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Tentoonstellingsbeleid ter discussie
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In Arti’s Kunstraad is erover gesproken, Hedwig van der Heiden
is vervolgens een handtekeningenactie begonnen om meer
kortlopende exposities van leden in de bovenzalen mogelijk te
maken, waarop de Programma Commissie (PC) die ongeveer
zestig procent van de exposities in de bovenzaal programmeert,
met een brief aan alle kunstenaarsleden gereageerd heeft. In
dezelfde periode zijn Airco Caravan en Renée Hartog gestart
met de FRONT Gallery in de entree waar leden pop-up
exposities kunnen houden en zoekt Edu Braat medestanders >
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2019, Leden vinden elkaar (een kunstenaarslid verbindt
zich met een kunstslievend lid) en Different Worlds. Op de
komende Algemene Leden Vergadering willen we een plan
presenteren. Het gaat ons er absoluut niet om het beleid
van de PC te torpederen, maar we willen meer armslag
voor de leden. We willen met onze initiatieven ook jonge
Beurzen
mensen aantrekken en een betere verbinding creëren
Hedwig, die pas sinds kort lid van Arti is, verbaast zich
tussen kunstlievende leden en kunstenaars. Iedereen in
erover dat Arti de leden weinig mogelijkheden biedt. ‘Als
Arti heeft liefde voor de kunst, maar daarmee wordt in de
je niet meer aan de Nieuwe-Ledententoonstelling
praktijk nog te weinig gedaan. Kunstenaars hebben het in
meedoet, kun je nog eenmaal per jaar een schilderij laten
deze tijd moeilijk om zich te presenteren en om het hoofd
zien op de Salon. Daar blijft het bij. Andere
boven water te houden. Daarom vinden wij dat Arti ze
kunstenaarsverenigingen doen veel meer. De Ploegh in
behulpzaam moet zijn. Bijvoorbeeld door het contact met
Amersfoort staat zelfs op beurzen en probeert zo het
kunstlievende leden te leggen, en ook door leden te
werk van de leden onder het oog van het publiek en aan
helpen hier, maar ook elders te kunnen exposeren.
de man te brengen. KunstenaarsCentrumBergen
Waarom doet Arti als vereniging niet mee aan exposities in
presenteert in Museum Kranenburgh in wisselende, vaak het buitenland, bijvoorbeeld bij de zusterverenigingen
thematisch opgezette, exposities werk van leden. Arti doet waarmee Arti geaffilieerd is? En zo zijn er nog veel meer
weinig voor zijn kunstenaars zeker na de sluiting van
initiatieven te bedenken.’
Rokin 114.’
Edu, die naast Arti het vergelijkbare Pulchri in Den Haag
goed kent, onderstreept de opmerking van Hedwig. ‘Arti
doet veel minder voor de leden dan Pulchri, is ook minder
dan Pulchri gericht op expositie- en
verkoopmogelijkheden voor leden.’
Foto: Airco Caravan

om een Arti online gallery van de grond te krijgen (zie zijn
oproep elders in Articula). Arti’s tentoonstellingsbeleid
blijkt hot. Daarom is Articula in gesprek gegaan met
Hedwig, Airco, Edu en in een vervolggesprek met Richtje
Reinsma en Radek Vana, leden van de PC.

FRONT Gallery
Airco, die langer lid is dan Hedwig, sluit zich hierbij aan.
Zij is indertijd lid geworden onder meer in de hoop in Arti
te kunnen exposeren. Dat heeft ze ook gedaan in 114 en
met succes. Toen bleek dat deze ruimte niet meer
beschikbaar was, heeft ze met Renée Hartog het idee
gelanceerd om de entree te gebruiken voor snelle,
kortlopende exposities. ‘Een voordeel van de FRONT
Gallery is dat je geen pak papier hoeft in te vullen. Ik heb
twee keer een voorstel ingediend voor een expositie
boven. Beide keren werd mijn plan afgewezen. Ik heb veel
ervaring in het organiseren van exposities, in binnen- en
buitenland, maar ik ga niet meer proberen een
tentoonstelling te bedenken voor de bovenzalen. Het is zo
tijdrovend om een plan op te stellen en in te dienen en als
het dan afgewezen wordt, is alles voor niets. Ik heb een
eigen bedrijf, ik kan me, net als veel collega-kunstenaars,
niet permitteren zoveel tijd in voorstellen te steken. Zeker
niet als ze zonder resultaat blijven. Als Arti nu
ondersteuning zou bieden bij het opstellen van plannen,
dan werd het misschien anders. De FRONT Gallery
houdt het laagdrempelig, geen curatoren, alleen
coördinatoren: Renée en ikzelf.’

Wim Ruigrok helpt Annemarie Vink in de FRONT Gallery

Relevant podium
Richtje Reinsma en Radek Vana reageren wat verbaasd op
dit pleidooi. ‘Ik ben geen lid geworden om zelf te kunnen
exposeren,’ vertelt Richtje, ‘maar omdat ik Arti een
interessante plek vond, omdat ik er goede
tentoonstellingen had gezien en omdat ik het een platform
vind voor exposities. Leden komen blijkbaar met foute
verwachtingen binnen. Er zijn nog altijd mensen die zich
aanmelden in de hoop op een oeuvre-expositie en een
Honderd handtekeningen
monografie. Daar gaat het niet om. Wat de PC voorstaat is
Hedwig heeft intussen al de handtekeningen van een
het laten zien van spannende kunst. Exposities die in de
honderdtal kunstenaarsleden onder haar verzoek om meer Amsterdamse kunstwereld gewaardeerd worden, als
ruimte en aandacht voor de eigen leden staan. ‘Wij zijn
spraakmakend gezien worden. Dat Arti op die manier een
voorlopig uitgekomen op vier thema’s voor
goede naam opgebouwd heeft en als een relevant podium
tentoonstellingen en activiteiten: Amsterdam, Bauhaus
wordt gezien, straalt op de leden af.’ ‘Dat er kunstenaars>
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zouden zijn die alleen maar voor zichzelf lid worden van
Arti, vind ik vreemd,’ zegt Radek met enige verbazing in
zijn stem, ‘dan zou je dus niet geïnteresseerd zijn in het
werk van anderen, in het gesprek’ ?
Wij zijn er niet voor kunstenaars, wier cv bestaat uit het
lidmaatschap van een aantal kunstenaarsverenigingen en de
door die beroepsverenigingen georganiseerde
tentoonstellingen. Kunstenaars die alleen in het circuit van
verenigingen blijven, zijn voor ons niet interessant.’
Bondgenoten
Richtje: ‘Ik wil, als verantwoordelijke beleidsmaker, maar
ook als belangstellende bezoeker spannende
samenwerkingen zien tussen kunstenaars.
Oeuvretentoonstellingen horen daar voor ons niet bij. Wij
willen kunstenaars die elkaar als bondgenoten zien, die
samenwerken. Arti moet broeien. De energie moet niet
verdwijnen in niet-constructief bakkeleien. Tegenstellingen
en verschil van mening moet je gebruiken om samen een
thema vorm te geven, om dingen op het spel te zetten. De
kunstenaarspraktijk is divers en verdeeld, Arti eveneens. Die
gistende rijkdom van generaties, van disciplines, daarvan
moeten we ons afvragen wat we ermee kunnen doen.’
‘Onze rol,’ is, licht Radek toe, zaken te koppelen, verbanden
te leggen.’ ‘Ik wil dat de bezoekers verrijkt worden, als ze
naar een tentoonstelling komen,’ sluit Richtje af.
‘Het is een misverstand dat de PC één bepaalde visie
voorstaat,’ merkt ze vervolgens op. Het is juist, geven
beiden toe, dat de commissie nieuwe leden coöpteert, maar
gezien de verschillende achtergronden en uitgangspunten is
dat geen bezwaar. Bovendien zitten bestuur en PC op één
lijn, leggen de twee PC-leden uit.

Foto: Wim Ruigrok

Hoogdrempelig
Ook het argument dat het maken van een voorstel zo
ontzettend tijdrovend is, vinden Richtje en Radek niet
terecht. In vergelijking met het Mondriaan Fonds of het
Amsterdamse Fonds voor de Kunst, waar beiden als
commissielid ervaring mee hebben – Radek bij het
Mondriaan Fonds en
Richtje bij het AFK
– zijn de formulieren
van Arti uitermate
transparant en zeker
niet hoogdrempelig.
Bovendien vinden ze
zo’n formulier en
een behoorlijke
toelichting
noodzakelijk. Richtje:
‘Het landelijke
kunstbeleid is erop
gericht dat
kunstenaars
ondernemers
worden. Dus moeten I have a dream, expositie in de
FRONT Gallery door Airco Caravan
ze in staat zijn hun

ideeën helder te formuleren en te presenteren, moeten ze
kunnen reflecteren op het werkproces en op hun intenties.
Ons formulier is daar slechts behulpzaam bij. Bovendien
helpt Arti nu al bij aanvragen. Niet in het voorstadium,
maar als een project geaccepteerd is, moet er vervolgens
meestal nog subsidie aangevraagd worden. De zakelijk leider
begeleidt zo’n aanvrage. Vrijwel altijd met een positief
resultaat. Driekwart van de Arti-aanvragen wordt
gehonoreerd. Bovendien is er steeds een PC-lid bij elk
project als begeleider betrokken.’
Ruimte voor leden
Het idee dat er te weinig ruimte zou zijn voor de eigen
leden in de bovenzalen, berust volgens Richtje en Radek op
een misverstand. Er zijn buiten de PC om in ieder geval
twee jaarlijks terugkerende tentoonstellingen voor leden: de
Salon en de Nieuwe Ledententoonstelling. Daarnaast is er
met enige regelmaat Arti Select, ook voor de leden.
Bovendien doen leden met grote regelmaat mee aan de
exposities die onder de auspiciën van de PC vallen.
Conclusie
De tegenstellingen zijn helder: aan de ene kant kunstenaarsleden die Arti zien als een beroepsvereniging en
daartegenover de PC en het bestuur, die Arti zien als een
sociëteit van vakbroeders die zich voor elkaar openstellen
en die een podium beheren dat ertoe doet in Amsterdam.
Richtje Reinsma sluit haar betoog af met de verzuchting: ‘Ik
hoop dat er voor iedereen ruimte is bij Arti, maar dat men
ook begrijpt dat niet iedereen is of wordt zoals hijzelf.’ <

FRONT Gallery: de entree
Simpeler kan bijna niet: voor 25 euro per dag
expositieruimte huren pal aan de ‘rode loper’. Artileden
kunnen hun werk, installatie, initiatief, performance of
film een tot zeven dagen tonen in de entree, die is
omgetoverd tot galerie. Alleen of samen met anderen;
alles kan. Zelf doen: op- en afbouwen, aanwezig zijn
tijdens de expositie en de opening regelen (bijvoorbeeld
met drank). Voorwaarde is dat bezoekers makkelijk
kunnen doorlopen naar de sociëteit en de expositie
boven.
De muren die blauw waren, zijn gewit, het prikbord is
weg. Er is twaalf meter muur, bijna vier meter hoog,
negentien vierkante meter vloeroppervlak. De eerste
expositie is 23 maart geweest; er komen er meer, zoals
bijvoorbeeld in samenhang met de expositie boven op 25
mei. De FRONT Gallery is een initiatief van Airco
Caravan, die zelf ook al exposeerde op 6 april met onder
meer een beeldje van Martin Luther King.
Het is een pilot, bij succes wordt de ruimte duurzamer
geschikt gemaakt.
Contact? arti@arti.nl met vermelding van FRONT
Gallery.
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Jeruzalem bezocht en de patriarch ontmoette. Daar sta ik op
in mijn zwarte toog. Ik had toch niet echt roeping, merkte
ik, ik schilderde constant en zag me niet voor het altaar
staan. Na mijn opleiding ben ik teruggegaan naar Libanon.
Mijn ouders hadden geen geld en ik dus ook niet. Ik wilde
de kunst in, maar besefte tegelijkertijd dat ik een vak moest
Een lege jaren zeventig winkelstrip in Alphen aan de Rijn:
van de oorspronkelijke acht winkels houden een
leren om mijn brood te kunnen verdienen. Ik heb daarom
plaatselijke kapper en een slager stug vol. In wat eertijds
gekozen voor binnenhuisarchitectuur en design. Daarnaast
volgde ik aan de academie ook lessen in de beeldende kunst.
een groentezaak was, prijken nu schilderijen en grafisch
werk, erachter heeft de maker Krikor Momdjian (1947) zijn Vijf jaar achter elkaar was ik de beste van mijn klas. Bij het
atelier en als een echte middenstander woont hij boven de eindexamen behaalde ik de eerste prijs en dat was een
studiebeurs om drie jaar in het buitenland te kunnen
zaak.
studeren.’

Multikunstenaar Krikor Momdjian

Van Beiroet naar Alphen

Camiel Hamans

Foto: Wim Ruigrok

Hollandser en keuriger aangeharkt kan het leven bijna niet
en toch is het bestaan van Krikor Momdjian dat allerminst.
Beiroet, Jeruzalem, Florence, Parijs, Oxford en Berlijn zijn
hem even vertrouwd als Woubrugge en Alphen aan de Rijn
en hij schildert, etst, dicht, filmt, onderricht en draagt voor.
Zijn wieg stond in Libanon, maar zijn ouders kwamen uit
Anatolië, waar ze als Armeense kinderen maar net aan de
genocide ontkwamen die tussen 1915 en 1917 een kleine
anderhalf miljoen slachtoffers heeft gemaakt. Menslievende
zendelingen die zich over de wezen ontfermden, hebben
hen in veiligheid gebracht in Libanon. De Momdjians waren
van oudsher slagers. Krikors vader oefende, toen hij
eenmaal oud genoeg was om in zijn eigen onderhoud en dat
van zijn steeds groter wordende gezin te voorzien, hetzelfde
beroep uit.

Winkelontwerp
Het eerste studiejaar, 1972/1973 bracht Krikor Momdjian
door in Florence waar hij aan de Università Internazionale
dell’Arte colleges kunstgeschiedenis en design liep. De twee
volgende jaren studeerde hij in Parijs. Hij schreef zich in aan
twee instituten tegelijkertijd: de École nationale supérieure des
arts appliqués en de École nationale supérieure des arts-déco et des
beaux-arts. Aan de Beaux-Arts volgde hij lessen schilderkunst
en grafische technieken, terwijl hij zich tegelijkertijd aan het
andere instituut verdiepte in visuele communicatie. In de
zomer van 1975 liep de beurs af en moest Krikor eigenlijk
terug naar Beiroet. Dat kon niet, de burgeroorlog was net
uitgebroken. Op een chic architectenbureau bij de Champs
Elysées werd iemand gezocht die winkels kon ontwerpen.
‘Ik ben gaan praten, vertelde dat ik ervaring had en kon dat
bewijzen met twee foto’s uit mijn Libanese jaren. Of ik
maar meteen de volgende dag wilde beginnen. In Parijs
ontmoette ik vervolgens een Nederlandse studente. Met
haar en voor haar ben ik in 1979 naar Nederland gekomen.
Eerst hebben we een maand of acht in Drenthe gezeten en
daarna in een zomerhuisje in Woubrugge, waar ik later zelf
een atelierwoning heb gebouwd. In 2002 ben ik naar
Alphen verhuisd.’

Lakenhal
‘Meteen toen ik in Nederland kwam ben ik Nederlands
gaan leren. Een paar keer per week op de fiets van
Woubrugge naar Leiden. Nu zit het Nederlands me zo
gegoten dat ik ook in het Nederlands gedichten schrijf. Ik
ben begonnen met het schrijven van gedichten in mijn
seminarietijd. Ik zat daar in Jeruzalem in een klooster met
allemaal monniken. Die reciteren en dat heeft me tot de
Krikor Momdjian in zijn atelier
poëzie gebracht. Ik schrijf in vijf talen: Armeens – mijn
Seminarist
moedertaal, Frans – de voertaal op school in Beiroet, Engels
Rijk werd hij er niet van en dus werd Krikor, de jongste van – de taal die ik op school leerde, Arabisch – de omgangstaal
zeven kinderen en die voor zichzelf een andere toekomst
van mijn jeugd en Nederlands.
weggelegd zag, op zijn veertiende van Beiroet naar
Eenmaal in Nederland ben ik alleen nog maar met kunst
Jeruzalem gestuurd. Naar het Sint Jacobsklooster, waar de
bezig geweest. Ik ben vrij snel geaccepteerd als lid van Arti.
Eigenlijk had ik meteen al succes. Doris Wintgens Hötte,
Armeense patriarch zijn zetel heeft en waar aan het
bijbehorende seminarie jongemannen een geestelijke
conservator van het Stedelijk Museum de Lakenhal te
opleiding ontvangen. ‘Ik liep daar in een toog. Ik moet nog Leiden, kwam op atelierbezoek in Woubrugge, was onder de
indruk van mijn werk en heeft ervoor gezorgd dat ik in >
ergens een foto hebben van toen paus Johannes XXIII
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Foto: Wim Ruigrok

Armeens in Oxford en fellow van Pembroke College. Ik
heb altijd contact gehouden met Theo. Hij nodigde me uit
om naar Oxford te komen, als artist in residence. Samen met
zijn studenten hebben we mijn Armeense gedichten in het
Engels vertaald. Dat heeft twee, drie jaar geduurd. Het
project is in 2016 afgesloten met een expositie in de
Pembroke Art Gallery. Ter gelegenheid daarvan zijn de
beide boeken verschenen. In Wanderings, Poems zijn mijn
Armeense gedichten opgenomen in de oorspronkelijke taal
en in het Engels, een aantal van mijn Nederlandse gedichten
met een Engelse vertaling door mijn vriend Klaas Priester,
drie Franse teksten en een gedicht dat ik tijdens mijn verblijf
rechtstreeks in het Engels heb geschreven. Wanderings, This is
all We geeft een overzicht van mijn beeldende kunst.’

Krikor Momdjian in zijn atelier

Foto: Wim Ruigrok

1983 al een tentoonstelling kreeg in de Lakenhal. Het
museum heeft ook werk van me aangekocht. Begin jaren
negentig heb ik opnieuw
een tentoonstelling gehad
in de Lakenhal. Ranti
Tjan, directeur van
Museum Gouda, bood me
in 2009 gelegenheid om
daar te exposeren. Ter
gelegenheid van die
tentoonstelling is mijn
bundel Orange Moon
verschenen met gedichten
en schilderijen. Critici als
Ed Wingen, Cees Straus
en Ulco Mes schreven al
aan het begin van mijn
carrière over me. In 1996
publiceerde Jacqueline
Kleisen een monografie
over me Beyond Borders,
Krikor Mondjians icons of
passion.’

Missie
Doris Wintgens schrijft in dit laatste boek: Krikor
Momdjian ‘heeft duidelijk de ambitie de mensheid met zijn
kunst iets te bieden. Hij is zeer gedreven, op het strijdlustige
af, al is dit laatste een woord dat je niet gauw bij de
poëtische kunst van Momdjian zou gebruiken. Momdjian is
iemand met een missie. Zijn werk is een ode aan het leven.’
En: ‘overheersend is toch zijn vertrouwen in de mensheid:
dat deze wereld niet kapot zal maken en het leven zal blijven
koesteren. Dat het goede het kwade zal overwinnen.’

Pembroke
Krikor Momdjian met de catalogus van de
‘Nu zijn er net weer twee
boeken uit, allebei getiteld tentoonstelling in de Bodleian Library in Oxford
Wanderings, het een met gedichten en het andere met mijn
beeldende kunst en met video stills. In 2001 heb ik het
initiatief genomen voor een tentoonstelling over Armeense
kunst. Daar was ook professor Weitenberg, hoogleraar
Armeens van de Rijksuniversiteit Leiden bij betrokken en
zijn toenmalige student Theo van Lint, nu hoogleraar

Borduurwerk
‘In hetzelfde jaar 2016 heeft de Bodleian, de
grote historische en academische
bibliotheek van Oxford een tentoonstelling
georganiseerd van Armeense manuscripten
uit hun eigen collectie. Ze hebben een
immense verzameling die ruim duizend jaar
bestrijkt. Aan het boek dat bij die expositie
uitgebracht is, heb ik opnieuw meegewerkt.
Er staat een ets van me in, plus
borduurwerk van mijn moeder. De parallel
met de Armeense handschriften, met hun
eigen zeer van het Westerse, Latijnse
verschillende alfabet, is evident. Het
borduurwerk is nu ook in de collectie van
de Bodleian opgenomen.’
Intussen is Krikor alweer een project
verder. Hij is net terug uit Berlijn, waar een
cd uitgebracht is door het Univocale
Kammerchor und Orchester uit Berlijn, getiteld
The World of Dido, met muziek van onder
meer Purcell, Byrd en Thomas Morley én
Engelse gedichten van Krikor, gesproken
door hemzelf. <
https://www.krikormomdjian.nl/
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illustratie: Peter van Hugten

Een interview

De Sociëteitsmuis
Oplettende Artibezoekers zal het niet
zijn ontgaan. Tamelijk ongemerkt is
een aantal nieuwe leden toegetreden.
Men ziet ze vooral tijdens en na de
maaltijd. Hun bescheiden gedrag
strekt hen tot eer en wie last van hen
heeft kan hen ook met een enkel voetof handgebaar het veld doen ruimen.

Roelof van Gelder
Ik doel hier natuurlijk op de muis,
of liever gezegd de Familie Muis.
Omdat ze niet hebben hoeven
‘voorhangen’ en er ook geen
commissie van aanbeveling is
geweest, leek het Articula een goed
idee om nader kennis te maken.
Woord
Op een dinsdagmiddag was het
zover. De hoofdmuis kwam van
onder de vleugel tevoorschijn en
was bereid ook namens zijn
familieleden het woord te voeren.

‘Wij zijn niet echt
welkom in de keuken is
mijn indruk’
Muis viel direct met de deur in huis
en uitte zijn dankbaarheid dat hij
ook eens aan het woord mocht
komen, al had hij het erg druk.
‘Er wordt enigszins eens op ons
neergekeken,’ zo stak hij van wal.
‘Men moppert nogal eens op ons en
neemt ons niet serieus als
tafelgenoot. Daarom blijven wij het
liefst op de vloer. En wel vlakbij bij
de muren. In de keuken wil men
nogal eens tegen ons uitvallen, daar
zijn wij niet echt welkom is mijn
indruk. Dat is natuurlijk ook meer
voor het personeel, daar kunnen wij
inkomen. En in de toiletten riekt het
kwalijk, daar komen wij niet.’

Metro
‘Maar in het algemeen zijn wij
tevreden. Dankzij de metro hebben
er nogal wat verhuizingen plaats
gevonden en zodoende zijn wij hier
aanbeland. Wij hebben niet hoeven
voorhangen en betalen ook geen
contributie. Dat stellen wij zeer op
prijs.’
Waarom bent u eigenlijk lid
geworden?
‘Wij zijn allen kunstminnende en
kunstbevorderende individuen,’
sprak Muis.
Hoe bedoelt u precies?
‘Dat lijkt ons nogal wiedes.Wij
dienen al eeuwen als model. Denk
aan tekenaars als Joris Hoefnagel of
Jacob de Gheyn. En iets recenter
Peter Vos of een Charles Donker.
En vergeet u de literatuur niet,’
vervolgde hij terwijl hij zijn
snorharen oppoetste. ‘Wat dacht u
van Of Mice and Men of de
Mousetrap, een reuzensucces,
nietwaar?

‘De westerse cultuur
zou er anders uitzien
zonder onze inbreng’
En dan heb ik het nog niet eens
over Mickey Mouse. Me dunkt de
hele westerse cultuur zou er toch
heel anders uitzien zonder onze
inbreng. Dus vandaar.’

Warm en droog
Wat bevalt u hier het meest?
‘Het is hier warm en droog. Wij
verplaatsen ons met gemak van
binnen naar buiten en vice versa. Bij
feesten en partijen kan het wel eens
vol en lawaaierig zijn en vertonen
wij ons liever niet op de vloer. Maar
op een rustige avond is het uiterst
aangenaam.’
Bent u een regelmatige bezoeker?
‘Zeer zeker en ook enkele van mijn
familieleden. Voor ons begint de
pret zo tegen vijf, zes uur. Dan
neemt men iets hartigs bij de borrel.
En daar valt natuurlijk het een en
ander voor onze neus op de vloer.
Wij hebben dan een ruime keus.
Gemengde nootjes, hoewel die zout
zijn, dat is slecht voor de nieren.
Een enkele olijf, daar knabbelen we
ook wel van. Of die rollen we
eenvoudig naar ons nest. Dat is zo
gepiept.
‘Vaak denkt men dat wij uitsluitend
uit zijn op kaas. Dat is een
misverstand, een typisch
mensenperspectief. Een
vooroordeel, waar wij graag van af
willen. Ook stukjes leverworst of,
nog beter, kalfskroket gaan er wel
in.’
En na de borrel?
‘Tja de maaltijd is een geval apart.
Wij storen natuurlijk niet tijdens de
maaltijd, dat zou onbeleefd zijn. >
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Maar na afloop dan blijven er wel
eens borden op tafel staan. Met van
alles en nog wat. Afgekloven botjes,
een stukje gebakken aardappel, een
weinig rijst. Dat is feest. Wel viel het
ons op dat men lange tijd overal
broccoli in verwerkte. Of het nou
om een steak ging of een
hamburger, een Marokkaanse salade,
altijd weer die broccoli. Het was echt
een plaag. Graag zien wij in plaats
daarvan wat wortelen of selderij.’
Hoog
Heeft u verder nog klachten?

‘Wij zijn natuurlijk te gast en kritiek
zou ongepast zijn. Maar een
dingetje. De kunst aan uw muren
hangt wat hoog voor ons als muis
zijnde. Dat spijt mij wel.’
U klinkt verder tevreden.

‘Wij zijn natuurlijk
te gast en kritiek
zou ongepast zijn’
‘Ben ik ook, ben ik ook. En ik mag
ook namens mijn familie spreken. Ik
heb een neef die woont hier
verderop. Die komt vaak bij de
bakker. De maaltijd is daar rondweg

eenzijdig. Voornamelijk brood, dat
spreekt. Terwijl wij voor onze
botten en kraakbeen toch ook vlees
en groente nodig hebben.
Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben. Ik heb nog
veel te doen en moet nu weer terug
naar mijn gezin als u het niet erg
vindt.’ Hij wreef zich in zijn pootjes
en haastte zich snel naar de uitgang
achter de vleugel. Hij leek nog even
te zwaaien met zijn staartje. <

Rooftop Gallery biedt ruimte aan kunstenaars

De Rooftop Gallery is een initiatief van Tonie van Marle.
Zij stelt haar studio in de Zamenhofstraat een paar dagen
ter beschikking aan medekunstenaars om hun werk te
presenteren. Het atelier in Amsterdam Noord is op de
bovenste verdieping van het gebouw en op het terras
kijkt ze uit over de stad.

Foto: Wim Ruigrok

Van Marle: ‘Ik vind een guncultuur belangrijk’
dat ik ook wel eens iets wilde organiseren bij Arti, maar
daar zitten zoveel haken en ogen aan! Zo’n goede
organisator ben ik niet, dat kan ik niet in mijn eentje
behappen. Ik kan geen duizenden euro’s subsidie krijgen
en het is duur om bij Arti te exposeren; je krijgt als

Tia Lücker
Onlangs exposeerde Stella Veldkamp een weekend bij
haar en als laatste Annie Schoterman, wier werk Van
Marle zag op de tentoonstelling van nieuwe leden van
Arti. In het najaar, als Tonie van Marle zelf samen met
anderen in Pulchri exposeert, wil zij weer drie kunstenaars
laten exposeren in haar Rooftop Gallery.
Tonie van Marle

Tonie van Marle werd lid van Arti
om medekunstenaars te ontmoeten
Van Marle: ‘Dat is het leuke van buiten je eigen terrein
opereren: ik ontmoet allerlei nieuwe mensen. De
oprichting van die Rooftop Gallery, een
gelegenheidsgalerie, heeft allerlei redenen. Ik ben een jaar
of vier geleden lid geworden van Arti om Amsterdamse
kunstenaars te ontmoeten. Ik houd ervan samen te
werken met mensen. Maar wie ik ook zag, geen
kunstenaar.’
Haken en ogen
Van Marle: ‘Bij verschillende gelegenheden heb ik gezegd

kunstenaar wel korting, maar dan nog. Waar moet ik dat
vandaan halen, welke gelegenheid word je dan als
kunstenaar geboden? Nu is ons ook al de galerie op
nummer 114 ontnomen, dus ik vroeg me af waarom ik
eigenlijk lid was geworden van Arti. Ik ben wel meteen op
het koor gegaan, dat wel.’
Van Marle was eigenlijk heel teleurgesteld. ‘Voor mijn
eigen tentoonstelling nodigde ik mensen van het koor wel
uit, maar tussen jou en mij gezegd en gezwegen zijn er
onder de kunstminnende leden mensen bij wie kunst als
laatste op hun lijstje staat. Ik vind het alleen al van belang
als de mensen komen kijken en hun verhalen delen.
Natuurlijk moet je ook verkopen.’ >
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Foto: Wim Ruigrok

Vijftien
Het begon in 2016, toen een
aantal ateliers in haar
omgeving open huis hield.
Van Marle nodigde een
vriendin uit om in haar
atelier te exposeren. ‘Er
kwamen veel mensen, we
zaten lekker buiten te
borrelen, we praatten en het
werd steeds later en later en
later, we gingen samen eten.
Ik vond het zo ontzettend
leuk.

‘Ik leer nu wel dat
kunstenaars heel
erg hun eigen toko
bewaken’

Foto: Wim Ruigrok

Ik ben toen door de website
van Arti gegaan om de
kunstenaars te bekijken. Ik
heb me laten leiden door het
soort werk dat mensen
maken en ook een beetje dat
ik niemand zou uitnodigen
die overal ter wereld
Ademtroost
exposeert. Er zijn ook
kunstenaars zoals ik, die een andere baan erbij hebben
omdat ze het anders niet trekken, toch exposeren, altijd

hard werken, een verhaal hebben waar
ik me in kan vinden. Ik heb werk
ernaast als tolk-vertaler, en dat is
zwaar.
Ik wilde ook focussen op vrouwen,
want wat er ook gebeurt in de wereld:
de vrouwen van de groten in de
wereld staan op naaldhakken in het
gras weg te zakken in korte jurken,
waar hebben we het over! Dus ik
dacht: dat ga ik doen. Dat is nu
anderhalf jaar geleden. Ik heb een
stuk of vijftien kunstenaars
aangeschreven en ik kreeg geen enkele
reactie. Ik heb toen iemand uit het
koor benaderd, zij had een
zakdoekjesproject. Ik heb haar
gevraagd of ze bij mij wilde
exposeren. Dat wilde ze wel, zij was
de eerste.’
Uitzondering
Jolanda Prinsen stelde zakdoekjes met
teksten, textielwerkstukken en
glaswerk tentoon en ze had een
paastafel gemaakt – het was Pasen –
een tafel voor de twaalf apostelen.
Het was een groot succes, er waren
veel mensen.

‘Het leuke is dat
iedereen die exposeerde
werk heeft verkocht’
Van Marle: ‘Ik dacht: dit is wat ik leuk vind. Ik
vraag geen geld, niets. Ik vraag wel of de
exposant zelf de drankjes en de hapjes
verzorgt. Ik zorg dat mensen de ruimte
hebben, ik help met ophangen en ik ben er die
twee dagen ook. Het leuke is dat tot nu toe
iedereen die hier exposeerde werk heeft
verkocht.
Ik vind het belangrijk dat ik deel uitmaak van
een guncultuur – geen mooi woord – het liefst
wederzijds, maar dat moet je niet als
uitgangspunt nemen. Ik leer nu wel dat
kunstenaars heel erg hun eigen toko bewaken.
Daar ben ik inderdaad een uitzondering in. Het
kost me weliswaar veel tijd en veel energie,
maar ik krijg er ook energie van. Ik vind het
leuk dat ik dit mensen kan aanbieden, dat ik er
zelf zulke goede herinneringen aan heb en dat
ik nieuwe kunstenaars ontmoet. Ik mag zelf
kiezen, dat is ook leuk.’ <
www.tonievanmarle.nl

Convolutions
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Arti en kunst

Buiten de lijntjes
Frans Lasès

Foto: Frans Lasès

De KRO vraagt mij een
televisieprogramma te
ontwikkelen dat in KRO
Kindertijd zal worden
uitgezonden. Al snel dwaal ik
door mijn eigen kindertijd.
Waar keek ik zoal naar? De
verrekijker, Dappere Dodo,
Varen is fijner dan je denkt. Of
het onvolprezen Morgen gebeurt
het, echte science fiction in
zwart/wit met Ton Lensink
als Professor Plano. Vooral
die intrigerende titel is mij
bijgebleven. Waarom morgen
iets laten gebeuren als het
ook vandaag kan? Al snel
weet ik hoe het te bedenken
programma zal gaan heten:
Vandaag gebeurt het! Maar wat
zou ‘het’ kunnen zijn? Na wat
Vandaag gebeurt het!
gepieker besluit ik dat
kinderen ten strijde moeten trekken tegen saaie witte huiskamerinterieurs. Ik leg het idee voor aan de jeugdredactie
van de KRO. Glunderend bij het idee alleen al geven zij mij het groene licht. Na een periode van scenarioschrijven,
regisseren en monteren gaat het programma de lucht in. De televisiekijkers zien een straat met daarin een wit
woonhuis. Een groepje vijfjarige kinderen houdt zich schuil achter bomen en geparkeerde auto’s. Ze dragen
felgekleurde overalls en zijn gewapend met verfemmers en -kwasten. Als de voordeur opengaat, komen de - in het
wit geklede - bewoners naar buiten. In de ene aflevering een bruidspaar, in de andere een moeder en haar
dochtertje, een homostel of een artsenpaar. Zodra die uit het zicht verdwenen zijn, grijpen de kinderen hun kans en
glippen naar binnen. Zij betreden vervolgens een woonkamer waarin Jan des Bouvrie spontaan een orgasme zou
krijgen. Niet alleen de wanden en de vloer zijn uitgevoerd in hagelwit, ook de tafel, stoelen, kasten en het bankstel.
In de complete huisraad valt geen spatje kleur te bekennen. Onmiddellijk storten de kinderen zich met de
meegebrachte verf op het interieur. In een mum van tijd ontstaan de meest wonderlijke kleurcombinaties. Niets
wordt daarbij ontzien. De televisie, het theeservies, de schilderijen, de witte anjers en de vaas waarin zij staan, alles
moet er aan geloven. Het resultaat is niet minder dan een kleurenexplosie. Alsof Pollock, de Kooning en een jonge
Appel voor één keer samen aan de slag zijn gegaan. Wanneer een van de kinderen naar buiten kijkt en de bewoners
ziet aankomen, weet de schildersploeg nog juist op tijd het pand ongezien te verlaten. Als de - nog even smetteloos
geklede - bewoners de kamer binnenstappen, krijgen zij de schrik van hun leven. Spierwit weggetrokken en
snakkend naar adem staan zij oog in oog met hun grootste nachtmerrie. Einde programma.
Ik ben er trots op. En de KRO? Die is niet geamuseerd. Het regent boze brieven, sommige met opzegging van het
lidmaatschap. Verontruste ouders spreken schande van de uitzending. Hoe het in godsnaam mogelijk is dat een
omroep, waarop ze altijd hebben kunnen vertrouwen, dit heeft toegelaten. Ze zijn geschokt dat hun kinderen
worden aangezet tot vandalisme en vrezen voor hun eigen interieur. Ik ben nooit meer door de KRO gebeld.
info@franslases.nl
www.franslases.nl
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Kaj Kraaij aan het roer
‘‘Was ist los in der Soz? Dat zou ik nou graag hebben,
dat onze leden zich dit afvragen en komen kijken, erop
vertrouwend dat er altijd iets leuks of spannends te
beleven is.’ Kaj Kraaij (1977) en sinds een paar maanden
de nieuwe bedrijfsleider van de sociëteit, hoopt op meer
leven in de brouwerij. Aan hem zal het niet liggen.

Foto: Wim Ruigrok

Van boek naar bier

Marktplaats gehandeld, maar op een gegeven moment
kwam ik in contact met een kringloopwinkel in Noord die
zoveel aanbod van boeken kreeg dat het niet meer
verwerkt kon worden.

Camiel Hamans
Toen ik begon als bedrijfsleider, viel ik meteen met mijn
neus in de boter. Er zijn in 2017 veel mensen vertrokken
en zorg was dus nieuwe mensen vinden, de continuïteit
waarborgen. Dat bleek lastig en daarom hebben jullie veel
nieuwe en wisselende gezichten gezien.’
Niet flitsend
‘Het is sowieso al moeilijk om in de horeca personeel aan
te trekken, want het zijn onaangename werkuren en de
cao betaalt slecht. Bovendien is het vaak een bijbaan. Dus
iets voor studenten, maar die kunnen nu veel meer
verdienen in de ICT. Bovendien kunnen ze dat vaak van
huis uit doen.

‘Arti is geen blitse strandtent’
Op de markt voor horecapersoneel heb je daarnaast nog
te maken met de concurrentie van slim opererende
uitzendplatforms mensen die hier een aantal jaren achter
de bar gestaan hebben, weggegaan. Niet uit onvrede,
maar omdat ze aan een volgende stap toe waren.
Leonardo is vertrokken, Bart en Julius. Mijn eerste taak.
Voor Arti komt daarbij dat we onhandige diensten
hebben, plus een paar mensen in vaste dienst, die hoe dan
ook aan hun uren moeten komen. Voor nieuwe mensen is
het dus moeilijk om zoveel diensten te draaien dat ze in
hun levensonderhoud kunnen voorzien. Tenslotte is Arti
in vergelijking met andere gelegenheden niet echt flitsend.
Het is geen blitse strandtent waar je de hele dag Vogue om
je heen hebt. Je moet van dit soort zaak en van dit type
mensen houden. Voor de sjans werk je hier niet.’
Boekhandel
‘Ik ben op zoek naar mensen met ervaring, horecaffers
die intussen iets anders zijn gaan doen, maar die het leuk
vinden om een avondje te draaien. Die het doen voor de
gezelligheid. Zo ben ik zelf ook bij Arti terecht gekomen.
Ik heb weliswaar de hotelschool gevolgd en daarna ook
jaren mijn brood verdiend in het vak, maar de laatste vijf
jaar heb ik iets volstrekt anders gedaan. Ik had een online
tweedehandsboekhandel. Ik had altijd al wat via

Kaj

Dat was voor mij het moment om de in- en verkoop
groter aan te pakken. Het ging om duizenden boeken, een
pakhuis vol. Tijd om zelf die boeken te lezen had ik
nauwelijks. Het was dozen schuiven, volume draaien.
de in- en verkoop groter aan te pakken. Dat ging prima
tot de kringloopwinkel door een verschil van mening met
de fiscus eind vorig jaar failliet ging.

‘Ik wil dat de sociëteit meer gaat leven’
Ik werkte al een tijdje af en toe een avond in Arti.
Leonardo en ik zijn oud-collega’s en goede vrienden. Hij
heeft me een keer gevraagd om in te vallen. Dat beviel me
prima. Als je de hele dag alleen met boeken en dozen
bezig bent, is het heerlijk om af en toe weer onder
mensen te zijn en eens iemand te spreken.’
Geweldig
‘Zakelijk leider Johanna wist dat ik door het wegvallen van
mijn grootste aanvoerkanaal iets nieuws moest verzinnen
en vroeg me toen of ik de zakelijke leiding van de
sociëteit op me wilde nemen. Graag.

‘Arti is een geweldig huis’
Om twee redenen: ik kon meteen weer aan de slag, maar
net zo belangrijk is dat Arti een geweldig huis is. Alleen
zou ik willen dat de sociëteit meer gaat leven. Daarvoor
wil ik, als de tijd en de werkdruk dat toelaten, wel wat
initiatieven proberen te ontwikkelen. >
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Waarom niet in samenwerking met alle daartoe bevoegde
commissies jonge kunstenaars uitnodigen om in de
sociëteit te exposeren. Deel de ruimte op in vieren en
vraag een jonge Rietveldstudent of net afgestudeerde op
zo’n kwart van de wanden zijn werk te tonen. De
volgende week een ander kwart enzovoorts. Elke week
heb je dan een nieuwe mini-expositie, die in totaal een
maand kan hangen en die meteen ook elke week een

opening oplevert. En dus extra publiek. En levendigheid.
Ik richt me voorlopig op de vrijdag. Het moet zo worden
dat leden, kunstenaars zowel als kunstlievende leden, op
vrijdag denken: kom, we gaan naar het Rokin. Bij Arti is
altijd wel wat te doen. De ene keer een pub quiz, de
andere keer een dj, een opening of levende muziek. Een
grand-cafésfeertje met wat extra’s.’ <

Smoelenboek
Foto’s: Wim Ruigrok

Joep Baaij, gérant
‘Ik ben sinds de vorige eeuw in
dienst bij Arti. Mijn eerste
werkdag was 27 december 1999.
Daarvoor was ik al een twintig
jaar elders in de horeca
werkzaam. Als ik niet achter het
buffet sta, werk ik in de tuin.
Mijn vrouw die herborist is en ik
hebben een volkstuin en zijn dol
op tuinieren.’

Hannah Oul-Hadj, event manager
‘Ik heb Arti leren kennen tijdens mijn
studie aan de Rietveld. Zes jaar geleden
ben ik hier komen werken. Naast mijn
functie bij Arti ben ik drie dagen in de
week museumdocent bij het
Tropenmuseum en maak ik deel uit van
het kunstcollectief AUTOMANUAL
(www.atmnl.nl). We realiseren
kunstevenementen, waarbij we gebruik
maken van verschillende disciplines.
Gastvrijheid en het verbinden van mensen
staan daarbij voorop. Je kunt het
omschrijven als sociale events, waarbij
experiment en kunst hand in hand gaan.’
11
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Jochem Stoekenbroek, sluiter
‘Ik kwam al regelmatig bij Arti om de
exposities te bekijken, toen ik via een
online platform zag dat er bar- en
bedieningspersoneel werd gezocht.
Werken in Arti leek mij hartstikke leuk en
na een geslaagde proefdag kon ik zes
maanden geleden hier aan het werk. Het
wordt ook steeds leuker, want doordat je
steeds meer mensen leert kennen, krijg je
een band. Ik heb mijn studie aan de
kunstacademie even op een laag pitje
gezet, maar ik blijf toch nog veel met
kunst bezig. Maar dat niet alleen: ik ben
net terug uit Oostenrijk, waar ik de
opleiding snowboardinstructeur heb
afgerond.‘

Nina Leestemaker, barmedewerker
‘Mijn broer Louis werkte al in Arti. Hij is
net vertrokken. Ik vond het leuk om met
hem te werken. Zodoende ben ik
september vorig jaar hier achter de bar
terecht gekomen. Wij kenden Arti van huis
uit: mijn grootmoeder, Wies Kramer, is lid
en mijn grootvader, Ruud Rosenstok, was
dat ook. Ik studeer nog, biologie aan de
UvA.’

Louis Leestemaker, nu strategy consultant
bij de Young Advisory Group.
Op zijn laatste werkdag in Arti, april 2018.
Louis werkte achter de bar van september 2016
tot en met april jongstleden.

12
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Josefien Pinksterboer, sluiter
‘Ik werk voor het fietstourbedrijf van
Leonardo, de vroegere barman van Arti.
Leonardo en Kaj zijn oude maten en op
die manier ben ik hier terecht gekomen.
Daarnaast werk ik ook nog in een
discotheek. Ik ben honderd procent en
voltijds horecavrouw, maar ik ben wel
opgegroeid in een kunstenaarsgezin. Mijn
vader schrijft, mijn beide broers tekenen
en mijn moeder is goudsmit. Dat zie je
ook wel als je naar mijn handen en armen
kijkt.

Bridget Seegers, barmedewerker
‘Ik ben bevriend met Jan-Tjerk, de afwasser
van Arti. We zitten op dezelfde school en
hij vertelde me dat er nog personeel
gezocht wordt, waar hij werkt. Zo ben ik
december vorig jaar aangenomen. Ik zit
nog op school, 6 VWO. Dus het is een
drukke tijd voor mij, de eindexamens staan
voor de deur. Als ik niet in Arti ben, zit ik
met mijn neus in de boeken.’

13
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Winston Nanlohy, barmedewerker

Arda van Tiggelen, sluiter

tekening: Jochem Stoekenbroek

‘Ik ben de buurman van Jochem en via
hem kon ik begin januari in Arti aan de
slag. Ik volg een masteropleiding
Interdisciplinary Research in Visual arts aan de
HKU, Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. Een van de aardige dingen van
het werk in Arti, naast de leuke collega’s, is
dat ik er regelmatig bekenden tegenkom.

‘Ik ben er even niet, want ik woon tijdelijk
in Berlijn, maar vanaf half juni sta ik weer
achter de bar. Kunstenaarslid Moritz
Ebinger heeft me getipt dat Arti
medewerkers zocht en via hem ben ik
oktober vorig jaar in dienst gekomen. Ik
heb kunstgeschiedenis gestudeerd en ben
naast kunst dol op horeca. Arti is dus de
ideale plek voor me. Daarnaast ben ik
freelance projectmanager. Dat klinkt fancy
maar betekent eigenlijk dat ik alles doe van
tentoonstellingsopbouw tot pr-teksten en
subsidieaanvragen schrijven. Ik ben
inhoudelijk sparringpartner voor
kunstenaars en ook een beetje curator’
14

Kunstenaars verkopen Amsterdam
‘Leden willen graag tonen en verkopen en ik wil duidelijke tentoonstellingen maken, exposities waarbij een korte toelichting nodig is. En
Arti zou meer voor kunstenaarsleden moeten doen, is de wens van veel leden.’

Tia Lücker
Dat zegt Harald Schole en hij heeft daarom het initiatief genomen deze zomer een ledenverkooptentoonstelling te
organiseren in de sociëteit. Hij heeft daarvoor de hulp ingeroepen van Friso Witteveen, kunstenaarslid.
Het idee is simpel: werk van Artileden laten zien en verkopen. De sociëteit blijft overdag open deze zomer, de
metro rijdt vanaf 22 juli en het wordt druk, heel druk met toeristen in Amsterdam zo is de verwachting. Bovendien
is er een AIDScongres van 23 tot 27 juli waar dertigduizend mensen komen.
Restricties
Toeristen willen iets meenemen, maar geen voor de hand liggende souvenirs, is de gedachte. De societeit van Arti
ligt aan ‘de rode loper’ waar veel mensen langs komen. En zo kwam Schole op het idee een ledenverkoopexpositie
in te richten. Er zijn stevige restricties: prijs tot vijfhonderd euro (dat is een experiment), formaat maximaal A3,
thema Kleurrijk Amsterdam (met in gedachten de regenboogvlag van het AIDScongres).
Er is plaats voor ongeveer tweehonderd werken. Komen er meer dan wordt er geselecteerd. Schole heeft nog even
overwogen om 179 werken op te hangen, namelijk net zo veel jaren als Arti bestaat.
Meenemen
Kunstenaars zullen worden benaderd via de nieuwsbrief. Schole heeft een strikt programma: inleveren 13 juli tussen
acht en tien uur ’s avonds, 14 en 15 juli ophangen in de sociëteit. Hij maakt stapeltjes per onderwerp. De expositie
blijft tot en met 24 augustus.
Kopers krijgen hun aanschaf direct mee. Er komt een inpaktafel met bubbeltjesplastic, papier en mogelijk stickers.
Betaald kan worden aan de bar.
Schole: ‘Het is echt inpakken en meenemen. Toeristen kunnen het zo in hun rolkoffertje doen.’

Foto: Wim Ruigrok

Van 27 juli tot en met 26 augustus is de sociëteit van Arti dinsdag tot en met zaterdag overdag open

George Breitner
schilderde het
Amsterdamse Rokin
zoals het was vanuit
Arti. Dit schilderij is
niet te koop, het is
eigendom van het
Rijksmuseum, kost
meer dan vijfhonderd
euro en is groter dan
het maximum formaat
van A3.
Breitner van het Rokin, vanachter de ramen van Arti geschilderd
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Sint Lucas en de biljarttafels
De leden van de kunstenaarsvereniging St. Lucas mochten
op vaste avonden gebruikmaken van de biljarts in Arti.
In maart 1951 klaagde de sociëteitscommissie dat de
biljartlakens regelmatig moesten worden hersteld en dat
de leden van St. Lucas niet al te zachtzinnig met de
biljarts omgingen.

Stoppen
Ondanks de genomen maatregelen bleven er klachten
regenen over de slechte toestand van het laken. In juli
merkte Colnot op dat hij had geconstateerd dat in het laken
van de twee achterste biljarts veel stoppen zaten, tot wel

Voorgesteld werd een biljartdeskundige te benoemen

Antoinette Frijns

Tekening:Wilm Wouters

Tekening:Wilm Wouters

Leitje
Penningmeester Van Mever merkte op dat de leden van St.
Lucas het gebruik van de biljarts na afloop zelf moesten
afrekenen maar dat van de extra controle niets
terechtkwam als gérant Van Hoepen daarop moest toezien.
Peizel stelde hierop voor een leitje bij de biljarts te hangen
waarop de biljarters moeten ‘afschrijven met de tijd waarop
begonnen, dan is er controle’.
Toen St. Lucas zich niet aan de gemaakte afspraken
hielden, besloot het bestuur dat de biljarters van St. Lucas
voor het gebruik van het zakkenbiljart een gulden per
avond moesten betalen. Hiermee was Van Mever het niet
eens. Hij wilde dat een ieder die van het zakkenbiljart
gebruikmaakte, 25 cent zou gaan betalen. Maar voorlopig
bleef de regeling zoals die was.

twintig stuks toe, en dat er maar één stel biljartballen was
dat nog gaaf en rond was. Dat de St. Lucasleden daarvan de
schuld kregen, was volgens hem ‘persé onjuist’ want op het
grote biljart waarop de meesten van hen speelden, was geen
enkel mankement waar te nemen. Het zijn dus de goede en

Foto: Atelier 18

De commissie stelde het bestuur voor het tarief voor het
gebruik van de biljarts op de St. Lucas avonden te stellen op
vijftig cent per uur en bij beschadiging van het laken vijf
gulden in rekening te brengen. Het spelen op het
zakkenbiljart op dinsdagavond bleef gratis en het
barpersoneel diende extra controle op de biljarters te
houden. Het bestuur ging akkoord.

Biljarters in de sociëteit begin jaren zeventig

betere spelers, aldus Colnot, die de gaten in het laken
stootten. Hij stelde daarom voor een biljartdeskundige in de
sociëteitscommisie te benoemen en Sluijters wilde dat op de
twee achterste biljarts uitstuitend geroutineerde spelers
mochten spelen.
Biljartcommissie
Na felle discussie in de Algemene Leden Vergadering eind
1951 werden de volgende regels opgesteld. Op
dinsdagavond is het gebruik van de biljarts gratis; St. Lucas
betaalt voor deze avond 120 gulden [per jaar] als bijdrage in
de onderhoudskosten; voor het zakkenbiljart wordt per
partij betaald en wel tien cent per persoon en voor de
overige biljarts vijftig cent per uur. Degene die een gat in
het laken slaat, betaalt vijf gulden. De biljartcommissie
dient er voor te zorgen dat aan deze bepalingen strikt de
hand wordt gehouden. Schram en Sluijters werden
aangewezen om in deze commissie zitting te nemen.
Literatuur: Notulen van de bestuursvergaderingen en stemhebbende
leden 1951 en 1952

Spotprent op biljartkwaliteiten van Jan Sluijters
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Houdt de dief!
De vraag of kunstlievende leden wel kunstlievend
zijn werd ook in de jaren zeventig vaak gehoord. Men
ging niet op huisbezoek of checkte de aankopen

Ria Stork
Wel was er de Vereeniging tot Bevordering van Beeldende
Kunsten waar men voor tien gulden per jaar lid van kon
worden. Jaarlijks was er een verloting van werk van leden
dat met het geld was aangekocht. Zelf heb ik een werkje
van Dick van ’t Woud dat mijn vader indertijd gewonnen
had.
Foto: Wim Ruigrok

In stand houden
Was iemand lid om te
kunnen biljarten, om
een goedkope
dagschotel of vanwege
de mooie Berlageruimte met de Breitner?
Kort werd de naam
kunstlievend lid
veranderd in
sociëteitslid maar dat
gaf het idee dat men lid
was van de ruimte. Nee, Margaret Geraci
Arti heeft een eigen pand,
prachtige tentoonstellingszalen en een bijzondere sociëteit,
als lid houdt men de vereniging in stand en heeft men vrij
toegang. De naam kunstlievend lid kwam dus weer terug.
In 1971 werd er een tentoonstelling georganiseerd met werk
dat leden in hun bezit hadden. Oud, nieuw en onbekend
werk vulde alle zalen.

Overstuur
Op zondagmiddag belde Margaret Geraci die de zalen in
haar eentje bemande, me volkomen overstuur op. Er was
een werkje gestolen! Snel naar haar toe gegaan met een
glaasje cognac. Het kleine werkje van Breitner was
verdwenen. Het was eigendom van de heer Nielsen, een
Zweedse houthandelaar die kantoor hield een paar huizen
verder op het Rokin. Meneer Nielsen was een van de vaste
bridgers die bijna dagelijks onder de kroon zaten te bridgen.
De familie zou dit bijzondere werkje, een meisjesportret
gespiegeld in een lepel, gekregen hebben als dank voor het
altijd beschikbaar stellen van hout.
Nooit
Margaret vertelde me dat een
onverzorgde kleine man met een beige
regenjas naar binnen kwam en kort
daarop met de jas over zijn arm weer
wegging. Naar links kijkend zag ze
direct dat het schilderijtje verdwenen
was. Terwijl ze me dit vertelde, ik zat
tegenover haar, kromp ze ineen omdat
de man weer binnen kwam. Hij liep de
zaal in en legde het schilderijtje op de
bank die in het midden stond. Ik hield
de deuren dicht maar moest uiteindelijk
loslaten omdat mijn ring tot bloedens
toe in mijn vinger sneed. Hij rende het
trappenhuis in waar hij zo goed als tegen het toevallig
aanwezige kunstlievende lid meneer Van Splunter opliep.
Van Splunter, in het dagelijks leven belastinginspecteur, was
een forse en stevige man. Desondanks deed hij niet meer
dan alleen maar ‘Houdt de dief, houdt de dief!’ roepen.
Waarom de dief het werkje terugbracht zullen we nooit
weten

Wie doet mee aan Arti Online Gallery ?
Er wordt vaak over geklaagd en het komt steeds weer terug in discussies: er is te weinig gelegenheid voor
kunstenaarsleden om in Arti te exposeren en te verkopen. Het kwam ook weer op de laatste bijeenkomst van de
Kunstraad ter sprake.

Edu Braat
Tja, de ruimte in het gebouw is beperkt en de Programma Commisie kan lang niet alle aanvragen honoreren. De
mogelijkheid om in de galerie op nummer 114 te exposeren is tijdelijk weggevallen wegens verhuur van die ruimte
voor twee jaar aan derden. En hoewel nu de nieuwe FRONT Gallery is gekomen, blijft het behelpen.
Terwijl op internet de virtuele ruimte vrijwel oneindig is.
Hoogste tijd om eens na te gaan denken over een online Gallery.
En er zijn ongetwijfeld heel wat leden, zowel kunstenaars als kunstlievenden die op dit gebied expertise hebben. Wie
mee wil denken en werken aan een ontwerp hiervoor, wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor een
bijeenkomst hierover. Stuur een mail met als onderwerp Online Gallery en vermeldt wat je aan kennis en vaardigheid
kunt inbrengen naar edubraat@dds.nl en je krijgt een mail terug met datum en locatie van de eerste brainstormsessie
hierover.
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Weduwen- en Wezenfonds van Arti et Amicitae

‘Het fonds is nodig, soms zijn er schrijnende gevallen’
‘De ossenkop van Sint Lucas is briesend en gespannen in het logo van Arti et Amicitiae. In het logo
van het Weduwen- en Wezenfonds ligt de os rustig te herkauwen, op zijn gemak. Mensen in nood
hebben geen rust. Het fonds wil die ontspanning bieden.’

Tia Lücker
Aan het woord is Harry Heyink, bestuursvoorzitter van
oorspronkelijk het Fonds voor Weduwen en Wezen van
Kunstenaarsleden der Maatschappij Arti et Amicitiae, in
de wandeling WWFonds. Het fonds werd opgericht in
1839. Het fonds is oud, maar springlevend. Hoe vaak het
fonds een uitkering doet, zegt de voorzitter niet. Alle
bestuursleden hebben zwijgplicht. Grif zegt hij hoe groot
het kapitaal is: een miljoen euro. En leningen aan Arti die
jaarlijks rente opbrengen. Onlangs is de rente verlaagd, na
langdurige onderhandelingen.
Heyink: ‘Het fonds is nodig. Er zijn soms schrijnende
gevallen, er zijn kunstenaarsleden van Arti die de
schaamte voorbij zijn en dan toch maar een aanvraag
doen. Ons grote probleem is op het ogenblik de regel- en
wetgeving in Nederland. Als je bijvoorbeeld een uitkering
hebt, mag je niks doen, anders verlies je die. En de
schaamte, dat is ons andere probleem. Kennelijk mag je in
deze maatschappij alleen maar succesvol zijn, anders ben
je niets meer.’
Vervelend
‘In het algemeen kunnen kunstenaars goed met geld
omgaan, ze moeten wel. Ze zijn – zeg maar - goede
boekhouders van hun eigen bedrijf. Ze weten heel goed
waar ze hun geld aan besteden: aan het maken van nieuwe
kunst, maar de maatschappij eist ook dat de huur wordt
betaald. En daar wringt de schoen wel eens. Het fonds is
in het leven geroepen voor als het leven stopt door een
lichamelijk of geestelijk probleem. En als dan het sociale
vangnet voor zo iemand niet meer functioneert, als de
loketten dichtgaan, dan is het fonds er.’
Oudere kunstenaars hebben een andere opvatting dan
jongere hoe de kunstenaar in de samenleving staat. Het is
een romantische gedachte dat je arm moet zijn en moet

lijden.
Soms komen mensen pas heel laat bij het fonds. Er zijn er
die het wel kunnen vinden, maar die het moeilijk vinden.
Dat is mede de reden waarom de bestuursleden
zwijgplicht hebben en er wordt ook op toegezien dat die
wordt gehanteerd. Want de aanvraag betekent dat de
kunstenaar met de billen bloot moet: inkomen, medische
gegevens, belastingaangiften en dergelijke. Heyink: ‘Dat is
vervelend, maar dat is nou eenmaal opgenomen in de
regels van het fonds en die proberen we zo goed mogelijk
na te streven. Soms wachten mensen zo lang met
aanvragen dat met het toegekende bedrag van het fonds
de uitvaart is betaald.’
Alleen kunstenaarsleden
Wat belangrijk is: het fonds voorziet niet kunstenaars van
Arti van geld voor materialen of voor het betalen van de
huur. Maar als het echt tegenzit lichamelijk of geestelijk
waardoor er niets binnenkomt en er plotseling een
noodzakelijke uitgave is, dan is het fonds er. Alleen
kunstenaarsleden van Arti kunnen een uitkering krijgen.
Zij hebben een financiële bijdrage (in de vorm van een
klein bedrag van de jaarlijkse contributie) geleverd en het
fonds is uitsluitend voor hun bedoeld. Kunstlievende
leden krijgen nul op het rekest.
Er is een registeraccountant die alles controleert. Het
fonds is een stichting, gelieerd aan de vereniging Arti et
Amicitiae, maar verder totaal onafhankelijk. Dat is van
belang, niet alleen juridisch gezien, maar ook om het
kapitaal te behouden.
Heyink: ‘Alles is er, regels, wetgeving; allemaal op de
website of op te vragen bij het secretariaat. Daarnaast
hebben we sinds een jaar villa Belmonte, een huisje met
atelier in Drente. Dat is gekocht met een nagelaten >
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bedrag door een oud-bestuurslid van Arti. Dat huis is
beschikbaar voor kunstenaarsleden van Arti tegen een
zeer gering tarief per dag. De enige harde voorwaarde
voor huur is dat iemand lid is van Arti. Soms willen we
wel eens meer doen, bijvoorbeeld een cursus geven aan
Arti-leden, maar sommige dingen kunnen niet volgens de
regels waar we ons aan te houden hebben. Ik wil daar ook
niet schimmig over doen, ik heb me te houden aan de
statuten: Arti-kunstenaarsleden zijn deelnemers in het
fonds, maar ze hebben geen inspraak.
Het blijft een stil fonds. We vergaderen drie keer per jaar.
Maar zonodig handelt het fonds heel snel. De bedragen
zijn van een paar honderd euro tot 2500 euro, eenmalig.
Dat is een schenking, geen lening.’
Schaamte
Er zijn meer aanvragen dan uitkeringen. Soms moet een
aanvrage worden geweigerd omdat niet goed is begrepen
waarvoor het fonds bestaat.

En heel soms vraagt het bestuur zich af of het echt nodig
is. In het verleden is het wel eens voorgekomen
bijvoorbeeld dat iemand een huis had in het buitenland en
toch een aanvrage deed bij het fonds. Dat kan dus niet.
Heyink: ‘Het fonds komt niet met oplossingen, alleen
maar met een bedrag ter verlichting waar je als deelnemer
aan het fonds recht op hebt om die financiële injectie te
gebruiken zodat je even die last kwijt bent.
De schaamte is een probleem. Ik hoop dan ook dat
mensen door dit artikel beseffen dat ze in goede handen
zijn bij het fonds. We zijn collega’s, we zullen elkaar niet
vervelend bekritiseren, maar een aanvrage moet binnen de
doelstelling vallen. Doe die aanvraag! Als je dat niet doet
is het altijd nee en ik vind het vervelend dat ik later moet
horen dat mensen het niet aangedurfd hebben. Vaak komt
het door de schaamte; in deze maatschappij moet je
succesvol, jeugdig, sprankelend, stoer en gezond zijn en
dat vind ik geen goede verandering. Zo is het niet altijd,
zo simpel is het.’ <

Aankondiging:

Foto’s Wim Ruigrok

Tentoonstelling van de premie-prenten van de Vereniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. Van 22 oktober tot
en met 2 november zullen in de sociëteit een aantal prenten worden geëxposeerd die door de VBBK in de jaren tien t/
m zestig van de vorige eeuw zijn uitgegeven.
Het grootste deel van deze prenten zal ook te koop zijn, al dan niet ingelijst.
N.B. We missen nog een vijftien tal prenten uit deze serie nl. uit de jaren 1914, 1915, 1921, 1932, 1933, 1942, 1944,
1947, 1948, 1949, 1951, 1957, 1958, 1961 en 1962.
Mochten er Arti-leden zijn die een of meerdere van deze ontbrekende prenten bezitten en die voor de expositie uit
willen lenen, neem dan s.v.p. contact op met Antoinette Frijns.
Email: antoinettefrijns@concepts.nl of 06.47262505

Noordermarkt, ets door F. Everbag 1938

Zittende bever, litho door W.A. van de Walle
1950
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Roelof van Gelder

De maaltijd

Tekening: Peter van Hugten

Het regende op het Rokin. Dat is geen ramp want als je
schuilt in een portiek zijn er altijd wel een paar
medeschuilers die elkaar overtreffen in hun klaagzang
over het weer. Wel moet men oppassen voor
paraplupunten in oog of oor, maar de
geoefende schuiler is daarop bedacht.
Het portiekschuilen is zelfs tot
literatuur verheven door Gerard van
het Reve die zich in Op weg naar het
einde een van zijn zinloze feiten
herinnert. Een herinnering van wel 29
jaar geleden drong zich bij hem op
toen hij een vrouw, op een
woensdagmiddag in oktober, in de
portiek van Ploegstraat 109, 111, of
113 tegen een andere vrouw hoorde
zeggen ‘Veel groente en weinig
aardappelen, dat eet voor een man
niet zo lekker.’
Ik trof het in het portiek van een
soort antiekzaak op het Rokin. En net
als Van het Reve stond ik ook naast
twee vrouwen en toevallig ging ook
hun gesprek over aardappelen.
Het waren twee twintigers. Een
blonde in een ruimvallende grijze
mantel met een paarse grof gebreide sjaal en een wat
sprietig meisje met een paardenstaart; ze zag er in haar
jack iets te sportief uit. Gezien de fraaie papieren tassen
waren ze wezen shoppen en kennelijk hadden ze zojuist
gegeten.
‘Die zoete aardappels waren super,’ sprak de blonde. Het
water liep haar nog uit de mond. ‘En wat jij had, hoe
heette dat ook al weer?’
‘Koeng Po en nog iets geloof ik,’ zei het sprietje. Ze
klonk minder enthousiast, maar wilde de sfeer niet
verpesten. Zij had de kippenvleugeltje juist heel fijn
gevonden. Maar vijf stuks en al die rijst en de groentes
waren haar te machtig geworden.
‘Je had het gerust mee kunnen nemen, hoor,’ sprak de
ander verlekkerd. ‘In zo’n zak. Hoe heet het ook al weer?’
‘Doggy bag.’

‘Ja precies,’ zei de blonde. ‘Voor je hond als het ware.
Maar dan voor jezelf. Ik had het eigenlijk ook wel mee
kunnen nemen.’ Ze droomde nog na over het
achtergebleven kippenvleugeltje. En van de rijst die nu
voor de zwijnen werd geworpen.
‘Ja, maar met dat meenemen, dan leg ik het in de ijskast
voor later, en dan eet mijn vriend het op,’ klaagde de
ander, ‘en die eet al zo veel.’
Er heerste tweespalt in Huize Spriet, dat was duidelijk.
‘Wat blieft hij dan het meest?’, informeerde haar vriendin
‘In feite alles. En als ik het op tafel zet, schept hij zichzelf
op en begint te schrokken, zo van “GR, GR, GR”. Hij
zegt dan helemaal niet dat het lekker is of zo.’
‘En krijgt hij dan ook een toetje?’
‘Ja natuurlijk,’ antwoordde de dunne. ‘Daar staat hij op.
Dat moet gewoon van hem. En koffie met slagroom.’
Ik durfde niet goed te kijken of de waterlanders al
kwamen.

‘Bizar,’ zei de ander, ‘maar als hij dat nou lekker vindt en
jij hebt het gemaakt, dan is toch alle o.k. als het ware?
Dat vlugge eten is zo te zeggen zijn bedankje. Iedereen
heeft zo zijn eigen manier van doen, toch? Waar of niet?’
De spriet zuchtte. Het viel allemaal niet mee.
‘Is dat nou nog steeds die John?’, wilde de ander weten.
De spriet knikte.
‘Weet je wat meid, geef hem toch gewoon zoveel ie lust.
Ik ben maar op mezelf en ik eet ook zoveel ik kan.
Vrijheid blijheid, zeg ik altijd maar.’ Dat was haar aan te
zien. De regen minderde. Ik vroeg me af wat de
dagschotel bij Arti zou zijn en of ik de blonde zou
uitnodigen voor een dubbele portie. Maar dat was
natuurlijk weer grensoverschrijdend gedrag.
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Foto: Wim Ruigrok

Foto: Wim Ruigrok

Daphne Verheijke, Carla van Riet, Harald Schole met op de achtergrond het schilderij Keep on dreaming door
Daphne Verheijke

Vier generaties kunstenaars omvat de verzameling van Carla van Riet die in de sociëteit worden
tentoongesteld. Werk van haar grootvader, haar moeder, zichzelf, haar ex-man en haar dochter
Daphne Verheijke. Carla van Riet is al lang lid van Arti, sinds 1978. ‘Ik ben altijd actief geweest in de
vereniging, nu niet meer. Ik zing wel in het koor.’
Van haar grootvaders Gerrit Koppenol zijn er schilderijen, van haar moeder Gerardina Koppenol
pastels, van haar dochter Daphne Verheijke schilderijen. Van Carla zelf zijn er maskers van oud
materiaal, zoals leer . Van Riet zegt van zichzelf dat ze doet aan ‘recycling in kunstwerk’. Op 9 mei
om 17:00 werd de tentoonstelling geopend, onder andere met een gedicht van dochter Manon en
een drietal liederen die door het Artikoor werden gezongen.
De tentoonstelling duurt tot vrijdag 13 juli. >
21
21

Foto: Wim Ruigrok
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Fundraiser Auction ten bate van UNFAIR
Een sympathiek evenement: veiling van werken van deelnemende talentvolle jonge kunstenaars waarvan de
opbrengst geheel ten goede kwam aan de organisatie van hun gezamenlijke verkooptentoonstelling op het
Westergasfabrieksterrein

Edu Braat
Veilinghuis Christie’s, dat recent het voorbeeld van concullega Sotheby’s volgde en haar fraaie locatie aan de
Lairessestraat inruilde voor een veel kleiner pand aan het Vondelpark waar men uitsluitend nog voor taxatie en
inbreng terecht kan, was medesponsor (samen met onder meer Arti, het Mondriaanfonds en Amsterdams Fonds voor
de Kunsten) en leverde een vrouwelijke veilingmeester.
Onder de hamer kwamen 57 werken en tevoren was er een onderlimiet van vijfhonderd euro per werk bepaald.
De bovenzaal van Arti was goed gevuld met ruim honderd belangstellenden, vooral twintigers en dertigers,
waaronder heel wat studenten aan en net afgestudeerden van kunstacademies, en deelnemende kunstenaars met
aanhang. Er was maar een handjevol ouderen.
Het bieden ging enigszins moeizaam, de veilingmeesteres moest er flink aan trekken. Wat ook wel bleek uit het
eindresultaat: 24 werken (ofwel veertig procent) bleven onverkocht , zestien werken (dertig procent) haalden net de
onderlimiet en de overige zeventien werken gingen voor bedragen tussen de vijfhonderd en duizend euro met een
uitschieter van drieduizend euro (voor nr. 16, van Janine van Oene, Birds, olieverf en spray paint op doek 140 x 170
cm). De totale opbrengst bedroeg 23.550 euro.
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