
1

Inhoud

Theatraal beeldend kunstenaar Peter Zegveld                  1                     
krijgt de Arti-medaille 2017

Mart van der Wiel is archief- en collectiebeheerder         3            
bij Arti

De ballotage van kunstenaars voor Arti et Amicitiae       5          
was heel streng

Beeldend kunstenaar Sonja Rosing fotografeerde            6             
een jaar zonsopkomsten

Nieuwe stichting adviseert bij nalatenschappen:              7
Digitaal Kunst Beheer                                                     

Column Frans Lasès: Traag en van zeer nabij                  8
De Kunstenaar Uitgelicht

Bijna veertig jaar werkte kunstenaar Minne de Groot      9     
als technische man bij Arti

Jean-Philippe Paumier neemt deel aan de                       10
nieuwe-ledententoonstelling

Villa Delmonte: een inspirerend retraiteoord                  11
Agenda

Uit de oude doos: is Kees Verwey geroyeerd als             12 
lid kunstenaar van Arti?

Arti-medaille 2017 Peter Zegveld

Beeldend geluidstheater en geluidmakend beeld
Alsof  hij nog een verklaring verschuldigd is, zegt Peter Zegveld 
(1951) bij het weggaan: ‘Ik kom uit de jaren zeventig, dat was een 
rebelse tijd. Alles kon. Wat je bedacht, kon je gewoon doen. Wilde je 
muziek maken, dan maakte je een eigen instrument. Als je een 
muziekstuk wilde componeren, dan deed je dat eenvoudigweg. Zo is 
het mij ook gegaan, ik doe gewoon alles.’

Voor dat alles ontvangt Zegveld in augustus de Arti-
medaille 2017. Een jury van Arti-vakgenoten kent eens in 
de twee jaar deze prijs toe aan een collega beeldend 
kunstenaar. Peter Zegveld bekroont met deze prijs een rijtje 
namen van gerenommeerde tijdgenoten als Moniek 
Toebosch, Pieter Engels, Wim T. Schippers en Jos 
Houweling. ‘Ik vind het een eer,’ zegt hij, ‘want ik ben door 
vakgenoten voorgedragen. Verder krijg ik de gelegenheid 
de ruimte van een van de tentoonstellingszalen helemaal 
naar mijn inzicht te componeren. 

In dezelfde periode heb ik met anderen een expositie van 
kinetische installaties in het Rijksmuseum Twenthe, Ik speel, 
dus ik ben, maar ik weet al wel ongeveer wat ik in Arti laat 
zien. In het portaal heet mijn werk je welkom en in de 
grote zaal toon ik fragiel sculpturaal werk, dat geluid maakt. 
Niet voortdurend, in mijn werk is de stilte het fond waarop 
geluid zich manifesteert, een stilte die doorbroken wordt 
door een rituele dynamiek.’

Aorta
Geluid, beeld en beweging, het komt allemaal samen in het 
werk van Zegveld. In zijn immense atelier, een verlaten 
Bouwmarkt in Zaandam, laat hij zien hoe zijn figuren, 
objecten, installaties, opstellingen en mechanische 
instrumenten trillen, bonken, sidderen, ruisen, ratelen, 
sissen, klappen en dreunen. Zijn beeldend werk heeft ‘iets 
theatraals, toont illusie. Dat is mijn schriftuur’, legt hij uit, 
maar tegelijkertijd is hij ook een theatermaker die vrijwel 
zonder woorden, maar met beelden en geluiden zijn 
verhalen laat ontsporen.> 

Camiel Hamans

Geluid, beeld en beweging  komt 
allemaal samen in het werk van Zegveld

Peter Zegveld, Arti-medaille 2017
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‘Theatraal beeldend kunstenaar,’ antwoordt hij als hem 
naar een etiket gevraagd wordt, maar daarmee doet hij 
zichzelf  tekort. Twintig 
jaar lang heeft hij ook 
jeugdtheater gemaakt 
– ‘ik ben gelijk met 
mijn dochter 
opgegaan. Toen zij 
twintig werd, had ik 
het verhaal verteld, 
was de opvoeding 
klaar’ – en jaarlijks 
zo’n tachtig 
voorstellingen op 
scholen en in theaters 
gegeven. Daarnaast 
heeft hij met zijn 
mechanische 
muziekinstrumenten, 
bewegende objecten 
en schaduwprojectie ook volwassen producties gemaakt, 
stond hij ’s zomers op de Parade, heeft hij meegewerkt aan 
voorstellingen van Orkater, heeft hij eigen 
muziekproducties voor de VPRO opgenomen, heeft hij 
met componist Thijs van der Poll muziekstukken gemaakt 
en uitgevoerd en heeft hij samengewerkt met het 
Nederlands Danstheater en de Israëlische Bathseva Dance 
Company. Heel voorzichtig denkt hij nu met René 
Groothof  aan een productie op basis van gedichten van 
de Poolse Nobelprijswinnares Wislawa Szymborska.

Dopplereffect
‘Toen ik na mijn Haagse Academietijd naar Amsterdam 
kwam, raakte ik betrokken bij de Aortascene, de wereld 
van Peter Giele. In Den Haag zat ik bij Galerie Nouvelles 
Images, dat was honderd procent beeldend. Rond Aorta 
waren de disciplines niet zo afgebakend. Daar hielden we 
al manifestaties waar geluid en muziek aan te pas kwamen. 
Vlak daarna, begin jaren tachtig werd het beeldende en 
auditieve voor mij één ding. De apotheose kwam in 1985. 
Voor  De Appel maakte ik het project Dynamica Tumultus. 
Bij Almere heb ik een theater met tribunes gebouwd over 
de snelweg. De weg was het podium. Daar reden auto’s 
over met een snelheid van 180 kilometer. Die auto’s 
vervoerden geluid. De rode een G, de groene een D 
enzovoorts. Als die auto’s voorbijflitsten dan daalde door 
het Dopplereffect het geluid in het voorbijgaan. Voor het 
publiek althans: G werd Fis, D Cis et cetera. Bovendien 
deden er een groot koor en orkest mee. Het werd 
beeldende muziek. Op deze manier ben ik op het podium 
terechtgekomen. Eerst als dirigent, daarna als performer.’

Humor
‘Optreden met een koor en orkest van 35 man vereist een 
enorme logistiek. Dat werd me te veel en dus kwam de 

volgende stap: zelf  musici bouwen. 
 Op een gegeven  moment stond ik als een soort Nikkelen 

Nelis allemaal apparaten 
te bedienen op het 
podium. Ook dat 
werd te veel: dus 
moest ik toch weer 
anderen erbij vragen 
om een aantal 
muziekmachines en 
geluiden voor hun 
rekening te nemen. 
De auto’s werden 
vervolgens dansers en 
zo kwamen de 
dansproducties. 
Mensen die me bezig 
zagen, overtuigden 
me dat wat ik deed 
ook leuk was voor 

kinderen en op die manier kwam het jeugdtheater op mijn 
pad.
Vroeger was ik zelf  de verwezenlijking van mijn werk, nu 
stollen de ideeën in mijn werk. Hoewel…,’ langzaam 
borrelt er een schaterlach uit Peter Zegvelds grote lichaam 
omhoog om het gewicht van zijn eigen ernst te ironiseren: 
‘hoor mij eens; dat klinkt wel erg pretentieus.’ 

Wie met hem door zijn grote atelier wandelt en ineens 
opgeschrikt wordt door een Plofkist die op precies 
getimede momenten zelf  opspringt en met een klap weer 
neerdaalt of  door het Bonkbed, waarin een mechanische 
baby ritmisch tegen de opstaande wanden beukt, of  tussen 
de gordijntjes van zijn quasi Jan Klaassen-kast silhouetten 
ziet verschijnen die mechanisch converseren, gelooft niets 
van een mogelijke pretentie. Humor en een zekere 
lichtvoetigheid horen evenzeer bij Zegvelds schriftuur als 
immense houtconstructies en cortenstaal. Niet voor niets 
kreeg Zegveld van de gemeente Amsterdam de opdracht 
een Snoepkanon te ontwikkelen, dat bij de intocht van 
Sinterklaas zijn diensten bewijst. 
Het jubilerende Bimhuis vroeg Zegveld, die toen in een 
belendend segment aan de improviserende muziek 
werkzaam was, in 2014 om een klankbeeld. Dat werd een 
zeven meter hoge doorzichtige, stalen kogelbaan, waarin 
om de zes minuten een metalen kogel naar beneden 
donderde. Op zijn website biedt Zegveld de installatie nu 
te huur aan. Misschien iets om de opening van een nieuwe 
parfumerie luister en lawaai bij te zetten?>

Het Snoepkanon dat hij ontwierp 
bewijst bij de intocht van 
Sinterklaas zijn diensten
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Getob
‘Mijn beelden’, legt Zegveld op dicteersnelheid uit, 
‘houden het midden tussen object, figuur en machine. Het 
experiment is kenmerkend voor mijn werkwijze. Door te 
experimenteren kom ik tot vondsten die de poëtische kern 
vormen van nieuw werk. Mijn werk mikt niet op effect, de 
uitkomsten van mijn experimenten zijn altijd 
ondersteunend voor de inhoudelijke thematiek. 
De laatste vier jaar is mijn werk in een stroomversnelling 
gekomen, zowel technisch als inhoudelijk. Dat viel samen 
met de solotentoonstelling van mijn beeldende werk in 
Museum Boijmans Van Beuningen in 2013. Lag in mijn 
eerder werk de nadruk meer op visuele en auditieve 
fenomenen op zich, in mijn huidige werk zijn deze 
effecten steeds meer gelieerd aan het mens zijn en aan 
menselijke ervaringen. De belangrijkste onderliggende 
thema’s daarbij zijn de absurditeit van het leven, 
vergankelijkheid, de kwetsbaarheid van de mens: kortom 
het existentiële getob.’
Peter Zegveld, voor wie de Arti-medaille niet de eerste 
prijs is – aan het begin van zijn carrière werd hem al de 

Buning Bronger prijs 1982 toegekend, in 1992 kreeg hij de 
Charlotte Köhlerprijs en zijn Kindertheatervoorstelling 
Klein Duimpje in de Goot is in 2007 bekroond met een 
Zilveren Krekel, net als twee jaar eerder zijn voorstelling 
Mama is jarig – blijft graag down to earth. Bij het afscheid 
zegt hij: ‘De Arti-medaille is een grote eer, maar de pegels 
die erbij horen zijn net zo welkom.’ Wijzend op de grote, 
goed onderhouden loods waarin hij werkt, vervolgt hij: 
‘Het lijkt van de buitenkant dat ik alles goed voor elkaar 
heb, maar het blijft aanpoten. Ik moet er heel hard voor 
werken.’<

Peter Zegveld, Arti-medaille 2017, Tentoonstellingszaal 
Arti: 18 augustus-17 september
Ik speel, dus ik ben, kinetische installaties, Rijksmuseum 
Twenthe: 9 juli -22 oktober. 
http://www.peterzegveld.nl/

‘Alles moet vindbaar zijn; we 
moeten weten wat er in huis is’

Mart van der Wiel: historicus als archivaris 

Tia Lücker

Mart van der Wiel werkt sinds augustus als 
archief- en collectiebeheerder bij Arti et 
Amicitiae. Hij is de opvolger van Lotje 
Pasteuning, die acht jaar bij Arti heeft gewerkt 
om het archief  bij elkaar te brengen en de 
aangekochte kunst te inventariseren
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‘Lotje was kunsthistorica en wat meer van de kunst. Ik 
ben historicus en wat meer van het archief. Ze heeft me 
gevraagd als haar opvolger. Vier dagen in de week werk ik 
in het Noord-Hollands Archief  in Haarlem en een dag in 
de week hier. Het is een echte uitdaging. Het was een 
beetje een ramp wat ik aantrof.’ 
In 1989, toen Arti 150 jaar bestond en er een boek moest 
komen – dat er ook is gekomen: Een vereniging van ernstige 
kunstenaars – is er al gepoogd het archief  op te schonen, 
maar de zolder staat nu helemaal vol. 
Van der Wiel: ‘Ik ben begonnen en ik zorg dat de 
documentatie op orde is. Wat ik nu doe, is collectiebeheer. 
Ik wil er voor zorgen dat de collectie goed is, dat alles 
vindbaar is, dat we weten wat er in huis is. Dat is nu lang 
niet altijd het geval: er is van alles, boeken, tekeningen, 
zelfs schilderijen en beeldhouwwerken, aangekocht of  
geschonken.>

http://www.peterzegveld.nl/
http://www.peterzegveld.nl/
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Ik beantwoord ook onderzoekvragen, een à twee per 
week. Dat zijn vragen als: was dit een lid? En wanneer? 
Op zich zijn dat simpele dingen, maar het archief  moet 
op orde zijn, anders kan je de antwoorden op die vragen 
niet vinden.’

Mijlpaal
Van der Wiel: ‘Vandaag heb ik een kleine mijlpaal 
bereikt: een kast op mijn kamer is helemaal 
geïnventariseerd. Alles heb ik door mijn handen laten 
gaan en in dozen verpakt. Wat heel erg leuk was: ik heb 
de oprichtingsbrief  van Arti et Amicitiae van Pieneman 
gevonden. Die zat in een doos uit ’89 met van alles. Je 
komt mooie dingen tegen en leuke gegevens.
Wat belangrijk is bij archiefwerk dat mensen bij hun 
erfgoed, hun historie kunnen. Ik moet het wel opruimen 
en ontsluiten. De zolder bijvoorbeeld staat helemaal vol. 
Er staat daar heel veel weg te kwijnen. Er staat daar 
overbodige administratie ruimte in te nemen. Mensen 
hebben meestal geen idee wat moet blijven. Natuurlijk 
moet administratie bewaard, maar dat kan ook digitaal. 
Dat digitaliseren kan alleen als er geld is. 
Om een voorbeeld te noemen: er staan 2700 catalogi, 
waarvan er maar een bewaard hoeft te worden. Maar het 
grote probleem hier is het afvoeren.’

De zolder is een kruipdoorsluipdoor te bereiken ruimte 
via een klein smal trapje. Als je er de weg niet weet, lijkt 
“buiten”, waar het overtollige papier naar toe moet, 
onbereikbaar. Er staan kasten vol met keurige mappen 
en papieren, alleen weet niemand wat het precies is. 
Van der Wiel: ‘Ik ben bezig met het inventariseren en 
beter verpakken van het aanwezige materiaal. Dat levert 
flinke ruimtewinst op. 
Daarna kan ik het archief  aanvullen vanuit het materiaal 
op zolder.
Mijn doel hier is helder: zorgen dat het archiefmateriaal 
tot 2007 naar het Stadsarchief  gaat. Als het helemaal in 
orde is, kan het zo naar het Stadsarchief.’

Kunst
‘Ik ben ook de kunst die Arti heeft aan het 
inventariseren. Ik verpak nu de tekeningen zuurvrij en 
doe er een etiket op waarop staat wat het is en van wie. 
Aan de schilderijen ben ik nog niet toe. Het liefst zou ik 
de kunst onderbrengen bijvoorbeeld bij het Van Gogh 
Museum, maar het is wel het eigendom van Arti. Het 
zou een flinke ruimtewinst opleveren. 
Je kunt je afvragen wat er met de collectie gedaan kan 
worden. Bijvoorbeeld mooie foto’s van maken die je 
kunt laten zien. 
Ik schat dat er vijfhonderd tot zeshonderd kunstwerken 
zijn. Dat is allemaal hier in deze ruimte, zonder goede 
klimaatbeheersing. Daardoor is het in de zomer te warm 
en in de winter te koud. Op zolder zijn schimmels en 
zilvervisjes. 
Hier in het depot staat ook de “verweesde kunst”, werk 
waarvan ik niet weet van wie het is of  door wie het is 
gemaakt. Werk dat na een tentoonstelling niet is 
afgehaald bijvoorbeeld.’ 

Zolder
‘Aan de zolder moet ik nog beginnen, dat ga ik nu doen, 
dat is echt een uitdaging. Daar zijn notulen in de kast 
gezet, jaarverslagen en nog veel meer dat allemaal weg 
kan. Niemand wil hier nog iets uit hebben, het zijn 
kasten vol, keurig opgeslagen. Toch moet alles 
doorgekeken worden voordat je er iets over besluit. Ik ga 
gewoon maar beginnen: wat is er, wat is er niet, wat kan 
weg.
Ik wissel het werk af: schoonmaken, opruimen, 
archiveren, inpakken, inventariseren.
Het grote probleem bij de meer dan overvolle zolder is 
het afvoeren van grote hoeveelheden papier, zoals 
catalogi en ander drukwerk. Je hoeft van alles maar een 
of  twee exemplaren te bewaren.’
De bibliotheek is begin jaren negentig al naar het Van 
Gogh Museum gegaan. De grote kast op de gang staat 
alweer vol boeken. ‘Dat is niet mijn werk als historicus. 
Dat moet een bibliothecaris doen.’<
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Ballotage van kunstenaars

Op 6 december 1839 was dit een feit, 
de Maatschappij Arti et Amicitiae, een 
vereniging voor beeldende 
kunstenaars en kunstminnende leden 
werd opgericht door de vijf  
directeuren van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten. Er 
waren slechts vier disciplines voor de 
kunstenaars, namelijk bouwkunst, 
beeldhouwkunst, schilderkunst en 
grafische kunst.
De ballotage was zeer streng en werd 
ook wel conservatief  genoemd. Toen 
de kunstschilder Anthon Rappert 
werd geweigerd, verwoordde Vincent 
van Gogh dit als volgt: ‘Met 
betrekking tot Arti, zo vind ik dit 
wederom een der gewone streken van 
die heren, een van die dingen die niet 
veranderen, die waren en blijven 
zullen wat ze zijn. Ik feliciteer U met 
dit refuus.’ (oktober 1882 )
Ook werden in 1911 in een 
ledenvergadering de leden Jan  
Sluyters, Leo Gestel, Piet van der Hem 
en Piet van Wijngaerdt gedeballoteerd 
met als argument dat hun werken te 
moderne aspecten hadden.

Discussie
Het balloteren van kunstenaars is vaak 
ter discussie geweest. Tot begin jaren 
zeventig waren er nog elf  leden uit de 
verschillende disciplines die in de 
ballotagecommissie zaten, bovendien 
had elk lid een vaste vervanger. Het 
stemmen gebeurde met bruine en 
witte bonen, minstens acht stemmen 
voor. Later werden het zeven 
stemmen voor en uit eindelijk kwam 
men door de ballotage met 
meerderheid van stemmen.
Omdat er ook een streng 
introductiebeleid was, namelijk een 

keer per maand en slechts drie 
maanden aaneen, behalve 
echt- en huisgenoten, 
konden afgewezen 
kunstenaars niet of  
nauwelijks nog de sociëteit 
bezoeken. Er werd een 
voorstel ingediend dat 
beeldende kunstenaars ook 
kunstlievend lid konden 
worden. 
Toen er gestemd moest 
worden tijdens de 
Algemene 
Ledenvergadering  waren 
de beeldhouwers Arie 
Teeuwisse en Jan Meefout 
hier op tegen, de kunstenaars zouden 
pronken met veren die ze niet 
verdiend hadden door niet 
geballoteerd te worden of  wanneer ze 
waren afgewezen door de 
ballotagecommissie. Het voorstel werd 
aangenomen en beide heren hebben 
staande de vergadering hun 
lidmaatschap opgezegd.

Beeld
Arie Teeuwisse zette geen voet meer 
in Arti maar Jan Meefout wel. Hij 
accepteerde de opdracht om een 
nieuw beeldje te maken nadat zijn 
beeldje dat onderaan op de 
trapleuning stond op een dag gestolen 
was, vakkundig afgezaagd. Zijn nieuwe 
beeldje pronkt nog steeds op de 
leuning en Jan Meefout was 
persoonlijk aanwezig bij een kleine 
maar feestelijke onthulling. 

Door de jaren heen zijn er geleidelijk 
ook andere disciplines of  
kunstvormen aangenomen, onder 
andere keramiek, video, objecten, film, 
fotografie en ook schrijven.<

In september 1839 werd het eenjarig bestaan 
van Artis gevierd. Tijdens deze feestelijke 
bijeenkomst ontstond het idee om ook een 
vereniging voor kunst en vriendschap op te 
richten. 

Ria Stork

Het bestuur en Jan Meefout bij elkaar met het door hem gemaakte beeldje in 1989
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Van beeldende kunst naar fotografie
De zonsopkomsten van Sonja Rosing

Het buurtje waar Sonja Rosing haar atelier heeft, 
straalt al meteen rust uit: een paar honderd huizen van 
onbehandeld, vergrijsd hout en rode dakpannen, 
kronkelstraatjes en ruige tuinen. Het is het Sidhadorp, 
een door beoefenaars van transcendente meditatie 
opgezette wijk in Lelystad, die voornamelijk door 
gelijkgestemden wordt bewoond.   

Camiel Hamans

Binnen is het ruim en licht, maar zonder uitzicht. De 
ramen zitten hoog boven mensenhoogte in de muur. In 
het atelier twee schildersezels, maar die staan tijdelijk 
werkeloos te wachten, want Sonja Rosing heeft het 
fotograferen ontdekt. ‘Al jarenlang werk ik graag buiten. 
De natuur is een belangrijk onderwerp in mijn werk en in 
mijn leven. Dus ik wandel ook veel. De 
Oostvaardersplassen liggen hier dichtbij. Daar maakte en 
maak ik grote wandelingen van zo’n een à twee uur. Af  en 
toe maakte ik een foto als ik iets speciaals zag en op die 
manier kreeg ik weer belangstelling voor fotografie. Op 
de academie in Groningen had ik wel gefotografeerd, 
maar in mijn werk als beeldend kunstenaar heb ik me tot 
ruim een jaar geleden nooit met fotografie 
beziggehouden. Ik tekende, schilderde en maakte 
objecten.’

Flevoland
‘Ayurveda, een traditionele Indiase geneeswijze, leert dat 
je ’s ochtends bij zonsopkomst de meeste energie krijgt. 
Dat wilde ik voelen. Dus ben ik het Zonsopkomstproject 
begonnen. Een jaar lang, beginnend in januari 2016, ben 

ik elke ochtend vroeg de natuur ingegaan om al 
wandelend de zonsopkomst mee te maken. Van die 
opkomst, van de natuur, van het water, de vissen, de 
kikkers en de vogels heb ik foto’s gemaakt. Duizenden: 
dreigende wolkenluchten, paaiende vissen, sluipende 
vossen, parende brulkikkers, afwachtende herten, berijpte 
takken en bijna abstracte zonnen, net uitrijzend boven 
een strakke horizon. Daarvan heb ik er 366 geselecteerd 
en die heb ik net in het Provinciehuis van Flevoland 
geëxposeerd.’

Zeewolde
‘Het was de bedoeling die foto’s ook te laten zien in Arti 
– een expositie in Rokin 114 stond gepland voor 
aanstaande juni – maar helaas ben ik even uitgeschakeld. 
Bij het verlaten van het terrein voor het Provinciehuis 
kreeg ik een naar beneden vallende slagboom op mijn 
hoofd. Maar begin volgend jaar zal ik de foto’s in De 
Verbeelding in Zeewolde tentoonstellen. Als je nog nooit 
in De Verbeelding bent geweest, is dat misschien een 
goede aanleiding. Het is een heel bijzonder gebouw, een 
langgerekt paviljoen met een dak van aluminium 
golfplaten, zoals je dat ook ziet bij gewone hallen in de 
polder. 

De constructie met houten spanten is ook ontleend aan 
die van de standaardhallen in het nieuwe land. Vanuit De 

Verbeelding kijk je op een 
landschapskunstwerk van Richard Serra, 
waaraan ook de langgerekte vorm van de 
hal is ontleend. Het lijkt alsof  het paviljoen 
op het water drijft. Als je binnen bent, zie 
je door een glazen plint overal het water. 
Dat heeft een bijzonder effect op de 
geëxposeerde kunstwerken.’

Verbonden
‘Vroeger, als ik in de natuur was, dacht ik 
dat fotograferen me afleidde. Kijken was 
genoeg. Nu heb ik gemerkt dat ik met een 
camera nog veel meer zie. Mijn foto’s 
toonden iets bijzonders. Dat leidde tot een 
klik, letterlijk en figuurlijk. Bovendien merk 
ik dat ik door consequent elke dag een paar 
uur in de natuur door te brengen en te> 

Ik zie met een camera nog 
veel meer dan anders; mijn 
foto’s toonden iets bijzonders

366 zonsopkomsten – de kunst van het leven
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kijken en nog eens te kijken, steeds meer zie. 
Door dit jaar is er iets met me gebeurd, ik voel 
nog meer verbondenheid met de natuur. 
Daarom heet mijn expositie ook 366 
zonsopkomsten - de kunst van het leven, daarmee 
bedoel ik niet alleen het dagelijkse ontwaken 
van het leven, maar ook hoe je zelf  de kunst 
van het leven beoefent. Hoe je in het leven 
staat.’

Overgangsfase
‘Het project heeft me verrijkt. Niet dat het altijd leuk was. 
Absoluut niet. Ik heb geen last van kou en regen; die 
geven me het gevoel dat ik leef. Maar ik was dus heel vaak 
heel vroeg al in het donker op pad. De zon komt niet altijd 
op dezelfde tijd op. 
In januari is dat tussen acht en negen, dat gaat dus prima, 
maar in juni even na vijf  uur ’s ochtends en dan moest ik 
al in mijn natuurgebied zijn. 

Als ik me niet lekker voelde, was het wel eens moeilijk, 
maar zodra ik mijn aandacht op het kijken en het 
fotograferen richtte, verdween dat gevoel. Het was de 
schoonheid die me troost gaf. 
Ik zit in een overgangsfase. Tot voor kort besteedde ik 
zeventig procent van mijn tijd aan schilderen. Nu is dat 
anders. Daar schrik ik van. Ik heb er moeite mee het 
schilderen los te laten, maar niet dat ik wanhopig ben. Ik 
heb het gevoel dat ik er langzamerhand aan het uit komen 
ben en nieuwe wegen insla.’<

http://www.sonjarosing.nl/Site_2/Sonja_Rosing.html

Digitaal Kunst Beheer 
Als een kunstenaar overlijdt, is er veel te 
doen. Het atelier moet opgeruimd worden 
en de vraag rijst al snel ‘wat doen we met 
al dat werk?’ Moet de website in de lucht 
blijven, hoe wordt de artistieke 
nalatenschap beheerd? 
Nabestaanden staan voor een 
gecompliceerde klus en kunnen daar best 
wat hulp bij gebruiken, dachten beeldend 
kunstenaars Marja van Putten, Annechien 
Verhey en Hermine Stam. Ze verdiepten 
zich in de materie, legden contacten met 
instanties als het Rijksinstituut voor 
Kunsthistorische Documentatie en 
deskundigen op allerlei gebied. Ze richtten 
eind vorig jaar de stichting Digitaal Kunst 
Beheer op die nabestaanden met raad en 
daad bij kan staan. Voor sommige diensten 
moet betaald worden voor andere niet of  
weinig. 
Er is subsidie aangevraagd voor een 
pilotproject met werk van vijf  kunstenaars. 
Het netwerk van de stichting breidt zich 
nog steeds uit en voor dit najaar staat een 
presentatie in de sociëteit van Arti op het 
programma en daarna wellicht een 
maandelijks spreekuur. Gebleken is 
inmiddels dat er ook animo is bij nog 
levende, oudere kunstenaars die hun zaken 
goed willen regelen. 

Als ik me niet lekker voelde, 
was het wel eens moeilijk, 
maar de schoonheid gaf  me 
troost

366 zonsopkomsten – de kunst van het leven

Veertje

www.digitaalkunstbeheer.org 
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Arti en kunst

Traag en van zeer nabij
Frans Lasès	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Er zijn bezigheden die ik bij 
voorkeur met z’n tweeën beoefen. 
Of  met meer, net hoe het uitkomt. 
Genoeglijk in mijn eentje naar een 
restaurant of  café? Ik moet er niet 
aan denken. Met iemand afspreken 
heeft overduidelijk mijn voorkeur. In 
gezelschap van een vriendelijk  
persoon een concert bezoeken? Ik 
kan het iedereen aanraden. 
Getweeën een film of  theaterstuk 
zien wil beslist nog wel eens 
aangenaam zijn. Gedeelde vreugd is 
dubbele vreugd en samen uit, samen 
thuis. Maar… mocht u ooit op het 
idee komen mij mee te vragen naar 
een museum of  tentoonstelling, dan 
moet ik u toch ernstig teleurstellen. 
Doe het niet, geen lol aan te beleven. 
Ik spreek uit ervaring. Stel dat we in 
de ochtend zouden gaan, dan zou u 
al lang en breed aan uw tweede 
cappuccino zitten, terwijl ik pas 
halverwege mijn rondgang was. 
Hadden we gekozen voor de middag, 
weet ik zeker dat u tegen sluitingstijd 
ongeduldig met mijn jas en hoed in 
de hand zou staan te wachten.                                                                                                                                                
Wat is er mis met mij? Op de eerste 
plaats ben ik tergend traag. Ik heb de 
onhebbelijke gewoonte voor ieder 

schilderij, tekening of  welk 
kunstobject ook meer dan gemiddeld 
veel tijd uit te trekken. Ik wil het 
langdurig op mij laten inwerken, het 
compleet beleven. Wat zie ik? Hoe is 
de penseelvoering? Wát een 
trefzekere lijn! Ik lees de integrale 
tekst op de bijschriften: titel, data, 
naam van de kunstenaar, 
gehanteerde techniek. Regelmatig zie 
ik bezoekers als 
krantenkoppensnellers door een 
tentoonstelling jagen. Veelal 
luidruchtig pratend en/of  
selfiegraferend. Het is mij een 
gruwel, maar dit terzijde. Tja, en dan 
heb ik nog een andere afwijking. 
Eentje die u maar in verlegenheid 
zou brengen: de intensiteit waarmee 
ik kijk. Eigenlijk kun je het geen 
kijken meer noemen. Het liefst wil ik 
een kunstwerk - met een van mijn 
neusgaten dichtgehouden – in zijn 
geheel opsnuiven. Van links naar 
rechts, van boven naar beneden en 
vervolgens diagonaal. Dat gaat 
helaas tegen de huisregels in, zo 
merkte ik laatst toen ik het deed. 
Onmiddellijk kreeg ik een vermaning 
van de suppoost naar mijn hoofd: 

Een halve meter afstand bewaren 
alstublieft. Hij attendeerde me daarbij 
op een in de parketvloer ingelegde 
koperen lijn. Ik keek naar beneden 
omdat ik benieuwd was hoe mijn 
schoenen stonden ten opzichte van 
de betreffende lijn. Maar die 
gedroegen zich keurig. Geen kwaad 
woord erover. Waar ging ik dan in de 
fout? Tot dan toe ben ik er altijd van 
uitgegaan dat met die halve meter de 
afstand van schoenpunt tot wand 
wordt bedoeld. Maar nu blijkt ineens 
mijn neus de boosdoener. Die heeft 
zich keer op keer in verboden gebied 
begeven, in het vacuüm tussen mij 
en de kunst. Wat moet ik nou? 
Zonder bril zie ik niet eens dat ik in 
een museum ben. Met leesbril kan ik 
maar tot veertig centimeter scherp 
zien. Is de afstand groter – zoals bij 
de verlangde vijftig centimeter - 
wordt het wazig voor mijn ogen. Er 
zit dus maar een ding op: een extra 
bril laten maken, eentje op 
museumsterkte.<

info@franslases.nl                                                                                                                 
www.franslases.nl                                                                                                   
www.franslases.blogspot.nl	  

De Kunstenaar Uitgelicht 

Sinds een paar jaar kunnen Arti kunstenaarsleden zich 
aanmelden om uitgelicht te worden op de website van Arti (in 
de ledenlijst) en in de weekladder. Dat gaat door foto’s van 
werk en maker met een korte tekst erbij. 
Een visitekaartje voor de deelnemende kunstenaars en een 
initiatief  van een groepje kunstenaarsleden bestaande uit Wilma 
Laarakker, Martha Scheeren, Jan Snijders en Nella Montfoort. 
De kunstenaar die zo is uitgelicht, kan zich ook opgeven voor 
een interview door Renee Hartog, (voorzitter van de 
societeitscommissie) op een vrijdagmiddag in de sociëteit. 
Ter voorbereiding daarvan kan atelierbezoek plaats vinden. En 
steeds vaker kunnen de toehoorders bij zo’n interview dan 
aansluitend naar de expositieruimte in Rokin 114 om daar het 
werk zelf  te kunnen zien.< 
Voor aanmelding (er is een wachtlijst): ledenredactie@arti.nl

Van links naar rechts: Wilma Laarakker, Martha Scheeren, 
Jan Snijders en Nella Montfoort
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Minne de Groot werkte bijna veertig jaar bij Arti

‘De molen van de verandering blijft draaien’
Minne de Groot is lid kunstenaar en werkte van 
1978 tot 2015 bij Arti et Amicitiae. Hij 
combineerde zijn kunstenaarschap met het in 
deeltijd werken bij Arti. Hij deed de opbouw van 
exposities en was hoofd van de technische dienst. 

Een beminnelijk mens, Minne, die over de bijna veertig 
jaar bij Arti honderduit vertelt aan de hand van het 
fotoboek dat voor hem is gemaakt bij zijn afscheid door 
de vele mensen die hij bij Arti heeft meegemaakt.
‘Ik weet wel hoe het komt dat de relatie tussen 
kunstlievende leden en leden kunstenaar is vertroebeld. 
Door de komst van de BKR – de Beeldende Kunstenaars 
Regeling – in de jaren vijftig was de mecenas niet meer 
nodig. De kunstenaar had een inkomen en kon lenen.
BKR-mensen waren trouw. Opeens werden de ouderen 
opzijgezet en de ‘grote jongens’ kwamen. Zij hadden een 
naam, ze wisten hoe ze voor een inkomen konden zorgen. 
Er ontstond een tweedeling: de ‘grote 
jongens’ en de ‘mokkende generatie’.
De binding met de kunstenaars is er niet 
meer, die is verloren gegaan. Daar heb ik 
erg aan moeten wennen.’

Zeven jaar
Minne de Groot: ‘Iedere zeven jaar 
veranderde er iets – hetzij in gunstige zin, 
hetzij in minder gunstige zin. Tussen 1978 
en 1985 was Arti vooral Amsterdams, 
daarna begon de globalisering. In feite 
bestaat Arti bestaat uit vier zuilen: de 
administratie, de sociëteit, de zalen en de 
leden. En er was een periode dat het 
personeel niet in de sociëteit mocht 
komen.
Ja, ik heb veel meegemaakt bij Arti. De 
molen van verandering blijft draaien.’
Bouwen en breken was het kenmerk van de expositie van 
zijn werk als kunstenaar ter gelegenheid van zijn afscheid 
in juni 2015. 
‘De brand in 2000 in Het Hemeltje in Volendam heeft 
grote gevolgen gehad. Ineens werden allerlei 
veiligheidseisen gesteld. Er zijn allerlei installaties tegen 
brand en inbraak gekomen. Personeelsleden moesten een 
opleiding volgen.’

Overgang
‘Ik heb enorme overgangen meegemaakt. 

De grafiekzaal moest worden omgebouwd om dia’s te 
vertonen en later om video’s te vertonen.
Bijna veertig jaar. Ik mis de reuring en de collega’s. 
Het leven bestaat niet alleen uit schilderen, ik moet toch 
ook getriggerd worden. Ik heb nu een leenhond; twee 
dagen per week zorg ik voor Lara. En ik geef  les. Na je 
pensioen krijg je een ander leven, maar ’t vult wel op. De 
spanning verdwijnt: Arti is weg, maar ik heb nu weer twee 
zoons thuis. De oudste is weer thuis komen wonen.’

Glaskap
Al bladerend in het boek komt hij bij een foto van de 
befaamde glaskap boven de grote zaal met de gietijzeren 
steunen en het lichtdoorlatende plafond (‘daar liep ik 
vroeger op, dat mocht op een gegeven moment niet 
meer’) dat onder het glazen dak is gehangen. ‘De glaskap 
moet nodig gerestaureerd worden, dat heeft prioriteit.’
Maar er zijn meer prioriteiten, dat is bekend. De keuken 
bijvoorbeeld. ‘Ja, er zijn muizen. Die zijn er altijd geweest. 
Het vocht ook. Dat is versterkt door de bouw van de 
Noord-Zuidlijn, waardoor het pand mogelijk is aangetast.’

Niet meer
Minne de Groot: ‘Ik heb met plezier bij Arti gewerkt. Het 
werd wel steeds drukker. Ik werkte op vier dagen vijf  uur, 
maar op een gegeven moment werd het steeds meer. Mijn 
werkdag begon altijd met calamiteiten oplossen. Dan was 
het probleem geen probleem meer.’
‘Ik ben bij mijn afscheid lid kunstenaar geworden, maar ik 
heb schroom bij Arti te komen, ben bang te storen. Ik zie 
de verandering die Arti doormaakt en dat is moeilijk. Ik 
zal me er niet mee bemoeien. Jarenlang is het mijn ding 
geweest, maar nu niet meer. En dat is wennen.’<

Tia Lücker
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Nieuw lid Jean-Philippe 
Paumier

Zichtbaarheid vereist
Een kronkel van drie strakke, gekleurde 
banen, rood, wit, blauw, verpakt in een 
hoepel van doorzichtig epoxyhars, alsof  een 
immense streep Aquafresh in een grote, ronde 
plastic cirkel uitgedrukt en verpakt is: een 
zuurstok in de rondte. Het is de helft van een 
nieuw werk van Jean-Philippe Paumier 
(1980) dat op zijn werktafel hard ligt te 
worden. De andere helft is precies zo’n 
hoepel, die samen twee Olympische ringen 
lijken te vormen, met inderdaad een 
binnenwerk van streepjestandpasta.

Jean-Philippe Paumier, sinds 1 januari 
lid van Arti, is een van de deelnemers 
aan de Nieuwe Leden tentoonstelling. 
Paumier, die in het Franse Rouen aan 
de kunstacademie is opgeleid en 
vervolgens aan de Sorbonne een studie 
kunstgeschiedenis heeft gevolgd, werd 
door een collega met wie hij een atelier 
in het voormalige Volkskrantgebouw 
aan de Wibautstraat deelt, gewezen op 
Arti. ‘Mijn ervaringen met Arti zijn nog 
te pril,’ legt Jean-Philippe uit, ‘om iets 
zinnigs te kunnen zeggen. Op de 
nieuweledenbijeenkomsten heb ik al wel 
een paar leuke gesprekken kunnen 
voeren. Secretaris Hans Kuiper riep ons 
daarbij op om projecten voor te stellen. 
Ik ga daar zeker over denken.’

Licht
‘Ik ben Arti-lid geworden omdat je als 
kunstenaar zichtbaar moet zijn. Je moet 
je werk laten zien, dus ik zal ook zeker 
meedoen aan de Salon, maar je moet elk 
mogelijk netwerk gebruiken. Arti is zo’n 
netwerk. Contact met collega’s zie ik 
niet alleen als iets dat van belang is voor 
mijn carrière, maar net zo goed om ze 
beter te leren kennen en op de hoogte 
te raken van hun werken en dat te 
waarderen. Bovendien kun je in Arti 
een biertje drinken, nog een extra 
voordeel.’
‘Op de Nieuwe Leden tentoonstelling 
laat ik recent werk zien. Licht speelt 

daarbij een belangrijke rol.’ Om dat 
te demonstreren ontsteekt Jean-
Philippe het licht in of  beter achter 
het kunstwerkje dat boven zijn 
bureau hangt: een in kunsthars 
gegoten geodriehoek die vanachter 
aangelicht wordt door een ronde tl-
buis. Al zijn werk moet betrekkelijk 
klein van omvang zijn: in het atelier 
dat hij deelt met vijf  andere 
kunstenaars staan hem niet meer 
dan tien vierkante meter tot zijn 
beschikking. ‘Dat is geen probleem. 
Toen ik nog in Parijs woonde, had ik 
helemaal geen atelier en moest ik 
wonen en werken in een en dezelfde 
kleine ruimte. Voor tekeningen en 
etsen is niet veel oppervlak vereist. 
Al dat werk zit hier in een grote, 
luchtdicht afgesloten metalen kist 
onder mijn werktafel.’ 

Suiker
Toch heeft Paumier regelmatig meer 
armslag nodig. Hij beperkt zich 
namelijk niet tot tekeningen, 
houtsneden, etsen, collages van 
papier en handzame lichtobjecten. 
Hij maakt tevens installaties. Eind 
vorig jaar bijvoorbeeld verwerkte hij 
450 kilo suiker in Inertie de l’Écho. ‘Ik 
kreeg de gelegenheid om te werken 
in Peer Paper Platform aan de 
Oudezijds Achterburgwal. Ik heb 
daar een installatie gebouwd, maar 
tegelijkertijd daar ook tekeningen 
geëxposeerd. Die tekeningen 
toonden mijn fascinatie voor 

voedsel en drank.’ Hoewel het gebruik 
van suiker in de installatie daarbij lijkt 
aan te sluiten, was dat maar gedeeltelijk 
het geval. ‘Ik wilde een dode kamer 
maken, een kamer zonder echo. Dat 
kan door de binnenkant te bekleden 
met vormen die lijken op de 
binnenkant van eierdozen. Die heb ik 
met een mal van suiker gemaakt. Aan 
het eind van mijn residency heb ik de 
installatie weer afgebroken. Bezoekers 
mochten zo’n eierdoos van suiker mee 
naar huis nemen.’ Een laatste 
voorbeeld laat hij nog zien. In die 
echoloze ruimte heeft in het kader van 
het festival K_nstvl_ een operazangers 
opgetreden. Een vervreemdende 
ervaring vertelde ze, want ze hoorde 
zichzelf  helemaal anders dan normaal.’

Parijs
Paumier beseft dat het voor zijn 
marketing wellicht niet nuttig is dat hij 
op verschillende terreinen actief  is. 
‘Maar ik wil en vooral kan me niet 
specialiseren. Ik heb al vanaf  mijn 
academietijd een brede interesse gehad 
en bovendien hou ik ervan zaken te 
combineren. Een element uit het ene 
gebied te laten botsen met een uit een 
ander veld. Maar daarbij hoe 
eenvoudiger hoe beter: de eenvoud 
van de combinatie intrigeert me.’
Door zijn afkomst en achtergrond kan 
Jean-Philippe de Amsterdamse en de 
Parijse kunstscene vergelijken. Dan 
valt die van Parijs hem niet meer mee. 
‘Hier ga ik naar openingen en praat 
met mensen. De dag erna ga ik nog 
eens terug en probeer in gesprek te 
komen met de galerist, hetgeen vaak 
lukt. Want van die contacten moet je 
het onder meer hebben. In Parijs werkt 
dat niet. Misschien omdat het aanbod 
nog groter is dan in Amsterdam, maar 
misschien ook omdat ik niet eloquent 
genoeg ben.’ Dat gelooft niemand die 
Jean-Philippe Paumier in zijn 
rijkgeschakeerde en foutloze 
Nederlands hoort uitleggen waarom 
hij deelneemt aan de Nieuwe Leden 
tentoonstelling (9 juni tot en met 9 
juli).<

http://paumier.weebly.com

Camiel Hamans
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Nieuw: Villa Belmonte, inspirerende bestemming 
De Stichting Het Fonds voor Weduwen en Wezen van Kunstenaarsleden der Maatschappij Arti et Amicitiae is bijna even 
oud als Arti zelf. Oorspronkelijk was het bedoeld om weduwen en wezen van leden kunstenaars steun te bieden als zij 
met financiële problemen geconfronteerd werden. Tegenwoordig verstrekt het WWFonds, zoals het beter bekend staat, 
ook op aanvraag financieel steun aan nog levende leden kunstenaars van Arti. (Voor meer informatie daarover, zie 
www.stichtingwwfonds.nl)
De Stichting betaalt de financiële steun uit eigen vermogen, dat gaandeweg is opgebouwd uit jaarlijkse bijdragen van 
Arti-leden kunstenaars, giften en opbrengsten uit beleggingen.
Na het overlijden van kunstenaarslid Candida Colaco Belmonte, die jarenlang deel had uitgemaakt van het WWFonds-
bestuur, bleek zij een substantieel bedrag te hebben nagelaten aan het fonds. Het bestuur besloot dit legaat mede gezien 
het gedachtengoed van Candida te gebruiken voor de koop van een object dat niet alleen een goede belegging zou zijn, 
maar ook door Arti-leden kunstenaars benut kan worden als inspirerend retraiteoord.
En zo werd er een bungalow gekocht in Bungalowpark Zuiderveld in Geesbrug, in Zuid-Oost Drenthe aan de rand van 
een zestienhonderd hectare groot natuurgebied dat beheerd wordt door de Boswachterij Gees. De bungalow is geschikt 
voor vier personen en voorzien van alle modern comfort. Er zit een flinke tuin bij en een gebouwtje dat geschikt is 
gemaakt als atelier. Als eerbetoon aan de schenkster kreeg het de naam Villa Belmonte.
Het WWFonds-bestuur spreekt de hoop uit dat vele Arti-leden kunstenaars, die deelnemer zijn in het WWFonds, in deze 
rustige omgeving inspiratie op zullen komen doen op hun wandelingen door de uitgestrekte loofbossen (aangelegd in de 
jaren dertig van de vorige eeuw) en heidevelden, afgewisseld met vennetjes, waar vele vogelsoorten nestelen. En daarna 
hun impressies zullen uitwerken in schetsen, aquarellen, schilderijen en wat dies meer zij.
Wie dat wel wat lijkt, kan voor reservering, spelregels en informatie terecht op de website van het project.
Villa Belmonte is voor Arti ledenkunstenaars te huur voor tien euro per nacht.< 
www.stichtingwwfonds.nl/villabelmonte

Agenda
Open ateliers Noord 20 en 21 mei
Het jaarlijkse weekend van de open ateliers Noord 
(OAN) is dit jaar op 20 en 21 mei. 
Rond de zestig kunstenaars zetten de deuren van hun 
werkplaats open en laten hun werk zien. Van keramiek 
tot beeldhouwwerk, van fotografie tot schilderkunst 
en van sieraden tot autonome installaties.
Ook het SBK (Asterweg 1A) heeft een tentoonstelling 
met het werk van alle deelnemers en er is een pop-
upstore bij het Filmhuis FC HYENA (Aambeeldstraat 
24). 
www.openateliersnoord.nl

Nieuwe-ledententoonstelling
Rogier Alleblas presenteert op de nieuwe-
ledententoonstelling de Berlijnse-bankjesserie. Gedurende 
anderhalf  jaar maakte hij kleurenfoto's van een klein 
stadsparkje met een aantal bankjes. De tragiek van het 
menselijke bestaan gevangen in sobere beelden van 
eenzame mensen zittend op een bankje.
www.arti.nl

30 september en 1 oktober Zamenhof
De open dagen van het ateliercomplex Zamenhof   in 
Amsterdam Noord, beter bekend als Halte 
Zamenhofstraat. Een weekend lang staan alle deuren open 
en kan er een kijkje genomen worden in de keuken van de 
kunstenaars. 
www.haltezamenhofstraat.nl

colofon
Hoofdredactie: Camiel Hamans
Eindredactie: Tia Lücker
Redactie: Edu Braat, Simon Barteling
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

Articula is een programma-
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Arti van en door Artileden
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Uit de oude doos

Kees Verwey, als lid geroyeerd?
De jubileumtentoonstelling 175 jaar Arti ‘Kijken is beleven’ was 
gewijd aan een overzicht van het werk van Kees Verwey 
(1900-1995). Verwey, sinds 1934 lid van Arti, had na de 
bevrijding een forse aanvaring over het niet hebben betaald van de 
contributie tijdens de bezettingsjaren 1943-1945. 

Antoinette Frijns

In de vergadering van stemhebbende leden van 30 
december 1946 kwam zijn achterstallige betaling van 
contributie aan de orde. Penningmeester Arie de Mever 
had Kees Verwey gemaand te betalen. Verwey had 
geantwoord dat hij de contributie voor het jaar 1946 wel 
wilde betalen, maar de achterstallige contributie over 
1943-1945 niet, omdat hij in die jaren niet had 
deelgenomen aan exposities bij Arti. Voor De Mever was 
dit geen argument: Verwey had zijn lidmaatschap niet 
opgezegd, zoals een aantal leden dat wel had gedaan, 
bovendien had Arti tijdens de jaren 1943-1945 zijn 
jaarlijkse bijdrage aan het Voorzieningenfonds voor 
Kunstenaars betaald. 

Zuiver
Daarom stelde het bestuur conform artikel 53 van de 
statuten voor Verwey als lid te royeren. De discussie in de 
vergadering tussen voor- en tegenstanders was fel. Colnot 
zei dat meer leden die in die bezettingsjaren hun 
contributie hadden betaald, niet hadden geëxposeerd. Van 
der Poll wilde dat Verwey hard werd aangepakt. Volgens 
Sluyters moest Arti alle mogelijke moeite doen om de 
goede en belangrijke leden, waartoe hij Verwey rekende, te 
behouden. Voor Westermann was dit geen reden om niet 
te betalen. Rueter pleitte voor een gerechtelijke vervolging 
wegens contributieschuld, maar dat zag Peizel niet zitten 
aangezien ‘de rechtspraak heden ten dage in ons land niet 
altijd even zuiver is’. 

Context 
Arti, inclusief  zijn leden, was eind 1941 toegetreden tot de 
Kultuurkamer. Verwey had begin 1942 nog deelgenomen 
aan een tentoonstelling bij Arti, maar in de 
daaropvolgende jaren niet meer. Na de bevrijding legde de 
Ereraad voor Beeldende Kunsten bij collectieve uitspraak 
de Arti-leden  kunstenaars die na toetreding tot de 
Kultuurkamer nog aan groepstentoonstellingen hadden 
deelgenomen tot 1 januari 1946 een expositieverbod op. 
Sluyters, Peizel ,Westermann en Colnot werden individueel 
aangeklaagd en kregen een expositieverbod opgelegd 
variërend van een tot vijf  jaar. 

Uitkomst 
In de vergadering van 30 december 1946 bleven de 
stemmen verdeeld. Op voorstel van Colnot en Rueter 
werd toen bepaald dat Verwey nog tot 31 januari 1947 de 
tijd kreeg alsnog zijn schuld te voldoen, zo niet dan zou hij 
per februari worden geroyeerd. In de ledenlijst van 1949 
staat Verwey nog als lid vermeld, in de daaropvolgende 
jaren niet meer. In het jaarverslag 1950 staat dat ‘1 lid 
kunstenaar wegens wanbetaling ingevolge besluit van de 
Algemene Leden Vergadering alsnog per 1 januari 1950 is 
geroyeerd’.  Het zal hier om Kees Verwey zijn gegaan.<  

Literatuur: Vergadering van stemhebbende leden 
30-12-1946 
Claartje Wesselink, Kunstenaars van de Kultuurkamer, 
uitgeverij Prometheus Amsterdam, 2014


