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Kunstlievende logees gezocht

‘Eerst werden het geabstraheerde objecten, een vaas met bloemen 
bijvoorbeeld, teruggebracht tot vorm en kleur. Nu zijn mijn 
schilderijen volledig abstract. Door die abstractie is mijn 
verbeelding meteen de vorm. Dat is een enorme stap geweest.’

Samen
Chaim Oren is begin jaren zeventig vanuit Israël naar Nederland 
gekomen, heeft een paar jaar Rietveld gedaan en is vervolgens aan 
de slag gegaan, als schilder/beeldhouwer, maar als dat te weinig 
opleverde ook als lasser in de scheepsbouw of  voor Ballast 
Nedam in Utrecht. ‘We hebben het gered, mijn vrouw en ik 
hebben altijd in onszelf  geloofd en nooit opgegeven. De kinderen 
hebben gelukkig nooit gemerkt hoe zwaar het was. Wat ons 
geholpen heeft, is het contact met andere kunstenaars. We 
woonden in de Bijlmer – Chaim, inmiddels tot zijn verdriet 
weduwnaar, woont en werkt daar nog steeds – in Kruitberg zijn 
nog altijd veel ateliers. Met die collega’s praat ik veel. Ik voel het 
als een plicht om als ik iets weet, dat over te brengen aan anderen. 
Als ik met collega-kunstenaars praat, dan groeit het idee. Dan 
wordt het beter. Ik ben opgegroeid in een kibboets. Daar werkte je 
’s ochtends samen op het veld, at je daarna samen, ging je 
vervolgens samen naar school en deed je alles samen. In de jaren 
zeventig en tachtig was ik in Amsterdam betrokken bij veel 
groepen. Het was de flowerpowertijd, een periode waarin het woord 
samen nog heel gewoon was. De laatste jaren wordt het 
individualisme steeds sterker. Dat vind ik jammer. Daarom nodig 
ik elke vrijdag de andere kunstenaars die in Kruitberg werken uit 
in mijn atelier; we praten met elkaar, discussiëren, maken plannen 
en bespreken wat we gemaakt hebben. Twee uurtjes maar.’>

Chaim Oren zeventig en vernieuwend

‘Kunst is ook hoe je het werk naar buiten brengt’ 

‘Hoe kan ik iets creëren dat lijkt op niets, maar dat toch iets is?’ vraagt Chaim 
Oren (1948) zich af  wijzend op de enorme doeken die zijn atelier vullen. ‘Mijn 
hele leven heb ik figuratief  gewerkt, tot vier jaar geleden. Toen ben ik anders 
gaan kijken.’

Camiel Hamans

Chaim Oren
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Olieverf
‘Als ik aan het werk ben, dan moet ik alleen zijn. Ik heb, als 
ik begin, nog geen concreet idee in mijn hoofd. Ik begin 
met een kleur en die creëert zelf  de compositie. De kleur 
luistert heel nauw. Ik gebruik nooit een kant en klaar kleur 
uit de tube. Ik meng net zo lang tot ik de kleur heb, die ik in 
mijn hoofd heb. Je ziet daar dat grote gele schilderij met die 
zwarte cirkel. Ik heb eerst de achtergrond geschilderd, het 
gele vlak. Dat is olieverf, dus die moet lang drogen. Terwijl 
dat schilderij daar stond, zat ik hier in mijn stoeltje ernaar te 
kijken. Dagenlang. Het schilderij 
is een dialoog tussen mij, de kleur 
en de compositie. Ik vroeg me af  
hoe ik dat lege geraamte kon 
opvullen met lijnen, met een 
compositie of  misschien met 
kleur?’ 

Schelden
‘Op een gegeven moment wist ik 
het, ik moest een cirkelachtige 
vorm schilderen, waarvan de 
einden langs elkaar liepen, zoals 
mensen die naast elkaar lopen en 
elkaar niet aanraken. Die cirkellijn 
moest in een beweging op het 
doek. Geen overschilderen. Ik heb 
hier een paar dagen lopen 
nadenken hoe dat moest, welke 
beweging ik moest maken, vanuit 
de pols? Met mijn onderarm? 
Vanuit de schouder? Dat laatste bleek het te moeten 
worden.

‘Kleur is ook niet willekeurig. Kleuren hebben een kracht. 
Sommige kleuren schelden op elkaar, groen en paars 
bijvoorbeeld. Sommige kleuren houden niet van elkaar, 
maar als je er een streep oranje tussen zet, dan wordt het 
vrede. Ik heb ontdekt dat de irritatie automatisch verdwijnt 
als ze gescheiden worden door oranje. Daarom zie je vaak 
een oranje lijn of  vlak op mijn schilderijen.’

Arad

‘Vroeger heb ik veel beelden gemaakt. In 1994 heb ik met 
Ellen Roos het eerste vredesbeeld in het Midden-Oosten 
gemaakt in Arad, niet ver van de Dode Zee. Ik heb ook 
geprobeerd een Biënnale te organiseren aan de Dode Zee. 
Achttien kunstenaars uit de hele wereld hadden toegezegd 
mee te doen. Ik zelf  had het plan om kunstgras te leggen 

op de Dode Zee, waardoor de zee symbool zou staan voor 
de wereldbol. Op dat gras wilde ik plastic tulpen met 
lichtjes steken, die ’s avonds aan zouden gaan. Het idee was 
dat als er vrede komt, kan er gras groeien op de Dode Zee. 
Jammer genoeg gooide de Eerste Intifada roet in het eten.’

Mama Aisa
‘In de jaren tachtig was er een stichting Blij met de Bijlmer. 
De mensen daarvan kwamen naar me toe of  ik iets kon 
maken voor de Creolengemeenschap in Nederland. Ik heb 

toen contact opgenomen met een Voodoo-medicijnman 
hier en die vertelde me over de rol van Moeder Aarde, Aisa, 
in de Winti-religie. Moeder Aarde beschermt de aarde maar 
ook degenen die op Moeder Aarde wonen. Vanuit dat idee 
ben ik verder gegaan. Dat leidde tot Mama Aisa (1986), een 
enorm beeld op een eilandje vlakbij Grubbehoeve van zes 
meter hoog en twee maal twee in omtrek. Als je ernaast 
gaat staan, voel je haar kracht. Zo overweldigend is ze. Ze is 
volledig wit, alleen haar handen en gezicht zijn bruin. De 
opdrachtgever wilde aanvankelijk een zwart beeld. Ik heb 
uitgelegd dat dit niet kon. Moeder Aarde kleedt zich in een 
feestelijke witte jurk met veel bloemen erop. Die heeft 
Mama Aisa ook. Er is me wel gevraagd waarom Mama Aisa 
geen oren heeft. 

Dat hoeft toch niet. Zo’n machtige vrouw heeft geen oren 
nodig, die voelt alles. Na de Bijlmerramp in 1993 waren er 
mensen die het beeld wilden opblazen. Het was blasfemisch 
volgens de een, een afgodsbeeld volgens de ander.>

‘Kleuren hebben een kracht; 
sommige kleuren schelden op 
elkaar’

‘Ik wil mijn werk graag laten zien, 
want kunst behoort aan de 
openbaarheid’

Chaim Oren in zijn atelier
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En daarom was het vliegtuig in de buurt neergestort. 
Toen ook nog ontdekt werd dat de maker een Israëliër 
was, leek alles fout af  te lopen, want nu was het helemaal 
duidelijk dat het beeld het noodlot in de vorm van een El 
Al-vliegtuig had aangetrokken. Met veel praten is het 
vervolgens gelukt Mama Aisa te laten staan.’ 

Delen
‘Op de expositie die nu in Arti te zien is, toon ik alleen 
mijn laatste werk. Het abstracte werk. Ik wil dat graag 
laten zien, want kunst behoort aan de openbaarheid. God 
heeft jou als kunstenaar een gave gegeven. Die moet je 
delen met de wereld. Wat ik als kunstenaar maak, is uniek. 
Daarom moet je het laten zien, zodat mensen beseffen 
dat er ook een andere manier bestaat om naar de wereld 
te kijken. Kunst is veel meer dan het maken alleen. Het is 
ook hoe je werk naar buiten brengt.’  
De kosten voor een expositie zijn voor een niet erg aan 
de weg timmerende kunstenaar als Chaim Oren vrijwel 
niet op te brengen. Daarom organiseren vrienden een 
crowdfunding. Ieder die vijf  euro overmaakt op 
onderstaand bankrekeningnummer, doet mee in een 
loterij en maakt kans op een schilderij van Chaim. Zijn 
kleinzoon trekt bij de finissage het winnende lot.<

www.chaimoren.com

Chaim Oren No Limits, curator: Ronit Eden. Arti et 
Amicitiae 16 februari- 4 maart www.arti.nl
Vernissage : 16 februari 19.30
Performance : 24 februari 16.30 door Chaim Oren en 
celliste Salomé Roodenburg
Finissage en trekking loterij: 4 maart 16.30
Crowd funding: bijdragen zijn welkom op 
NL40INGB0658518720 tnv M.H. Keja ovv expositie 
Chaim Oren 

Nieuwjaarsborrel op 5 januari 
Voorzitter Babeth VanLoo blikte in haar 
Nieuwjaarsspeech zowel terug als vooruit en liep nog 
eens langs de beleidsplannen van bestuur en de nieuwe 
zakelijk leider Johanna Somers.  Financieel gaat het weer 
wat beter dankzij handige kostenbesparingen. De 
Museumnacht (met curatoren Arjen Lancel en Merel 
Noorlander) en de jaarlijkse Salon trokken veel volk en 
er zijn besprekingen gaande met De Kring en De 
Industrieele Groote Club voor meer samenwerking. Na 
afloop van de nieuwjaarsbijeenkomst liet men zich het 
traditionele stamppottenbuffet goed smaken. 

Kunstraadbijeenkomst 
Op 15 maart is er weer een Kunstraadbijeenkomst in de 
bestuurskamer. Het zijn bijeenkomsten waarop leden 
met ideeën welkom zijn en als klankbord fungeren voor 
het bestuur, vertegenwoordigd door secretaris Hans 
Kuipers. 
Het verslag van de laatste bijeenkomst op 11 januari is 
op te vragen bij het secretariaat. 

Ronit Eden, curator
Chaim Oren heeft hulp ingeroepen bij het samenstellen 
van zijn expositie. Curator Ronit Eden heeft de selectie 
gemaakt en bepaalt waar alles komt te hangen: ‘Drie jaar 
geleden vroeg een groep kunstenaars die in Kruitberg 
werken mij om een tentoonstelling samen te stellen van 
hun werk. Ik ben toen op bezoek gegaan in hun ateliers 
en heb zo Chaim voor het eerst ontmoet. Het werd liefde 
op het eerste gezicht. Chaim was de oudste van de groep, 
maar zijn werk bleek het sterkste. Het is very fresh.’
‘Een half  jaar geleden zei Chaim dat hij dit jaar zeventig 
wordt en dat dit hem een goede aanleiding leek om zijn 
recente werk te laten zien. Daar ben ik het helemaal mee 
eens. Dat nieuwe, abstracte werk is fantastisch. Rothko 
heeft hem geïnspireerd, maar Chaim is een heel eigen weg 
gegaan. He creates his own world.  De spirituele kracht die 
van het werk van Chaim uitgaat, voel je als je jezelf  
toestaat op te gaan in zijn schilderijen.’  
‘Chaim heeft me helemaal de vrije hand gegeven bij de 
keuze en de samenstelling. Wat ik, als curator, vervolgens 
doe is dat ik een tentoonstelling creëer die overeind moet 
blijven als je erdoorheen wandelt. De kijker moet zijn 
eigen verhaal scheppen. Wat ik doe is niets anders dan het 
bieden van een mogelijkheid daartoe.’
‘Hoe Chaim, iemand die als soldaat in oorlogen is 
geweest, die nog met zijn nachtmerries vecht, met zijn 
abstracte kunst een helende kracht tot stand weet te 
brengen, is bijna niet te vatten. Kijkers zijn vaak bang 
voor abstracte kunst. Bij Chaim zullen ze helende kracht 
en rust ervaren, kunnen ze voelen hoe schilderkunst 
omgezet wordt in spirituele objecten.’

http://www.roniteden.com  Conceptual and spatial 
design

http://www.chaimoren.com/
http://www.chaimoren.com/
http://www.arti.nl
http://www.arti.nl
http://www.roniteden.com/
http://www.roniteden.com/
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Actueel in Arti
Hoezeer de maanden december en januari ook gericht zijn 
op huiselijkheid, Arti bleef  druk en drukbezocht. Wim 
Ruigrok was er vrijwel altijd bij, én met zijn camera

15 december: 
Edu Braat veilde met veel succes verweesde kunstwerken. De sociëteit was goed gevuld met belangstellenden en er werd 
af  en toe geanimeerd geboden. Vooral voor grote schilderijen was weinig belangstelling, maar omdat alles verkocht moest 
worden om ruimte te maken op zolder en dus à tout prix afgehamerd werd, vonden deze toch kopers, die er best blij mee 
waren. Alles tezamen brachten de 27 lots ruim negenhonderd euro op, genoeg voor de beoogde vitrine. 
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Typ hier om tekst in te voeren
19 december: 
Menschen-Worte. De gedichten van Dadaïst Hans Arp, die ook publiceerde in De Stijl, werden in het kader van De Salon tot 
leven gebracht door Antje Lohse, mezzosopraan, Marieke Franssen, fluit, Miriam Overlach, harp en Jelte van Andel, 
contrabas.  

21 december: 
Het jaarlijkse gezamenlijke concert van het Artikoor en het Wellingtoonkoor. Een vol huis en een vol geluid.
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13 januari: 
Alexander Schabracq, Joseph Sassoon Semah, 
Roland Berning en Manèl Esparbé í Gasca 
exposeerden als four Musketeers. Vier niet meer zo 
jonge kunstenaars die lieten zien hoe levendig hun 
geest en werk is. 

26 januari: 
Club Arti, elke laatste vrijdag van de maand, muziek, dans, acts en drank. Tot in de vroege uurtjes.

7 februari: 
Peter Poldervaart toont een deel van zijn collectie 
Japanse papierrollen in de sociëteit.    
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Anita Mizrahi, kunstenaar en 
wereldreiziger

Van het een komt het ander

‘Zodra ik de Utrechtsebrug over ben, ligt de wereld aan 
mijn voeten en voel ik me vrij.’ Dat zegt kunstenaar en 
wereldreiziger Anita Mizrahi. Haar motto is: Soms kom je 
in je leven de juiste mensen tegen op het juiste moment; zo 
gaat alles op een organische manier in elkaar over. Van het 
een komt het ander zonder dat je daar al te veel moeite 
voor hoeft te doen.

Antje Postma:

‘Mijn vader was Turks’, 
zegt Anita Mizrahi, ‘In 
1939 strandde hij op 
doorreis naar Zuid-
Amerika per toeval in 
Rotterdam, samen met een 
aantal andere Griekse en 
Turkse mannen. Ze bleven 
hangen en kwamen in 
contact met Nederlandse 
vrouwen.’ Anita is geboren 
en getogen in Amsterdam. 
Zoals ze zelf  zegt: ‘Het 
reizen werd me met de 
paplepel ingegoten. Het is 
de inspiratiebron waaruit ik 
mijn hele leven kan putten. 
Onderweg houd ik 
dagboekjes bij en maak ik 
tekeningetjes die ik later 
uitwerk. Tegenwoordig 
gebruik ik vaak een digitale 
camera om indrukken vast 
te leggen. Dat gaat sneller 
hoewel het tekenboekje 
toch mijn voorkeur heeft.’

Kunst
Haar opleiding tot graficus 
kreeg ze aan de Rietveld Academie. Op verscheidene 
plaatsten in de wereld was ze vervolgens werkzaam als artist 
in residence,  onder meer in Zuid-India, Spanje, Mexico en 
Zuid-Frankrijk. Ze heeft een atelier op het voormalige 
WG-terrein in de Vrouwenkliniek met mooi daglicht, waar 
ze een etspers heeft staan. Ze vindt het een heerlijke plaats 
om te werken.

‘Ik hou erg van zwart-wit grafiek. Met soms een klein beetje 
rood voor wat extra spanning. Maar kleur hoort zeker ook 
bij mijn leven. 

Ik reis door gebieden waar veel kleur is. Bij grafiek – of  het 
nu om litho’s, etsen, zeefdruk of  lino’s gaat – moet je voor 
je begint nogal wat handwerk verrichten. De zinkplaat moet 
geschuurd worden, de randen gepolijst, enzovoort. Tijdens 
dat proces krijg je contact met die plaat en zie je jouw idee 
er als het ware al op staan. Je kunt van tevoren niet 
voorspellen hoe het werk er exact komt uit te zien. Het 
maken van een proefdruk ervaar ik dan ook altijd weer als 
een magisch moment.’ 

Les geven
Anita heeft ook veel 
ervaring met lesgeven, 
zowel in Nederland als 
ook in het buitenland. 
Zo gaf  ze les aan de Joke 
Smitschool, niet alleen in 
kunstvakken maar ook in 
aardrijkskunde. In 
Damascus doceerde ze 
op de kunstacademie 
voordat de oorlog daar 
uitbrak. 
Tegenwoordig komt ze 
als reisleidster vaak in 
Iran. De media laten 
volgens haar veelal een 
heel ander beeld zien dan 
de werkelijkheid. 
Bijvoorbeeld in de grote 
moskee in Teheran, waar 
mensen worden betaald 
omdat anders de moskee 
dreigt leeg te lopen. Dat 
kan niet voor de 
beeldvorming die 
daardoor zou ontstaan. 

Open Ateliers
Ze is betrokken geweest bij diverse projecten, zoals de 
Open Ateliers in de Nieuwmarktbuurt. 
Ook organiseerde ze een Ruilkunstbeurs met de naam Art 
Truc Troc. Ze is ze daar zelf  nog steeds trots op. ‘Het begon 
klein. Jonge mensen met nog niet veel ervaring kwamen 
wekelijks bij mij thuis om te praten over kunst, waardoor 
dit idee ontstond. In ruil voor een kunstwerk konden 
mensen iets van zichzelf  aanbieden zoals bijvoorbeeld >

‘Kunst zie ik als brug om 
contact te maken met mensen 
tijdens mijn reizen’

Anita Mizrahi in haar atelier
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een boottochtje, een etentje of  een week naar een huis 
ergens buiten of  in een andere stad.’ Ze huurde Loods 
6 op KNSM-eiland om de kunstwerken te tonen. Dat 
werd een enorm succes. De jonge kunstenaars hebben 
het later zelf  nog twee keer georganiseerd tijdens de 
Museumnacht in huize Frankendael en in Sexyland. 
‘Het mooie was dat er geen geld aan te pas kwam en dat 
je samen in onderling overleg tot een ruil komt waar 
beide partijen zich in kunnen vinden.’ 

Films
Samenwerken met andere mensen heeft Anita altijd 
inspirerend gevonden. ‘In de jaren negentig kreeg ik de 
kans om mee te werken aan een cultureel 
televisieprogramma. Ik kreeg een professionele 
opleiding aangeboden in camerabediening, belichting en 
interviewtechniek waar ik heel veel aan gehad heb. 
Daardoor ben ik gaan filmen en heb ik documentaires 
kunnen maken op vele plaatsen in de wereld. Samen 
met Maarten Rens, mijn toenmalige partner heb ik films 
gemaakt in Afrika. Een film die we gemaakt hebben in 
Noord-Afrika was La femme et l'amour en Tunisie, een 
roadmovie, waarin we vrouwen interviewden over de 
liefde. Dat waren niet per se traditionele vrouwen, maar 
juist vrouwen die westers geörienteerd waren, om in 
Europa te laten zien dat het stereotiepe beeld van de 
vrouw in de Arabische wereld niet overal geldt. 

Het was een echte eye-opener. De film werd in 
Nederland en België vertoond. Ik werd ook uitgenodigd 
op het filmfestival van Djerba (Tunesië), daar was het 
een ander verhaal: mannen waren geschokt, ze hadden 
nooit geweten dat vrouwen niet gelukkig waren in het 
huwelijk.
Kunst zie ik als brug om contact te maken met mensen 
tijdens mijn reizen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de 
culturele achtergrond en het verleden van volken, 
vooral in het Midden-Oosten. Die culturen zijn vaak 
veel ouder dan de onze en we weten er nauwelijks iets 
van.’

Arti
Wat betreft Arti: ‘Fijne plek, ik kom er eigenlijk al heel 
lang. Vroeger werd ik vaak meegenomen door schilders 
en fotografen die daar lid waren. Later ben ik zelf  
kunstenaarslid geworden. Gezellige sfeer om na een 
stressvolle werkdag een drankje te drinken en wat bij te 
praten met gelijkgestemden.’<

http://www.artolive.nl/kunst/442-anita-mizrahi

‘Arti heeft een gezellige sfeer om na 
een werkdag iets te drinken en wat 
bij te praten’

Arti en kunst 

Mattheüs 25:31-40                                                                                                     

Frans Lasès

Je kunt van de Bijbel zeggen wat je wilt, de schrijvers hebben 
er veel bruikbaars in gestopt. Zo vind ik de naakten kleden een 
zinvol werk van barmhartigheid. Als parttime docent aan de 
afdeling Fashion Design van ArtEZ lijkt het mij een passend 
onderwerp voor een opdracht. Maar om naakten te kunnen 
kleden, zullen modellen zich eerst moeten ontkleden. Ik vind 
twee NOS collega’s bereid voor het kunstonderwijs uit de 
kleren te gaan. In de fotostudio nemen zij de verlangde pose 
aan: staand en frontaal. Zwart-wit opnames van een 
schaamteloze Adam en Eva zijn het resultaat. De foto’s 
worden opgeblazen tot anderhalf  keer levensgroot en bij de 
decorafdeling op MDF-platen geplakt. Daar is men ook 
bereid de naakten liefdevol en met chirurgische precisie langs 
hun contouren te decouperen. Beide figuren rechtop gezet, 
overtreft het beeld mijn verwachtingen. Dit is spectaculair. 
Maar ook wel erg groot. Voor het vervoer van de twee naar 
Arnhem leen ik een Renault Kangoo. Omdat de onderbenen 
door de openstaande achterklep steken, knoop ik een rode 
zakdoek om Eva’s tenen. Zonder kleerscheuren bereiken we 
gedrieën het academiegebouw. Als de naakten even later in 
het praktijklokaal staan, kunnen de studenten ermee aan de 
slag. Ze maken ontwerpen die zij in papier realiseren. Een 
voor een worden de creaties op de modellen bevestigd en 
gefotografeerd. De oplossingen zijn heel divers. Waar de een 
tot een extravagant bruidspaar komt, beperkt een ander zich 
tot een vijgenblad. Hans en Grietje zijn vertegenwoordigd. 
Een monnik en een non. Er passeert werk van Viktor & 
Rolfadepten. Suske en Wiske. Zelfs een setje dat in Das 
Triadische Ballet niet zou misstaan. Al met al een waar 
panopticum. Missie geslaagd! Vandaar dat ik besluit ook mijn 
studenten Graphic Design los te laten op Adam en Eva. 
Anders dan de modo’s zien de grafo’s het meer als een outdoor 
activiteit. Sommigen fotograferen hun creaties in Park 
Sonsbeek, anderen doen dat in een rustige buitenwijk. Maar 
er is ook een groepje dat de drukste winkelstraat als locatie 
verkiest. Juist als zij de naakten willen kleden, worden zij 
door twee alerte politieagenten gesommeerd onmiddellijk te 
stoppen met het verstoren van de openbare orde. Ik begrijp 
dat wel, bijbelteksten moet je ook niet te letterlijk nemen. De 
studenten geven echter niet onmiddellijk gehoor aan het 
bevel, waardoor geshockeerde omstanders zich gaan roeren. 
Al snel is er sprake van een heuse opschudding in de anders 
zo rustige provinciestad. Van alle foto’s vind ik die van deze 
scène het meest geslaagd.

info@franslases.nl 

www.franslases.nl                                         

http://www.artolive.nl/kunst/442-anita-mizrahi
http://www.artolive.nl/kunst/442-anita-mizrahi
mailto:info@franslases.nl
mailto:info@franslases.nl
http://www.franslases.nl
http://www.franslases.nl
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Elke laatste vrijdag van de maand

Club Arti verjongt de sociëteit
‘We waren hier een keer op een vrijdagavond. Je kon een kanon 
afschieten. Toen dachten we: dat moet veranderen. Het is zo’n 
fantastische ruimte. Hier moet iets mee gedaan worden,’ zegt 
grafisch ontwerper en tekenaar Severin van Wageningen (1965) 
die samen met fotograaf  Marnix Goossens (1967) het initiatief  
genomen heeft voor Club Arti. 

Camiel Hamans

‘Een tijdje geleden kreeg ik een oude Avenue in handen, uit de jaren zeventig of  tachtig, met daarin een gesprek met Jan 
Cremer en Harry Mulisch. Die zaten, volgens het interview, toen hier allebei op te snijden over hun seksuele avonturen en 
hun hoerenbezoek. De heren troffen elkaar in Arti. Dat was een broeinest, toen. En dat is wat Marnix en ik weer willen: 
Arti als een plek waar mensen samenkomen, waar ze zichzelf  kunnen zijn en waar ze elkaar treffen om wat met elkaar te 
hebben. Het idee is om Arti te verjongen, om het weer tot een kweekplaats van creativiteit te maken, om Arti weer op de 
Amsterdamse kaart te zetten.’

Open Podium
‘Marnix en ik zijn al 
tientallen jaren bevriend. 
Dertig jaar geleden 
maakten we samen al 
muziek in Leeuwarden, 
waar we toen allebei 
woonden. Via Arjen 
Lancel, die al jarenlang 
achter de succesvolle 
Museumnachten in Arti 
zit, kregen wij een 
ingang bij het bestuur. 
De nieuwe bedrijfsleider 
van de sociëteit, Kaj 
Kraaij, wil dat er elke 
vrijdagavond iets gebeurt 
in Arti. Dat 
gecombineerd leverde 
het idee op van Club 
Arti. Vanaf  een uur of  
negen tot zeker twee uur 

’s ochtends is er een band, elke keer een andere, zijn er dj’s, zijn er acts en is er een open podium, waar talenten zich 
kunnen laten zien, waar ze kunnen pitchen. De stoelen gaan aan de kant, bij de haard staat de band, bij de vleugel de ene dj, 
in de rooksalon een tweede en voor de vermoeide benen kan er in de barsectie gezeten worden.’

Willy Wodka
‘Een vorige keer was Moritz Ebinger de act tijdens Club Arti. Hij liep rond in een berevel en speelde op een trompet 
waarop een opgezet aapje zat. Op een volgende avond zal Willy Wodka rondrijden in een elektrisch voertuig dat hij zelf  
ontwikkeld heeft. Het staat vol met buisjes en retorten, die via slangetjes met elkaar verbonden zijn. Hij beweegt zich 
tussen het publiek en schenkt liefhebbers kleine glaasjes wodka. 
Een bezoeker verzuchtte na het optreden van Ebinger: ‘Ik heb eindelijk weer eens het idee dat ik in Amsterdam zit.’ Club 
Arti mikt op een publiek van eind twintig tot en met alle ouderen, die zich jong voelen en die zichzelf  willen kunnen zijn. 
Tot 22.00 is Club Arti voor leden gratis. Daarna geldt voor iedereen, leden en belangstellenden, een entree van vijf  euro. 

Arti et Amicitiae
presents:

t o n i g h t :  T h e   L i v i n g  D a r k n e s s

Adress: Rokin 112  Amsterdam

A R T I
C L U B

Severin van Wageningen (rechts), een van de initiatiefnemers van Club Arti en bedrijfsleider Kaj Kraaij
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Op de banken recht tegenover Arti was ruimschoots 
plaats. Toch kwamen ze naast me zitten: drie mannen, 
compacte kerels, stevig gebouwd. Een met een 
borstelkop, een met een staartje en de derde was kaal. 
Twee hadden er joppers aan van een herfstige kleur 
bruin, de derde, de kale een blauw windjack. Ze spraken 
een Slavische taal met veel z- en s-klanken. ‘Gollandia’ 
meende ik af  en toe te verstaan.
Ze hadden schik zo met zijn drieën. Ze kwam van ver, 
misschien wel uit het Poolse oerbos of  van nog verder 
van over de Oeral. Ze 
maakten een vitale, krachtige 
indruk en bezaten blozende 
wangen met een waas van een 
baard van twee dagen. 
Waarschijnlijk jagers of  
vissers. Of  goudzoekers. 
Mannen van stavast die diep 
in de toendra’s jaagden op 
poolvossen en visten op 
snoek en steur. Het waren 
mannen die ’s avonds om hun 
kampvuur hokten en in 
knoestige taal oude verhalen 
opdisten, hun geweren onder 
handbereik. Mannen die van 
bijlen en hengels hielden en 
van borsjt en wodka.
 ’s Avonds trokken ze zich 
terug in hun zelfgebouwde 
blokhut. Ze oriënteerden zich 
op de zon, op de geuren van 
bossen en wisten hoe je vuur moest maken van oud mos 
en een tondeldoos. En welke bessen je kon eten. Een 
soort beroepspadvinders, grofbesnaarde woudlopers die 
de stad minachten.
Maar Amsterdam hadden ze gevonden, waarschijnlijk na 
duizenden kilometers te hebben gereden in een wrakke 
Opel Kadett die het bij Zevenaar begeven had. En nu 
kwam ze aan de kost in de bouw. Uitgebuit door 
zwendelaars en waarschijnlijk goed genoeg voor 
sloopwerkzaamheden. Je zag ze al vroeg in de ochtend in 
een onttakelde woning die gesaneerd moesten worden. 
Ze staan op het dak of  in een raamkozijn en smijten het 
achtergebleven huisraad naar beneden, zonder ‘van 

onderen’ te roepen. Ze zijn vaardig met de sloopkogel en 
het breekijzer en werpen met hun blote handen deuren 
en losgewrikte sponningen naar beneden of  als het moet 
een heel stuk muur dat in een wolk van gruis in de 
vuilcontainer belandt.
Een van de joppers tastte in zijn binnenzak. Op zoek 
naar een heupfles slivovitsj leek me, maar hij frutselde 
een plattegrond van Amsterdam tevoorschijn. Gedrieën 
bestudeerden ze de grachtengordel. Hun vingers 
draaiden rondjes over de grachten en hielden telkens halt. 
Ze gromden nog wat met elkaar en keken toen naar mij. 
Ik vroeg me af  of  ik genoeg kleingeld voor alle drie in 
mijn jaszak had.
Toe zei de kale ‘Ei, bitte.’ 
‘Ei?’
Ze knikten heftig.
‘Am Ei,’ verduidelijkte de paardenstaart.
‘Musik. Gebäude,’ vulde de derde nu aan. 
Aha, het Muziekgebouw. ‘Laufen oder Strassenbahn?’, vroeg 
ik.

‘Strassenbahn bitte.’
‘Ach so.’ Ik gebaarde naar de tramhalte. ‘Naar het Centraal 
Station en dan tram 26.’
‘Vielen Dank,’ sprak nu de kale. ‘Konzert, heute Abend. Wir 
spielen.’ Hij maakte het gebaar van een vioolspeler.
Ze stonden op maakten alle drie een buiging en liepen 
naar de halte.
Ik heb het nagezocht. Inderdaad, strijktrio’s van 
Sjostakovitsj stonden die avond op het programma.  
Ik had mij weer eens in de mens vergist.

Roelof  van Gelder
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Anke Labrie is 35 jaar beeldend kunstenaar

‘Kunst is altijd heel belangrijk geweest voor mij’
In Loods 6 is van 18 februari tot 4 maart de tentoonstelling 
Retrospectief  van werk van Anke Labrie ter gelegenheid 
van het feit dat ze zeventig wordt en 35 jaar beeldend 
kunstenaar is. Aan de oevers van de droom noemde ze de 
expositie, de titel van haar gedichtenbundel, geïllustreerd 
met haar schilderijen. 

Tia Lücker

Wat is belangrijker, beeld of  woord? 
Anke Labrie: ‘Beeld was een tijd 
belangrijk en nog wel, maar doordat ik 
geboren ben met de zogeheten 
brozebottenziekte, een erfelijke ziekte, 
schilder ik nu minder. Toen ik een jaar 
of  26 was, zei mijn man: Waarom ga je 
niet naar de Rietveld, je tekent leuk. Ik 
zei: dat kan toch niet, dat is veel te 
zwaar. Maar hij zei dat hij me wel zou 
halen en brengen. Aldus 
geschiedde.Vijf  jaar lang halen en 
brengen en zware tassen dragen. Ik 
was toen niet alleen gehandicapt, maar 
ook beeldend kunstenaar. Ik heb heel 
veel te danken aan mijn man, ik heb 
veertig jaar heel goed kunnen 
functioneren. Hij is vijf  jaar geleden 
overleden.’

Vrij
Labrie: ‘In 2000, het ging wat minder 
met mij, zei mijn man: Je schrijft ook 
leuk, ga daar nou wat mee doen. Er 
was toen een gedichtenwedstrijd waar 
ik eindigde op een gedeelde vierde 
plaats. Dat was dus een goed advies. 
Sindsdien schrijf  ik ook. Nu iets meer, 
noodgedwongen door mijn fysieke 
toestand.. Labrie: ‘Taal is nogal 
ingewikkeld en ik schrijf  vrij 
toegankelijke poezie tot nu toe, maar ik 
heb het idee – ik weet niet of  dat echt 
zo is – dat je ratio, je kennis  er meer 
bij betrokken is. Met schilderen heb ik 

het gevoel dat het schilderij en ik het 
samen doen, dat heb ik minder met 
poezie. Soms komt er een zin langs die 
je kunt grijpen.’
Anke Labrie maakt al lang gebruik van 
een bepaald kleurpalet met diepe, 
warme kleuren. Het wordt ook wel 
zuidelijk genoemd. Ze begon vrij 
donker. ‘Dat zie ik nu ik werk  bij 
elkaar zoek voor het retrospectief. 
Het werk wordt steeds abstracter, 
met grotere kleurvlakken, vaak toch 
wel met donkere lijnen er omheen, 
daar experimenteer ik mee.’ 

Aorta
Ze is begonnen in 1982. ‘Eigenlijk ben 
ik begonnen met een ziekenhuisbed 
geel te schilderen in Aorta, ik zat nog 
op de academie. Ik had toen net weer 
een voetoperatie gehad, eigenlijk had ik 
er zo genoeg van! Wilde verder kijken 
dan de rand van het bed. Ik ben in dat 
gele bed gaan zitten, midden in de 
galerie, en ben tekeningen gaan maken. 
Tussen al die krakers, het was een 
agressieve sfeer en ik hoorde niet tot 
de scene. 
Heb het een week volgehouden, maar 
afstand nemen van dat bed lukte niet 
helemaal. De laatste avond was prima. 
Ik ben wel even ontploft, heb de hele 
avant-garde van Amsterdam de les 
gelezen. Peter Gielen was altijd heel 
correct. Die heeft dan ook gezegd: We 
zitten fout hier.. Hij sloeg zijn arm om 
me heen en zei: ik ben zo oud en ik 
ben nog nooit een dag ziek geweest. Ik 
zat in dat bed en zei: ik ben zo oud en 
ik ben nog nooit een dag gezond 
geweest. Hij werd heel bleek en zei: 

Anke, ik zou hier niet tegen kunnen. 
Toen zei ik: waarom denk je dat ik dit 
doe? Hij brak en toen was alles goed, 
de sfeer was goed. Het was echt een 
performance, heel intensief, er waren 
zeker honderd mensen. Daar heb ik tot 
de dag van vandaag nog iets aan. Er is 
toen echt iets doorbroken, die 
omwenteling is heel wezenlijk geweest. 
Ook bij volgende ziekenhuisopnames 
moest ik altijd aan dat geel gekleurde 
bed denken.’ 

Diderot
Kunst is altijd heel belangrijk geweest 
voor Anke Labrie. Ze heeft altijd 
gewerkt, soms maakte ze wat kleiner 
werk tijdens herstelperiodes en ze heeft 
heel veel geëxposeerd. ‘Mijn partner 
kwam niet uit een kunstzinnig milieu, 
hij was heel onbevangen en had veel 
gevoel voor humor. Hij bediende de 
lithopers, want dat was voor mij te 
zwaar.Mijn man is een enorme steun 
geweest, anders had ik helemaal geen 
loopbaan gehad. Hij steunde me fysiek 
en ik hoefde niet zo bang te zijn voor 
die ziekte’ Labrie is begonnen in het  
alternatieve circuit en is lid geweest van 
een performancegroep. >

‘Ik heb heel veel te danken 
aan mijn man, ik heb veertig 
jaar heel goed kunnen 
functioneren’
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Daarna is ze steeds meer gaan 
schilderen. Labrie: ‘Modeltekenen 
heb ik ook gedaan, ook hier in Arti, 
vind ik heerlijk. Doe ik graag. 
Misschien dat ik dat weer kan gaan 
doen als ik met beter voel. 
Heb ook kunnen reizen, dat heeft 
ook wel invloed gehad op mijn 
werk.’
Schilderen doet Labrie in haar 
atelier in de Diderotstraat. ‘Abstract 
werken,’ zegt ze ‘moet geen excuus 
zijn omdat je het niet kan. De basis 
is figuratie. Iemand zei op een 
expositie: Oh, ze kan het wel! 
Bewijskunst noemt een collega dat.’

Kriebels
De laatste jaren schildert ze minder 
en schrijft meer poëzie. Dat had ook 
te maken met het verwerken van de 
dood van haar man. Labrie: ‘Ik was 
heel verdrietig na de dood van mijn 
man in 2012, de kleuren kwamen 
niet, moest van alles regelen, ik 
moest thuiszorg en vervoer regelen, 
het was echt heel pittig.’
Voor dit retrospectief  heeft Labrie 
ook haar collega’s van de Diderot-
ateliers uitgenodigd om een of  twee 
werken op te hangen. ‘Dit 
retrospectief  betekent ook dat ik 
ouder werk terugzie en het geeft me 
de kriebels om weer te gaan 
schilderen. Alles komt weer langs. 
Eigenlijk wilde ik hier in Arti 
exposeren, boven. Maar het paste 
niet in het beleid. Het werd 
afgewezen en toen zat ik ineens met 
een probleem. Wachten tot mijn 
75ste, maar ik weet niet of  ik dat 
haal, en of  ik energie nog of  weer 
heb. Toen kwam Loods 6 op mijn 
weg als goede mogelijkheid. Het 
klikt goed met de curator Ariane 
Mellink. Hier, in de bedding van 
Arti, had het minder energie gekost, 
maar nu is het leuker. Ik kan het 
doen zoals ik het wil. In het begin 
had ik de bibbers. Ik heb er zin in. 
De organisatie is achter de rug, alles 
is zo’n beetje klaar.’ <

ankelabrie.wwp-diemen.nl
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Retrospectief

Aan de oevers van de droom heet de tenstoonstelling in Loods 6 (bagagehal, 
KNSMlaan 289) van zeventig schilderijen van Anke Labrie en haar collega’s 
van de Diderotstraat. De tentoonstelling is van 18 februari tot en met 4 
maart. De tentoonstelling wordt om 14:30 officieel geopend door de 
voorzitter van het stadsdeel Oost met muzikale omlijsting. Ook de finissage 
op 4 maart is verrassend door de muziek. Dan zullen Reinder van der 
Woude en Maddy Rentenaar optreden. Verder is er de 21ste een rondleiding 
en de 25ste een poëziemiddag (allebei 15:00 uur).

Anke Labrie voor een van haar schilderijen
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Leo Jaller, meneer Jaller, kende ik vanaf  1970 toen 
ik als gerant in de sociëteit begon.
Hij kwam bijna dagelijks nadat hij zijn rondje op 
het Waterlooplein had gedaan waar hij soms 
prenten of  prentjes vond. Leo, een Duitse jood, 
zou volgens zeggen nog in de Eerste 
Wereldoorlog hebben gediend en door diverse 
onderscheidingen de Tweede Wereldoorlog zijn 
doorgekomen.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij mij 
altijd aansprak met Frau Wirtin. Zijn 
boterhammen met ossenworst moesten doppel 
belegt. In de middag een potje biljarten en soms 
een dutje in de leren fauteuil die door een aantal heren was aangeschaft en Leo had het leeuwendeel betaald. Naast de stoel 
stond onder de Breitner een hoge sokkel met de kop van Leo Jaller. Nadat de sokkel was omgevallen en in het parket een 
flinke deuk had veroorzaakt werd de kop boven op de kast geplaatst. Prima vond Leo Jaller deze nieuwe plek, hij wees 
omhoog en zei tegen me ‘Auch wenn ich nicht mehr da bin, bin ich noch immer da’ en grinnikte. 

De stoel
Leo werd ziek en kwam niet meer. De stoel, waar het stro door de armleuningen kwam, moest maar eens weg. Hans, die 
op de zalen werkte, wilde hem graag hebben voor op zijn atelier. Na een telefoontje van Leo’s verzorgster dat zij met hem 
kwam eten voelde ik de bui al hangen. Leo kwam binnen en zei ‘Wo ist mein Stuhl?’ Leugentje om bestwil dan maar, ‘de 
stoel wordt opgeknapt meneer Jaller’. Hans plakte wat nepleer op de leuningen en bracht de stoel weer terug. Leo zat er 
weer in als hij kwam. 

Rechter
Een aantal weken later overleed Leo, die dag legde Dora van der Veen, de voorzitter, een bos rozen in de stoel. Hans nam 
daarna de stoel weer mee naar zijn atelier.
Toen kwamen de erven van Leo Jaller om het borstbeeld te halen, ze eisten het op. De kop hoorde in Arti volgens het 
bestuur en de leden, maar de erven vonden dat zij er recht op hadden. Er moest een oplossing komen via een uitspraak 
van de rechter. Een kopie moest er worden gemaakt door Pieter d’Hont en de kosten werden gedeeld. Nu staat de kop 
helaas in de opslag, wat zou het mooi zijn als hij weer terug komt boven op de kast. 
Leo Jaller ‘noch immer da’.

      

De kop van Jaller
Vorige maand kreeg ik de vraag of  ik Leo 
Jaller heb gekend. De vraagstelster had een 
portret van Leo Jaller met de tekst: Voor mijn 
vriend Leo Jaller, Mans Meijer , zomer 1962. 
Zoekend op internet vond zij een borstbeeld 
gemaakt door Pieter d’Hont in 1968,  er 
stond bij: Arti et Amicitiae.

Ria Stork

colofon

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

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

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

Emailadres:  articula@arti.nl
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Pieter d'Hont: Leo Jaller

http://www.arti.nl/algemene-informatie/de-vereniging/#
http://www.arti.nl/algemene-informatie/de-vereniging/#
http://www.arti.nl/algemene-informatie/de-vereniging/#
http://www.arti.nl/algemene-informatie/de-vereniging/#
mailto:articula@arti.nl
mailto:articula@arti.nl


14

Love me, I’m humble

‘Mijn drijfveer is water, muziek en kunst’
Maarten Schmidt wilde niet achter de tap op de foto (‘Arti-leden 
kennen me wel achter de bar’) maar met het logo van zijn bedrijf: 
Love me, I’m humble. Veel mensen weten niet dat hij dj in New York 
was en ook bij Het Proeflokaal van Wynand Fockink werkt.

Tia Lücker 

‘Ik doe een heleboel spannende dingen en ik heb al 
een heleboel spannende dingen gedaan. Ik ben een 
ambitieuze jongeman. Ik was dj in New York, waar ik 
vier jaar woonde. Later ben ik als regisseur gaan 
werken, voor Endemol, daar ben ik mee gestopt en ik 
ben in 2008 een eigen productiemaatschappijtje 
begonnen: Moma Productions. Mijn compagnon 
heette Mohammed oftewel Mo. Ook over Eberhard 
van der Laan – moge hij rusten in vrede – heb ik een 
documentaire gemaakt.’ Aan het woord is Maarten 
Schmidt, die van zichzelf  zegt dat hij vier keer van een 
school is geknikkerd omdat hij een vervelende 
klootzak was. Dankzij zijn moeder (en het geld van 
zijn vader) is hij naar kostschool in Zwitserland 
gestuurd. Dat vond hij heel gaaf: schoolreisje naar 
Egypte en verplicht skiën. Daarna studeerde hij in 
Boston en kwam in New York terecht.

Join the Pipe
Schmidt: ‘Ik heb ook nog voetbalregie geprobeerd, 
maar op een gegeven moment heb ik de stekker eruit 
getrokken.Toen werd ik gevraagd voor Arti – ik deed 
wel meer horecawerk – en ik ben gaan kijken wat het 
dj-schap, het regisseren en het reizen me opleverde. Ik 
vroeg me af: wat wil ik nu? Ik ben toen begonnen met 
wat ik nu doe: internationale evenementen houden die 
verbonden zijn met kunst en milieu. Het eerste festival 
was in Havana; ik streef  ernaar dat ik later als ik groot 
ben vier festivals per jaar kan houden: Havana, 
Amsterdam, New York en Boston. Met de 
opbrengsten daarvan wil ik watertappunten 
neerzetten.’ Het evenement in Havana is geweest en 
het watertappunt is het eerste van Join the Pipe in het 
Caribisch gebied. Join the Pipe stelt zich goed 
drinkwater voor iedereen en het tegengaan van gebruik 
van flesjes bronwater ten doel door het verkopen van 
watertappunten en flessen. Op die manier financiert Join 
the Pipe drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. 
Schmidt: ‘Mijn bedrijf  heet Love me, I’m humble, als 
tegenhanger van F... me, I’m famous (dat staat voor Fuck me, 
I’m famous en betekent ongeveer: Jeminee, ik ben 
beroemd!) van de dj Guetta die evenementen op Ibiza 

organiseert. De dankbaarheid dat ik hier woon, vertaal ik 
in water: als ik hier mijn plas doorspoel met schoon 
drinkwater, terwijl mensen aan de andere kant van de 
wereld geen water hebben en creperen van de dorst dan is 
dat raar. In Nederland zijn al heel veel watertappunten, 
als je het een keer gezien hebt, zie je ze allemaal. In 
Amsterdam bijvoorbeeld staat er een bij het 
Concertgebouw en bij het Anne Frank Huis.’>
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Maarten Schmidt met het logo van zijn bedrijf
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‘Ik krijg iets en wil dat ook beantwoorden. Dit is het 
antwoord dat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld.’ 
Caroline Waltman legt haar hand op haar boek 
Paradisewill.com,  waarin ze 609 door haar gemaakte foto’s 
publiceerde die ze combineert met 830 verzen uit het 
Oude en het Nieuwe Testament.

Drinkwater
‘Ik dacht: nu ga ik een festivalorganisatie beginnen en 
hoe kan ik dat verschillende lagen geven. Ik kan als dj 
in het Vondelpark gaan staan en daar zullen wel 
mensen op af  komen en daar krijg ik dan ook nog wat 
centen voor, maar ik wilde een evenementenbedrijf  
dat ook iets teweegbrengt, een boodschap uitdraagt, 
dat iets achterlaat. Elk festival dat wij willen geven, in 
New York of  in Boston, daar laten we een tappunt 
achter. Met kunstenaars ben ik in contact dat er een 
kunstwerk komt met bijdragen van iedereen. Die 
kunstwerken worden na afloop geveild, het liefst in 
een zaal als Arti, en de opbrengst gaat naar Join the 
Pipe.’
Hij verkoopt ook de waterflessen van partner Join the 
Pipe die een levenlang bruikbaar zijn. Ze zijn niet 
gemaakt met gifstoffen, breken niet af. Je hoeft ze niet 
weg te gooien zoals flesjes met bronwater, wat gunstig 
is voor de plastic soep. Het is altijd bij te vullen met 
drinkwater. 

Pelgrims
Schmidt: ‘25 juli is de naamdag van Jacob, de heilige 
van Santiago de Compostela en bovendien de 
beschermheilige van Spanje. Op de pelgrimsroute 
naar Santiago zijn te weinig tappunten voor schoon 
water, daarom wil ik een muziekevenement daar 
organiseren. De plaats weet ik ook al, de laatste stop 
voordat je de stad binnenkomt. Daar is een 
auditorium waar al wat bandjes en zo zijn geweest. Ik 
heb geleerd dat je niet de eerste keer voor veel 
mensen moet gaan, maar voor een paar honderd. Ik 
ga nu in Spanje naar de sponsors, daar zijn nu al mijn 
pijlen op gericht.  Dan heb ik geld voor internationale 
en nationale, dus Spaanse, musici – anders wordt het 
zo’n nazi-technofeestje en dat moeten we niet 
hebben. We willen niet als neo-kolonialisten weggaan 
met een gevulde zak. Natuurlijk ben je dat toch, maar 
we laten wel een watertappunt achter.’

Cursus
Schmidt: ‘Arti is nog steeds leuk, een bijzondere en 
een mooie plek. Ik heb hier drie jaar lang 
kunstgeschiedenis meegekregen, wat je noemt een 
cursus.  Van alles,  de drie Bs: Berlage, Breitner en 
Bleys. Arti is een heerlijke plek. 
Wat mijn drijfveer is? Kunst, muziek en water. 
F... me I’m famous - doet denken aan siliconentieten en 
Russen – ik ben op zoek gegaan naar het 
tegenovergestelde en dat is: Love me, I’m humble. In het 
Spaans is dat Ama me, soy humilde. Ama staat voor 
aqua, musica, arte oftewel: water, muziek, kunst. Jaja, 
zo zoek je als creatieveling.  We gaan mooie festivals 
maken, mooie kunstwerken die we zeker gaan veilen, 
liefst hier in Arti.’ <

Een volgend fotoboek van Caroline Waltman 

Het woord is beeld geworden

Camiel Hamans

Dat Caroline Waltman in de kunst terecht zou komen, zou 
gaan fotograferen en zich met de Bijbel in zou laten stond 
geenszins in de sterren geschreven. Tijdens haar studie 
International Business  in Amsterdam ging ze in 1991 op stage 
naar Mexico, waar ze een bedrijfskundig onderzoek voor een 
lokaal radiostation zou uitvoeren. Mexico veranderde haar 
perspectief: ‘Het is een land waar de kunst van het volk is, waar 
kunst niet elitair is, waar een kaartje voor het concertgebouw 
zoiets als een euro kost, waar muziek op straat gemaakt wordt, 
waar tentoonstellingen ingericht worden op straat. Ik werd zo 
door deze sfeer gegrepen dat ik bedacht: als ik terug kom, ga ik 
iets maken. Ik ben toen als liefhebber met beeldhouwen 
begonnen.’ 

Granite
‘Dat greep me. De fysieke kant ervan vond ik heel 
aantrekkelijk. Het had iets verslavends. Mijn stenen werden 
steeds groter, harder en zwaarder, mijn gereedschap steeds 
gecompliceerder en elektrischer en mijn studiereizen steeds 
langer. Ik werd een professioneel beeldhouwer. Zonder 
academie, maar ik heb wel altijd samen mogen werken met 
goede leermeesters. Ik kwam vanwege het graniet in Zweden 
terecht, waar ik jaren een atelier gehad heb. Graniet is mijn 
grote liefde. Ik had altijd mijn camera bij me. Ik werkte in 
Zweden in een steengroeve, die gedreven werd door een 
coöperatie van werklieden. Dat waren echte ambachtslui. De 
een voerde een order uit voor stoepranden, de ander voor 
aanrechtbladen en weer een volgende maakte stenen voor 
sierbestrating. Al die mannen hadden hun eigen cabine, waarin 
ze werkten. Op de houten wanden daarvan stonden bij de een 
berekeningen, bij de ander teksten als ‘ik hou van je’, bij een 
volgende het getal pi in zoveel decimalen, 3,141 592 653….., 
bij weer een ander half  schunnige tekeningetjes en bij een 
laatste opzwepende kreten. Ik zag de poëzie hiervan in, de 
mensenhand, en ben daarom die wanden gaan fotograferen. 
Dat is mijn fotoboek Wall/line Muur/lijn (2005) geworden.’

Hooglied
‘Vervolgens durfde ik het ook aan mensen te fotograferen, 
eerst nog beschilderd en verbonden met objecten > 
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en afscheidingen. Dat werd mijn volgende boek. Daarna 
kon ik het planmatige loslaten. Bij mijn derde 
kunstenaarsboek Geboortegrond/Native Soil ben ik zonder 
vooropgezet plan begonnen. Ik ben het landschap 
ingegaan. Als beeldhouwer tastte ik de grenzen van het 
landschap af, als fotograaf  kon erin naar binnen gaan. Dit 
boek, gedrukt op krantenpapier en op Japanse wijze  
gebonden is niet alleen goed ontvangen, maar bracht 
mezelf  ook op een nieuw idee. Er staan naast foto’s van 
landschappen, ook foto's in van mensen die op hun 
geboortegrond wonen, werken en verblijven. Toen ik het 
boek naderhand nog eens doorbladerde dacht ik bij een 
portret van een mooie exotische vrouw: dat zou de geliefde 
uit het Hooglied kunnen zijn. Niet dat ik zo vreselijk thuis 
was in de Bijbel, ik ben 
wel altijd geïntrigeerd 
geweest door het 
onnoembare en ik 
kende het Hooglied als 
prachtige en heel 
concrete liefdespoëzie. 
Toen ik eenmaal bij een 
beeld merkte dat ik 
daarmee een 
Bijbelfragment kon 
vertalen, leek het me de 
moeite waard om te 
proberen dat met meer 
beelden en Bijbelverzen 
te doen.’

Zoektocht
‘Exodus, het tweede 
boek van de 
Hebreeuwse Bijbel, is 
een verhaal over 
opbreken, over op weg 
gaan. Dat heeft me 
geïnspireerd. Ik ben op 
reis gegaan, vooral in het Middellandse Zeegebied, heb 
foto’s gemaakt en heb daar naderhand de verzen bij 
gevonden en soms had ik teksten al in gedachte. Relevant 
daarbij was dat ik de overeenkomsten, maar even vaak de 
contrasten, in de vormgeving heb proberen te verbinden.’ 
Soms zijn de associaties bijna anekdotisch, zoals bij de 
jonge man die van zijn bromfiets stapt met een plastic 
boodschappentas waarin vijf  broden. Bij wie Johannes 6: 
1-14 in het hoofd heeft, komt nu natuurlijk de vraag op: 
waar verbergt die man zijn twee vissen? Andere foto’s zijn 
veel abstracter, zoals een eenvoudige horizon bij het begin 
van Genesis, het scheppingsverhaal of  een vage, maar 
kleurige, bewegende menigte bij Jozua 3: 17, het verhaal 
van de doortocht door de Jordaan. Paradisewill.com of  zoals 
Marc Mulders op de flap zegt Paradise will come is geen 
emblematabundel, geen praatje bij een plaatje.             

Beeld en tekst proberen samen een verhaal te vertellen, 
gaan de diepte in, stellen samen vragen. Of  zoals Desanne 
van Brederode het in haar inleiding stelt: ‘Het zijn geen 
educatieve plaatjes bij de praatjes, maar levende 
meerduidige “bewijzen” dat de zoektocht naar betekenis 
nog lang niet ten einde is en ook nooit ten einde zal 
komen.’ Beter en mooier kan het niet gezegd worden.

Expositie
Het project Paradisewill.com beperkt zich niet tot een boek. 
Er hoort ook een tentoonstelling bij, Zie mij. Die was tot 
half  januari te zien in het Bijbels Museum aan de 
Herengracht te Amsterdam, maar gaat vervolgens door het 
land. Eerst naar de prachtige boekhandelskerk van 

Waanders in Zwolle, die samen met de Hogeschool 
Windesheim een selectie van de foto’s met de bijbehorende 
teksten zal exposeren. Vervolgens gaat Zie mij naar de 
Walburgiskerk in Zutphen en daarna naar de Kloosterkerk 
in den Haag.<

http://www.carolinewaltman.nl/
www.bijbelsmuseum.nl/ziemij
http://www.paradisewill.com/
Caroline Waltman, Geboortegrond/Native Soil. 2009. 
Verkrijgbaar bij Galerie Johan Deumens Amsterdam 
www.johandeumens.com
Caroline Waltman, Paradise will.com. De bijbel in 609 

foto's en 830 verzen. 

ISBN 9789089721150. Heeswijk Dinther, Berne Media, 

2016 € 29,95.

Caroline Waltman
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Propaganda voor de Vereeniging tot 
Bevordering van Beeldende Kunsten 

Een experiment 
De Vereeniging tot Bevordering van Beeldende 
Kunsten (VBBK) hield jaarlijks eind december een 
verloting en kocht daarvoor op de voorjaars- en 
najaarstentoonstelling in Arti werken van leden. 

Antoinette Frijns
In 1932 was het aankoopbeleid aan de orde in de 
ledenvergadering van Arti. Sluijters was het niet eens met 
dat beleid. Voor de tentoonstellingen leverden veel Arti-
kunstenaars kleine werken in omdat volgens hem de 
commissie van aankoop die eerder (vanwege de prijs) 
aankochten dan grote werken. Bovendien werd, zo zei 
Sluijters, te veel rekening gehouden met de smaak van het 
publiek en minder met de artistieke kwaliteiten van het 
werk. Bobeldijk diende Sluijters van repliek. Hij herinnerde 
hem eraan dat toen hij, Bobeldijk, in de commissie zat, had 
voorgesteld een tekening van hem aan te kopen, maar dat 
Sluijters weigerde te verkopen toen op de prijs werd 
afgedongen. 

Reclamemiddel
De voorzitter was van mening dat de kas van de VBBK 
spoedig leeg zou zijn als er te veel groot en duur werk werd 
aangekocht. Vanwege de crisis had toch al een groot aantal 
leden het lidmaatschap opgezegd. Om nieuwe leden voor 
de VBBK aan te trekken, besloot het bestuur in 1932 als 
reclamemiddel de veertig voor de verloting aangekochte 

werken gedurende de maand december uit te stallen achter 
de ramen van de sociëteit aan de Spuikant naast de ingang. 
De verloting zou plaats hebben op 29 december om 8 uur ’s 
avonds. 

                    Afwisselend
   In de novembervergadering vroeg Peizel ‘wat 

eigenlijk de bedoeling is met de uitstalling aan 
het Spui’. De voorzitter antwoordde dat het 
bestuur hiermee propaganda voor de VBBK 
wil maken, een experiment waarbij afwisselend 
zo alle werken geëxposeerd kunnen worden. 
Ook is de bedoeling dat de proefdruk van de 
premieplaat 1932, een kleurhoutsnede van de 
basculebrug voor de Staalstraat door Wilm 
Wouters wordt tentoongesteld.
Garf  was het er niet mee eens. Hij kon zich 
niet verenigen met deze wijze van 
tentoonstellen, met deze ‘uitstalkast’, de 
werken kwamen niet tot hun recht en waren 
slecht belicht. Bolding van de commissie voor 
de verloting antwoordde dat het een proef  was 
en dat aan verbetering werd gewerkt. 
Zou Garf  met de ‘uitstalkast’ van de huidige 
huurder Rokin 114 tevreden zijn geweest?

Literatuur: Vergadering van stemhebbende
  leden 1932 

Uitstalkast nummer 114

Wilm Wouters, De Basculebrug voor de Staalstraat, 1932.
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Uit de Sociëteit

Het schilderij dat achterin de sociëteit 
in de alkoof  hangt kan tot het meubilair  
worden gerekend. Het is in 1939 
geschilderd door Huib Luns ter 
gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van Arti. Het stelt het voltallige 
toenmalige Arti-bestuur voor. 

Arti’s triomf en tragedie

Simon Barteling

Op het schilderij zitten met de klok mee naast Lizzy 
Ansingh, de enige vrouw, Jan Sluijters, Herbert van der 
Poll, Huib Luns (met baard), Gerard Westermann, Arnout 
Colnot, Salomon Garf, Felicien Bobeldijk, Bart Peizel en 
(van achteren) Sam van Beek. 
Lizzy Ansingh (1875 – 1959) was het boegbeeld van de 
Amsterdamse Joffers, een groep vrouwelijke beeldende 
kunstenaars. Ansingh gold als voorbeeld voor veel vrouwen 
met kunstzinnige drang.

Bestuur
De afgebeelde personen zijn allen zo rond de zestig en 
kunstenaars van naam (met Arti-medailles en diverse 
andere prestigieuze prijzen, aankopen door het Hof) Veelal 
waren ze ook lid van de kunstenaarsvereniging Sint Lucas. 
Bart Peizel, de zwager van Lizzy Ansingh, was daarvan 27 
jaar lang voorzitter. Het lidmaatschap van Sint Lucas was 
waarschijnlijk ook aantrekkelijk vanwege de 
tentoonstellingen van werk van leden die door dit collectief 
tot 1990 in het Stedelijk werden georganiseerd. 
De kunstzinnige nalatenschap van de leden van dit Arti-

bestuur is naast enkele grote musea vooral in lokale musea 
te vinden. 

Voorzitter
Luns was voorzitter en heeft zichzelf  er dus bij geschilderd. 
Hij leefde van 1881 tot 1942. Hij gold als een 
vooraanstaand kunstenaar. Hij was hoogleraar in Delft en 
vanaf  1934 tot aan zijn dood voorzitter van Arti. 
In Arti’ s jubileumboek (2014) heeft de auteur Camiel 
Hamans aandacht besteed aan dit schilderij en aan de 
opvattingen die Luns had: de schilderkunst was, volgens 
hem, bij uitstek het expressiemiddel van de Nederlandse 
volksaard. 
Er is ook een gravure van Leo Gestel: Jan Sluijters en Huib 
Luns, strijdend om de Prix de Rome 1904. Overigens dong ook 
Salomon Garf  (tevergeefs) mee naar deze prestigieuze prijs. 
Op deze prent zijn in het profiel van Huib Luns duidelijk 
de trekken van zijn zoon Jozef  (minister van Buitenlandse 
Zaken en later secretaris-generaal van de NAVO) te 
herkennen. 

Sluijters
Sluijters rijdt op een racefiets of  iets wat daar toen voor 
doorging. Hij won dan ook. Dat heeft er echter niet toe 
geleid dat hij met open armen bij Arti werd binnen gehaald. 
Integendeel, tussen 1910 en 1920 heeft hij wel vijf  
pogingen moeten doen om het - kennelijk felbegeerde - 
Arti-lidmaatschap te verwerven. Schilders van naam als 
Gestel, Van der Hem en Van Wijngaard werden ook 
afgewezen, maar die lieten het er bij zitten. Sluijters’ ideeën 
over kunst waren, volgens enkele prominente Arti-leden 
(onder wie Breitner) te revolutionair en in strijd met de 
welvoeglijkheid. Maar de aanhouder wint. Sluijters heeft - 
getuige dit schilderij – net als zijn vriend Salomon Garf  het 
uiteindelijk ook nog tot de status van prominent Arti-lid 
weten te schoppen. Het gevarieerde werk van Sluijters en 
zijn faam als de portretschilder van Nederland - vooral van 
vrouwen - zijn genoegzaam bekend. >Leo Gestel (1904), Om den prijs (Huib Luns en 

Jan Sluijters en de race om de Prix de Rome)
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Gesloten
Kort na het aanbieden van het schilderij volgde, door de 
Duitse bezetting, ook voor het Arti-bestuur een moeilijke 
periode. Het jaarverslag over 1941 vermeldt hoe op 11 
juli van dat jaar de Sicherheitspolizei Arti liet sluiten en 
dat Arti ’s bezittingen in beslag werden genomen. Het 
bevel werd een kleine drie weken later weer ingetrokken. 
Wel bleef  de sociëteit gesloten en ‘Joodsche leden van de 
Maatschappij moesten worden afgeschreven, waaraan 
gevolg werd gegeven’, zo stond in het verslag. Dat 
vermeldt verder nog wat over een verloting die moest 
worden uitgesteld, een legaat, twee prijzen die werden 
toegekend en dat, op voorstel van Luns in september 
werd besloten de maandelijkse vergadering van 
stemhebbende leden (voorlopig) niet te houden. In de 
vergadering van december werd goedkeuring gegeven aan 
‘de regeling van de toetreding tot de Kultuurkamer door 
de heer A.J.G. Colnot en het Bestuur der Maatschappij’. 
Dus ook Huib Luns, Lizzy Ansingh en de andere 
bestuursleden traden toe. 

Salomon Garf
Salomon Garf  moest dus amper twee jaar na de 
presentatie van dit schilderij, vanwege zijn joodse 
achtergrond zijn Arti-lidmaatschap opgeven en met 
anderen het veld ruimen. Garf  dook onder, was actief  in 
het verzet als vervalser van persoonsbewijzen, maar is 
uiteindelijk toch opgepakt en is in 1943 in Auschwitz 
vermoord. Een triest einde van een zeer begenadigd 
kunstenaar. Werk van hem bevindt zich onder meer in de 
collecties van het Joods Historisch Museum, het Drents 
Museum en het Rijksmuseum. Hoe Salomons’ vriend Jan 
Sluijters met deze uitzetting is omgegaan is onduidelijk. 
Hij heeft in ieder geval niet openlijk geprotesteerd.

Exclusief
De alkoof  achterin de sociëteit heeft voor mij altijd iets 
exclusiefs gehad. Alsof  die plaats is gereserveerd voor 
leden van het bestuur en/of  hoge gasten. Het schilderij 
straalt dat prestigieuze ook uit. Misschien dat ik daarom 
nog nooit in die alkoof  ben gaan zitten om er mijn maal 
te genieten. Dat gaat veranderen. En het schilderij? Ik zal 
er met andere ogen naar kijken: de triomf  van succesvolle 
kunstenaars en de tragiek veroorzaakt door een ontaard 
politiek systeem. <

Als kunstlievend lid bezoek ik graag tentoonstellingen. 
Afgelopen jaar waren er een paar heel mooie: Gek op 
Surrealisme in Museum Boijmans van Beuningen, Enrico 
Baj in het Cobra Museum, het schitterende nieuwe 
Museum Voorlinden, Zalig Nietsdoen in Museum   
Kranenburgh en de jubileumtentoonstelling van De Pont 
in Tilburg. Meestal ga ik met vrienden, maar recent zijn 
me een paar metgezellen ontvallen zodat ik op zoek ben 
naar nieuwe. 
Dat bracht me tot het volgende: Van vrijdagmiddag 22 tot 
en met vrijdagochtend 29 juni  heb ik de beschikking over 
ons familiebuitenhuis De Wildert, vijf  kilometer van 
Etten-Leur (bij Breda), aan de rand van een beschermd 
natuurgebied. Mijn grootouders lieten dat in 1930 
bouwen als vakantieverblijf  voor hun gezin met negen 

kinderen. Er zijn drie tweepersoons slaapkamers en een 
slaapzolder voor vijf. 
Het huis is gaandeweg voorzien van alle modern comfort 
en er hoort een flinke en bijzondere  tuin bij. Het is ook 
een uitstekende uitvalsbasis voor excursies naar 
bijvoorbeeld museum De Pont in Tilburg, het Van 
Abbemuseum in Eindhoven, de Verbeke Foundation in 
Kemzeke en naar Antwerpen. 
Arti-leden die het wel lijkt om daar een paar dagen te 
logeren, zijn van harte welkom tegen bijdrage in de 
kosten. Voor nadere inlichtingen edubraat@dds.nl

Actieve kunstlievenden gezocht
Edu Braat

Salomon Garf
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