooit 

een strobreed in de weg 

gelegd’


