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HET WERELDPROBLEEM & 
ANDERE ONGEMAKKEN.
Voorsteller is Reinder van der Woude, 
beeldend kunstenaar en muzikant en 
alle jaren actief in en rond Arti. Uit-
gangspunt is een serie van voorlo-
pig zestien schilderijen van 1,2 bij 1 
meter door Van der Woude zelf, geti-
teld Het Wereldprobleem. Elk doek is 
strak, maar wel met de hand in vol-
strekt identieke vlakjes verdeeld, die 
vervolgens weer door een diagonaal 
opgedeeld zijn in twee driehoekjes 

die daarna zodanig gevuld zijn met 
kleuren, lijnen, vormen of symbo-
len dat een op patroon ontstaat. Elk 
volgend schilderij biedt, als ware de 
doeken zetten in een schaakspel, een 
nieuwe mogelijke oplossing van het 
Wereldprobleem. De zestien doeken 
komen aan een wand in twee rijen 
boven elkaar.
De rest van de ruimtes is voor de ove-
rige elf door Van der Woude uitge-
nodigde kunstenaars: Airco Caravan, 
Reineke Hollander, Eliane Gerrits, Ella 

Arti is er voor de kunst en de kunstenaars, maar niet in voldoende mate, klaagden 
leden de afgelopen jaren. Dus hebben bestuur en relevante commissies de koppen 
bij elkaar gestoken en een Open Call gelanceerd. Leden werden uitgenodigd 
voorstellen in te dienen voor een expositie van twee weken in januari 2020. Vijf 
voorstellen zijn gehonoreerd. Ze worden hierna kort voorgesteld.

Camiel Hamans, Kees Funke Küppers, Tia Lücker 

Foto’s: Kees Funke Küppers

ARTILEDEN VULLEN 
DE ZALEN

Reinder van der Woude



Koopman, Hans Kuiper, Anita Mizrahi, 
Jean-Philippe Paumier, Baukje Spaltro, 
Rob Steenhorst, Marie Louise Van-
denput en Julia Winter. ‘Sommige 
collega’s kende ik al en dus ook hun 
werk, maar ik ben een paar dagen gaan 
zitten en heb alle beschikbare web-
sites van Arti-kunstenaars bekeken en 
toen die mensen uitgenodigd waarvan 
ik dacht dat ze door het onderwerp 
getriggerd werden. Lang niet alle-
maal op dezelfde manier. Rob Steen-
horst bijvoorbeeld is een realistische 
schilder die schilderijen zien samen 
met de schetsen voor die doeken. 
Paumier komt met een soort tafel-
tennistafel van piepschuim en Eliane 
Gerrits hangt een enorme tekening 
op van rommel in een kamer. Julia 
Winter, die oorspronkelijk uit Rus-
land komt en dus iedereen in de Mos-
kouse kunstscene kent, heeft samen 
met Anita Mizrahi een film gemaakt 
over de Russische winter. Waar het 
om gaat, is dat de tentoonstelling een 
aanzet tot denken biedt, tot discussie, 

maar tegelijkertijd ook tot lachen en 
verwondering. Bij de opening treed 
ik op met het impro-explo Ensemble 
Rivelli, waarin ik al zo’n 35, 40 jaar 
drum. Op donderdag 16 januari komt 
de filosoof-dichter Maarten Doorman 
spreken over Vooruitgang in de Kunst. 
Voorafgaand aan de lezing treed 
ik weer op, maar nu samen met de 
gitariste Maddy Rentenaar. Ons duo 
heet Rendier & Semble. In de jaren 
negentig ben ik Nederlandse teksten 
gaan schrijven en daarmee heb ik een 
behoorlijk repertoire opgebouwd. 
Volgend jaar komt mijn zevende cd 
uit. Een van onze nummers is geïnspi-
reerd op Mondriaans Victory Boogie 
Woogie. Daarvan is weer een filmpje 
gemaakt, zonder muziek. Met dat 
filmpje treden we op in Arti’.

DE MEETING, A GRAFFARTI
De Open Call had niet alleen de 
bedoeling leden uit te dagen zelf met 
tentoonstellingsvoorstellen te komen. 
Opzet is ook dat kunstenaars elkaar 

ontmoeten tijdens deze dagen. Henk 
Fakkeldij heeft daar met zijn Graff-
Arti op ingespeeld. Henks project is 
gebaseerd op een idee van de surrea-
listen uit 1925, die met elkaar ‘blind’ 
tekeningen maakten. Fakkeldij’s plan 
is om de muren van de zaal die hem 
is toegewezen in vlakken op te delen, 
waarbinnen Arti-kunstenaars uitgeno-
digd worden een tekening te maken. 
‘Ik maak zelf de eerste tekening en 
dek die af met een vel papier maar 
zorg er wel voor dat wat lijntjes zicht-
baar blijven in de omringende vlak-
ken. De volgende tekenaar gebruikt 
deze lijntjes als basis voor een teke-
ning, die daarna ook afdekt wordt, 
maar laat weer lijntjes overlopen in 
de omringende vlakken voor een vol-
gende tekenaar, enzovoort. Tijdens de 
opening worden de vellen papier er 
afgehaald zodat het geheel zichtbaar 
wordt. Cadavre exquis, voortreffelijk 
lijk, werd deze techniek genoemd. 
Het wordt hier een graffiti in zwart 
wit’. Na de opening is het tijdens de 
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Henk Fakkeldij
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expositie-uren mogelijk voor kunstenaars van buiten Arti 
om te komen tekenen, net zo lang tot alle vlakken gevuld 
zijn.

GELUID VISUALISEREN
Henk Fakkeldij is een alleskunner, die zijn hele leven al 
bezig is met verschillende disciplines. Hij heeft gestudeerd 
aan de Gerrit  Rietveld Academie en postacademiaal aan 
de Hoge School voor de Kunsten Utrecht. Bovendien kreeg 
hij al jong zanglessen. Hij tekent, zingt, schrijft, schildert, 
fotografeert, maakt kunst op de computer en blijft stu-
deren. ‘Ik hou me bezig met verschillende media, omdat 
dat voor mij een eerlijke manier van werken is. Ik vind het 
spannend en uitdagend. Het geeft verdieping aan mijn vak. 
Ik sta nooit stil.
Op dit moment werk ik samen met componist Thomas 
Geerts aan een idee voor een opera. We zijn bezig om de 
outline te schrijven in geluid, woord en beeld en onderzoe-
ken de mogelijke interactie. Daar hopen we subsidie voor 
te krijgen.
Ook heb ik met muzikanten op scholen gewerkt. De kin-
deren kregen als opdracht de muziek die gespeeld was 
per instrument op papier te visualiseren of in klei uit te 
drukken. Een week later kwamen andere muzikanten op 
school en die speelden dan wat er gekleid en getekend 
was. Ik heb alle werken van de kinderen gefotografeerd 
en in de computer bewerkt tot een soort grafische par-
tituren. Het resultaat is een serie grote geprinte kunst-
werken van vier bij drie en een half meter, die nu op 
de Meeuwenlaan in Amsterdam hangt. Ik heb ook met 
bejaarden en verstandelijk gehandicapten gewerkt om 
een kunstwerk te maken voor de openbare ruimte. Dit is 
Community Art.’ 

OPROEP KUNSTENAARS ARTI!
Henk nodigt Artileden uit om tussen dinsdag 7 en vrij-
dag 10 januari om een tekening in een vlak op de muur te 
maken. Materiaal en instructies zijn aanwezig (geen eigen 

materiaal meenemen en niet met lijm plakken). Graag 
tevoren aanmelden bij marjo@arti.nl.  De beschikbare tij-
den zijn: 7 januari: 14.00 u - 21.00 u, 8 & 9 januari: 9.30 
u - 21.00 u en 10 januari. 9.30-13.00.

ZEVEN BEELDHOUWERS, AL 25 JAAR 
SAMEN AAN TAFEL
In 1994 studeerden we met zijn zevenen af als 
beeldhouwer aan de Rietveld Academie: Mies Baars, 
Judith Heinsohn, Conny Spuybroek, Judith Vossen, 
Sander Goosen, Bart Scheerder en ik zelf,’ vertelt Suzanne 
de Graaf, de verantwoordelijke voor de Open Call 
tentoonstelling in de rechterzaal aan de voorkant van het 
Artipand. ‘We hebben contact gehouden, en net als in 
onze studententijd treffen we elkaar regelmatig aan tafel. 
Een aantal jaren geleden bedachten we dat het leuk zou 
zijn samen te exposeren. Maar hoe? Zou iedereen zijn 
beeld zo maar neerzetten of moesten we proberen een 
rode draad te vinden die de werken zou verbinden? Een 
thema?
Beeldhouwers, in de klassieke zin, zitten altijd met de sok-
kel. Moet het beeld op een sokkel of moet het vrij staan in 
de ruime? Een sokkel bakent een gebied af en wil je dat? 
Die discussie hebben we opgelost door te kiezen voor de 
tafel. We zaten immers samen aan tafel. De expositie, in De 
Chiellerie in Amsterdam, heette Onder/boven tafel. Met 
dat thema heeft ieder van ons een beeld gemaakt. De tafel 
kon functioneren als drager van het beeld, maar werd zelf 
ook beeld. In 2014 hebben we opnieuw gezamenlijk geëx-
poseerd, toen in Kunstcentrum De Kolk in Spaarndam. De 
tafel bleef het verbindende element: de vergaderafkorting 
w.v.t.t.k., wat verder ter tafel komt, werd het thema.’

CORNELIUS ROGGE
‘Toen deze zomer Arti de Open Call lanceerde, leek het 
me een goed plan ons zevental mee te laten doen. Het was 
echter heel kort dag, want de voorstellen moesten snel 
ingediend worden. We zijn bij elkaar gekomen, aan tafel 



5ARTICULA - Open Call, 10-23 januari 2020

vanzelfsprekend, en hebben gebrainstormd. Al pratend 
kwamen we op onze Rietvelddocent Cornelius Rogge. Voor 
zijn tekenlessen maakte hij een opstelling, een soort stille-
ven van opgezette dieren en objecten, op een lage draaita-
fel. Wij zaten ieder aan een eigen tafel en werden geacht 
dat stilleven te tekenen. Om half elf kwam Rogge binnen 
en hield een monoloog: je moest het gevoel vastleggen alsof 
je op de rand van een afgrond staat, zodat je er misselijk 
van wordt. Of dat je de ruimte moest tekenen tussen jou en 
het stilleven. Ik vond lastig om hem te begrijpen, anderen 
hebben hem als juist heel inspirerend ervaren, merkte ik.
Met de herinnering aan Rogges lessen in het achterhoofd 
zijn we op ons nieuwe thema gekomen: Van Tafel. In de 
ruimte staat een tafel die net als in de lessen van Rogge 
gevuld is met ongedefinieerde vormen. Vanuit die tafel ver-
kennen we de ruimte, die nu nog ongewis is, maar we moe-
ten in elk geval de afstand tot de wanden overbruggen.’  

OF ALL PLACES
‘Ik vind het fantastisch dat Arti dit doet. Wij lopen al een 
tijdje rond met het idee dat we een tentoonstelling met 
andere kunstenaars willen organiseren en probeerden een 
ruimte te vinden, maar dat lukte niet.’ Dat zegt architect 
en fotograaf Theo Steemers die samen met Femmie Dui-
ven – zij maakt installaties – de aanvraag deed in het kader 
van Open Call. In gesprekken tussen kunstenaars en foto-
grafen, die allemaal lid zijn van Arti, kwamen verscheidene 
zienswijzen naar voren over het in beeld brengen van een 
plek. De naam van de expositie werd: Of All Places. De 
term wordt gebruikt wanneer het gaat om een plek waaraan 
je in eerste instantie niet zou denken. In de tentoonstelling 
verbeelden de kunstenaars op verschillende manieren plek-
ken die voor hen specifiek zijn. Die verbeeldingen roepen 
bij de toeschouwer zijn eigen ervaringen en belevingen op.

GIFT
Behalve Theo Steemers en Femmie Duiven doen mee: 
Anne van As, Jak Beemsterboer,  Marjolijn Boterenbrood, 

Suzanne de Graaf
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Barbara Broekman, Marit Dik, Eva 
Gongrijp, Joop Haring, Gerda Krui-
mer, Ursula Neubauer en Ludo 
Winkelman. Ieder heeft een eigen 
beleving, herinneringen, benadering 
en verbeelding van Of All Places. De 
disciplines zijn beeldhouwen, 3D-in-
stallaties, schilderen, grafiek, fotogra-
fie en virtual reality. Steemers: ‘Arti 
is ontzettend zinvol! Samen met 
Artileden hebben we dit bij elkaar 
gesprokkeld, dat is werkelijk een gift. 
De banden bij Arti zijn verstevigd.’ 
Duiven en Steemers hadden in hun 
aanvraag bij Arti gevraagd om de 
grote zaal rechts voor. Ze kregen een 
kleinere zaal toegewezen. ‘We hebben 
weliswaar een kleinere ruimte toege-
wezen gekregen, maar we denken dat 
we daardoor een statement kunnen 
maken. We zullen compacter werken. 
Door de route om te lopen wordt de 
samenhang duidelijk en wordt Of All 
Places alleen maar sterker.’
Het past ook bij zijn filosofie: maak 
van iets negatiefs altijd iets positiefs.

OOKOI.NL
Peter Mertens wil  van het donkere 
kamertje dat hem is toegewezen een 

licht kamertje maken. Het is de kamer 
waar hij in het kader van Open Call 
gaat exposeren. Nadat hij in oktober 
hoorde dat er geen geld beschikbaar 
was gesteld, noch door Arti noch door 
het Amsterdams Fonds voor de Kunst 
(AFK), besloot hij plan B in werking 
te stellen. Voor de tentoonstelling 
doet hij een greep uit een rijk oevre in 
de loop der jaren gedocumenteerd op 
de blog van Harold Schellinx.
Ookoi.nl is de url waarop Mertens 
en Schellinx hun collectieve digitale 
initiatieven tonen: placards, streams, 
video’s, dvd’s, cdroms, video-cd’s en 
apps. De optelsom van alles wat aan 
deze espositie vooraf ging.
Mertens: ‘In de kamer maak ik een klein 
theater annex concertzaal: twee ver-
hoginkjes, stoeltjes, een gordijn, twee 
monitoren en natuurlijk een geluids-
installatie. Daar kan een keuze worden 
gemaakt uit eerder auditief werk – ook 
1024 - van mij en Harold Schellinx.’ 
1024 zijn fragmenten van ieder zeven 
seconden geknipt uit ookoi’s verza-
melde live opnames, die door elkaar 
aaneen zijn gemonteerd. De cover is 
ontworpen door Rob Scholte. Voorts 
l’Écoute, een uur lange geluidloze 

breedbeeld videoclip die van oor-
sprong is gemaakt voor projectie op 
grote schermen in stedelijke openbare 
ruimtes. 
Mertens: ‘In het hoekje leggen we 
van alles neer: schijfjes, veel schijf-
jes, blaadjes, i-phones, tastbare din-
gen kortom. Er zullen streams zijn 
om naar te luisteren en we treden op. 
Hoe en wat weten we nog niet, we 
zijn nu nog in gesprek over hoe vaak 
we optreden.’

CADEAUTJE
En Arti krijgt een cadeau. Logo en 
naam STDUIO is voor Arti als media-
lab; het laat zien wat tot nu toe gedaan 
is en wat bruikbaar is. ‘Arti is het anker. 
Het logo staat voor een belangrijk 
moment: de knipperende blauwe lijn 
geeft aan stilstaan of doorgaan, beslis-
send of het goed is of niet. Het laat zien 
wat we hebben gedaan en wat gebruikt 
kan worden. Het is een oproep om 
media-achtige zaken te bundelen.’

arti.nl/stduio

Theo Steemers en Femmie Duiven met 
een deel van haar installatie
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Are these lights serious?’ vroeg de jongen op zijn huurfiets. 
We stonden beiden voor een rood stoplicht. Ik schatte hem 
met zijn baseballpetje en meer dan perfect gebit op zo’n 
achttien jaar en vers overgevlogen uit Oklahoma of Ken-
tucky.
En nu dus op de fiets met een verse joint in de hand in het 
paradijselijke sprookjesstadje Amsterdam.
‘If you want to stay alive, the answer is yes,’ zei ik.
‘I see,’ hij grijnsde nog meer dan eigenlijk mogelijk was met 
al die tanden, stak zijn duim omhoog, nam nog een ferme 
trek aan zijn trompetvormige sigaret en zette een spurt in.
Een halve minuut later later werd hij geschept door een 
bakfiets.
Koningin Wilhelmina keek onbewogen toe, want het onge-
val vond plaats onder haar toeziend oog op de hoek van de 
Grimnessersluis en het Rokin.
Omstanders schoten toe. Ik parkeerde in de gauwigheid 
mijn fiets. 
Omstanders hielpen de jongen overeind en zetten hem 
tegen het muurtje. De schuiver had hem een paar schaaf-
wonden opgeleverd. Zijn peuk smeulde in de goot.
‘Jezus Christ,’ bracht hij uit.
I warn’d you,’ zei ik, maar om de schijn van leedvermaak te 
mijden gaf ik hem een pakje zakdoekjes om zijn wond te 

deppen. Van de bakfiets was geen 
spoor meer te bekennen.
‘Thanks, man,’ zei hij. ‘I am Mike.’ 
Hij stak me een hand toe.
Zijn voorwiel was verbogen.
‘Dat moet gerepareerd worden,’ 
constateerde hij.
Ja, terug naar de fietsenverhuurder. 
Maar waar was die ook al weer? 
Ik ontcijferde het adres van het 
verhuurbedrijf op de kettingkast. 
Helemaal in de Kerkstraat. Mike 
had natuurlijk geen flauw idee 
waar die te vinden was. Er zat niets 
anders op dan hem te begeleiden. 
Maar eerst moest en zou hij een 
nieuwe joint draaien.
Zijn humeur was ongeknakt. Ame-
rikaans optimisme. Of ik ook een 
trekje wenste. Dat had ik al decen-

nia niet meer gedaan, maar ach, hij drong zo aan en mis-
schien maakte het de tocht wat dragelijker.
En zo sjokten wij voort. Ik voor, hij achter, met de fiets tus-
sen ons in richting Kerkstraat. Althans dat dacht ik. Maar 
mijn benen wilden steeds een andere kant opgaan en Mike, 
vrolijk vertellend over zijn reis pafte er lustig op los. Zo nu 
en dan reikte hij mij zijn rookwaar toe. Aan de tocht leek 
geen eind te komen, de grachten hadden een eigenaardige, 
blauwpaarse kleur. De trapgevels dansten op en neer en 
het leek of ik het draaiorgel in de Kalverstraat nog einde-
loos bleef horen. Ik voelde mij zorgeloos en begon zelfs te 
fluiten.
Eindelijk kon ik Mike met zijn kromme fiets afleveren. 
Het begon al donker te worden. Hij bedankte mij uitvoe-
rig en nodigde mij uit om toch vooral langs te komen in 
Oklahoma. Ik moest en zou nog een trekje nemen van een 
nieuwe trompet.
Toen begon de terugreis en de zoektocht naar mijn eigen 
fiets. Dat duurde in mijn beleving nog uren.

Roelof van Gelder

EEN BOTSING
RONDOM 
HET ROKIN
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‘Wat in het klein gebeurde bij Arti, 
is in het groot gebeurd in de rest 
van de samenleving.’ Hans Kuiper, 
voormalig bestuurslid, kunstenaar, 
onderzoeker en journalist, 
doet onderzoek naar Arti in de 
oorlogsjaren en wil een plaquette 
met de namen van geroyeerde en 
omgekomen Arti-leden.

Tia Lücker

‘Mij was gevraagd een lezing te houden en 
daarvoor wilde ik een aantal dingen uitzoeken. 
Ik ben me toen verder gaan verdiepen in de 
oprichting van Arti. Waar staat Arti voor? 
In 1989 bestond Arti 150 jaar en toen heeft 
het bestuur voor het eerst een historicus, Hans 
Mulder, de opdracht gegeven de geschiedenis 
van Arti te schrijven. Dat is eigenlijk de eerste 
keer dat beschreven wordt hoe het is misge-
gaan tijdens de Duitse bezetting. Hans Mulder 
noemde toen in een voetnoot vijftien leden die 

in de oorlog waren omgekomen, ook degenen 
die in Nederlands-Indië waren omgekomen, 
maar dat was een andere situatie.’

OPHEFFING
Kuiper: ‘Officieel zijn twaalf Joden omgeko-
men, vijftien geroyeerd. Maar ik weet nu al dat 
het er zeker twintig waren.’ Ook Salomon Garf, 
afgebeeld op het schilderij uit 1939 waar het 
bestuur op staat dat in de nis hangt, is omge-
bracht. Hij was Joods.

PLAN VOOR EEN PLAQUETTE 
GEROYEERDE LEDEN
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Op 11 juli 1941 confisqueerden de 
Duitsers het gebouw, de bezittingen, 
het geld en alles wat er verder was, 
het bestuur werd ontslagen. Arti kreeg 
te horen dat het niet langer bestond 
als maatschappij. Bovendien was de 
opdracht de Joodse leden te royeren 
en nabestaanden van Joden geen uit-
kering door het Weduwen en Wezen-
fonds meer te geven. In het jaarverslag 
staat dat Garf zich heeft teruggetrok-
ken uit het bestuur. Maar in de archie-
ven ontbreekt het verslag van juli tot 
de eerstvolgende Algemene Ledenver-
gadering in oktober 1941.
Later in juli wordt de opheffing van 
Arti door de Duitsers ongedaan 
gemaakt. 
Kuiper las die geschiedenis onlangs in 
het kader van zijn onderzoek. Toen hij 
enige tijd geleden na vierenhalf jaar 
Berlijn terugkwam in Nederland werd 
hij bestuurslid van Arti. Hij kreeg de 
vraag van een buitenstaander of hij 
wel wist dat Arti in de oorlog fout 
was geweest. Omdat hij toen in het 
dagelijks bestuur zat dat het heel druk 
had met de dagelijkse gang van zaken 
en hoe Arti te herpositioneren in de 
Amsterdamse kunst en daarbuiten, 
kon hij zich toen niet daarin verdiepen.

CULTUURKAMER
Van een zware gebeurtenis word 
gerept in het jaarverslag van 1941, 
maar het is gissen wat er daarna is 
gebeurd. Eind juli trekken de Duitsers 
de opheffing van Arti in. 
In november hebben Arti, Pulchri en 
Sint Lucas zich actief aangemeld bij 
de Cultuurkamer. De Joodse leden 
zijn geroyeerd en uitkeringen van het 
Weduwen en Wezenfonds aan nabe-
staanden van Joodse leden werd stop-
gezet, op bevel van de Duitse bezetter.
Toen ik er achter kwam wat tijdens 
de oorlog is gebeurd, bleek dat Arti 
niets zichtbaars had gedaan in het 
gebouw ter herinnering aan de gero-
yeerde Joodse leden in 1941. Je vindt 
niets terug van deze zwarte periode 

en ik vind dat je dat toch onder ogen 
moet zien,’ zegt Hans Kuiper. Daar 
komt zijn initiatief vandaan voor een 
gedenkplaat van geroyeerde en omge-
komen Joodse leden.
Van de 250 leden zegden zestig leden, 
twintig procent, het lidmaatschap op 
wegens aanmelding bij de Cultuurka-
mer.
Kuiper: ‘Arti heeft het bevel van de 
bezetter opgevolgd. Ik ben bij het 
Stadsarchief, het Joods Historisch 
Museum, het NIOD, het Joods Virtu-
eel Museum en andere virtuele archie-
ven geweest om te zien wat die hadden 
over Joodse kunstenaars Het JHM 
heeft het meeste: beschrijving van het 
werk, biografiën, et cetera. 
Ik kon me identificeren met Garf; ik 
heb ook in bestuur gezeten. Op het 
schilderij zit naast hem Arnout Colnot. 
In samenwerking met Gerdes, die Arti-
lid en NSB-lid is en hoog bij het Depar-
tement van Voorlichting en Kunsten 
(DVK) is Colnot, en ook Bobeldijk,  in 
steeds wisselende functies bestuurslid 
geweest tot einde van oorlog.’ 

ZWART
De ALV wordt min of meer buiten 
werking gesteld. Er is veel tegenge-
houden, maar niet dat er in 1943 een 
tentoonstelling was van kunstwerken 
op basis van nazi-principes. Het boek 
van Claartje Wesselink, Kunstenaars 
van de Kultuurkamer, geschiedenis en 
herinnering bevat een gedetailleerd 
hoofdstuk over Arti. Kuiper: ‘Ik heb 
me er altijd over verbaasd dat over de 
geschiedenis nooit is gecommuniceerd 
binnen Arti. Er is na de oorlog een 
tentoonstelling geweest met werken 
van omgekomen leden. Pas in de jaren 
zeventig worden er meer tentoonstel-
lingen gehouden en in 1989 komt dat 
boek met het essay van Hans Mulder. 
Wat geschreven wordt gaat in de kast, 
maar in het gebouw zie je niets. Dat 
was wat mij op een gegeven moment 
tegen de borst stuitte. Ik dacht: als je 
je verhoudt tot je verleden, moet je 

ook de inktzwarte periode onder ogen 
durven zien. 
Daarom ben ik op het idee gekomen 
dat er een gedenkplaat moet komen 
voor de omgekomen en geroyeerde 
Joodse kunstenaars. Je moet je goed 
realiseren dat dat geen mensen waren 
die een portemonnee hadden gesto-
len, maar Joods waren.’

PROJECT
‘Bij het NIOD zijn twee Joodse 
Arti-leden die eervol worden vermeld 
wegens verzetsactiviteiten:  Salomon 
Garf en Moses Cohen. Hier bij Arti is 
niets dat daarnaar verwijst.’ 
Garf heeft een grote bijdrage aan 
het verzet geleverd door persoons-
bewijzen te vervalsen. Kuiper: ‘Toen 
ik erachter kwam wat er is gebeurd, 
bleek me dat Arti niks zegt, er zijn wel 
pogingen, maar er is niets tastbaars. 
Het plan is dat er een gedenkplaat 
komt. Het bestuur heeft het project 
geadopteerd en ze willen het acti-
veren. Marjoca de Greef, die in het 
bestuur zit, onderzoekt hoe we het 
een en ander het best kunnen vorm-
geven.’
Waarschijnlijk komt er een expositie, 
2020 zou mooi zijn omdat de oorlog 
dan 75 jaar voorbij is.
Kuiper: ‘Maar dat wordt mogelijk 
niet gehaald. De lijst met namen 
moet volledig en correct zijn en 
nazaten moeten het ermee eens zijn. 
Correctheid staat voorop, dat gaat 
voor het tijdstip. Dit project heeft 
veel losgemaakt: oudere bestuursle-
den bijvoorbeeld steunen het initia-
tief. Er zijn ook mensen die de positie 
van het oorlogsbestuur nuanceren: 
‘het was ook moeilijk’.Eigenlijk ben 
ik boos. Ik vind het niet kunnen 
dat Arti fout was en ik notabene 
als bestuurlid heel moeilijk achter 
de feiten kwam. Mijn persoonlijke 
drijfveer is ook: hoe kan ik hier een 
kunstwerk van maken, namelijk visu-
eel vertalen van het onderzoek naar 
de royementen.’
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De bezetting belette niet dat 
het verenigingsleven tot eind 
1940 op de oude voet verder 
ging. Op de maandelijkse ver-
gaderingen bleven de gebrui-
kelijke onderwerpen aan de 
orde komen: het eren van 
jubilerende leden, de ballotage 
van nieuwe leden, het organi-
seren van tentoonstellingen, 
het samenstellen van commis-
sies en het uitschrijven van 
wedstrijden. Onderwerpen als 
uitsluiting van Joodse en/of 
NSB-leden waren niet aan de 
orde. 

GERDES
Met de oprichting van het 
Departement van Volksvoor-
lichting en Kunsten (DVK) op 
27 november 1940 kwam Arti's 
doelstelling - de bevordering en 
de bloei van de beeldende kun-
sten en de verbroedering van de 
kunstenaars - al wel onder druk 
te staan. Het DVK kreeg tot 
taak - naast het opbouwen van 
een eigen collectie - het organi-
seren van tentoonstellingen en 
verstrekken van opdrachten en 

subsidies aan kunstenaars. Arti- 
en NSB-lid Ed Gerdes werd bij 
de Sector Kunsten hoofd van de 
afdeling Bouwkunst, Beeldende 
Kunsten en Kunstnijverheid 
(BBKK). 
De volgende verordening die 
Arti rechtstreeks raakte was 
Verordening 41/1941 van 28 
februari 1941.  Vanaf die datum 
waren de verenigingen verplicht 
de financiële administratie, de 
ledenlijsten en andere stukken 
aan het DVK te overhandigen 
en alle gewenste inlichtingen te 
verschaffen. Dat Arti zich aan 
deze maatregel hield, blijkt uit 
het feit dat de lijst met namen 
van leden die per 1 januari 
1942 en 1943 voor hun lid-
maatschap hebben bedankt, 
zich in het DVK-archief bij het 
NIOD bevindt. 

INVAL
Begin juli ontving het bestuur 
een telefoontje van het DVK 
dat alle portretten van nog in 
leven zijnde vorstelijke perso-
nen van het Huis van Oranje 
uit Arti verwijderd moesten 

Na een jaar vol festiviteiten vanwege het 
100-jarig bestaan brak voor Arti met de 
Duitse inval in mei 1940 een moeilijke 
tijd aan. De eerste maatregel die Arti 
raakte: de Maatschappij mocht in haar 
advertenties niet meer vermelden 
‘onder bescherming van hare majesteit 
de Koningin’.

Antoinette Frijns

HET 
RAMPJAAR 
1941

Zelfportret Salomon Garf
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worden. Op 11 juli 1941 vond de meest dramatische 
gebeurtenis plaats. Hiervan is een handgeschreven verslag 
van voorzitter Luns bewaard gebleven. Die vrijdag was een 
bestuursvergadering gepland. Om half tien 's ochtends - in 
het gebouw waren naast de medewerkers, vice-voorzitter 
Gerard Westermann en secretaris Herbert van der Poll aan-
wezig - kwam een ambtenaar van de Duitse Sicherheitspo-
lizei Amsterdam binnen met een Hollandse agent. Nadat 
voorzitter Huib Luns en penningmeester Arnout Colnot 
ook waren gearriveerd las de Duitse politieman voor dat 
de Maatschappij Arti niet meer bestond en dat het de 
bestuursleden verboden was enigerlei actie te voeren die 
verband hield met de opgeheven Maatschappij, dat alle 

bezittingen van Arti, het aanwezige geld en de postzegels 
in beslag genomen werden en het gebouw werd verze-
geld. Het personeel ‘kon direct naar ander werk omzien 
of in Duitsland gaan werken’. De voorzitter ondertekende 
hierop deze op schrift gestelde mededelingen. De vrouw 
van de gerant, die in het gebouw kon blijven wonen, werd 
verantwoordelijk gesteld voor de verzegeling. Tweede 
secretaris Salomon Garf die om elf uur bij Arti aankwam, 
stond voor een gesloten deur. De inval kwam als een totale 
verrassing omdat Gerdes in maart op een bijeenkomst van 
diverse verenigingen, waar ook Arti-bestuurders aanwezig 
waren, had verklaard ‘dat een vereniging als Arti, die al 
honderd jaar bestaat in geen geval zal worden opgeheven’. 

Olga van Iterson-Knoepfle, Vischstilleven
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UITSCHRIJVING
De opheffing van de Maatschappij 
heeft niet lang geduurd. Het Jaarver-
slag over 1941 vermeldt dat op 29 juli 
de opheffing ongedaan werd gemaakt. 
Een bespreking tussen bestuurders 
van Arti en het DVK, waaronder 
Gerdes, hadden voor de oplossing 
gezorgd.
Onder de voorwaarden dat de socië-
teit gesloten moest blijven, de Joodse 
leden van de Maatschappij moesten 
worden afgeschreven en Garf uit 
het bestuur moest treden, werd het 
gebouw en de gelden weer vrij gege-
ven. Op 28 augustus kreeg voorzitter 
Luns het bevrijdende telefoontje van 

de Amsterdamse SD: de sleutel van 
het gebouw kon de volgende ochtend 
worden opgehaald. Het bestuur van 
Arti had kennelijk de gestelde voor-
waarden geaccepteerd: geen herope-
ning van de sociëteit, uitschrijving 
van de Joodse leden. Tweede secre-
taris Garf was geslachtofferd; op de 
eerstvolgende bestuursvergadering 
van 30 september was hij niet meer 
aanwezig.
De aan Arti opgelegde voorwaarde 
zijn Joodse leden uit te schrijven 
bleek de voorbode van een nieuwe 
anti-Joodse maatregel, neergelegd in 
Verordening 199/1941 van 22 okto-
ber 1941. Hierbij werd het Joden ver-

boden lid te zijn van of deel te nemen 
aan activiteiten van niet-Joodse ver-
enigingen van personen of stichtin-
gen zonder economisch doel. Voor 
Arti betekende dit bijvoorbeeld dat 
secretaris Van der Poll schriftelijk 
aan stemhebbend lid Martin Mon-
nickendam moest berichten dat hij 
de aankondiging voor deelname aan 
de najaarstentoonstelling, verzonden 
voordat de verordening werd gepu-
bliceerd, als niet verstuurd moest 
beschouwen. Ook ontving hij geen 
uitnodigingen meer voor de verga-
deringen van stemhebbende leden. 
De Joodse leden waren immers al 
afgeschreven, wat ook blijkt uit de 
bestuursbrief van 18 november 1941 
aan Gerdes waarin sprake is van ‘onze 
voormalige Joodse leden.  

LAATSTE KONINKLIJKE 
MEDAILLE
Kunstenares Olga van Iterson-Knoep-
fle, sinds 1920 lid van Arti en docen-
te aan de schilders-academie Ars 
Amulae Natura in Leiden en Duitse 
van geboorte, was een fervent 
aanhanger van de NSB. Omdat het in 
Arti draaide om artistieke kwaliteit, 
won zij ondanks haar politieke over-
tuiging in 1940 de (overigens laatste) 
koninklijke gouden medaille. Op de 
opening van de voorjaarstentoonstel-
ling op 20 april 1940 werd haar die 
door voorzitter Huib Luns uitgereikt 
voor haar ingezonden werk ‘Visch-
stilleven, een kloek schilderij, ruim 
van visie en vlot van behandeling’ 
aldus de recensie in het Algemeen 
Handelsblad. 

Zie foto van schilderij pagina 11

Bronnen: 
Archief Arti, Notulen vergaderin-
gen stemhebbende leden; NIOD, 
archief DVK, C.C. Wesselink, Kun-

stenaars van de Kultuurkamer: 
geschiedenis en herinnering en 

privé archief R. Van Helden.
NSB'er Gerdes



Karina is een kunstenaar. Ze schildert alleen dat wat zij 
diep in haar hart voelt. Is zij in een vrolijke bui, dan wor-
den haar schilderijen vrolijk. Voelt zij zich neerslachtig, 
dan zie je dat terug in haar werk. Eigenlijk schildert ze 
haar buien. Dat levert een grote verzameling prachtige 
kunstwerken op. Bijeen gelachen, gehuild, gefluisterd of 
geschreeuwd. 
Op een dag besluit Karina haar schilderijen te verkopen. 
Ze heeft er heel lang naar kunnen kijken, nu mogen ande-
ren er plezier aan beleven. De beste werken hangt zij aan 
de wanden van haar huisatelier. Maar de kamer is al snel 
te klein voor zoveel schilderijen. Dus gaat ze door in de 
gang. Als ook daar geen plekje meer over is, hangt ze de 
laatste doeken in de keuken. Ze maakt een lijst met de 
prijzen van alle werken. Niet te duur. Ze wil dat iedereen 
een schilderij kan kopen. 
En dan is de opening van de tentoonstelling. Karina trekt 
een feestelijke jurk aan en zet bubbelwijn, koekjes en 
heerlijke taarten klaar. Ze gaat nog eens door het huis. Ja 
hoor, ze is helemaal tevreden. De eerste bezoekers arrive-
ren, een museumdirecteur en zijn vriend. Zij begroeten 

HET IS 
GEZIEN
DOOR FRANS LASÈS
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ER IS EENS
Karina met dikke kussen. ‘Hallo lieverd.’ Smak! Smak! 
‘Dag schattepop.’ Smak! Smak! Gehaast maken zij een 
rondje langs de schilderijen. ‘Goed bezig, Karien,’ roepen 
ze. ‘Interessant werk!’ En meteen storten zij zich op de 
wijn, de koekjes en het gebak. Alle genodigden komen 
langs. Galeriehouders, kunstenaars, verzamelaars. Een 

huis vol kunstliefhebbers. Maar ze hebben meer 
belangstelling voor de buffettafel dan voor 

Karina’s schilderijen. Er wordt gelachen en 
gepraat, gegeten en gedronken. Het is een 
gezellig feest.       
Als de laatste bezoekers weg zijn, loopt 
Karina door haar huisatelier. De bub-
belwijn is op. Mooi zo! Van de taarten, 

koekjes en gebakjes is geen kruimel meer 
over. Fijn! Maar tot haar grote verwonde-

ring is er geen schilderij verkocht. Zelfs niet 
het kleinste. Teleurgesteld gaat ze naar bed. De 

hele nacht ligt ze te piekeren. Zijn het de kleuren? 
Ben ik te duur? Zien ze liever tekeningen? Ze weet het 

niet. Werkelijk niet. En dan ineens... Karina springt uit 
haar bed, haalt al het werk van de wanden en begint te 
schilderen. Ze werkt door tot het licht wordt en weer 
donker en weer licht. Dag in, dag uit. Ze schildert zeven 
dagen en zeven nachten. Pas als haar hele huis vol hangt 
met kunst, stopt ze. Opnieuw nodigt ze iedereen uit. 
Deze keer zet ze geen wijn, koekjes en gebak klaar. Vol 
spanning wacht ze op de bezoekers. En die komen. Nog 
meer dan de vorige keer. Ze vliegen onmiddellijk op de 
schilderijen af. Gek van enthousiasme verdringen zij zich 
voor grote doeken met bruidstaarten en slagroomtaar-
ten. Voor de iets kleinere met gebakjes in allerlei sma-
ken. Voor de miniaturen met koekjes. Wanneer iemand 
duizend euro biedt, roept een ander: Tweeduizend! In 
recordtijd krijgen alle schilderijen een nieuwe eigenaar.                                                                                                           
Als de laatste koper met zijn kunstwerk naar huis is, zit 
Karina tevreden in haar atelier. Ze heeft veel geld ver-
diend. Zoveel, dat ze weer kan schilderen wat ze diep in 
haar hart voelt. 

www.franslases.nl 
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Het koor is opgericht in het jubileumjaar 1989 door 
Geert van Tijn. Het koor zingt inmiddels 22 jaar onder 
leiding van dirigent Janet de Langen en wordt sinds 
twaalf- en- een-half jaar begeleid door Richard Hen-
geveld. Een keer per jaar wordt er opgetreden met het 
Kringkoor en het Wellingtoonkoor. 
Een man/vrouw of veertig, vijfenveertig oefent elke 
woensdag. Er zijn geen audities en er is geen ballotage. 
Maud Clijsen, voorzitter van het bestuur: ‘Al zo lang als 
het koor er is, bestaat het uit veertig tot vijfenveertig 
mensen. En als er iemand  weggaat, staat er altijd wel 
weer een nieuwe koorlid klaar.’

GEZELLIGHEIDSKOOR
Er zijn mensen die al van het begin af meezingen. Het 
oudste koorlid is 91, het jongste 64. Ook bij dit koor, 
zoals bij veel amateurkoren, is er een tekort aan mannen; 
bassen worden vrijwel altijd gezocht. 
Een hoogtepunt voor het koor was de uitvoering van de 
Messa di Gloria van Pucini in de oudste basiliek in Vene-
tië, de San Piedro de Castello die vlak bij de locaties vam 
de Biënnale ligt,  in 2018. In 2011 trad het koor samen 
met het harmonieorkest Groot Excelsior op in  Wester-
kerk met de Missa Katherina van Jacob de Haan.
‘En voor de vereniging zijn we een aanwinst. Iedere 
woensdag zijn er veertig vaste eters. We eten met zijn 
allen en drinken vooraf een drankje samen. We zijn echt 
een gezelligheidskoor. En het tijdstip van zes tot half 
acht is ook heel goed voor de sociale functie die het koor 
heeft,’  zegt Maud Clijsen.

Ode aan 
de natuur
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Het Artikoor – Arti is de enige kunstenaarssociëteit in Europa 
met een koor – bestaat dertig jaar. Dat is op 29 november 
gevierd met een uniek optreden in de tentoonstellingszaal. 
Het was een speciale jubileumuitvoering met liederen 
geïnspireerd op de natuur: een ode aan de schoonheid van 
de natuur.

Tia Lücker

ZANG EN KUNST
Het repertoire van het koor is ‘breed klassiek’. Maar er 
wordt ook wel andere muziek gezongen, bijvoorbeeld 
Charles Trenet. Janet de Langen: ‘Ik zoek altijd iets aan 
de bovenkant. Er wordt de laatste tijd ook wel thuis 
geoefend, maar dat hoeft niet.’
Voor het eerst in de geschiedenis van het koor is tijdens 
het jubileumoptreden de muziek verbonden met kunst. 
De kunstenaar Ronald Ruseler liet zich inspireren door 
de liederen en zoch uit zijn collectie werken die aanslui-
ten bij de inhoud van de liederen. Die werden tijdens 
het zingen vertoond. Zo werd de witte sneeuw  vergele-
ken met de blanke ziel en de nacht verbonden aan angst 
voor verlies. De hang naar de vrijheid werd vergeleken 
met de vrijheid die vogels hebben: niet zonder risico’s, 
maar de moeite waard.

Het koor repeteert

Het koor in volle glorie

Foto: Wim Ruigrok 
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Regelmatig lopen er nu leden en gasten naar 
buiten om te roken. In de zomer kan dat nog 
op het terras, maar verder buiten bij de ingang 
waar ook inmiddels een asbak staat.

Ria Stork

Dat was vroeger wel anders. Op de bestuurs-
kamer stonden er voor een vergadering siga-
retten en sigaren op tafel en in de sociëteit 
roodkoperen asbakken in de zaal en waren 
sigaretten en sigaren gewoon te koop. Er werd 
bij openingen boven een drankje geschonken 
en stonden er asbakken in de tentoonstel-
lingszalen.

BRAND
Tijdens een opening eind jaren zeventig, stond er een bar-
retje in wat toen de grafiekzaal heette. Op het eind zag 
ik door een kier van het hok van Minne iets wat leek op 
brand. Beneden in de sociëteit de brandweer gebeld, terug 
met de sleutels die we als huisbewaarder hadden en ja hoor, 
er stonden vuilniszakken in brand. Minne had ijverig alle 
asbakken geleegd en de zakken dichtgeknoopt in zijn hok 
gezet. In een grote teil met ijsblokjes en water stonden toen 
de flesjes bier en de witte wijn. Actie was geboden, laatste 
flesjes eruit en samen met de kelner, meneer Willems, de 
inhoud over de zakken gegooid en snel nog een emmer met 
water gevuld en die er ook overheen. Inmiddels stonden er 
drie brandweerwagens voor de deur en kwamen de brand-
weerlieden naar boven. Teleurstelling bij de heren want we 
hadden het brandje met voldoende water geblust. Getroost 
werden ze met de laatste biertjes die er nog stonden. 

WATER
De huisbewaarderswoning was aan de Spui-kant, onder de 
grafiekzaal en het hok van Minne.  Bij thuiskomst bleek 
het water langs de muren te zijn gelopen en waren er twee 
kunstwerken beschadigd. Een aquarel van Hans Royaard, 
portret van onze dochter Sylvia, en een olieverf schilderij 
van Wil van Leeuwen. Wil van Leeuwen bood aan beide 
werken te restaureren. Vrij snel kregen we de aquarel terug 
die zag er weer perfect uit. Het werk van Wil zelf duurde 
wat langer. Tot onze grote verbazing herkenden wij  het 

schilderij bijna niet meer, er stond een grote witte poes 
midden op het werk die er eerst niet op stond. De reac-
tie van Wil was dat hij er niet meer achter stond en dat 
dat de reden was waarom hij het had veranderd. Voor ons 
even wennen en we vroegen ons af of het verstandig was 
geweest Wil zijn eigen werk te laten restaureren.

ROOKSALON
Dat er vanaf die tijd niet meer gerookt mocht worden op de 
zalen zal niemand verbazen. Er kwamen grote bakken met 
zand gevuld bij de ingang waar men zijn sigaret in moest 
doven. Gedronken werd er nog wel want met een glas in de 
hand was het gezellig vertoeven tijdens een opening.
Door het rookverbod in 2008 moesten de mensen naar bui-
ten, maar tot plezier van vele rokende en ook niet-rokende 
leden kwam er de rooksalon. Arti kreeg bij de opening hier-
van een prachtige kist voor de sigaren van Hajenius, sigaret-
ten haalde men nog gewoon uit de automaat. Het was vaak 
druk en gezellig in de rooksalon. Nu is die ruimte ArtSpace, 
waar kunstenaarsleden kunnen exposeren.
Dus als je niet buiten roken kan, moet je buiten roken.

Toen er nog overal werd 
gerookt

15
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Dit jaar bestaat het Arti Koor dertig jaar. Het werd in 1989 
opgericht door Geert van Tijn, Anna Wolse, Ria Stork en 
Yvonne Vel. Over deze laatste wil ik het hebben, want dit is 
het vijftiende sterfjaar van Yvonne Vel. Ze was kunstenaars-lid 
van 1976 tot 2004, had een bijzonder bewogen leven en was 
mijn moeder. 

Mark van Hugten

 
‘Een charmante Miss doet haar intrede…’ luidde in 1962 
de kop van de lokale nieuwsbode, nadat in de Arnhemse 
stationshal met jeugdige brutaliteit de pers werd gehaald. 
Kameleon was een lokale Jazz & Kunstkring die werd 
opgericht door beeldhouwer Jacques Magendans en onder 
andere slagwerker Pierre Courbois en Johnny the Selfkic-
ker  van Doorn tot haar vaste clientèle kon rekenen. Als 
artistieke performance werd er een Miss Kameleon gepre-
senteerd. Dit was Yvonne.    
Hoewel ze niet lang ervoor op school nog gepest werd met 
namen als Vuurtoren en Lucifer (lang, dun, bleek en een 
flinke bos rood haar) had ze inmiddels een meer accep-
terende groep mensen gevonden van kunstzinnige zelfbe-
noemde outcasts. 

MANNEQUIN
Ze zal ongetwijfeld met naïef plezier aan de stationshal-ac-
tie meegewerkt hebben, maar er bleken talentscouts aan-
wezig en al snel kreeg ze het aanbod om als mannequin een 
modeshow te lopen. Yvonne werd binnen enkele maanden 
een veel gevraagd model; vele reisjes en catwalks later was 
ze het gezicht van de Frans Molenaar wintercollectie 1965-
1966.
Yvonne studeerde aan de Kunstacademie in Arnhem, van-
daar haar aansluiting bij Kameleon. Hier kreeg ze les van 
onder andere beeldhouwer Cees Stauthamer, graficus Harry 
van Kruiningen en schilder Fred Sieger. Ook kreeg ze de 
kans om twee semesters in Salzburg te volgen, waar zij veel 

opstak van Corneille en daarnaast  het etsen beoefende.  
Het was een hele gelukkige periode voor Yvonne.

ONGELUK
Yvonne groeide op in Deventer als dochter van een uitvin-
der. Volgens de overlevering was vader Willem Vel (1919-
1967) verantwoordelijk voor de praktische constructie van 
de eerste (houten) roltrap in de Bijenkorf in Amsterdam 
en verdiende een fortuin door het patent op een mechani-
sche drinkrietjes-machine (op basis van bamboescheuten) 
aan een Japans bedrijf te verkopen. Dat bedrag werd weer 
geïnvesteerd in een Duits bedrijf dat elektrische auto’s ont-
wikkelde, maar Willem zou daarna door zijn zakenpartner 
grootscheeps zijn belazerd en in een depressie zijn geraakt. 
Op 23 maart 1967 was de zoveelste foto-shoot (ditmaal 
voor damesblad Libelle) met de toen al gelauwerde foto-
graaf Sanne Sannes. Slechts 32 jaar oud had hij al ver-
scheidene grote artistieke successen behaald, maar moest 
financieel bijklussen met een mode-opdracht in de duinen 
met vier modellen. Daarna in Bergen in Het Huis met de 
Pilaren lekker eten en drinken, het was een zeer frisse dag 
geweest. 
Al had Sanne pas drie weken zijn rijbewijs; hij zou de 
modellen wel naar huis brengen. 
Op de Eeuwige Laan, een onverlichte provinciale weg, 
knalden ze met 120 kilometer per uur tegen een boom. 
Sanne stierf ter plekke en Yvonne vloog vanaf de achter-

Een 
bewogen  
 leven

Corneille, Yvonne, 1976
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bank door de voorruit van de auto. Ze verwondde haar 
gezicht ernstig en werd wakker in het ziekenhuis.
De plastische chirurgie was midden jaren zestig nog geen 
gemeengoed en de behandelingen van Yvonnes geha-
vende gezicht werd breed uitgemeten in de tabloids;  ze 
keek ernaar in haar ziekenhuisbed. ‘De een zijn dood is de 
ander zijn brood’, zou een collega-model tegen haar gezegd 
hebben. Haar vader Willem was altijd steun en toeverlaat 
gebleven, maar stierf tijdens Yvonnes ziekbed aan longkan-
ker. 

ARTIEST
Gedurende haar revalidatie pakte Yvonne het schilderen 
(weer) op om haar zinnen te verzetten. Het werk in deze 
periode kenmerkte zich door donkere motieven en drei-
gende rotspartijen, ontegenzeggelijk parallel aan Yvonnes 
gemoedstoestand.
In een poging wat van haar  joie de vivre terug te krijgen 
trok ze opnieuw naar Salzburg en werkte weer onder  lei-
ding van Corneille, met wie ze een zeer prettige vriend-
schap onderhield. 
Ze werd in 1976 voorgedragen door haar huisarts en 
bekend jazzmusicus Boy Edgar (die nog met Nina Simone 
had opgetreden) om lid te worden van Arti et Amicitiae en 
zo meer uit te wisselen met collega-kunstenaars. Ze werd 
actief Artilid, trad toe tot de sociëteitscommissie en deed 
mee aan de jaarlijkse Salons. Hier ontmoette ze tekenaar 

Peter van Hugten, ze trouwden en twee jaar later werd de 
schrijver van dit stukje geboren.

ARTI
Uit het stuk ‘Doorschijnende landschappen…’ (Liesbeth 
van Weezel, KUNSTBEELD, november 1983): ‘De som-
bere rotspartijen en zware luchten zijn zo goed als ver-
dwenen (…) en Yvonne weet de sferen van verzadigde 
zonnigheid of intense verlatenheid ten volle op te roe-
pen!(…) Met zeer veel recht kan worden geconstateerd 
dat zij de voorbeelden en invloeden van haar leermeesters 
geheel heeft kunnen loslaten en haar eigen, eigenzinnige 
weg is gegaan en verder zal weten te gaan.’
Yvonne voelde zich thuis bij Arti en bleef zich inzetten 
voor de kunstenaarsleden. In de notulen van Algemene 
Leden Vergaderingen is terug te lezen hoe zij zich sterk 
maakte voor meer expositiemogelijkheden voor leden-kun-
stenaars (mede hierdoor werden er stappen ondernomen 
meer ruimte te creëren voor nieuw werk). 
Ze voerde het Sinterklaas-comité aan met als grote troef 
een netwerk van Pietjes, die veelal bestonden uit mijzelf en 
mijn basisschoolvriendjes. Ook zong zij bij verschillende 
Tussen De Schuifdeuren-avonden met het Salonorkest, 
waar ook de basis werd gelegd voor de oprichting van het 
Arti Koor. 

JAQUES BREL
Helaas verliep het huwelijk met Peter niet zoals gepland en 
een officiële scheiding volgde. Het verkeersongeluk, verlies 
van haar vader tijdens de revalidatie en nu een scheiding 
met zorg voor een opgroeiend kind bleek een brug te ver 
voor Yvonne. Ze produceerde hierna nog slechts sporadisch 
en deed haar best mij een degelijke opvoeding te geven.
Veel later in 2004 was ik als 25-jarige fan geworden van de 
muziek van Jacques Brel. Het jaar ervoor waren er nieuwe 
live-opnames opgedoken van een concert in Bergen en 
toen ik daar met een goede vriend toevallig was, herkende 
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ik de locatie en ging (uiteraard) even op de plek staan waar 
Brel een halve eeuw ervoor een vlammend optreden had 
gegeven.
Toen ik mijn moeder hierover vertelde (zij hield ook van 
Brel) viel er een ijzige stilte, waarna de sfeer plotseling 
omsloeg naar woede. Ik begreep niet waarom ze ineens zo 
boos werd, maar ik liet me niet zomaar uitfoeteren dus 
ging ik maar naar huis. De volgende ochtend kwam er een 
telefoontje van het ziekenhuis,  ze was met spoed opgeno-
men. Zesentwintig dagen later overleed ze in mijn armen 
op de Intensive Care.
Ik had mij niet gerealiseerd dat Het Huis met de Pilaren 
voor haar niet de locatie van een legendarisch Jacques 
Brel-concert betekende, maar het vertrekpunt naar de Eeu-
wige Laan en haar grote ongeluk met Sanne Sannes; iets 
dat ze nooit heeft kunnen loslaten. In deze periode had 
ik het geld niet om haar uitvaart te bekostigen en toen dit 
bij Arti bekend werd is de crematie door het WW Fonds 
betaald, iets waarvoor ik nog altijd dankbaar ben. Haar as is 
in het Amsterdamse IJ uitgestrooid.
Arti heeft vanaf het begin van haar lidmaatschap tot aan 
haar dood veel voor Yvonne betekend.
En voor mij, want volgens de overlevering zou ik op een 
mooie avond praktisch onder de biljarttafel verwekt zijn. 
Welke weet ik niet, er waren er vroeger twee. 

Het filmpje Yvonne Vel (1944-2004)  
is op YouTube te vinden.
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Het was een schemerige donderdag-
middag, die donderdag 31 oktober 
2019, de langstwerkende barman van 
Arti zou het middelpunt worden van 
een fetering van zijn twintigjarig jubile-
um, waarbij hij kaarten zou krijgen met 
persoonlijke boodschappen van vereni-
gingsleden. 

Hans Kuiper

De kaarten waren zorgvuldig door Ria 
geselecteerd, ik koos een reproductie 
van een stilleven met bloemen.
Een halfuurtje voordat het feest los-
barstte, maakte ik op de achterkant 
van de kaart een snelle schets van 
het tafereel dat zich voor mijn ogen 
ontvouwde. Joep Baaij stond nog 
fier achter de bar met zijn bekende 
zwarte overhemd en kleurige das. Zijn 
opvallende haar in page-snit, zijn kri-
tische, onderzoekende blik gericht op 
een oudere heer, zittend aan een van 
de kleine houten tafels bij de bar, die 
meteen succes had met een opmer-
king, want Joep barstte in bulderend 
gelach uit.

HAND
Langzaam verscheen op mijn kaart 
een ietwat cartooneske Joep, tastend 
achter de bar, in dialoog met een 
gebarende man, terwijl hij tegelijker-
tijd zijn werk deed, het schoonvegen 
van de bar en het schenken van een 
glas wijn.
Ook vandaag stond hij er ogenschijn-
lijk alleen, omgeven door kleurige 
vlaggetjes, die waarschijnlijk voor 
hem waren opgehangen. Hij leek het 
niet op te merken. 
Het is ook geen eenvoudige job, gast-
heer zijn voor al die uiteenlopende 
mannen en vrouwen, waar een enke-
ling ook nog wel eens wat stuurs zijn 

bestelling plaatst of zijn verhaal van 
de dag kwijt wil. Joep houdt het haar-
scherp in de gaten en draait er zijn 
hand vervolgens niet voor om zich 
een uur later te laten toespreken door 
een keur van leden. 

GROET
Dat leer je, na twintig jaar, vele feesten 
en partijen, toespraken van hoog- en 
laagwaardigheidsbekleders, kerstbal-
len, dansfestijnen en de daaropvol-
gende stilte in de ochtend na weer 
een feest, dat nog niet opgeruimd 
blijkt te zijn.

JOEP ZEI:

LIEVE LEDEN, 
Hartelijk dank voor de voor mij onvergetelijke avond in verband met mijn 
twintig jarige aanwezigheid in Arti. 
Hoewel het ondergaan van het in het middelpunt staan niet makkelijk is, 
was ik geroerd bij alle mooie woorden die werden gesproken. 
Het aantal cadeaus, waarvan vele van persoonlijke aard, was overstelpend en 
hartverwarmend. 
Deze avond liet mij weer eens nadrukkelijk zien hoe mooi het is om voor 
deze vereniging te werken. Voor mij is het als of ik voor een familie werk, 
een heel prettig gevoel met een hele prettige wisselwerking met de leden. 
Helaas ga ik het niet nog eens twintig jaar volhouden, zoals velen graag zou-
den zien. Ik zal mij, zolang het leeftijdtechnisch nog mag, volledig inzetten 
bij Arti om op dezelfde, warme, manier door te gaan. 
Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid op deze avond en op alle andere 
dagen. 

                                      JOEP.

TWINTIG 
JAAR JOEP

Hij laat zich niet uit het veld slaan, 
neemt zelf een kop koffie en gaat aan 
de slag. Al twintig jaar. En iedereen 
kent hem en hij kent iedereen, groet 
je netjes als je binnenloopt en vraagt 
je of hij iets voor je kan betekenen. 
Joep hoort zo bij Arti, hij staat er 
waarschijnlijk nog, als wij al trekke-
benend op onze oude dag ons naar 
het Rokin slepen om ons te laven aan 
de serene stilte van de sociëteit in de 
vroege middag. Joep maakt het beeld 
compleet. Dank je, Joep.
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George Maas: 
 ‘Hot ben je maar even’
 
‘Op een gegeven moment dacht ik, ik schilder me nu wel het 
leplazarus, ik exposeer, hang in de kunstuitleen, verkoop ook 
wel eens wat, maar wat moet dat, als ik zestig word? Ik ben 
toen helemaal met schilderen gestopt.’ Er staat dan ook niet 
een schilderij meer in het atelier van George Maas (1959). Het 
is veel meer een fotostudio. 

Camiel Hamans

Na en tijdens zijn opleiding aan de Rietveld Academie 
heeft George Maas veel geschilderd. ‘Ik had een atelier in 
de oude gevangenis aan de Amstelveenseweg en het ging 
ik eigenlijk best lekker. Ik fotografeerde ook een beetje, 
maar dat stelde nog niet veel voor. We moesten daar weg 
en ik wist dat de oude Valeriusschool, honderd meter van 
de gevangenis leeg stond. Ik heb gebeld en gevraagd of we 
daar niet met wat kunstenaars in konden. Dat lukte en zo 
ben ik hier terecht gekomen. Ik deed van alles: schilderde, 
fotografeerde en drumde in een band. Met dat schilderen 
kwam ik niet verder. En het is ook hartstikke eenzaam. Ik 
wil met mensen werken. Het werd dus tijd om te focussen, 
bedacht ik. Focus? Hé, dat is fotografie, realiseerde ik me. 
Ik heb de kunst terzijde geschoven en ben freelance voor 
kranten en bladen gaan fotograferen. Daarmee kon je toen 
per dag nog goed verdienen.’ 

DIGITAAL
‘Maar als je iets loslaat, komt het toch vanzelf weer boven. 
En zo sloop de kunst weer in mijn werk. Dat werd de 
serie Windsculpturen. Ik liet bijvoorbeeld de foto van een 

omhoogkijkende dame op een sloop printen. Mijn vrouw 
en ik gingen met die sloop de storm in, mijn vrouw trok 
de sloop over haar hoofd en op de foto zie je dan alleen 
een wapperende sloop met een omhoogkijkende mevrouw. 
Die foto’s werden opgemerkt. Breda Photo wilde ze expo-
seren, het fotoblad Solo schreef erover en ik verdiende er 
goed aan. Kreeg een galerie, Buitenlandse Zaken gaf me 
een opdracht voor de ambassade in Addis Abeba en voor 
de kanselarij in Burkina Faso. Ik was ineens hot en dacht: ik 
kan me nu wel een groot kunstenaar voelen, maar dat heb 
ik toch maar niet gedaan. Hot ben je maar even. Ik heb alles 

geïnvesteerd in nieuwe digitale 
camera’s, lenzen, een baan-
tje genomen voor twee dagen 
in de week bij de SBK en ben 
cursussen gaan volgen. Ik had 
de computer altijd ver van me 
gehouden, maar daarmee ben ik 
toen aan de slag gegaan en met 
digitale fotografie. De andere 
dagen van de week was ik bezig 
met mijn foto-opdrachten: voor 
de Volkskrant, Het Parool, The 

La Chute C-print/Dibond 
60x90cm
Arti-Salon 2019
Foto : George Maas
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Guardian, Mug Magazine, Echo enzovoorts. Vrij werk was 
voor de vrije tijd.’

MARK RUTTE
‘Een van die vrije projecten was EYP. Als ik thuiskom leeg 
ik altijd eerst mijn zakken en leg de inhoud ervan op een 
stapeltje. Als je dat dan zo ziet liggen, begrijp je wat voor 
een persoon je bent. Wat iemand in zijn zakken heeft, zegt 
iets over zijn identiteit. Dus ben ik mensen gaan vragen: 
empty your  pocket. Vervolgens heb ik ze gefotografeerd 
samen met wat ze in hun zakken hadden. Ik heb honder-
den mensen gevraagd, bekende personen, politici, kunste-
naars, maar ook zo maar mannen die ik tegen kwam. En 
ook die foto’s werden weer opgemerkt. Ze hebben bijvoor-
beeld in Nieuwspoort gehangen.’ Trots laat George de foto 
zien die hij van Mark Rutte heeft gemaakt. Die had slechts 
een ding in zijn zakken: een munt van een euro. Gnuivend 
als was het een gouden Olympische medaille poseert de 
PM ermee.
Vorig jaar deed George aan de Salon mee met een foto uit 
zijn serie Ameublemens: als hij op zijn fototochten door 
de stad ergens bij het oud vuil een meubelstuk of iets uit 

een interieur zag staan, stopte hij en knipte een kleding-
stuk uit de gevonden spullen. Vroeg omstanders om erbij 
te gaan staan of zitten, dat kledingstuk voor zich te hou-
den en legde het geheel vast. Dit jaar komt hij met een 
nieuw thema, springers in een neo-romantisch kasteeltje: 
La Chute.    

INTUÏTIEF
Op de vraag of hij zichzelf een kunstenaar noemt, begint 
George vies te kijken: ‘In kunstenaar zit naar, en dat zegt 
genoeg. Ik ben meer een echte-naar. Ik ben een fotograaf 
die ook eigen dingen doet. Kunst zit in mijn genen, ook al 
neem ik er af en toe afstand van. Ik werk intuïtief, ik laat 
me niet afremmen door mijn oeuvre. Als je ergens succes 
mee hebt, dan wil een galeriehouder dat je dat eeuwig her-
haalt. Dat je het uitbuit. Dat wil ik niet. Professionaliteit 
kan je belemmeren, kan tot bewustzijnsvernauwing leiden. 
Ik dop mijn eigen boontjes en als ik een hit heb, hoef ik 
daar niet per se mee verder te gaan.’

www.georgemaas.com

George Maas
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Storm in een 
                   glas    huiswijn

In een van de bovenzalen, dit keer gegarneerd met achterkan-
ten van schilderijen en zo die voor de Salon 2019 ingebracht 
waren tegen de muren, knetterde het bij aanvang van de ALV 
(Algemene Ledenvergadering) op dinsdag 3 december van de 
energie. Tientallen kunstbroeders en -zusters waren op komen 
dagen om steun te betuigen aan twee hunner die eerder dit 
jaar door het bestuur geroyeerd waren als lid vanwege kleine 
financiële  vergrijpen. 

Edu Braat 

Foto’s: Josje Crince le Roy

Zoals gebruikelijk bij zoveel opge-
wekte emotie, moest er eerst wat 
stoom afgeblazen worden middels 
ferme voorstellen om de agenda te 
herzien maar die werden door de 
voorzitter geduldig maar vastbera-
den afgewezen. Zodat het toch ruim 
anderhalf uur duurde voor agenda-
punt 8, de royementen van M.E. en 
H.v.d.H. aan de orde kwamen. 
Nadat de notulen van de vorige ALV, 
wat voordrachten van het bestuur 
voor nieuwe bestuursleden, de begro-
ting (het gaat financieel tamelijk 
goed) en het Activiteitenplan voor 

2020 alsmede de verslagen van diverse commissies gepas-
seerd waren, was het zover. 

ROYEMENT
Onder doodse stilte las de net benoemde secretaris Frans 
Franciscus een verklaring voor over wat zich dit voorjaar 
had afgespeeld, hoe het bestuur daarmee omgegaan was 
en waarom. 
Uit dit relaas bleek zonneklaar dat de feitelijkheid van de 
geconstateerde vergrijpen onomstotelijk was. Er waren 

ARTICULA - 2210e Algemene Ledenvergadering
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Storm in een 
                   glas    huiswijn

video-opnames van de diefstal door M.E. en er werd 
hard gemaakt dat H.v.d.H. meermalen was gewezen 
op de spelregels betreffende consumptiebonnen. 
Het bestuur, dat aangaf met deze kwesties danig in de 
maag te zitten, had de schuldigen met hun vergrijpen 
geconfronteerd, die aanvankelijk de feiten wel toega-
ven maar zich verontschuldigden met respectievelijk 
dronkenschap en onwetendheid. En ondanks het feit 
dat de zondaars bereid bleken de bedragen prompt 
terug te betalen en het in beide gevallen ging het om 
slechts ongeveer 75 euro, had het bestuur besloten 
dat dit toch echt niet door de beugel kon. 
De opgelegde (zwaarste) sanctie was: royement. 
Voor hoelang precies werd niet helemaal duidelijk 
omdat het bestuur later pas aangaf dat het van meet 
af aan in de bedoeling had gelegen het royement niet 
langer dan een jaar te laten duren. Daarna konden 
de geroyeerden zich dan weer aanmelden en zou het 
nog eens bekeken worden. 

ARTICULA - 2210e Algemene Ledenvergadering

TWIJFEL
De discussie die erop volgde, was heftig en draaide steeds meer 
om het tweede element in de naam en het wezen van de vereni-
ging: vriendschap. Goed, M.E. had fout gehandeld maar om hem 
nu zo hard aan te pakken… En bij H.v.d.H. kon geen boos opzet 
worden vastgesteld, haar delict kon evengoed op een vergissing 
en misschien naieviteit berusten. En gaandeweg werd ook hel-
der dat de communicatie rond de spelregels niet helemaal vlek-
keloos was geweest. Alle reden dus voor het voordeel van de 
twijfel. 
Maar het is moeilijk om eenmaal ingenomen posities op te geven 
en gezamenlijk tot een andere en betere oplossing te komen. 
Tegen het eind van de vergadering kwam er uit de zaal nog een 
mooi compromisvoorstel en wel om de royementen per direct te 
beëindigen daar M.E. en H.v.d.H. al genoeg gestraft waren door 
de schandvlek op hun reputatie. 
Maar het bestuur wou er niet van weten en de voorzitter sloot 
de vergadering tegen half twaalf vanwege het late uur, helaas 
zonder conclusie in deze. (Wordt vervolgd.)
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Dinsdagmiddag, 3 december, tegen drie uur. Op het plein voor het Centraal Station 
manoeuvreert een mevrouw onhandig met een groot in bubbeltjesplastic verpakt 
plat voorwerp. Een wat grote surprise? Een allesverpletterend Sinterklaascadeau? 
De mevrouw daalt af naar de metro. Voetje voor voetje. Voor het poortje zet ze het 
object, 1 meter 20 bij 1 meter 20, even ergens tegenaan, want ze heeft geen hand 
vrij om in te checken. Het blijkt een schilderij. Niks Sinterklaas, in Armsterdam is het 
Salon in Arti.

Camiel Hamans 

Foto’s: Wim Ruigrok

SALON TOT 5 JANUARI

Albert de Wijs, zonder titel

Christiaan Heydenrijk, 96 eiermutsjes

Pim Trooster

Tien minuten later komt de mevrouw weer tevoorschijn, nu 
uit een lift op het Rokin. Nog steeds omzichtig bewegend met 
het veel te grote doek stapt ze de buitenlucht in. Vervolgens 
probeert ze over te steken, maar dit is Amsterdam. Fietsers, 
taxi’s en trams nemen rücksichtlos voorrang; ook al woont 
Magdalena Jesionek al bijna veertig jaar in de stad, nog steeds 
is de brutaliteit van het Amsterdamse verkeer haar vreemd. 
Met twee voeten staat ze op de zebra. Vermoeid wachtend tot 
vanuit de deuren van Arti collega’s toesnellen en haar en haar 

Vooraan werk van 
Sylvia Willink
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inzending Intimate Passages verwelkomen. Ze bekent 
dat ze uitgeput is, minder door het sjouwen dan door de 
kunst. ‘Het is misschien nog nat. Ik was pas om vier uur 
vanochtend klaar.’

OPSTELLEN
In de zalen is het druk, rijen schilderijen tegen de muur, 
kunstenaars wachtend voor de tafel om hun werk en het 
bijbehorende formulier over te kunnen dragen. Bulent 
Evren en zijn commissieleden kijken verbaasd toe hoe-
veel werken er nu al binnen zijn. Meer dan 220, dus een 
nog grotere inbreng dan vorig jaar. Hangen en plaatsen 
zal rekenwerk worden. Of zullen we maar net doen of 
deze Salon nog echt negentiendeeeuws is en de werken 
in rijen boven elkaar hangen. Van plint tot plafond. Maar 
dat mag niet van de deelnemende kunstenaars. Johan 
Lammerink draagt de inrichters bijvoorbeeld op om zijn 
doek, hoewel het bedrukt paper is, met daarop spelden 
en hout, op ooghoogte te hangen. En hij heeft gelijk want 
hij speelt met ogen. Een ander verzoekt de commissie 
zijn werk zo neer te zetten dat de toeschouwer er mak-
kelijk om heen kan lopen: ‘Op alle zijden is wat te zien.’

SALON TOT 5 JANUARI

Christiaan Heydenrijk

Een deel van de Beoordelingscommissie, 
beneden van links naar rechts Evren Bulent, 
Eva Gonggrijp, Frank Lenfering, op de ladder 
technisch assistent Alex Fischer

Pim Trooster meldt zich

Mandra Wabäck
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ALLES MAG WEG
De Salon is een jaarlijks terugkerende expositie, terug-
gaand op een negentiendeeeuwse Parijse traditie die 
overal ter wereld is overgenomen en waarop de kunste-
naarsleden van Arti één werk mogen exposeren. En dat 
werk moet nieuw zijn; uit het afgelopen jaar. De com-
missie is streng, want in het verleden kwam het te vaak 
voor dat er werken tentoongesteld werden die al ettelijke 
jaren eerder ergens te zien waren geweest. En het doek, 
het beeld, de foto, de tekening of de installatie mag niet 
al te groot zijn. Vanzelfsprekend niet, want waar laten 
de inrichters anders alles? Voor sommige kunstenaars 
blijkt de omvang een probleem. Zij werken nu eenmaal 
groot, maar misschien is het een uitdaging om je een keer 
per jaar te beperken: in der Beschränkung zeigt sich der 
Meister. En tenslotte: de Salon is een verkoopexpositie. 
Alles mag weg! 

OM TE LACHEN
Hoogtepunten in overvloed. Niet alleen Magdalena Jes-
ioneks schilderij of Lammerinks ogen, maar net zo goed 
de ketting en het pikhouweel met plaquette van Edward 
Luyken waarop onder meer de naam van de systeem-
criticus Piketty. Of de Dutch Mill van Toon Kuypers, de 
Denk Tank vitrine van Isik, of een abstract grijs-wit doek 
van Franck Gribling, de bijna bewegende Amsterdamse 
huizen van Dorien van Diemen of het dubbel Maxi-
maportret van Dirk Jan Jager, negenduizend euro moet 

werk van Tonie van Marle

Henk van Bennekum, zelfportret
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het opbrengen, maar dat blijkt al gebeurd: 
verkocht. Het is moeilijk een overzicht te 
krijgen in de chaos van binnengebrachte 
kunstwerken, maar de 96 eiermutsjes, 
alle geplaatst op een lege dop met daar-
onder de naam, gehaakt door Christiaan 
Heydenrijk kunnen niet over het hoofd 
gezien worden. Het is het product van 
zijn therapie nadat hij geveld werd door 
een herseninfarct. Je mag het niet denken, 
en nog minder opschrijven, maar voor 
zo’n indrukwekkend resultaat zou je bijna 
een infarct over hebben. Een werk hoeft 
niet groot te zijn om eruit te springen. 
Valentijn van der Heide toont een ova-
len spiegel met daarop een sculptuur van 
lachgaspatronen, San Giovanni di Disco 
getiteld. Kunst is ook om te lachen.  

Jeroen Werner en 
Diederik van Kleef

Hier komt het werk van 
Anneke de Witte

Valentijn van der Heide, 
San Giovanni di Disco
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Toen Arti et Amicitiae in 1855 het pand aan het Rokin 
wilde verbinden met het net verworven hotel op de hoek 
van het Spui, werd de jonge architect Jan Leliman gevraagd 
voor het ontwerp van het nieuwe pand. Dat kreeg een fraai 
symmetrisch opgezette classicistische gevel met twee rijen 
van zeven ramen en vier pilaarachtige uitstulpingen. Daar 
bovenop was plaats voor vier beelden, die elk een van 
Arti’s oorspronkelijke kunsten moesten uitbeelden: bouw-

kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en graveerkunst. De 
opdracht tot het maken van deze beelden werd gegund aan 
Frans Stracké, een man die ervaring opgedaan had met het 
produceren van houten beelden voor de nieuwe rooms-ka-
tholieke kerken die na het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie in Nederland overal als paddenstoelen uit de 
grond rezen. Zijn werk viel zo in de smaak dat hij enige 
jaren later hoogleraar werd aan de Rijksakademie. Helaas 

waren zijn houten beelden niet tegen de tand des 
tijds bestand. Daarom zijn in 1989 afgietsels van 
deze beelden gemaakt en op de sokkels aan de 
gevel geplaatst. De originele houten beelden sie-
ren sedert die tijd de sociëteit: een jubileum van 
dertig jaar. 

De afgietsels van de beelden van 
Stracké worden onthuld (1989)

Fo
to

: W
im
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En nog een jubileum
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