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2 ARTICULA - Edu Braat

‘IK VERVEEL ME
NOOIT’Edu Braat is tien jaar lid geweest 

van Arti et Amicitiae. Eind vorig jaar 
heeft hij het lidmaatschap opgezegd, 
wat bij sommigen – onder wie de 
redactieleden van Articula – nogal 
verbazing wekte. Hij heeft bij Arti 
het een en ander gedaan, zoals het 
oprichten van Articula.

Tia Lücker

Edu Braat als veilingmeester in Arti foto Wim Ruigrok

WAT GA JE NU DOEN?
‘De vereniging Mensa, verder met het 
lezen van vijftig jaar eigen dagboeken, 
mijn kleinkinderen, daar ga ik graag 
naar toe, spelletjes doen en zo. Sinds 
2009 ben ik lid van Arti, in februari 
ben ik lid geworden. De reden was 
dat ik een beetje uitgekeken was op 
Mensa, club voor hoogintelligente 
mensen. Mensa kan ik niet opzeggen, 
ik ben al veertig jaar lid; het is goed-
koop en ik heb daar veel voetstappen 
liggen. Daar had ik wat ik nu heb met     
Arti – na een tijdje denk je: nu heb 
ik het wel gezien. Dat wil niet zeggen 
dat je nooit meer terugkomt.’

WAT HEB JE GEDAAN BIJ 
ARTI?
‘Ik doe graag iets. Dat is ook de beste 
manier om met mensen in contact 
te komen. Ik heb op een gegeven 
moment Antoinette Frijns, de voorzit-
ter van de sociëteitscommissie, aange-
schoten en gezegd dat ik wel een keer 
een praatje wilde houden over de rol 
van de fiscus bij nalatenschappen van 

Edu Braat was de oprichter van Articula
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kunstenaars. Daarna werd ik gevraagd 
voor de sociëteitscommissie. Dat heb 
ik vijf jaar gedaan. Dat ging eigenlijk 
vanzelf. Iedereen deed daar zijn eigen 
ding. Ik deed de nieuweledenborrels, 
daar heb ik er in totaal vijftien van 
georganiseerd. Dat viel goed. Ik heb 
gemerkt dat een voorstelrondje altijd 
heel goed werkt en dat was hier ook 
zo. Het verbroedert snel en mensen 
hebben iets om over te praten. Daar-
naast heb ik een serie lezingen geor-
ganiseerd met als titel De passie van 
... door mensen van buiten en mensen 
uit Arti zelf. Het is enerzijds best veel, 
maar anderzijds is het in tien jaar een 
keer per kwartaal iets en zoveel is het 
dan ook weer niet. Het moet ook te 
doen blijven, want dan houd je er zelf 
plezier in. Als het echt werken wordt, 
moeten betaalde krachten het maar 
doen, dat heb ik altijd gevonden.
Het was leuk. Na vijf jaar zei de voor-
zitter van de sociëteitscommissie dat 
ze weg wilde en toen hebben we 
besloten allemaal samen op te stap-
pen.’

ENQUÊTE
‘Ik heb ook vier jaar in de Koerscom-
missie gezeten. Op de enquête kwam 
veel respons, meer dan een kwart van 
de leden reageerde. Ik had er een aan-
tal stellingen in opgenomen waarvan 
ik dacht dat die misschien wel konden 
helpen, en een daarvan was een eigen 

foto Miriam van Praag

blaadje, dat is Articula geworden. 
Online, want dat is goedkoop.
Op grond van die enquête had ik ook 
het idee voor jaarclubs, dat is niets 
geworden, en een database. Daar kon-
den mensen die dat wilden het een en 
ander over zichzelf in zetten. Dat kost 
echt de wereld niet. Maar dat vond 
men te veel moeite of men kon het 
niet overzien.’

IS ARTICULA GEWORDEN WAT 
JE VOOR OGEN HAD?
‘Nee, ik had het idee opgedaan in Pul-
chri, waar ik toen regelmatig kwam. 
Daar werd veel meer door leden zelf 
geschreven. Dat kende ik ook van 
Mensa. Dat geeft een speciale flavour. 

Dat is bij Mensa veel minder gewor-
den, het is een beetje de tijdgeest. Ik 
vond dat altijd een van de leuke din-
gen: je krijgt allerlei kijkjes achter de 
schermen.
Ik had gehoopt dat dat hier ook zou 
gebeuren, maar dat is niet zo. Voor 
mij hoeft het niet altijd zo professi-
oneel, ik vond het altijd leuk om de 
toon en de schrijfstijl, hoe belabberd 
ook, zo te laten, omdat dat veel zegt 
over degene die het heeft geschreven. 
Dat kan als je besluit dat het alleen 
voor leden is en niet naar buiten 
gaat. Ik had gehoopt dat er wat meer 
wisselwerking zou zijn. Dat krijg je 
alleen los als er een sfeer is zoals op de  

ARTICULA - Edu Braat
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foto Miriam van Praag

nieuweledenbijeenkomsten, door iets over jezelf te vertel-
len. Dat is met Articula niet goed gelukt.
Maar goed, het is zoals het is. We hebben inmiddels vier 
jaar toch ruim tweehonderd pagina’s actualiteiten over 
Arti vormgegeven en dat is voor het nageslacht als naslag-
materiaal toch heel aardig, want er zijn ook jaren waarin er 
niets gebeurde.’

NIET ACUUT
‘Het bestuur inspireert niet erg. Met het rapport van de 
Koerscommissie is vrijwel niets gedaan. Dat was mede een 
reden waarom ik dacht: ik vind het nou wel mooi geweest. 
Ik moet niet in een routine terechtkomen. Dan ga ik me 
vervelen en me afvragen waarom ik het eigenlijk doe. Na 
tien jaar heb ik Arti wel gezien. Ik vind dat er van het hui-
dige en van bijna alle voorafgaande besturen weinig uit-

gaat. Ik weet dat het bestuur er verguld mee is zoals het nu 
gaat, maar die opvatting deel ik niet.
Er was geen acute reden, maar ik kwam tot de conclusie 
dat het lidmaatschap me te weinig bood. De exposities 
kunnen me niet inspireren, een enkele daargelaten. Ik ben 
in die zin ouderwets: ik vind dat je dingen thuis aan je 
muur moet willen hangen. Bij de huidige generatie is dat 
geen oriëntatie meer. Kunstenaars zijn gericht op reisbeur-
zen en projectsubsidies en helemaal niet meer op de markt 
– wat begrijpelijk is, want die markt doet ook niks. Ik blijf 
de kunst wel volgen, dat is het punt niet.
Ook over de kunstlievende leden heb ik steeds meer twijfels 
gekregen. Kijk, Arti doet niks, er wordt niet voor gezorgd 
dat er gemixt wordt tussen kunstenaars en kunstlievenden. 
Dat zou de sociëteit kunnen zijn, maar er is altijd geldge-
brek. Er zijn hier ook nog mensen met lichtjes in hun ogen, 
maar op de een of andere manier mixt het niet genoeg. En 
dat vind ik jammer.  Ja, en dan nog een kleine irritatie: de 
vitrines waarvoor ik de verkoop van eigen werk van Arti-
kunstenaars had georganiseerd, zijn er nog steeds niet.’

EIGENLIJK GA JE UIT ONVREDE WEG.
‘Dat maakt het net iets te zwaar. Het is vooral omdat er 
niets is waarvoor ik enthousiast word. Wat ik wilde doen, 
heb ik voor een flink deel gedaan: de lezingenserie, de 
nieuweledenborrels, Articula vond ik ook leuk. Daar ben 
ik trots op.
Op een gegeven moment hak je dan de knoop door en 
zoek je iets anders. In een stad als Amsterdam is genoeg te 
doen. Ik verveel me nooit.’

ARTICULA - Edu Braat
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DE PORTRETKOP VAN 
BREITNER
Antoinette Frijns

foto's Wim Ruigrok

Op 5 juni 1948 zou het vijfentwin-
tig jaar geleden zijn dat George 
Breitner (1857-1923) was overle-
den. Het bestuur wilde ‘die grote 
Amsterdamse schilder, die tevens 
zo’n typisch Arti-figuur was’ dan 
eren. Het stelde de leden voor de 
door Smout gemodelleerde gipsen 
Breitner aan te kopen en in brons 
te laten gieten. ‘Al wordt deze nu 
niet algemeen mooi gevonden’, de portretkop was, voor 
zover het bestuur bekend, de enige beeltenis van Breitner 
in beeldhouwwerk. Voor de aankoop en het gieten in brons 
zou een fonds worden opgericht, waarin de leden een vrij-
willige bijdrage konden storten.  Het bestuur had de kos-
ten hiervoor berekend op 280 gulden, 240 gulden voor het 
gieten en 40 voor een voetstuk; het honorarium van Smout 
was niet inbegrepen. Een voorwaarde van Smout was dat 
de gipsen kop na het gieten zou worden vernietigd.

Bron: Notulen bestuursvergaderingen en notulen 
ledenvergaderingen mei–december 1948, archief Arti.

Cornelis Aloysius Smout (1876-
1961), beeldhouwer, boetseerder, 
etser en tekenleraar, genoot zijn 
opleiding te Amsterdam aan de 
Rijksnormaalschool voor tekenon-
derwijzers en aan de Rijksacade-
mie van Beeldende Kunsten. Hij 
won in 1901 en 1904 respectie-
velijk de tweede en de eerste prijs 
bij de Prix de Rome en in 1930 de 
koninklijke gouden medaille van 
Arti. Smout werkte in gips, brons 
en marmer. Zijn onderwerpen 
waren portretten, figuurvoorstel-
lingen en christelijke religieuze 
beelden. Smout was ook lid van 
Kunstenaarsvereniging St. Lucas.

De meeste leden voelden niets voor de aankoop, zij von-
den het werk veel te duur. Het bestuur zag er daarom van 
af. Sluyters’ betoog dat bijna niemand dit beeldhouwwerk 
kende en de leden er pas over konden beslissen als ze het 
zelf hadden gezien, had de leden niet kunnen overtuigen. 
Besloten werd dat het bestuur Smout zou vragen het beeld 
tijdelijk aan Arti in bruikleen te geven, dan kon het op de 
sterfdag van Breitner in de sociëteit worden geëxposeerd 
en door alle leden worden gezien.
Toen de meeste leden ook na deze expositie niet wilden 
dat het beeld werd aangekocht, schonk Smout de gipsen 
portretkop aan Arti.
Hiervoor ontving hij een dankbetuiging en de kop kreeg 
een plaats in de bestuurskamer. Hoe lang de kop daar heeft 
gestaan, is niet meer na te gaan. Hij slijt nu zijn dagen in 
Arti’s depot.

ARTICULA 
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Kees Smout, Breitner, 1939, litho
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‘Ik wil graag iets voor kunstenaars doen’

ANJA SWART: 
kunstminnaar en kunstkoper

Op de achtergrond Tim Ayres, Study for collateral damage, 2000

‘Mijn eerste aankoop was in 1986. Die kleine torso van Aart 
Rietbroek daar op de kast. Ik woonde in Utrecht in die tijd en ging 
met een vriend een dag naar Amsterdam, musea doen en galeries. 
Bij de SBK op de Nieuwezijds Voorburgwal stond dit beeld. Ik 
was er meteen verliefd op en realiseerde me: dat wil ik hebben. 
Het kostte 850 gulden, een heel bedrag. Gelukkig bestond de 
kunstkoopregeling nog, zodat ik het per maand kon afbetalen. Die 
middag is mijn belangstelling voor kunst wakker gekust.’

Camiel Hamans

Foto's Wim Ruigrok

Transitie
werk uit de collectie van Anja Swart, 

Arti et Amicitiae, sociëteit,
 6 april–17 juni



7

Anja Swart, die van 6 april tot 17 juni onder de titel  
Transitie haar collectie Avant Garde laat zien in de soci-
eteit van Arti, ontvangt in een ruimte en op een plek die 
eerder aan gevestigde museale kunst doen denken dan aan 
gewaagde experimenten. Ze woont namelijk op het Begijn-
hof en kijkt, als de bouwwerkzaamheden voor haar raam 
eindelijk eens afgerond zijn, uit op het Maagdenhuis. Ze 
is dus niet alleen kunstlievend en kunstaankopend lid van 
Arti, maar ook bijna buurvrouw.
Wie bij haar binnenstapt, bemerkt echter meteen dat Anja 
niet van de oudheid is, eerder van het contrast. Onder de 
zware balken staat een glazen Le Corbusier-tafel, een elek-
trische step, een Rietveldstoel, maar ook een monumen-
tale Japanse kast. En aan de muur hangt een goed gelijkend 
portret uit 2019 door Joanna Quispel, stadstekenaar van 
Amsterdam in 2019, maar ook een jonger portret door 
Tim Ayres. Een halve verdieping lager een andere, rode en 
abstractere Ayres, Study for collateral damage uit 2000. En 
op weer een andere plaats een groot vrouwelijk naakt van 
Paul Blanca, gedoopt in chocola.

ACHT JAAR
‘Ik ben niet meteen na die eerste aankoop volop gaan ver-
zamelen. Ik heb een paar dingetjes gekocht, maar het grote 
verzamelen begon pas toen ik na een verbroken relatie een 
nieuw huis kreeg. Via mijn dochter kwam ik in contact met 
Tim Ayres, een Britse kunstenaar die in Amsterdam woont 
en werkt. Van hem heb ik het een en ander gekocht, en van 
Jim Harris, een vriend van hem. Van het een komt dan het 
ander. Je gaat naar galeries en voor en na koop je. Op een 
gegeven moment wilde ik stoppen, want ik wist niet meer 
waar ik alles laten moest. Ik ben weliswaar overgestapt op 
sieraden, maar het lukte me toch niet om geen kunst meer 
te kopen. Dan kom ik op een opening en zie ik een werk 
waarvan ik denk: dat moet ik hebben. Ik hou mezelf dan 
voor dat ik geen ruimte meer heb, maar een paar dagen 
later ga ik toch terug en dan maar hopen dat het niet al 
verkocht is.
Maar soms komt de kunst ook naar je toe. Acht jaar gele-
den zag ik op een expositie een schilderij van de Catalaanse 
schilder Antoni Clave, een groot doek, 1,5 bij 1 meter. Ik 
wilde het graag kopen, maar het lukte niet. Vorig jaar kwam 
de galeriehouder naar me toe. Hij ging verhuizen. Of ik nog 
belangstelling had. Ik heb het nu voor een goede prijs kun-
nen kopen, minder dan acht jaar geleden.’

GONNY VAN OUDENALLEN
‘Mijn contact met Arti is betrekkelijk jong. Ik kwam in juli 
2016 aan het Begijnhof te wonen. Ik was met een vriendin 
bezig hier de zaak woonklaar te maken en we zaten even 
op ons gemak in de vensterbank uit te blazen. Benen naar 
buiten en een glaasje wijn in de hand. Ineens kwam Gonny 
van Oudenallen op de fiets voorbij. Of ze eens binnen 
mocht kijken, want ze was nog nooit in een van de huisjes 
op het Begijnhof binnen geweest. Gonny heeft me vervol-

Torso van Aart Rietbroek en foto van Paul Blanca

gens Artilid gemaakt, ik was lid van De Kring, maar Gonny 
heeft me Arti binnengepraat, ze heeft me betrokken bij de 
Salto-uitzendingen van Pareltjes in de Stad, waarvan ik nu 
zelfs de montage doe, en bij de Kunsttiendaagse in Bergen.
En zoals altijd kwam van het een weer het ander, in 2018 
en 2019 heb ik me bijvoorbeeld als curator voor Artists 
in Diemen ingezet en ben ik in het bestuur beland van de 
Nederlandse Portretprijs. En toen de sociëteit met de grote 
Suriname-expositie van Myra Winter kwam, bedacht ik dat 
ik ook zoiets wilde. Er zitten per slot van rekening veel 
Artikunstenaars in mijn collectie. Harald Schole, de grote 
man achter de sociëteitstentoonstellingen, zag het zitten. 
Dus nu ben ik de expositie al een tijd aan het voorberei-
den.’

MEUBELVAKSCHOOL
Er staan inderdaad rijen ingepakte schilderijen tegen een 
muur, er liggen flyers, buttons en een poster op tafel. Profes-
sioneler kan het bijna niet, behalve dat Anja, die niet alleen 
over diploma’s en certificaten voor maatschappelijk werk, 
juridische dienstverlening, docent jeugdbridge en erkend 
executeur-testamentair beschikt, maar ook een opleiding 
aan de meubelvakschool heeft afgerond, zelf lijsten, con-
soles en ophang- en draagconstructies voor haar beelden, 
keramiek, foto’s, grafisch werk en schilderen ontwerpt en 
vervaardigt. Anja Swart koopt niet alleen, ze zorgt ook voor 
haar kunst en zeker voor die van Artileden. ‘Ik ben intussen 
zo verweven met kunstenaars en met Arti, dat ik iets voor 
kunstenaars wil doen. Als ik dan bij een opening de heb-
berigheid weer voel opkomen, is er geen betere manier om 
daar vorm aan te geven dan door te kopen.’
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tekst en foto’s Bob Polak

Ik ga het niet te ingewikkeld maken. 
Je hebt de expositiezalen en je hebt 
de sociëteit. De eerste zijn voor de 
beeldende kunstenaars, de tweede 
voor schrijvers, journalisten, publicis-
ten en uitgevers. In de sociëteit wor-
den plannen gesmeed voor boeken, 
kranten en tijdschriften.
Ik kom in Arti voornamelijk 
voor dat laatste. Leuk dat er ook  
kunstschilders, tekenaars en beeld-
houwers rondlopen, maar voor mij 
zijn die slechts entourage.
Wat de tafels betreft heb ik mijn 
voorkeuren. Die twee door Berlage 
ontworpen ronde tafels zijn een ramp 
als je met één of enkele anderen 
wilt overleggen. Die tafels dienen te  
worden vermeden. De drie lange 
tafels zijn alleen functioneel voor 
overleg als je dicht naast elkaar zit. De 
kleine tafeltjes vlak bij de bar zijn de 
eettafels. Die kun je ook maar beter 
afschrijven. Te dicht op elkaar. Blij-
ven dus de ronde tafel bij de piano 
en de twee kleine ‘langszij-tafeltjes’ 
over. Die ronde tafel is ideaal als je 
nogal wat paperassen moet neerleg-
gen. Die tafel wordt ook nogal eens 
gebruikt door een clubje bridgers. Het 
is dus zaak om altijd net iets eerder 
in de sociëteit te arriveren dan die  
kaartenleggers. Die gaan dan aan de 
leestafel maar hun kinderachtige spel-
letje spelen, ik heb hier belangrijker 
zaken te doen.

ENTOURAGE 
Voor overleg is Arti ideaal. Centraal 
gelegen, gemakkelijk per openbaar 
vervoer bereikbaar, prima uitvals- 
basis als je nog verder de stad in wilt. 
De entourage behoeft geen toelich-
ting, de kunst aan de muur neem je 
op de koop toe, lunch en diner zijn 
uitstekend (en tegen een marktcon-

forme prijs) en de bediening is na het 
voortijdige vertrek van Miss Bril, een 
bedrijfsleidster die zich voornamelijk 
bezighield met het rechtzetten van 
de stoelen, weer uitstekend. Boven-
dien is het in de sociëteit meestal rus-
tig – meestal, dus niet altijd. Er zijn 
soms leden aanwezig die denken dat 
ze op de Albert Cuyp staan. Ik noem 
die vrouw (Elik Lettinga?) die tegen-
woordig de scepter zwaait bij Nijgh & 
Van Ditmar en de sociëteit bij elkaar 
blèrt. Ze zou behalve een straatver-
bod maar eens een sociëteitsverbod 
opgelegd moeten krijgen.
Natuurlijk verbaas je je ook over 
andere bezoekers. Wat doen die in 
Arti? Wat doet Connie Palmen hier? 

Zo iemand zou je toch eerder in De 
Kring verwachten.

BOEKBESPREKING
De afgelopen twee jaar bezocht ik de 
sociëteit eerst en vooral voor overleg 
over het boek dat in januari 2020 
diende te verschijnen bij de viering van 
het 130-jarige jubileum van het oud-
ste studentenweekblad van Neder-
land, Propria Cures. Het blad bestaat 
sinds 21 januari 1890 en er zullen tal-
rijke oud-redacteuren lid zijn geweest 
van Arti. Namen ken ik niet,* maar ik 
herinner me dat oud-PC-redacteuren 

De ronde tafel op 10 juli 2018

De kunst aan de muur neem je op de koop toe

 THE PLACE TO BE
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Joop van Tijn en Hugo Brandt Corstius deelnamen aan 
het radioprogramma ‘Welingelichte kringen’. Ulli Jessurun 
d’Oliveira zie ik in Arti een biljartballetje slaan, Vic van de 
Reijt zie ik regelmatig met deze en gene in overleg. Karin 
Overmars had er een literair programma.

Ik zat er de afgelopen twee jaar te overleggen met Lex 
Bijlsma, emeritus hoogleraar informatica, en Lucas Ligten-
berg, schrijver en medewerker van NRC Handelsblad. We 
stelden een Top Honderd samen van boeken die sinds 1890 
door oud-redacteuren van Propria Cures zijn geschreven en 
gepubliceerd. Veel kan via e-mail worden overlegd, maar 
direct contact blijft nodig. Lex woont in Maastricht, Lucas 
in Den Haag en ik tegenwoordig in Bergen (N.-H.). Binnen 
vijf kwartier ben ik met bus, trein en tram op het Rokin. 
Terug trouwens ook.

UITWERKING
Wij stelden een groslijst op van boeken en auteurs die hoe 
dan ook een plek verdienden op onze Top Honderd, wij 
brachten een stem uit. Een boek en een auteur met drie 
‘stemmen’  kwam hoe dan ook op onze Top Honderd. Een 
boek en een auteur met slechts één stem mocht op de 
reservebank, een boek en een auteur met twee stemmen 
kreeg een herkansing. We gingen aan de slag en zochten 
via Literom en de onvolprezen krantensite delpher naar 
recensies, interviews en andere artikelen die destijds waren 
verschenen over de door ons verkozen boeken. We zochten 

een ‘slogan’, een compacte term waarin boek en/of auteur 
werd gekenschetst, we zochten het omslag van bij voor-
keur de eerste druk van het boek en een portretfoto van 
de auteur, bij voorkeur uit de periode waarin hij of zij dat 
boek schreef.

Najaar 2019, na ruim anderhalf jaar werk, maakte Piet  
Schreuders een proefopmaak. Elk verkozen boek één 
pagina? Nee, toch liever een ruimere opmaak: elk boek 
verdiende een spread: twee naast elkaar liggende pagi-
na’s. Bovendien hadden we weliswaar citaten uit recensies 
en interviews, maar niets over het boek zelf. We gingen 
opnieuw aan de slag, we kwamen opnieuw bij elkaar aan 
een van de ‘langszij-tafeltjes’ in de sociëteit. Een schrijver 
van wie we twee titels hadden gekozen, kreeg er bij nader 
inzien soms toch maar één, want die twee titels leken toch 
wel erg op elkaar. Soms viel er een auteur af, want een 
andere auteur konden we toch met de beste wil van de 
wereld niet passeren. Kregen we ruzie, was er een conflict 
over onze keuzes? Ik zou het hier graag beschrijven, maar 
we kregen nooit ruzie. Lucas, neerlandicus, en Lex, wiskun-
dige, zijn milde mannen. Ik trouwens ook.

VERSCHENEN
En tja, toen het boek in december 2019, ruim op tijd 
voor de viering van het lustrum van Propria Cures in janu-
ari 2020, was verschenen (prachtig, prachtig, prachtig!), 
gebeurde toch wat we vreesden: een boek dat wij niet had-

Lucas Ligtenberg, Lex Bijlsma en Piet Schreuders
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*  Het lustrumboek 175 jaar Arti et Amicitiae Amsterdam 1839-2014  
(eindredactie Camiel Hamans) bevat geen personenregister. Stom, stom, stom!

The place to be

Lucas Ligtenberg, Bob Polak en Lex Bijlsma signeren het zojuist verschenen boek, 
december 2019

den gekozen voor onze Top Honderd kreeg een belangrijke 
prijs toegekend. Oud-PC-redacteur Roelof van Gelder 
kreeg de Libris Geschiedenis Prijs voor Dichter in de jungle. 
John Gabriel Stedman, 1744-1797. Ai…! Ah…! En er was 
meer. Met veel moeite hadden we vaak een portretfoto van 
een auteur kunnen achterhalen, maar bleken we achteraf 
toch nog veel betere foto’s van hem of haar achter de hand 
te hebben. Au…! 
Nee, ik ga hier niet opsommen welke boeken van welke 
oud-redacteuren van Propria Cures we uiteindelijk hebben 
gekozen. Ons boek, De canon der kanonnen (216 pp., full 
colour), is voor 24,90 euro te koop in de boekhandel.
Blijft er nog één aandachtspunt over. Nu de sociëteit tegen-
woordig overdag voor Jan en alleman is opengesteld, zou 
het voor de hand liggen dat leden van Arti korting krijgen 
op de consumpties, maar dat is niet het geval. Artileden 
hebben overdag dezelfde status als Jan en alleman. Ga ik 
daarom voortaan een straatje verder voor een overleg? Nee.
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De pizzabodem was wat dun en 
de pasta niet helemaal al dente. De 
zaak mocht dan wel Pizzeria Italiano 
Maria heten, maar een grote muur-
schildering vertoonde het gelaat van 
de Mona Lisa. Vroeger hadden Italiaanse 
restaurants tussen de visnetten en chianti-
flessen vergeelde posters hangen van de 
Adriatische kust en van het Forum Roma-
num. In de gang of het trappenhuis hin-
gen zwart-witfoto’s van ooit vermaarde 
filmsterren. Gina Lollobrigida, Marcello Mastroianni, Kirk 
Douglas, die types. De vrouwelijke sterren met imposante 
decolletés en een sigaret in een dun pijpje, de heren in rok.
Er hingen daar ook altijd kleine foto’s bij, verbleekte plaat-
jes van feestelijke diners waarbij iedereen met een grijns en 
rode oogjes in de camera kijkt. Vaak zag je daarbij nog de 
handtekening van een beroemdheid. De suggestie was dat 
het er ooit een dolle boel was geweest.
Maar hier, aan het Rokin, heerste Leonardo da Vinci op alle 
muren, waardoor de ruimte nog kleiner leek dan ze al was.
Naast mij zat een paar dat duidelijk was begonnen aan zijn 
eerste date. De man, een robuuste veertiger in een blauw 
pak, had het hoogste woord. Na zijn zwerftocht over de 
hele aarde had hij het tot iets hoogs in de autobranche 
gebracht. Geregeld viel het woord ‘sales’. Zij was zeker tien 
jaar jonger en kreeg niet veel meer ruimte dan voor een 
schuchter ‘tjonge’, ‘goh’ of ‘echt waar?’
De man nam als nagerecht een dame blanche, de vrouw 
een tiramisu.
‘Weet je wel wat dat betekent?’ vroeg de man.
Ze dacht even na. ‘Ja, ik geloof dat het Italiaans is voor: 
duw mij overeind.’
‘Juistum,’ zei de man, ‘trek mij overeind. En weet je wat 
dat betekent?’
‘Hoe bedoel je?’

‘Van dattum,’ zei de man. ‘Weet je wel: hem overeind 
krijgen.’ Hij wees op zijn kruis.
De vrouw schraapte haar laatste kruimels bij elkaar.
‘Je gelooft het niet, hè?’ zei de man. ‘Als je het niet gelooft, 
dan moet je het maar aan meneer de ober vragen.’ Hij 
lachte luid en wenkte de ober.
‘Mevrouw heeft nog een vraag,’ zei de man.
Ze boog het hoofd. ‘Nee, nee, het is een vergissing,’ zei ze, 
‘laten we maar weggaan.’
‘Toe dan,’ drong haar nieuwbakken kennis aan. ‘Meneer 
weet vast het antwoord wel.’ Hij knipoogde naar de ober, 
die onbewogen wachtte.
‘Misunderstanding,’ fluisterde de vrouw.
De ober droop af.
‘Ook goed, meid,’ zei de man. ‘Dan gaan we gezellig op 
huis toe. Toch? Waar woon je eigenlijk?’ Hij onderdrukte 
een lichte boer.
Ze schudde haar hoofd zonder hem aan te kijken.
De man rekende af en zwijgend verlieten ze de zaak.
Tot een volgende afspraak leek het mij niet te zullen komen.

Roelof van Gelder

RONDOM HET ROKIN

Een  toetje

ARTICULA

tekening Peter van Hugten
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Contrapunt van verleden, heden en toekomst

HOE 250 JAAR VERGLIJDT 
OP DE VIA APPIA ANTICA
Allard Pierson en Arti, hoe eerbied- 
waardig en oud beide ook en hoe 
nabij, het leken twee koningskinderen. 
Ze konden bij malkander niet komen, 
het Rokin was veel te diep. Tot Krien 
Clevis een initiatief ontwikkelde, als 
lid van Arti en als eerste Nederlandse 
tot doctor gepromoveerde kunstenaar 
en dus academisch onderzoeker. Het 
APM, Allard Pierson Museum van de 
Universiteit van Amsterdam, toont 
tot eind mei haar expositie Via Appia 
Revisited. Arti volgt eind april met een 
eveneens door Krien opgezet project 
Exploded View.

Camiel Hamans

foto's Caroline Waltman

Elke gymnasiast kent de Via Appia, de 
antieke ‘snelweg’ van Rome naar de 
zuidoostelijke hak van de Italiaanse 
laars. Al een paar eeuwen voor Chris-
tus aangelegd, bedoeld om legers, 
materialen en voorraden snel van en 
naar Rome te kunnen verplaatsen. 
Langs die weg verrezen villa’s voor de 
rijken, mausolea en grafmonumenten 
voor de even rijken, maar pas als die 
tot de afgestorvenen behoorden, en 
vervielen monumenten en tomben 
in de loop der tijden tot ruïnes. Maar 
altijd nog indrukwekkend en roman-
tisch aantrekkelijk. Kunstenaars leg-
den eeuwenlang vast wat er nog over 
was. Krien Clevis volgt in hun voet-
spoor.

STANDPUNT
Ze heeft beroemde voorgangers, Pira- 
nesi bijvoorbeeld, de achttiende- 
eeuwse etser die naam en geld 
gemaakt heeft met zijn stadsgezich-
ten, of zijn iets jongere landgenoot 

Carlo Labruzi, die samen met de 
Britse archeoloog Sir Richard Colt 
Hoare de hele Via Appia aflegde en 
daarvan verslag deed in 226 aquarel-
len, e tutti quanti, schilders, grafici en 
fotografen. Krien Clevis neemt hun 
werk als uitgangspunt. Ze zoekt pre-
cies uit waar haar voorgangers ston-
den toen die hun beeld van de Via 
Appia vastlegden. Op dat punt gaat 
zij ook staan, bij voorkeur op een 
dag met vergelijkbaar licht en weer. 
Dan neemt ze daar een foto van de 
situatie zoals die nu is. In het atelier 
worden beide beelden, het oude van 
bijvoorbeeld Piranesi en het nieuwe, 
over elkaar heen geprojecteerd. Dat 
wordt allemaal weer gefilmd en op de 
tentoonstelling vertoond, een tijdreis 
over de ‘eeuwige snelweg’.

VERANDERING
Krien werkte samen met onderzoe-
kers van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen, de Vrije Universiteit 

Amsterdam en het Koninklijk Insti-
tuut Rome, die de monumenten, res-
ten en ruïnes van mijl V en VI van de 
Via Appia al jaren onderzoeken en in 
kaart brengen. Daarom richt zij zich 
op dezelfde twee Engelse mijlen, 
maar ze graaft niet, ze onderzoekt 
de monumenten niet, ze observeert, 
probeert erachter te komen wat haar 
voorgangers zagen of wilden zien en 
wat er in de tussenliggende eeuwen of 
decennia is veranderd.
Twee mijlen zijn twintig meter monu-
mentale gang geworden in het APM. 
In de gang zijn zeven nissen gemaakt 
waar films vertoond worden, som-
mige door bezoekers zelf met tablets 
te bedienen, zodat ze de monumen-
ten – geplaatst in een 3D-omgeving 
– draaiend van voor naar achter of op 
een bepaald moment in de tijd kun-
nen zien, andere centraal aangestuurd, 
waarop je de tijd en de verandering 
langzaam in beeld ziet schuiven over 
de oorspronkelijke afbeelding heen. 

‘Altijd nog indrukwekkend en romantisch aantrekkelijk’
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Ook de vloer doet mee: daarop is een 
plattegrond van de totale twee mijl 
afgebeeld met daarop al het histori-
sche en archeologische strooigoed dat 
studenten van de VU en de Radboud 
Universiteit opgemeten hebben, en 
de standpunten van waaruit Krien 
opnamen heeft gemaakt.

REVISITED
De expositie die in alle bovenzalen 
van Arti te zien zal zijn, Exploded 
View, heeft een ander perspectief. 
Niet alleen het erfgoed en hoe de visie 
daarop veranderd is, maar ook een 
onderzoek naar een stedelijk land-
schap in transitie. Vanaf 1988 maakt 
het eerste stuk Via Appia (mijl I tot 
en met XI) deel uit van een regionaal 
park. Het project Exploded View, waar 
het VU-researchinstituut CLUE+ een 
grote bijdrage aan levert, gooit de 
Via Appia open voor nieuwe kunste-
naars. Onder erfgoedspecialisten, legt 
Krien uit, ‘is er op dit moment een 
levendige discussie over hoe erfgoed 
door te geven. Het is in die kringen 
bon ton om te spreken over erfgoed 
revisited. De blik van een nieuwe 
generatie kunstenaars moet leiden 
tot een herbepaling, die vervolgens 
het eigen standpunt ten opzichte van 
het erfgoed ter discussie stelt om het 
zodoende weer vitaal aan volgende 

generaties door te kunnen geven.’ 
Dertien internationale kunstenaars 
zijn uitgenodigd om onderzoek te 
doen naar de Via Appia. Het resultaat 
daarvan is te zien in Arti.

FUNDAMENTEN
Een van de deelnemers, Maarten 
Davidse, die zelf nooit ter plekke 
is geweest, heeft vier mensen met 
een speciale relatie tot het gebied 
gevraagd een kaart van de Via Appia 
te tekenen op basis van hun herinne-
ring. Vervolgens heeft hij vier mini-
atuurlandschappen gebouwd, die je 
het best kunt vergelijken met model-
spoorbanen. Elk van die maquettes 
vormt een grote taartpunt. Die vier 
zet hij bij elkaar op een ronde tafel, 
zodat de kijker tegelijk vier visies en 
vier gezichtspunten voorgeschoteld 
krijgt.
Wouter Osterholt gaat terug naar 
de sloppenwijk Borghetto Latino, 
die in de vorige eeuw rond de Via 
Appia ontstaan is. In 1969 kwamen 
de bewoners van deze armelijke krot-
tenwijk in opstand. De wijk is gesa-
neerd, ontruimd en afgebroken. Waar 
eens de Borghetto was, ligt nu een 
fraai golvend groen park. Osterholt is 
echter gaan zoeken, heeft de resten, 
tegelvloeren, dorpels en fundamenten 
blootgelegd en passanten en vroegere 
bewoners gevraagd naar hun herin-
neringen. Het leidt tot een immense, 
Piranesi-achtige ets, die te zijner tijd 
op de plek van de Borghetto aange-
bracht zal worden.
Een andere kunstenaar, Pavèl van 
Houten, heeft zich laten inspireren 
door de handen van de mensen die in 
het park werken, leven, verblijven en 
uitrusten. Die handen filmt hij als ze 
onkruid uittrekken, als ze resten van 
vroegere dumpplekken opruimen, als 
ze monumenten restaureren, als ze 
vuil verzamelen of als ze ontspannen. 
Dertien verschillende invalshoeken, 
dertien andere blikvelden, dertien 
uiteenlopende standpunten, maar één 
park: voldoende voedsel voor een vol-
gende generatie.

INFO
Via Appia Revisited, Allard Pier-
son Museum, Oude Turfmakt 127, 
Amsterdam, tot en met 31 mei 2020.
Exploded View, Arti, Rokin 112, 
Amsterdam, 23 april tot en met 30 
mei 2020.
Bij beide tentoonstellingen worden 
extra publieksactiviteiten georgani-
seerd. In het Allard Pierson vindt bij-
voorbeeld elke woensdagmiddag een 
Via Appia Walk plaats onder leiding 
van een deskundige reisgids:
https://allardpierson.nl/events/
via-appia-revisited-tijdreizen-over- 
de-eeuwige-snelweg/
In het kader van Exploded View wor-
den tussen 6 en 20 mei walks en talks 
door de kunstenaars georganiseerd: 
https://www.arti.nl/activiteit/ 
via-appia-revisited/

Krien Clevis

‘Tijdreizen over de eeuwige snelweg’

https://allardpierson.nl/events/via-appia-revisited-tijdreizen-over-de-eeuwige-snelweg/
https://allardpierson.nl/events/via-appia-revisited-tijdreizen-over-de-eeuwige-snelweg/
https://allardpierson.nl/events/via-appia-revisited-tijdreizen-over-de-eeuwige-snelweg/
https://www.arti.nl/activiteit/via-appia-revisited/
https://www.arti.nl/activiteit/via-appia-revisited/


14 ARTICULA - Valentijn van der Heide

‘Die tafel, zie je dat, die volgt precies de maatverhoudingen 
van Dom van der Laan. Zelf gemaakt, de basisvorm, de 
draagconstructie en de verhoudingen zijn helemaal Bossche 
School. Had je hier niet verwacht, hè, in het hervormde 
Abbekerk.’ Valentijn van der Heide (1952) leidt de bezoeker 
met enthousiasme rond in het voormalige schooltje van 
Abbekerk, waar hij zijn atelier heeft. Buiten is het aan de ene 
kant weids groen, een authentiek Hollands polderlandschap 
met in de verte een enkele boerderij, aan de andere kant 
torent de dijk waarachter de Wieringermeer schuilgaat, boven 
de daken van de paar belendende huizen uit. Binnen hangt 
het gereedschap keurig geordend aan de wand.

Camiel Hamans

 
Arti sociëteit 

17 april 2020, 20.30 uur De Kunstenaar uitgelicht Valentijn van der Heide in gesprek met Renée Hartog

Valentijn van der Heide, beeldhouwer en kunstkijkdocent  

Een baan als leerschool

‘Ik zit al dertig jaar in dit atelier en ik kom al zo’n vijftig 
jaar in Abbekerk. Mijn vader, Herman van der Heide, die 
ook beeldhouwer was, heeft hier indertijd een grote boer-
derij gekocht. De piramidevorm van de stolpboerderijen 
in de omgeving hier komt vaak terug in mijn werk. Net 
als de kegel. Mijn piramides zijn anders dan de stolpdaken 
of de Egyptische, ik klap ze open. Ik heb iets tegen dichte 
beelden, een beeld moet open zijn. Ik laat zien dat er niets 
in verborgen zit. Ik ben geen traditionele beeldhouwer, ik 
hak niet in marmer, ik laat mijn werk niet in brons gieten, 
hoewel ik precies weet hoe dat moet. Mijn eerste baantje 
was bij Zandbronsgieterij Binder & Schmidt in Haarlem.’

BELJON
‘Ik heb wel een echte beeldhouwopleiding gevolgd: avond-
opleiding Rietveld, overdag werkte ik in Haarlem. Maar 
tegelijkertijd volgde ik ook les aan de Koninklijke Acade-
mie in Den Haag bij J.J. Beljon. Die noemde zich omge-
vingskunstenaar en werkte veel samen met architecten. 
Daar heb ik naderhand nog veel aan gehad, als ik een 

Valentijn van der Heide
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The Balancer (1992), cortenstaal, roestvrijstaal en bladgoud (puntje), 
Schellinkhouterdijk, Hoorn

opdracht probeerde binnen te halen voor een beeld in de 
openbare ruimte. Ik vraag me af wat het landschap nodig 
heeft, wat voor een beeld het landschap vraagt. En als ik 
dat weet, dan maak ik het beeld helemaal zelf. Al is het, 
zoals The Balancer die in Hoorn staat, meer dan vijf meter 
hoog, drieënhalve meter breed en twee diep. In mijn oude 
schoollokaal heb ik daar de ruimte en de hoogte voor. Als je 
het werk in eigen hand houdt, kun je zelf alle beslissingen 
nemen. Bovendien loop je zelf tegen de beperkingen en 
problemen aan.’

VRIJHEID
‘Mijn moeder stond erop dat ik de opleidingen met een 
diploma afsloot. En toen ik ze had, vonden mijn ouders dat 
ik er een baantje bij moest hebben. Dat ik niet afhankelijk 
moest worden van de BKR. Daar hebben ze gelijk in gehad. 
Doordat ik altijd een baan ernaast heb gehad, heb ik vrij-
heid kunnen kopen. Ik hoefde niet aan de eisen van een of 
andere regeling te voldoen, ik kon maken wat ik wilde en 
ik was niet afhankelijk van opdrachten. Na de oorlog heeft 
de afdeling onderwijs van de gemeente Amsterdam kunst-
kijkuren ingesteld, een vorm van cultuureducatie. Voor 
muziek was er iets vergelijkbaars. Kinderen uit de hoogste 
jaren van het lager onderwijs, van elf of twaalf jaar, gingen 
tien keer naar een museum. Eerst alleen het Stedelijk en 
het Rijks, toen het Van Gogh er eenmaal was, kwam dat 
er ook bij. De gemeente had daarvoor kunstkijkdocenten 
in dienst. Dat waren kunstenaars die een paar dagen in de 
week met kinderen het museum in trokken. Ik kwam in 
contact met Cor van Elven, een schilder die kunstkijkdo-
cent was en later coördinator van de lessen werd. Hij zag 
wat in me en zo ben ik vijfendertig jaar voor twee dagen in 

de week in ambtelijke dienst geweest om met kinderen in 
het museum naar kunst te kijken.’

OPNIEUW KIJKEN
‘Er was geen vast lesprogramma. Je was vrij om je lessen 
zelf in te vullen. Ik heb toen nog veel aan de lessen van 
Beljon gehad. De manier waarop hij lesgaf en over kunst 
sprak, dwong je tot kijken en tot verwoorden van wat je 
zag. Ik ging met zo’n groep schoolkinderen in een kring 
op de grond zitten en vroeg ze dan iets over het schilde-
rij waar we voor zaten. Al naar gelang de reactie ging ik 
verder. Ik speelde in op wat ze zeiden. De interactie, het 
gesprek vond ik het belangrijkste. Ik heb nooit als rondlei-
der damesgroepen of zo door een tentoonstelling gegidst. 
Ik ben geen docent met een voorgekookt verhaal in mijn 
hoofd. Mijn verhaal moet ter plekke ontstaan. Ik heb er 
veel aan gehad, want je leert met de kinderen opnieuw kij-
ken. Voor mijn eigen werk is dat belangrijk geweest. Zeven 
jaar geleden stopten de kunstkijkuren.’
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OPGELEID
‘Alle musea hebben intussen hun eigen educatieve afdelin-
gen en die willen allemaal op hun eigen wijze hun product 
aanprijzen. Dat is vreselijk jammer, want als de kinderen 
nu al met school in een museum komen, krijgen ze een 
verhaal vanuit het eigen hokje. Wij hadden leerlingen uit 
heel Amsterdam, de montessori’s, de centrumscholen, de 
Pijp, maar ook Zuidoost en Nieuw-West. Nu komen alleen 
nog de elitescholen, en zeker geen tien keer.
Voor mij was mijn baan niet alleen belangrijk als vaste 
inkomstenbron of omdat ik er op een andere manier door 
naar kunst leerde kijken, maar ook omdat die me dwong 
in de maatschappij te staan. Twee dagen in de week stond 
ik om negen uur ’s ochtends klaar voor de deur van het 
museum. Vijf groepen deed ik op zo’n dag, daarmee maakte 
ik me nuttig, maar ik vond het vooral leuk. En eigenlijk 
hebben de musea me, na de academies, opgeleid als kun-
stenaar. Door het steeds weer zien, door de herhaling, ben 
ik tot andere inzichten gekomen.’

KUNSTAANKOPEN
‘In de eerste helft van de jaren negentig werd me regel-
matig gevraagd beelden te maken voor de openbare 
ruimte, of kocht een gemeente een al bestaand beeld van 
me aan. Er staan beelden van me in Enkhuizen, Hoorn, 
Zwaag, Zaanstad, Nibbixwoud, Wognum enzovoorts. 
Zo’n zes, zeven jaar later stopte dat. Waarom weet ik 
niet. Kleiner werk van me werd nog wel aangekocht 
via gemeentelijke kunstaankopen, maar met het grote 
beeldbepalende werk was het gedaan. Ik ben er niet van 
ondersteboven geweest, want ik had mijn inkomen. Daar-
naast deed en doe ik mee aan exposities in Arti en aan die 
van de Bison Caravan, waar ik door Hilarius Hofstede mee 
in contact ben gekomen. Er werken een driehonderd inter-
nationale kunstenaars aan mee. Er zijn exposities all over 
the world. Ik ben in Mali geweest, Marseille en in 2017 Rio 
de Janeiro.’

BIZON
Kunstenaars, legt een website van Hofstede uit, maken 
al naar gelang hun specialisme een tekening, schilderij, 
beeld, film of wat dan ook van een bizon en schenken dat 
werkstuk aan de karavaan, die daarmee in een nomadische 
trektocht over de wereld gaat. De bizon is niet zomaar 
gekozen. Tekeningen van bizons zijn de oudste door men-
sen gemaakte afbeeldingen en staan dus voor de oorsprong 
van de menselijke creativiteit en gemeenschap. De hoop is 
dat het project een tegenwicht kan bieden tegen de com-
merciële populaire cultuur die de artistieke creativiteit 
kaapt. Echt sociaal engagement als verzet tegen de vercom-
mercialisering van de kunst. Valentijn is het daarmee eens, 
‘maar het is ook leuk en dat vind ik net zo belangrijk’.
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17

Herman
Hij zou er om negen uur zijn. Om tien uur bel ik zijn 
manager Koos. Die laat mij weten dat hij onderweg is. 
Mooi. Maar om twaalf uur heeft hij nog altijd zijn neus 
niet laten zien. De cameraman vindt het ‘de waanzin ten 
top’. Tegen halftwee wordt er aan de studiodeur gebeld. 
Door de intercom klinkt de stem van Herman Brood: 
‘Klopt het dat men hier in verwachting is van mij?’ En zo 
zit de rockster – zonnebril, admiraalsuniform-met-pet, vijf 
horloges om zijn pols – na wat opstartprobleempjes toch 
echt te tekenen. Naast hem een batterij kleurenviltstiften 
en een fles crème de menthe. Hij illustreert mijn door Jan 
Wolkers voorgelezen dierenverhalen als onderdeel van een 
Villa Achterwerk-programma dat ik maak. Hermans ver-
richtingen worden door een verticaal opgestelde camera 
vastgelegd. Bij elk vel papier dat ik voor hem neerleg – hij 
neemt dan een paar flinke teugen uit de fles – vertel ik wat 
de bedoeling is. ‘Nu graag Biggetje Bennie in de armen van 
zijn mama.’ Herman maakt er een aandoenlijk plaatje van. 
‘En nu een boerderij met een weiland.’ Als hij even later 
achterover gaat zitten, roept hij: ‘Klaar!’ 
‘Ja, een boerderij,’ zeg ik, ‘maar ik heb 
ook een weiland besteld.’ Hierop zet hij 
met een groene viltstift één minuscuul 
streepje. Ik maak bezwaar, waarop Her-
man zegt: ‘Het gras is net gemaaid, ziet 
u.’ Op een ander vel tekent hij, naast 
het door mij verlangde Poesje Paulien, 
een drietal cowboys te paard. Ik laat 
hem weten dat daarover niets in de tekst 
staat. Meteen tekent hij er een tekstbal-
lon bij met daarin: Let maar niet op ons. 
Enkele illustraties worden ongevraagd 
opgevrolijkt met neerstortende vliegtui-
gen. Tussen de bedrijven door signeert 
hij de blote buik van een plotseling in de 
studio opduikende vrouwelijke fan. Na 
een middag tekenen is Herman moe en 
wil hij even naar huis voor een versna-
pering. Maar we zijn nog lang niet klaar. 
‘Ik nodig jullie uit voor een etentje bij 
mij in Dante. Daarna komen we terug 
en maak ik het af. Deal?’ We stappen in 
een taxi en rijden naar het grand café/
restaurant aan het Spui. ‘Neemt u alvast 

tekening Herman Brood

iets te drinken; ik keer dadelijk weder.’ En Herman ver-
dwijnt in de lift naar zijn woonatelier. Als hij na een uur 
nog niet is teruggekeerd, besluiten wij te gaan eten. Her-
man zullen wij die avond niet meer terugzien. In een stevig 
telefoongesprek met manager Koos volgt een harde toe-
zegging: ‘Morgenochtend komt Herman terug. Honderd 
procent!’ De volgende ochtend negen uur. Geen Herman. 
Weer bellen met Koos. ‘Herman is heel verdrietig. Zijn 
hond Iggy heeft een ampul van zijn baasje te pakken gekre-
gen en nu ligt-ie te schuimbekken. Maar ik zal hem zo snel 
mogelijk sturen. Herman bedoel ik.’ Rond het middaguur, 
we hebben de hoop al bijna opgegeven, stapt Herman – nu 
in gezelschap van vriend/biograaf Bart Chabot – de studio 
in. Ik vraag me af of hij in staat is te werken. Maar als hij 
Gansje Gonnie met een krulstaart tekent, weet ik dat hij er 
weer helemaal bij is.

www.franslases.nl
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Ongemakkelijk / Awkward is de naam 
van de tentoonstelling die opent op 
13 maart 2020. Ik ben in gesprek met 
Claudia Mulder, de initiator van het 
project. Medecuratoren zijn Marieke 
Gelissen en Robbert Weide.

Hans Kuiper

Claudia kwam op het idee vanuit haar 
eigen fascinatie met tegenstellingen. 
De wereld kan volgens haar redelijk 
functioneren door bepaalde wetma-
tigheden waarmee mensen nieuwe 
combinaties lijken te kunnen maken. 
Er is echter naast die orde ook een 
aantal zaken die ons ‘ongemakkelijk’ 
voorkomen en die niet helemaal vol-
doen aan de ‘dagelijkse orde’ waaraan 
we gewend zijn. Waar komt die orde 
vandaan? Waar ligt de verbinding of 
eenheid die het mogelijk maakt om 
elementen die ogenschijnlijk niet 
bij elkaar passen, neem bijvoorbeeld 
een bastognekoek en een haring, wel 
te combineren of in een synthese te 
plaatsen?

HERACLITUS
Mulder vond dit een leuk onderwerp 
voor een tentoonstelling. ‘Het begin 
of het einde van de cirkel is hetzelfde’, 
zei Heraclitus al. Vanuit dit gegeven 
heeft Mulder een aantal jaren geleden 
zelf met Paula Stam werk gemaakt in 
een kunstruimte in Amsterdam-Zuid, 
Fontrodona Artspace (die anno 2020 
niet meer bestaat, HK). Ze vond het 
thema nog steeds interessant en het 
bleek dat veel meer kunstenaars in 
haar netwerk erdoor werden geboeid. 
Potentieel ongemak omgeeft onze 
wereld continu, onze wereld die 
eigenlijk redelijk geordend lijkt.
Na een brainstormsessie met vijf 

‘Hoe meer mensen, hoe ongemakkelijker het wordt’ 

ONGEMAKKELIJKHEDEN IN ARTI

kunstenaars werd een tiental soorten 
ongemak op een rijtje gezet, zoals 
‘cultureel ongemak’, ‘lichamelijk 
ongemak’, ‘psychisch ongemak’, ‘ver-
veling’, en werden daar kunstenaars 
bij gezocht. Kunstenaars als Takeshi 
Ikeda, die de openingsperformance 
met korte ‘schreeuwliederen’ zal ver-
zorgen, en Pilvi Takala, die bij finan-
cieel adviesbureau Deloitte Touche 
– dus binnen een kantoorsetting – 
een stage deed om ‘ongemak op het 
werk’ te verkennen. Takala stond daar 
bijvoorbeeld de hele dag in de lift 

De show  
Ongemakkelijk / Awkward 
loopt van 13 maart tot en 

met 11 april 2020 in Arti et 
Amicitiae op de bovenzalen.

Claudia Mulder

foto Kees Funke Küpper
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Hebben de werken meer betrekking op 
maatschappelijke fenomenen in plaats van naar 
zichzelf te verwijzen of ‘site specific’ te zijn?
‘Het werk van Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis is 
mijns inziens meer ‘metaforisch’, een video over een auto 
waaruit allerlei afval wordt geworpen. Ook een werk van 
Kuang-Yu Tsui, een video uit 2007, waarbij de kunstenaar 
steeds een object tegen zijn hoofd gegooid krijgt waarvan 
hij moet raden wat het is. In het echte leven is het ook niet 
altijd gemakkelijk om je aan alle regels te houden en te 
weten wat je moet doen.’

Denk je dat er in de maatschappij zaken veranderd 
zijn, sociaal of politiek?
‘Als kunstenaar vind ik politiek niet zo interessant. Maar als 
mens, levend in deze maatschappij, vind ik veel dingen wel 
ingewikkelder geworden, vooral na 9/11. Heel veel men-
sen ‘bewegen’, ze bewegen ook door elkaar heen. Neem 
de ongemakkelijkheid van het toerisme van nu. Hoe meer 
mensen, hoe ongemakkelijker het wordt. Wij hebben hier 
heel specifiek gekozen voor ‘mens zijn’, voor het innerlijk 
van de mens. Het gaat niet om het pakkie of de locatie, 
maar om het mens-zijn vanbinnen.'

Zijn het allemaal nieuwe werken?
‘Een aantal is nieuw, zoals dat van Aukje Dekker, Robbert 
Weide, Marieke Gelissen en mezelf. Het budget legde ons 
ook een beperking op. We zijn heel blij met de financiering 
die we hebben binnengehaald, maar hebben ook een aantal 
onderdelen moeten schrappen. Dus de meeste werken zijn 
al eerder gemaakt. Ondanks een lager budget dan gehoopt 
hebben toch alle eerder gevraagde kunstenaars besloten 
mee te doen.’

Wat zou voor jou ongemakkelijk overkomen tijdens 
de tentoonstelling?
‘Als er iets met de media zou zijn, dat zou ik heel ongemak-
kelijk vinden. Het zou van de ene kant wel weer wenselijk 
zijn, van de andere kant ben ik er ook niet bang voor. Een 
aantal dingen heb je gewoon niet in de hand, dat zie je nu 
al met wat er met die zwaan gebeurt.’

en bracht daarmee al heel wat ongemak bij het personeel 
teweeg. Daarover heeft zij een werk gemaakt.

Is ongemak meer schurend dan conflictueus?
‘Nou, er lijkt nu binnen Arti al een rel losgebarsten over 
een zwaan die bij de opening wordt gefileerd. Ik werd er 
zelfs door de zakelijk leidster van Arti over gebeld. Terwijl 
de makers van de Keuken van het Ongewenst Dier juist 
iets aan de kaak willen stellen over de maatschappij.’

Verwacht je geen dierenactivisten op de opening in 
verband met het fileren van de zwaan?
‘Ja, dat zou best interessant zijn. Ik zou het wel heel raar 
vinden. De kunstenaars stellen iets op een onconventionele 
manier aan de kaak. Ze staan juist aan de kant van activis-
ten.’

Hans Kuiper in gesprek met Claudia Mulder

Claudia Mulder

foto Kees Funke Küpper
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Eddy Posthuma de Boer

 ‘MIJN NIEUWSGIERIGHEID 
KENT GEEN GRENZEN’

Eddy Posthuma de Boer thuis

Hoewel deze achtentachtigjarige oude rot in het vak een 
lange staat van dienst heeft, blijft hij nog steeds bezig met 
zijn vak. Hij geniet van de aandacht voor zijn werk. Omdat 
er geen tijd was om uitgebreid met hem van gedachten te 
wisselen over alle ins en outs van zijn loopbaan, sprak ik 
hem per telefoon en stelde ik via e-mail een aantal vragen.
Eddy Posthuma de Boer is in 1931 geboren als zoon van 
‘een gastarbeider uit Friesland’. Zijn moeder was een echte 
Amsterdamse uit de Jordaan. Haar vader kwam op zijn 
beurt van Kattenburg en werkte bij de marine. ‘We zijn 
keurig opgevoed, moesten netjes met twee woorden spre-
ken. Mijn moeder had een prachtige slagzin: je móet poe-
pen en de rest moet je vragen.’ Hij kan daar nog steeds wel 
om lachen.

Wilde u van jongs af aan al fotograaf worden?
‘Fotografie was al een jongenshobby toen ik vijftien jaar 
oud was. Mijn eerste camera was een zogenaamd boxje met 
een rolfilmpje erin.’

Wat was uw vooropleiding?
‘Na mijn mulo-opleiding kwam ik via het bureau ANP-
Foto, als leerling in de donkere kamer, al vrij snel in de 
journalistiek terecht.’

 ‘De eerste foto van God’ 
Fotomuseum Den Haag

18 januari tot en met 26 april 2020

‘Eddy’s World / De Wereld van Eddy’ 
 Torch Gallery Amsterdam 

 25 januari tot en met 7 maart 2020

foto Wim Ruigrok

Op dit moment heeft Eddy Posthuma de Boer een grote 
overzichtstentoonstelling in het Fotomuseum Den Haag met 
maar liefst 180 foto’s. Tegelijkertijd organiseert Mo van der 
Have een verkoopexpositie met werk van Posthuma de Boer 
in Torch Gallery aan de Lauriergracht te Amsterdam.

Antje Postma
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foto Kees Funke Küpper

ARTICULA - Eddy Posthuma de Boer

foto Kees Funke Küpper

Hebt u altijd in opdracht van kranten of magazines 
gewerkt?
‘Na een aantal stageperioden ontmoette ik op het Leidse-
plein, waar ik dagelijks tussen vrienden verkeerde, de teke-
naar Opland, die mij introduceerde bij de Volkskrant. Daar 
mocht ik echte foto’s voor de krant gaan maken. Maar ik 
ging ook voor Het Parool en voor uitgeverij De Bezige Bij 
werken. Met Cees Nooteboom, die ik van sociëteit De 
Kring kende, maakte ik reisreportages voor het maandblad 
Avenue.’

Had u veel last van concurrenten tijdens uw 
loopbaan?
‘Ik heb nauwelijks of geen last gehad van concurrentie in 
die tijd. Er was veel werk en we hadden als collega’s veel 
respect voor elkaars kwaliteiten.’

Ik las ergens dat u meer dan tachtig landen bezocht 
om reportages te maken. Kon u dat gemakkelijk 
combineren met uw privéleven? Ging uw vrouw 
weleens mee op reis?
‘Ik ben altijd graag op reis gegaan voor mijn werk. Als het 
om opdrachten ging, werden die me ruimschoots toebe-
deeld.’ Posthuma de Boer bezocht in de loop der jaren 

onder andere Rusland, Engeland, Spanje, Portugal, Paki-
stan, Rwanda, Japan, Mali, Gambia, Kenia, Mexico, Noord-
Afrika, India, Nairobi, Cambodja.
‘Daarbij kent mijn nieuwsgierigheid voor alles wat er in 
de wereld gebeurt, geen grenzen en dat komt als het om 
journalistiek werk gaat, goed van pas. Ja, later heb ik ook 
wel samen met mijn vrouw gereisd voor tijdschriften. Zij 
is musicologe en journaliste. Hoe dan ook gaat het bij 
mij om goed en kwaad in samenhang met het menselijk 
bestaan. Leven en overleven, de gevolgen van oorlogen en 
natuurrampen, het verschil tussen arm en rijk. Dat moet 
gefotografeerd worden.’ In een recent interview in NRC 
Handelsblad zegt Posthuma de Boer het nog directer: ‘Ik 
fotografeerde wat ik zag. Dan moet je niet kinderachtig 
zijn.’

Maakte u behalve reportages ook ander werk, zoals 
portretten, sportfoto’s of natuuropnamen?
‘Ja, ik heb ook veel portretten van kunstenaars en schrij-
vers gemaakt, en van onze kinderen natuurlijk. Maar ik ben 
geen sport- of modefotograaf. Om het oud-Kringlid Apie 
Prins te citeren: ik ga m’n eigen baan.’

Kon u gemakkelijk rondkomen van uw werk?
‘Hoewel ik inmiddels achtentachtig jaar ben, redden we 
het nog steeds. Met pensioen gaan we niet. Ik ben nog 
steeds lekker creatief bezig. Ik heb zo’n anderhalf dozijn 
fotoboeken op mijn naam staan, plus nog een aantal kleine 
eigen producties. Publiceren gaat altijd voor op tentoon-
stellen, maar beide zijn mij lief. Een groot deel van mijn 
leven heb ik analoog gefotografeerd. Op dit moment ben 
ik bezig met het inscannen van al die negatieven en dia’s, 
zodat ik ze kan opslaan op de computer. Dat doe ik alle-
maal zelf en dat gaat mij goed af.’



HET GASTENBOEK
In stapels formulieren zijn bijzondere 
avonden en bijzondere namen vast-
gelegd. Waar een simpele inschrijving 
al niet goed voor kan zijn.

Ria Stork

Het ligt bij binnenkomst bij de deur, 
wie kent het niet? Vanaf het moment 
dat we als gérant-huisbewaarder in 
Arti kwamen, zijn de inschrijf-
vellen me al vertrouwd.
Als er flink wat vellen vol 
waren, werden ze op zolder 
bewaard en kwam er weer 
een nieuw pak naar beneden. 
Er stonden stapels pakken, 
dat moeten er heel veel zijn 
geweest als het na twintig jaar 
nog steeds dezelfde formulie-
ren zijn, volgens mij zijn ze 
nooit bijbesteld.

CONTROLE
Vroeger was er een strenge 
controle op het inschrijven van 
de gasten. Partners en huisge-
noten mochten onbeperkt 
worden geïntroduceerd, gas-
ten maar één keer per maand 
en dan slechts drie maanden 
achter elkaar. De controle 
werd deels door de leden 
zelf en deels door een aan-
wezig sociëteitscommissie lid 
gedaan.
Ik herinner me nog een tele-
foontje met de vraag of 
meneer in de sociëteit was en 
iemand had ingeschreven; hij 
was er wel met iemand, maar ik heb 
haar vraag niet beantwoord. Wanneer 
iemand te vaak werd geïntroduceerd, 
werd het betrokken lid verzocht een 
maand te wachten of die persoon als 
lid aan te melden. Dit laatste was niet 

snel geregeld, er was een lange wacht-
lijst. Begin jaren zeventig werd het 
aantal leden verhoogd van 750 naar 
1000, toen kon de wachtlijst worden 
opgeheven.
Er was een speciale vergunning voor 
sociëteiten, ze hadden geen vastge-

stelde openingstijden. Dit hield in dat 
alle aanwezigen of lid waren, of in het 
gastenboek stonden. Door deze regels 
konden bijvoorbeeld de uitzendingen 
van ‘Welingelichte kringen’ bijzon-
dere mensen uitnodigen, de beslo-

tenheid was een zeer groot voordeel. 
Men kon niet zomaar naar binnen! 
De meeste vaste gasten waren lid: 
Joop van Tijn, Henk Hofland, Harry 
van Wijnen, Cees Nooteboom. Tessel 
Blok, die de productie verzorgde, was 
ook lid en schreef de gasten in. Arti 
kreeg door deze uitzendingen lande-
lijke bekendheid.

 OPSPORING
Bijzondere avonden met bij-
zondere namen in het gas-
tenboek. Zo lukte het eens 
iemand op te sporen die zijn 
jas was vergeten met zelfs alle 
sleutels en een strippenkaart 
erin. Zijn naam en woonplaats 
stonden in het gastenboek, de 
strippenkaart gaf de opsta-
plocatie aan en zo kon ik een 
telefoonnummer vinden en de 
betrokkene vertellen dat zijn 
jas in Arti hing. Het lid dat 
hem geïntroduceerd had, was 
op dat moment niet bereik-
baar.
Nu is dat anders, de sociëteit 
heeft geen speciale vergun-
ning meer, maar een normale 
‘horecavergunning’ waarvan 
de openingstijden door de 
gemeente worden vastge-
steld. Hoewel het verplicht 
is om gasten in te schrijven, 
is het meer een verzoek van 
de deurwachten die tussen 
17.30 en 21.00 uur bij het 
tafeltje met het gastenboek 
zitten. Vaak volgt dan de vraag 
of dat echt moet. Het is meer 

een mooi gebaar tegenover je gasten 
om zo te laten zien dat je lid bent van 
deze toch wel zeer bijzondere vereni-
ging. En al die inschrijfvellen? Geen 
idee waar ze blijven.
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Prijs ontvangen van 'Welingelichte kringen'
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Belangrijke dataWerk inleveren: maandag 11 mei vanaf 9.00 uur
Opening: maandag 11 mei 18.00 uurOpen: 12 mei–14 mei 12.00–23.00 uurFeestelijke afsluiting en werk ophalen:  vrijdag 15 mei 16.00–17.00 uur

Oproep aan kunstenaarsleden

ARTMARK IN ARTSPACE

Van 11 tot en met 15 mei wordt de ArtSpace, het voormalige 
rookhol dat nu tot speciale expositieruimte is omgebouwd, 
vrijgehouden voor een nieuw initiatief: de ArtMark, een 
kunstmarkt voor ‘affordable art’. De markt wordt georganiseerd 
door Dirk Jan Jager, coördinator van de ArtSpace, en Mathilde 
MuPe, eveneens kunstenaarslid van Arti.

tekst en foto Kees Funke Küpper

Mathilde: ‘Ik ben fotografe en maak installa-
ties. Zo heb ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden 
een project gedaan met een kartonnen tent die ik 
omgebouwd had tot gaatjescamera. Na belichting 
kon het analoge fotopapier meteen in een milieu-
vriendelijke ontwikkelaar in diezelfde donkere 
tent.’
Dirk Jan: ‘Ik maak schilderijen waarin het mense-
lijk lichaam centraal staat. Daarin probeer ik zaken 
zoals het stilzetten van de tijd en het opheffen van 
de zwaartekracht te bereiken. Ik heb ook veel per-
formances gedaan. Mijn werk richt zich vooral op 
het onderzoeken en uitwissen van identiteiten.’
Het verhaal achter de ArtMark is eenvoudig en 
direct: een kunstmarkt die de kunstenaars in staat 
stelt inkomsten te verwerven. Dirk Jan: ‘De Art 
Space is voor 2020 helemaal volgeboekt, maar in 
mei heb ik bewust een weekje vrijgehouden, zodat 
alle kunstenaars de kans krijgen om er te expose-
ren.’
Mathilde: ‘We dachten: als we nou eens een 
markt opzetten... en iedereen was enthousiast. We 
willen een levendige markt, geen handel waarbij 
elke kunstenaar alleen achter zijn eigen werk staat, 
maar zeker ook geen rommelmarkt. Eigenlijk wil-
len we een anarchistische kunstmarkt. Het moet 
vooral een leuke bijeenkomst worden, waarop de 
bezoeker in contact komt met de kunstenaar en 
vragen kan stellen over bepaalde aanwezige kunst-
werken.’
De kunstwerken die in de ArtSpace te koop zijn 
bestaan uit schilderijen, sculptuur, grafiek, foto’s, 
tekeningen, kunstenaarsboeken etc. Ze komen aan 
de wand te hangen of op tafels te liggen. Ook lig-

Mathilde MuPe en Dirk Jan Jager
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gen er portfolio’s ter inzage. De kunstwerken op de markt 
zijn niet al te groot, kleiner dan A3, en de prijs mag niet 
hoger zijn dan 100 euro.
Mathilde: ‘Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de kun-
stenaar denkt: even kijken wat ik in de kast heb liggen, het 
moeten wel eigen, recente producties zijn.’
Dirk Jan: ‘De ArtSpace is een tentoonstellingsruimte 
voor en door de kunstenaarsleden van Arti, dus zijn het 
alleen professionele kunstenaars die deelnemen. Op deze 
manier willen we kunstlievende leden en kunstenaars- 
leden direct met elkaar in contact brengen. Hopelijk zijn 
er kunstlievende leden die werk kopen van een kunstenaar, 
maar kunstenaars kopen vaak ook iets van elkaar.’
Mathilde: ‘Tijdens de ArtMark zullen er voortdurend 
vier kunstenaars of kunstlievende leden aanwezig zijn om 
informatie te geven, niet alleen over hun eigen werk, maar 
ook over werk van anderen. Gekocht werk kan direct wor-

den meegenomen, bij elk werk hoort een stickertje met de 
prijs. Via Articula roepen we kunstenaars op om mee te 
doen aan deze kunstmarkt.’
Dirk Jan: ‘Op maandag 11 mei kunnen de deelnemende 
kunstenaars hun werk brengen en zelf ophangen of neer-
leggen. ’s Middags om 18 uur is de opening. De markt is op 
dinsdag, woensdag en donderdag open van 12 tot 23 uur. 
Op vrijdag 15 mei om 16 uur is er een feestelijke finissage 
en nemen de kunstenaars niet verkocht werk weer mee. 
Als het een succes wordt, zullen we ieder jaar een ArtMark 
organiseren!’
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