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ADRIENNE WINTHAGEN WERKTE BIJNA VEERTIEN
JAAR BIJ ARTI

A

‘ARTI IS EEN
BIJZONDERE EN LEUKE
ORGANISATIE’

Officieel heette het
secretariaatsmedewerker, maar
Adrienne Winthagen was bijna
veertien jaar vliegende keep bij Arti
et Amicitiae.

tekst Tia Lücker
foto’s Miriam van Praag

Adrienne: ‘In maart was ik voor de
tweede keer ziek toen de lockdown
kwam. Het gaat in huis wel goed met
mij, maar ik zou nu niet kunnen werken.’ En aan coronamaatregelen moet
ze erg wennen.
Adrienne is lang ziek geweest; in juni
2020 ging ze weg bij Arti. Ze woont
in een prettig huis in Ouderkerk aan
de Amstel. Haar man, klinisch fysicus,
deelt haar kunstliefde.
Haar dochter van zeventien doet de
pabo en haar zoon van dertien zit in
Amstelveen op het tweetalig gymnasium. Hij gaat volgende week weer
naar school. ‘Dat is heerlijk. Hoewel
we een vast ritme hebben: om halfnegen zit iedereen achter de computer.
Niemand heeft vertraging opgelopen.
Maar het betekent ook dat ik nu pas
het effect van corona ervaar.’

BIJNA VEERTIEN

Adrienne heeft bijna veertien jaar bij
Arti gewerkt en ze vindt het jammer
dat het afgelopen is. Het werk gaf
haar veel voldoening, nu is er rust voor
verder herstel. ‘Maar het is moeilijk, je
werk is toch een deel van je leven.’
‘Arti is een bijzondere en leuke organisatie met leuke mensen. Ik had, vind ik,
de leukste functie daar. Ik was er altijd
als eerste bij. Arti had zo veel facetten: de leden, de vergaderingen, het
bestuur, het archief, de commissies, de

Adrienne Winthagen – ARTICULA
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tentoonstellingen, de collega’s, de sociëteit, de ledenadministratie, de huurders, taxaties, ga maar door. Meestal
lukte het me niet het gewone werk af
te maken, er kwam altijd wel iets tussendoor, geen dag was hetzelfde. Al
die leden, en de conflicten. Het was
afwisselend, dat was het leuke: dynamisch en soms ook wel eens lastig. Dat
is ook de charme van een vereniging.
Met veel plezier denk ik aan mijn tijd
bij Arti terug.’

AFWISSELING
‘Er is in die veertien jaar heel veel
gebeurd, zowel met het personeel als
met de sfeer. Johanna heeft als zakelijk leider een grote efficiencyslag
gemaakt.’
Adrienne is te bescheiden om er saillante voorbeelden van te geven hoe het
soms toeging bij Arti. Over de duur dat
ze er heeft gewerkt, geeft ze als voorbeeld Babeth VanLoo. ‘Babeth kwam in
het bestuur, dat heb ik helemaal meegemaakt. Ze is voorzitter geworden en
nu is ze voorzitter af.'
'Ik werkte als student kunstgeschiedenis bij de Bijenkorf om geld te verdienen. Ik ben geëindigd als manager
daar. Maar ik voelde me toch niet thuis
bij een commercieel bedrijf. Ik kwam
op gesprek door een oud-collega die
me tipte dat er iemand wegging bij
Arti. Dat kwam voor mij op een goed
moment: de Bijenkorf werd steeds
commerciëler en Arti sloot veel meer
aan bij mijn achtergrond, van huis uit
al. Wij hadden veel aan kunst gedaan.
Toen ik op een Documenta de installatie met basaltblokken van de Duitse
kunstenaar Joseph Beuys zag, wist ik
zeker dat ik moderne kunst wilde studeren. Ik ben uiteindelijk op Italiaanse
prenten afgestudeerd.’

HET LEUKSTE
Ze moet even nadenken over de vraag
wat ze het leukste vond bij Arti. ‘Toch
wel de periode van het jubileum, die
had heel veel speciale aspecten: het
jubileummagazine, de tentoonstellingen, het feest. Voor de leden, door de
leden.'

'Ik heb bij Arti ontzettend veel meegemaakt: de collega’s, de ALV’s, statuten
wijzigingen, commissies, archief, al die
bestuursleden, er was zoveel en zo
enorm leuk. Wat ook bijzonder was,
was de samenwerking met de beoordelingscommissie voor het kunstenaarslidmaatschap: de eerste kennismaking
met de kunstenaars, de kunstwerken
die ingestuurd werden.’

REIZEN
En nu? Adrienne: ‘Je bent je onbevangenheid kwijt: dat is het belangrijkste
waar je mee moet dealen. Het leven is
niet maakbaar, ontdek je dan. Het is
wat het is.
Ik heb een fijn gezin en een goed netwerk. We hebben op de valreep nog
gereisd, naar Italië bijvoorbeeld. De reis
naar de Verenigde Staten kon helaas
niet meer doorgaan. Ik heb ook tijdens
mijn ziek-zijn een fijn contact gehad
met sommige leden en collega’s. Dat
ervaar ik als waardevol. Ik kijk terug op
een mooie tijd bij Arti.’
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O
OP BEZOEK BIJ WILLEM VAARZON MOREL

IN HET VELD TUSSEN
DE MODELLEN

Willem Vaarzon Morel tussen zijn werk.

Willem Vaarzon Morel is de derde generatie beeldend kunstenaar in zijn
familie. Ik bezoek hem in Oostzaan, waar hij sinds het jaar 2000 woont in een
huis met atelier. Hij is al decennia lang lid van Arti en heeft in het bestuur
gezeten van Arti en het Weduwen- en Wezenfonds.

tekst en foto’s Hans Kuiper

Op een vroege vrijdagmiddag rijd ik
over een lange laan Oostzaan binnen:
aan weerszijden verbouwde boerderijtjes, een enkele nieuwbouwwijk en
vooral veel oudere huizen. Ik zet de
auto op de parkeerplaats bij het huis,
terwijl Willem de groene, verweerde
tuindeur aan de achterzijde opent.
Het huis ademt geschiedenis en hangt
vol met tekeningen en schilderijen. Ze
zijn niet allemaal van Vaarzon Morel
zelf, maar ook van zijn vader en grootvader. Zijn grootvader was al een vermaard schilder, in een hoek hangen

een aantal schilderijtjes met strandtaferelen, geschilderd rond 1910. Ze dateren uit de tijd in Veere, waar Willem
opgroeide. Zijn vader schilderde onder
meer voor opdrachtgevers aldaar, kapitaalkrachtige mensen die er vaak in de
zomer vakantie kwamen houden.
Nadat zijn vader een baan kreeg aan de
Kunstnijverheidsschool in Amsterdam,
verhuisde de familie naar Amstelveen.
In de Tweede Wereldoorlog verbleef
Willem met zijn broer bij een oom in
Noord-Holland op het land, waar zijn
liefde voor het boerenleven en de dieren begon. Daar is zijn fascinatie met
paarden ontstaan.

Willem Vaarzon Morel – ARTICULA

VAKKENNIS
Willem kreeg de kunst als het ware
met de paplepel ingegoten. Wanneer
hij als kind trots zijn eerste tekeningen en schilderijtjes liet zien, kreeg hij
naast het welwillende commentaar van
zijn vader ook de eerste lessen in schilderen. Vakkennis speelde daarbij een
grote rol. Hoe maak je verf, hoe zet je
een compositie op?
Willem heeft zo al een schat aan inzicht
en ervaring als hij op latere leeftijd zelf
naar de Rijksakademie gaat en het vak
nog meer gaat verkennen. Maar voordat deze periode van toewijding aan
de kunst aanbreekt, dient hij eerst zes
jaar als kortverbandvrijwilliger bij de
marine, waarin hij, het is net na de oorlog, specialist mijnvegen wordt.
Na de dienst en de Rijksakademie
woont hij een halfjaar in Parijs, waar
hij aan een privé-academie studeert.
Ook daar bezoekt hij al maneges en de
paardenrenbanen, gefascineerd als hij
is door de edele dieren die de mensen
zo lang gediend hebben.

Van Willem, die dus eigenlijk Willem
de Derde genoemd kan worden, hangen veel schetsen door het huis, van
oudere, bijvoorbeeld stadstaferelen
van een verblijf in Antwerpen, tot
nieuwere, met name schetsen van dieren. En in zijn atelier aan de achterzijde
van het huis staat ook een schitterend
groot doek dat hij schilderde in Duindigt, waar al jaren belangrijke paardenrennen plaatsvinden.

KLASSIEK
Willem Vaarzon Morel mag zeker een
klassiek, academisch kunstenaar worden genoemd. Niet voor niets was hij
een kleine kwarteeuw docent en ook
directeur aan de Rijksakademie. Hij
werkt vanuit de waarneming en eigenlijk ‘op de negentiende-eeuwse wijze’,
namelijk in het veld en tussen zijn
modellen. Willem vertelt dat hij, als hij
paarden schildert, daadwerkelijk met
de ezel langs de renbaan of de rand
van een weiland staat. Hij schildert ook
veel natuurtaferelen en boten.
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Vaarzon Morel geniet op zijn negenentachtigste jaar een grote naam als
paardenschilder en -tekenaar. Hij verkoopt nog steeds met regelmaat werk
aan een vaste clientèle, een galerist
heeft hij sinds een jaar of tien niet
meer, nadat zijn laatste, Siau, is overleden. Toch had en heeft hij ook met
‘weerstand’ te maken. Hij wordt door
zijn benadering vaak niet uitgenodigd, laatst zelfs niet voor een tentoonstelling van Zeeuwse schilders. Hij
houdt van Jongkind, Boudin en vergelijkbare schilders. Mondriaan en de
latere abstracte schilders maakten in
zijn familie niet veel los. ‘Het abstracte
doet mij niet zo veel, ik vind mijn werk
eigenlijk beter.’
De familie Vaarzon Morel stamt oorspronkelijk uit Frankrijk, van een hugenotengeslacht dat rond 1685 naar
Nederland kwam. Volgens Vaarzon
Morel speelt die afkomst nog steeds
een rol, met name cultureel. ‘In de
familie werd tot voor kort nog steeds
de Marseillaise gezongen.’ Hij ziet ook

… ‘een mooi atelier’…
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een onderscheid tussen de katholieke
en de protestantse cultuur – zelfs in
het weerbericht op tv. In Nederland is
het heel uitgebreid en gedetailleerd,
in Frankrijk summier. ‘Daar zegt men
voornamelijk hoe warm of koud het
wordt, verder niets.’

NATUURLIJK LICHT
Ik zie paarden in galop geschetst aan
de muur hangen. ‘De interactie tussen
dier en de mens boeide mij heel erg. Je
verdiende ook nog wat en ik kon goed
opschieten met de boeren.'
‘In het begin schilderde hij in de zomer
in Veere, in de winter in Amsterdam,
daar woonde hij bij een tante. In de
loop der jaren verdiende hij door lesgeven en daarnaast de verkoop van
zijn werk. Ook werkte hij als illustrator
voor kranten. ‘Zij waren gek op mijn
stadsschetsen.’
Hij houdt van natuurlijk licht, ook
voor aquarel. In het atelier hangt een
schitterend schilderij van renpaarden
… veel schetsen door het huis …

in volle draf, hij heeft een hele serie
verkocht. ‘Overal waren grote manifestaties en markten.’ Daar schetste
en schilderde hij veel. Er hangen ook
schetsen van Algerijnen in lokale kleding tijdens een ‘paardenshow’ op
Duindigt, die werden meteen verkocht.
Zijn schetsen en schilderijen van
mensen zijn ‘schetsmatig’, je ziet
bijvoorbeeld niet de persoonlijke
gezichtsuitdrukkingen. Hij schildert
‘snel’. Maar het paardenschilderen
wordt moeilijker, omwonenden van
de Overtoom-manege maken bijvoorbeeld bezwaren, tot aan procederen aan toe. De locaties om
paarden te schilderen nemen af en
sinds een jaar of tien worden er door
ziekten veel minder paardenmarkten gehouden. Zo werd een ziekte
‘meegetransporteerd’ in een partij
hout uit Afrika die torren bevatte.
‘Er is alleen nog bij paardenpolo’s
te schilderen.’ De hedendaagse die-

renactivisten maken het er ook niet
eenvoudiger op.
Vaarzon Morel schildert nog steeds,
zijn laatste werk is van twee weken
geleden, in opdracht van een boer uit
de buurt, een bloemenpartij. ‘De kunstcritici vinden het krankzinnig dat je dat
nog maakt, paarden en varkens.’ Vaarzon Morel heeft er soms wel moeite
mee om werk te verkopen, zeker als
het een mooi werk is. Een enkele keer
koopt hij het dan terug. Er hangt in de
voorkamer een mooi portret van zijn
vrouw en een dat hij maakte van zijn
vader, dat heeft hij nooit verkocht.
‘Ik heb een goed leven gehad, een
aardige vrouw en kinderen, een mooi
atelier.’ Vaarzon Morel exposeerde in
november 2019 voor het laatst solo in
Arti et Amicitiae.
Het gehele interview met Willem Vaarzon Morel is
te beluisteren op Radioneverno.nl en
Radio-neverno.blogspot.com

N
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

EEN BIJEENKOMST OP
AFSTAND
Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Jeroen Werner.

Niet alleen als tentoonstellingsorganisator en expositieruimte of als sociëteit is Arti getroffen door de pandemie,
maar ook als vereniging. Een Algemene Ledenvergadering
kon alleen digitaal georganiseerd worden. Dat gebeurde
dan ook op woensdag 3 februari. Een veertigtal leden volgde
via Zoom de 2214e ALV, die oorspronkelijk voor 7 december
gepland stond.
Voorzitter Jeroen Werner hield een nieuwjaarstoespraak
‘voor het jaar dat zo moeilijk begonnen is’. Kunstenaars zijn
zoals altijd als eersten getroffen, constateerde hij terecht,
en ‘zullen pas als laatsten weer langszij komen als de crisis
bezworen lijkt’. Maart vorig jaar heeft het bestuur van Arti
al een brief aan de media gestuurd om de aandacht te vestigen op de inkomenspositie van kunstenaars. Helaas nog
steeds zonder resultaat, hoewel Werner er zich van overtuigd toonde dat men later naar de kunst van nu, naar de
fotografie en naar de film zal teruggrijpen voor een blik op
het verleden. Het enige wat we daarom nu kunnen doen, is
mooi werk maken en geduld betrachten. Ondanks alle sombere vooruitzichten wenste de voorzitter alle ‘aanwezigen’
en alle leden van Arti geroerd een goed 2021.

Vergaderen op scherm.

foto’s Caroline Waltman

PRIORITEIT AAN EXPOSITIES LEDEN
Het belangrijkste punt van bespreking was de financiële situatie. Door de onzekerheden is het nauwelijks mogelijk anders
dan uiterst speculatief te begroten, meldde penningmeester
Louis van Beurden, en hij vroeg daar begrip voor.
De exploitatie in 2020 – en naar verwachting zal dit niet anders
zijn in 2021 – week door de gedwongen sluiting essentieel af
van de begroting. Van de verwachte opbrengst van € 262.000
kon daardoor slechts € 42.000 gerealiseerd worden. Dit heeft
als consequentie dat er aan de voorziening groot onderhoud
veel minder kon worden toegevoegd dan gehoopt. In 2021 zal
het helaas niet beter gaan. De voorzieningen voor de verbouwing groeien hierdoor veel langzamer dan begroot. Het is, jammer genoeg, niet anders.
Gelukkig blijft het aantal leden, zowel kunstenaarsleden als
kunstlievende leden, op peil.
Wat betreft de activiteiten wil het bestuur prioriteit geven
aan exposities van leden, de Salon wordt verlengd, de nieuwe
ledententoonstelling, aanvankelijk gepland voor december,
volgt in mei, als Arti dan weer open mag, en daarna is er een
expositie van nieuwste leden. Overige tentoonstellingen worden daaromheen gedrapeerd.
Er zijn bovendien plannen om het gebouw van de buitenkant
aan te lichten, zodat Arti zichtbaarder wordt. (CH)
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HET COVIDJAAR VAN TOM VAN VEEN

A

‘WE ZIJN ELKAARS
MENTAL COACHES’
Tom van Veen (25) studeerde twee jaar geleden af aan de AKI in Enschede.
Hij zou in 2020 in Arti exposeren, maar dat ging vanwege de pandemie
natuurlijk niet door. We bespreken de impact van covid op zijn werk:
‘Ik denk dat mensen staan te trappelen om kunst.’

tekst Hannah Hamans
foto’s Miriam van Praag

‘Als je wilt, kun je je handen desinfecteren.’ Kunstenaar Tom van Veen wijst
naar een grote pomp die in de hal
staat, net voor de ingang van een zaal.
‘Die staat hier nog voor de tentoonstellingen die hier normaal gesproken
zijn.’ We zijn in het HEM, een nieuwe
kunstinstelling in Zaandam. Van 1896
tot 2003 een wapen- en munitiefabriek, tot aan de coronatijd een plek
waar veel exposities werden gehouden.
Op de verdieping hierboven ligt het
atelier van Tom van Veen. We nemen
plaats in de zaal naast zijn atelier, waar
veel van zijn schilderijen hangen. Een
schilderij van een jongen met indringende ogen en blauwe vishoed hangt
achter Van Veen. De jongen lijkt een
mix tussen een gangster en een visser.
‘Dit is onze gedeelde ruimte, waar ik
nu tijdelijk mijn werk kon hangen.
Morgen moet ik hier alles weghalen.
Dan exposeren de afstudeerders van
alle kunstacademies hier.’
‘Het is nu wel heel anders, hoor. Normaal gesproken heb je exposities. Nu
moet ik mezelf deadlines stellen. Je
moet door. Ook al hoop ik dat ik mijn
werk online kan tonen. Ik wil een speciale website maken. Maar het is een
heel andere benadering. Als je er in
het echt naar kijkt, zie je de streken
van een schilderij. De huid. Online
werkt dat op een andere manier.
Maar ik wil het wel doen. Dit zijn nu
de opties. Mensen moeten mijn werk
kunnen zien.’

Tom van Veen – ARTICULA

‘Dit is het decor van een theaterstuk dat ik heb gemaakt.’

VERDER
‘Vóór covid was het qua drukte heftig’, aldus Van Veen. Hij studeerde in
2019 af aan de AKI, de Academie voor
Kunst en Industrie, in Enschede. ‘Je
hebt zo veel expo’s, maar niet genoeg
werk. Ik moest puzzelen. Ik tekende op
een A4’tje waar wat kon hangen. Na
je afstuderen is er echt een boost aan
exposities. Ik werkte het laatste jaar
van mijn studie hier naartoe. Ik wist:
dit wil ik als beroep doen. Dus ik schilderde als een maniak. In Enschede is
niks. Dus je kunt ook alleen maar schilderen. Als de school uit was, moesten
ze me eruit vegen.’
Na zijn afstuderen werd Van Veen
genomineerd voor de Koninklijke Prijs
voor Vrije Schilderkunst en mocht hij
zijn eerste solo doen. Maar die solo
ging niet door. ‘Op 13 maart was letterlijk mijn openingsdag [het begin
van de coronacrisis: op 12 maart werden alle evenementen met meer dan
honderd aanwezigen afgelast; red.]. Ik

zou exposeren in Sanquin, de bloedbank. Gallerie Jochem exposeert daar
het werk van jonge kunstenaars. Voor
mij is een solovoorstelling dat je kunt
laten zien waar je staat. Lukt het je een
hele ruimte te vullen?’
‘Toen die solo werd geannuleerd, heb
ik flink gebaald. Maar die werken
zijn inmiddels verkocht. En ik ben nu
ook al weer verder. Je werk is al weer
verder. Gelukkig heeft Mister Motley
[magazine over beeldende kunst] er
aandacht aan besteed. Afgelopen april
heb ik wel met Museum Boijmans Van
Beuningen in samenwerking met The
New Originals een expositie gedaan.
Die hebben we hier gehouden en
getoond op Instagram. Als ruimte op
mijn cv staat ook Instagram.’

OPENHEID
‘Maar ik heb ook veel nieuwe dingen gemaakt. Zoals decor.’ Van Veen
springt op: ‘Ik zal het je even laten
zien.’ Hij pakt verderop in de zaal een
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houten masker van een meter op een
stok. ‘Dit is het decor van een theaterstuk dat ik heb gemaakt. Door covid
heb ik veel tijd. Ik schrijf normaal ook,
maar dat kost zo veel tijd. Daar had
ik nu ruimte voor. Ik kon mijn gevoel
laten gaan.’
‘Covid heeft wel openheid gecreëerd.
Ook al wil ik niet die gast zijn die zegt:
Heerlijk, die covid! Maar het heeft er
wel voor gezorgd dat meer kunstenaars met elkaar in contact kwamen.
Niemand heeft iets te doen. Iedereen
zit thuis. Dus iedereen vindt het leuk
om tijd in elkaar te steken. Dat komt
niet door de covid, maar doordat kunstenaars elkaar in deze moeilijke tijd
helpen. Bijvoorbeeld Mels Evers [assistent-curator bij Tate Britain] vroeg
online: Wie wil er met me videobellen? Om ideeën uit te wisselen? Dus
dat heb ik gedaan. Hoe vet is dat. Een
gast die expo’s maakt in Tate en die ik
anders nooit had ontmoet. De kansen
liggen open.’

POSITIEF
‘Alles duurt wel langer. Het kost meer
tijd om tot een idee te komen. Je spart
minder. Ook in mijn vriendengroep en
met kunstenaars onderling merk ik:
we zijn elkaars mental coaches. Iedere
keer als ik wegga bij mijn vrienden zeg
ik: Houd je taai. Zet hem op.’
‘Maar ik ben eigenlijk harstikke positief.
Ik denk dat mensen staan te trappelen
om kunst. Ze zien nu pas de waarde
van cultuur. Het is de brandstof van de
maatschappij. Ik bedoel, wat heeft ons
door de lockdown geholpen? Theater,
muziek. Dan kan het niet anders dan
dat het een belangrijke plek krijgt in
de wereld.’ Van Veens telefoon trilt op
de tafel en hij pakt hem op. ‘Kijk, een
van mijn vrienden die ook kunstenaar
is, stuurt een bericht. En ik stuur hem
alweer terug: Zet hem op.’
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foto Terra Bruno
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FOTOGRAFE JACINTHA BIERENS:

‘IK HOUD VAN
VERSTILLING IN
MIJN FOTOGRAFIE’

foto Kees Funke Küpper

Jacintha Bierens in de huiskamer met op de achtergrond haar ingelijste foto’s.

Ze is naar eigen zeggen laat begonnen met fotografie. Na de middelbare
school werkte ze in het bedrijf van haar ouders en had ze nog verschillende
andere banen. Daarna kwam de fotografie. ‘Eigenlijk ben ik autodidact.’

Kees Funke Küpper

Jacintha vertelt: ‘Op een gegeven
moment werd ik gastvrouw bij Joop
Braakhekke, in zijn zaak in Apeldoorn.
Hij was streng, maar ik heb een hoop
van hem geleerd. Joop had veel lp’s
staan, van Charles Aznavour, Gilbert
Bécaud, Charles Trenet enzovoorts,
maar ook platen waar hij zelf op zong.
Daar was hij trots op. Na een inbraak
waren eens alle Franse platen weg,
maar de platen waar Joop zelf op

zong stonden nog in het rek. De
inbreker had zeker een hekel aan mij,
zei Joop. Het hele personeel lachen
natuurlijk.’
‘Op mijn eenenveertigste werd mijn
zoon geboren. Ik werd de alleenstaande moeder van een baby. Mijn
broer, die met fotografie bezig
was, had een doka waar hij foto’s
ontwikkelde en vergrootte. Dat wilde
ik ook. Hij heeft me toen gehol-

pen thuis in de badkamer een eigen
doka te maken en me van alles geleerd.
Verder ging ik naar de bieb en leende
boeken over fotografie. Eigenlijk ben
ik autodidact. Ik werd lid van een
kunstenaarscollectief in Apeldoorn.
Eerlijk gezegd had ik op mijn elfde al
kennisgemaakt met de fotografie, ik
kreeg toen van mijn ouders een plastic
camera waar ik foto’s mee maakte. Dat
vond ik toen al leuk.’

Jacintha Bierens – ARTICULA

CARRIÈRE
‘Nu fotografeer ik helemaal digitaal,
dat is een heel andere manier van werken. Ik druk af met pigmentinkten,
dan krijg je een heel speciale kleur in
je foto’s. Ik vind het wel leuk als mijn
foto’s in een museum hangen; dat is
gebeurd in Duitsland, in Museum Kurhaus in Kleef, ik zit met mijn werk in
Coda Museum in Apeldoorn en er is
meerdere keren werk van mij aangekocht.’
‘Ik heb ook een half jaar alleen gereisd,
allemaal op de bonnefooi. Ik begon in
Nepal en Tibet, maar werd daar ziek. Ik
wilde graag naar India en was bang om
daar nog zieker te worden. Toen ben ik
naar de Filippijnen gegaan. Ook heb ik
in Indonesië gereisd – dat land zit altijd
in mijn gedachten, een prachtig land. Ik
fotografeerde op dia, het materiaal zat
in een aparte tas tegen de bestraling. Ik
heb nog voor een vereniging een diaavond verzorgd over mijn buitenlandse
reizen.’
‘Ook van de Gemeente Apeldoorn heb

foto Jacintha Bierens

ik leuke opdrachten gehad. Een aantal
monumentale panden werd verbouwd
tot woonhuis. Voor de restauratie
heb ik die gefotografeerd, daar is een
mooie kalender van gemaakt. Daarna
kreeg ik meerdere opdrachten van de
gemeente. Die opdrachten zijn wel het
begin geweest van mijn carrière als
fotograaf.’
‘Voor de Stichting Indisch Erfgoed
Apeldoorn heb ik een mooie tentoonstelling gemaakt: allemaal portretten
van de eerste, tweede en derde generatie Indische mensen. Ik had een mooie
camera met een portretlens, de foto’s
liet ik afdrukken door een vaklab; ze
hebben ook in het stadhuis gehangen.’
‘Op een gegeven moment kwam er een
stel naar mij toe en vroeg: Kun jij onze
trouwfoto’s maken? Ik zei: Dat heb ik
nog nooit gedaan, maar volgens hen
kon ik dat wel. Dus op hun trouwdag
heb ik met de Leica, een supercamera,
de fotoreportage gemaakt. Ik krijg het
nog benauwd als ik daaraan terugdenk. Gelukkig is alles goed gegaan.
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Langzamerhand moest ik vaker
trouwreportages doen. Ik maakte
leuke foto’s met die mensen, maar
er moet natuurlijk wel een klik zijn.
Ik zei altijd tegen het aanstaande
bruidspaar: Als jullie foto’s op een
bruggetje willen hebben, moet je niet
bij mij zijn. Ik wil wel altijd iets aparts
maken.’
‘Ook heb ik nog een tijd rouwfotografie gedaan. Thuis fotograferen als het
lichaam was opgebaard en in de kist
lag, daarna de stoet auto’s volgen,
foto’s maken in de aula, kerk of op de
begraafplaats. Maar dat was allemaal
niets voor mij, als ik de kist zag, moest
ik al huilen, ik huilde harder dan de
naaste familie. Dat heeft dan ook niet
zo lang geduurd.’
‘Ik houd van mensen en ben graag
onder de mensen, maar voor mezelf
hoef ik geen mensen te fotograferen.
Bij mijn foto’s hoeft ook geen tekst
te staan, het object moet interessant
zijn om te zien. Ik houd van verstilling
in mijn fotografie.’

ARTICULA – Jacintha Bierens

foto Jacintha Bierens
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ANTURAN
‘Toen ik mijn AOW kreeg, ben ik weer
naar Bali gegaan, daarna ben ik er elk
jaar geweest, ik voel me daar veilig.
Mijn favoriete vissersplaats is Anturan, daar maak ik in de kampong een
wandeling, een brug over tussen de
ratten en het vuil en dan zie ik mijn
object: een T-shirt aan een waslijn. Dan
denk ik: In dat shirt heeft een man de
hele dag gevist. Dat T-shirt heeft vale
blauwe kleuren, er valt wat zonlicht
overheen. Dat is prachtig om te zien. Ik
pak mijn digitale Lunix en maak twee,
drie opnamen. Dan denk ik: Ik heb
weer een pareltje gefotografeerd. Dan

voel ik me supergelukkig. Ik zit altijd in
kleine gehuchtjes, eigenlijk een beetje
achterbuurten, daar zoek ik mijn materiaal, daar ken ik de mensen en ze zijn
altijd aardig.’
‘Soms vraag ik aan een kennis in het
dorp: Wat kost het als je mij wegbrengt
om bijvoorbeeld een ander dorp of
andere plaats fotograferen? Onderweg vraag ik dan regelmatig of hij
stopt en dan wacht hij tot ik klaar ben
met fotograferen. Ik was een keer mee
op een tour op Bali, we stonden voor
een belangrijke tempel. Iedereen die
tempel fotograferen, maar plotseling

zag ik een plastic gordijn, dat vond ik
interessanter dan die beroemde tempel, die wordt al door iedereen gefotografeerd.’
‘De lockdown, hoe ervaar ik die? Ik
wandel heel veel en ik spreek met
anderen af, wij houden natuurlijk 1,5
meter afstand, maar ik moet toch onder
de mensen zijn. Ik heb de behoefte om
met iemand te kletsen of lol te maken
en ik lees veel. Het fotograferen komt
wel weer.’

www.jacinthabierens.com

foto Jacintha Bierens

‘Deze foto is gemaakt in het Indonesische plaatsje Anturan, in de kampong. De trui is van een visser die de hele nacht gewerkt heeft, die
trui is gewassen en hangt nu te drogen. Als ik dit gefotografeerd heb, kan mijn dag niet meer stuk. Voor ik een foto maak, vraag ik altijd
of het mag en meestal krijg ik toestemming.’

ARTICULA
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KOPEREN
DIENSTVERBAND
ACHTER
DE SCHERMEN

'Als ik ’s ochtends binnenkom, voelt het geweldig om zo’n trappenhuis te
mogen betreden. En daarna dat rottige wenteltrapje naar ons kraaiennest.
Dat is helemaal Arti, een huis van contrasten.’

Camiel Hamans

foto Wim Ruigrok

Mirjam Taverdin, op het Arti-kantoor verantwoordelijk voor
pr en communicatie, draait er geen seconde omheen: ‘Ik voel
alleen maar liefde voor Arti. De dynamiek binnen Arti, tussen de leden, tussen de tentoonstellingen en in het gebouw,
die maken het werk voor mij zo leuk.’ Nu al twaalf en een
half jaar. Ze belandde hier toevallig. Na haar studie in Groningen, waar ze tegelijkertijd kunstgeschiedenis deed, lessen
aan Minerva volgde, aan diezelfde academie ook als directiesecretaresse werkzaam was en zelfs de gelegenheid kreeg
om twee catalogi te maken, kwam ze op de bonnefooi naar
Amsterdam, waar ze in de oude Ten Kateschool een minuscuul kamertje vond.
‘Maar ik voelde me meteen thuis, zo’n gemêleerde buurt.
Na twee weken hoorde ik van uitzendbureau Tempo Team
op het Rokin dat buurman Arti iemand zocht als tijdelijke
vervanger van een collega met zwangerschapsverlof. Ik ben
nooit meer weggegaan, maar ik heb wel een bijzondere reis
afgelegd binnen Arti. Ik begon als invallend bureauchef,
maar na drie weken werd me gevraagd ook de taken van
de zieke tentoonstellingscoördinator over te nemen. Na een
halfjaar bood Arti me voor die baan een vast contract aan.
Binnen die functie zat ook de pr en de communicatie. Plusminus vijf jaar geleden is die taak verzelfstandigd.’

RONDLEIDING

Mirjam Taverdin toch even voor het voetlicht.

‘Deze functie past me goed. Ik wil liever niet op de voorgrond. Het voetlicht is er voor de leden. Mijn taak is het om
daar anderen voor te zetten. Dat ik nu toch in beeld kom met
de videorondleidingen die we op de website vertonen van
de Salon, is nooit zo bedoeld. Het idee is spontaan ontstaan.
De Salon staat er, maar niemand kan de expositie zien. We
hebben mooie foto’s gepost, maar we wilden meer. Bijvoorbeeld sprekers uitnodigen die met mij door de zalen wandelen. Kunstenaars zelf kon niet – het zijn er te veel. Daarom
hebben we gekozen voor kunstlievende leden van wie ik wist
dat ze leuk kunnen vertellen. De wandeling beslaat dertig
minuten en er komen maximaal tien kunstwerken aan bod.
De eerste keren was het technisch erg onvolkomen, eenmaal
zelfs helemaal scheef. In deze tijd, nu alle vaste structuren
aan het wankelen zijn, is er ruimte voor nieuwe dingen. We
proberen vanuit de kwetsbaarheid iets nieuws, misschien
oogt dat nog een beetje rommelig, maar het is echt, eerlijk.’

J
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JAAP KAMSMA PREFEREERT DIEREN

EEN SCHILDER DIE
DICHT BIJ HUIS BLIJFT
‘Op mijn schilderijen zie je geen mensen. Dat hanteer ik nu als regel, niet dat ik die nooit zal
doorbreken, maar nu nog niet. En niet dat ik het niet kan, want ik heb veel aan modeltekenen
gedaan, maar als er mensen op een schilderij staan, gaat daar de aandacht naar uit. Met dieren heb
je dat veel minder. Dan blijft het kijken beschouwend.’

tekst Camiel Hamans
foto’s Miriam van Praag

Jaap Kamsma trekt een volgend groot
doek uit het rek en zet het tegen een
wand waar normaal een van zijn drie
collega’s in het atelier werkt. Er staat
weer een dier op, een fors uitgevallen
en schetsmatig weergegeven vogel.
Het is absoluut niet toevallig dat Jaap
dieren schildert. ‘De natuur is altijd
heel belangrijk voor me geweest, hoewel nu de wetenschap zich iets meer
aan me opdringt. Vanaf mijn zesde tot
en met mijn zeventiende ben ik wekelijks naar het Artisatelier gegaan. Daar
kunnen kinderen tekenen, schilderen,
boetseren. Je krijgt als opdracht om
met je schetsboek de tuin in te gaan
en je tekening later in het atelier uit
te werken. Toen ik op de academie

in Utrecht zat, ben ik eerst begonnen
met doorkijkjes, van binnen naar buiten de omgeving in of andersom. Vandaar kwam ik op het architectonische,
maar op een gegeven moment liep ik
vast, wist ik niet meer hoe ik me verder
moest ontwikkelen. Toen ben ik teruggegaan naar vertrouwd terrein, Artis.
Ik heb weer een Artiskaart genomen en
ben weer eens in de week gaan schetsen en tekenen in de tuin. Langzamerhand werden het toch ook dieren in de
ruimte of een beetje Hockney-achtig
kraaien bij een zwembad, het buitenbad van het Flevobad.’ De vogels zijn
opnieuw niet gedetailleerd weergegeven, maar veeleer als silhouet, als herkenbare vlekken.

Jaap Kamsma – ARTICULA
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KIJKEN

FYSIEK
‘Sinds een half jaar is het sciencefiction
die me in zijn greep heeft’ – ruimteschepen, buitenaardse vormen, geavanceerde technische objecten. Jaap werkt
groot, nu vaak aan een schilderij dat
uit panelen bestaat. Bijvoorbeeld een
ruimtevaartdoek van negen panelen,
bij elkaar zo’n 1,60 bij 1,60 m. Een
andere keer vier panelen. ‘Die manier
van werken geeft me houvast, vind ik
prettig. Vaak werk ik ook aan twee
schilderijen tegelijk, soms zelfs drie.
Groot werk is lekker, daar kun je veel
fysieker mee bezig zijn. Schilderen is
voor mij een heel lichamelijke activiteit. De ramen maak ik ook zelf, een
beetje schots en scheef, dat geeft niet,
wat ik belangrijk vind, is met hout
werken. Dat is lekker.’

‘Ik kan best een heel intellectualistisch
verhaal vertellen bij een schilderij, maar
ik heb liever dat de mensen zelf een
verhaal bedenken. Ik heb het niet zo
op hoogdravende gedachten erachter.
Ik kan je wel vertellen wat ik interessant vind, dieren, Artis, SF lezen, maar
er ook over nadenken, me afvragen
hoe het gaat met samenwerking in de
ruimte, welke afspraken daar gelden
of gemaakt moeten worden. Nu we zo
opgesloten zitten, is het voor mij een
heel vrij gevoel om hier zo mee bezig
te zijn. Als ik me richt op architectuur,
blijft het dicht bij huis, plekken waar
ik gewoond heb, Artis, plekken waar
ik veel kom, de Openbare Bibliotheek,
Zeeburg, waar ik opgegroeid ben en
dat toen nog in opkomst was. Met mijn
broertjes kon ik daar op avontuur gaan,
je kon nog stukken pvc-pijp vinden en
daarmee wapens maken. Het was nog
zo’n beetje anarchistisch. Ik kan er een
mooi diepzinnig verhaal van maken,
maar ik heb liever dat de mensen
kijken, beschouwen.’

LEEUWEN
Dat Jaap liever met beide benen op
de grond blijft en dat zijn hart uitgaat
naar de natuur, bewijzen niet alleen
zijn schilderijen. Om te overleven werkt
hij namelijk als assistent-tuinman bij de
Amsterdamse schooltuintjes en is hij
door zijn stiefbroer een grote biologische groentekraam op de Nieuwmarkt
binnengehaald, waar hij op zaterdag
nu nog steeds staat. Maar toch kan
hij het niet laten te vragen wat het
verhaal is dat de kijker bedenkt, als
hij een groot schilderij tevoorschijn
haalt dat niet anders dan Venetië bij
hoogwater kan zijn. En of die dan
ook kan zien waar hij stond toen hij
dit beeld zag: ‘In het portaal van de
San Marco met de leeuwen op de
achtergrond.’
www.jaapkamsma.com
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OVER KUNSTENAAR BOB BUNCK

COLLAGES, EEN ROESTTRAM EN KRETENZISCHE
MANNEN MET EEN EZEL
In een oude school in Amsterdam-Zuid bevindt zich het atelier van Bob
Bunck, een kunstenaar die vooral bekendheid geniet om zijn collages. Hij
leerde oorspronkelijk het vak van fotograaf van zijn vader en had dus een
aardige gereedschapskist waarmee hij aan de slag kon als kunstenaar.
Bob Bunck

tekst Hans Kuiper
foto’s Miriam van Praag

Toch wilde hij zich niet beperken tot
één thema of techniek: ‘Ik wilde de vrijheid hebben om te zeggen: dit moet
gefotografeerd worden of dat idee
moet worden geknutseld, zodat het
leuk blijft.’
Zo ontwierp Bunck tijdens zijn carrière
ook een ‘kunst-tram’ voor het GVB,
die tien jaar door Amsterdam reed, en
een guillotine-sculptuur in het Amsterdamse Bos voor het zomertheater
aldaar.
Er staat veel werk in het atelier en Bob
is goed gedocumenteerd. Zijn serie
Utopia bestaat uit collages op gevonden plankjes zwerfhout. Er hangt
een grote collectie aan de wand op
de entresol. Ook toont Bob een reeks
collages gebaseerd op foto’s van fotograaf Edward Curtis, bekend van series
van Amerikaanse Indianen rond 1900.
Vooral in het gebruik van dit laatste
werk ‘ben je niet vrij in je composities’,
zegt hij. In de Curtis-serie zijn slechts
enkele kleurvlakjes toegevoegd.

Bob Bunck – ARTICULA
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VERMEER
Bunck opent een nieuwe doos met
zijn collages met werk van Vermeer.
Hij ontdekte in dat werk het eerste
abstracte schilderij. Vermeer inspireert
Bunck enorm, maar ook een schrijver als Kafka. In Delft vond hij meer
over Vermeer. Hij bezocht er het Vermeer Centrum in het gebouw van het
Sint-Lucasgilde, de kunstvereniging
waar Vermeer lid en bestuurder van
was en ooit rondgelopen heeft. Als je
je met grote kunstenaars als Vermeer
bezighoudt, zegt Bob, moet ‘dat ook
heel eervol zijn’.
Hetzelfde geldt voor de collages waarin
hij het werk van Curtis gebruikt. Aan de
mooie oude sepiafotografie voegt hij
Goed gedocumenteerd.

‘keihard rode en zwarte vormen toe,
terwijl je normaliter zegt: blijf daarvan
af. Ik vind het juist de uitdaging om, als
er zich zoiets aandient, te kijken of je
het middels een compositie meer aandacht kunt geven, nog nadrukkelijker
kunt tonen wat hier eigenlijk te zien
is.’
Bunck geeft daarmee een schets van
zijn werkwijze, hoe hij in deze series
bestaande afbeeldingen selecteert
waaraan hij elementen toevoegt. ‘Het
kon goed samengaan met de geometrische, constructivistische vormen’,
aldus Bunck, en zo creëert hij een
nieuw werk. ‘Het wordt ook een beetje
een samenwerking op die manier.’
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… ‘nog nadrukkelijker tonen wat hier eigenlijk te zien is’ …

PALEAGORA
Het moment voor een glas wijn is
aangebroken. Bunck schenkt een
shiraz uit Australië en toont daarna
zijn ‘beeldbibliotheek’. In de loop
der jaren verzamelde hij zeer veel
afbeeldingen die hij mogelijk kan
gaan gebruiken in zijn collages. Hij
komt ze overal tegen, vaak ook in
obscure winkeltjes. Zo vond hij in een
ansichtkaartenwinkel in Innsbruck
een afbeelding van twee mannen,
van wie er een op een ezel zit. Dit was
het begin van een bijzonder project.
Sinds lange tijd bezoekt Bunck jaarlijks Kreta. Eén dorp heeft daarbij zijn
voorkeur, Paleagora. Op een gegeven
moment komt er een Kretenzische
delegatie naar Amsterdam en ziet de
‘roest-tram’ van Bunck voorbijrijden,

waar de naam Paleagora op staat. Ze
staan perplex en schrijven een stuk in
een Griekse krant. De bewoners van
het dorp lezen het verhaal en Bunck
wordt een bekendheid in het dorp.
De afbeelding die hij eerder in Innsbruck ‘per ongeluk’ vond en meenam
naar huis, blijkt uiteindelijk ook van
twee mannen uit Paleagora te zijn,
want Bunck herkent de landtong die
achter de mannen op de foto staat.

TEKEN
Toeval? ‘Wat moet ik ermee doen?
Zo’n teken krijg je maar een keer in
je leven.’ De afbeelding leidt uiteindelijk tot een stalen standbeeld in
Paleagora, dat Bunck maakt met een
lokale smid, aan het dorp aanbiedt

en dat er tot op de dag van vandaag
staat.
De lokale bevolking is zo enthousiast
over het project dat Bob een atelier
krijgt aangeboden in het dorp, nota
bene in het huis waar hij tijdens
zijn allereerste bezoek verbleef. Daar
heeft hij jaren van kunnen genieten.
Hieruit blijkt wat een geheimzinnige
samenloop van omstandigheden het
leven soms biedt. Het is een schitterend verhaal, ‘het toont dat mijn
liefde voor het dorp heel groot was’.
Daardoor ontvang je soms dingen die
je niet verwacht, ‘het is iets wat ontstaan is, wat echt gebeurd is: als je
een keer een tram maakt in Amsterdam waar Paleagora op staat, kunnen
er gekke dingen gebeuren.’

RONDOM
HET ROKIN
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DE TANDEM

‘Nou heeft ze weer wat nieuws,’ ging
de man verder. ‘Alleen brood met
zemelen. En geen zoetigheden, hè.
Geen moorkoppen, geen tompoezen
meer voor Truus.’
‘Moet je nou uitjes en zuur?’
‘Doe maar alles erop en eraan. En
een broodje zalmsalade voor opeten.
Truus vindt dat veel te vet en verbiedt
het. Je hebt er geen greep op. Kijk,
nu sta ik bij jou, maar weet ik veel
wat ze thuis doet? Of ze toch naar
de bakker loopt en zogenaamd per
ongeluk toch weer een paar roomsoezen neemt? Zomaar automatisch,
snap je? Het is geen kwaaie opzet,
hoor.’
‘Kool dat mag dan weer wel, maar
dat blieft ze niet. En diverse fruiten,
dat gaat er nog wel in. Maar als ik
even niet oplet, dan zit ze zo weer
aan de mokkapunt. Ik weet het wel,
want in de afvalbak in de keuken zie
ik dan zo’n papieren onderleggertje.’
‘Dat houd je dus in de smiezen. Fraai
hoor, je eigen vrouw.’
‘Nou ja, niet elke dag, maar zo’n dag
als vandaag. Kijk, ik maak mijn wandelingetje, naar het park of de stad in

illustratie Peter van Hugten

D
‘Doe mij twee dooie vissies,’ sprak de
man voor de viskraam. Het was een
zestiger in een te krap leren jackje
dat om zijn buik spande. Wegens de
regen ging hij nog wat dichter onder
de luifel staan. De visboer bleef zonder op te kijken doorgaan met het
ontleden van zijn haringen. ‘Alles kits
onder de rits, Karel?’ informeerde hij.
‘Ja,’ zei Karel, ‘ik kreeg dat geeltje terug. Van Henk. Dat heeft drie
maanden geduurd.’
‘Nou, dan kan je eindelijk die Ferrari kopen,’ merkte de haringman
bemoedigend op.
Zijn klant keek wat sip naar de grond.
‘Nou ja, dat is nog niet het geval, ik
spaar voor een elektrische fiets. Een
tandem. Dan kan ik er eens uit. Met
Truus. Die kan dan achterop.’
‘Dan zal je accu wel snel leeg raken,
Karel,’ waarschuwde de visman. Kennelijk kende hij het echtpaar.
‘Truus is aan het afvallen, dus dat
moet kunnen. Het werd te gek. Alsmaar uitdijen, je kent dat wel.’ Hij
maakte aan alle kanten van zijn romp
een weids gebaar.
‘Uitjes en zuur?’ vroeg de haringman.
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en ik kom bij jou terecht.’
‘En Truus maar smikkelen.’
‘Nou moet je niet vervelend doen,’
zei Karel. ‘Ze kan het ook niet helpen.
Het is iets aangeborens.’ Hij nam zijn
broodje zalmsalade van de toonbank.
‘Anders nog iets, Karel? Er zijn nog
meer mensen die een visje willen.’
Inderdaad stonden een paar toeristen belangstellend naar deze Amsterdamse visfolklore te kijken.
‘Doe nog maar een lekkerbekje.’
‘Meenemen?’
‘Ja, met extra veel saus. Dan ga ik op
huis toe. Truus wacht.’
‘Dus ieder een visje?’ vroeg de visman. ‘En een halve lekkerbek?’
‘Nee, Truus houdt niet van vis, dat
weet je toch? Het is voor mijzelf. Dat
is mijn avondeten. Met witbrood en
een biertje. Dat scheelt weer. Hoeft
ze niet te koken. En het spaart uit.’
Hij hapte in zijn broodje zalmsalade
en keek verzaligd hoe de visman de
bestellingen in een plastic zakje borg.
Hij droomde al van de elektrische
tandem. Met Truus achterop.
Roelof van Gelder
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PETER VAN HUGTEN:

‘BEELDEND
KUNSTENAARS
ZIJN MENSEN
DIE GRENZEN
VERLEGGEN’
Bob Polak

MatchBoox zijn kleine luciferdoosjes en
als je ze opent, krijg je een leporello in
je hand. Je klapt die uit en je ziet een
korte tekst en daarbij meestal een illustratie. Diverse kunstenaars hebben er
al aan meegewerkt, zoals Sam Drukker,
Elisa Pesapane en Dirk Wiarda. Het kon
niet uitblijven dat ook leden van Arti
werk gaan bijdragen aan deze unieke
serie.
Samen met beeldend kunstenaar Peter
van Hugten (1949) en vormgever Huug
Schipper (1953) werk ik nu aan vier
MatchBoox met kattengedichten en
-liedjes van Annie M.G. Schmidt (19111995). Het gaat om ‘De kat van ome
Willem’, ‘Eenentwintig poezen’, ‘De
ribbeltjeskat’ en ‘Tussen Schore en
Goes’.
Voor de MatchBoox is millimeterwerk
vereist. De teksten mogen niet te lang
zijn en de tekeningen niet te groot. Het
moet letterlijk allemaal passen. Niet elk
kattenliedje van Annie Schmidt was
dus geschikt: soms waren ze veel te
lang, soms veel te kort.

De covers van de vier doosjes.

– ARTICULA
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Een eerdere uitgave in de reeks.

Je hebt vaker poezen en katers
getekend. Waar waren die
tekeningen voor bestemd?
‘Voor uitgaven waar een poes in voorkwam. Dus als ik een tekening voor
het boek De olifant op de fiets moest
maken, dan niet.’

Peter, dit is de eerste serie
MatchBoox die je hebt
geïllustreerd. Was de ene tekst
van Annie Schmidt makkelijker
te illustreren dan de andere?
‘In je inleiding heb je het over beeldend
kunstenaar Peter van Hugten. Eigenlijk
ben ik dat niet, want beeldend kunstenaars zijn mensen die grenzen verleggen. Bijvoorbeeld door het plakken
van een banaan op een muur of het
doodmeppen van een kat en daar dan
een tasje van maken of een remspoor
van hier tot Tokio zetten of je vuile
onderbroek exposeren. Dat is het echte
werk. Hierbij vergeleken is dat wat ik
doe wel heel klein bier. Vertel dit maar
niet aan Arti, want dan word ik nog
geroyeerd omdat ik liever geen kunstenaar wil zijn, maar wel kunstenaarslid
ben.
Maar om antwoord op je vraag te
geven: het een is altijd makkelijker dan
het ander, maar dit was allemaal leuk
om te doen.’

Was het tekenen van de katten
voor de MatchBoox nu anders
dan toen en zo ja, in welk
opzicht?
‘Het zijn piepkleine tekeningetjes. Het
verschil zit ’m dus in het formaat. Straffeloos een tekening verkleinen ging in
dit geval niet op.’

Vanwege de lockdown en
daarna ook nog eens de
avondklok konden we niet
in de sociëteit overleggen.
We hadden daar toch wat
makkelijker ideeën kunnen
uitwisselen. Hoe sta je
tegenover het gebruik van een
webcam voor overleg?
‘Doe me een lol. Een vergadertijger
ben ik nooit geweest. Zoals veel van
mijn collega’s maak ik iets wat ik mooi
vind en als men er niks aan vindt, dan
is dat jammer.
Overigens is doorzakken in de sociëteit van groot belang. Vroeger werd
dit gedaan. Nu druipt er alleen keurigheid van de bar af.’

Je hebt ook nog een idee
voor een serie MatchBoox
onder het motto ‘Ik zou je het
liefste in een doosje willen
doen’ met gedichten over
liefde en erotiek. Wat moeten
we ons daarbij voorstellen?
‘Heel eenvoudig: het bijzondere is dat
het versje niet in een boekje, maar in
een doosje zit. Als je dat het liefste
doet of mét je liefste, dan denk je
aan het liedje van Donald Jones: “Ik
zou je het liefste in een doosje willen
doen.” Hij wil haar niet laten gaan
en zingt: “zelfs voor geen anderhalf
miljoen.” Dat zijn toch stevige bedragen.’
De box met de vier MatchBoox met de kattenliedjes van Annie M.G. Schmidt en de tekeningen van
Peter van Hugten kost € 24,95. Eén doosje (‘De
kat van ome Willem’) is ook afzonderlijk te koop
(voor € 6,95). Vormgeving: Huug Schipper van
Studio Tint. Zie verder www.matchboox.com
Fragment uit de ‘De kat van ome Willem’.
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JACQUES MEIJER, FOTOGRAAF, FILMER EN SCHRIJVER

‘STILZITTEN IS NIETS
VOOR MIJ’
Jacques Meijer (Delft, 1934) bezocht na de hbs de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in
Den Haag. Op de afdeling Grafische Vormgeving
kreeg hij ook les in fotografie, een vak dat hij
inmiddels heel zijn leven heeft beoefend.

Kees Funke Küpper

‘In 1960 ging ik in een vliegende
storm met een garnalentrawler naar
het radiozendschip Veronica. Zo kon
ik deze wereldprimeur maken van de
piratenzender die voor Scheveningen
met de uitzendingen begon.’

Daarnaast voelde hij zich aangetrokken tot filmen, en uiteindelijk heeft
Jacques Meijer zich meer beziggehouden met film dan met fotografie. In 2020 had hij een schitterende
expositie genaamd Beautiful Square
in de sociëteit van Arti et Amicitiae:
foto’s, vaak van vrouwen, gekaderd
in een vierkante lijst – square.
Deze fotograaf voelt zich overal

thuis en dat is dan ook te zien aan
zijn portretten van de zangeressen
Pia Beck en Ann Burton in Scheveningen, een prostituee in Amsterdam
en de vrouwelijke stadsbeiaardier
van Gouda. Jacques Meijer werkte
in de loop van zijn leven als persfotograaf, filmer en schrijver, zoals het
indrukwekkende cv op zijn website
vermeldt.

foto Kees Funke Küpper

PERSFOTO’S MET VERHAAL

Hij kwam in 1955 zonder diploma
van de academie en er moest geld
verdiend worden. Dus ging hij met
geleende camera’s op pad om persfoto’s te maken voor de kranten. Om de
verkoop te vergemakkelijken schreef
hij er later zelf verhalen bij. Op den
duur maakte hij hele reportages voor
geïllustreerde bladen of ging hij als
fotograaf met journalisten op reis. Hij
heeft veel artiesten gefotografeerd,
onder wie Toon Hermans en Wim Kan.
Van Wim Kan heeft hij eens een speciale serie gemaakt in Diligentia in Den
Haag. Jaren later fotografeerde hij
zo’n zelfde serie van Sanne Wallis de
Vries, ook in Diligentia.
Buiten de commerciële opdrachten maakte hij foto’s voor zijn eigen
archief. Zo’n opname kwam wel eens
van pas voor een latere commerciële
opdracht. Inmiddels heeft hij van zijn
werk zestien print on demand-boeken
gemaakt, die allemaal zijn aangekocht
door de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag voor de afdeling Bijzondere Collecties.

Jacques Meijer – ARTICULA

OVER OP FILM

FOTOBOEKEN

‘De eerste films maakte ik voor mezelf.
Daarna ben ik professioneel bezig
geweest. Als filmer kwam ik al snel in
aanraking met video en de andere digitale technieken. Daar ben ik al heel
vroeg mee bezig gegaan. Ik kreeg veel
opdrachten van onder andere de Europese ruimtevaartorganisatie Esa Estec in
Noordwijk. Dan filmde ik eerst en zette
ik het negatief over op videomateriaal.
Over de technische complicaties van die
projecten kan ik dagenlang vertellen.’
‘In 1968 kocht ik een 16 mm-camera en
bouwde ik een montagesysteem waarmee ik zelf films kon maken. Zoals het
reisverhaal Greetings from Japan en een
kunstfilm over fotograaf Gerard Fieret
(1924-2009). Een eigenzinnige fotograaf,
die alles fotografeerde wat hij op straat
tegenkwam, maar in zijn woon-werkkelder ook heel veel vrouwen in erotische
poses. Na het fixeren van zijn foto’s ging
hij met een spoelbak naar buiten om ze
daar in de regen af te werken. Mijn film
over Fieret wordt nog steeds gedraaid,
twee jaar geleden een half jaar lang in
expositieruimte LE BAL in Parijs, en tijdens de fototentoonstelling van Fieret
in het Fotomuseum Den Haag. Hij is op
diverse filmfestivals bekroond.’
‘In 1975 begon ik het bedrijf Jacques
Meijer Productions BV, als producent
van 16 mm-films en andere audiovisuele
producten. Aanvankelijk waren diavoorstellingen populair, later kwam daar
videoprojectie bij. Bij congressen wilden
de opdrachtgevers vaak een mix. De
onderwerpen varieerden van offshore
productie tot pootaardappelteelt, soms
met figuratie van balletdansers of brandweerlieden.’
‘In Den Haag heb ik als persfotograaf
veel politici gefotografeerd: Toxopeus,
Balken
ende, Kok. Ik moest eens een
minister fotograferen die niet wilde. Heel
jammer, de serie zou in een blad gepubliceerd worden. We wilden de minister
erbij hebben, omdat hij er goed in paste.
Waar ik het vandaan haalde weet ik niet,
maar ik zei: Dat is heel vervelend, maar
dan moeten we een cartoonist inhuren.
Binnen een halfuur werd ik teruggebeld:
Waar moest hij zijn voor die foto? Die
minister dacht natuurlijk: Ik wil niet als
clown worden afgebeeld.’

‘Eigenlijk ben ik mijn hele leven bezig
geweest met een combinatie van fotograferen, filmen en schrijven en daar
weer nieuwe projecten uit maken. Ik
heb veel films gemaakt voor grote
bedrijven. Interessante dingen fotografeerde ik dan ook voor mezelf, voor
mijn archief. Die foto’s kwamen soms
weer van pas voor een tentoonstelling.’
‘Je fotografeert, filmt of schrijft. Maar
een bedrijf binnenkomen… Alles is
tegenwoordig afgeschermd, ze moeten je kennen. O ja, dat is die of die
meneer, loopt u maar even mee. En dan
een opdracht binnenhalen… dat is het
allermoeilijkste.’
‘De coronatijd is natuurlijk vervelend.
Hotel Oostkerke 2019.
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Mijn vrouw en ik behoren tot de risicogroep en we houden ons aan de lockdown. We zijn beiden gevaccineerd en
ik kan autorijden, maar waar moet je
naar toe? Er is geen lol aan en het is
saai, maar dat heeft iedereen. Echt stilzitten is niets voor mij. Ik heb inmiddels drie boeken gemaakt met de titel
Archief in Plakboek en ben nu bezig
met een opzetje voor een vierde boek.
Het aangename is dat je nu gemakkelijk fotografeert met je iPhone. Zo ontstaan er series en kun je allerlei invallen
direct uitvoeren en digitaal publiceren,
zoals op de Facebookpagina van Arti.’
www.jacquesmeijer.nl
foto Jacques Meijer
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AL VIJFTIG JAAR

Het zijn er zeker tweehonderd, als ik het heb over de openingen in Arti in de
afgelopen vijftig jaar. Ruim veertig jaar heb ik ze als medewerker meegemaakt
en na mijn pensioen nu tien jaar als vrijwilliger.

Ria Stork

Afgelopen jaar was er voor het eerst

ingedeeld: geen bar, maar drie biljarts,

gebruikt, vast tegen de ronde tafel gezet.

geen echte opening van de Salon of de

twee van Berlage door biljartfabriek

In deze rare tijd van de lockdown komen

ledententoonstelling. Door de jaren heen

Wilhelmina gemaakt en één Russisch (?)

er mede dankzij Facebook en de nieuws-

waren dit toch wel de drukst bezochte en

biljart, ook wel zakkenbiljart genoemd.

brief van Arti wel weer allerlei leuke en

gezelligste openingen. Toen ik pas bij Arti

Een soort kleine pooltafel met leeuwen-

mooie herinneringen boven. Maar het

begon, waren de zalen ondanks een klei-

pootjes waar de ballen in terechtkwamen.

gemis blijft!

ner aantal leden goed gevuld met talloze

Op dinsdag werd dit biljart vast bezet

bezoekers. Er werd gerookt en gedron-

door Jan Sluijters junior en zijn echtge-

ENKELE RESTAURATEURS

ken, want in die jaren was dat op de zalen

note. Tegen de wand hing een prachtig

* Peter Klaasen bouwde de eerste bar in

gratis. Per tentoonstelling werd gekeken

fonteintje waar de biljarters het krijt van

de sociëteit, een U-vorm met hout dat

waar de bar kwam te staan: niet te dicht

hun handen konden wassen. Na de ver-

goed paste bij de toen nog houten lam-

bij de ingang, want dan was de doorloop

bouwing lag het fonteintje jarenlang op

brisering. Hij maakte ook twee boeken-

onmogelijk door de drukte bij de bar.

een kast in de bestuurskamer, en nu? Door

kasten, volledig in Berlage-stijl. Toen deze

Het sluiten van de tentoonstellingszalen

de biljarters waren er altijd wel mensen in

in 1989 afgebroken werden, waren veel

ging niet gemakkelijk, de enige manier

de sociëteit, ook omdat er een competi-

leden verontwaardigd, want ze veronder-

was om te stoppen met schenken en de

tie was tussen circa veertig leden met als

stelden dat ze echt van Berlage waren.

bar af te breken. Daarna gingen de bezoe-

afsluiting de finale, de beker en het buf-

Door de bar moest er een andere indeling

kers pas naar beneden om in de sociëteit

fet. Het bridgetafeltje onder de kroon

komen, het zakkenbiljart ging naar de

verder te drinken tot in de late uurtjes.

was ook veel bezet door bridgers.

werkplaats van Peter Klaasen in de Voetboogsteeg. Jaren later bleek er houtworm

Niet veel later werden er speciale consumptiebonnen gedrukt met aan elk bon-

Peter Klaasen restaureerde in die jaren

in te zitten: het was niet meer bruikbaar

netje twee strookjes voor een consumptie.

alle meubels, de stoel die op het filmpje

voor wat dan ook.

Bij de ingang van de zalen stonden twee

van Mirjam te zien is, heeft hij in 1972

zandbakken voor het doven van de siga-

gerestaureerd. Daarna konden de bij-

* ‘Kromhout’. Deze man, ik weet zijn

retten. Andere tijden!

zondere

weer

naam niet meer, kwam binnen op klom-

draaien. Men sprak altijd over die aparte

pen en op een bakfiets bracht hij de meu-

Nu zijn er digitale mogelijkheden om de

Berlage-stoelen, maar dit soort stoelen

bels naar de werf waar hij ze restaureerde.

tentoonstellingen toch te zien. Om niet

werd al in de zeventiende eeuw, veelal op

alleen voor tentoonstellingen, maar ook

Sri Lanka, gemaakt. Het werden gewoon

* Marjan Lambers: wat een passie had

voor

achter

ronde stoelen genoemd. De huidige naam

zij voor het restaureren. Van hout dat

de pc te gaan zitten. Een door Mirjam

is ontstaan in de negentiende eeuw en

ze verzamelde, werden nieuwe pootjes

gemaakt filmpje over de restauratie van

suggereert dat zulke stoelen werden

gedraaid. Ze maakte nieuwe bladen op

de meubels bracht me weer even terug in

bezet door personen van rang of stand.

de kleine ronde tafeltjes en wat haast

de tijd. De sociëteit was toen heel anders

Persoonlijk heb ik ze als ‘kinderstoel’

niemand weet, is dat ze in Berlage-stijl

atelierbezoeken

gewoon

‘burgemeestersstoelen’

vier kleine tafeltjes heeft gemaakt. In de

foto Mirjam Taverdin

Links het tafeltje van Berlage, rechts de replica van Marjan Lambers.

horeca noemen we dat een ‘twee-tje’. Ze
dienden om andere tafels te verlengen en
er konden twee mensen aan zitten. Nu
staan ze alle vier onder de lange ‘ledentafel’.

* Regi Romeny, die ik in het filmpje dat
Mirjam gemaakt heeft, met plezier heb
bekeken. Ook nu wordt er weer met zo
veel zorg gerestaureerd.
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ROEM
Als achttienjarige breng ik nogal wat tijd door in een Amsterdamse jongerensoos. Telkens wanneer ik daar op maandagochtenden de voordeur open, komt de weeë walm van vuile
asbakken en verschaald bier mij al tegemoet. Ik ben er dan
ook niet voor de gezelligheid of om sociaal te doen – buiten mij is er niemand in het pand –, ik kom er om te schilderen. De sooscommissie heeft mij gevraagd de wand van
een bijzaal naar eigen idee wat te verlevendigen. Dat is niet
aan dovemansoren gericht. Na het maken van een schets
op ruitjespapier stort ik mij op de tien meter lange strook
boven een schrootjeslambrisering. Het is in deze zaal waar
ik zo’n twaalf jaar eerder op woensdagmiddagen televisie
keek. Voor een stuiver genieten van Dappere Dodo en de
Verrekijker, en na afloop een plak ontbijtkoek voor onderweg. Nu sta ik er op een keukentrapje om – in bonte stripstijl – een rij vrolijke straattaferelen te schilderen. Hitsige
meiden bij een draaiorgel, verhuizers hangend in de hijstouwen, vechtende schoffies. Dat soort zaken. Na enige tijd is
de klus geklaard en blijk ik de opdrachtgevers niet teleur te
stellen. Sterker nog, ze willen dat ik ook de grote zaal-metbar aanpak. Opnieuw heb ik de vrije hand. Een uitgelezen
kans om mij aan iets heel anders te wagen. Het wordt een
muurschildering die qua voorstelling en stijl doet denken
aan De Staalmeesters. In mijn geval zijn het kaartende soosbezoekers. Ook zij zitten aan een tafel met Perzisch kleed,
maar bij mij drinken ze bier uit grote pullen. Realistisch
geschilderd – afgekeken van de grote meester –, maar dan
op mijn dilettantistische manier. Tijdens het werk vraag ik
mij af of het niet als oubollig zal worden ervaren. Het zijn
wél de jaren zestig, weet je wel. Maar tot mijn verbazing
zijn de reacties positief. Men waant zich in een zeventiende-eeuwse herberg. Als dank voor de waardering beschilder
ik een andere wand in een meer eigentijdse hippie-achtige
setting. Een paradijselijke ambiance in regenboogkleuren,
compleet met gevleugelde putti, bloemguirlandes en Love
and Peace in slaolieletters. Flowerpower in optima forma,
die de bezoekers in hogere sferen helpt brengen. De laatst
overgebleven wand schilder ik egaal zwart. Het dient als achtergrond voor een spierwit silhouet van een liggend naakt.
Voor dit artistieke doel is mijn vriendinnetje best bereid te
poseren, en zo ziet de jonge schilder ook nog eens wat. Het
eindresultaat mag er zijn, ik hoor niemand klagen. En dan
ineens zijn we vijfentwintig jaar verder en word ik uitgenodigd voor een reünie in de jeugdsoos. Ik ben benieuwd hoe
het weerzien zal zijn met mijn vroege werkjes. Maar als ik vol
verwachting de zalen binnenloop, moet ik echt even slikken.

Al mijn schilderingen zijn achter een diepgrijze verflaag verdwenen. Een wandlampje hier en een ingelijste foto daar
zorgen voor wat aankleding. Laat ik zeggen dat ik het als
verwarrend ervaar. Automatisch gaan mijn gedachten terug
naar alle uren op het keukentrapje, naar de muziek die ik
daarbij draaide, naar de honorering in de vorm van af en
toe een gratis drankje. Maar bovenal besef ik dat ik wel kan
fluiten naar eeuwige roem. Kennelijk heb ik destijds een
vooruitziende blik gehad door een paar jaar later voor de
televisie te gaan werken. Dan weet je van meet af aan dat je
werk al op het moment van uitzending vervliegt.
www.franslases.nl
illustratie Peter van Hugten
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WILM WOUTERS (1887-1957)

N

EEN GEËNGAGEERDE
‘FOUTE’ KUNSTENAAR
tekst Antoinette Frijns
foto’s Wim Ruigrok

Na afronding van zijn studie aan de
Rijksakademie vestigde Wilm Wouters
zich in de Pijp, waar hij deel uitmaakte
van de ‘kunstenaarsbent’. Tijdens WO I
deserteerde hij uit militaire dienst en
vluchtte naar Volendam. Daar was
dankzij hoteleigenaar Leendert Spaander een bloeiend kunstenaarsleven
ontstaan. In Volendam schilderde Wouters in figuratieve stijl figuurstudies,
portretten en dorpse taferelen van de
Volendamse bevolking.
Teruggekeerd in Amsterdam werd hij
lid van Arti et Amicitiae en Sint Lucas
en nam hij actief deel aan het verenigingsleven en de tentoonstellingen.
Zijn inzendingen op de voorjaarstentoonstellingen van Arti leverden hem
twee keer, in 1930 en 1942, een prijs op
uit het Willink van Collen Fonds. In 1950
exposeerde Wouters op de najaarstentoonstelling van tekeningen en aquarellen in Arti met een ingekleurde (krijt)
tekening, ‘Negerzanger’. Toen die niet

Bloemenmeisjes

was verkocht, bood hij zijn tekening
aan voor de verloting van de Vereeniging tot Bevordering van de Beeldende
Kunsten. De aankoopcommissie waardeerde zijn sympathieke geste, maar
wees het aanbod af, waarop Wouters
zijn werk aan Arti schonk, waar het in
het depot verdween.
Wouters was ook graficus. Voor kunstbeschouwingen bij Arti en voor de
Stichting ‘De Kunst in Nood’ ontwierp
hij affiches. Voor de jubileummap
honderd jaar Arti maakte hij de litho
‘Romantiek geval’.
Wouters was begaan met de maatschappelijke positie van de kunst en
de kunstenaar. Als medeoprichter van
de Maatschappij Rembrandt zette hij
zich in voor de positie van jonge kunstenaars.
Tijdens de Duitse bezetting werd hij
lid van de door het nazibestuur ingestelde Kultuurkamer. Hierdoor kon hij
schildersmateriaal verkrijgen, blijven
exposeren en werk verkopen. Voor de
Kultuurkamer verrichtte hij betaalde
werkzaamheden, zoals het ontwerpen van affiches en organiseren van
tentoonstellingen. Na de bevrijding
leverde dat hem een expositieverbod van drie jaar op; hij viel onder de
‘foute’ kunstenaars.
Kort na de bevrijding is hij, verdacht
van nazisympathieën, enige tijd geïnterneerd geweest. Dat tegen hem
ingestelde onderzoek is in 1947 geseponeerd. Ter verdediging had hij aangevoerd alleen te hebben meegewerkt
om de Nederlandse kunst en de financiële en sociale positie van onze kunstenaars te waarborgen. Ook was niet
bewezen dat hij NSB-lid was geweest.
Onvermeld bleef dat hij als lid van de
Kultuurkamer flink aan zijn kunst kon
verdienen.

Negerzanger

Zijn werk voor de Kultuurkamer werd
door verschillende van zijn vrienden
niet vergeten. In de uitnodiging voor
de receptie die een vriendencomité
hem ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag op 6 februari 1957
aanbood, werd gememoreerd: ‘De
vriendschap en de bewondering […]
die velen voor Wilm Wouters hebben,
sluiten niet uit, dat zij het op sommige
punten wel eens niet eens met hem
zijn.’ Een vingerwijzing naar zijn Kultuurkamertijd? Het Artibestuur was op
de receptie aanwezig. Twee weken na
zijn feest overleed Wouters. Op zijn verzoek was er geen herdenking in Arti.
Literatuur: Archief Arti; Claartje Wesselink,
Kunstenaars van de Kultuurkamer, 2014; Hans
Mulder, Kunst in crisis en bezetting, 1978; Merel
Haverman en Kim Heijman, In de voetsporen van
‘fout’. Vijf kunstenaars in de Tweede Wereldoorlog in Nederland, 2015. Tekst t.b.v. de expositie
‘GOED FOUT, Nederlandse grafische vormgeving
en WO II’ bij de Bijzondere Collectie UvA en
www.wilmwouters.nl
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KURT LÖB TEKENDE ARTI
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HOE RUIM IK VADER OP?
‘Arti was een soort huiskamer voor ons. Ik leerde met een luiertje aan lopen, me vasthoudend aan de rand van het biljart.
Vader tekende overal, dus ook in Arti. Toen ik na zijn dood, 1
juni 2015, zijn huis en atelier moest opruimen, kwamen daar
dus ook offset-litho’s van Arti boven water.’
Aan het woord is Truusje Vrooland-Löb, dochter van oudArtilid Kurt Löb (1926-2015). Löb, gevierd en gekend tekenaar en illustrator, behorend tot een, naar zijn collega Peter
van Hugten vaststelt, Duitse illustratietraditie, maakte met
een collega als Theo Kurpershoek vanaf de vroege jaren vijftig deel uit van de stamgasten aan de ronde tekenaarstafel
van Arti. Arti was toen veel meer dan nu een familiehuis.
Grootvader Jan Sluijters kwam er met zijn dochter Liesje en
haar man Jacob Kuijper. ‘Met Jantje, later Jan,’ – de dichter
Jan Kuijper – ‘speelden we tikkertje in de sociëteit.’
Kurt Löb, geboren in Berlijn, vanwaar hij met zijn ouders
en tweelingbroer in 1939 naar Nederland uitweek, werd als
‘halfjood’, maar een die in Berlijn op zijn dertiende wel bar
mitswa was geworden, in 1942 nog toegelaten aan de Rijksakademie. Na de oorlog vervolmaakte hij zijn opleiding in de
studio van Lettergieterij Amsterdam. Naast een drukke illustratiepraktijk was hij ook werkzaam als docent – decennia
lang aan de Koninklijke Academie te ’s-Hertogenbosch, maar

ook regelmatig als hoogleraar aan de Sommerakademie für
bildende Kunst in Salzburg. In 1994 promoveerde hij als een
van de eerste beeldend kunstenaars aan de Universiteit van
Amsterdam op een proefschrift over Exilkunstenaars.
Löb illustreerde alle groten uit de wereldliteratuur en werkte
voor uitgevers in binnen- en buitenland. ‘Hij vroeg altijd
vijftig bewijsexemplaren en gaf die dan weg aan vrienden
en bekenden. Van bibliofiele uitgaven hield hij er zelf ook
steeds een paar om die aan verzamelaars te verkopen. Terwijl hij in het hospice lag, was hij daar nog mee in de weer.
Maar toen hij overleed, lag zijn huis, vier huizen van mij
vandaan, toch nog vol met stapels boeken. En overal tekeningen, litho’s, offset-litho’s, schilderijen. Hij gooide niets
weg. Een deel heb ik kunnen veilen, een deel is naar musea
gegaan in Den Haag, Leipzig, Berlijn en Dresden; antiquaren
in Nederland en Duitsland hebben zich ook over het een en
ander ontfermd. Van de Arti-prenten, offset-litho’s, heb ik
nog een aantal genummerde en gesigneerde exemplaren
liggen. Als mensen interesse hebben, kunnen ze me mailen.
De prijzen zijn heel redelijk, tussen de 50 en 75 euro.’ (CH)

‘De Artitafel’ met hoogstwaarschijnlijk Liesje Sluijters en
echtgenoot Jacob Kuijper (met snor).

Tentoonstellingsbezoekers op Arti. Op de voorgrond, vermoedelijk,
Liesje Sluijters.

Truusje Vrooland-Löb: truusjevr@gmail.com

34

ARTICULA –

– ARTICULA

35

Vorige pagina's:
Nieuw lid Marieke Coppens
beantwoordt vragen van
de hoofdredacteur.

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

COLOFON
Hoofdredactie: Camiel Hamans
Eindredactie: Ellis van Midden
Redactie: Roelof van Gelder, Hans Kuiper,
Tia Lücker
Medewerkers aan dit nummer:
Antoinette Frijns, Kees Funke Küpper,
Roelof van Gelder, Camiel Hamans,
Hannah Hamans, Hans Kuiper,
Frans Lasès, Tia Lücker, Bob Polak en
Ria Stork
Fotografie: Jacintha Bierens, Terra Bruno,
Kees Funke Küpper, Jacques Meijer,
Miriam van Praag, Wim Ruigrok en
Caroline Waltman
Illustraties: Peter van Hugten
Basisvormgeving: Robin Hoogstad
Vormgeving: Anna Engels, StudioS2B
E-mailadres: articula@arti.nl

