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Dem smoke and blaze under Royal regime (2018).
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In 2012 afgestudeerd, in 2017 bekroond met de aanmoedigingsprijs De
Scheffer, het afgelopen jaar toegelaten als kunstenaarslid van Arti, in
oktober de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst ontvangen uit
handen van de koning zelf en nu met zes zalen maandenlang in het
Stedelijk Museum. Raquel van Haver (1989) heeft eigenlijk nog geen
tijd gehad zich te realiseren wat haar is overkomen. Groot in de
weekendbijlagen van de kranten, pagina’s lang in de Groene
Amsterdammer, een drukke vernissage in het museum en een uur lang
op de radio. A star is born, lijkt het, maar Raquel blijft er nuchter onder.
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‘Het voelt overweldigend, maar a star, kom nou. Overkomen is me niets, ik
heb tot ongeveer aan de opening doorgewerkt. En wat ik nu doe, al die
gesprekken, al die drukte dat hoort er gewoon bij. Is een onderdeel van het
vak. Als je dat niet wilt of kunt, heb je een probleem als kunstenaar. Als je een
show hebt, moet je aandacht zien te creëren. En als dit achter de rug is, ga ik
me gewoon weer op de volgende show richten, me concentreren op mijn
werk. Of ik ga naar het buitenland. Nieuwe contacten leggen, nieuwe
indrukken opdoen.’ >
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Van Nieuwenhuyzen
‘Dat ik voor mijn
dertigste in het Stedelijk
zou hangen, heb ik
natuurlijk nooit bedacht,
maar ik heb altijd keihard
gewerkt. Vanaf mijn
afstuderen heb ik
eigenlijk niets anders
gedaan dan werken. In
2015 heb ik mijn baantje
opgegeven en ben ik
alleen nog maar gaan
schilderen. Ik ben keihard
gaan werken om beter te
worden. In 2016
organiseerde Annet
Zondervan, directeur van
het Centrum Beeldende
Kunst Zuidoost
bezoeken van

De tentoonstelling wordt opgebouwd. Hier wordt het linkerdeel van We do not sleep as we parade all through the
Night (2018).

conservatoren en curatoren aan bekende en onbekende
kunstenaars in Amsterdam Zuidoost. Een daarvan was
Martijn van Nieuwenhuyzen, conservator bij het
Stedelijk. Hij heeft lang in de Bijlmer gewoond. Hij zag
toen mijn werk voor het eerst, we zijn in gesprek
geraakt, hij is een paar keer teruggekomen naar mijn
studio en heeft me toen voorgesteld een tentoonstelling
in het Stedelijk te houden.’
Bijlmer
In de catalogus die bij de expositie Spirits of the Soil is
uitgebracht, beschrijft Van Nieuwenhuyzen hoe hij
Raquel in haar kleine atelier bezocht en hoe hij onder de
indruk raakte van haar werk: ‘De Bijlmertrots sprong mij
tegemoet toen ik de schilderijen van Van Haver voor het
eerst zag. Haar verhalende, figuratieve schilderstijl en de
empathie die uit haar onderwerpskeuze spreekt voor
mensen in marginale gemeenschappen van steden in
Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben, maakten meteen
grote indruk op mij. Het idee om Van Haver voor een
tentoonstelling in het Stedelijk Museum uit te nodigen
ontstond op dat moment, in haar atelier in de Bijlmer in
2016.’

Raquel van Haver heeft eigenlijk
geen tijd gehad zich te realiseren
wat haar is overkomen

Hoe een werk wordt vervoerd.

Mailtjes
Van Haver: ‘Dat ik nu ineens doorgebroken zou zijn,
zoals jij vraagt, vind ik eigenlijk niet. Het is niet zo dat er
buiten mij iets gebeurd is, of dat ik iets speciaals gedaan
heb, waardoor ik ineens in de aandacht sta. >
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Het is gewoon een zaak van hard werken, heel hard werken. Veertien uur per dag. Ik neem amper tijd voor mezelf, af en
toe een uurtje. Als ik thuiskom, heb ik nog net tijd voor wat mailtjes. Koken doe ik wel altijd zelf. Ik heb een jaar lang geen
sociaal leven gehad. Ik heb in die
tijd vrijwel niemand gezien.’

‘Hierna ga ik me
concentreren op mijn
werk of ik ga naar het
buitenland: nieuwe
indrukken opdoen’
Londen
‘Ook het contact met de galerie in
Londen is heel toevallig gegaan.
Het was in 2014 of 2015 dat ik
ineens een mailtje kreeg van Jack
Bell. Bij het zoeken naar wat
anders was hij op internet op mijn
werk gestuit. Of ze eens mochten
langs komen. Twee dagen later was
Raquel van Haver met op de achtergrond een van de prints uit haar serie Shrine of a deity (2017).
hij er al. Zo heb ik nu twee
galeries, Ron Lang in Amsterdam en Jack Bell in Londen.
Ik reis veel. Naar Afrika, naar Zuid-Amerika, naar Suriname. Niet voor vakantie of om uit mijn dak te gaan, maar voor
onderzoek. Ik krijg een idee of verzoek om een project te doen in het buitenland, hetgeen me vaak overkomt, doe
vervolgens tijdens mijn verblijf in het buitenland research, maak foto’s en bepaal vervolgens aan de hand van tekeningen
de compositie. Als ik daar eindelijk tevreden over ben, mag ik gaan schilderen. Dat doe ik in het atelier.’
Lagos
‘Door het reizen heb ik
jaren geleden Azu
Nwagbogu leren kennen,
oprichter en directeur van
de African Artist
Foundation in Lagos,
Nigeria. Hij werkt nu als
curator at large van het vorig
jaar geopende Zeitz
Museum of Contemporary
African Art aan de
Waterfront in Kaapstad. De
foundation organiseert het
grootste fotofestival in
Afrika. Ik ben indertijd
uitgenodigd om mee te
werken aan Lagos Photo. Ik
kon een tijd werken in
Lagos. De opdracht was
Reason for being (2018).
mijn eigen interpretatie te
geven van de stad. Ik heb
me vooral gericht op Lagos Island, Lutherstreet, een wijk met een grote markt. Ik heb contact gelegd met de area boys,
groepen op de grens van legaliteit en misdaad en die zich opdringen als “beschermer” van ieder die wat onderneemt of
vervoert in de wijk. Door ook biertjes met ze mee te drinken en zelfs af en toe hun drank te betalen, verwierf ik hun
vertrouwen. In feite besturen de boys een eigen gebied. Ze vragen tol en huur, beheersen het vervoer. Je moet Lagos zien
als een keten van aan elkaar gelinkte wijken, die elk in handen zijn van een eigen groep. Het is een megastad, die je het
beste kunt vergelijken met een holding bestaande uit allemaal aparte bedrijven, fabrieken en instituten, ieder met eigen
leiding en organisatie. Ik heb foto’s kunnen nemen van het leven van de leden van zo’n groep en van de manier waarop >
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ze met elkaar omgaan. Daarna heb ik van die foto’s en van mijn tekeningen collages gemaakt, waarin ik ook allerlei andere
materialen heb verwerkt, zoals kralen, schelpen en glitterspul. Van die collages heb ik weer foto’s gemaakt, die uitvergroot
en geprint. Dat heeft geleid tot mijn show Shrine of a deity, die ik vorig jaar in de Foundation heb gehad.’
HKU
‘Toen ik in Lagos zat, was ik al in gesprek met het Stedelijk. Het lag voor de hand dat de research die ik daar deed ook te
gebruiken voor mijn show in Amsterdam. Ik ben nog wel terug geweest om nog meer foto’s te maken van de vrienden die
ik er gemaakt heb. Hoe die bij elkaar komen, eten en drinken, daar wilde ik materiaal van verzamelen. Tot ik genoeg had
voor een serie uitmondend in het grote schilderij in de laatste zaal We do not sleep as we parade all through the Night, hier en
daar, maar ten onrechte, mijn interpretatie van het Laatste Avondmaal genoemd.
Om een mogelijk misverstand recht te zetten: ik laat in het Stedelijk nu zien, wat ik in acht jaar op verschillende reizen en
onderzoeken over de hele wereld heb gezien. Daarvan heb ik foto’s gemaakt. De overeenkomst is dat ze allemaal
afkomstig zijn uit diaspora, gebieden met een koloniaal verleden, een geschiedenis van immigratie en emigratie. Die foto’s
zijn gecombineerd en ik ben er net zo lang mee door gegaan tot ik een uitkomst had: Spirits of the Soil. Een serie van zeven
grote schilderijen die niet rechtstreeks slaan op Lagos of Nigeria. Nigeria, en Lagos in het bijzonder, is het laatste land
van mijn reizen en is daarom meegenomen in dit project.Ik werk altijd groot, hoewel ik een klein atelier heb. We do not
sleep is ruim vier bij negen meter. Dat kan dus niet in een keer in mijn hokje. Ik maak het in delen. Deze keer kon ik
terecht in de ateliers van de opera, maar ook daar is zo’n immens doek niet zomaar op te spannen. We do not sleep bestaat
uit vier delen, die bij het schilderen natuurlijk al aan elkaar gemaakt waren en die ik voor het vervoer uit elkaar heb
gehaald.
Mijn schilderijen zijn niet alleen groot, maar ook dik, zoals jij het uitdrukt. Voor mij zijn schilderen en beeldhouwen niet
twee verschillende hokjes. Ik heb een fascinatie voor materiaal en dat uit zich bij mij in dikte. Ik schilder laag over laag, nat
in nat. Heel dikke stukken moet ik op het doek aanbrengen, terwijl het ligt. De materiaalkeuze is heel belangrijk. Je moet
weten welke laag je als eerste moet aanbrengen. De basiskennis daarvan heb ik in mijn opleiding gekregen.
Waarom ik na de vooropleiding van de Rietveld naar de HKU in Utrecht ben gegaan? De Rietveld paste niet bij mij. Mijn
beeldtaal is anders, niet westers. Een medestudent aan de vooropleiding van de Rietveld stelde voor dat ik eens een keer
zou komen kijken op de HKU. Hij had het idee dat de sfeer mij daar meer lag. Dat was ook zo. Ik heb aan de HKU een
enorme vrijheid ervaren, ik kreeg de ruimte om zelf dingen te doen, weliswaar begeleid en gestuurd door de docenten,
maar ik kon helemaal mezelf blijven.’ >

Rachel voor The eyes must be obeyed...
One 100 soldiers with one 1000 dices
When They start They make you No go anywhere (2018).
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Matisse
De voorlichtster van het Stedelijk Museum waarschuwt: een volgende afspraak wacht. We kunnen nog net even samen
door de zalen en ondertussen vertelt Raquel desgevraagd dat een volgende show te zien zal zijn in het IBB, Instituto
Buena Bista, op Curacao en dat er ook een project in voorbereiding is in China en dat er iets nog veel groters staat aan te
komen voor 2020. ‘Maar ik mag er niets over zeggen, dat is nog geheim. Maar aan de Salons in Arti zal ik, als het maar
even kan, net zo graag mee blijven doen.’
Op zaal slaat de verstomming toe. De eerste zaal zijn negen prints uit de Lagos-serie. Op zich al indrukwekkend door
hun kleurigheid, veelvormigheid en de indringende beelden, maar die indruk wordt slechts sterker als in de volgende
zalen de reusachtige geboetseerde schilderijen om aandacht schreeuwen. Dit is niet meer pasteus, dit is driedimensionaal.
Figuren die de kijker lijken uit te nodigen mee aan te zitten of hem juist dreigend proberen weg te kijken, materialen die
zo onverwacht zijn dat de kijker stiekem even zou willen voelen of het echt haar is dat de geportretteerden op hun hoofd
hebben en of het echte peuken en kroonkurken zijn die onder tafel liggen en vooral de kleuren die aan de fleurigste
Latijns-Amerikaanse indianenprocessies doen denken en die eerder een gevoel van schetterende muziek en
schreeuwende drinkebroers oproepen dan dat zij passen in de vanzelfsprekende gewijde stilte van een museum.
Kienholz’ café The Beanery is er een rustpunt bij. Maar de klap op de bijna letterlijke vuurpijl is het grootse, immense en
magistrale doek We do not sleep van negen bij vier meter en 22 centimeter dik. Niet alleen de formaten zijn uitzonderlijk,
de kwaliteit en de werking ook. Normaliter krijgt alleen Matisses La Peruche et la Sirène een hele wand in het Stedelijk. Dat
verdient We do not sleep as we parade through the Night eveneens. Het doek slaat met stomheid. <<
Raquel van Haver, Spirits of the Soil, Stedelijk Museum Amsterdam tot 7 april 2019.
Raquel van Haver Spirits of the Soil met een essay van Azu Nwagbogu en een voorwoord van Martijn van
Nieuwenhuyzen. ISBN 9789050062046. Nederlands/Engels. €32,50.

De Algemene
Ledenvergadering eind
november in de
sociëteit werd goed
bezocht. Behalve de
algemene zaken
kwamen ook
dringende wensen van
kunstenaarsleden aan
de orde. Algemene
zaken waren
bijvoorbeeld subsidieaanvrage voor
restauratie, de
gewenste ANBI-status
en de daarvoor
benodigde
statutenwijziging en
dat overeenstemming
is bereikt over de rente
die Arti et Amicitiae
betaalt over de leningen van de stichting Weduwen- en Wezenfonds Arti. De begroting 2019 en het activiteitenplan
kwamen aan de orde. Kunstenaarsleden zouden graag zien dat verhuurde ruimte van Rokin 114 weer vrijkomt voor de
Arti-kunstenaars. Duidelijk is inmiddels dat de rookruimte beschikbaar komt voor kunstenaars-leden om te exposeren.
Een kunstlievend lid stelde (per brief) voor dat kunstenaars kunnen exposeren in de sociëteit, in plaats van de collecties
van kunstlievende leden, zoals nu. Hij kreeg het advies contact op te nemen met de conservator Harald Schole.
Het is duidelijk dat kunstenaars graag bij Arti over meer mogelijkheden willen beschikken om te exposeren. Die vraag
keerde gedurende de vergadering steeds terug. Het is duidelijk dat door veel mensen in Arti hard gewerkt wordt, zo
merkte een kunstenaarslid op, en dat de vereniging bruist en zindert.
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Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Tekenen is kijken
Frans Lasès

Foto: Frans Lasès

Als zesdeklasser van de lagere school was ik heilig van plan een alom gerespecteerd man te worden. Mijn heeroom Jo, die
als missionaris heidenen bekeerde in Brazilië, diende hierbij als voorbeeld. Ik zou priester worden en de eer van de familie
hoog houden. Terwijl andere jongens op straat voetbalden, trainde ik mijzelf in godvruchtigheid. Mijn slaapkamer - die ik
deelde met mijn oudere broers en waarin je na koude winternachten getrakteerd werd op een ijsbloemenhulde - bouwde ik
regelmatig om tot huiskapel. Daar legde ik de kiem voor mijn gedroomd priesterschap. Omringd door kerkelijke
parafernalia droeg ik er op woensdagmiddagen in toog en kazuifel de mis op. Een door mijn vader met zijn mooiste duif
gewonnen prijsbeker diende hierbij als ciborie. King pepermuntjes waren de hosties. Zo nu en dan wist ik een zusje over
te halen mijn misdienaar te zijn. De stap naar het kleinseminarie was niet zo groot.
En zo zat ik – twaalf jaar oud
en in korte broek - in de
gymnasiumbanken van MSC
Missiehuis Driehuis.
Ondanks mijn klerikale
training viel het kloosterleven
mij niet licht. Elke ochtend
om zeven uur wierp ik mij op
de knieën in de kapel, om
twaalf uur bad ik er het
angelus, om vijf uur het
rozenhoedje. De rest van de
dag studeerde ik, tijdens de
lesuren maar ook aansluitend
en na het avondeten. Als de
bel ging, mocht ik recreëren.
Haastten mijn klasgenoten
zich als door Pavlov
aangestuurd naar de biljartof tafeltennistafel, dan pakte
ik mijn tekendoos. Tekenen
Zo leer je tekenen door Tjomme de Vries (1962).
deed ik het liefst, bovendien was ik graag op mijzelf. Ik tekende stillevens, Amsterdamse grachtenhuizen, wilde zwijnen in
het bos. Ook Jezus heb ik dikwijls aan het kruis getekend. Maar aan blote meiden waagde ik mij niet. Men zou mij zien
aankomen, op een seminarie! Raffinement was geboden.
Het liep tegen mijn verjaardag. Bovenaan het verlanglijstje zette ik een informatief Prisma-pocketboekje over het tekenen
van het naakte vrouwelijk lichaam. Ik vermeldde erbij dat de paters er geen bezwaar tegen hadden, dat zou mijn ouders
over de kuisheidsstreep trekken. En inderdaad, helemaal onder in het verjaardagpakket vond ik het: Zo leer je tekenen, door
Tjomme de Vries. In kleinere letters: Met tal van voorbeelden. Wat een sensatie! Alleen moest het nog wel even door de
controle. Alle boeken die je als Aspirant Missionair du Sacre Coeur wilde lezen werden eerst door pater rector gekeurd. Bij
geachte geschiktheid zette hij voorin een stempel: Exlibris. Over het algemeen ging dat probleemloos, maar in dit geval
wist ik het niet zeker. Na enkele dagen trok ik de stoute schoenen aan en stapte met het boekje naar de rector. Nadat hij
het van voor tot achter aandachtig had bekeken zei hij: ‘Nou Lasès, als jij het uitsluitend gebruikt waarvoor het bedoeld is,
zet ik er met plezier een stempel in. En,’ zo voegde hij eraan toe, ‘houd me op de hoogte van je vorderingen.’
Ik heb er wel eens iets uit getekend, allicht, maar meestal lag het onder mijn kussen. En als iemand mij ermee betrapte,
kon ik de legaliteit ervan gemakkelijk aantonen. Na anderhalf jaar hield ik het seminarie - en daarmee het celibaat - voor
gezien.
www.franslases.nl
info@franslases.nl
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Peter van Hugten tekent veertig jaar voor de krant

‘Ik hoop dat ik mensen een plezierig moment kan bezorgen’
‘Veertig jaar tekenen voor de krant is wel een podium,’ zegt
Peter van Hugten, doelend op het feit dat hij onlangs veertig
jaar voor de Volkskrant illustreert, recentelijk vooral de
economiepagina’s.
Tia Lücker
Het leverde hem een stuk op van columniste Sheila
Sitalsing die vroeger op de redactie economie bij die krant
werkte: “Hij mocht opdraven als het niet met foto’s kan.”
Een klein tijdje van die veertig jaar was ze
verantwoordelijk voor al die verhalen waar geen foto bij
kon. En die artikelen zullen er altijd zijn. Over
securitisatie van hypotheken, het eigenwoningforfait of
de financiële crisis. Lezers die nooit economiepagina’s
lezen, bekijken wel de Van Hugtens.
Envelopje
‘Begonnen ben ik bij NRC Handelsblad, bij Bert Poll, bij
het Cultureel Supplement. Daar heb ik twee jaar gewerkt,
maar ik was toen nog heel jong en dan moet je nog zoveel
leren. Dan loop je ook nog tegen je eigen technische
mogelijkheden aan. Toch kreeg ik wel positieve reacties.
In 1978 ben ik bij de Volkskrant begonnen bij Het
Vervolg. Het begon eigenlijk hier, bij Arti; er zaten wat
mensen van de krant en die zeiden: “Doe maar wat in een
envelopje” en dat heb ik op het bureau van de toenmalige
hoofdredacteur gelegd. Toen is eigenlijk heel snel
besloten dat ik dat zou doen. Er waren toen twee
tekenaars bij Het Vervolg: Waldemar Post en ik. Ik heb
ook nog Maandag Wasdag van Ben Haveman gedaan.
En nu, nu .... Kranten zijn enorm veranderd, ze lijken

meer op een weekblad; veel achtergrondverhalen die veel
studieuzer zijn. Toen... het was per dag, je wist nooit
wanneer een stuk erin kwam. Die spanning, dat was
ontzettend leuk, dat mis ik ook wel. Als je die kranten
naast elkaar legt.... Je moet de mensen in de breedte
bedienen, ook de jonge mensen. Die natuurlijk helemaal
geen krant meer lezen, ze hebben andere bronnen; ze zijn
altijd online.’
Herkenbaar
‘Als tekenaar kan ik niet eens de radio op de achtergrond
hebben vanwege de concentratie. Er zijn mensen die
kunnen dat, werken met muziek op de achtergrond. Dat
zou ik onmogelijk kunnen. Onmogelijk. Dan hoor ik een
stukje en dan denk ik: wat een mooie tekening zit ik te
maken. Maar dan blijkt de muziek prachtig te zijn. Nee,
dat kan ik niet. Ik ben heel erg geconcentreerd, op het
onderwerp, op de lijn dat die loopt zoals ik dat wil. Dat
moet natuurlijk verschillende keren opnieuw.’
Je stijl is heel herkenbaar.
‘Dat is iets anders. Dat zou je een stijl kunnen noemen,
waar je naar toe gaat en dat is een persoonlijke
ontwikkeling. Dat kan ook verschillen, het groeit ook. Als
ik een tekening van mezelf van een paar jaar geleden zie,
dan verschilt die van die van nu. >
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Toch denk ik: je gaat vooruit, misschien wordt het nog eens
wat.’
Goed genoeg zou ik zeggen.
‘Er kan altijd nog een schepje bovenop, jawel. Dat gevoel
moet je ook hebben, dat is nodig.
Stel je voor dat je denkt: vroeger was het toch een stuk
beter. Dan moet je door.’

‘Er komen weinig kunstenaars, dat mis ik wel. Het is hier te
duur; waarom is er geen korting voor kunstenaars? Veertig
jaar geleden was er een pot, een daghap. Voor iedereen die
iets te veel had gedronken was er een prak. En dat was dan
viereneenhalve gulden: hutspot, boerenkool, worst en een
bal gehakt. Of hete bliksem en hachee. Er was geen keus.
Nu zitten we met parelhoen en haas, dat zijn de eisen van
de tijd wordt er dan gezegd.’
Boekomslagen
Behalve getekend voor de Volkskrant heeft Van Hugten
ook lesgegeven aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Rietveld
Academie. ‘Ik heb veel boekomslagen gemaakt, voor grote
uitgevers en ik heb illustraties gemaakt. Het bekendst
daarvan is bij het Verzameld Werk van Willem Elsschot.
Het werk voor de Volkskrant past heel erg bij mij.
Die economie, ja daar heb ik eigenlijk de ballen verstand
van. Soms moet ik via een achterdeur naar binnen om een
onderwerp te illustreren. Ik moet de vrijheid hebben als ik
een onderwerp op krijg, mij gaat het om die tekening. Dat
kost me niet zoveel moeite.
Je hebt een dag daarvoor, er zijn mensen die dan helemaal
dichtklappen. Je krijgt een onderwerp om tien uur en dat
moet dan om vijf uur klaar zijn. Er zijn er ook, zoals ik,
die denken: oh maar dat gaan we doen! Er zit ook een
spelelement in. >

Kunstenaar
‘Ik ben hier bij Arti als kunstenaar aangenomen, als maker
van vrij werk. Niet als illustrator, dat kon toen niet. Je
moest echt als autonoom kunstenaar werken.
Het is hier anders dan vroeger. Mensen zijn nu lid
bijvoorbeeld vanwege de biefstuk, maar dat kan me niet
eens zoveel schelen. Er zijn ook mensen die lid worden om
het cachet dat het geeft. Dat vind ik erg.
Vroeger was het zo dat mensen hun werk hadden
ingeleverd voor de BKR en dan kwamen ze hier rondjes
geven. Dan was het vol en leuk. En nu? Niemand gaat met
elkaar in discussie. Men eet en gaat weer weg. Dat vind ik
echt jammer. Vroeger ging je met z’n allen aan de ronde
tafel zitten en dan werd er gediscussieerd, iemands werk
werd besproken of opgehemeld. Dat was ontzettend leuk.’
Hoe komt het dat het anders is?
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‘Misschien heeft dat ook met mijzelf te maken: een soort
van vrijheid. Er is een boek verschenen met tachtig
tekeningen: Bloot. Dat zijn geen modeltekeningen, maar juist
tekeningen waarvan ik hoop dat mensen er een beetje om
kunnen lachen. Ik noem het geen kunst. Ik hoop dat ik
mensen een plezierig moment kan bezorgen, dat is het.
Tekenen is gewoon je concentreren en dan ook nog uren
achtereen, dat is helemaal geen straf.
Ik heb ook lesgegeven en modelgetekend op de Rietveld
Academie, ik heb zoveel blote mensen gezien. Ik hoop dat
het ook voor de kijker bevrijdend kan zijn. Er zit ook wel
erotiek in, maar dat kun je op duizend manieren tekenen.
Daarom heet het boek ook niet Naakt, of zo. Maar gewoon:
Bloot. Natuurlijk is het hier en daar een beetje ondeugend.
Uiteindelijk ben ik van huis uit een Rooms jongetje.’

Die hele slag van Waterloo kan ik er niet opzetten, met 144
paarden. Dan heb je alleen maar een Napoleon, maar als die
goed is, dan zegt dat ook wel genoeg. Je moet het dus ook
wel zien te passen in de tijd die je hebt.’
Dat lukt je goed.
Raar
‘Nou, dat zie jij niet. Ik zie mijn eigen tekortkomingen. Ik
probeer ze niet te zien, maar dat lukt me niet altijd.
Niemand ziet de tekeningen in de prullenbak. En intussen
zit ik ook in die spanning: de tijd is op. En soms valt het
mee, soms valt het tegen. Je kunt ook geluk hebben. Er
zijn tekeningen waarvan ik dacht: o, god, dat is crisis of
dat ik dacht: ik snap hem eigenlijk zelf niet en dan staat hij
de volgende dag in de krant en dan zegt iemand: wat een
goed idee! En dan begin ik heel langzaam te twijfelen en
dan denk ik: ja! inderdaad!. Dus het is heel raar en dat
heeft natuurlijk ook te maken met de korte tijd. Je weet
ook: je ziet pas of iets echt iets is na een tijd, dat kun je niet
in een dag zien.
Het zijn vaak onderwerpen waar ik niet zoveel van weet:
niet meer dan een stapel A4tjes. Dan ga ik eerst maar eens
combineren, met woorden en zo.
Na een uurtje heb ik het ideetje dan wel. Als je eenmaal
begint, kun je niet meer terug. Je moet, je moet door! Dat is
spannend. Daarna gaat het razendsnel, wel moet je het
onderwerp in de gaten houden, dat je niet te veel afdwaalt.
En dan voel je dat het bij elkaar kruipt: het beeld en waar
het over gaat. Het duurt toch altijd even voordat je zelf
doorhebt wat voor onzin het eigenlijk is of hoe saai het is,
maar daar moet je plezier in hebben en ik vind het leuk om
te kijken of dat lukt.’
Kunst
‘Je moet een vangnet hebben als tekenaar: een arsenaal aan
dingen als het echt niet gaat qua idee. Je kunt niet iedere
dag het wiel uitvinden.
Ik noem me behalve illustrator ook tekenaar, dat is een
beroep. Je zult mij nooit horen zeggen dat ik beeldend
kunstenaar ben. Dat moet iemand anders maar uitmaken,
maar dat heeft met kunst te maken, dat beoog ik niet.’
Blote mevrouwen en meneren zie ik steeds vaker.

14/8/2001

Altijd
‘Pas achteraf merk je dat je een bepaalde kant opgaat. Stel
nou es dat ik een groot kunstenaar zou willen worden en ik
zat maar te wroeten en het wordt gewoon helemaal niks.
Dan ga je een andere kant op en dan maak je heel leuke
dingen. Zoiets als Tommy Cooper: die merkte dat als-ie iets
fout deed, dan werd het veel leuker.’
Wat doe je nu?
‘Het is heerlijk om nog bij de krant te kunnen blijven. Dat
zegde de hoofdredacteur ook toe toen het erom spande: een
nieuwe chef die wilde dan weer de pagina’s veranderen. De
toon moest anders. Actueel en met foto’s, want een tekening
is niet actueel. Dat heeft hij geprobeerd door te voeren en
daarvan is hij teruggekomen. Het een sluit het ander niet
uit. Sommige artikelen zijn beter met foto.
Ik mag blijven, zal ik maar zeggen. Ik teken alle dagen,
altijd, nog steeds. Altijd wordt iets geprobeerd, opgezet.
Boekomslagen doe ik steeds minder. Tegenwoordig is het
allemaal foto’s en grafisch ontwerp.’
Op naar de vijftig jaar?
‘Als ik nog een steady hand heb en de geest blijft zo dan
hoop ik nog wel eventjes mee te kunnen, maar vijftig
jaar ....’ <<
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Foto’s: Miriam van Praag

Werk van David Noro.

Werk van David Noro.

Wouter Paijmans, een van zes Buning Brongerslaureaten

Een prijs voor een bloemetjestrui
De afspraak is in het Brabantse Loon op
Zand. Achter een hek, waar je eerder een
dependance van de naburige Efteling
verwacht dan het atelier van Wouter
Paijmans (1991), doemt in de verte een
groot bouwwerk op. Het ouderlijk huis,
vertelt Wouter naderhand. Hij heeft
vanwege zijn afstuderen de grote
werkruimte bij Kunstenaarswerkplaats De
Ateliers moeten verlaten. Thuis in Tilburg
heeft hij niet genoeg plaats. Daarom, en
ook omdat het hem hier niets kost, werkt
hij nu in Loon op Zand.

Camiel Hamans

Wouter Paijmans.

Het afronden van zijn opleiding heeft niet alleen praktische
problemen met zich meegebracht, maar ook een bekroning.
Wouter is, nadat hij vorig jaar al genomineerd werd voor de
Nationale Nederlanden Art Award 2017, een van de zes
winnaars van de Buning Brongersprijzen 2018, de
tweejaarlijkse prijs voor jonge, veelbelovende kunstenaars die
aan het eind van hun academietijd zijn. Dit jaar hebben
dertien kunstopleidingen 66 kunstenaars voorgedragen. Een
jury, bestaande uit conservator Maarten Bertheux en de
kunstenaars Koen Ebeling Koning, Wendelien Schönfeld,
Janine van Oene en Han Schuil, heeft vervolgens unaniem
zes winnaars geselecteerd.
Nalatenschap
Naast Wouter Paijmans zijn dit Jenny Lindblom en Rutger
de Vries, beiden afgestudeerd aan de Rijksakademie te
Amsterdam, Naomi Mitsuko Makkelie van de HKU in
Utrecht, David Noro afkomstig van de Rietveld Academie
en Ricardo van Eyk, net als Wouter opgeleid aan De Ateliers.
De Buning Brongersprijzen, de grootste particuliere
kunstprijs in Nederland, worden gefinancierd uit de
nalatenschap van de toentertijd bekende kunstenaar Johan > Werk van Ricardo van Eyk.
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Buning (1893-1963), diens echtgenote Titia Brongers en zijn
schoonzuster Jeannette, een vermogende apothekeres. Elke
laureaat ontvangt een bedrag van 4500 euro. Verder
organiseert de stichting achter de prijzen telkens een
tentoonstelling in Arti et Amicitiae en brengt een kleine
catalogus met werk van de winnaars uit.
Van Lieshout
‘Ik ben niet zo’n spreker,’ stelt Wouter aan het begin van het
interview. Het blijkt mee te vallen. Hij vertelt hoe hij
vanwege zijn dyslexie en zijn interesse voor de natuur eerst
een groene school gevolgd heeft, waar hij ontdekte hoe zijn
interesse voor het maken van dingen toenam. ‘Toen ik deze
school af had, startte er net een nieuwe opleiding in Tilburg
gericht op vormgeving en communicatie. Communicatie was
niet mijn sterkste punt, maar het bouwen van maquettes en
modellen wel. Je kreeg daar ook les in standbouw en
winkelinrichting, en daar vind je nu nog wel sporen van in
mijn werk. Een ander vak op deze school was tekenen en
schilderen. Dat lag me ook wel. In het derde jaar moest je
stage lopen. Ik kwam bij de technische dienst van Boijmans
van Beuningen. Die houdt zich niet alleen bezig met het
inrichten van tentoonstellingen en het ophangen van de
werken, maar ook met het opbouwen van installaties. In de
tijd dat ik in Boijmans werkte, kreeg Erik van Lieshout daar
een tentoonstelling. We hadden meteen een klik en ik werd
aan hem gekoppeld. Samen met een assistent van Erik heb ik
toen een installatie in elkaar mogen zetten. lk ben nog een
half jaar bij Erik van Lieshout geweest. Dat was heel
stimulerend. Hij vroeg me om werk te laten zien, dat besprak
ik met hem en dan zat ik zo vol nieuwe ideeën dat ik ’s
avonds meteen een nieuwe tekening maakte, waarover we
dan de volgende dag praatten. Het was Eriks idee dat ik me
zou aanmelden voor de Rietveld.’
Rietveld
‘Ik heb de richting beeldende kunst, autonoom, gedaan.
Vooral aan Bas Medik, docent in mijn basisjaar, heb ik veel
gehad. Naderhand waren mijn belangrijkste docenten Adam
Colton en Roos Theuws. Voor mijn afstuderen heb ik
gewerkt met beschilderd aluminium.
Toen ik van de Rietveld kwam, wilde ik verder en heb ik me
aangemeld voor de Ateliers. Ik kwam in de eindronde, maar
werd toch niet aangenomen. Ik heb vervolgens met twee
collega’s een atelier gehuurd. Ik woonde nog in Loon op
Zand en reisde dus steeds heen weer. Om de rekeningen te
kunnen betalen had ik een baan ernaast. In dat jaar ben ik
met aluminium doorgegaan. Ik maakte wanden, stellages,
stellingkasten, een huishoudtrap, een stoel enzovoorts. Ik
zette die allemaal zelf in elkaar, van niks tot het beschilderde
eindproduct.
Hoewel ik goed bezig was, heb ik me een jaar later weer
aangemeld voor de Ateliers. Dat lukte.’ >

Werk van Jenny Lindblom.

Werk van Naomi Mitsuko Makkelie.

Rutger de Vries doende bij bij de opening.
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De Ateliers
‘De Ateliers is een goede plek. Je kunt er twee jaar werken in
een groot, eigen atelier. Zonder druk van buitenaf.
Praktijkverdiepend wordt dat genoemd. Elke dinsdag krijg je
bezoek van tutoren. Dat zijn zowel vaste kunstenaarsbegeleiders als gast-begeleiders. Uit binnen- en buitenland. Je
weet van tevoren niet wie er komt. Sommigen zie je maar
twee keer per jaar, anderen komen regelmatig langs. Je hebt
steeds een-op-eengesprekken. Er zijn begeleiders die heel
stimulerend zijn, terwijl anderen voornamelijk vragen:
“Waarom doe je dit? Dat is toch al honderd keer gedaan!”
Die gesprekken helpen. Dat je gedwongen wordt te praten
over je werk, te verantwoorden waarom je het zus of zo
aanpakt, dat leidt bij mij tot een enorme drang om iets
nieuws te maken, om het anders te doen. Dat, naast de
fantastische ruimte, zeven meter hoog, en een behoorlijk
materiaalbudget, maakt het verblijf bij de Ateliers tot iets
bijzonders. Ik maak heel veel en laat die dingen dan
vervolgens een tijd hangen, liggen of staan, tot ik weet hoe
ik verder wil. Dat kan in zo’n immense studio. Ik plan niet
echt. Dat is het avontuur. Ik onderzoek wel, maar niet
volgens een vooropgezet plan.
In het eerste jaar was ik nog niet erg gefocust. Ik ging door
met aluminium, daarna werd het epoxy, toen weer een
maand schilderen, vervolgens stuitte ik op textielsoorten,
maar tussendoor heb ik ook regelmatig een week geschetst
en getekend. In het tweede jaar ben ik me wel meer gaan
richten. Dat kwam door de gesprekken met de tutoren, maar
nog meer door die met de mededeelnemers. Dan realiseer je
je dat als je productie zo hoog is, dat je wel honderd
verschillende dingen kunt blijven doen, maar dat je
misschien je liever moet concentreren op een ding. Dat
werden ‘truien’. Stom hè.’
Truien
Paijmansen zijn geen echte truien, maar hoodievormen van
allerlei verschillende stoffen, die niet bedoeld zijn om aan te
trekken. ‘Ik was bezig met textiel en bedacht toen dat ik daar
truivormen uit kon maken en die vervolgens kon borduren.
Eerst met dieren, zoals ik die ik in mijn kindertijd had
gezien, een hond, een pauw, een kip, maar later ook wat
vreemdere beesten. Ik doe het niet met de hand. Ik ben
gewoon naar Blokker gegaan en heb daar een naaimachine
aangeschaft. Net zo met de borduurmachine. Ik maak zelf
de knippatronen en zet dan de hoodies in elkaar. In het
begin kreeg ik er een per dag klaar, maar nu, inclusief het
borduren, toch wel twee à drie. Ik maak lange dagen: van ’s
ochtends zeven uur tot ’s middags vijf, zes dagen per week.
Mijn productie blijft dus hoog. Op een gegeven moment
hing het atelier vol met truien op hangertjes.
Na verloop van tijd vond ik de truien te persoonlijk worden.
Het moest afstandelijker. Op Marktplaats zag ik dat een
handelaar gordijnstoffen uit de jaren zeventig aanbood. Ik
heb zijn hele voorraad opgekocht, met bloemetjesmotieven,
met felle kleurtjes, met fantasievormen. Die rollen hebben
een tijd liggen wachten tot ik wist wat ik ermee wilde. >

Rutger de Vries.

Werk Rutger de Vries.
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Vervolgens heb ik uit iedere rol een trui gemaakt. Dertig
in totaal, maar deze keer heb ik ze niet geborduurd.
Wel zijn ze dik gevoerd, zodat ze stijf zijn en bijna
rechtop kunnen staan.
Een andere keer zag ik op Marktplaats Japanse
borduursels aangeboden. Ook die heb ik gekocht.
Het bleken zeven verschillende patronen. Die zijn
ook weer een tijd blijven liggen, tot ik besefte dat ik
ze niet kapot moest knippen, want daar zijn ze te
mooi voor. Ik heb ze nu op grote doeken bevestigd.
Steeds een borduurwerk per doek van twee bij twee
meter. Als contrast of reactie plaats ik er dan iets bij,
nepbloemen bijvoorbeeld.
Bij mijn eindpresentatie en in de tentoonstelling op
Arti heb ik een paar van die grote doeken laten zien,
maar ook aluminiumwerk, pallets en een stoel. Over
die stoel hangt een stapel truien gemaakt van de
gordijnstoffen. Daarnaast een groene lichtbak, die ik
zelf gemaakt heb. Het werkt als een soort reclamezuil. Atelier van Wouter Paijmans.
Mijn opleiding in winkelinrichting verraadt zich.’
Toekomst
De Buning Brongersprijzen vormen zowel de afsluiting van een opleiding als tegelijk een eerste schrede op weg naar een
eigen en hopelijk succesvolle beroepspraktijk. Hoe die eruit zal zien, weet Wouter nog niet. ‘In elk geval niet te
commercieel. Ik heb nu weinig kosten. Het atelier hier in Loon op Zand heb ik voor niets. Alles wat ik nog over heb, kan
ik dus investeren in materiaal. Als het op is, moet er maar gewerkt gaan worden. Maar daarnaast wil ik ook een aanvrage
indienen bij het Mondriaanfonds. Je moet daarvoor wel enorme lappen tekst aanleveren, waar ik nogal tegenop zie, maar
het is tegelijk goed dat je je moet bezinnen op wat je aan het doen bent en dat je je eigen werk moet analyseren. Wat dan
in de toekomst gaat worden, weet ik absoluut nog niet. Ik ben er niet bang voor dat het alleen nog maar textiel zal zijn.
Textiel is een startpunt. Ik weet niet wat het de volgende maand zal zijn.’ <<
Buning Brongersprijzen Arti et Amicitiae, Rokin 112 Amsterdam tot 16 december 2018.

Winnaars, v.l.n.r. Wouter Paijmans, Ricardo van Eyk, Naomi Mitsuko Makkelie, David Noro,
Rutger de Vries & Jenny Lindblom.
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Museumnacht
3 November was het opnieuw
Museumnacht en weer de
drukstbeklante avond van het hele
jaar in Arti. Merel Noorlander en
Arjen Lancel tekenden voor het
programma Het Orakel en de
organisatie daarvan. Honderden
Amsterdammers verdrongen zich
voor de deur, in de gangen en op
de trappen.
Kees Funke Küpper was erbij en
legde de sfeer vast.
Angelo Kustodio – Anikanos.

Foto’s: Kees Funke Küpper

Arne Hendriks The Incredible Shrinking Man.
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Jessica Segall Un-common Intimacy.

Laura Malpique A product, of what?
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Uit de oude doos

Een meisjesportret
Op de tentoonstelling Arti Juni 1971 hingen 232 werken van
na 1850. Ze waren afkomstig uit de collecties van Artileden, zowel van kunstenaarsleden als kunstlievende leden.
Werken van levende kunstenaarsleden waren van de
tentoonstelling – zoals de catalogus zegt - uitgesloten
omdat die al regelmatig in de zalen te zien waren.

Antoinette Frijns
In Articula 9 stond in het artikel Houdt de dief! dat een werkje van
Breitner op een onbewaakt ogenblik door een bezoeker werd
meegenomen. De bezoeker werd betrapt en bracht het direct weer
terug. Het schilderijtje met als titel Een meisjesportret gespiegeld in een
lepel zou van de familie Nielsen zijn.
Het verhaaltje intrigeerde me (omdat ik de familie Nielsen ken) en
ik ben gaan speuren in het Arti-archief. In de
tentoonstellingscatalogus kwam de naam Nielsen niet voor, wel een
afbeelding van een zelfportret in lepel geschilderd door Sorella. Het
had een lovende recensie gehad in de Telegraaf met afbeelding van
het betreffende schilderijtje. Citaat: ‘Wie oog had voor het
bijzondere in haar werk kan Sorella nu beschouwen als
voorloopster van de nieuwe realisten en surrealisten. Kijk haar
zelfportret in een lepel maar eens en het is duidelijk, dat Han Mes
te laat is voor deze vondst.’ Han Mes was een kunstenaar die geheel
haar eigen weg ging. De dief zal het artikel gelezen hebben. Het
schilderijtje (12,5 bij 32 centimeter) was makkelijk mee te nemen
onder een jas. Het maakte deel uit van de collectie van H. Ch. Janus,
makelaar-taxateur.
Zusje
Sorella (Italiaans voor zusje) was het pseudoniem van Thérèse
Ansingh (1883-1968), het jongere zusje van Lizzy Ansingh en een
nichtje van Thérèse Schwartze. In 1917 trouwde ze met de schilder
Bart Peizel.
Sorella was autodidact en begon pas toen ze 49 was te schilderen. Ze
schilderde stillevens, bloemen, dieren en (zelf)portretten. Haar stijl was
naïef, ongekunsteld en spontaan hoewel haar werk altijd werd
besproken in het licht van de Amsterdamse Joffers. Kunstcriticus
Kasper Niehaus noemde Sorella de achtste Joffer maar de meeste
kunstenaars en critici vonden haar een figuur apart. Ze was lid van
Sint Lucas en won in 1941 de Sint Lucasprijs. In 1948 werd ze lid van
Arti en in 1956 kreeg ze de Arti-medaille. In beide verenigingen nam
ze regelmatig deel aan leden- en groepstentoonstellingen.
Veel van haar werk bevindt zich in particuliere collecties. Haar
echtgenoot Bart Peizel was tijdens de bezetting als Arti-kunstenaar lid
van de Kultuurkamer. Hij kreeg na de oorlog een
tentoonstellingsverbod van vier jaar. Naar verluid was hij jaloers op
haar succes en zou na haar overlijden werk van haar hebben
vernietigd.

Sorella, Zelfportret in lepel 12,5 x 32, olieverf.
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Salomon Garf (1879-1943).

Zolderschatten in de verkoop

Foto: Josje Crince le Roy

Op 22 oktober is een expositie van zolderschatten in de sociëteit door Antoinette Frijns
geopend. Zolderschatten zijn de prenten, zogeheten premieplaten, die de Vereeniging tot
Bevordering van Beeldende Kunsten, opgericht in 1845, jaarlijks aan zijn leden stuurde.
De laatste premieplaat werd in 1963 uitgegeven en was een afdruk van de ets Landschap in
Limburg van Hans van Dokkum. De premieplaat was een afdruk van een speciaal
daarvoor gemaakte gravure, ets, houtsnede of litho.
Arti heeft nog een aantal van deze bijzondere premieplaten in het archief en biedt ze te
koop aan. Informatie bij Antoinette Frijns en Edu Braat.
De opbrengst van ruim 900 euro (plus de opbrengst van de veiling dit voorjaar van 900
euro) is bestemd voor de aankoop van vitrines.

Jos Rovers (1893-1976) Nieuwmarkt.

Arti biedt premieplaten te koop aan.
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Roelof van Gelder

Houthakker

Liefhebbers van oude kunst konden een paar decennia
geleden hun hart ophalen in de buurt van Arti. Op het
Spui, waar nu America Pizza huist, was de fantastische
boekwinkel Erasmus gevestigd waar internationaal
gerenommeerde kunsthistorici van over de hele wereld na
landing op Schiphol zich onmiddellijk heen repten. Op
het Rokin zat veilinghuis Mak van Waay en een hele reeks
kunst- en antiekhandels zoals Van Wisselingh, Morpurgo,
Waterman, Douwes en Vecht. Wie een verse aankoop
wilde laten inlijsten toog naar het Spui. Daar waar nu het
Athenaeum Nieuwscentrum is, had je de kunst- en
lijstenfirma Van der Karbargeboer.
Op Rokin nummer 98 zat Lodewijk Houthakker,
gespecialiseerd in oude tekeningen.
Lodewijks vader Bernard was de zaak in de jaren twintig
begonnen. Hij was lid van Arti. Beiden overleefden de
oorlog en in de jaren vijftig moest Lodewijk, hoewel hij
naar eigen zeggen nergens zin in had, ook de zaak in. Hij
leerde het vak in de praktijk en specialiseerde zich evenals
zijn vader in oude tekeningen. Lid van Arti is hij nooit
geworden; de oorlogsgeschiedenis maakte dat voor hem
onmogelijk.
In zijn etalage stond altijd een stuk: een
tekening of soms een schilderij en eens
in de zoveel tijd publiceerde hij een zeer
verzorgde catalogus van de tekeningen
die bij hem te koop waren. Wie de stap
waagde om Houthakkers zaak binnen te
treden moest eerst de voordeur door,
vervolgens een dik tochtgordijn opzij
schuiven waarna hij de eigenaar kon
treffen aan zijn tafel vol tekeningen en
paperassen. Niet iedereen was welkom.
Ergens achterin het pand scharrelde
ook altijd een assistente rond.
Goedmoedig mompelend, dan weer
mopperend over de handel die weer
eens slecht liep, runde Lodewijk zijn
zaak en als hij je mocht was je altijd
welkom. Dan toonde hij op de proef

wel eens een nieuw verworven blad en als je de
kunstenaar goed had ingeschat klonk er een opgewekt
geknor. Hij nam de tijd voor je en liet de telefoon rinkelen
ook al wist hij dat er een miljonair uit NewYork of
Philadelphia omstreeks dat uur zou bellen voor een
aankoop. Dat kon wachten. Het woord haast kende hij
niet.
Een generatie van nouveaux riches die zich aandiende en
die binnen een jaar een mooie tekeningencollectie wilde
samenstellen als belegging en om er mee te pronken wees
hij de deur. Ook met pretentieuze kunsthistorici had
Lodewijk niet veel op. Een kunsthistorische opleiding
‘hoefde geen bezwaar te zijn,’ zo vatte hij zijn mening
over die beroepsgroep samen. En als hij weer eens
studenten kunstgeschiedenis over de vloer kreeg,
profeteerde hij: ‘Daar komt weer een klas van het
Blindeninstituut.’ Regelmatig woonde hij
cultuurhistorische lezingen in het Rijksmuseum bij. De
reden was, zo voegde hij mij bij zo’n gelegenheid toe dat
je daar zo lekker bij kon slapen.
Ook op straat was van snelheid nooit sprake. Dan liep
Lodewijk, gestoken in een crèmekleurig, zomers pak, op
witte schoenen van handgevlochten leer en een Italiaanse
hoed op het hoofd over het Rokin of op het Spui. Bij een
ontmoeting inviteerde hij je op een consumptie in café
De Zwart of bij de Pilsener Club. Een visje in de Oude
Doelenstraat bij Jan Hendriks weggespoeld met een glas
Côte du Rhône kon ook nooit kwaad. Gnuivend en niet
altijd goed verstaanbaar vertelde hij grappen uit de
schimmige wereld van de kunsthandel. Miskopen, valse
toeschrijvingen te hoge of juist te lage prijzen, dat soort
dingen.
Lodewijk Houthakker overleed precies tien jaar geleden.
Soms zie ik hem nog wel eens lopen. Op zijn gevlochten
schoenen.
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‘De sfeer van het werk spreekt me aan’

Foto’s: Miriam van Praag

Dochter Els exposeert collectie, waaronder
werk van haar vader Frans Verhaak

‘Dit is echt een heel leuk idee van Harald Schole, die exposities in de
sociëteit. En ja,de ene keer vind je het interessanter dan een andere
keer. Dit is toevallig ontstaan; ik was bij een presentatie van de
expositie van Peter Poldervaart, een oud-collega van mij, ik werkte
veertig jaar in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum. Zo kwam ik
in contact met Harald. Ik zei dat het werk van mijn vader hier ook kon
hangen.’

Tia Lücker
Els Verhaak.

‘Ik vertelde hem dat ik bezig was met het inventariseren, documenteren en inpakken van het werk. We, de kinderen van
Frans Verhaak, willen ook een publicatie, maar dat doen we niet zelf, daar hebben we een deskundige voor gevraagd, Peter
Thoben. Die kende het werk, maar wist niet dat mijn vader
behalve beeldhouwde ook sinds de jaren zeventig schilderde.
Het portret dat hier hangt, boven de garderobe, is een
zelfportret. Dat hebben we gehangen tegenover een schilderij
dat is geschilderd door mijn broer de schilder Maarten
Verhaak. Hij is twee jaar geleden overleden. Die schilderde
eigenlijk geen portretten, het zijn mannen met stropdassen.
Qua sfeer deed het me altijd denken aan mijn vaders
zelfportret en daarom zijn ze ook tegenover elkaar gehangen.’
>
Er hangt ook ander werk uit de collectie van Els: van Henri
Plaat, Yvonne Metzemaekers, Marc Nagtzaam, Marc Ruygrok,
Henk Tichelaar en Hans Landsaat.
‘Marc Ruygrok is een kleinzoon van de beeldhouwer bij wie
mijn vader in de leer is geweest, dat ontdekte ik later pas, nadat
ik werk van Ruygrok had gekocht. Kennelijk spreekt de sfeer
me aan. Aan de andere kant hangen behalve werken van Hans
Landsaat ook linosnedes van mijn vader. De helft van het werk
hier is van mijn vader, de andere helft van verscheidene
kunstenaars uit mijn collectie.’
Duidelijk
‘Ik ben blij om het werk te kunnen laten zien. Ik heb veel werk,
zoveel. Te veel om thuis allemaal op te hangen. En als je het
werk in groepen bij elkaar ziet, dan zie je ook het verband. Als
je thuis alles in mappen doet en er mee bezig bent, zie je het
niet zo goed en intens als wanneer je het hier aan de muur ziet
hangen. Dat er duidelijk verschillende periodes zijn, heb ik
nooit zo bewust gezien. Nu wel.
Het werk van mijn vader heeft zoveel museale kwaliteit, dat ik
het belangrijk vindt dat het bewaard wordt. We zijn aan het
bekijken welke musea interessant zouden zijn om het werk
onder te brengen. Het beeldhouwwerk is goed ingepakt en >

Portret ‘stropdas’ door Maarten Verhaak.

19

opgeslagen, er zullen er wel een stuk of vijftig
zijn die in aanmerking komen. En iets meer
werk op papier.
Ik dacht soms wel eens: ik kende mijn vader
eigenlijk niet. Er is werk bij dat ik niet kende.
Als je het werk in een andere contekst ziet, kijk
je ook anders. Vooral het latere werk vond ik af
en toe een openbaring, het vroege werk kende
ik wel.
Het is jammer dat er geen beeldhouwwerken in
Arti staan. Wel zijn er tekeningen van zijn hand
van sculpturen. In het begin, jaren vijftig,
maakte hij religieus werk. Vooral zijn SintAnna-te-Drieën is bekend. Het werk is dan wel
figuratief, maar niet naturalistisch. Daarna – in
de jaren zestig – is hij abstract gaan werken. En
daarna is het allebei geweest: niet naturalistisch,
maar geabstraheerd figuratief.’ <<
Collectie En er is veel meer van Els Verhaak, tot 11
januari in de sociëteit, met onder meer werk van haar
vader Frans Verhaak (1918-1998), beeldhouwer en
schilder.
www.fransverhaak.nl

Laat werk van Frans Verhaak.

Foto: Kees Funke Küpper

Sinterklaas bij Arti

En ook nu reed Sint ons huisje niet voorbij....
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Theo Heynes: ‘Ze hangen te hoog’
Begin dit jaar kreeg ik een mailtje van Nelleke van Zeeland.
Zij was bezig met een monografie over Theodoor Heynes en vroeg
of ik me hem nog herinnerde en iets over hem kon vertellen.
We spraken af in de sociëteit, ik vertelde en zij maakte notities.

Ria Stork
Theo Heynes, de man met een pofbroek en een dikke snor, die volgens mij altijd ongelijk was. Hij kwam zeer vaak,
voornamelijk om te biljarten met collegae en Arti-vrienden. Werk van Theo was tussen 1955 en 1980 maar liefst 31 keer
te zien op de tentoonstellingen van Arti; dit las ik in het boek van Nelleke van Zeeland.
In 1964 kreeg hij de Arti Medaille en in 1971 de Jeanne Bieruma Oosting Prijs.
Op de tentoonstelling Arti Bestiarium in 1970 zag ik voor het eerst een aquarel van Theo met koeien in de polder, een van
de vele werken die in je herinnering blijven. Graag wilden we een aquarel kopen, die van de tentoonstelling was al
verkocht dus maakten we een afspraak op zijn atelier. Daar zette Theo de ene na de andere aquarel neer, lette op onze
reactie en uiteindelijk bleven er twee over. Kiezen was moeilijk, Theo zag het en bood de twee aan voor een redelijke prijs.
Enkele weken later toen Theo in de sociëteit kwam vroeg hij of de werken al hingen, zo ja dan wilde hij het wel even zien.
Hij ging mee naar de dienstwoning, in de huiskamer hingen de twee aquarellen naast elkaar aan een wand die verder leeg
was. Theo keek, nam wat afstand en zei: ‘Ze hangen te hoog.’ Hij gaf de hoogte aan die het zou moeten zijn en natuurlijk
hebben we het zo veranderd.
Tentoonstelling
Op zaterdag 17 november was de presentatie van het boek De kracht van wit en
licht. Leven en werk van schilder en tekenaar Theodoor Heynes 1920-1990.
De presentatie van het boek werd vergezeld door een prachtige tentoonstelling
van zijn aquarellen in het Hof van Heeckeren te Zutphen, alles mogelijk
gemaakt door stichting Otto B. de Kat. In een zaal ernaast was er werk van
tijdgenoten, toeval of niet: het waren allemaal leden van Arti. Bayens,
Kurpershoek, Bieruma Oosting, Verwey, Rooyaars, Teeuwisse, Meefout, Otto B.
de Kat en nog vele anderen. Ook hingen er prachtige foto’s van het atelier van
Theo gemaakt door Maie-Antoinette Courtens.
De aquarellen van Theo Heynes hingen daar op de juiste hoogte!

Foto: Wim Ruigrok

Tentoonstelling
17 november 2018 t/m 31 maart 2019
Henriette Polak Museum, Zutphen

Gerard Unger (1942-2018)
23 november overleed Gerard Unger. Niet
alleen de bekendste letterontwerper van
Nederland – de blauwe bewegwijzeringsborden
van de ANWB zijn door hem ontworpen, maar
zijn meest in het oog lopende ontwerpen zijn
de letters die hij voor verschillende kranten
getekend heeft, zoals bijvoorbeeld de
Volkskrant, US Today en Trouw – maar ook de
ontwerper van de voorbedrukte affiches
waarmee Arti jarenlang bekend maakte wat er
te doen viel. Het gevelbord dat in vroegere
jaren buiten aangaf dat hier Arti gevestigd is,
was ook zijn ontwerp.
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