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Harald Schole is een veelzijdig mens

SCHOLE: ‘IK WIL DE POSITIE VAN
KUNST EN DE KUNSTENAAR
VERBETEREN’
Harald Schole is geïnteresseerd in
kunst in de breedste zin van het woord.
Hij doet heel veel en is betrokken bij
allerlei initiatieven voor kunst en cultuur.
Bij Arti is hij onder meer curator van de
exposities van verzamelingen onder de
titel Mijn collectie in de sociëteit.
Tia Lücker

Harald Schole is behalve kunstenaar
zeer geïnteresseerd in kunst in al zijn
facetten. Hij maakt als beeldhouwer
heel verschillend werk. Schole: ‘Ja,
dat is natuurlijk ook omdat ik al een
tijdje bezig ben en ook omdat ik van
een projectmatige aanpak houd. Een
paar rode draden zitten erin ondanks
de verschillende verschijningsvormen.
Overlappend is inspiratie door andere
culturen en dualiteit tussen organi-

sche fantasierijke vormen en een strak
grid, tussen onder en boven en - zeker
wanneer het architectonisch is - het
deel wat je niet ziet en wat je wel
ziet.’

ONDERGRONDS
Twintig jaar geleden, toen er begonnen
werd met ideeën voor de Noord-Zuidlijn heeft hij zich verdiept in ondergrondse gebouwen en maakte er het
boek U-TOWN over. Hij schreef ter
voorbereiding voor de directie van
de NZ-lijn de notitie Ondergronds,
Onbekend, Onbemind. Schole: ‘Onder
de grond is net als in de ruimte: je
kan alle kanten op. Eigenlijk heb je
geen zwaartekracht meer, je kan naar
boven, naar links, rechts of naar beneden. Als beeldhouwer heb je altijd te
maken met de zwaartekracht en een

soort van evenwicht. Dat fascineerde
me aan ondergronds bouwen en toen
heb ik ook allerlei ondergrondse
nederzettingen opgezocht en notities gemaakt. Het had moeten leiden
tot kunstopdrachten, maar het bouwen van de Noord-Zuidlijn heeft zo
lang geduurd dat ik er niet meer bij
betrokken ben. Ik heb veel literatuur
en beeldmateriaal verzameld en veel
metrolijnen bekeken. Vind ik leuk.
Het ondergrondse blijft me bezighouden, niet meer zo actief als twintig
jaar geleden, maar ik knip nog wel
artikelen en ik ben nog steeds lid van
het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB). Die interesse is bij toeval
ontstaan; ik had twee natuurstenen
platen staan en in de ruimte tussen
de platen bleek een mierennest te zitten, met van alles: kuilen, wegen en
Harald Schole

”Wat ik in
de sociëteit
probeer te
laten zien is de
veelzijdigheid
van kunst“
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Uit Scholes onderzoek van ondergrondse ruimtes: onder de Sixhaven de NZ-lijn in aanleg,
het zwarte gat is een enorme ondergrondse sluisdeur

een hoofdgang, het prototype van een
verticale stad. Het was een heel mooi
beeld. Dat was de eye opener.’

Toen begonnen
werd met ideeën
voor de NoordZuidlijn heeft hij
zich verdiept in
ondergrondse
gebouwen

ERNAAST
In de kunst wil hij ook altijd iets
nieuws ontdekken. Hij heeft veel
gedaan, ook als adviseur of curator.
Schole: ‘Dat komt omdat ik er altijd
van uitga de positie van kunst en de
kunstenaar te verbeteren. Dan kun je
het beste zelf actie nemen, dat heb
ik altijd gedaan. Je moet altijd zelf
beginnen: zo nodig beleidsmatig. Toen
de beeldendekunstenaarsregeling, de
BKR, in de jaren tachtig op de helling
ging, was me duidelijk dat er iets ging
veranderen. Ik las de Staatscourant en
het Gemeenteblad. Het toekomstig
budget en beleid zou bij OCW worden ondergebracht.’ Hij nodigde de
leden van de vaste Kamercommissie
uit om in Arti te komen en over het
toekomstig beleid te discussiëren.
Schole: ‘Ik heb veel er altijd naast
gedaan, zoals nu bijvoorbeeld het
curatorschap voor de sociëteit. Wat ik
daar probeer te laten zien is de veelzijdigheid van kunst. Niet een enkele

stroming, maar juist dat je de kunst
op heel veel manieren kunt bekijken
en dat het net weer voor iedereen een
andere waarde heeft, een andere emotie en een andere geschiedenis. Het
hoeft niet altijd de nieuwste stroming
te zijn, want daarmee sluit je je ogen
voor andere dingen die ook van grote
schoonheid zijn. Ik vind het belangrijk
– juist in Arti – dat je kunst met een
andere culturele herkomst laat zien,
zoals African Amicitiae en de Japantentoonstelling, de rolschilderijen van
Peter Poldervaart, begin vorig jaar. Het
zijn heel bijzondere werken.’

VIJF JAAR
Wat hij wil is dat mensen zien dat een
verzamelaar een bepaalde waarde toekent aan de verzameling. Schole: ‘Ik
probeer elke wand een eigen karakter
te geven, dat er per wand een verhaal
wordt verteld. Zoals deze tentoonstelling, de verzameling over de Spaanse
Burgeroorlog: de verzamelaar laat zijn
communistische achtergrond zien en
ook dat er nog verenigingen bestaan
die te maken hebben met die strijd van
tachtig jaar geleden.
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Harald Schole, Aisja (2007)

Dat er familieleden zijn die daar nog mee bezig zijn.
En verder dat op een heel bijzondere manier dit stukje
geschiedenis is gedocumenteerd.
Ik werk onbezoldigd en ik heb een heel klein budget,
bijvoorbeeld om foto’s af te laten drukken. Ik doe het
curatorschap nu vijf jaar, heb een programma voor dit
jaar en ik heb ook al afspraken voor volgend jaar, een
jaar vooruit.’ Schole zou het curatorschap doen tot aan
de verbouwing van Arti, dat zou twee jaar zijn.
‘Die renovatie is hard nodig, ik ben op zolder geweest,
nou dan weet je het meteen. Het dak moet verbeterd,
de entree moet veranderd, modern en actueel gemaakt
– Arti moet van het Rokin af uitnodigend zijn. Dak en
entree zijn prioriteit.’

ROOKRUIMTE
In de Zomer Salon, door Schole samen met Friso Witteveen georganiseerd, zijn dit jaar een stuk of tien werken
verkocht. Dit jaar doet hij het weer, maar wel met een
iets andere, verbeterde opzet.
Schole: ‘Er is een grote druk van leden om te exposeren.
Daarom wordt de rookruimte nu expositieruimte, Arti
Project Space, dat heb ik bedacht. Dirk Jan Jager, Artilid en voormalig bestuurslid neemt daar de leiding. Wat
kunstenaars natuurlijk het liefste willen is dat hun werk
hier in de sociëteit komt te hangen, er een mooi boekje
van verschijnt en ze er niets voor hoeven te betalen.
Arti moet oppassen niet te veel te willen. Je kunt niet
iedere twee weken hier iets nieuws exposeren, dat is
niet te communiceren, dat pakt geen krant op. Dan doe
je het dus voor spek en bonen.’

”Er is een
grote druk
van leden om
te exposeren
bij Arti“
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Harald Schole

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

WINDOW ART
‘Frans Haks, voormalig directeur van het Groninger Museum, heeft
me gezegd: Of je moet heel goed zijn, dan kun je je hele leven één
ding doen, of je moet, zoals ik, in het museum de hele breedte laten
zien, zowel de geschiedenis als de actualiteit. Dan bereik je een veel
groter publiek dan wanneer je je focust op een onderwerp waarvan
je maar hoopt dat het publiek dat ook volhoudt. Dus ik heb me die
uitspraak van Haks ter harte genomen.’
Een van de projecten die Schole ook doet, samen met zijn partner
Edith Rijnja, is het Window Art Project, op een eenvoudige manier
een groot publiek bereiken en duidelijk maken wat de waarde en veelzijdigheid van kunst is. Hij woont op Weesperzijde, daar komen per
dag vijftien- tot twintigduizend fietsers langs. Iedere veertien dagen
komt er een andere tekst voor het raam te hangen. Er zijn mensen
die afstappen, foto’s maken. Sommige mensen gooien een briefje in
de bus met een tekst en vragen of die ook mag. Schole: ‘Dat doen we
nu een jaar of vier. En dat gaat gewoon door, ik heb een voorraadje
teksten liggen.’

COLOFON
Hoofdredactie: Camiel Hamans
Eindredactie: Tia Lücker
Redactie: Edu Braat, Roelof van Gelder
Basisvormgeving: Robin Hoogstad
Illustraties: Peter van Hugten
Fotografen: Josje Crince le Roy, Kees Funke Küpper,
Miriam van Praag, Frans Smit, Caroline Waltman
Vormgeving: Robin Hoogstad (StudioS2B)
Emailadres: articula@arti.nl
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WAT IS KUNSTLIEVEND
(NOG)?

Wat is een kunstenaar? (2014) is een
boek dat Sarah Thornton schreef. Ze
schrijft al vele jaren over kunst voor
onder meer The Economist, Art Form
en The New Yorker. Haar boek Seven
Days in the Art World werd in Amerika
geprezen als een van de beste boeken
van 2008. In 2010 begon ze aan een
serie interviews die haar in vier jaar langs
ruim 130 kunstenaars, overwegend
bekend en succesvol, uit veertien landen
verspreid over vijf continenten voerde.
Rode draad in het boek is de vraag die
ze vrijwel alle kunstenaars voorlegde en
die de uitgever als titel gebruikte voor
de Nederlandse vertaling.

Wat is een kunstenaar? is een vraag die
nog maar zelden gesteld wordt omdat
kunst een veel te complex begrip is.
Kunsthistorici, recensenten en critici, musea, galeries en veilinghuizen
gaan pragmatisch om met de kwestie:
kunst is wat als kunst bedoeld is en
de makers ervan zijn dus kunstenaars
- zelfs als ze outside-art maken.
Maar door de vraag toch steeds
opnieuw te stellen, geeft Thornton de
lezer inzicht in de rijke en complexe
gedachtenwereld rond kunst en kunstenaars. Voor wie daarin geïnteresseerd is, beslist een aanrader.

Edu Braat - illustratie Peter van Hugten

Toen ik het boek uithad, zat ik met
een andere vraag, bijna even moeilijk

ANDERE HAMVRAAG

te beantwoorden, maar een die met
grote regelmaat opduikt op Arti-ledenvergaderingen: wat is kunstlievend eigenlijk? Die vraag heeft alles
te maken met het DNA van de vereniging. Al sinds de oprichting in
1839 kent de club twee soorten leden:
kunstenaars, met stemrecht en kunstlievenden, zonder stemrecht. Kunstenaars zijn de baas en bepalen de koers.
Kunstlievenden mogen vanwege specifieke kennis op zakelijk, financieel
en juridisch gebied ook deel uitmaken
van het bestuur (mits zij in de minderheid blijven). Een op het oog gelukkige combinatie die er, met name door
gelukkige investeringen in onroerend
goed, voor gezorgd heeft dat Arti na
bijna 180 jaar nog steeds bestaat, zij
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“Hierna ga ik me
concentreren op mijn werk
of ik ga naar het buitenland:
nieuwe indrukken opdoen”

het als een wat curieus fenomeen, een
rijke club van arme kunstenaars.

ROL EN FUNCTIE
Nu Arti zich opmaakt voor omzetting
naar de status van ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling) is wellicht
de tijd gekomen om weer eens stil te
staan bij de rol en functie van kunstlievenden. Er zijn kunstenaarsleden
die vinden dat de boel doorgeschoten is, dat er te veel geld gaat naar
het in stand houden van de sociëteit
met horeca die voor de meeste kunstenaars onbetaalbaar geworden is.
En dat er te veel kunstlievenden zijn
die meer interesse hebben om lid te
worden vanwege de fraaie historische
ambiance om er met vrienden en relaties te eten dan dat zij actief interesse
vertonen voor de tentoonstellingen in
de bovenzalen. Er wordt maar weinig werk aangekocht op de Salons en
tja, wat is dan eigenlijk nog de toegevoegde waarde van die kunstlievendheid, waar blijkt die uit?

WAT TE DOEN?
Dit blad, Articula, wordt gerund door
een redactie van kunstlievenden en
heeft in de afgelopen drie jaar geprobeerd de balans een beetje te herstellen door zicht te bieden op wat er in
Arti speelt en op de mensen die er
actief zijn en wat hen beweegt. Dat
is aardig gelukt. Maar hoewel van
meet af aan ook de bedoeling was
om de interactie tussen kunstenaars
en kunstlievenden te bevorderen en
reacties en andere bijdragen uit te
lokken, heeft dat maar weinig impact

gehad. Sterker nog, de reacties zijn op
zijn zachtst gezegd lauw, veel leden
blijken het blad nog niet te kennen of
het niet te lezen. Dat geeft te denken.

STIMULEREND
Aandacht – afgezien van aankopen –
is het belangrijkste waarmee kunstenaars beloond kunnen worden voor
hun inspanningen, zo bleek mij bij
de Nieuwe-Ledenbijeenkomsten die
ik samen met Antoinette Frijns en
Adrienne Winthagen georganiseerd
heb in de vijf jaar dat ik lid was van
de Sociëteitscommissie. In die kleine
ontmoetingen van telkens ongeveer
twintig nieuwe leden vertelden alle
aanwezigen wat over zichzelf en konden kunstenaars werk tonen.
Dat leidde tot geanimeerde gesprekken die voorgezet werden tijdens
een maaltijd in de sociëteit na afloop.
Feedback in kleine groepen werkt stimulerend.

WAT VINDT U?
Wij zouden graag van u horen. Wat
denkt u dat zou helpen om de interactie en de binding tussen kunstenaars
en kunstlievenden te vergroten en zou
u daar zelf een rol in willen spelen?
En als u kunstlievend lid bent, is dit
misschien ook een goede gelegenheid
om eens te reflecteren op waarom u
eigenlijk lid bent (en blijft).
Stuur een mail naar de redactie (articula@arti.nl), dan zorgen wij dat die
gepubliceerd wordt. Dit in de hoop
dat net als in het boek van Sarah
Thornton de staalkaart aan opvattingen verhelderend werkt.

”Feedback
in kleine
groepen werkt
stimulerend.“
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SALON (2018)
Kunst moet gezien worden. Daarom zijn er exposities. Voor beginnende
kunstenaars speelt dat nog meer dan voor gevorderden, want niemand
kent hun naam nog.
Camiel Hamans - Foto's Miriam van Praag

Daarom besloot kardinaal Mazarin, de feitelijke regent van de toen
nog jonge Lodewijk XIV en een man die zich niet alleen met de binnenlandse en buitenlandse politiek van Frankrijk bezighield, maar alles
bestierde, dus ook de kunsten, in 1648 dat er een Exposition moest
komen voor de afgestudeerden van de koninklijke kunstopleiding. Een
tachtig jaar later werd deze door de overheid georganiseerde tentoonstelling ondergebracht in de Salon Carré van het Louvre. Vanaf dat
moment gaf de nieuwe zaal zijn naam aan de tentoonstelling: Salon.
En de Salon werd een expositie voor alle kunstenaars die naam wilde
maken. Geen wonder dat er Salons kwamen in andere hoofdsteden
en georganiseerd door alle belangrijke kunstenaarsorganisaties. Ook in
Arti.

BEOORDELINGSCOMMISSIE
Afgelopen december opende de nieuwe Salon. En niet alleen met werk
van jonkies. Oudgediende Willem Gorter toonde een prent, voorzitter
Babeth VanLoo presenteerde foto’s van een #metoo-achtige performance I am not a victim, Wim T. Schippers maakte de verwachtingen
waar met een waslijntje waaraan appels hingen. 260 Leden deden mee,
misschien een record meldde Bülent Evren, voorzitter van de Beoordelingscommissie. Samen met zijn collega’s Eva Gonggrijp, Roland
Berning, Frank Lenferink en Bart Scheerder was het hem weer gelukt
al die werken in de paar Artizalen bijeen te brengen en ook nog op een
zodanige wijze dat de ruimte bleef ademen.

Frank Lenferink met titelloze olieverf

Marian Bijlenga, mixed media van schubben
van de nijlbaars

ARTICULA - Salon
(2018)ARTICULA

Theo Haring: Transform

GLOBE
Her en der waren thematisch samenhangende werken gegroepeerd, een
aantal portretten bij elkaar, waarbij het zelfportret van Hans van der
Leeuw opviel. Elders een plukje
foto’s, met onder meer een portret
van oud-Arti-medewerkster Olga
door Aloys Ginjaar, aan een andere
wand een nieuw fotoproject Ameublements van George Maas, waarvoor
hij voorbijgangers vraagt even te gaan
zitten op als grofvuil aan de straat
gezette meubelstukken. Op de vloer
in een van de voorzalen een groot,
kleurig tapijt van Barbara Broekman,
dat een perspectief suggereert alsof
je op je rug naar boven een koepel
in kijkt. Iets verder een oplichtende
Bambi van Stefan Yordanov, een luisterinstallatie van Eva Gonggrijp met
een uitnodigend wachtende fauteuil
voor de nieuwsgierige, gesecondeerd
door een werk van Friso Witteveen,
een lul als kaars.

Robert Broekhuis: Lovesong for a lonely Hunter
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Ellen Krol met textiel werk

Wat verderop drie foto’s door Louis Gauthier van de engelachtige balletperformer
Chris Kokkeel, die ook de opening van de Salon opluisterde. Elders hallucinerend
werk van Phil Bloom, een dood jongetje van vilt door Mieke Werners, een doorgesneden globe en gescheurde stroken krantenpapier van Maria Louise Vandenput,
Wereldversnipperaar. Reinder van der Woude loste meteen het Wereldprobleem op
met een groot doek vol fris gekleurde vierkantjes doorsneden door een diagonaal.
Samengevat: een Salon die niet alleen een staalkaart was van het kunnen van Arti,
maar die tevens een uitweg leek te bieden voor nijpende globale problemen.
Voor beginnende kunstenaars spelen exposities nog meer dan voor gevorderden
De Salon is een staalkaart van het kunnen van Arti.

Maarten Brinkman met sculptuur Herinnering

ARTICULA - Madeline
Maus ARTICULA
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LIDMAATSCHAP LOONT
Madeline Maus, pas kort lid van Arti en daardoor in de gelegenheid om vorig
jaar mee te doen aan Update, de expositie voor nieuwe leden, is niet alleen erg
tevreden over die tentoonstelling, maar nog meer over wat die haar opgeleverd
heeft: vijf opdrachten.
Camiel Hamans - Foto’s Miriam van Praag

Madeline had op haar verzoek de hoek van de linkervoorruimte gekregen van de BC om haar werk te laten zien.
Een grote muurschildering noemt ze het, bij gebrek aan
een beter woord. Maar een schildering was het eigenlijk
niet, want het waren grote vellen met lange lijnen die ze
in het atelier gemaakt had en die ze ter plekke op maat
gescheurd heeft en doorlopend op beide wanden geplakt,
als ware het behang. Daarop plaatste ze in passe-partouts
ander, ouder, werk.
‘Mensen zagen mijn werk, sommigen kenden het al, maar
er kwamen ook onbekenden op me af en ik raakte met die
mensen in gesprek. Tijdens de tentoonstelling, op zaal en
beneden. Al pratend kwamen we verder. Mijn bereidheid
om het gesprek aan te gaan, leidt tot contact en vervolgens
tot opdrachten. Een aantal mensen die onder de indruk
waren, wilden ook wel zoiets thuis. Iemand die al een werk
van me had, kocht er iets bij en wilde vervolgens dat ik bij
haar thuis een wandschildering maakte die de twee werken zou verbinden. Dat is een soort lijn geworden van 13
meter lang, maar geen gewone lijn. Mijn werkt reageer op
de ruimte, op de spullen die er staan, op wat al aanwezig is.
Een andere opdracht was een muurschildering in een hoek
van een kleine kamer. Dat vroeg om symmetrie.’ ‘Het is
niet zo dat de opdrachtgever mij vertelt wat ik moet doen.

Maus: ‘Dat vraagt om symmetrie’

Ik ben weliswaar dienstbaar aan de ruimte, aan de dingen
die er al zijn, maar het werk blijft een autonoom kunstwerk. Voor mij ligt het eigenlijk anders: mijn autonomie
is de relatie, het contact met de anderen. Ik sta open voor
anderen. Het werk dat zijn de anderen’, legt ze met een
verwijzing naar Sartres Huis Clos uit. Maar in plaats van
een hel, bleken het Artilidmaatschap en vooral Update het
voorgeborchte van een hemel.
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Met ingang van dit nummer
wordt Articula tot ons plezier
vormgegeven door StudioS2B.
De eerste elf nummers werden
vormgegeven door Artilid Frans
Smit (waarvoor veel dank).

StudioS2B is een erkend leerbedrijf van het Grafisch Lyceum
Utrecht en opereert sinds september 2006 als een bureau
waar grafische vormgeving
de hoofdmoot is. De werknemers zijn stagiairs van diverse
opleidingen van het Grafisch
Lyceum Utrecht. Ze worden
in hun werk begeleid door een
studiomanager die van vele
‘creatieve’ markten thuis is.
Sinds 2006 hebben ze vele
mooie grafische opdrachten uitgevoerd waaronder huisstijlen,
boeken, posters, flyers, digitale
producten en illustratiewerk.
Te veel om op te noemen.

Hoe druk het was en hoe gezellig

De klantenkring komt voornamelijk uit de non-profitsector
zoals verenigingen, culturele
instellingen, vrijwilligersorganisaties en andere vergelijkbare
organisaties.
StudioS2B is gewend om met
het vaak beperkte budget van
klanten mee te denken en daarvoor toch mooie media-producten te maken.
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is hun ding en
veel klanten worden aangenaam verrast in de samenwerking met de stagiairs. Dat
klanten hun verder weten te
waarderen is het feit dat ze
nog steeds zonder een eigen
website veel aanvragen ontvangen voor het vormgeven van
diverse producten. Mond-totmond reclame blijkt nog steeds
de beste reclame te zijn.

STUDIOS2B MAAKT
ARTICULA OP

ARTICULA - Een ander Spanje
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Tachtig jaar na de nederlaag

EEN ANDER SPANJE
Stralende zon, hooguit onderbroken door een slokje sangría of een flard flamenco,
dat is Spanje, zegt het vooroordeel. De wanden van de sociëteit van Arti vertellen
een ander, even waar verhaal. Dat over de Guerra Civil Española, de Spaanse
Burgeroorlog die gewoed heeft van juli 1936 tot april 1939 en die niet alleen
opmaat is geweest voor de Tweede Wereldoorlog, maar waarvan de gevolgen nog
doorwerken tot in het Spanje van nu. Bart Gruson (1951), theoretisch socioloog
gespecialiseerd in conflictuologie en muzikant, is de samensteller van de expositie.
Camiel Hamans - Foto’s Miriam van Praag

‘Ik studeerde sociologie,’ vertelt
Gruson, aan de Gemeente Universiteit en later aan de VU. Het waren
de jaren van de Nieuwmarktrellen,
sociale onrust en een vrij algemene
linkse oriëntatie. Ik werd lid van de
CPN, maar ik trok niet echt op met
collega-studenten die ook net toegetreden waren. Binnen de partij had
je nog een groep oud-Spanjestrijders,
mannen die lid geweest waren van
de Internationale Brigades die aan de
zijde van de Republiek tegen de fascisten hadden gevochten. Die mensen
vond ik heel bijzonder. Bovendien
was je als fatsoenlijk mens in die tijd
tegen Franco. We gooiden stenen door
de ruiten van het Spaanse Verkeersbureau in de Leidsestraat. Moesten
we wel oppassen dat we niet fout
mikten, want dan lagen de ramen van
Pegasus, de CPN-boekhandel en uitgeverij, aan diggelen. Je ging niet naar
Spanje op vakantie als je ook maar
een beetje democraat was. Dat in dat

land nog de garrotte vil, de wurgpaal,
werd gebruikt om veroordeelden ter
dood te brengen werd toch wel redelijk weerzinwekkend gevonden. Maar
het land interesseerde me, de dichters,
de schrijvers, de kunstenaars.’

GEITENSCHUUR

Affiches

‘Mijn echte belangstelling kwam echter pas later. Na mijn afstuderen, zat
de arbeidsmarkt op slot. Gelukkig
speelde ik ook saxofoon en klarinet en
kon ik een baan krijgen aan het conservatorium in Rotterdam. Ik hield
me daar onder andere bezig met Caraïbische muziek Toen ik na een paar

jaar hoofd van de afdeling Wereldmuziek was geworden en vervolgens
de nieuwe bachelor-master-structuur
ingevoerd werd, kwam mijn sociologische achtergrond weer om de hoek
kijken. Ik specialiseerde me tot cultuurbegeleider voor het Caraïbische
gebied. Ik organiseerde bijvoorbeeld
excursies naar Cuba. Mijn interesse
voor Spanje herleefde.
In 2005 hebben we een geitenschuur
gekocht in de bergen bij Granada
en daar wonen we nu een deel van
het jaar. In Spanje ben ik weer lid
geworden van de communistische
partij en intussen ben ik voorzitter
van een grupo memorialista, die niet
alleen herdenkingen organiseert voor
de republikeinse slachtoffers van de
burgeroorlog, maar die ook actief aan
hun rehabilitatie werkt. We voeren
actie en proberen de idealen van de
Tweede Republiek weer op te pakken.
Een van de dingen die we willen is
een voet tussen de deur krijgen in het
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Expositie in de sociëteit

onderwijs. Het geschiedenisonderwijs in Spanje is rampzalig, volkomen
gepolitiseerd. Aandacht voor de periode 1936-1939 en voor wat daarna is
gebeurd, is er absoluut niet.’

”Als we wat
meer te weten
komen over
de Republiek,
leren we Spanje
misschien een
beetje beter
kennen“

NEUTRAAL
‘Maar ik vind dat ik mijn acties niet
tot Spanje moet beperken. Ik ben van
mening dat kunstenaars de verbinding moeten zoeken met het maatschappelijk debat. Iets moois maken
is prima, maar te vrijblijvend. Je moet
meer doen. Daarom leek het me een
goed idee om een tentoonstelling over
de Tweede Republiek te organiseren
in Arti. Dat Arti politiek neutraal zou
moeten zijn, heb ik altijd vreemd
gevonden. Ik wilde iets concreets
doen om de discussie op gang te brengen. Dat jij nu met me in gesprek gaat,
bewijst dat er daarvoor interesse is. Ik
had gedacht aan een expositie van een
paar dagen, maar Harald Schole en de
sociëteitscommissie waren zo enthousiast dat ik drie maanden kreeg.’

JEF LAST
‘Ik had zelf al het een en ander verzameld, maar als partijlid heb ik
toegang tot het archief, dat in de
Universidad Complutense in Madrid

zit. Daar konden we veel materiaal uit krijgen. Bovendien waren er
een aantal kameraden zo vriendelijk
om originele affiches uit te lenen.
Van het Maria Austria Archief heb
ik foto’s van Carel Blazer kunnen
krijgen. De Stichting Spanje 36-39,
die de herinnering aan de oud-Spanjestrijders levend wil houden, heeft
enorm geholpen. Ze hebben bijvoorbeeld foto’s ter beschikking gesteld
van zowel de internationale brigades
als van de troepen aan Franco’s zijde.
Daaronder waren ook veel buitenlanders. Duitsers, Italianen en Portugezen
natuurlijk, maar ook zevenhonderd
katholieke Ieren die in Spanje het
ware geloof kwamen verdedigen. De
vorig jaar overleden secretaris van de
stichting Rien Dijkstra, zoon van een
lid van de Internationale Brigades,
wees me op het Komintern Archief
in Moskou. Die hebben ons de tekeningen van Jef Last uitgeleend. Dat is
heel bijzonder. Last kennen we, voorzover zijn naam mensen nog iets zegt,
als schrijver, als sinoloog, eventueel
als vriend van André Gide, maar dat
hij ook tekende, en heel goed, dat is
volstrekt nieuw. Hij tekende aan het
front, in het ziekenhuis, hij portretteerde, hij legde situaties vast, eigen-
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lijk deed hij tekenend verslag, net zoals
hij dat schrijvend ook deed. Het materiaal komt niet alleen uit communistische
hoek. Er hangt bijvoorbeeld een groot
affiche van de POUM, dat waren de
trotskisten. We hebben ook spullen uit
anarchistische hoek.’

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
‘De idealen van de Tweede Republiek
zijn nog altijd de moeite waard. Franco
en de Falange stonden voor de eenheid van het vaderland. Geen ander
geluid dan het rechtse, ultra-katholieke
dat centraal vanuit Madrid gedicteerd
werd. De Republiek heeft daarentegen
al meteen in het begin autonomie toegekend aan Catalunya en later ook aan
de Basken. Als we wat meer te weten
komen over de Republiek, leren we
Spanje misschien een beetje beter kennen en krijgen we wat meer begrip voor
de huidige ontwikkelingen. De Partido
Popular, PP, is formeel een christendemocratische partij, maar deels ook

erfgenaam van de Bando nacional, de
bonte maar rechtse verzameling uit de
Burgeroorlog van fascistische generaals,
Falangisten, Carlisten, monarchisten,
grootgrondbezitters en delen van clerus.
Vandaar dat toen in 2009 het Spaanse
statuut herzien werd, de PP de toekenning van meer autonomie aan diverse
gebieden in Spanje meteen aanhangig
heeft gemaakt bij het Tribunal Constitucional, een hoogst gepolitiseerd
orgaan, waarin oud-rechts het voor het
zeggen heeft. Wie dit grotere verband
ziet, begrijpt misschien iets meer van
Spanje en kan solidair zijn met de ontwikkelingen.’

JOHAN BROUWER
‘Een tentoonstelling alleen leek me
niet genoeg om het verhaal in de tijd
te plaatsen. Daarom is er in samenwerking met de Sociëteitscommissie een
uitvoerig randprogramma georganiseerd met lezingen, film en muziek. We
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hebben een middag gehad over Johan Brouwer, een nu vergeten hispanist en schrijver, die eerst op de hand van Franco was,
maar toen hij in Spanje zag wat er aan de hand was, de kant
koos van de Republiek. Brouwer was later een van de mannen
achter de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister in
1943. Hij heeft zijn verzetswerk met de dood moeten bekopen. Een andere middag hebben we een Buñuel film vertoond
met toelichting en inleiding, er is aandacht gevraagd voor Bart
van der Schelling, varkensslachter, oud-Spanjestrijder, maar ook
zanger, schilder, circusartiest en maat van Willem de Kooning,
Woody Guthrie en Pete Seeger. Laura Stamps, conservator van
het Haagse Gemeentemuseum heeft de gecompliceerde relatie
tussen beeldhouwer Julio González en Pablo Picasso belicht. Ze
exposeerden naast elkaar in het
Spaanse paviljoen op de Wereldexpositie van 1939. Picasso
met Guernica, González met
La Montserrat, nu in het bezit
van het Stedelijk. Het raamprogramma sluit af met een concert,
een sonate voor viool en piano
van Francis Poulenc opgedragen
aan Federico García Lorca en
met liederen van Frederic Mompou, de Catalaanse cult-componist.’ Spanje laat de expositie
en het daarom heen geweven
programma zien, is meer dan
zon, ook de schaduwen mogen
gekend worden.
Verzameling Bart Gruson
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ROND HET ROKIN: BIJ DE BOEKENSTAL

Nee, het was allemaal niks meer tegenwoordig.
De mensen kochten niet, ze lazen niet, ze hadden geen oog meer voor de mooie dingen van
vroeger.
Hij stond op de vrijdagse boekenmarkt op het
Spui, iets terzijde alsof hij nog net werd gedoogd.
Het was nat februariweer. Niet ideaal voor het
boekenvak en gerede aanleiding tot klagen.
Hij keek me grimmig aan vanachter zijn uitstalling van tientallen kris-kras op schragen
geplaatste dozen vol boeken. Hij moest met zijn
ingevallen doorlijnde wangen en konijnentanden
midden vijftig zijn.
‘En op de veiling, dan kopen ze een mooie
theeketel van zilver. Ze kopen die voor een krats
en krijgen er meer geld voor als vanwege de
smeltwaarde. Mijn moeder las nooit. Ik ben afgekeurd voor militaire dienst, zie je.’
Ik zag het verband niet helemaal.
‘Prachtboeken, ziet u?’ vervolgde hij en wees op
zijn koopwaar. Die bestond uit beduimelde pockets in diverse talen. Morsige kaartjes vermeldden dat de verkoopprijs twee euro bedroeg.
‘De mensen zijn zo schraperig,’ vervolgde hij.
‘Vooral de Hollanders. Ik leg er feitelijk op toe.’
Wie waren zijn klanten dan zoal?
‘Toeristen, meneer. Die hebben een kamer van
150 euro per nacht. Die twee euro voor een boekie kunnen er dan makkelijk van af. Maar wat
zegt de Hollander? Twee euro? Twee euro? Kan
het niet voor één euro? Schrapers zijn het. Kan
ik het helpen. Meneer, ik kom er niet van rond.’
Roelof van Gelder

Hij zuchtte. ‘“Ken het niet voor één euro?” Nee,
natuurlijk ken dat niet, ik ben geen miljonair.
“Anderhalf dan?”, vragen ze. Wel gvd denk ik
dan bij mijzelf. Amerikanen, Engelsen, Fransen,
die betalen wel hè. Maar die Hollanders en de
Duitsers dat zijn schriepers. Eén euro, huh.’ Hij
somberde voort en nam en passant een twee
eurostuk in ontvangst voor een Penguinboekje.
‘Ken het niet voor één euro? Als ik dat hoor,
weet je wat ik dan doe?’
‘Geen idee,’ zei ik.
‘Ik zeg ok, beste man, voor één euro. Voor jou
wel hoor. Dan pak ik dat boekie op en scheur het
door de midden, helemaal en presenteer hem
een helft. Dat zal ze leren.’ Hij lachte bitter.
‘Maar ik ga het anders aanpakken,’ vervolgde
hij met een flakkering in zijn waterige ogen. Die
pockets die leveren niks meer op. En ik sjouw
mijn eigen een breuk. Ik ga voor kwaliteit.’
‘Wat wordt het dan?’
Hij keek me aan.
‘Nou, wat denkt u? Dan ga ik voor kwaliteit. De
verzamelde Goethe, Shakespeare enzo. Brieven
van Voltaire. Dat werk.’
Ik zag het nog niet helemaal voor me, maar
wenste hem veel geluk.
Een Duits echtpaar rekende een boekwerk af. In
klinkende munt voor twee euro, zonder morren.
Zeitlose Gartenlust las ik in de gauwigheid.
Het was nog lang geen voorjaar, maar het werd
vast een mooie tuin daar in zonnig München of
Berlijn.
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Julia Winter: een Russische in Amsterdam

SPEELS EN
DADAÏSTISCH WERK
Antje Postma

Julia Winter (1965) is
geboren in Moskou en
woont sinds 1991 in
Amsterdam, waar zij bij
toeval is beland toen zij via
een uitwisselingsprogramma
de kans kreeg er een jaar
te verblijven. Amsterdam
is inmiddels haar vaste
verblijfplaats.

Foto’s Caroline Waltman

Haar eigenlijke achternaam is
Krupenia. Winter is haar kunstenaarsnaam, ontleend aan
haar jeugd in de toendra van
Workuta in Noord Rusland,
waar zij haar kindertijd doorbracht buiten in de sneeuw,
spelend in de natuur. Het eeuwige winterse landschap waar
ze aan verknocht was. Haar
vader ging op jacht en schoot
onder andere vogels. Van de
veren maakte zij als kind al
haar eerste kunstwerkjes.

ACADEMIE
Op haar twaalfde keert ze
terug naar Moskou en volgt
ze later de kunstacademie en krijgt
een opleiding in bonecarving. Ze vertelt me hoe ze leerde stukken been
van koeien en hoorns van rendieren te bewerken. Die haalde ze bij
het slachthuis en bewerkte ze nadat
er eerst soep van getrokken was om
de beenderen schoon te maken voor
bonecarving. Deze zijn te vergelijken
met de Japanse netsukes.
Voor afgestudeerden was het in de
Soviet tijd verplicht om na de academie drie jaar ergens aan het werk te
gaan. Ze hoopte dat ze opnieuw naar
Noord Rusland gestuurd zou wor-

den om daar bij een kunstfabriek te
werken maar dat gebeurde niet. Ze
kwam terecht in Tarusa, een plaats
waar veel bekende Russische kunstenaars gewoond en gewerkt hebben en
werkte er in een fabriek waar beeldjes
werden gemaakt. Na haar verblijf in
Tarusa keert Julia terug naar Moskou
waarna ze nog mode en textiel studeert.

WERK
Haar werk kenmerkt zich niet alleen
door het gebruik van meerdere technieken en materialen, maar is ook

speels, dadaïstisch en er
zijn meerdere terugkerende thema’s. Vanuit haar
Russische
achtergrond
speelt de invloed van de
literatuur een belangrijke
rol. Schrijver en dichters
als Dostojevsky, Tsvetajeva,
Majakovsky en Pasternak
waren belangrijk, maar
ook beeldende kunstenaars
als Tatlin, Malevich, Rodchenko en Prigov.
Vaak vormen foto’s van
ouders, familieportretten
of historische afbeeldingen het uitgangspunt die
ze daarna combineert met
andere fotografische afbeeldingen of
objecten. De thema’s kunnen betrekking hebben op de tegenstelling tussen man- vrouw, tussen verschillende
culturen of politieke issues. Uiteindelijk wil zij met haar werk laten zien
dat wij dagelijks omgaan met een flux
van uiterlijkheden die door hun verbondenheid met tijd en plaats voortdurend in betekenis veranderen. Door
meerdere (semi-) transparante lagen
over elkaar te plaatsen ontstaan ‘dubbelbeelden’ met onverwachte surreële
of poëtische combinaties. Ook in de
collages of assemblages met breinaal-
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den, dominostenen, textiel of andere
objecten ontstaan vervreemdende
voorstellingen.

INSTALLATIES
Naast de twee- en driedimensionele
werken maakt zij installaties zoals de
serie (dis)connected waar zij honderdvierennegentig kranten uit verschillende landen gebruikte. Gedeeltelijk
werden foto’s en kolommen afgedekt
met objecten en kleurvlakken om
aan te tonen dat er op verschillende
manieren censuur en manipulatie van
informatie bestaat. In Moskou maakte

zij bij een tentoonstelling van de Moskou Biënnale een serie van zo’n vijftig
schilderijen onder de titel Undercover
met onderdelen van mannenkleding
om daarmee de macho uitstraling van
het mannelijke kostuum aan de kaak
te stellen. Deels een verwijzing naar
de apparatsjik cultuur in Rusland,
maar ook naar de wereld van James
Bond en andere undercover agenten.

MENTALITEIT
Bij het kijken naar haar kunst lijkt
de werkelijkheid net anders dan je
in eerste instantie vermoedt en daardoor blijft er veel
ruimte over voor
de
verbeelding.
De waarheid sluimert ergens achter de beelden of
objecten en blijft
verborgen of is
totaal anders. Je
wordt als het ware
op een verkeerd
been gezet. Als
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Russin kent ze de Russische mentaliteit als geen ander en speelt ermee
in haar werk. Ze vertelt me dat als je
praat met een Rus, deze je niet rechtstreeks aankijkt.
Ook al gaat ze nog regelmatig naar
Rusland, haar vaste woonplaats is
toch Amsterdam. Ze heeft inmiddels
een Nederlands paspoort. Ook haar
Russische moeder woont al ruim
twintig jaar in Nederland en ze heeft
een dochter die in Nederland is opgegroeid.

NEW YORK
In 2017 is ze drie maanden in New
York in residentie geweest om nieuwe
inspiratie op te doen en vooral aansluiting te vinden bij de New Yorkse
kunstwereld. Julia heeft vanwege
zoveel verschillende contacten en
verblijfplaatsen, op de meest uiteenlopende plekken in de wereld geëxposeerd, zoals in New York, Moskou (het
Museum of Modern Art in Moskou,
MOMA), in Shanghai en Beijing en
verschillende plaatsen in Europa. Ook
in Nederland was haar
werk op diverse plaatsen te zien. Wie meer
over haar werk te weten
wil komen, bezoek haar
website www.juliawinter.
nl. Tussen 25 januari en
16 februari exposeerde
zij samen met kunstenaar Jan Hendrikse in
Amsterdam Noord in de
Embassy of Art.

Julia Winter
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Met mijn achttienjarige dochter maak ik een particuliere
rondreis door het noorden en uiterste noorden van Thailand. Zo varen wij in een longtailboat over de Mae Khong,
bezoeken wij een theeplantage bij Chiang Rai en de warmwaterbronnen in Fang. Een door mij lang gekoesterde wens
is om traditioneel geklede hilltribes in hun eigen leefomgeving te portretteren. Naast de Karen en Lahu hebben
vooral de Akha – de armste onder de zeven grootste bergvolken en oorspronkelijk afkomstig uit het Tibetaanse
hoogland - mijn speciale belangstelling. Maar hoe kom ik

bochtige en steile weggetjes. Met de bestuurder spreek ik
af dat hij bij de houten toegangspoort op ons wacht. We
worden verwelkomd door het dorpshoofd. Hij weet ons
duidelijk te maken dat we alles en iedereen mogen fotograferen. Dat is niet tegen een dove gezegd. Nadat ik eerst
de woonsituatie (een handvol bamboehutten met daken
van stro) heb vastgelegd, zijn de bewoners aan de beurt.

HET IS GEZIEN: AHKA
te weten waar hun nederzettingen zich bevinden? Deze
stammen leven teruggetrokken in de heuvels en bossen,
ver van de moderne wereld. In het bergdorp Mae Salong
zien we een oudere Akhavrouw sieraden te koop aanbieden. Ik loop op haar af, glimlach op mijn vriendelijkst en
begroet haar met sa Wat-dee khrap. Ze glimlacht charmant
terug en antwoordt met sa Wat-dee kha. Het ijs is meteen
gebroken. Ik vraag haar, op mijn camera wijzend, of ik
haar mag fotograferen. Ze
knikt instemmend en laat
zich geduldig portretteren. Ze heeft er zichtbaar
lol in. Als geste van mijn
kant laat ik mijn dochter
een armband uitkiezen. Ik
klamp een voorbijganger
aan die enkele woorden
Engels spreekt. Zou hij
weten in welk dorp de
vrouw woont? Hij vraagt
het haar en tegen mijn
verwachting in vertelt zij
het. Hij schrijft het voor
mij op: Huay Mae Sai. De
volgende ochtend laten
wij ons per jeep erheen
rijden. Het is een rit van
ruim een uur over stoffige,

Mannen en vrouwen op hoge leeftijd, een jong ouderpaar,
een baby in een schommelwieg. Na iedere portretreeks
laat ik de modellen het resultaat zien. Er wordt zonder
uitzondering lachend op gereageerd. En dan ineens meen
ik de vrouw van gisteren te zien. Ze is nu in het zwart
gekleed, maar desondanks herken ik haar. En zij ons. Ze
gebaart uitnodigend. Even later zitten we op een matje in
haar hut. We krijgen een banaan en een soort oliebolletjes
gepresenteerd. Om ook mijn
fotografiehonger te stillen
begint zij uit zichzelf haar
bontgekleurde kleren aan te
trekken. Inclusief buiksjerp,
heuptasje en een imposant
hoofddeksel met zilveren
bolletjes en kralenkettingen.
Alles door haarzelf met de
hand gemaakt. Nu zij van
top tot teen ook aan de buitenkant onmiskenbaar een
Akhavrouw is, begint zij
tot onze verrassing met de
armen in de lucht een dansje
te maken. Als zij vervolgens
uit het niets Happy Birthday
to you voor me gaat zingen,
raak ik ontroerd - wat het
scherpstellen niet makkelijker maakt. Afwisselend hop
ik van fotograaf naar gast en
terug. Een prachtcadeau! En
dat terwijl ik pas in juni jarig
ben.

Auteur & Foto: Frans Lasès
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De nieuwe Sociëteitscommissie stelt zich voor

DE KUNSTENAAR
CENTRAAL
“Na jaren bestaat de Sociëteitscommissie weer eens uit niet-gepensioneerden.
Wij zijn jong, staan midden in het leven, hebben gezinnen. We zetten de lijn die
indertijd door Antoinette Frijns is ingezet voort, maar wel anders. Steeds staat de
Arti-kunstenaar centraal. Dus geen schrijver van buiten, maar liever een kunstenaar
die kunstenaarsboeken maakt.“
Camiel Hamans - Foto’s Frans Smit

“Voor ons staat
niet het zakelijk
belang van
Arti voorop“

Renée Hartog

Renée Hartog, velen in Arti nog
bekend als voormalig baliemedewerkster, maar nu voorzitter van de Sociëteitscommissie, spreekt met hartstocht
en vuur over haar nieuwe taak. ‘Het
moet bij Arti om de kunstenaar gaan
en daar hebben wij als commissie ook
een rol in te vervullen.’ Naast Renée
maken kunsthistorica Anna Ostrovskaja en de kunstenaarsleden Fredie
Beckmans, Dirk Jan Jager en Sander
Stada deel uit van de nieuwe commissie, die minstens tot eind 2020 het
programma in de sociëteit en soms op
zaal zal verzorgen. Renée en Anna zijn
trots op de nieuwe commissie, vooral
op het feit dat het gelukt is actieve
kunstenaarsleden te werven. ‘Renée
kan heel overtuigend zijn,’ legt Anna
glimlachend uit.

ARTSPACE
In de commissie is er een thematische
verdeling. ‘Fredie houdt zich bezig
met het literaire, maar als gezegd geen
interviews met auteurs van buiten,
maar bijvoorbeeld poëtische performances. Het worden er zo’n die tot
vier per seizoen. Dirk Jan gaat van de
voormalige rooksalon een Artspace
maken. Wat dat precies moet worden,
weten we nog niet. Er kunnen activiteiten plaats vinden, artist’s talks, er
kan muziek gemaakt worden bij openingen. Het is nog in statu nascendi,’
meldt Renée. In een rondzendbrief

van Dirk Jan, die een paar dagen later
alle Artileden bereikt, schrijft Dirk Jan
dat de ruimte beschikbaar zal komen
voor tentoonstellingen en evenementen, waarbij de kunstenaar steeds zelf
aanwezig moet zijn. Graag zou hij
zien dat de kunstenaar de bezoekers
van de sociëteit weet te verlokken de
Artspace binnen te komen met een
performance, concert, lezing, film of
iets dergelijks.

PRIORITEIT
Sander Stada concentreert zich op de
sociëteitsruimte. Hij wil dat kunstenaars elkaar laten zien wat ze doen.
‘Misschien is het enigszins vergelijkbaar met de oude portfolio-avonden.
Maar het kan ook zijn dat er veilinkjes komen. Wanneer en hoe is nog niet
bekend. Of het op middagen of avonden zal gebeuren evenmin.’ Dat het
moeilijk zal zijn, gezien alle andere
activiteiten en het normale sociëteitsgebeuren om ad-hocmomenten te
vinden, schrikt Renée niet af. ‘Voor
ons staat niet het zakelijk belang van
Arti voorop, prioriteit moet gegeven
worden aan de kunstenaars en aan het
verenigingsbelang.’
Zelf gaat ze door met de gesprekken
in de serie De kunstenaar uitgelicht.
Daarvoor heeft ze een omvangrijke
adviescommissie bestaande uit de
kunstenaars Wilma Laarakker, Marina
van der Kooi, Nella Montfoort en Jan
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Snijders. Het is de bedoeling dat er
elke maand een kunstenaar wordt uitgelicht.

SURINAME
Het meest concreet is op dit moment
het programmaonderdeel dat Anna
Ostrovskaja voor haar rekening
neemt. Zij werkt nauw samen met
Harald Schole die de exposities verzorgt in de sociëteit. Nu bijvoorbeeld
heeft ze samen met Harald en Bart
Gruson een indrukwekkend randprogramma opgezet bij de expositie over
de Spaanse Burgeroorlog (zie hierover
elders in dit nummer van Articula).
Anna, die sinds 2015 lid is van Arti,
ontdekte dat de eerste expositie van
Russische kunst die na de Oktoberrevolutie van 1917 in het Westen werd
georganiseerd, in Artiwerd gehouden.
Het was het initiatief van een Russische immigrant. Dat was in 1919. Met
dat verhaal meldde ze zich bij Renée,
die haar vervolgens met haar overtuigingskracht meteen de commissie in
praatte. ‘In oktober, als het vijftig jaar
geleden is dat Suriname onafhankelijk
werd, gaan Harald en ik daar aandacht
aan besteden. Er komt een verzameling hedendaagse Surinaamse kunst
aan de wanden en ik zorg voor ondersteunende lezingen, films, muziek

enzovoorts. Gezien mijn achtergrond,
maar ook door mijn werk voor de
Hermitage en de Nieuwe Kerk heb
ik veel contact met de internationale
gemeenschap in Amsterdam. Arti
kent eveneens, zoals uit een vorig
nummer van Articula bleek, veel
leden uit die kring. Daarom lijkt het
me leuk om aandacht te geven aan
kunst en cultuur uit China, Brazilië,
Turkije, Rusland et cetera. De samenwerking tussen Nederlandse kunstenaars en hun buitenlandse collega’s in
Arti en in Amsterdam wil ik stimuleren. Internationaliseren is hét woord
momenteel. Dat wil ik hier op mijn
manier ook doen.’

LIEFDE
Renée slaat de ogen ten hemel en sluit,
alsof ze van de kansel de gemeente
toespreekt, op gedragen toon en dicteersnelheid af: ‘Deze commissie
werkt uit liefde voor Arti. We zijn
een liefdevolle groep. Het overheersende idee binnen ons vijftal is dat
het podium dat Arti te bieden heeft
voor de Arti-kunstenaar moet zijn.
We zijn een vereniging van en voor
kunstenaars. Ik zou graag aan onze
kunstlievende leden laten zien dat je
onze eigen Arti-kunstenaars lief kunt
hebben.’

Anna Ostrovskaja

“Deze commissie
werkt uit liefde
voor Arti.
We zijn een
liefdevolle
groep.“

ARTICULA

Ria Stork

TRIPLEX
Dit soort vragen van leden verraadt niet alleen de
leeftijd van het betreffende lid maar nog eerder
een langdurig lidmaatschap, vaak meer dan dertig
jaar.
De adviescommissie voor de sociëteit besloot in
december 1971 dat er een hergroepering van het
meubilair moest komen met een ronde bar, nodig
om de sfeer te verbeteren en het bezoek te bevorderen. Ook wordt in de ALV het plaatsen van boekenkasten in de sociëteit aan de orde gesteld nodig
voor de meer dan tien jaar opgeslagen bibliotheek.

In 1989, bij de verbouwing door Pieter Zaane,
werd een van de biljarts een leestafel, de bibliotheek ging naar het Van Gogh Museum en de boekenkasten werden weggegooid, ze waren gemaakt
van triplex en spaanplaat maar zagen in de ogen
van velen eruit of ze door Berlage waren ontworpen. De U-bar verdween ook maar de mooie herinneringen worden nog regelmatig tot in de late
uurtjes opgehaald, zijnde die goede tijd.

ROOD KOPER
Peter Claessen was de restaurateur van de Berlagemeubels en hij kreeg de opdracht voor het bouwen
van een bar en de boekenkasten. De bar kreeg hetzelfde uiterlijk als de houten lambrisering met een
roodkoperen bierpomp. De boekenkasten in de stijl
van Berlage leken er al jaren te staan. Met de herindeling verdween het “zakkenbiljart” en werden
de twee Berlagebiljarts naar het midden verplaatst.
De boeken in de nieuwe boekenkasten kon men op
aanvraag inzien.

UIT DE NOTULEN
BOEKENKASTEN
In de Algemene Ledenvergadering
(ALV) op 22-2-1971 wordt meegedeeld dat de bibliotheek binnenkort
naar de sociëteit wordt overgebracht.
In de ALV op 6-12-1971 is het plaatsen van boekenkasten in de sociëteit
aan de orde. De voorzitter stelt een
commissie voor, bestaande uit Brinkgreve, Vaarzon Morel en Van der Mey,
die in overleg met het bestuur en
de sociëteitscommissie een bindend
advies moet uitbrengen. Bibliothecaris Rik van der Mey is het daarmee
eens.
Vervolgens deelt Van der Mey mee,
dat het volledig uitgewerkte plan

DE BOEKENKASTEN

Als vaste deurwacht krijg ik regelmatig allerlei vragen.
‘Bent U mevrouw Welman?’ Ja maar sinds 1991 gebruik ik mijn eigen naam.
‘Was er vroeger niet nog een biljart?’ Ja, het tweede biljart is nu een leestafel.
‘Stond de bar vroeger niet aan de andere kant?’ Ja, tot 1989.
‘Waar zijn eigenlijk de boekenkasten gebleven?’ Die zijn weggegooid!
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Bij onderzoek in het archief van Arti vond Antoinette Frijns
hoe de zorg voor het meubilair bestuur en leden bezighield.

voor plaatsing van boekenkasten in
de sociëteit op losse schroeven staat,
omdat ruimte vrijgekomen is op de
bovenverdieping voor de al meer dan
tien jaar opgeslagen bibliotheek. De
sociëteitscommissie is ook geen voorstander van boekenkasten in de soos.

BAR
In de ALV op 6-12-1971 wordt meegedeeld dat de adviescommissie voor
de sociëteit enige vergaderingen heeft
gewijd aan de zorgelijke financiële
positie van dit dierbaar bezit. Zij is
tot de overtuiging gekomen dat door
een hergroepering van het meubilair
en vooral het aanbrengen van een bar

(aan het buffet gebouwd) de sfeer
zou kunnen verbeteren en het bezoek
bevorderd.
In de bestuursvergadering op 23-51972 wordt besproken dat uit proeven blijkt dat de bar niet langwerpig
moet zijn, maar aan de kant van de
zaal een ronde vorm moet hebben.
In de bestuursvergadering op 10-81972 vraagt Kurpershoek (voorzitter)
aan Herman Janzen penningmeester) hoe het met de bar staat. Janzen:
‘Eind augustus is hij er.’
In de ALV op 23-11-1972 staat: ‘Begin
september kwam de bar gereed, die
zich in steeds groter en vochtiger
belangstelling mag verheugen.’
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