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ZAKELIJK LEIDER JOHANNA SOMERS OVER DE SLUITING

EEN PAAR STAPPEN
TERUGZETTEN

‘Wij zijn niet echt overvallen. Er waren al waarschuwingen: 
hou afstand, was je handen, hoest in je ellenboog, geef geen 
handen. Dus begonnen wij rond 9 maart al met PIN only’, 
vertelt zakelijk leider Johanna Somers.

Camiel Hamans

‘Op 11 maart hadden we bestuursvergadering. We heb-
ben toen direct een crisisteam geformeerd en ons de vraag 
gesteld of de opening van de expositie ‘Ongemakkelijk’ 
wel door kon gaan. Toen kwam premier Rutte op 13 maart 
met de oekaze ‘alle evenementen worden afgelast’. De 
vraag was beantwoord. Op zaterdag en zondag zijn er nog 
wel een paar bezoekers geweest. Maar wij zijn op zater-
dag al met een aantal mensen gaan zitten om iedereen die 
gepland had in de komende tijd iets te doen in Arti af te 
bellen. Zondagavond kwam de persconferentie dat alle 
horeca dicht moest. Wij waren al dicht. Kaj en zijn mensen 
van de sociëteit en de keuken hebben die zondag al alles 
uitgeruimd, opgeruimd en schoongemaakt. Ook de ten-
toonstellingszalen hebben we meteen gesloten. De balie 
wordt daar immers bemand door oudere vrijwilligers.’

MUIZEN
‘Het was heel raar. We zaten midden in de jaarrekening 
en dat werk moest doorgaan, maar ook het contact met 
leveranciers, vaste huurders, interne clubs, exposanten 
enzovoorts ging door. We hebben meteen een wekelijkse 
Zoom-meeting met het hele personeel ingesteld en nog 
een extra wekelijks digitaal werkoverleg met kantoor. 
Ondertussen probeerde ieder voor zover mogelijk de eigen 
taken uit te voeren. Waar dat niet kon, in de keuken en 
in de sociëteit, hebben we groot onderhoud verricht. Bar-
man Pjotr heeft de grote koelcel geschuurd, chef-kok Bert 
heeft die geschilderd, de parketvloer is in de was gezet, we 
hebben nieuwe kastjes gemaakt onder de bar en Mathijs 
en Oscar van de technische dienst hebben alle gaten in de 
plinten gedicht. Dit tot groot ongenoegen van de muizen. 
Die hadden het toch al moeilijk, want er was niets meer te 
eten. Ze hebben zich eerst naar de tentoonstellingszalen 
verplaatst, toen ze daar al het knabbelbare gehad hadden, 
hebben ze op kantoor de theezakjes soldaat gemaakt. Ze 
zijn nu weg. En blijven weg.’

Johanna Somers
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GEEN HUUR
‘Met de jaarrekening lukte het. Van huis uit hebben Jacque-
line, de penningmeester en ik het voor elkaar gekregen. We 
hebben een mooi positief resultaat over 2019. Maar toen 
werd het eind maart. Onze grote zakelijke huurders, die 
deel uitmaken van een keten, lieten eenvoudigweg weten 
geen huur meer te zullen betalen. Met de kleinere en de 
privéhuurders hebben we geen problemen gehad. Het is 
een hard gevecht geweest. Met een van die grote huurders 
zijn we er na onderhandelingen uit, met de andere lopen 
er nog moeizame gesprekken. Maar we weten nu al dat het 
resultaat over 2020 problematisch zal zijn. Meteen toen 
het kon, hebben we aanvragen ingediend voor salarissteun 
en die hebben we ook gekregen voor april, mei en juni, 
maar we missen maanden omzet. We hadden fors wat boe-
kingen voor partijen, bijeenkomsten en feesten. Die zijn 
allemaal niet doorgegaan. We hebben natuurlijk ook min-
der kosten, maar alles bij elkaar genomen is het behoorlijk 
minder dan begroot. De liquiditeit komt niet in gevaar, we 
hebben goed gespaard, maar het is jammer om het geld zo 
te zien verdampen.’
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Vijf Art Ladies op de Arti gevel:
Diana Blok, Eva Gonggrijp, Maartje Jaquet, Mathilde MuPe, Babeth M. VanLoo

OUWE GETROUWEN
‘Toen we begonnen te vermoeden dat we begin juni weer 
open konden, zij het met allerlei beperkingen, hebben Kaj, 
voor de sociëteit, en Marjo, voor de tentoonstellingszalen, 
plannen gemaakt en een protocol opgesteld. Drie weken 
voor de heropening waren die klaar. Dat de indeling van 
de sociëteit moest worden veranderd, dat een deel van de 
tafels en stoelen opgeslagen moest worden – die staan nu 
tijdelijk in de ArtSpace – dat er tweerichtingsverkeer op de 
trap moest komen, dat je de sleutel voor het toilet bij het 
personeel moet ophalen, dat je niet aan de bar mag bestel-
len of daaraan gaan zitten, dat bestellingen geserveerd wor-
den en dat je voorafgaand aan je bezoek moet reserveren, 
zowel voor de exposities als voor de sociëteit, en dat je 
geplaceerd wordt overeenkomstig de algemeen geldende 
regels, stond daar allemaal al in. Een week van tevoren heb-
ben we proefgedraaid, het was een chaos. Precies een mis-

lukte generale voor een succesvolle première. We hebben 
een rollenspel gespeeld met bokkige leden: ‘Ik zit altijd hier 
en dat doe ik nu weer’; ‘Ik haal het zelf wel aan de bar’; ‘Ik 
wil nú mijn koffie, ik heb lang genoeg gewacht.’ Het werkt.’
‘Behalve onder de ouwe getrouwen’, fluisteren barmede-
werkers Articula in, ‘die hebben hun vrienden, collega’s en 
kennissen zo lang niet gezien dat ze zich door hun opwin-
ding geen barst aantrekken van afstand, protocol en gevaar. 
Ze staan van hun tafel op en schuiven bij een ander aan, 
omhelzen elkaar en lopen dwars door de zaal zonder op 
enige afstand te letten. Alsof Arti ze een aureool tegen 
besmetting verschaft.’

GEEN OPENINGEN
‘Wij hebben de afgelopen jaren een gezond beleid gevoerd 
en daardoor kunnen we nu overleven, maar het zou zonde 
zijn als we de spaarpot die we voor de verbouwing aan-
gelegd hebben, nu te veel moeten aanspreken. Bestuur en 
zakelijke leiding hebben sinds 2017 goede stappen gezet. 
Het eerste kwartaal draaide de horeca eindelijk goed. We 
zijn er doorheen, dachten we. We stonden weer op de kaart, 
het reserveringsboek was vol. En nu dit. Van de omzet die 
we nu hebben, kunnen we niet draaien. We werken wel 
met minder mensen: in de keuken, ook vanwege de nood-
zakelijke afstand, met maar twee koks en geen afwashulp, 
achter de bar een tot anderhalve medewerker. Maar de 
klappers blijven voorlopig uit: geen openingen, misschien 
geen Museumnacht en geen Idfa. We moeten weer hele-
maal opnieuw beginnen en dat kan pas als er een vaccin is. 

foto Wim Ruigrok
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We moeten dus een paar stappen terugzetten. Dat is niet 
te voorkomen, maar de leden kunnen helpen: overdag is 
het nog stil, ’s avonds is het gezellig, maar door de beperkte 
bezetting rustig.’

A DOODLE A DAY
‘Arti is natuurlijk veel meer dan een zakelijk bedrijf. We 
hebben met z’n allen zitten vechten, bestuur, zakelijke lei-
ding, personeel. Ieder op zijn eigen terrein en het bestuur 
natuurlijk ook op het artistieke. Meteen vanaf het moment 
dat duidelijk werd dat het artistieke deel van Arti stillag, 
is in het bestuur nagedacht over mogelijke projecten. Eva 
Gonggrijp kwam met het idee van A Doodle a Day (waar-
over elders in deze Articula) en penningmeester Louis van 
Beurden had ergens een inspirerend gevelbord gezien en 
vond dat iets voor ons. Het bestuur ging daar direct in 
mee. We hebben tijdens de sluiting twee grote gevelborden 
gehad.’
‘Ongemakkelijk’, de tentoonstelling die stond toen we 
dichtgingen, blijft nog even staan nu we weer open zijn. 
Alle andere tentoonstellingen tot de zomer zijn geschrapt. 
Er is geen behoorlijke voorbereidingstijd. Ook de Nieuwe 
Ledententoonstelling lukt niet. Samen met de Beoorde-
lingscommissie hebben we nu besloten de resultaten van 
het Doodleproject te laten zien. Daar zit heel veel span-

nend materiaal bij. In de sociëteit blijven de vierkante 
foto’s van Jacques Meijer nog even hangen. Alle andere 
activiteiten moeten helaas even wachten, of het nu biljar-
ten of schaken is of het koor of modeltekenen. Eerst moet 
corona bedwongen zijn.’

VERENIGING
‘We zijn natuurlijk de afgelopen maanden in contact 
gebleven met de leden en blijven dat ook. Mirjam stuurde 
stapels mails. In een ervan boden barmedewerkers aan 
boodschappen te doen voor ingesloten leden. Het hoefde 
niet, er bleek voldoende onderlinge solidariteit, zodat er 
van dit aanbod geen gebruik gemaakt hoefde te worden. Er 
kwam een prachtig vrouwennummer uit van De Nieuwe. 
Tientallen posts zijn er geplaatst op onze Facebookpagina. 
Babeth, onze voorzitter, heeft zich met een persoonlijke 
boodschap tot alle leden gericht, enzovoorts. De onder-
linge band van met name de kunstenaarsleden bleek en 
blijkt erg hecht. Daarom is het goed om de mensen weer 
te zien. Ik ben blij dat ik de leden Arti weer zie binnen-
komen. Ik heb me zorgen over hen gemaakt. Ik hoop dat 
we snel kunnen versoepelen, maar op verantwoorde wijze. 
Ook gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden. Ik besef 
dat het een moeilijke tijd is geweest voor veel van onze 
mensen. Daarom, kom nu gerust, het kan. Aan de lunch 
en in de middag is het nog erg rustig. We missen de leden 
echt en hopen ze snel weer te mogen begroeten. Het gaat 
immers om de leden, die zijn de vereniging.’

Covid19-poster van Katja Vercouteren



MONDKAPJE EN DE 
GROTE BOZE GOLF
Frans Lasès

Toen René Magritte Les Amants schilderde, had hij een 
vooruitziende blik. Logisch, hij schilderde voor de eeuwig-
heid. Hij zal vermoed hebben dat een kleine honderd jaar 
later het coronavirus zich zou aandienen. Over gecertifi-
ceerde niet-medische mondkapjes beschikte hij nog niet, 
dus wikkelde hij de hoofden van de geliefden in doeken. 
Beter iets dan niets, moet hij daarbij gedacht hebben. Maar 
sinds de uitbraakgolf eerder dit jaar worden we bedolven 
onder de gezichtsbeschermende mogelijkheden. Ook om 
thuis in elkaar te prutsen. Patronen voor het stoffen mond-
kapje zijn in alle soorten en maten voorhanden. Dat is maar 
goed ook, want het virus is hardnekkig en wijd verspreid, 
er valt nauwelijks tegenop te naaien. Hier thuis moeten 
we er ook aan geloven. Mijn vrouw is flink in de weer met 
– ooit door haar ontworpen – lappen en lapjes. De des-
sins zijn uiteenlopend van sfeer. Van een decent zwart-wit 
streepje tot weelderige bloemmotieven. Voor haarzelf en 
onze dochter is de keus gevallen op een fris, bontgekleurd 
bloemetje. Na een paar uur werken achter de naaimachine 
zijn hun mondkapjes klaar voor gebruik in supermarkt en 
openbaar vervoer. Toegegeven, ze mísstaan niet. En dan 
moet ik er ook aan geloven. Na lang zoeken wordt er een 
muisgrijs stofje gevonden, beschaafd en toch netjes. Of de 
binnenkant rood met een wit stipje 
mag. Ja hoor, ik vind alles goed. Maar 
dan volgt de fase waaraan ik als kind 
een bloedhekel had: het opmeten 
en doorpassen. Hoe vaak ben ik niet 
door mijn moeder uit mijn bezighe-
den gehaald als zij een kriebeltrui 
voor me aan het breien was. Dat nut-
teloze en irritante wachten. Waren 
het destijds breinaalden die mij angst 
aanjoegen, nu ben ik als de dood 
voor spelden in mijn wang. Maar dat 
is allemaal nog tot daaraan toe. Wat 
mij pas echt opstandig maakt, is dat 
mijn neus nu ineens een probleem 
vormt. Ik ben mij nooit zo bewust 
geweest van mijn neus, en nu is-ie 
een sta-in-de-weg. Het algemene 

tekening Peter van Hugten

kapjespatroon dat voor iedereen geschikt is, blijkt namelijk 
voor mij niet op te gaan. Met dank aan mijn gepronon-
ceerde neus. Goh, mijn neus. Ik ruik ermee, ik zet mijn bril 
erop, ik snuit hem af en toe. Maar om nou te zeggen dat-ie 
mij bezighoudt, nee. Totdat er corona uitbreekt en er een 
niet-medisch mondkapje vereist is. Dan wordt mijn neus 
ineens een ander verhaal. Dan ben ik voor mijn vrouw van 
het ene op het andere moment een geval, een lastig geval. 
Nu is zij gedwongen te experimenteren met een op maat 
gesneden voorgevormd model. Met van die coupenaden. 
Bij iedere doorpasbeurt wordt zij door mijn neus terugge-
floten naar de tekentafel en/of naaimachine. Meer ruimte 
aan de voorkant, bovenkant iets hoger, elastiek wat losser. 
Na vier proefmodellen is zij eindelijk tevreden. Het kof-
fiefilter kan erin, het neusklemmetje erop. Klaar! Als ik in 
de spiegel kijk, zie ik een chimpansee met afstaande oren. 
In een reflex spring ik als een aap in het rond, waarbij ik 
bijpassende geluiden maak. Mijn vrouw kan er bepaald niet 
om lachen. Terwijl ik op een stoel klauter, zegt ze bijde-
hand: ‘Komt dat even mooi uit, ze zoeken nog een aap om 
het vaccin op te testen.’

www.franslases.nl
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Bob Polak

1. Je woont en werkt in de drukke binnenstad 
van Amsterdam. En je hebt een depen-
dance in het Land van Maas en Waal. Je 
bent een vrouw van 69 jaar. Je hoort dus tot 
het topsegment binnen de risicogroepen. 
Ben je heel erg bang om besmet te worden?
‘Nee. Sinds de lockdown reis ik niet meer zoals daar-
voor heen en weer tussen het Land van Maas en Waal 
en Amsterdam, maar ben ik in Maas en Waal geble-
ven. Daar bevind ik me in goed gezelschap, heb ik 
het geluk van een grote tuin en kan ik gemakkelijk 
nog verder naar buiten, bijvoorbeeld de uiterwaarden 
in. Ik zou wel gek zijn om nu in mijn eentje op een 
benauwde zolderetage in de stad te gaan zitten. En 
anders zou ik het daar wel worden. Ik ben niet bang, 
wel redelijk voorzichtig. Ik zie een beperkt aantal ver-
trouwde mensen.’

2. De anderhalvemetersamenleving heeft 
ingrijpende gevolgen voor zzp’ers. Dat is 
bekend. Had je de laatste tijd veel werkaf-
spraken?
‘Niet meer of minder dan voor die tijd, wel anders, 
namelijk online. Zo zijn de redactievergaderingen van 
het natuurtijdschrift waar ik redacteur van ben, sinds 
april online.’

3. Hoeveel mondkapjes draag je tijdens je 
werkafspraken?
‘Dat is voor mij niet van toepassing. Werkafspraken 
zijn online. Je kunt beter zorgen dat je haar goed zit 
dan met een mondkapje voor je scherm gaan zitten.’

4. Geef je de ander of anderen bij werkafspra-
ken een hand?
‘Ook niet van toepassing. Maar ik geef niemand meer 
een hand, dus bij een werkafspraak zou ik dat ook 
niet doen.’

foto privécollectie Chantal van Dam

TIEN CORONAVRAGEN AAN 
CHANTAL VAN DAM (1951), 
SCHRIJFSTER EN BIOLOGE

5. Hoe vaak was je je handen per dag?
‘Minstens tien keer per dag. Behalve het normale han-
denwassen doe ik dat nu ook na een bezoek aan de 
supermarkt en wanneer ik iets heb beetgepakt wat 
veel mensen vóór mij kunnen hebben aangeraakt, 
zoals een hek of een deurknop. Een gecontroleerde 
vorm van smetvrees, zou je kunnen zeggen.’

6. Je bent schrijfster. Je hebt maar liefst twee 
(2!) katten over de vloer, zowel in Amster-
dam als in je dependance bij de Waal. 
Inmiddels is bekend dat katten besmet 
kunnen worden door mensen. Welke extra 
maatregelen heb je allemaal genomen?
‘Je bent niet goed geïnformeerd. Ik heb nog één kat en 
dat alleen in Maas en Waal. Die gedijt bij de corona-
crisis en komt elke avond gezellig bij me op schoot 
zitten. Ze hoort bij het gezin, dus dat mag. Vreemden 
gaat ze haar hele leven al uit de weg, schuw als ze is. 
Anderhalve meter afstand houden is voor haar geen 
enkel probleem.’
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foto privécollectie Chantal van Dam
De werkplek

7. Waar ben je momenteel mee bezig, wat 
bereid je voor? Je zult bij het schrijven wel 
erg veel last hebben van de coronapande-
mie, hè?
‘Ik was vóór de pandemie uitbrak bezig met een ver-
haal. Er zijn mensen die opbloeien van deze crisis en 
overlopen van de creativiteit, maar dat kan ik niet zeg-
gen. Ik heb niets te klagen, maar vind de situatie wel 
beklemmend. Hoewel ik lange tijd niet zo’n regelma-
tig leven geleid heb als de afgelopen maanden, ben ik 
rusteloos. Is niet goed voor de concentratie.’

8. Maak je gebruik van het openbaar vervoer 
voor de reis van Amsterdam naar de Waal 
(en terug). Zo ja, welke maatregelen heb je 
allemaal genomen?
‘Ik reis niet meer wekelijks heen en weer, zoals ik al 
zei, en maak sinds de lockdown sporadisch gebruik 
van het openbaar vervoer. Dan heb ik mondkapjes 
bij me (voor het geval het druk zou zijn, maar dat is 
het nog niet) en handgel. Bovendien reis ik buiten de 
spits, zit ver van medereizigers af, nies in de elleboog 
et cetera, et cetera. Na 1 juni wordt het pas echt span-
nend. Ik zie dat wel met zorg tegemoet.’

9. Behalve schrijfster ben je biologe. In je 
dependance bij de Waal lopen onder 
andere parelhoenders rond. Je zult wel erg 
bang zijn voor besmetting, neem ik aan?
‘Die parelhoenders zijn er al jaren niet meer. We 
hebben nog wel kippen rondlopen. Er zijn geen aan-
wijzingen dat kippen geïnfecteerd kunnen worden 
met het coronavirus. Mochten ze toch verdachte ver-
schijnselen vertonen, dan gaan ze in quarantaine. We 
hebben hier tijdens de vogelgriep al eens een ophok-
plicht gehad. Die hebben hun voorgangers prima 
doorstaan.’

10. Het kan niet anders of je besteedt in 
je nieuwe boek ruim aandacht aan de 
coronapandemie. Daar kun je gewoonweg 
niet omheen. Laat je veel ervaringsdeskun-
digen aan het woord?
‘Nee, totaal niet. Dat verhaal waar ik mee bezig was, 
gaat over rouw en afscheid nemen. Ik ga daar niet 
opeens een coronadode/-nabestaande/-ervaringsdes-
kundige in fietsen om actueel te zijn. Ongetwijfeld 
laat deze crisis haar sporen na, maar ik denk niet 
zozeer in wat ik schrijf. Vraag het me over vijf jaar 
nog eens.’

ARTICULA - Coronavragen 
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‘Kijken met je ogen, niet met je handen’ 
staat er op een bordje bij de avocado’s 
in mijn supermarkt. Je zult immers 
maar besmet raken via bepotelde 
boodschappen. Maar hoe kies je een 
rijp exemplaar zonder even te voelen? 
Hoe weet je wat je aan de waar hebt als 
je je zintuigen er niet op los kunt laten?

Esmee Postma

Een vergelijkbaar gevoel bekroop me 
de afgelopen tijd bij de golf aan online 
kunstaanbod. Kunst om naar te kij-
ken, via een scherm, zonder dat ik er 
echt iets bij kon voelen. Gewend en 
ook verwend als veel van ons waren 
met het culturele aanbod, gingen we 
van de ene op de andere dag cold tur-
key, met online als voor de hand lig-
gend surrogaat. Er is de afgelopen tijd 
terecht al veel over geschreven. En 
begrijp me niet verkeerd: natuurlijk 
is het noodzakelijk en prijzenswaar-
dig dat culturele instellingen er alles 
aan doen om kunst toegankelijk te 
houden voor het publiek. Maar een 
foto of filmpje maakt nog geen ten-
toonstelling, net zo min als een ver-
zameling objecten in een zorgvuldig 
geklimatiseerde, beveiligde en uit-
gelichte ruimte een tentoonstelling 
genoemd kan worden als er niemand 
is om te komen kijken.
Sinds kort staat de deur gelukkig weer 
op een kier. Musea mochten vorige 
maand als eerste in de culturele sec-
tor geleidelijk aan de deuren openen. 
Maar net als in de supermarkt niet 
zonder aanpassingen. Wat die zijn, is 
ten tijde van dit schrijven nog ondui-
delijk, maar ik stel me iets voor met 

veel afstandhouders, niet ter bescher-
ming van de kunst dit keer, maar voor 
en tegen elkaar.

VIRTUEEL FYSIEK
Het belang van lichamelijke ervaring 
dringt zich op nu we kunst de afgelo-
pen tijd meer dan ooit via het beeld-

scherm beleven. Dankzij Google Art 
Project kunnen we tot de kleinste 
verfklodder inzoomen op meester-
werken, we zien meer en komen er 
dichter bij dan in werkelijkheid moge-
lijk zou zijn. Maar zelfs als we er vir-
tueel met onze neus bovenop staan, is 
het onbevredigend. Waarom? Omdat 

Mark Manders, Girl Study, 2013

CORONATIJD VOORAL EEN OEFENING IN GEDULD

KUNSTWERK ZOEKT LICHAAM

foto Bonnefantenmuseum 
Maastricht
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foto Bonnefantenmuseum Maastricht

Opbouw Jan van Eyck-
tentoonstelling MSK Gent

we kunst niet alleen willen zien, we 
willen kunst ontmoeten. Net als met 
onze medemens willen we met een 
kunstwerk contact maken, een ver-
standhouding opbouwen en bovenal 
in dezelfde ruimte zijn. Een ruimte 
die niet is afgeplat tot de 15 inch van 
een computerscherm.
In zijn invloedrijke publicatie The 
Power of Images uit 1989 schrijft David 
Freedberg dat we empathie voor een 
kunstwerk kunnen voelen, omdat het 
lichamelijk is, net als wij. We voelen 
ons ermee verbonden, omdat het doet 
denken aan ons eigen fysiek en dat 
van anderen. En we voelen mee met 
de kleerscheuren die het in de loop 
der tijd heeft opgelopen. Toegegeven, 
Freedberg schreef dit over figuratieve 
kunst. Maar eigenlijk gaat het breder 
op. De kracht van vrijwel elk kunst-
werk – ongeacht medium of vormen-
taal – ligt in het feit dat het zich fysiek 
met ons in dezelfde ruimte bevindt, 
dezelfde lucht ademt, en tegelijker-
tijd een venster is naar een andere tijd 
en ruimte, die van de verbeelding. De 
ont lichaamde esthetische ervaringen 
zoals die online worden aangeboden, 
laten hiervoor weinig bewegings-
ruimte. Vanaf het computerscherm 
moet de kunst het niet alleen stellen 
met een beperkte gereedschapskist, 
maar wedijvert ze bovendien met 
alles wat zich wél met ons in dezelfde 

foto FVV

ruimte bevindt: het geluid van een 
draaiende wasmachine, de zachte kus-
sens van de bank, de etensgeuren uit 
de keuken, huisgenoten die tegen ons 
aan praten. En dat alles nog afgezien 
van de afleiding van alle andere tabs 
die openstaan.

IN LEVENDE LIJVE
Te vaak vergeten we dat we niet waar-
nemen vanuit een of ander abstract 
perspectief, maar vanuit ons lichaam 
(ook als dat lichaam, zoals het mijne, 
momenteel veelvuldig op de bank 
hangt). Wij zijn onze eigen maatstaf. 
En andersom verhoudt het kunst-
werk zich ook tot ons, het bestaat 
immers bij de gratie van het lichaam. 
Het wordt erdoor gemaakt, ervaren, 

geliefd, gehaat en soms vernietigd. 
Onze ervaring hangt af van allerlei 
zintuiglijke factoren, waarvan mis-
schien wel de voornaamste materiaal 
en formaat zijn. En precies deze zijn 
niet over te brengen langs een digitale 
weg.
Wie langs de monumentale sculptu-
ren van Richard Serra loopt, wordt 
zich ontegenzeggelijk bewust van zijn 
eigen lichaam. Vervaardigd uit corten-
staal afkomstig uit de zware industrie 
zijn dit sculpturen die dienen om je 
de ruimte anders te laten ervaren. 
Sculpturen ook die zich nadrukke-
lijk niet aanpassen aan de menselijke 
maat, je daarentegen dwingen om je 
tot hén te verhouden. Tegenover die 
kneiterharde huid van roestend staal 
voelt ons eigen omhulsel des te zach-
ter, kwetsbaarder, sterfelijker aan. Om 
dezelfde reden is het eeuwig jammer 
dat de overzichtstentoonstelling van 
Jan van Eyck in het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent niet zal her-
openen. De mystieke sensatie die je 
kunt voelen voor de meer dan vijf-
honderd jaar oude schilderijen van 
Jan van Eyck, is alleen in levende lijve 
te ervaren. Een tentoonstelling dus die 
zoals veel andere alleen nog bestaat in 
de herinnering van hen die er op tijd 
zijn geweest.
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HERINNERDE ONTMOETINGEN
Onder normale omstandigheden verlangen we van kunst 
dat ze ons prikkelt, verwondert, choqueert, nieuwe hori-
zonten toont. Ons even uit de dufmakende dagelijkse rou-
tine haalt en de zintuigen op scherp zet. Nu de routine ver 
te zoeken is en het nog maar de vraag is hoe vaak, hoe lang 
en hoe dicht we de komende tijd bij een kunstwerk kunnen 
zijn, is het basale concept van een beeldende kunstervaring 
– voor een kunstwerk staan – opgeschort of afgelast. Maar 
hoe ontoegankelijk ook, de herinnering aan eerdere artis-
tieke ontmoetingen spreekt nog steeds tot de verbeelding.
Mijn persoonlijke lijst van dit voorjaar misgelopen ten-
toonstellingen is lang, met ergens in de top drie de solo 
van Mark Manders in het Bonnefantenmuseum, al blijkt 
deze presentatie gelukkig een van de uitzonderingen die 
verlengd konden worden. Liever dan op zoek te gaan naar 
een online substituut graaf ik tot aan dit bezoek in mijn 
herinnering naar eerdere ontmoetingen met Manders’ 
kunst. Wanneer we het hebben over het ervaren van kunst, 
heet dat vaak ‘de dialoog aangaan met een kunstwerk’. 
Maar meer dan wat er gezegd wordt, is het lichaamstaal die 
bepaalt welke indruk blijft hangen. De indruk die de tijd, 
ruimte en zwaartekracht tartende sculpturen van Manders 
maakten op onder meer de Biënnale van Venetië, haal ik 

moeiteloos terug. Vraag me niet hoe de tentoonstelling 
heette, wat de kunstenaar erover zei of welke editie van de 
Biënnale het überhaupt was. Het licht, de zaal, de kwets-
baar ogende materialen en de fysieke spanning van de ach-
teroverhellende figuur in het centrale werk – dat is wat er 
voor mijn geestesoog verschijnt.
Zo persoonlijk als een kunstwerk is, zo persoonlijk is de 
kunstbeleving. Evenmin beleven we het collectieve rant-
soen op beeldende kunst op dezelfde manier. Zelf trok ik 
de afgelopen weken geregeld een tentoonstellingscatalogus 
uit de boekenkast. Niet zozeer om de werken in reproduc-
tie te ervaren als wel om de herinnering aan de ontmoeting 
ermee boven te halen.
Bovenal is deze ‘coronatijd’ een oefening in geduld. In de 
tussentijd speel ik nog even voor kluizenaar, teer ik op het 
reservoir aan kunstervaringen van de afgelopen jaren en 
koester ik mijn favorieten.

Dit artikel verscheen eerder op www.tubelight.nl

Esmee Postma is redacteur publicaties bij Museum Boijmans 
Van Beuningen en werkte ooit een blauwe maandag bij Arti 
in de bediening.



tekst en tekening Peter van Hugten

Op boterhampapier had ik wel eens een foto van een blote 
vrouw overgetrokken. Een tekening kon je het niet noe-
men, daar had je een levend model voor nodig, maar ik had 
nog nooit een blote meid in het echt gezien. Een zus of 
de dochter van de melkboer is daarvoor niet geschikt. De 
vraag alleen al maakt je tot viespeuk.

‘Het nakie van de week’ bracht uitkomst. Eén avond in de 
week stond een model bloot te poseren bij de schilders-
club De Onafhankelijken in de Koestraat in Amsterdam – 
3 gulden per keer kostte het, vooraf te voldoen. Natuurlijk 
fantaseerde ik hoe het model eruit zou zien. Type Brigitte 
Bardot? Romy Schneider? Claudia Cardinale?

Veel te vroeg ging ik de trap op naar het lokaal, schets-
boek onder de arm. Ik probeerde artistiek te kijken, dan 
leek ik ook wat ouder. Het was winter, de pot kachel 
stond roodgloeiend. Op het podium, waar ik straks 
een echte blote meid zou zien, stond nog een extra 
blaaskachel, want Brigitte, Romy of Claudia 
mocht natuurlijk geen kou vatten.

Langzaam vulde het lokaal zich met kun-
stenaars: mannen met baarden en vrouwen 
in lange hippiejurken. Iedereen pakte zijn 
tekenmateriaal uit en sleep zijn punten. Ook 
ik sleep mijn punt, dan hoorde ik er wat dat 
betreft al bij.

Toen verscheen het model. In een bad-
jas. Ze ging het podium op. En de jas ging 
uit. Zo veel vlees had ik nog nooit in één  
keer gezien.

Het gevaarte ging zitten en liet een scheet, die 
mijn kant op woei, want de blaaskachel stond 
voor haar en zij zat met haar rug naar mij toe.

De hele avond heeft ze scheetjes gelaten die 
naar doorgekookte andijvie roken. Brigitte, 
Romy en Claudia waren heel ver weg. 
Geen enkele tekening was ook maar enigs-
zins de moeite waard om te bewaren, en 
dat lag niet alleen aan die scheten.

Thuis verscheurde ik de oogst, waardoor de 
walm van doorgekookte andijvie nog een 
keer bovenkwam. Ik was zestien. Een teken-
carrière lag voor me.

DE EERSTE KEER
11ARTICULA
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Een kunstenaar zit nooit stil. Dus ook niet in lockdown. Maar een kunstenaar wil zich manifesteren. Dat kon niet in lockdown, 
behalve als je Artilid was. Want Eva Gonggrijp had een plan: laat al die thuiszittende, met hun handen friemelende kunstenaars 
dat wat er nu uit hun handen komt fotograferen en uploaden, dan hebben we een zich voortdurend vernieuwende digitale 
Arti-kunstetalage. Het lukte. A Doodle a Day werd een succes. Tientallen Artileden hebben meegedaan en hun dagelijkse 
frutsels, fotootjes, invallen en fantasieën ingestuurd. Zo veel en zo leuk dat het nu een echte tentoonstelling wordt:  

‘A Doodle a Day, do(odle) it yourself’. Vier willekeurig gekozen deelnemers komen hier aan het woord.

Camiel Hamans

‘De vorige week lag er nog sneeuw hier, nu is het strak-
blauw. Ik zit op mijn terras, midden in het Finse merenge-
bied, twaalf kilometer van het dorp. We zijn hier dus wel 
gewend aan afstand houden. Een mondkapje hoef ik niet 
op’, vertelt Lucien den Arend. ‘Ik herinner me hoe mijn 
moeder van zilverpapier wijnglaasjes draaide rond haar 
vingers. Ik zat met mijn vrouw aan de koffie. We hadden 
er cupcakejes bij. Bijna vanzelf begon ik met die papier-
tjes te wriemelen. Toen de papiertjes een volgende keer 
gekleurd waren, werd het een aardig geintje. Ik heb mijn 
vrouw gevraagd partycakejes mee te nemen met papier-
tjes in verschillende kleuren. Daar heb ik toen wat foto’s 
van gemaakt. Wat zeg je? Zijn het net dansende derwisjen? 
Waarom niet?
Tja, het is inderdaad heel iets anders dan mijn normale 

L
uc

ie
n 

d
en

 A
re

nd

L
uc

ie
n 

d
en

 A
re

nd

OOK THUIS ONTSTAAT ER KUNST

ARTILEDEN WERKEN ALTIJD

 LUCIEN DEN AREND (1943)
DERWISJENDE CUPCAKEJES

Lucien den Arend, cupcakejesLucien den Arend, Rotonde Kangasniemi, 2018

werk. Al is het maar het formaat. Twee jaar geleden heb 
ik hier in Kangasniemi nog een grote roestvaststalen sculp-
tuur op een rotonde kunnen plaatsen. Dat is ingehouden, 
elementair werk. Daarnaast ben ik druk ik met keramiek. Ik 
gebruik de Japanse raku-techniek. Dat wordt veel expres-
sionistischer. Wat ik nu ingestuurd heb, dat zijn echte 
doodles. Dat is wat je zit te friemelen, als je met iemand 
aan de telefoon zit.
Ik heb nog veel werk in Nederland staan. In een beelden-
tuin in Ouddorp. Dat moet ik een keer ophalen. Maar ik 
mis Nederland niet. Nou ja, twee dingen mis ik eigen wel. 
Ik heb tweeënveertig jaar aan het water in Zwijndrecht 
gewoond. De Dordste Dom was onze overbuurman. De 
beiaard daarvan mis ik. En het andere is het eten bij Arti. Ik 
heb veel bestuurs- en commissiewerk gedaan. Na afloop en 
voor ik naar huis ging, at ik dan bij Arti. Heerlijk om daar 
even bij te komen en vrienden te zien.’

www.denarend.com
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Magdalena Jesionek is zowel Pools als Nederlands. In 
1982 kwam ze als afgestudeerd binnenhuisarchitecte naar 
Nederland: ‘Voor de liefde. En er was in Nederland niets 
anders voor me te doen dan liefde. Het was crisis. Er werd 
niet gebouwd. Architectenbureaus hadden geen vacatures. 
En dan is het nog maar de vraag of ze iemand met een 
diploma uit Krakow hadden aangenomen. Ik kon geen werk 
vinden, zelfs geen onbetaalde stageplaats. Het was moeilijk 
om mijn plek te vinden in Nederland. Zo snel als ik kon, 
heb ik de taal geleerd en ben ik weer aan een opleiding 
begonnen. Van jongs af aan had ik altijd willen schilderen, 
maar ik had dat in Polen niet aangedurfd.  Ik wist niets van 
de Nederlandse academies. Alleen dat je zelf kon kiezen. 
Zoiets bestond niet in het Polen dat ik achtergelaten had, 
een land in staat van beleg.
Ik werd aangenomen op de Rietveld. Dat was een schok. 
Ik wilde het schilderen als ambacht leren, maar de aca-
demie was erg gericht op conceptuele kunst. Ik heb me 
erdoorheen weten te worstelen. Eén ding heb ik er wel aan 
overgehouden: ik kan nu heel goed uitleggen wat ik wil en 
waarom ik het wil. Op de Rietveld werd je altijd naar je 
motivatie gevraagd. Daar moest ik toen goed over naden-
ken. Nu heb ik dat onder de knie. Ik ben afgestudeerd op 

Magdalena Jesionek, The Intimate  
Passages, 2019
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MAGDALENA JESIONEK
 ‘IK PORTRETTEER ARCHITECTUUR’

ARTICULA

portretschilderen, maar die wereld wilde ik niet in. Ik com-
bineer mijn beide opleidingen: ik portretteer architectuur 
en dat levert indirect toch ook een portret van mensen op.
Voor Kerstmis en met Pasen maak ik een kaart. Vroeger 
deed ik dat met de hand, maar dat werd te veel schrijf-
werk. Nu schenk ik een eigen werk, maar anders. Ik maak 
er een elektronische doodle van. Ik maak een foto van mijn 
schilderij en bewerk die door een beetje met Photoshop te 
spelen. Van mijn schilderij heb ik vanwege de tijd van het 
jaar – Pasen – een eitje gemaakt. De oorspronkelijke galerij 
heb ik vervormd tot een ovaal. Het is een knipoog naar 
mijn eigen werk. Ik plaats het binnen een andere context, 
transformeer het en kijk wat ik ermee kan doen. Meestal 
gebruik ik daar een recent doek voor. En voor de puzze-
laar zorg ik dat het oorspronkelijke werk er ook nog ergens 
zichtbaar in blijft. Soms heel klein, maar het is te vinden.’

www.magdalenajesionek.nl

Magdalena Jesionek, Paaskaart 2020
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‘Ik ben een beeldhouwer die niet hakt of modelleert, 
maar die beelden opbouwt. Ik construeer ze uit materiaal, 
meestal zink of messing. Het contrast of de samenhang tus-
sen vorm en ruimte houdt me bezig. De relatie tussen de 
polder – ik ben een tuinderszoon uit Bovenkarspel – en de 
bewoning onderzoek ik, maar dat zie je niet in deze foto’s. 
Ik kreeg vanwege mijn rug het advies van mijn fysiothera-
peut om veel wandelen. Ik heb geen hond en had een ander 
excuus nodig, want als je zomaar rondloopt, word je gesig-
naleerd. Ik heb daarom een camera op mijn borst hangen.
Ik ga er ’s ochtends vroeg op uit en wandel door mijn buurt, 
Dappermarkt, Amsterdam-Oost, stukje Centrum. Het is 
dan nog stil. Ik doe dit nu zo’n zeven, acht jaar. Dingen die 
me opvallen, registreer ik, fotografeer ik en publiceer ik. 
Bijna dagelijks zie ik spullen die mensen als afval op straat 
gezet hebben of achtergelaten hebben, maar die bijna een 
sculpturale kwaliteit hebben, een soort beeldhouwwerken 
zijn. Een ingevouwen klapstoel, een hoop zand met een 
losse grijper ertegenaan, een vreemd opgestapelde berg 
stenen, maar ook een strakgespannen afzettingslint of een 
wegopbreking met waarschuwingsborden.
Bij elkaar vormen mijn foto’s een catalogus van een zon-
der veel structuur samengestelde tijdelijke beeldhouw-
tentoonstelling. Ze vertellen hoe Amsterdammers zonder 
nadenken spullen op straat zetten, geven een beeld van de 

Simon Oud 

Simon Oud 

SIMON OUD (1956)
 ‘EIGENLIJK IS HET HAPKLAAR’

consumptiemaatschappij en de sociale verhoudingen. Ze 
vormen een beeld van de stad.
Mijn foto’s zijn intussen een zelfstandig leven gaan leiden. 
Onlangs heb ik ze in presentatiestudio Omstand in Arn-
hem voor het eerst geëxposeerd. Jammer genoeg moest de 
tentoonstelling dicht vanwege corona. Eigenlijk zie ik het 
doodleproject als een verlengde expositie. Misschien laat ik 
ze ook wel een keer op de Salon zien. Ik hecht wel waarde 
aan mijn foto’s, maar ik maak het ook niet gewichtiger dan 
het is. Ik laat zien hoe het is en daarmee heb ik een eigen 
beeldtaal ontwikkeld.’

www.simonoud.nl
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‘Toen ik begin jaren tachtig van het Murmellius Gymna-
sium in Alkmaar kwam, wist ik niet precies wat ik moest 
gaan doen. Het liefst had ik nog een jaar willen nadenken, 
maar dat lukte niet. Ik was goed in zang, toneel, tekenen, 
maar ik heb toch vrij plotseling voor Nederlands gekozen. 
Het was een leuk vak op school. Nadat ik die studie af 
had en al Nederlandse les gaf aan buitenlanders, heb ik me 
toch opgegeven voor de avond-Rietveld. Ik wilde tekenen 
en schilderen, maar ik bleef onzeker over mezelf. Dus koos 
ik voor de toegepaste richting. Bij grafisch ontwerpen kun 
je namelijk ook tekenen, dacht ik.
Na de Rietveld werd het een tijd van veel uitproberen. 
Websites ontwerpen, lesgeven, maar ook fotograferen. Ik 
had er best succes mee. Video, collages, het liep allemaal 
prima. Het werd eigenlijk zelfs te veel en daardoor niet 
leuk meer. Toen heb ik na een tijdje besloten me vooral op 
het tekenen te richten. Tekenen is het meest van mezelf. 
Dat kan niemand nadoen, terwijl video en collages, dat kan 
een ander ook.

ARTICULA

MAARTJE JAQUET
 ‘TEKENEN IS HET MEEST VAN MEZELF’

Rogier op papier

Modern bleekveld in Den Ilp

M
aartje Jaquet

En ook met het tekenen loopt het weer goed. Ik heb nu 
een eigen rubriek in Argus, het tweewekelijkse blaadje van 
oudere journalisten. Ik sta op de achterpagina met por-
tretten van mensen die ik ergens tegengekomen ben. De 
rubriek heet ‘Passanten’ en dat zijn ze ook. Vluchtige ont-
moetingen met potlood en papier. Daarnaast geef ik work-
shops aan kinderen. Heerlijk.
De ene Doodle die je hier ziet, is een soort bleekveld bij 
mijn atelier in Den Ilp. Ik kom uit Egmond aan Zee en ik 
herinner me nog hoe de mensen vroeger de witte was te 
bleken legden in de zon op het gras. Ik had net wat dekens 
en lakens gewassen en realiseerde me ineens dat ik geen 
waslijn heb. Toen heb ik de spullen maar te drogen gelegd. 
Het is zomaar een foto uit het leven, maar toch ook een 
beetje bijzonder. Op de tentoonstelling hang ik ‘Rogier op 
papier’. Rogier van der Ploeg is mijn man. Al jaren lang 
maak ik tekeningetjes van hem op enveloppen, op stukjes 
krant, servetjes, in schetsboeken.’

www.maartjejaquet.nl
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Tentoonstelling  

A Doodle a Day

tot en met 15 juli te zien

dinsdag t/m zondag 

12-18 uur



16 ARTICULA

ARTILEDEN IN CORONATIJD

MIRIAM VAN PRAAG KOMT OP HUISBEZOEK

Kees Funke Küpper

Dirk Jan Jager

Minne de Groot



17ARTICULA

Boudewijn Payens Aloys Gingaar

Annie Wright

Janneke Viegers Maria van Dalen
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De duiven op het Rokin verveelden zich. Op het plaveisel 
viel niets te pikken. Er liepen geen toeristen die hun patat 
of stukjes pizza rondstrooiden. En ook zag ik geen vogel-
vrouwtje dat uit haar Albert Heijn-tas oud brood opdiepte 
om dat uit te delen met het misplaatste idee iets goed te 
doen.
Nee, er restte niets anders dan doelloos rondscharrelen.
Er kwam een Birò aanrijden, zo’n elektrisch karretje 
op vier wielen dat in al zijn scharminkeligheid toch nog 
15.000 euro kost. Het parkeerde geluidloos en soepel op 
het trottoir naast de rij fietsen, die zich in tegenstelling tot 
de schaarse wandelaars niet aan het anderhalvemetergebod 
hielden. Ze stonden eensgezind naast elkaar.
De deurtjes van het wagentje klapten open en aan beide 
zijden stapte een hoogblond meisje uit. De duiven namen 
enige afstand. De dames, voor in de twintig, met hyper-
blonde paardenstaart en strak gekleed in opengescheurde 
spijkerbroek en kek truitje, bleven even op het trottoir 
staan. Toen wees de langste verheugd naar een winkel, 
iets meer naar de Munt toe. 
Ze hingen hun fraaie tassen  
stevig om de schouders en 
liepen er doelgericht op af. 
Een modezaak met in de 
etalage kleurige shirts, broe-
ken en rokjes van Franse snit. 
Voor de etalage bleven ze 
staan en wezen verlekkerd 
op al dat fraais. Het zou hun 
inderdaad mooi staan; het 
werd lente. De langste van 
de twee legde haar hand op 
de deurklink en duwde. De 
deur gaf niet mee. Toen pas 
zag ze het briefje ‘Wegens 
corona tot nader order 
gesloten’. Driftig tikte ze 
met haar ring op het glas van 
de deur. Ook de andere pro-
beerde nu de deurklink en 
liet, toen ook dat niet hielp, 
een welgemeend ‘shit’ weer-
klinken. tekening Peter van Hugten

RONDOM 
HET ROKIN

DUIVEN
Als troost diepte ze een pakje sigaretten uit haar tas op en 
presenteerde dat aan haar vriendin. Ze inhaleerden flink, 
liepen met ferme pas terug naar hun karretje en stapten in.
De chauffeuse ging er eens goed voor zitten, startte het 
vehikel, zette het in z’n achteruit en reed prompt tegen de 
rij fietsen aan, die als dominostenen omvielen. Ik kon het 
gevloek in het rijdende doosje hooguit vermoeden. Zonder 
de schade op te nemen reden ze weg.
De opgeschrikte duiven naderden de plek des onheils. Op 
de fiets die als eerste was geraakt, zat een dubbele fietstas. 
Eén klep stond open. Twee duiven naderden behoedzaam 
en staken hun kop naar binnen. Na enige tijd sleepten een 
ervan een plastic zakje met twee platgeslagen krentenbol-
len naar buiten.
Toen begon het driftige pikken. Eindelijk was er werk aan 
de winkel.

Roelof van Gelder
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Hans Kuiper

Ik denk wel eens dat wij eigenlijk 
onnozele wezens zijn, die bij het 
aanbreken van een nieuwe dag vaak 
niet weten wat hun te wachten staat. 
Zo ook ik die dag. Ik zat in mijn 
appartement in Amsterdam-Zuid, 
net helemaal opgeruimd en ten dele 
gerenoveerd, ’s ochtends te mijmeren, 
terwijl het zonlicht na een afwezig-
heid van een paar maanden weer op 
de nog kale bomen in de tuin viel.

Wist ik veel dat er die dag iets fun-
damenteels zou veranderen. Ik had 
net een week ervoor mijn verjaar-
dag gevierd in de sociëteit van Arti 
et Amicitiae, waar ondanks het late 
uitnodigingstijdstip toch nog twintig 
mensen op af waren gekomen. Het 
zou voorlopig mijn laatste feest zijn 
waar hartelijk werd gelachen, gedron-
ken en geklonken zonder schroom, 
terwijl ik veelvuldig op mijn schouder 
werd geslagen.

Ruim een week later keek ik nog 
naar de cadeaus die opgestapeld op 
een tafeltje in mijn slaapkamer lagen. 
Een paar flessen wijn en wat boekjes, 
waaronder zelfs twee stripboeken, 
naar ik nu meen met foute titels als 
Kuifje in Afrika en een ander verhaal 
dat zich afspeelt 'in het atoomtijd-
perk'. Humor die mogelijk nu alweer 
als ietwat gedateerd overkomt.

Ik klapte mijn laptop open om ‘het 
nieuws’ eens te bekijken. Meestal 
stelt het nauwelijks iets voor, maar 
ik was al een tijdje gefascineerd door 
iets wat in de internationale pers een 
'hype' begon te worden, althans zo 

zou ik het voorheen genoemd heb-
ben. Veel geschreeuw en weinig wol 
waarschijnlijk, met weinig gevolgen 
voor mijn dagelijks leven.

Dit keer was het anders. Bergamo. Wat 
is er in godsnaam in Bergamo? De 
streek in Italië rondom dit stadje roept 
bij mij altijd nog jeugdherinneringen 
op van lange, warme zomer vakanties, 
met plakkende benen zittend op de 
kunstleren achterbank van de, Itali-
aanse, auto van mijn ouders. Wat was 
er in Bergamo?

Later die dag bezocht ik mijn moeder 
in Amstelveen. Zij is nog echt van de 
radio- en tv-generatie. De radio staat 
de hele dag aan en ’s avonds wordt 

DUIVEN
‘ARTISTIEK GESPROKEN BLIJVEN PRODUCEREN’

CORONA EN DE 
KNAKENPOETSER

foto Hans Kuiper

er steevast naar de tv gekeken. Het 
zesuurjournaal, meen ik, want ik 
kijk alleen bij haar nog tv, ook daar 
was Bergamo te zien. Mensen in het 
zwart, aan- en afrijdende ambulances, 
nerveus ogende artsen. Het was dui-
delijk, hier was iets anders aan de gang 
dan weer het zoveelste nieuwsitem 
dat uiteindelijk na een paar weken 
weer wegebt.

ARTICULA 
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foto Dora Waag

Zelfportret 

Ik hoef verder niets toe te lichten, de hele wereld weet wat 
er daarna gebeurde. Corona deed haar intrede in Europa 
en hoe. Langzaam kroop het beest dat kwetsbare mensen 
blijkbaar in korte tijd deed sterven over de Alpen naar het 
noorden, waar ook in Nederland de eerste getroffenen in 
de ziekenhuizen terechtkwamen.

Ik heb de hele dag, of eigenlijk de dagen daarna koorts-
achtig informatie zitten verzamelen over wat er nu eigen-
lijk gebeurde, wat voor virus was dit, hoe werkte het en, 
belangrijk, hoe werd het verspreid? Ik belde regelmatig 
met mijn zusjes, waarvan er een een medische achtergrond 
heeft, om te kijken wat nu de beste strategie zou kunnen 
zijn om hiermee om te gaan. Ik besloot in Amstelveen te 
gaan zitten om bij mijn moeder te zijn, boodschappen te 
doen etc.

Nu had ik in eerste instantie niet geheel voorzien wat dit 
voor mijn beroepspraktijk zou betekenen. Ik verdien mijn 
geld onder meer met het geven van concerten binnen het 
kunstdomein, het schrijven over tentoonstellingen, het 
organiseren van kunsttours, het maken van radioprogram-
ma’s en zo nu en dan maak ik ook nog eens een echt ‘per-
formatieve sculptuur’.

Dat dit allemaal zou ophouden werd mij langzamerhand 
duidelijk. Geen optredens meer, geen ‘high end’-tours meer 
met gefortuneerde ‘toeristen’, geen bezoek aan de Biënnale 
in Berlijn of een nieuwe tentoonstelling in Antwerpen of 
Keulen. Wat te doen?

Nu moet ik ook iets meer informatie geven over de juri-
dische strijd die ik net gewonnen had van de eigenaar van 
het pand dat ik huur. Na een aantal jaren soebatten veroor-
deelde de rechter de ‘knakenpoetser’ tot het volledig her-
stellen van die delen van het huurpand die verzakt waren, 
vol met gaten en vochtigheid, met alle nare gevolgen van 
dien. Veroordeling in juni 2019, eind januari 2020 was de 
verbouwing pas klaar.

Het eerste wat ik, qua financiën, rond eind maart deed, was 
kijken of ik een beroep kon doen op een van de ‘regerings-
maatregelen’ die ‘omzetverlies voor ondernemers’ moesten 
voorkomen, met poëtische afkortingen als TOGS, TOZO 
en nog wat lyrischer namen. Dat ging het niet worden. Ik 
ben zzp’er en had op de ‘peildatum’ geen Kamer van Koop-
handel-inschrijving in Nederland; ik kon dus elke vorm van 
staatsondersteuning, zoals verwacht, eerlijk gezegd, verge-
ten.

Nu ben ik er al jaren in geslaagd onafhankelijk te zijn van 
de overheid, erger nog, ik betaal eigenlijk alleen maar de 
meest bizarre belastingen over een maandinkomen dat vrij-
wel maandelijks onder het minimum ligt. Kwijtschelding is 
altijd afgewezen. Ja, ik ben de laatste jaren echt een ‘profes-

foto Hans Kuiper
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sioneel kunstenaar’ die daarnaast nog 
allerlei andere bronnen van inkom-
sten heeft, maar niet verplicht was 
een KvK-inschrijving in Nederland te 
hebben, zo was mij verzekerd. Ik doe 
veel in Duitsland, vandaar.

Ondertussen zat ik in Amstelveen. 
Mijn vriendin woont in Haarlem. Na 
ruim een week besloot ik toch een 
weekendje daar te verblijven. Mijn 
moeder zou bij een van mijn zussen 
gaan logeren. Kort gezegd, deze situ-
atie duurt tot vandaag de dag. Ik zit 
in Haarlem en mijn moeder verblijft 
nu eens bij de ene, dan weer bij de 
andere zus. Ik bezoek ze om de zoveel 
tijd.

Artistiek gesproken bleef ik wel pro-
duceren. In Amstelveen schreef ik 
begin maart het eerste ‘Coronalied’ 
(te horen op http://www.soundcloud. 
com/neoschlager), in een Duitse, 
Engelse en Nederlandse versie. Ik had 
mijn mobiele studioapparatuur mee-
genomen, later ook naar Haarlem. Ik 
schrijf veel teksten, muziek en heb 
veel ideeën voor nieuwe projecten. 

De voorbereiding daarvan loopt, in 
mijn hoofd en met online-partners, 
wel gewoon door, gelukkig.

In Haarlem vertoef ik in een huis met 
tuin aan een kanaal en het weer is 
sinds maart 2020 over het algemeen 
schitterend geweest. Ik wandel en 
fiets veel, zelfs naar het strand, dat 
voor veel anderen gesloten bleef. Voor 
het eerst in lange tijd lees ik ook weer 
eens boeken uit. Ik gaf de dochters 
van mijn vriendin soms een beetje bij-
les, totdat begin juni de scholen weer 
opengingen.

Maar optreden, tentoonstellen, ook in 
het buitenland, zit er nog steeds niet 
in. Ik overweeg wel een salon te orga-
niseren in mijn eigen Kunstruimte 
411, om toch weer iets te doen in 

Amsterdam. Maar de geldstroom 
‘naar binnen’ is opgedroogd. Dus dat 
moeten we oplossen.

Ja, ik heb kleine betalingsachterstan-
den nu, maar dat komt goed. Ik onder-
handel met deze en gene en iedereen 
lijkt wel wat coulanter geworden. 
Ik heb de ‘knakenpoetser’ nu zelfs 
zover gekregen dat hij mij drie maan-
den huur kwijtscheldt, omdat zeven 
maanden wachten op een verbouwing 
na een strijd van drie jaar mij toch iets 
te gortig leek.

21ARTICULA - Quarantainetijd 



Bob Polak

1. Je woont en werkt in een drukke stad als 
Haarlem. Je hebt nogal wat producties 
onder handen en je bent ook nog eens 
moeder van twee jonge kinderen. Ga er 
maar aan staan op je 41ste! Hoe vaak ben 
je inmiddels al besmet geraakt door dat 
doodenge virus?
‘Niet te geloven! Wij hebben inmiddels twee pro-
ducties, onze Bergense liefdesbaby’s, gemaakt en dan 
weet je nog steeds niet dat ik jonger ben dan 41 jaar! 
Ik dacht dat jij altijd zo precies was…
Als one woman band met een fikse lijst projecten, 
twee zoons en een parttime baan ernaast draai ik een 
24-uurseconomie. Mijn persoonlijke besmettingsquo-
tum staat vooralsnog op 1.’

2. En je kinderen? Hoe staat het daarmee? 
Kwam je nog wel aan het werk toen de 
scholen waren gesloten? Zal wel niet, hè?
‘De eerste zes weken waren rustig, omdat mijn zoons 
en hun vader vanaf half maart met corona light bij 
hem thuis in verplichte thuisisolatie zaten. Gek, maar 
ook goed voor de geest om eens wekenlang alleen te 
zijn met je gedachten en werk. Mijn zoons wilden 
eigenlijk niet meer terug naar huis, omdat ik hier in de 
tussentijd alle muren oudroze had geschilderd. Dat 
vonden ze een rotstreek.
Daarop volgde een periode van simultaan home-
schoolen, bergen skypemeetingen en ook nog eens 
kunst maken. Dat is voor iedereen een beproefd 
recept om je hersenen in no time te frituren.’

3. Je hebt een Nederlandse vader en een Ita-
liaanse moeder. Italië is een van de zwaarst 
getroffen landen in West-Europa. Je zult 
wel niet meer naar je Italiaanse familie dur-
ven reizen, hè?
‘De situatie hier in Nederland is niet te vergelijken 
met die in Italië, het was schrijnend om te zien en 
te horen hoe het daar verloopt met mijn vrienden en 
familie. De columns van Ilja Leonard Pfeijffer schet-
sen een treurig, maar erg waarheidsgetrouw beeld. Ik 
hoop stiekem deze zomer toch wel die kant op te kun-
nen gaan. Om iedereen weer te zien, maar ook om te 
observeren; alles kan immers materiaal worden.’

NEGEN CORONAVRAGEN AAN 
ELISA PESAPANE (1979), 
SCHILDERES EN TEKENARES

foto Federico Fischer
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4. De anderhalvemetersamenleving heeft 
ingrijpende gevolgen voor zzp’ers. Dat  
is bekend. Had je de laatste tijd veel  
werkafspraken?
‘Gelukkig ging ik juist een periode in waarbij er pro-
jecten al vastlagen voor de komende jaren. Dat bete-
kende dat ik in alle stilte kon gaan werken. Het blijft in 
de culturele sector nog koffiedik kijken. Ik bekijk dus 
per project of het echt noodzakelijk is om afspraken 
te maken. Al mis ik het directe contact met collega’s 
soms best: de ‘kruisbestuiving’ en het enthousiasme 
dat dan ontstaat.’

5. Hoeveel mondkapjes draag je tijdens je 
werk afspraken? En tijdens het schilderen 
en tekenen?
‘Zeer binnenkort zal ik weer van het openbaar ver-
voer gebruik moeten maken in verband met werk-
afspraken. Hiervoor heb ik prachtige mondkapjes 
met luipaardprint van een Parijs’ lingeriemerk aan-
geschaft. Indachtig de uitspraak van Diana Vreeland, 
oud-hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue: I’ve 
never met a leopardprint I didn’t like.’

6. Geef je de ander of anderen bij werkafspra-
ken een hand? En qua zoenen. Zoen je nog 
weleens iemand bij een afspraak?
‘Handen schudden doe ik niet meer, al moet ik beken-
nen dat ik gezien de lockdown de laatste maanden 
zelden in een situatie ben geweest waar je handen 
moest schudden. Echte intimi krijgen inmiddels wel 
weer een knuffel. Zoenen blijft beperkt tot mijn 
zoons, die ik knuffel en kusjes geef, en de jongen die 
verantwoordelijk is voor mijn lichamelijk welzijn.’

7. Hoe vaak was je je handen per dag?
‘Gemiddeld vier keer per dag.’
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foto Federico Fischer

8. Je bent beeldend kunstenaar. Waar ben je 
momenteel mee bezig, wat bereid je alle-
maal voor?
‘In het najaar van 2020 heb ik een duotentoonstel-
ling met Jeroen Hermkens in Delft. Voor 2021 staan 
onder andere op stapel: een samenwerking met 
Marlies Dekkers, een project en tentoonstelling met 
Arnon Grunberg voor het Literatuurmuseum, een 
tentoonstelling over de liefde en de dood, waarbij het 
werk van Jean Pierre Rawie en mijzelf centraal staat 
in het Meermanno Museum, twee boeken en een 
symposium en tentoonstelling over Dante en Primo 
Levi. Tussen de bedrijven door werk ik aan mijn vrije 
werk, onder andere aan een serie monumentale teke-
ningen getiteld ‘Hedendaagse nimfen’.’

9. Het kan niet anders of je besteedt in 
je nieuwe werk ruim aandacht aan de 
coronapandemie. Daar kun je gewoonweg 
niet omheen. Breng je veel coronapatiënten 
in beeld?
‘Het maken van letterlijk coronawerk laat ik graag 
aan anderen over, dat past mij niet. Dat deze situa-
tie bepaalde kanten van ons mens-zijn extra belicht, 
is voor mij eerder een startpunt om werk te gaan 
maken. Daar kwam onlangs de serie ‘Huilende meis-
jes en blote meisjes’ uit voort. Mijn huilende en blote 
meisjes zijn klein, fragiel en spelen en huilen samen 
binnenskamers. De afgelopen tijd was iedereen mis-
schien wel naakter dan ooit tevoren, met een hoop 
binnenskamers gehuil van allerlei orde als gevolg. 
Naakt zijn en huilen liggen immers nooit ver van 
elkaar af.’

ARTICULA - Coronavragen 
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Antoinette Frijns

foto’s Wim Ruigrok

Op 29 mei 1965 berichtten De Telegraaf, het Algemeen 
Handelsblad en De Tijd/Maasbode dat uit de expositie-
zaal van Arti een olieverfschilderij van de kunstenaar A.M. 
Krabbé was verdwenen. Het schilderij betrof een portret 
van een vrouw van ongeveer vijftig jaar. Volgens De Tele-
graaf en het Algemeen Handelsblad zou de dief het doek 
van 123 x 85 cm uit de lijst hebben gelicht en toen hebben 
meegenomen. De Tijd/Maasbode vermeldde dat het schil-
derij pas een week in Arti hing, vermoedelijk tussen vijf 
en zeven uur was gestolen en volgens deskundigen alleen 
waarde had als familiebezit. De Telegraaf en het Algemeen 
Handelsblad daarentegen berichtten dat het om een kost-
baar schilderij ging.
In De Tijd/Maasbode stond nog te lezen dat de politie ervan 
uitging dat de dief het niet had meegenomen om een goede 
slag te slaan, er hingen kostbaarder doeken en bovendien 
was in dezelfde periode in Arti een wasbak en een neon-
buis vernield. Louter vandalisme werd niet uitgesloten.
Uit het archief van Arti blijkt dat het ontvreemde schilderij 
een werk was van Hendrik Maarten (H.M., dus niet A.M.) 
Krabbé. Het schilderij was samen met een drietal door 
Krabbé geschilderde kinderportretjes aan Arti geschonken 
door ene mw. Elfrink uit Zandvoort. Zij had de kunstwer-
ken verkregen uit een legaat van haar moeder, mw. Rijsdijk. 
De schenking was op 25 mei 1965 door Arti ontvangen 
en het grote schilderij was tijdelijk opgeslagen in het trap-
portaal. Daaruit werd het op 26 of 27 mei ontvreemd. Ten 
tijde van de diefstal was er geen expositie en toezicht in 
het gebouw.
Arti deed aangifte van de diefstal bij de politie en de verze-
kering. Het indienen van de schadeclaim werd aangehou-

den; er was een geheimzinnig telefoontje binnengekomen 
waarin gezegd was dat het schilderij onbeschadigd zou 
worden teruggebracht. Notaris Bührs had het bestuur wel 
bericht dat er meer erfgenamen waren die de schilderijen 
zouden kunnen opeisen. Het schilderij is niet terugge-
bracht. De verzekeringsmaatschappij stelde zich op het 
standpunt dat het schilderij niet verzekerd was, maar was 
uiteindelijk bereid om Arti een vergoeding te geven van 
1000 gulden.
De drie kinderportretjes van Krabbé bevinden zich nog in 
Arti’s kunstcollectie. Ook deze portretjes hebben alleen 
waarde als familiebezit.

Bron: Notulen bestuursvergaderingen, jaarverslag 
1953 en krantenberichten 1965, archief Arti.

Zelfportret met sigaar en 
schilderspalet, doek, 1927;

geschenk van Sint Lucas aan 
Arti (1953), nu in depot

Ysbrandt, 3 jaar, olieverf op 
hardboard, 1916

Willy, 2 jaar, olieverf op 
hardboard, 1916

KUNSTROOF MET GEHEIMZINNIG 
TELEFOONTJE

GEEN GOEDE SLAG

Hendrik Maarten Krabbé, op 4-5-1868 in Londen 

geboren en op 22-12-1931 overleden in Amsterdam, 

was een Nederlandse kunstschilder. Hij bezocht 

de kunstnijverheidsschool en de Rijksacademie te 

Amsterdam. Sinds 1914 schilderde hij bijna uitslui-

tend portretten, veelal in opdracht.

Krabbé was enige tijd als auteur/illustrator verbon-

den aan Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift. Hij 

is docent geweest aan de kunstnijverheidsschool in 

Haarlem en was lid van Arti, Sint Lucas en Kunste-

naarsvereniging ‘De Tien’ (de Larense School).

Hendrik Maarten is de stamvader van een artistieke 

familie. Ook zoon Maarten, kleinzoons Mirko, Tim 

en Jeroen en achterkleinzoon Jasper werden kun-

stenaar.
In 1953 ontving Arti van de Kunstenaarsvereniging 

Sint Lucas na opheffing van hun sociëteit een viertal 

portretten van oud-leden van Arti, waaronder een 

zelfportret met sigaar en schilderspalet van H.M. 

Krabbé, olieverf, 1927.
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Van de ene op de andere dag je vaste 
baan als televisievormgever bij de 
NOS opzeggen zonder vervangend 
werk te hebben. Het is een impul-
sieve daad, slechts voorbehouden aan 
een gek of aan iemand die zijn hart 
volgt. Kennelijk kun je ook tot beide 
categorieën tegelijk behoren. Als je 
vervolgens bij de telefoon vergeefs 
gaat zitten wachten op opdrachten en 
je bankrekening van kleur verschiet, is 
het tijd om je hersenen te gebruiken. 
Op een dag doe ik dat zelfs letterlijk. 
Een beetje uit balorigheid teken ik 
hoofden met ontblote hersenen. Ik 
maak er een aantal variaties op. Bij 
sommige laat ik het hoofd weg. Ter-
wijl ik schets, bezorgen mijn eigen 
hersenen mij een trouvaille. Verrek! 

tekening Peter van Hugten

Bingo! Het resultaat prik ik tegen mijn 
studiowand en laat het verder onge-
moeid. Totdat een vriend en collega 
langskomt en mij dringend adviseert 
‘er iets mee te doen.’ Om hem niet 
teleur te stellen ga ik tot actie over. 
Ik bel een Twentse ondernemer in 
merchandisingartikelen en laat hem 
weten een steengoed idee te hebben. 
Nee, dat ga ik natuurlijk niet door de 
telefoon prijsgeven. Omdat hij over 
twee dagen toevallig in Amsterdam 
moet zijn, vindt hij het onzin als ik 
helemaal naar Enschede afreis. Hij 
stelt voor af te spreken in het Hilton 
Hotel, waar hij steevast verblijft als 
hij voor zaken de hoofdstad aandoet. 
Een ontmoeting bij snackbar Sabrina 
was mij liever geweest, want aan geld 

ontbreekt het mij nu juist. In hoog 
tempo begin ik de ideekrabbel tot een 
presentabel voorstel uit te werken. 
Op de afgesproken namiddag stap ik 
met mijn mapje onder de arm lichte-
lijk onzeker het Hilton binnen. Hoe 
zal hij straks reageren? Het is vrij druk 
in de lounge. Maar tussen de strakke 
pakken valt mij al snel de aangekon-
digde groengeruite blazer op. Na een 
introductie over en weer, en een door 
de blazer aangeboden whisky, is het 
moment suprême daar. Ik open mijn 
mapje en toon hem de afbeelding van 
mijn braincap: een hersenschors voor-
zien van een zonneklep. Niet meer en 
niet minder. ‘Doe snel dicht!’ is zijn 
onmiddellijke reactie. Schichtig kijkt 
hij om zich heen. ‘Heeft iemand dit 
gezien?’ Dat is niet het geval. ‘Mooi! 
Ik geef je er vijfentwintighonderd gul-
den voor. Wil je zelf de werktekening 
maken of zal ik dat regelen?’ Omdat 
ik stiekem problemen voorzie ten 
aanzien van de technische uitvoering, 
zeg ik dat ik dat met een gerust hart 
aan een ander toevertrouw. ‘Oké, wat 
jij wilt. Morgen staat het geld op je 
bankrekening.’ Ik spring een gat in de 
lucht. Jaren later zal ons aller Herman 
vanaf hetzelfde hotel een sprong in 
tegengestelde richting wagen, maar 
dit terzijde. De blazer blijkt niet te 
bluffen, daags erna kan ik over het 
geldbedrag beschikken. Ruim drie 
decennia verstrijken. Ondertussen 
verneem ik taal noch teken, noch van 
de man, noch van de pet. Maar als ik 
niet zo lang geleden een boekwinkel 
bezoek, valt mijn oog op het Hand-
boek psychische stoornissen. En jawel! 
Als koper ervan krijg je – bij wijze van 
uitgeversgeste – een fraaie braincap 
cadeau. Een pet die ook veel niet-ko-
pers zou passen.

www.franslases.nl

HERSENGEBRUIKHERSENGEBRUIK
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Herengracht 368 was een Geheimtip. 
Wie vrienden over had uit het buitenland 
en hun nu eens wilde laten zien hoe 
rijk een Amsterdams grachtenhuis was, 
ging naar het Cromhouthuis. Een echt 
Vingboons-pand. Zo van de tekentafel 
van de beroemdste Amsterdamse 
architect van de zeventiende eeuw, nog 
steeds grotendeels in de oude fraaie 
staat en in het bezit van de rustigste 
binnentuin van Amsterdam.

Camiel Hamans

foto’s Caroline Waltman

Het is niet meer. Vanaf 1 juni is het 
Cromhouthuis dicht. Het wordt stil 
op de Herengracht, althans voor de 
liefhebbers van kunst en oude interi-
eurs. Was tot een dikke tien jaar gele-
den het Witte Huis, Herengracht 168, 
ook een Vingboons-juweel, publieke-
lijk toegankelijk als Toneelmuseum 
en later Theaterinstituut, nu prijst de 
makelaar dat pand aan als ideale kan-
toorruimte. Belangstellenden kunnen 
voor een 3.500 euro per maand al wat 
vierkante meters de hunne noemen. 
En op nummer 573 is het Tassenmu-
seum geveld door corona. Ook daar 
waren het pand en de stijlvolle kamers 
even aantrekkelijk als de collectie.

REGENTEN
Het Cromhouthuis is ooit gebouwd 
voor Jacob Cromhout, een telg uit 
een rijk redersgeslacht dat ten tijde 
van de eerste Amsterdamse stads-
uitleggingen handig zaken deed en 
door functies in het stadsbestuur met 
voorkennis hele lappen grond wist 
te verwerven, waarop later grach-
tenpanden werden gebouwd. Jacob 
Cromhout wilde voor zijn familie het 

beste van het beste. Zo werd Ving-
boons de architect van een pand dat 
doorliep tot aan de Keizersgracht met 
koetshuizen aan de Huidenstraat. De 
Cromhouts behoorden tot de top van 
het Amsterdamse regentendom. Dat 
hebben ze zo’n twee eeuwen volge-
houden, totdat het geslacht kinder-
loos uitstierf. Daarna ging het pand 
over in andere handen. In het begin 
van de twintigste eeuw in die van het 
Nederlands Bijbelgenootschap, dat er 
na enige tijd het Bijbels Museum ves-
tigde.

TABERNAKEL
Pronkstuk van het toenmalige Bijbels 
Museum was de Tabernakel van ds. 
Schouten (1828-1905). Een taberna-
kel is in de Tenach, het Oude Testa-
ment, een tentencomplex dat in de 
tijd van de omzwervingen van het 
Joodse volk door de woestijn gebruikt 
werd voor religieuze samenkomsten. 
Schouten, die al op jonge leeftijd een 
verwoed knutselaar was – zo fabriekte 
hij als tiener een nog steeds bestaand 
tafelpoppentheater in elkaar –, raakte 
in zijn studentenjaren gegrepen door 
het verhaal over de Bijbelse Taber-
nakel en besloot die op schaal na te 
bouwen. Hij heeft er zijn hele leven 
aan doorgewerkt, met steeds meer 
uitbouwsels, figuurtjes en details. En 
hij sleepte de tabernakel mee naar 
elke nieuwe plaats waar hij beroepen 
werd. Na zijn dood in 1905 werden 
zijn Tabernakel en zijn collectie Bij-
belse voorwerpen overgedragen aan 
een stichting, die de basis heeft gelegd 
voor het Bijbels Museum, dat in 1925 
opende aan de Amsterdamse Hemo-
nylaan en in 1975 verhuisde naar de 
Herengracht.

JUDASBOOM
Het Bijbels Museum beperkte zich 
niet tot de erfenis en het negentien-
de-eeuwse gedachtegoed van Schou-
ten. Tal van exposities, activiteiten 
en bijeenkomsten hebben er plaats-
gevonden in het pand en in de tuin, 
die met Bijbelse planten en bomen 
bevolkt is: een dadelpalm, een vij-
genboom, een oleander en zelfs een 
judasboom. Toch was dit voor de 
Amsterdamse subsidiegever niet 
overtuigend genoeg en zo nam het 
Amsterdam Museum, waarmee het 
Bijbels Museum al intensief samen-
werkte, enige jaren geleden de exploi-
tatie van het Cromhouthuis over. Het 
Bijbels Museum trok zich terug op de 
bovenverdiepingen en het Amsterdam 
Museum maakte van de benedenver-
diepingen een huis van verzamelingen 
die pasten bij het historische karak-
ter van het pand en de mogelijkheid 
boden om de Vingboons-parel open 
te houden voor publiek.

Caroline Croon

EEN MUSEUM ZONDER COLLECTIE

BIJBELS MUSEUM TREKT 
DE WERELD IN



STADSHERSTEL
Het Amsterdam Museum heeft intus-
sen opdracht gekregen om zich op 
meer plaatsen in de stad te laten zien, 
wat de verdere exploitatie van het 
Cromhouthuis onmogelijk maakt. 
Daarom sluit nu zowel het Bijbels 
Museum als het Cromhouthuis, maar 
niet definitief. Weliswaar draagt het 
Bijbels Museum de belangrijke stuk-
ken uit de collectie over aan andere 
musea en is de museale functie van 
het pand beëindigd, maar Stadsher-
stel, de nieuwe eigenaar, heeft het op 
zich genomen om de benedenverdie-
pingen, met daarin de grote salon, de 
antichambre, de oude keukens en de 
tuinkamers, open te blijven stellen 
voor publiek. Ook de tuin blijft toe-
gankelijk.

PROJECTORGANISATIE
En het Bijbels Museum gaat door. 
Nu als organisator van reizende, the-
matische tentoonstellingen. Caroline 
Croon, directeur, heeft de laatste 
tweeënhalf jaar partners gezocht en 
gevonden waarmee samengewerkt 
gaat worden. Kerken, publieke gebou-
wen, musea, onderwijsinstellingen, 
bibliotheken enzovoorts. In Zwolle, 
Den Haag, Middelburg, Zierikzee, Ter 
Apel, you name it. Afhankelijk van 
de tentoonstelling en het beoogde 
publiek wordt er gekozen voor speci-
fieke locaties. Het museum slaat een 

Westerkerk, open voor een moment van 
rust, maar nog niet voor de kunst
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nieuwe koers in. Het museum heeft 
als projectorganisatie de laatste jaren 
al een paar pilots georganiseerd. Die 
zijn goed gelukt. Vandaar dat de toe-
komst met alle vertrouwen tegemoet 
gezien wordt.

WESTERKERK
‘Er blijft een link met de Bijbel, maar 
we willen een nieuwe beeldtaal ont-
wikkelen om onze missie bij de men-
sen te brengen’, legt directeur Croon 
uit. ‘We hebben nu net in samen-
werking met de Turn Club, de groep 
kunstenaars rond Merlijn Twaalfho-
ven die werken aan verandering, en 
met de Westerkerk een open call uit 
laten gaan, waarin we kunstenaars uit-
nodigen te reflecteren op het thema 

’NIEUW AARDE. Deel je visioen.’ 
Het uitgangspunt is afkomstig uit 
het laatste Bijbelboek, Openbaring 
21:1: En ik zag een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde. Want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voor-
bij gegaan, en de zee was niet meer. 
Actueler kan vrijwel niet. Artileden 
hebben we apart opgeroepen en uit-
genodigd mee te doen. Er is ruimte 
voor twaalf kunstenaars. Het Bijbels 
Museum hanteert de fair practice 
code. Zodra het weer mogelijk is, 
zal het werk een maand lang in een 
groepsexpositie in de Westerkerk 
gepresenteerd worden.’

Info
www.bijbelsmuseum.nl
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Bob Polak

foto’s Kees Funke Küpper

1. Je woont en werkt in de drukke binnenstad 
van Amsterdam. Je bent een man van 69 
jaar. Je hoort dus tot het topsegment bin-
nen de risicogroepen. Ben je heel erg bang 
om besmet te worden?
‘Ik ben niet ‘heel erg bang’, maar het risico wil ik niet 
nemen. In het begin was dat gemakkelijk, want de 
regel was: blijf thuis. Dat moet je letterlijk nemen. 
Pas bij de zogeheten versoepelingen werd het lastig, 
want dan moet je gaan afwegen wat verantwoord is. 
In het begin liet ik anderen alle post op de bus doen, 
nu doe ik dat zelf, maar boodschappen laat ik nog wel 
bezorgen. Niet duidelijk is waar de grens ligt.’

2. De anderhalvemetersamenleving heeft 
ingrijpende gevolgen voor zzp’ers. Dat is 
bekend. Had je de laatste tijd veel werkaf-
spraken?
‘Nee. Ik werk altijd al vanuit huis en afspraken gaan 
meestal per mail, dus er is weinig veranderd. Voor 
zover ik mijn eigen opdrachtgever ben, kan ik rustig 
doorwerken. Opdrachten van anderen lopen wel wat 
vertraging op, omdat ze door die opdrachtgevers wor-
den uitgesteld.’

3. Hoeveel mondkapjes draag je tijdens je 
werkafspraken?
‘Geen enkel. Ik heb mijn voorraad mondkapjes nog 
niet aangesproken, maar wat niet is kan nog komen. 
Wel draag ik soms van die latex handschoenen.’

4. Je bent uitgever van De Poezenkrant. Je 
hebt maar liefst twee (2!) katten over 
de vloer. Inmiddels is bekend dat katten 
besmet kunnen worden door mensen. 
Welke extra maatregelen heb je allemaal 
genomen?
‘We hebben geen maatregelen genomen. Wel had 
Kareltje in januari last van aanhoudende hoestbuien. 
Daarvoor zijn we drie (3!) keer bij de dierenarts 
geweest. De derde keer kreeg hij gedurende tien 
dagen een antibioticakuur (DOXYBACTIN 50 mg.). 
Daarvan knapte hij op. Over deze kwestie zal meer te 
lezen zijn op bladzijde 2 (twee!) van De Poezenkrant 
67.
Kunnen katten ook mensen besmetten? In februari 
heeft Kareltje recht in mijn gezicht gehoest en sinds-
dien heb ik ‘milde klachten’. Er zijn overigens ook 
mensen die een fret als huisdier hebben. Daar komt 
ook een stukje over in het volgende nummer van De 
Poezenkrant.’
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in juli 2004 heb ik Luna bij de 
Poezenboot gehaald. zij 
was één jaar en zat daar al een 

aantal weken, en toen ik haar zag 
op de site was ik meteen verkocht. 
zij deed niet leuk voor de foto, maar 
staarde voor zich uit: een hoopje 
ellende, een pluizige, onopvallende 
kat die niemand wilde hebben en 
niet in staat was om met wie dan 
ook te communiceren. Ik wist dat 
ik haar veel aandacht zou moeten 
geven en ik wilde dat ook. Ik wilde 
haar redden. 
Luna was gevangen door Stichting 
zwerfkat, zwaar verwaarloosd en 
zwanger, en naar de dierenarts 
gebracht die haar meteen had ge-
opereerd. op de Poezenboot kon 
ze niet in de ruimte met de andere 
katten; ze was te bang. 

tentje
thuis had ik in de badkamer een 
soort tentje gemaakt, met een 
zachte mand met dekentjes om 
te slapen, een kattenbak ernaast, 

‘ik heb dit geschreven 
omdat het voor andere 
mensen nuttig kan zijn, 
want het is niet eenvoudig 
om een zwaar getraumati-
seerde kat in huis te nemen. 
Het kan alleen als je veel 
geduld hebt en weet wat je 
te wachten staat.’

SOLANGE
LEIBOVICI:

Solange wilde LUNA redden, maar…

‘Helemaal weg  gaat   
    die angst  nooit’Het is geen sinecure om een 

door en door getraumati-
seerde kat in huis te halen. 
Solange Leibovici deed het 
en sloot vriendschap met 
LUNA: ‘Toen ik haar voor 
het eerst aaide, begon ze te 
spinnen en wist ik dat het 
goed zou komen.’

door SoLange LeIbovIcI

De POEZENBOOt in Amsterdam LuNA (2003–2019):
getraumatiseerd…

bakjes water en eten vlakbij en een 
krabpaal. ze kon daar schuilen en 
de eerste dagen heb ik de deur 
dicht gehouden, zodat zij aan de 
ruimte kon wennen. Ik zat veel bij 
haar en praatte tegen haar. toen ik 
haar voor het eerst aaide, begon ze 
te spinnen en wist ik dat het goed 
zou komen.
Luna kende geen enkele vorm 
van agressie, zij was alleen maar 
angstig. nooit heb ik haar met een 
dikke staart gezien, zij blies zelden 
en krabde niet. In het begin maakte 
ze geen enkel geluid, ze miauwde 
niet en gooide niets om, alsof zij 
geen aandacht wilde trekken. als 
ze bang was, verstopte ze zich.   

Op de bak
Langzaam raakte zij aan mij ge-
wend. zij at goed, ging op de bak, 
en begon de badkamer te verken-
nen. als ik binnenkwam, ging ze 
weer in haar tentje zitten, maar ze 
werd ook nieuwsgierig, en na een 
paar dagen was het zover: ik deed 
de deur open en zij veroverde de 
gang. Weer een paar dagen later 
heb ik haar in de huiskamer gela-
ten. dat ging goed. 
Het was zomervakantie en dus was 
ik elke dag thuis, en ik ontdekte 
haar grote passie: spelen. daarmee 
heeft ze geleerd om vertrouwen te 
hebben en zichzelf te worden. een 
muisje aan een touwtje bleef haar 
favoriete speeltje. zij sprong als 
een ballerina en kon ook prachtig 
voetballen. door het spelen raakte 
zij haar frustraties kwijt en leerde 
eindelijk bewegen, want ze kon ook 
niet springen. In het begin bleef ze 
op een stoel zitten als ik ’s morgens 
opstond, later kwam ze mij uitge-
breid begroeten en spinde ze als ze 
haar eten kreeg. 

Kopjesgever
zij had verschillende miauwtjes tot 
haar beschikking en ik begreep 
precies wat zij wilde. zij was een 
verwoed kopjesgever: alles in huis 
hoorde nu bij haar, ook ik. zij voelde 

zich eindelijk veilig, maar kwam 
niet op schoot en ik mocht haar 
niet optillen. ze hield van aaien en 
borstelen, maar ik mocht niet te 
dichtbij komen. Ik moest het vooral 
niet proberen af te dwingen: zij nam 
het initiatief, ik wachtte altijd af. Pas 
na jaren liep ze soms even over 
mijn schoot, maar ging niet zitten. 
dit was al heel wat. 

Kapje om
de eerste keer dat ik een week 
op vakantie ging, heeft ze zich 
opengekrabd bij haar ene oor, tot 
bloedens toe; ze moest een kapje 
om. Het volgende jaar deed ze dat 
weer toen ik weg was, hoewel ik 
nooit langer dan een week weg 
bleef en zij dan goed verzorgd 
werd. volgens de dierenarts was 
dat zelfverminking: zij was dan 
zo alleen en ongelukkig dat ze 
zichzelf pijn ging doen. Maar het 
jaar daarop deed ze dat niet meer. 
alsof ze door had dat ik haar niet 
in de steek zou laten en terug zou 
komen. Weer een overwinning. 
zij was tevreden en werd steeds 
sterker. Maar ik hoefde maar één 
verkeerde beweging te maken en 
ze was verdwenen. Helemaal weg 
gaat de angst nooit. 
Ik heb van Luna veel geleerd en 
ik had bewondering voor haar, al 
klinkt dat misschien vreemd. van 
een dof hoopje ellende werd zij 
een slimme, glanzende, gezonde 
poes. We zijn hechte vriendinnetjes 
geworden, Solange en Luna.  

Keelkanker
op 1 januari 2019 hebben we 
afscheid moeten nemen. Luna had 
keelkanker. de dierenarts heeft 
haar thuis laten inslapen. Ik heb 
haar nog een nacht gehouden. de 
volgende morgen werd ze wegge-
haald. ze verstijfde, maar veran-
derde niet. Ik wilde nooit meer een 
kat hebben. Maar na een jaar heb 
ik toch weer twee poezen uit het 
asiel gehaald. die waren al meteen 
de baas in huis. 

Brengt ZWARt toch geluk?

Er wordt weer ’n
BLAcK cAt

tijdschrift
uitgegeven!

door JoSH PacHter

H et eerste tijdschrift met de naam The 
Black Cat – voorzover ik weet – was 
Amerikaans en publiceerde ‘ongebruikelij-

ke verhalen en ... een grote hoeveelheid fantasie’ 
in meer dan 300 nummers tussen oktober 1895 
en 1922 of ’23 (1).

een brits tijdschrift met dezelfde titel, maar niet 
geassocieerd met de amerikaanse Black Cat, 
publiceerde tussen februari 1898 en februari 1900 
voornamelijk detective-verhalen en enkele spook-
verhalen in vijfentwintig uitgaven. Helaas kan ik er 
geen afbeelding van vinden.

In 1971 publiceerde de canadese nostalgiedea-
ler george Henderson een enkel nummer van 
een semiprofessioneel tijdschrift met de titel The 
Black Cat en noemde het ‘Weirdest of All Super-
natural Magazines’ (2).

vervolgens kwam Black Cat Mystery Magazine, 
dat in 1981 drie nummers uitgaf en daarna, onder 
de nieuwe naam Black Cat Mystery Quarterly, 
tegen het einde van 1982 nog eens drie num-
mers. alle zes nummers gebruikten dezelfde 
omslagillustratie met verschillend gekleurde 
achtergronden (3).

en dan nu de laatste incarnatie, Black Cat Mys-
tery Magazine (4), waarvan in 2017 het eerste 
nummer is verschenen. Het wordt uitgegeven 
door Wildside Press in Maryland; de eerste vier 
nummers zijn geredigeerd door uitgevers John 
betancourt en carla coupe, maar toekomstige 
nummers zullen geredigeerd worden door betan-
court en de schrijver Michael bracken. van mij 
staat er een verhaal (‘Eb and Flo’) in het eerste 
nummer en een gedicht (‘The ABCs of Murder’) 
op het achteromslag. Wildside is ook begonnen 
met een e-boekenclub, de Black Cat Mystery 
Book Club, die leden een gratis mystery-e-boek 
per week of zeven e-boeken per week aanbiedt 
voor $15 per jaar (weldra $20). 

dit moet allemaal niet worden verward met de 
Black Cat Club-boekenreeks voor jongvolwas-
senen of de Black Cat Book Club (een groep 
die samenkomt in de Black Cat Coffee Shop in 
engeland).

1

2

3

4
7

5. In maart verscheen 575 Haikoots, dat wil 
zeggen 575 haiku’s van Kees van  
Kooten. Jij gaf dat boek vorm. Hadden 
jullie tijdens de productie erg veel last van 
de coronapandemie?
‘Nee, totaal niet. Het boek ging naar de drukker op 10 
maart. De pandemie werd pas de dag daarop wereld-
kundig gemaakt, dus daar hadden we geen last van. 
De uitgever, De Harmonie, had er wel een beetje last 
van, want boekwinkels moesten sluiten en tv-pro-
gramma’s zegden af.’

6. Je bereidt op dit moment een nieuw num-
mer van De Poezenkrant voor. Ondervind 
je daarbij erg veel problemen vanwege de 
coronapandemie?
‘Nee, totaal niet. De Poezenkrant heeft altijd een lange 
productietijd. Het aanstaande nummer staat al in de 
steigers sinds eind vorig jaar, het is nu een kwestie van 
uitwerken. Daarbij ondervind ik geen last van enige 
pandemie.’

7. Verder bereid je een nieuw nummer voor 
van het tijdschrift Furore. Zelfde vraag: 
ondervind je daarbij erg veel problemen 
vanwege de coronapandemie?
‘Zelfde antwoord: nee, totaal niet. Ook Furore heeft 
altijd een lange productietijd. Ook hier: het aan-
staande nummer staat al in de steigers sinds eind vorig 
jaar, het is nu een kwestie van uitwerken. Ook daar-
bij ondervind ik geen last van enige pandemie. Ik ben 
zelfs al bezig met het nummer daarna.’

8. Het kan niet anders of je besteedt in de 
komende nummers van De Poezenkrant en 
Furore veel aandacht aan de coronapande-
mie. Laat je veel ervaringsdeskundigen aan 
het woord?
‘Nee, totaal niet. Het zijn allebei tijdschriften die zo 
tijdloos mogelijk behoren te zijn. Verwijzingen naar 
de coronapandemie zijn tijdgebonden en dus uit den 
boze.’
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De Dam, 1 juni jongstleden met circa 
vijfduizend mensen. Een schril contrast 
met de Dodenherdenking op 4 mei. De 
Dam, een plek om te demonstreren, 
om te herdenken, om iets te vieren, 
de kermis, de duiven en vroeger Jan 
Klaassen.

Ria Stork

foto’s Wim Ruigrok

Arti was een aantal maanden geslo-
ten op last van de overheid. Normaal 
bepaalt het bestuur wanneer Arti 
dichtgaat, bij een verbouwing, de 
zomersluiting en op feestdagen. Zo 
ook op 30 april 1980. Gesloten op 
de dag van de kroning op de Dam. In 
de ochtend leek het nog feestelijk op 
het Rokin, maar toen we met de kin-
deren thuiskwamen, ontstond er een 
vreemde situatie. Voor onze woning 
op het Spui stopten veel wagens van 
de ME en de toegang naar de Dam 
werd afgezet. Het Arti-pand lag let-
terlijk op een steenworp afstand van 
de Dam.
We keken vanuit onze huiskamer op 
al die agenten neer, aan de accenten 
te horen kwamen ze uit alle wind-
streken van Nederland. De helmen 

OP EEN STEENWORP AFSTAND

gingen op en de schermen in de hand, 
tot het commando kwam om naar de 
kruising Spui/Rokin te gaan om de 
betogers tegen te houden. We gingen 
in de sociëteit maar even poolshoogte 
nemen en zagen nog meer wagens van 
de ME, die de toegang naar de Dam 
blokkeerden. Vanuit de tentoonstel-
lingszaal zagen we een enorme groep 
schreeuwende mensen vanaf de Munt 
aankomen. Het gevoel dat ik kreeg, 
kan ik niet omschrijven, zoiets had ik 
nog nooit gezien.
Terug in de woning keken de kinderen 
naar de tv, waar een heel ander beeld 
van deze dag te zien was. De kroning 
van Beatrix op de verjaardag van haar 
moeder moest een feest worden. De 
jongens van de ME wisselden elkaar 
af en kregen van de brasserie gebakjes 
aangereikt, die konden ze toch niet 
meer verkopen. Een apart beeld, helm 
omhoog en een hap van iets lekkers. 
De situatie werd zo grimmig dat we 

de kinderen lieten ophalen en toen 
mijn broer en zwager kwamen, wer-
den ze door de ME begeleid naar de 
Singel, waar hun auto stond.
Terug in de tentoonstellingszaal was 
het onbeschrijflijk wat we zagen en 
hoorden. Naast Arti waren er mensen 
op de daken geklommen, ze schreeuw-
den en niet alleen in het Nederlands, 
we hoorden ook Duits en zagen een 
groep hanenkammen die duidelijk 
kwamen voor de rellen. In de sociëteit 
knalde de eerste steen door het raam, 
een aantal relschoppers verschanste 
zich op het terrasje achter de beton-
nen sokkels. Al snel vloog het eerste 
traangasprojectiel naar binnen. Later 
volgden er nog meer en konden we 
alleen nog met een natte doek voor 
het gezicht door het pand.
Toen het uiteindelijk voorbij was, 
hebben we de kapotte ramen dicht-
getimmerd met alles wat voorhan-
den was. De lucht van het traangas 
is nog lang blijven hangen. Dit alles 
was een reden om rolluiken te laten 
plaatsen door, ik weet de naam nog, 
de firma Floor. Ze zijn er nog steeds 
en we hebben ze wel eens laten zak-
ken bij onrust op het Rokin. Meer 
winkels namen daarna rolluiken, hek-
ken of andere maatregelen. Er zaten 
hele mooie oplossingen tussen, onder 
andere bij Hajenius, prachtig beschil-
derd met een pijp. Onze rolluiken zijn 
niet mooi, maar wel nuttig.
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‘Ik was uitgekozen om in september een presentatie te doen 
op de Amsterdam Fashion Week. Samen met een vriend 
die ik uit Londen ken. Hij woont in Wuhan. Toen brak de 
coronapandemie daar uit. Hij moest binnen blijven. Daarna 
ging ook Nederland op slot. We proberen wel samen verder 
te gaan via Skype en andere middelen, maar zijn Engels is 
niet zo goed, en het tijdsverschil maakt het ook lastig. En naar 
Nederland komen, zoals we gepland hadden, zit er voorlopig 
niet in.’

Camiel Hamans

Lola van Praag (1992) is teleurgesteld, maar zit niet bij de 
pakken neer. Lola, dochter van Articula-fotograaf Miriam 
van Praag, is nu in het Leidense atelier van haar moeder 
getrokken en maakt mondkapjes. Iets heel anders dan haar 
normale Menswear Fashion of Textile Design. ‘Wij kunste-
naars moeten toch ook ons geld verdienen!’

BREIEN
‘Mannenmode was niet mijn eerste keus. Ik ben begonnen 
op de Willem de Kooning Academy in Rotterdam en ik 
zag niets in mannenkleding, maar ik had een docent die 

LOLA VAN PRAAG IN MANNENMODE

MONDKAPJE OM TIJD EN 
BEURS TE VULLEN

dat juist erg stimuleerde. Ik wilde na Rotterdam naar Lon-
den, maar voelde me daar nog niet klaar voor. Een docent 
raadde me Zweden aan, de textielopleidingen daar staan 
hoog aangeschreven. Ik kwam in Borås terecht, een stad in 
Midden-Zweden. Het is de textielstad van het land, want 
er is daar veel schoon water. Het is een geweldige school, 
labs, alles is er, je kunt er weven, printen, breien, wat je 
maar wilt.
Ik heb gekozen voor print en breien. Niet ons één-recht-
één-averecht, maar industrieel breien, volstrekt circulair, 
bedoeld voor T-shirts, handdoeken, panty’s. Ik gebruik het 
breien voor wandobjecten. In Zweden kreeg ik les van een 
Engelse en daardoor kwam mijn verlangen naar Londen 
terug. Dat is gelukt. Ik kwam op Westminster University 
terecht, een vroegere Polytechnic. In Londen heb ik uit-
eindelijk gekozen voor mannenmode. Mijn mannenmode 
is niet voor de krijtstreep executive of de driedelige zaken-
man. Ik ontwerp voor de flamboyante man.’

ZEEFDRUK
‘Het is moeilijk om je brood te verdienen in de mode. 
Daarom ben ik me ook gaan bezighouden met stage wear, 
kostuumontwerp voor theater, maar ik hoop toch wel 
mode te kunnen gaan ontwerpen die in het straatbeeld 
terechtkomt. Mijn mannenmode wordt steeds meer door 
vrouwen gedragen, dus ik zie het niet al te somber in.
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Lola van Praag aan het werk

Lola van Praag Flower Beauty (nu in 
Rademakers Gallery)
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Lola van Praag: SOFT

Rademakers Gallery
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Amsterdam

www.instagram.com/
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Tot nu toe zijn het allemaal stages 
geweest waarin ik werkzaam ben 
geweest, maar ik ben toch wel een 
beetje opgevallen, hoop ik. In 2014 
heb ik mijn werk kunnen laten zien 
op de Amsterdam Fashion Week met 
de lichting 2014. In Londen heb ik 
mijn werk kunnen presenteren op de 
London Fashion Week Men’s 2019. 
En dan zou ik nu in september een 
presentatie hebben. Die zal door 
corona wel worden uitgesteld of gaat 
online. Maar het is nu moeilijk om 
samen te werken. Mijn collega is beter 
in de silhouetten van een outfit, ik in 
de prints. Dat kwam juist zo mooi 
samen.
Maar ik werk wel door. Ik ben met 
bloemenprints bezig. Ik ben nu aan 
het fotograferen, daarna komt het 
tekenen en dan het zeefdrukken. Ik 
heb een zeefdrukmachine besteld. 
Ik experimenteer met verschillende 
chemicaliën. In Leiden mag dat. In 
Amsterdam, waar ik woon, is dat 
moeilijk. Voor textieldrukken zijn er 
sowieso heel weinig mogelijkheden in 
Nederland.’

Lola van Praag Menswear
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BIJZONDERE PRINTS
‘Door corona ligt in feite alles stil. Een 
aantal toezeggingen is niet doorge-
gaan, de fondsen werken nauwelijks. 
Rademakers Gallery in Amsterdam 
steunt me. Onder de titel SOFT expo-
seer ik daar nu twee wandobjecten 
en voor die presentatie maak ik ook 
draagbare kunst: shawls voor vrou-
wen, met prints in een editie van 20 
stuks. En toen ik hoorde dat we vanaf 
1 juni mondkapjes moeten dragen 
in het openbaar vervoer, realiseerde 
ik me dat ik nog stof heb liggen van 
vorige collecties, sustainable, wasbaar, 
adembaar en met bijzondere prints. 
Bollenveldenprints bijvoorbeeld, met 
kleurige banen naast elkaar. Ik ben 
meteen aan de slag gegaan. Ik maak 
ze niet alleen voor familie en vrien-

den, maar bied ze ook aan via Insta-
gram, voor 25 euro per stuk. Maar dan 
heb je ook wat. Mondkapjes om te 
zoenen. Handgemaakt en uniek. De 
drager kan er zijn eigen identiteit mee 
uitdrukken.
Ik heb er plezier in om de mond kapjes 
te maken, maar ik hoop toch dat er na 
corona weer een gewone tijd komt, 
waarin ik mooie dingen kan maken. 
Ik wacht nu op de uitslag van een 
aanvraag bij het Stimuleringsfonds, 
die ik samen met het TextielMuseum 
in Tilburg heb gedaan. Het gaat om 
een combinatie van print en breien, 
een meer technisch gericht project. Ik 
wil onderzoeken of ik met die twee 
technieken samen verder kan komen. 
Tot die tijd ga ik gewoon door met  
mondkapjes.’


	02
	05
	06
	08
	11
	12
	16
	18
	19
	22
	24
	25
	26
	28
	31
	30

	Quarantainetijd: 
	Rondom het Rokin: 
	gedenkwaardig: 
	A doodle a day: 
	Mondkapjesperikelen: 
	Johanna Somers: 
	Miriam van Praag komt langs: 
	Bijbels mueum: 
	Coronavragen3: 
	Gedwongen Sluiting: 
	Lola van praag: 
	Kunst zoekt lichaam: 
	Coronavragen2: 
	Kunstroof: 
	Het is Gezien: 
	Coronavragen: 
	Button 62: 
	Button 3: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 

	Button 60: 
	Button 63: 
	Button 61: 


