
Nr. 23 
December 
2022

Sipke Huismans levert zijn werk in voor de Salon 2022  foto Miriam van Praag
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Johanna, die qua opleiding zangeres – een mezzo – is, werd 
zo’n zes jaar geleden op de vacature bij Arti gewezen. Ze 
was toen acht jaar directeur van STIP theaterproducties. 
‘Het leek me een spannende functie. Ik heb Adrienne 
gebeld en we begrepen elkaar meteen. Het werd me duide-
lijk dat er bij Arti het een en ander moest gebeuren. Dat er 
iets was om je tanden in te zetten, en dat vind ik leuk. Dick 
Verroen, die het zakelijk leiderschap een tijdje waargeno-
men had, gaf me een A4’tje met zaken waar ik op moest 
letten en toen ben ik begonnen.’

Sprouts
‘Arti bleek nog nauwelijks gedigitaliseerd. Heel veel ging 
nog op schrift. De functies van het personeel bleken niet 
echt goed gescheiden te zijn, zodat er hier en daar ver-
dubbelingen waren, maar elders ook gaten. Met penning-
meester Louis kon ik direct aan de slag om de balans 
schoon te vegen. Er stonden vanuit het verleden een aantal 
 non-descripte, zwevende bedragen op. De jaarrekening is 
nu op orde. De vuiltjes zijn eruit. We hebben daarnaast 
Rokin 114 verhuurd. Maar ik ben niet alleen administratief 
bezig geweest. Ik ben blij dat we nu zover zijn dat we in 

Het zijn net niet de Bijbelse zeven jaar geworden voor zakelijk leider Johanna 
Somers, maar dat het vette jaren geweest zijn, lijdt geen twijfel. Johanna verlaat 
Arti per 1 januari en gaat naar de Schrijverscentrale. Niet omdat ze Arti zat is, 
maar omdat bij haar ‘de elasticiteit eruit is. In Arti trekken veel gremia aan je, 
je moet alle lijntjes bij elkaar houden. Bij de Schrijverscentrale hoef ik maar één 
bordje leeg te eten. Bovendien heb je bij Arti veel avondwerk. De ALV’s, mijn 
spreekuur, openingen. Het wordt tijd voor een nieuwe omgeving. Lezen en letteren 
spreken me bovendien ook zeer aan.’

tekst Camiel Hamans
foto’s Kees Funke Küpper

2023-2024 het duurzaam onderhoud kunnen beginnen. De 
gevel wordt aangepakt en we krijgen overal dubbel glas. 
Ook inhoudelijk heb ik het een en ander kunnen doen. 
Samen met Bülent Evren heb ik Sprouts binnengehaald, 
een samenwerkingsproject met kunstuitleen SBK. In dat 
kader hebben we een plan geschreven om beginnende 
kunstenaars vijf jaar te begeleiden. De Sprouts exposeren 
nu al voor de derde keer in de sociëteit, in totaal hebben 
we al 54 jonge kunstenaars de gelegenheid geboden om 
zich te presenteren. Als er van elke lichting Sprouts maar 
een paar overblijven, dan hebben we als Arti toch een 
voortdurende aanwas. De manier waarop we jonge kunste-
naars willen binden, moet nog verder uitgewerkt worden, 
maar het begin is er.’

Relativering
‘Arti is een unieke plek, een levendige vereniging en daar-
naast een monument, drijvend op het vastgoed dat eerdere 
generaties hebben weten te verwerven. Tegelijkertijd is Arti 
ook lastig door de verenigingsstructuur. De statuten bieden 
heel weinig ruimte. Om die reden hebben we voor de 
ANBI-status een aparte stichting moeten oprichten.
Over de omgangsvormen in Arti heb ik me wel eens 
verbaasd. Het resultaat is zo belangrijk dat de manier 
waarop dat bereikt wordt, er voor een aantal mensen niet 
toe doet. De kunst staat in Arti voorop en zo moet het ook, 

maar soms worden de omgangsvormen daarbij uit het oog 
verloren. Ik denk soms dat we te veel getolereerd hebben. 
Dat maakt het werk vaak zwaar. Met wat humor en relati-
vering wordt de sfeer beter, is mijn ervaring, dan bereik je 
veel meer. In de zes jaar dat ik hier nu actief ben, heb ik de 
sfeer niet wezenlijk kunnen beïnvloeden. Het zit heel diep 
in Arti en zes jaar is dan te kort.’

Uitstraling
‘Ik heb zeer genoten van mijn tijd bij Arti. Toen ik net met 
mijn spreekuur begonnen was, wilde ik ’s avonds gewoon-
weg niet naar huis. Ik kwam zo veel boeiende mensen 
tegen. Iedereen had een verhaal. En dat we afgelopen 
zomer de oorlogstentoonstelling hebben kunnen houden, 
daar kijk ik met trots op terug. Marjoca en Marieke hebben 
het inhoudelijke werk gedaan en de expositie vormgege-
ven, maar dat het gelukt is, daar ben ik blij mee. Ik ben 
ervan overtuigd dat de manier waarop we dit verleden 
aangepakt hebben, goed is voor de uitstraling van Arti.
Ik hoop dat ik wat aan Arti heb bijgedragen. Voor mijn 
opvolger blijft er nog genoeg te doen. We zijn corona te 
boven gekomen, maar nu lopen we tegen de gevolgen van 
de oorlog in Oekraïne aan, de gasprijzen en de inflatie. 
Naar mijn idee zal Arti deze crisis ook weten te overleven. 
Ik kom af en toe kijken hoe Arti dat doet. Na deze zes 
mooie jaren keer ik Arti zeker niet de rug toe.'

Zakelijk leider Johanna Somers vertrekt

Arti is een unieke plek
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als ik niet verder zou studeren. Ik wist natuurlijk niet dat 
er zo veel vraag naar mijn werk zou zijn na mijn bachelor, 
maar ik ben blij dat ik ben begonnen aan mijn master. Ik 
kan me hier volledig focussen op schilderen, dus dat is 
fantastisch. Grappig genoeg wilde ik, voordat ik aan de 
HKU begon, eigenlijk actrice worden. Ik maakte als kind 
al wel tekeningen en aquarelwerkjes, maar ik dacht dat ik 
niet goed genoeg zou zijn om kunstenaar te worden. Pas in  
mijn tweede jaar aan de HKU ging ik schilderen.’
‘Voor de Artileden die mijn werk nog niet kennen: ik 
schilder momenten uit mijn eigen leven en dat van mijn 
vrienden. Mijn werk gaat over intimiteit en veiligheid 
tussen vrienden. Jongerencultuur en queercultuur zijn 
daarin belangrijke thema’s. Die fascinatie komt voort uit 
mijn liefde voor films en series waarin vriendschap wordt 
verheerlijkt. Films waarin een vriendengroep onverschrok-
ken samen is en avonturen beleeft. Ik had er lange tijd een 
beeld van in mijn hoofd wat een perfecte vriendschap zou 
zijn. Hierdoor was ik soms teleurgesteld dat vriendschap-
pen in het echte leven niet zo waren als in de films. We 
waren helemaal niet elke dag samen. Met een beetje geluk 
zie je elkaar één keer per week.
Het leven bleek dus anders te zijn, 
maar ik geniet van de mooie momenten 
samen en dat is waarom ik, wanneer ik 
schilder, kies voor deze taferelen. Alsof 
we wel non-stop samen zijn. Die droom 
wil ik schilderen. Alle schilderijen zijn 
gebaseerd op foto’s die als een soort 
snapshots door mij of mijn vrienden 
zijn gemaakt. Dus alles wat je ziet, is 
ook echt gebeurd.’
‘Onderdelen van jongerencultuur 
zijn bijvoorbeeld bepaalde kleding-
stukken, skateboarden en tatoeages, 
die zie je dus ook veel terugkomen in 
mijn werk. Veel van de vrienden die ik 
schilder, zijn queer en behoren tot de 
 lhbtiq+-community, maar het woord 
“queer” vind ik zelf een bredere manier 
om die community te omschrijven.’

Vooroordelen
Bobbi’s werk en thema’s vinden veel 
aansluiting bij jonge generaties. Ik 
vraag haar hoe bezoekers van andere 
generaties op haar werk reageren.
‘Dat verschilt erg per persoon. Som-
mige mensen herkennen bijvoorbeeld 
hun eigen kinderen in de werken, 
omdat die zich op dezelfde manier 
kleden. Omdat de schilderijen verha-
lend zijn, krijgen bezoekers er allerlei 
associaties erbij. Vooral de wat oudere 
generaties. Soms worden er verbanden 
gelegd die ik zelf niet zo heb bedoeld, 
maar dat is niet erg.
Mijn werk gaat over intimiteit en dat is 

ook nodig voor het proces, omdat veel van de werken geba-
seerd zijn op foto’s waar mensen met weinig kleren aan 
voor poseren. Dan moet je je helemaal op je gemak voelen. 
Mijn vrienden en ik voelen geen schaamte bij het maken 
van die foto’s en er is geen link met seksuele taferelen. 
Sommige mensen maken wel snel de connectie met seks 
als ze naar mijn werk kijken, terwijl het voor ons gewoon 
een liefdevol moment is.’
‘Ik wil vooral leven in de goede momenten. Die wil ik 
verzamelen en schilderen, maar er zijn wel bepaalde bood-
schappen die ik meegeef in mijn werk. Ik laat onderwer-
pen als gendernormen in mijn werk terugkomen. Toen ik 
een non-binaire vriend van mij schilderde die een rokje 
droeg, bleven sommigen steeds zeggen dat het een man in 
een rokje was. Mensen zijn zo geneigd om af te gaan op wat 
ze zien. Ze zien haren op de benen, dus het model moet 
wel mannelijk zijn. Als je ergens naar kijkt, heb je bepaalde 
vooroordelen of hokjes waarin je iets wilt plaatsen. Zij 
willen precies weten wat ze voor zich zien, maar dat is 
helemaal niet belangrijk. Je kunt niet op basis van uiterlijk 
conclusies trekken over gender of seksualiteit. Daar wil ik 
de kijker meer bewust van maken.'

Bobbi is in september begonnen aan een master painting 
aan het Frank Mohr Instituut en studeerde in de zomer van 
2022 af aan de HKU. Sinds haar afstuderen is haar carrière 
in een sneltreinvaart gegaan. Ze was te zien bij maar liefst 
twee best of graduates-tentoonstellingen: van Ron Mandos 
en Sprouts Young Talent van SBK. Net als voorheen kregen 
de deelnemers aan Sprouts ook dit jaar een vijfjarig lid-
maatschap van Arti aangeboden.
Bobbi’s werk is momenteel te zien in Museum More en 
verscheen in het prestigieuze Britse Elephant Magazine. 
Ook is ze een van de zes winnaars van de Buning Brongers 
Prijs. Het werk van de winnaars is tussen 25 november en 
10 december te zien in Arti et Amicitiae.

Echt gebeurd
Met zo veel tentoonstellingen, interviews en projecten 
vraag ik me af of Bobbi nog wel tijd heeft voor een mas-
teropleiding. ‘Het liefste wil ik vijf dagen per week in de 
studio staan schilderen. Ik dacht dat die kans klein zou zijn 

Om twee uur ’s middags loggen Bobbi en ik in op Zoom. 
Terwijl ik wacht tot het beeld verschijnt, lijkt het even alsof 
we weer in een coronagolf zitten en al het contact online 
plaatsvindt. Liever had ik in het atelier van Bobbi gezeten, 
maar dat bevindt zich sinds kort in Groningen en die reis 
paste helaas niet in de planning.

tekst Vivian Mac Gillavry
foto’s Bobbi Essers

Buning Brongers Prijs 2022
Bobbi Essers: dromen van non-
stop samen zijn
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‘We ontmoetten elkaar op de Grafische School aan de Din-
telstraat. Dat moet in het studiejaar 1964-1965 geweest zijn. 
We volgden allebei de opleiding reproductie- en reclame-
tekenen en hadden een gemeenschappelijke voorgeschie-
denis’, gaat Frans verder. ‘Ik kwam van een kleinseminarie, 
maar God bleek andere bedoelingen met me te hebben. 
Ik was wel geroepen, maar niet voor de missie. Ik kwam 
terug naar Amsterdam, ging naar het Ignatius op de 
Hobbemakade en kreeg daar een tekenleraar, die vond 
dat ik wel een talentje had. Hij sprak met mijn ouders 
en legde ze uit dat er twee mogelijkheden waren. De 
Rietveld, ‘maar daar maken ze een feestganger van hem’, 
of de Grafische School, ‘waar ze een allround vakman 
van hem maken’. De keus was duidelijk. Met Peter, die 
van het Pius X Lyceum in de Jan Tooropstraat kwam, 
deelde ik een roomse achtergrond. We waren allebei 
zo’n zestien jaar en maakten er een potje van. Af en toe 
barstten we bijvoorbeeld uit in Gregoriaans gezang. Ik 
goochelde in die tijd ook en trad op in parochiehuizen 
en op scholen. Ik vroeg Peter om die avonden te versto-
ren als violist.’

LO-akte
‘Ik had’, vult Peter aan, ‘vanwege mijn Pius X-jaren een 
aantal vrijstellingen op de Grafische School. Dus volgde 
ik in het tweede jaar naast mijn lessen aan de Grafische 
School ook een avondopleiding tot LO-tekenleraar.’ 
Frans haast zich om ook zijn eigen vrijstellingen te 
vermelden, ‘maar ik volgde die lessen toch, want ik vond 
het leuk en ik kreeg er hoge cijfers voor.’ ‘Aan het eind 
van het tweede jaar, ik was toen net zeventien, slaagde 
ik voor het examen LO-tekenen’, neemt Peter de draad 
weer op. ‘Het diploma kreeg ik nog niet. Dat bleef in 
de la, want voor een bevoegdheid moest je achttien 
zijn. Ik kreeg van mijn docenten het advies om verder 
te gaan voor MO-tekenen. Dat heb ik gedaan en ik heb 
die opleiding ook netjes afgemaakt. Ik stopte met de 
Grafische School, maar niet veel later was ik er toch 
weer terug. Ik werd, omdat ik nu eenmaal bevoegd was, 
gevraagd een tijdelijke vacature in te vullen. En dan zag 
ik mijn oude maatje Frans langs het lokaal wandelen en 
vriendelijk naar me wuiven.’

Kinderboeken
Frans ging meteen na school als grafisch ontwerper naar 
de NOS en vervolgens in 1989 naar de VPRO, waar hij 
jarenlang Villa Achterwerk-programma’s voor zijn rekening 
nam en niet alleen meer verantwoordelijk was voor het 
ontwerp en de decors, maar ook de scenario’s ontwikkelde 
en de regie deed. Onder meer Meneer de Koekepeer, Kobie 
en Ko en Oma Hondje komen uit zijn koker. ‘Vaak zag de 
eindredactie het programma pas in de uitzending voor 
het eerst. Toen Villa Achterwerk in 2015 stopte, was ik mijn 
podium kwijt en ben ik kinderboeken gaan schrijven, met 
andere illustratoren. Peter had ik uit het oog verloren. Ik 
volgde hem wel in de Volkskrant en zag zijn boekomslagen, 
maar we hadden geen contact meer.’
‘Toen het met de kinderliteratuur lekker liep, kreeg ik 

‘We kennen elkaar meer dan vijftig jaar, maar tot we elkaar 
opnieuw troffen bij Articula, hadden we jaren geen contact 
meer gehad.’ Frans Lasès, columnist voor Articula, steekt 
zonder aarzelen van wal. Zijn kompaan illustrator Peter van 
Hugten kijkt glimlachend goedkeurend toe.

tekst Camiel Hamans
foto Terra Bruno

‘Het is gezien’ in boek

De klare lijn van 
Lasès en Van Hugten

ook behoefte aan een volwassen publiek en begon ik 
columns te schrijven, die ik rondstuurde aan vrienden 
en bekenden. Zo heb ik ook een stuk naar Articula 
gestuurd, waar de redactie het oppikte. Dat is het begin 
geweest van mijn columns in Articula. Aanvankelijk 
illustreerde ik mijn stukjes zelf, maar toen Peter ook 
voor Articula begon te werken, hebben we elkaar weer 
gevonden.’

Volkskrant
Peter kwam in contact met 
Articula door zijn Volks-
krant-vrienden. ‘Ik stond een 
keer voorin in de sociëteit 
vanwege een boekpresentatie 
van me. Jullie, de Articula-re-
dactie, vergaderden achterin. 
Waarschijnlijk hebben jullie 
toen wat zitten te konkelfoe-
zen, want op een gegeven 
moment stapte Wim Ruigrok, 
oud-Volkskrant-fotograaf op me 
af, samen met Tia Lücker, die 
ik kende van Ouders van Nu, en 
ze overtuigden me ervan dat 
ik moest gaan meewerken aan 
dit voortreffelijke Artiblad. Op 
een redactievergadering, waar 
Frans toevallig te gast was om 
te spreken over de vormge-
ving, kwam ik mijn oude maat 
weer tegen. Bob Polak, ook 
 Articula-medewerker, sugge-
reerde vervolgens dat ik Frans’ 
bijdragen zou kunnen illustre-
ren. Vanaf dat moment zijn we 
gaan samenwerken.’

Humor
‘Onze band’, legt Frans uit, ‘is 
gebaseerd op de klare lijn. In 
Peters werk zie je die meteen, 
maar ook in mijn verhalen vind 
je die terug. Geen opsmuk, 
wel humor, net als bij Peter. 
Peter voelt heel goed aan wat 
de essentie is van een verhaal. 
Soms is het verrassend om te 

zien welk fragment hij kiest, maar het blijft altijd tongue 
in cheek. A.L. Snijders, de meester van de zeer korte ver-
halen, de ZKV’s, werd getroffen door mijn toon, schreef 
hij. Peter tekent met zo’n zelfde toon. Onze rubriek ‘Het 
is gezien’ is een eenheid, ook al gebruiken we allebei een 
ander medium.’

Boek
Deze zomer bleek Frans een 150-tal stukjes klaar te heb-
ben, waarvan er een twintig in Articula hebben gestaan. 
Daarvan heeft hij er zestig geselecteerd en naar Hoog-
land & Van Klaveren gestuurd, een uitgever die al eerder 

Rechts de auteur en links de tekenaar bij Arti op de trap.
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Waarom moeten ze altijd mij hebben? Ga ik naar de bio-
scoop en is de zaal voor driekwart leeg, dan komt er gega-
randeerd iemand voor me zitten, bij voorkeur met een te 
lange nek of een hoog kapsel. Of er plaatst zich pal achter 
mij iemand met een zak knisperende chips. In de studie-
zaal van een bibliotheek is het van hetzelfde laken een pak. 
Doorgaans zitten er drie mensen stil te studeren, terwijl 
er plaats is voor twintig. Nauwelijks heb ik mij op gepaste 
afstand van de andere drie geïnstalleerd of er komt iemand 
aangezet die zich tegenover mij nestelt, met veel misbaar 
zijn tas uitpakt en al snuivend en mompelend een laptop 
tevoorschijn haalt, er een stapel papieren naast deponeert 
en daarin naarstig en al ritselend gaat zoeken. De rest van 
de tijd wordt gevuld met gezucht en gekreun, en na een uur 
of wat wordt de hele santenkraam weer ingepakt.
Met bedelaars heb ik hetzelfde. Hoe vol de straat 
ook is, altijd moeten ze mij hebben. Op 
het Spui stond vroeger een man die heel 
praktisch in gebroken Duits om een gulden 
vroeg. Nu is de variatie beperkt. Het meest 
direct is de vraag of je iets voor een dakloze 
overhebt. Ook de zinsnede ‘hebt u misschien 
wat kleingeld?’ is in zwang. Uitgebreider is 
degene die nog met de trein moet – het liefst 
zo ver mogelijk, naar Maastricht of Gronin-
gen – en die de nodige pecuniën voor een 
kaartje ontbeert. Ook de exacte vorm is in 
zwang. Niet langer een gulden, maar gewoon 
op de man af: vijf euro.
Zo zat ik op een zonnige dag op een van 
de bankjes tegenover Arti. De sociëteit was 
gesloten wegens personeelsgebrek. Ik zat 
nauwelijks twee minuten of daar had je het 
al. Een slungelige man in een lichtbruine 
regenjas kwam naast me zitten. Hij draaide 
zijn rimpelige en door grauwe haarslier-
ten omrankte hoofd naar me toe en vroeg 
beleefd om ‘een paar eurootjes’. De heden-
daagse bedelaar heeft het moeilijk, omdat 
steeds meer betaald wordt met een bankpas. 
Kleingeld wordt schaars, maar doorgaans 
houd ik voor dit soort gevallen inderdaad 
‘een paar eurootjes’ paraat. Ik haalde mijn 
portemonnee tevoorschijn, maar voelde al 
direct dat er weinig munten aanwezig waren. 
Om de man vijftien eurocent te overhandi-
gen vond ik niet passend. Maar om hem nou 
een briefje van twintig of tien te geven ging 
me ook weer te ver.

De man had al een vakmatige blik op mijn geldbuidel 
laten vallen en sprak: ‘Geeft helemaal niets, meneer, ik kan 
wisselen. Ik geef u zeven euro terug voor dat tientje.’ Voor ik 
het wist had ik het tientje in mijn hand, dat er direct werd 
uitgegrist. Toen diepte hij uit een van zijn zakken een reeks 
munten op en overhandigde mij zwijgend precies zeven 
euro. Een onverwachte, maar voorbeeldige transactie. De 
man stond op, groette en sjokte verder naar de volgende 
klant.
De munten voelden kleverig aan.

Roelof van Gelder

Een transactie

illustratie Peter van Hugten

illustratie Peter van Hugten

werk van hem op de markt heeft gebracht. Daar waren ze 
meteen enthousiast. Peter had twintig tekeningen klaar in 
zwart-wit, maar dat mocht niet van de uitgever. Elk verhaal 
moest apart geïllustreerd worden en in kleur. ‘Ik ben er de 
hele zomer druk mee geweest’, verzucht Peter, ‘maar nu 
hebben we dan ook wat. Een boek van dik tweehonderd 
pagina’s met daarin zestig paginavullende tekeningen.’

Expositie
De boekpresentatie is natuurlijk in Arti, en wel op 20 
januari. Dat is meteen de vernissage van een grootse Peter 
van Hugtententoonstelling in de sociëteit. Alle originele 

illustraties uit het boek zijn dan met lijst en al voor € 65,– 
per stuk te koop. Daarnaast komen er honderd andere 
tekeningen van Peter, ‘blote meiden om te lachen’, zoals hij 
grijnslachend zegt. ‘Geen zwaarwichtige, diepgravende ten-
toonstelling.’ ‘Maar je kunt er wel wat van leren’, vult Frans 
aan. ‘Peter begrijpt de anatomie van vrouwen beter dan 
sommige vrouwen zelf.’ En ook deze prenten gaan inclusief 
lijst voor € 65,– van de hand. ‘Je zou ze in vroeger tijden 
aanprijzen met de slogan van die oude bh-koopman op de 
markt’, grijnst Frans als een ondeugende schooljongen uit 
de roomse jaren vijftig: ‘je bent gek, dames, als je ze voor 
deze prijs laat hangen.’ 
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Wie gaapt, is wakker, trams kunnen elkaar niet inhalen 
en toen de jager de buik van de wolf opensneed, was 
de grootmoeder naakt. Ze had hem immers met oma’s 
kleren aan en met oma’s bril op in oma’s bed zien 
liggen? Toch netjes dat hij zijn prooi zonder te kauwen 
had doorgeslikt. En ook Roodkapje zelf kwam onbe-
schadigd uit zijn ingewand tevoorschijn, althans wat 
het uiterlijk betreft.
Of ze iets geléérd had van het gebeurde, of het haar 
wereldbeeld had veranderd, we weten het niet. En het 
geeft geen pas om ernaar te vragen, dunkt ons. De fei-
ten spreken voor zich, ze zonder commentaar laten zien 
levert voldoende stof tot nadenken en als het meezit, 
zelfs genot op.

Zo vergaat het mij als ik naar het werk van Olaf van 
der Beek (16 februari 1941-23 februari 2021) kijk, maar 
dan toch probeer te achterhalen wat er bedoeld is, 
wat er gebeurt. Natuurlijk: het ambachtelijk kunnen, 
vaak overgaand in virtuoos meesterschap, is evident en 
hij werkt figuratief, de beelden zijn leesbaar, toegan-
kelijk, het zijn verhalen, scènes, gedichten, maar dit 
oeuvre bevat toch ook raadsels, geheimen, verborgen 
betekenissen, net zoals het dagelijks leven, als je goed 
oplet. Dat is wat je geacht wordt te doen, als je voor 
een kunstwerk staat of ernaar luistert. Zo breng je het 
tot leven. En bij herhaald luisteren of kijken kan het 
gebeuren dat het geheim juist niet ontsluierd wordt, 
het raadsel niet opgelost, maar dat je alleen maar meer 
mogelijke duidingen, intenties, dubbele bodems ziet of 
meent te zien.
Het menselijk tekort, de menselijke komedie, het rollen-
spel van de identiteit, dat soms naar mythologie neigt en 
dan weer hulpbehoevend en kaal is, dat zijn, vermoed ik, 
thema’s van deze kunstenaar. Het lijkt alsof zijn werk je 
vraagt om zachtjes mee te zingen, het is vervuld van een 
nuchtere, onsentimentele liefde voor mensen, kinderen, 
dieren. Maar optimistisch, lieflijk is het niet. Eerder nuch-
ter, op het ontgoochelde af.

De Frisse Lucht
Ik wil niet de psycholoog uithangen, maar zou het kun-
nen zijn dat dit met grote zorg, nauwgezetheid en geduld 
tot stand gekomen levenswerk, grotendeels ontstaan 
náást het netwerk van de officiële kunstwereld en slechts 

bekend aan een handvol bewonderaars, gevoed werd door 
zijn jarenlange contacten met gedetineerden? Olaf maakte 
als creatief begeleider deel uit van een klein team kunste-
naars dat zichzelf De Frisse Lucht noemde, omdat ze niet 
geacht werden over de gevangenen met wie ze werkten 
te rapporteren. Ik stel me voor dat dit werk, terwijl het 
enerzijds zijn economische onafhankelijkheid garandeerde, 
wellicht ook van betekenis was voor zijn mens- en maat-
schappijbeeld, en meer was dan een baantje. Omdat zulk 
werk (zoals ik zelf heb ervaren) alleen geloofwaardig vol 
te houden is door het op te vatten als kunst, én omdat er 
misschien een verband te leggen is tussen het begaan van 
een misdaad en het maken van een kunstwerk. Hij was niet 

van de theorievorming, was wars van het uitleggen van zijn 
werk, dus dit is niet meer dan een hypothese achteraf en 
de lollige anekdotes over de manier waarop de creativiteit 
soms tot ontsnapping leidde, kunnen we nu maar beter 
overslaan.

Jazz
En dan is er als constituerende factor in dit tachtigjarige 
kunstenaarsleven de jazz. De jazzmusicus heeft een gekwa-
drateerd artistiek geweten: hij maakt iets onvervangbaars, 
uit iets strikt persoonlijks, betreedt onbekend gebied, 
terwijl hij tegelijkertijd weet heeft van de traditie waarin hij 
staat en put uit het liedboek dat juist niet alleen voor hem 
of haar geldt; Charlie Parker die in 1951 de fanfare aan het 
begin van Louis Armstrongs klassieke opname van King 
Olivers West End Blues uit 1928 citeert, fanfare die zelf uit 
een leerboek voor trompettisten komt; de telkens nieuwe 
varianten en versies van de twaalfmatige blues en van 
allerlei composities die daar oorspronkelijk helemaal niet 
voor bedoeld waren; muzikaal kubisme. Olaf van der Beek 
ként zijn Cézanne, zijn Hopper, zijn Jan Mankes, hij citeert 
noch kopieert, maar zoals hij de vormvastheid, de vreugde 

van het vinden, de vanzelfsprekendheid van de emotie, de 
schaamteloze onvervrorenheid, ja: het pathos van Coleman 
Hawkins, Ben Webster, Harry Carney, Johnny Hodges, Don 
Byas, Lucky Thompson telkens weer mee voltrekt en tot 
leven brengt, bewust maakt en internaliseert, zo bouwt 
hij zijn collages op, net als zijn muzikale voorbeelden een 
risicovol spel spelend dat, als het slaagt, blijvende waarde, 
g-e-l-u-k brengt, een weldaad is voor lichaam en ziel. Het 
valt op dat de portretten die hij van die musici maakt, het 
meest letterlijke in zijn oeuvre zijn, alsof hij hun beeltenis 
ziet als iconen die niet door mensenhanden zijn ontstaan 
en waar niet aan getornd mag worden. Halfgoden.

We moeten de doden niet lastigvallen met ons verdriet over 
hun afwezigheid, maar het verlangen om hem nog eens 
tegen te komen bij het zaterdagse boodschappen doen, zijn 
jaarlijkse ateliertentoonstelling te bezoeken, een nieuw-
jaarskaart van hem te ontvangen steekt zo nu en dan de kop 
op. Uit dankbaarheid en bewondering voor wat ik mee heb 
mogen maken van dit leven, zonder te pretenderen er het 
laatste woord over gezegd te hebben, heb ik dit geschreven

Olaf van der Beek

Maar en toch
Sipke Huismans

None of this can be told, it can only be 
played on a fiddle.
Andrey Platonov

Olaf van der Beek, 
 Zelfportret, 2018, 
 papiercollage,   
23 x 34 cm

Olaf van der Beek, Badkamer, 2017, papiercollage, 27 x 39 cm
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Waarom juist die tentoonstelling gekozen werd, wordt 
duidelijk als blijkt dat de focus, en de onderzoeksopdracht 
van het bestuur, komt te liggen op de verwerking van de 
discutabele acties van de opeenvolgende besturen tijdens 
en na de oorlog.
Ik wil in dit stuk met name ingaan op de keuze(s) voor 
deze re-enactment, die richtinggevend is geweest voor de 
externe onderzoekers en curatoren. De resulterende ten-
toonstelling gaf een overzicht met betrekking tot werken 
van de kunstenaars van wie in 1947 (al dan niet) creaties 
werden getoond, met aanvullende documenten uit archie-
ven. Het Artibestuur wil beginnen met een traject waarin 
de vereniging zich op morele wijze probeert te verhouden 

tot dit deel van haar verleden. Wat het traject precies gaat 
zijn, blijft echter een mysterie… Een eerste vraag die bij 
mij opkomt is: waarom zou je je focussen op de opstelling, 
na de oorlog, van Arti als instituut, en waarom niet op wat 
er daadwerkelijk in de oorlog gebeurd is? Doet dat wel 
recht aan de slachtoffers en de leden die de vereniging 
moesten verlaten?
Door uit te gaan van Arti en haar ‘verwerkingsproces’ lijkt 
niet het kernprobleem te worden aangevat: wat heeft zich 
op welk moment tijdens de oorlog afgespeeld? En wie 
werden er het slachtoffer van? De tentoonstelling doet 
hier uitspraken over, maar sluit zich eigenlijk aan bij de 
inzichten die in de loop der jaren al door andere onderzoe-

Arti et Amicitiae heeft een nieuwe stap gezet in het onder ogen zien van haar verleden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Op basis 
van onderzoek is een tentoonstelling gemaakt die, volgens de curatoren, ging om een ‘re-enactment’ van de tentoonstelling die Arti et 
Amicitiae organiseerde in 1947.

Hans Kuiper

Tentoonstellingsanalyse
Arti en haar oorlogsverleden: ‘U zult begrijpen dat…’

kers naar voren werden gebracht. Hans Mulder schreef zijn 
publicatie in de jaren zeventig en een artikel in het jaar-
boek ter ere van het 150-jarig bestaan van de vereniging. 
Het boek van Claartje Wesselink uit 2014 en ook mijn eigen 
onderzoek en de presentatie van een gedenkteken voor 
de geroyeerde Joodse kunstenaars in 2019 in de sociëteit 
waren een poging en aanzet tot verduidelijking (1).

Nadere vragen
In de ‘re-enactment-tentoonstelling’ werd voor mij weinig 
nieuw archiefmateriaal aangereikt, de nadruk lag veelal op 
de kunstwerken die gepresenteerd werden. De biografische 
aspecten van de Joodse leden waren mijns inziens supple-
mentair. Maar de vraag is: zijn de personen een supplement 
of zijn zij eigenlijk het hoofdonderwerp waar Arti zich mee 
zou moeten bezighouden? Wie zijn of waren de personen 
achter het werk? En waarom werd er maar weinig vermeld 
over de twee leden (J. Gabriëlse en L. van der Noordaa) 
die in een heel andere situatie terechtkwamen, namelijk in 
Nederlands-Indië, en die helemaal niet te maken hadden 
met de gevolgen van het bestuursbesluit in Amsterdam?

Differentiatie is van belang. Het is bekend dat tien van 
de genoemde leden zijn vermoord (S.L. Schwarz, S. Garf, 
H. van Gelder, M. van Dam, M.J. van Raalte, B. Lopes de 
Leão Laguna, F.I. Hess, M. Franken, M. Cohen en M.C. 
 Boas-Zélander), twee van hen zijn in de bezettingstijd 
overleden (M. Monnickendam en C. Boom-Pothuis) en 
drie hebben de oorlog weliswaar overleefd (D. Schulman, 
J.E.A. Spier en J. Kaas), maar zijn ernstig beschadigd 
geraakt. Kaas zat langdurig ondergedoken in Rotterdam 
en de andere twee hebben de gruwelijke omstandigheden 
van de concentratiekampen ondergaan. Schulman heeft in 
Westerbork gezeten en Spier heeft meerdere concentratie-
kampen (o.a. Theresienstadt) meegemaakt.
De titel van de tentoonstelling is afkomstig uit de roye-
mentsbrief aan Martin Monnickendam, verstuurd door 

secretaris Herbert van der Poll. Het tonen van archiefmate-
riaal impliceert een afwijking van het ‘re-enactment’-con-
cept. In de oorspronkelijke tentoonstelling werden 
namelijk helemaal geen archiefstukken en zeker geen roye-
mentsbrieven getoond. Waarom is het concept uit 1947 dan 
ook niet losgelaten om werken van Moses Cohen te tonen? 
Er is nog aardig wat werk van hem in omloop.
Ik heb een, voor mij, nieuw document gezien in de 
getoonde vitrine, dat afkomstig bleek te zijn uit de archie-
ven van de Stichting Vrienden van de schilder Martin 
Monnickendam (2). Hoewel de tentoonstelling zelf de 
hoge kwaliteit van de kunstwerken van de Joodse kunste-
naarsleden van Arti toonde en op professionele wijze was 
opgebouwd, blijft toch de vraag bij mij hangen waarom 
de onderzoekers niet met een andere probleemstelling op 
pad gestuurd zijn. Men heeft fondsen geworven en Arti 
zelf heeft ook een budget vrijgemaakt om een op zichzelf 
mooie tentoonstelling te presenteren, maar de bezoekers 
en leden hebben geen verslag van de onderzoekers kunnen 
inzien, dat wil zeggen een onderzoekverantwoording en 
een onderzoeksrapport. Waarom niet? Het gaat toch om 
ingehuurde academische onderzoekers? Dan zou het niet 
zo vreemd zijn dat zij met een onderzoeksrapport komen 
en op basis daarvan de tentoonstelling opbouwen.

Vervolgtraject
Zoals ik in de vorige alinea heb aangekaart, blijft het een 
raadsel wat de vervolgstappen zullen zijn. Welk traject 
slaan de curatoren en onderzoekers in? Wat is het doel? 
Komt er eindelijk een gedenkteken? In welke vorm? Of 
zullen de komende generaties opnieuw het wiel moeten 
uitvinden op basis van een expositiecatalogus en lectuur in 
de bibliotheek?
Een permanent gedenkteken toont als monumentaal 
object dat Arti et Amicitiae zich rekenschap geeft van een 
inktzwarte periode uit haar verleden, en biedt de pros-
pectieve nieuwe leden en bezoekers de weloverwogen 

Het bestuur van de honderdjarige 
kunstenaarsvereniging Arti et 
Amicitiae tijdens een vergadering 
met achter de tafel Lizzy Ansingh, 
Jan Sluijters, Huib Luns, Westerman, 
A. Colnot en Garf, en voor de tafel 
Van Beek, Peizel en Bobeldijk.
N.B. Het schilderij van Huib Luns 
in de nis in de sociëteit blijkt dus op 
deze foto gebaseerd!foto collectie 
Stadsarchief Amsterdam

foto collectie Stadsarchief 
Amsterdam

Opening expositie van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken in Arti et Amicitiae, Rokin 112 (1934). Van links naar rechts: R.S. Garf; mej. M.E. van 
Regteren Altena; J.H. Jurres; A. Hesseling; Georg Rueter 

foto collectie Stadsarchief Amsterdam
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keuze om al dan niet lid te worden van een maatschappij 
annex vereniging met een dubieus verleden. Voorzitter 
Jeroen Werner heeft namens Arti et Amicitiae zijn excuses 
aangeboden voor de keuzes en gedragingen tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog, namens het oude bestuur en 
met instemming van de toenmalige Algemene Ledenver-
gadering. Maar als je excuses aanbiedt, moet je wel weten 
waarvoor. Je moet bijvoorbeeld precies weten welke Joodse 
leden geroyeerd werden, wie naderhand werden vermoord, 
wie tijdens de oorlog zijn overleden of permanent bescha-
digd geraakt door de gruwelijke omstandigheden die zij 
hebben meegemaakt.

Complexe reeks beslissingen
De houding van de leden tegenover de bezettingssituatie 
en de aanmelding bij de Kultuurkamer verschilt echter 
ook: sommigen zegden hun lidmaatschap op, anderen 
boden passief verzet, weer anderen negeerden de nieuwe 
realiteit zo lang mogelijk. Er waren, niet te vergeten, ook 
leden die de fascistische ideologie omarmden en actief met 
het nieuwe bewind meewerkten. Ed Gerdes was hier een 
voorbeeld van.
Eigenbelang werd afgewogen, bij menigeen zegevierde 
opportunisme, soms vermengd met angst en (een enkele 
keer) met moed. Weliswaar hijgde de Duitse bezetter in de 
vorm van een civiel nationaalsocialistisch landsbestuur de 

betrokkenen permanent in 
de nek, met de knuppel in de 
hand, maar bepaalde, zowel 
door Arti als door individu-
ele leden gemaakte keuzes 
hadden ook anders kunnen 
uitpakken. De complexiteit 
van die reeks aan beslissin-
gen, de steeds veranderende 
context en vooral de gevolgen 
voor de Joodse leden, voor 
en vooral na de royementen, 
had meer aandacht kunnen 
krijgen. Bijvoorbeeld door 
een andere probleemstelling 
en/of beantwoording hiervan. 
Daar heeft men een kans 
laten liggen om de pijnpun-
ten uit te lichten. Daarmee 
zou ook de uitdaging waar 
het oorlogsbestuur voor 
stond, zo veel mogelijk in de 
historische context geplaatst 
worden.

Royeren
De positie en problematische 
situatie waar de Joodse Arti-
leden mee te maken kregen, 

komt in de tentoonstelling maar voor een deel aan bod. 
Ja, we weten waar en waarschijnlijk wanneer ze gestorven, 
vermoord of beschadigd zijn. Maar er ligt nog een heel 
belangrijke periode voor het moment dat die afschuwelijke 
deportaties plaatsvonden. Van de genoemde leden hing er 
naast de getoonde kunstwerken een informatiebord met 
basale biografische gegevens. Maar wie was bijvoorbeeld 
Salomon Garf? En wat deed hij, nadat hij indirect gero-
yeerd werd door het bestuur van de Maatschappij?
Wij weten dat hij secretaris van de op 26 augustus 1941 
opgerichte Van Leer-Stichting (3) was, die veel Joodse 
kunstenaars financiële ondersteuning verleende. Hoe heeft 
hij zich na de opheffing van de stichting staande weten te 
houden? Aan wie verkocht hij nog werken en wie onder-
steunden hem en zijn collega’s na de liquidatie van de Van 
Leer-Stichting? Waren dat de voormalige leden van de Van 
Leer-Stichting, die niet meer via de reguliere kunsthandel 
mochten verkopen, noch bij Arti konden exposeren? 
In een artikel in Het Parool, getiteld ‘Arti et Amicitiae rekent 
af met de oorlog’, verklaart curator van de In memo-
riam-expositie ‘U zult begrijpen dat…’ Marjoca de Greef 
dat het woord royeren taalkundig niet aansluit bij de 
expositie (4). De Greef zegt dan ook: ‘Het woord “royeren” 
hebben we bijvoorbeeld niet overgenomen. Dat is een 
juridische term, die impliceert dat iemand iets fout heeft 
gedaan en dat er een proces aan vooraf is gegaan. Maar 

dat gold voor de Joodse leden niet. Zij zijn zonder omhaal 
uitgesloten of van de ledenlijst geschrapt.’ In de Van Dale 
staat echter als verklaring van het woord ‘royeren’: ‘schrap-
pen als lid van een partij, vereniging’. In geen van de gang-
bare woordenboeken staat genoteerd dat ‘royeren’ per se 
een juridische connotatie heeft. Je kunt bijvoorbeeld door 
een sportclub geroyeerd worden, wat niet betekent dat er 
een juridisch proces aan vooraf is gegaan. Het woord dekt 
de lading niet in het artikel in Het Parool.
Het Artibestuur had zo zijn eigen omzichtige manier van 
formuleren om Joodse leden te royeren, weten we nu. De 
‘misdaad’ was dat zij volgens de nazidefinitie ‘Joods’ waren. 
Het toenmalige Artibestuur conformeerde zich daaraan.

Verhaal nog niet compleet
Het excuus van de huidige voorzitter Jeroen Werner, 
namens zichzelf en de leden van de Maatschappij, hoe 
goed ook bedoeld, zal gepreciseerd moeten worden. Het is 
een enorm uitzoekwerk, maar bij excuses horen naast een 
morele overweging zo veel mogelijk minutieuze feiten. Wat 
zijn de vervolgstappen en hoe lang gaat dit ‘traject’ door? 
Hoe denken de curatoren en onderzoekers van de ‘U zult 
begrijpen dat…’-expositie hun onderzoek te continueren 
en mogelijk vorm te geven aan de nadere uitwerking van 
het project? Wat zullen zij belichten en welke vraagstukken 
zijn er in de (nabije) toekomst van belang? Het zijn alle-
maal vragen waar ik graag antwoord op zou willen hebben 
om de cirkel van het project rond te krijgen. De leden, de 
buitenwacht en het bestuur waarin leden in de toekomst 

een functie bekleden, kunnen dan met meer inzicht en 
feiten in de hand beter inschatten wat er met de direct of 
indirect geroyeerde Joodse leden is gebeurd, en een beter 
onderbouwde positie innemen. De tentoonstelling ‘U zult 
begrijpen dat…’ is dan een mooi begin van een traject dat 
verder met de nodige zorg afgelegd dient te worden. Want 
het verhaal is nog niet compleet en zal dat waarschijnlijk 
ook nooit zijn.

Noten
1. Hans Mulder, Kunst in crisis en bezetting: Een onderzoek 
naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 
1930-1945, Het Spectrum, 1978; Jan Jaap Heij e.a., Een Vereni-
ging van Ernstige Kunstenaars: 150 Jaar Maatschappij Arti et 
Amicitiae, Thoth, 1989; Claartje Wesselink, Kunstenaars van de 
Kultuurkamer: Geschiedenis en herinnering, Prometheus, 2014.
2. Die brief komt uit het archief van de Stichting Vrienden van 
de schilder Martin Monnickendam en is geschreven door de 
secretaris van Arti et Amicitiae, Herbert van der Poll. Daarin 
wordt aan Martin Monnickendam meegedeeld dat hij niet meer 
welkom is.
3. Het doel van de Van Leer-Stichting was het bevorderen van 
kunsten en wetenschappen onder Nederlandse Joden. De stich-
ting maakte het financieel mogelijk dat Joodse kunstenaars hun 
beroep konden blijven uitoefenen. In 1943 werden de activitei-
ten van de stichting verboden (bron NIOD, 181a).
4. Het Parool, 02-09-2022.

Ets van de Magere Brug door Salomon Garf, 1929

collectie Stadsarchief Amsterdam

Rokin 101-123 bij 
de Langebrug en de 
Langebrugsteeg, 
tekening door 
Salomon Garf, 1938

collectie 
 Stadsarchief 
Amsterdam
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Antoinette, historicus van haar vak, houdt zich als vrij-
williger al jaren bezig met het archief van Arti. Vondsten 
daaruit publiceert zij ook regelmatig in Articula. De stukjes 
die ze schrijft laat ze, voordat ze die naar de redactie stuurt, 
altijd lezen aan Arend. ‘Als jurist en oud-rechter heeft hij 
vaak toch een andere kijk op gebeurtenissen. Bovendien is 
hij erg precies, ook waar het om taal gaat.’
‘Toen oud-bestuurslid Hans Kuiper in mei 2019 in de 
sociëteit een lezing hield over Arti en de oorlogstijd en 
daarbij voornamelijk sprak over de Joodse schilder en 
tweede secretaris van het Artibestuur Salomon Garf, die 
op last van de bezetter op 29 juli 1941 uit het bestuur gezet 
werd, raakten we in gesprek. Hans vroeg zich af wat er met 
andere Joodse kunstenaars-leden gebeurd was en of daar 
iets over in het archief te vinden was. Ik ben toen voor hem 
gaan zoeken. Hans wilde graag in juli 2020 een plaquette 
met de namen van de weggevoerde Joodse leden in het 
pand aanbrengen. Hij ging er namelijk van uit dat Arti in 
juli 1940 door de Duitsers gesloten was, maar dat bleek 
bij nader onderzoek juli 1941 te zijn. Het bestuur stemde 
in met een herdenking, maar realiseerde zich dat er meer 
onderzoek nodig was. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de 
tentoonstelling ‘U zult begrijpen dat…’ In de coronatijd 
verwaterde het contact tussen Hans en mij, maar ik was 
intussen zo gegrepen door de vraag wat er met de Joodse 
leden gebeurd is, dat ik zelfstandig doorgegaan ben. En 
wat er uit het onderzoek kwam, liet ik natuurlijk weer aan 
Arend lezen.’

Bijzondere Rechtspleging
Op dit punt neemt Arend als vanzelfsprekend het woord 
over. ‘Najaar 1976 speelde de zaak-Menten. Dat was een 
Blaricumse miljonair die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
als SS’er in de buurt van Lviv ernstige oorlogsmisdaden 
zou hebben begaan en zich daar ook een collectie kunst-
werken toegeëigend zou hebben, waarvan hij een deel in 
1976 probeerde te veilen. De affaire leidde bijna tot een 
kabinetscrisis. De juridische kant van deze zaak inte-
resseerde me en ik ben eens gaan uitzoeken hoe het nu 
precies zat met de Bijzondere Rechtspleging, de recht-
spraak die we na de oorlog hanteerden om lieden die met 
de Duitsers gecollaboreerd hadden of oorlogsmisdaden 
hadden begaan te berechten. Mijn onderzoek heeft geleid 

tot drie lange artikelen in het blad Recht en Kritiek.’
‘Dit onderzoek heeft me geleerd dat je eerst precies moet 
uitzoeken welke rechtsregels wanneer golden, wat de 
gezagsstructuur was en wie welke bevoegdheden had. 
Een ding is bijvoorbeeld heel opvallend, als je kijkt naar 
de manier waarop de faits et gestes van Arti na de oorlog 
onderzocht zijn. Niet de vereniging stond in het beklaag-
denbankje, maar de bestuursleden, ieder als individu. De 
reden is simpel: strafbaarheid van rechtspersonen kenden 
we toen nog niet, alleen van individuen. Collectiviteiten 
konden alleen aangepakt worden door de leden ervan als 
losse individuen te vervolgen of via de belasting.’

Eereraad
‘De noodzaak om eerst de structuren, zowel die binnen 
Arti als die binnen bezet Nederland, in kaart te brengen 
werd nog groter toen het Antoinette bleek dat er binnen 
Arti weinig archiefmateriaal over deze periode is. Geen 
aantekeningen van het bestuur, wel notulen van de verga-
deringen van het toen nog kleine groepje stemhebbende 
leden, maar die zijn vaak zo omfloerst geformuleerd dat je 
niet precies weet wat er gebeurd is. En of die notulen vol-
ledig zijn, is ook maar de vraag. Bovendien hadden niet alle 
kunstenaarsleden stemrecht. Dat was voorbehouden aan 
een heel select groepje van zo’n dertig leden, het bestuur 
inbegrepen. Dat was dus erg ons-kent-ons. Antoinette 
vond wel de ledenlijst van 1940 en die van 1945, maar die 
van de tussenliggende jaren niet. Dus zijn we ook elders 
gaan zoeken. Bij het NIOD bijvoorbeeld en het Kenniscen-
trum van het Joods Cultureel Kwartier, dat de cartotheek 
van de Joodse Raad beheert, en via de goede hulp die 
we daar kregen, vervolgens bij de Arolsen Archieven in 
Duitsland, het meest uitgebreide archief over de slachtof-
fers van de nazi’s. Via deze archieven kon Antoinette het lot 
achterhalen van de meeste van de Joodse kunstenaars die 
Arti in het najaar van 1941 moesten verlaten.
Om inzicht te krijgen in de organisatie van de kunstwereld 
en de plaats van Arti daarbinnen moesten we naar het 
archief van het Departement voor Volksvoorlichting en 
Kunsten, DVK, en dat van de Kultuurkamer. Die liggen bij 
het NIOD en in het Nationaal Archief in Den Haag. In het 
stadsarchief van Den Haag troffen we ook het archief van 
Pulchri aan, de Haagse zustervereniging van Arti. Dat is 

Eerst structuren in kaart brengen

Wat de archieven zeggen over Arti en de bezetting
‘Van de oorlog wist ik niet zoveel’, begint Antoinette Frijns, als haar gevraagd 
wordt hoe ze ertoe gekomen is in het kader van de expositie ‘U zult begrijpen dat 
…’ samen met haar man jurist Arend Krikke een boekje uit te brengen met een titel 
die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: ‘Wij waren daartoe gedwongen’: 
De Maatschappij Arti et Amicitiae, haar joodse kunstenaarsleden en de bezetter.

tekst Camiel Hamans
foto’s Kees Funke Küpper

veel vollediger en daar hebben we dus nogal wat kunnen 
vinden over de algemene situatie van kunstenaarsvereni-
gingen tijdens de bezetting. Na de oorlog zijn de bestuurs-
leden van het laatste bezettingsjaar van Arti voor de Eere-
raad voor de Beeldende Kunsten gebracht en veroordeeld. 
Vervolgens zijn degenen die nog in leven waren in 1947 
in beroep gegaan bij de Centrale Eereraad. Lang niet alle 
dossiers van ‘onze’ zaken zijn er nog of zijn volledig, maar 
met wat we gevonden hebben, hebben we toch een beeld 
kunnen schetsen. Dat is het boekje geworden.’

Feiten
Heel kort samengevat komt de geschiedenis op het vol-
gende neer.
 • Op 11 juli 1941 sloot de Sicherheitspolizei in opdracht 
van de Commissaris voor de niet-commerciële vereni-
gingen een aantal bekende sociëteiten, want dat kon-
den wel eens broeinesten van verzet zijn of worden. 
Arti ging dus ook dicht en het pand werd verzegeld.

 • Op 29 juli kon het bestuur de sleutels echter weer 
ophalen en mocht het gebouw weer open. Klaarblij-
kelijk had contact tussen de verschillende Duitse 

diensten ertoe geleid dat de Sicherheitspolizei begreep 
dat Arti niet alleen een sociëteit was, maar ook een 
kunstenaarsvereniging met tentoonstellingszalen. Arti 
moest op twee punten inleveren: de sociëteit moest 
gesloten worden en het Joodse bestuurslid Garf moest 
terugtreden uit het bestuur.

 • Op 15 september vaardigde Rauter, de hoogste verte-
genwoordiger van de SS in Nederland, die van Rijks-
commissaris Seyss-Inquart de bevoegdheid had gekre-
gen om toezicht te houden op de openbare veiligheid, 
een verordening uit die het Joden verbood nog deel te 
nemen aan het openbare leven. Joden werden geacht 
zich terug te trekken uit verenigingen, uit openbare 
dienstbetrekkingen etc.

 • Op grond van deze verordening sloot het Artibestuur 
meteen zijn Joodse leden uit van deelneming aan ten-
toonstellingen en vergaderingen. Het Joodse lid Martin 
Monnickendam ontving binnen een paar dagen al twee 
brieven waarin hem erop gewezen werd dat hij niet 
meer mocht inzenden en ook geen convocaties voor 
vergaderingen meer zou ontvangen. De aanhef van een 
van deze brieven ‘U zult begrijpen dat…’ werd een paar 
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maanden geleden de titel van de Arti-herdenkingsten-
toonstelling. 

 • Op 1 november 1941 trad een nieuwe verordening in 
werking die het Joden verbood lid te zijn van ver-
enigingen zonder economisch doel waarvan ook 
 niet-Joden lid waren. Omdat het Artibestuur niet 
precies wist wie van de leden volgens de Duitse regel-
geving Joods was, stuurde het bestuur alle leden een 
brief met het verzoek per ommegaande te laten weten 
‘of U al dan niet van Arische oorsprong bent’.

 • Op 18 november spreekt het bestuur in een brief aan 
het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten 
over ‘onze voormalige Joodse leden’. Blijkbaar waren 
die leden toen al afgevoerd. Hetgeen bevestigd wordt 
door een brief van 28 november, gevonden in het 
archief van Monnickendam, waarin het bestuur het 
betreurt dat Monnickendam niet zelf, zoals van hem 
verwacht werd, was opgestapt en dat hij daarom van 
bestuurswege van de ledenlijst afgevoerd was.

 • Op 22 november 1941 heeft de Duitse bezetter de 
Kultuurkamer opgericht. De facto zou die pas gaan 
functioneren als er twee gilden zouden zijn toegetre-
den. Dat was exact twee maanden later het geval, toen 
het Pers- en het Theatergilde toetraden. Lidmaatschap 

van de Kultuurkamer was verplicht voor wie zijn 
beroep als beeldend kunstenaar, architect, filmer, jour-
nalist, acteur, danser, musicus of schrijver wilde blijven 
 uitoefenen. Joden konden niet toetreden en daarmee 
werd het hun feitelijk onmogelijk gemaakt nog profes-
sioneel verder te werken.

 • In de tussentijd hadden de besturen van Arti, Pulchri 
en Sint Lucas niet stilgezeten en met elkaar afgespro-
ken dat zij gebruik zouden maken van het aanbod 
van het DVK om collectief toe te treden, hetgeen het 
 voordeel had dat de leden niet individueel geballo-
teerd hoefden te worden.

 • Op 27 januari 1942 treedt Arti toe tot de Kultuurka-
mer en meldt daarmee tevens al haar leden aan. Een 
 veertigtal leden heeft vervolgens het lidmaatschap 
van Arti opgezegd en daarmee de aanmelding voor de 
 Kultuurkamer ongedaan gemaakt.

 • Pas bij de instelling van de Kultuurkamer werd het 
Joden de facto onmogelijk gemaakt nog langer als 
kunstenaar te werken, en dus lid te zijn van een 
kunstenaarsvereniging. In Arti waren ze echter al twee 
maanden eerder niet meer welkom. Het bestuur volgde 
immers de eerdere verordeningen letterlijk en direct 
op.

Kort na de bevrijding werd Arti vanwege haar lidmaat-
schap van de Kultuurkamer door het Militair Gezag onder 
bewind gesteld en het ‘bezettingsbestuur’ vervangen door 
een waarnemend bestuur. Nagegaan moest worden of Arti 
zich als lid van de Kultuurkamer niet had verrijkt aan de 
bezetters en aan instellingen en personen die zich on-Ne-
derlands hadden gedragen. Voor het waarnemend bestuur 
had het Militair Gezag drie kunstenaars aangezocht die 
in 1941, dus voordat de Maatschappij lid was geworden 
van de Kultuurkamer, hun lidmaatschap van Arti hadden 
opgezegd. Als voorzitter werd Hildo Krop gevraagd, als 
secretaris Dirk Nanninga en als penningmeester Sári Góth. 

Nanninga bedankte voor de functie. Krop en Góth verzoch-
ten daarop Ton Meyer secretaris te worden en die had met 
de benoeming ingestemd. Naast het onderzoek naar ‘vijan-
delijk’ vermogen had het Militair Gezag voor de zuivering 
van de sector beeldende kunsten ereraden ingesteld, voor 
de beeldende kunsten de Eereraad voor de Beeldende 
Kunst. De leden van het in het laatste bezettingsjaar func-
tionerende bestuur kregen bij beslissing van 5 januari 1946 
door deze Eereraad voor hun handelingen in bezettingstijd 
de maatregel van uitsluiting van bestuursfuncties opgelegd. 
De Eereraad nam ook zuiveringsmaatregelen tegen kunste-
naars die zich in individueel beoordeelde zaken on-Neder-
lands hadden gedragen.

Democratisering van het bestuur
Tussentijds normaliseerde de Nederlandse samenleving 
zich langzamerhand. Het Militair Gezag werd opgevolgd 
door een burgerlijk bestuur. In februari 1946 werd de Maat-
schappij vrijgegeven. Arti was sinds de oprichting bestuurd 
door een select groepje kunstenaars, de Vergadering van 
Stemhebbende Leden en een uit haar midden gekozen 
bestuur. Dat bestuur had met instemming van die Vergade-
ring de Maatschappij met alle kunstenaarsleden aangemeld 
als lid van de Kultuurkamer. Bij het vrijgeven was de eis 
gesteld dat de bestuursstructuur van de Maatschappij zou 
worden ‘gedemocratiseerd’ en dat alle kunstenaarsleden 
inspraak en medezeggenschap kregen. De Vergadering van 
Stemhebbende Leden van 30 april 1946 koos daarop een 
nieuw bestuur dat de democratisering en de statutenwijzi-
ging moest gaan voorbereiden. Jos Rovers werd de nieuwe 
voorzitter en Piet Rezelman tweede voorzitter. Ook werd 
in deze vergadering een motie aangenomen waarin de 
vergadering zich akkoord verklaarde met de houding van 
het vorige bestuur gedurende de bezettingstijd. Op 7 maart 
1947 fiatteerde de Vergadering van Stemhebbende Leden 
met de nodige tegenzin de statutenwijziging waarbij de 

Naoorlogse  verwikkelingen nader onderzocht

De zaak Ton Meyer
In bezettingstijd draaide Arti zo goed en kwaad als het ging door. De sociëteit was 
in juli 1941 gesloten, maar er werden wel ledententoonstellingen gehouden. Het 
bestuur had de Maatschappij samen met haar kunstenaarsleden eind januari 1942 
aangemeld als lid van de Kultuurkamer. De door de Maatschappij aangemelde 
leden konden, als zij geen lid wilden zijn, dat aan de Kultuurkamer berichten. 
Werd het lidmaatschap op die manier geweigerd, dan verviel ook het lidmaatschap 
van Arti.

Antoinette Frijns en Arend Krikke

Affiche van De Jongste Generatie, 
1948

foto Wim Ruigrok
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zeggenschap van Arti overging naar een Algemene Leden 
Vergadering (ALV). De ALV herbenoemde het bestuur van 
Rovers en Rezelman tot het bestuur van het vernieuwde 
Arti.
Op 18 april 1946 was intussen met de Wet Zuivering Kun-
stenaars ook de zuivering van de kunstwereld wettelijk 
geregeld, waarbij de vonnissen van de ereraden geldig 
waren verklaard, met de mogelijkheid om daartegen bij 
een daarvoor ingestelde Centrale Ereraad voor de Kunsten 
in beroep te gaan. De veroordeelde leden van het ‘bezet-
tingsbestuur’ tekenden hoger beroep aan. Op 23 decem-
ber 1947 publiceerde de Centrale Ereraad voor de Kunst 
zijn uitspraak in dat beroep: ten aanzien van de nog in 
leven zijnde leden van het ‘bezettingsbestuur’ – Bobeldijk, 
Colnot en Van der Poll – is geen gedraging komen vast te 
staan, welke het nemen van een maatregel ten aanzien van 
hen rechtvaardigt.

Tijd om af te rekenen?
De uitspraak van de Centrale Ereraad sterkte het bestuur 
in zijn opvatting dat de bestuursleden in bezettingstijd 
juist hadden gehandeld, zoals Bobeldijk, voorzitter van 
het ‘bezettingsbestuur’, het op de ‘bevrijdingsvergade-
ring’ van 11 mei 1945 had verwoord, toen hij de houding 
en de inspanning van de bestuursleden uit bezettingstijd 
vergeleek met die van het verzet: ‘Maar zij die uitstekende 
en prachtige Nederlandsche instellingen hebben weten 
te bewaren voor ondergang (…), deden niet minder goed 
en belangrijk werk.’ Arti was niet fout geweest. Het door 
het Militair Gezag aangestelde waarnemend bestuur was 

onwettig gebleken.
De Vergadering van Stemhebbende Leden had op 6 april 
1946 de houding van Hildo Krop al als gemeen bestempeld. 
Was het tijd om af te rekenen? Het bestuur had onderzoek 
gedaan naar leden van het door het Militair Gezag aan-
gestelde waarnemend bestuur. Hildo Krop en Sári Góth 
waren geen lid meer van Arti. Dat was anders met Ton 
Meyer, Artilid sinds 1933. Hij was, nadat het bestuur de 
Maatschappij met haar kunstenaarsleden had aangemeld 
bij de Kultuurkamer, lid van Arti en daarmee ook van de 
Kultuurkamer gebleven en was zonder onderbreking zijn 
contributie blijven betalen. Wel stond vast dat Meyer, nadat 
zijn lidmaatschap van de Kultuurkamer was ingegaan, niet 
meer had geëxposeerd.
Op 29 juni 1945 had de Vergadering van Stemhebbende 
Leden beslist dat leden die lid waren geweest van de NSB, 
niet uit de Maatschappij behoefden te worden verwijderd. 
Beeldhouwer Kees Smout had ernaar gevraagd, maar de 
aanwezige leden van toen wensten niet ‘als rechter’ op te 
treden. Voor tweede voorzitter Rezelman, die na de oprich-
ting van de Kultuurkamer wel was blijven exposeren, lag 
dat na de uitspraak van de Ereraad kennelijk anders. Op 
de bestuursvergadering van 21 mei 1948 kaartte hij aan dat 
Ton Meyer als lid moest worden geroyeerd. Hij wenste 
het geval-Meyer te agenderen voor de eerstkomende ALV. 
Het was een principiële kwestie en hij overwoog, als het 
bestuur niet achter hem stond, als bestuurslid af te treden. 
Op deze vergadering trok Rezelman fel van leer: hoe kon 
het dat Meyer, die gedurende de bezetting zijn lidmaat-
schap niet had opgezegd, na de schorsing van het wettige 

Voor zijn verzetshouding als kunstenaar in WO II ontving Ton Meyer de Gerrit van der Veen-penning. Ter gelegenheid van de tentoonstelling Kunst in 
Vrijheid van september/oktober 1945, verlengd tot half november in het Rijksmuseum te Amsterdam, werd een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp 
van een penning als aandenken aan de omgekomen verzetsstrijder Gerrit van der Veen. Hildo Krop won de prijs met zijn ontwerp. De voorzijde toont het 
portret van Van der Veen. Op de keerzijde is een personificatie van de kunst weergegeven, omgeven door zeven vaandelzwaaiende mannenfiguren met het 
omschrift: ‘door hecht verzet de kunst gered van nazismet’.

fotograaf onbekend

bestuur was benoemd tot secretaris van het als strafmaat-
regel door het Militair Gezag ingestelde bestuur? Door die 
functie te aanvaarden had hij in strijd met de belangen 
van Arti gehandeld; hij had als secretaris enige circulaires 
mede ondertekend die het doel hadden de belangen van 
Arti te schaden. Willem Knip, tweede secretaris en al lid 
sinds 1918, voegde eraan toe dat alleen al het gaan zitten 
op die bestuurdersplaats aanleiding genoeg was om te 
royeren.
Voorzitter Rovers wees er toen op dat, voordat er een 
beslissing tot royement kon worden genomen, Meyer vol-
gens de nieuwe statuten eerst gelegenheid moest worden 
gegeven om zich tegen de beschuldigingen te verweren. 
Moest Ton Meyers lidmaatschap in afwachting daarvan 
worden geschorst? Oudgediende stemhebbend lid Lizzy 
Ansingh, die haar lidmaatschap in 1943 had opgezegd en 
direct na de bevrijding weer lid was geworden, was tegen 
schorsing, een ander oudgediende stemhebbend lid, Peizel, 
was voor. De meerderheid van de vergadering stemde voor 
schorsing. Meyer ontving de mededeling van de schorsing 
per aangetekende brief. Hij vocht daarop de schorsing 
aan, onder andere met het argument dat het besluit was 
genomen in strijd met art. 45 van de Statuten. Dat bleek bij 
nader inzien ook zo te zijn. Voor een besluit tot schorsing 
diende, evenals voor een besluit tot royement, een kwart 
van het ledenaantal aanwezig te zijn en dat was niet het 
geval geweest. Het geval-Meyer werd weer geagendeerd, nu 
voor de vergadering van 1 december 1948.

Geschorst
Op die vergadering diende het bestuur opnieuw het 
voorstel in om Meyer vervallen te verklaren van zijn lid-
maatschap. Hij was, zo luidde de argumentatie, tijdens de 
bezetting lid gebleven van Arti en had daarmee de toen 
genomen bestuursmaatregelen gesanctioneerd; hij had 
na de bevrijding zitting genomen in het door het Mili-
tair Gezag als strafmaatregel ingesteld bestuur en daar-
mee degenen die de Maatschappij toen ernstig hadden 
geschaad, gesteund. In de discussie hield Herbert van der 
Poll, secretaris in het ‘bezettingsbestuur’, het kort: ieder lid 
weet wat Meyer jegens de Maatschappij heeft misdreven, 
dus royeren. Kees Maks, na de bevrijding teruggekeerd als 
Artilid, was tegen. Volgens hem was Meyer gedurende de 
oorlog actief geweest in de verzetsbeweging. Hij vond het 
moedig van Meyer dat hij had geweigerd zich als lid van de 
Kultuurkamer aan te melden. Voorzitter Rovers zei daarop 
dat Maks slecht was geïnformeerd.
Deze opmerking van Rovers behoeft een kanttekening. Uit 
de omstandigheid dat Ton Meyer na de bevrijding heeft 
deelgenomen aan de tentoonstelling ‘Kunst in Vrijheid' in 

het Rijksmuseum van september/oktober en verlengd tot 
half november 1945 en toen voor zijn verzetswerk de Gerrit 
van der Veen-penning ontving, kan worden afgeleid dat 
hij in het verzet had gezeten. Over het lidmaatschap van 
de Kultuurkamer van deelnemende kunstenaars berichtte 
de bijbehorende catalogus: De enkele der hier vertegen-
woordigde kunstenaars die zich lieten inschrijven bij de 
Kultuurkamer ‘deden dit in overleg met illegale contacten 
om hun verzet te bemantelen’. Ook had hij gedurende de 
bezetting een aantal werken van de Joodse kunstenaars 
Else Berg en Mommie Schwarz in zijn atelier verstopt, die 
zij vlak voor hun vertrek naar Westerbork bij hem achter-
lieten en die na de oorlog zijn teruggevonden.
Kees Heynsius, een oudgediende stemhebbend lid die in 
de organisatie van de Kultuurkamer lid was geweest van de 
Raad van Advies voor opdrachten aan beeldende kun-
stenaars, vond dat Meyer, toen deze werd aangezocht om 
zitting te nemen in dat onrechtmatige bestuur, eerst voe-
ling had moeten zoeken met het wettige bestuur. Cornelis 
Koning merkte nog op dat als Arti Ton Meyer royeerde, de 
kloof tussen de Maatschappij en de uit de illegaliteit voort-
gekomen Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen 
alleen maar groter zou worden. Dat zag voorzitter Rovers 
niet gebeuren: de Maatschappij had de Federatie niets in 
de weg gelegd, integendeel: Arti had in de zomer van 1948 
laten blijken vernieuwing van de kunst te steunen met de 
in het gebouw van de Maatschappij belangeloos georgani-
seerde tentoonstelling ‘De Jongste Generatie’. De exposan-
ten, onder wie Karel Appel, Corneille, Constant Nieuwen-
huys, Wolvenkamp en Sierhuis, allen schilders die geen 
lid waren van Arti, hadden elkaar zelf mogen uitzoeken. 

Affiche van Kunst 
in Vrijheid, 1949, 
ontworpen door Willy 
Boers

fotograaf 
 onbekend
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Hierop werd de discussie gesloten en stemde de meerder-
heid van de vergadering voor schorsing, zodat Meyer in de 
gelegenheid kon worden gesteld zich te verdedigen.

In lidmaatschap hersteld
Het was daarop aan de ALV van 1 februari 1949 om het 
geval-Meyer verder te behandelen. Deze vergadering werd 
voorgezeten door David Schulman, die Rovers als voor-
zitter was opgevolgd. Ook de initiator van de zaak-Meyer, 
Rezelman, was afgetreden en als tweede voorzitter vervan-
gen door een eveneens oudgediende, de kunstschilder Jan 
van Tongeren. Ton Meyer verscheen op de vergadering om 
uitleg te geven over het gebeuren, zoals dat volgens hem 
had plaatsgehad. Krop en Góth hadden hem voor de func-
tie gevraagd en hij had gemeend daarop in het belang van 
Arti te moeten ingaan. Hij had er niet aan gedacht eerst 
contact op te nemen met het wettige bestuur. Toen Meyer 
zei dat hij zich naar buiten toe nooit als secretaris had 
gepresenteerd, legde Heynsius – zo staat het in de notulen 
– aan de vergadering twee circulaires over, ondertekend 
door de leden van het door het Militair Gezag aangestelde 
bestuur. Meyer antwoordde dat hij de circulaires niet 
kende.
Kunstschilder Louis Schutte, Artilid sinds 1939, zei dat 
hij als een van de weinige Artileden aanwezig was geweest 
op de vergadering die door het door het Militair Gezag 
aangesteld bestuur in het najaar van 1945 was uitgeschre-
ven. Hij had gevraagd wat de bedoeling was met betrek-
king tot de toekomst van Arti en voorzitter Krop had toen 
gezegd dat het militair bestuur aan de Kroon toestemming 
zou vragen voor een statutenwijziging. De bedoelingen 
van Meyer, aldus Schutte, waren dus zeker niet geweest 
om Arti in haar wettige vorm te behouden. Nadat ook de 

oudgedienden Germ de Jong, Peizel, Hesterman, Sluyters, 
Koster en Knip hun zegje nog hadden gedaan, zei Meyer 
nogmaals dat zijn bedoelingen goed waren geweest, dat 
het hem speet dat het zo gelopen was en dat hij het niet 
altijd eens was geweest met het optreden van het militair 
bestuur. Arie van Mever, voor de bevrijding kunstlievend 
lid-exposant sinds 1930 en met ingang van 1949 benoemd 
tot penningmeester, vroeg daarop aan Meyer of deze zijn 
spijtbetuiging in een schriftelijke verklaring wilde beves-
tigen, maar daar ging Meyer niet op in. Hij vond dat hij de 
zaak van zijn kant voldoende had uiteengezet en verliet de 
vergadering. Het voorstel om Meyer als lid te royeren werd 
in stemming gebracht; de uitslag was dat er van de aanwe-
zige kunstenaarsleden 21 voor het royement stemden en 
21 tegen; één lid stemde blanco. Het voorstel was hiermee 
verworpen. Meyer zou worden bericht dat hij weer in zijn 
rechten als lid van de Maatschappij was hersteld. Een 
vernieuwd Arti had begin 1949 met betrekking tot omgaan 
met het oorlogsverleden haar verdeeldheid getoond. Het 
was duidelijk, de oude garde van Arti bleef vinden dat de 
Maatschappij door het Militair Gezag zeer onrechtvaardig 
was behandeld.

Bron
Arti archief, inv. nr. 319. Notulen bestuursvergaderingen 
1947-1950 en inv. nr. 315. Notulen vergaderingen van 
leden-kunstenaars mrt. 1947 – nov. 1954.

Ton Meyer

fotograaf 
 onbekend

Mijn vriendschap met 
Theo Kley zat boor-
devol hoogtepunten. 
Qua temperament kon 
het ook omslaan, maar 
een ontmoeting was in 
ieder geval nooit saai. 
Tijdens bijeenkomsten 
op zijn dakterras in de 
stad of in onze ateliers 
op Ruigoord werd 
vooral allemachtig veel 
gelachen. Hij kwam 
overal tevoorschijn als 
een kleurrijke, vrolijke 
en inspirerende ver-
schijning, vol levendige 
ideeën en alternatieve 
plannen.
Met zijn dood komt er een einde aan een tijdperk van 
ludiek-geëngageerde kunstenaars met wortels in de 
revolutionaire naoorlogse jaren van Magies Amsterdam. 
Hij behoorde tot een groep kunstenaars die op speelse 
wijze indringend commentaar leverde op zorgwekkende 
ontwikkelingen. Het was de tijd van ‘de verbeelding aan de 
macht’!

Geruchtmakende initiatieven
Tot de kern van de groep behoorden de schilderende tand-
arts Max Reneman (Openbaar Kunstgebit), musicus Hub 
Mathijssen (Resistentieorkest) en Robert Jasper Groot-
veld, de anti-rookmagiër. Als gangmaker speelde Theo 
een belangrijke rol in geruchtmakende initiatieven als het 
Eksoties Kietsj Konservaatoriejum, het Nurks Mannenkoor 
en het Deskundologisch Laboratorium.
De Insekten Sekte, een milieubeweging avant la lettre, 
wilde toen al iets doen tegen het verdwijnen van insecten-
soorten door toenemend gebruik van landbouwgif. Theo 
reikte aan John Lennon en Yoko Ono het erelidmaatschap 
uit tijdens hun Bed-In-vredesactie in het Amsterdamse 
Hilton Hotel. Eveneens in 1969 werd een grote Vlinder-
opera uitgevoerd in Paradiso.
Deze ludieke acties werden vastgelegd door bekende foto-
grafen uit die tijd, als Gerda van der Veen en Cor Jaring. 
Theo was een nauwgezet archivaris en publiceerde uitga-
ven met zijn Uitgeverij De Volle Maan. Zijn archief toegan-
kelijk maken als inspiratiebron voor huidige en komende 
generaties is van groot belang.

Betrokkenheid
Een nog 
springlevend 
product van 
Magies Amster-
dam is het 
Amsterdams 
Ballon Gezel-
schap (1972) 
ofwel ‘de harde 
kern van de 
zachte lucht-
vaart’, dat zich 
mettertijd op 
Ruigoord heeft 
gevestigd en al 
bijna een halve 
eeuw op 28 
december het 

Ballonfeest in Paradiso organiseert. Theo was medeoprich-
ter en vestigde zijn atelier in 1996 ook op Ruigoord.
Als hij aan iets een hekel had, was het om voor lolbroek te 
worden aangezien – hoewel zijn uitdossing en gedrag daar-
mee in tegenspraak kon zijn. Bij meer intiem contact kwam 
steeds zijn oprechte maatschappelijke betrokkenheid naar 
voren. Bij alles wat hij ook op artistiek gebied deed, was dit 
zijn belangrijkste drijfveer.
Ik dank aan Theo, als levensgenoot, collega en vriend, heel 
veel intense jaren van creativiteit, plezier en vooral ook 
diepgang. Hij heeft er in ieder geval aan willen bijdragen 
dat hij de wereld mooier en beter zou achterlaten.

Ruigoord, 8 november 2022

Einde van een tijdperk
Het engagement van Theo Kley, levenskunstenaar 

1936 ~ 2022
Het voelt kaal op Ruigoord en ook Amsterdam lijkt een stuk leger. Het gat dat 
Theo Kley achterlaat, valt moeilijk te dichten. Eind oktober overleed hij thuis in 
Amsterdam, na een levenslange betrokkenheid bij de artistieke voorhoede van de 
alternatieve beweging.

Elsje Elysée Stroetinga

Theo met de groene snor

Theo’s theetuin
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Het lijkt bijna de negentiende eeuw in de bovenzalen 
van Arti. De Salon 2022 heeft meer dan 250 deelnemers 
getrokken, die samen tegen de 300 werken hebben inge-
leverd. Arti’s jaarlijkse Salon, waar kunstenaarsleden een 
werk kunnen laten zien dat ze het afgelopen jaar hebben 
gemaakt, blijkt in populariteit te kunnen concurreren met 
de negentiende-eeuwse Parijse salons. Hoe groot de expo-

sitieruimte van Arti ook is, deze 300 doeken, tekeningen, 
installaties, sculpturen, textielproducten of video’s moeten 
qua ruimte met elkaar concurreren. Dus hangen de werken 
in twee rijen boven elkaar. Zonder elkaar overigens in de 
weg te zitten, en dat is een grote verdienste van de Beoor-
delingscommissie, die in ruim anderhalve dag deze vloed 
aan kunst een plaats heeft weten te geven.

Salon d’hiver 
breekt records
foto’s Miriam van Praag

Joep Neefjes

Eliane Gerrits

Jongeren
Artileden besluiten zelf of ze meedoen aan de Salon. In 
het verleden betekende dit doorgaans dat leden die al wat 
langer meeliepen deelnamen. Dit jaar is het opmerkelijk 
dat de tentoonstelling zowel gevestigde namen biedt als 
jongeren. Van de net afgelopen Buning Brongers-expositie 

hebben een paar prijswinnaars besloten een werk te laten 
hangen, Sprout-gelauwerde Vivian Mac Gillavry doet mee 
en de met de Jan Sluijtersprijs voor jong talent bekroonde 
Jochem Mestriner heeft eveneens een werk ingeleverd. Het 
beleid van Arti om aandacht te geven aan jonge kunste-
naars begint vruchten af te werpen.

Moritz Ebinger

Wendela Gevers Deynoot Serge Verheugen

Alex Palmboom
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Blauw
Wie de Salon bezoekt, komt rechts in een Blauwe Kamer. 
Blauw blijkt dit jaar zo populair dat de commissie een 
volledige blauwe wand heeft kunnen inrichten. Op de 
voorgrond staat een installatie van Henk Wijnen, waarin 
blauw al een rol speelt, maar meteen daarachter doemt een 

muur op met werken van onder meer Hans Ensink, Karin 
Bucholtz, Erna Anema, Moniek Voulon, Agnes van Gelde-
ren, Siert Dallinga en Astrid Moors, waarin de kleur blauw 
een prominente rol speelt.

Blauwe wand 

Sonata Le Paite Liesbeth Sevenhuijsen

Fragiel
Kenmerkte de Salon van 2021 zich door de aanwezigheid 
van een groot aantal textiele kunstwerken, die trend zet 
zich dit jaar niet voort. Er zijn enige textielwerken, zoals 
een uiterst fragiel web van Marian Bijlenga met kleurige 
ritmisch geplaatste dotten gemaakt van paardenhaar, dat 
meteen links bij binnenkomst te zien is, maar zo promi-
nent als vorig jaar zijn de textielwerken nu niet. Even teer 
is het schildpadsilhouet dat Yvonne Strang ingebracht 

heeft. De omtrek van haar eigen, inmiddels 70 of 80 jaar 
oude schildpad, geaccentueerd met pareltjes. Willem 
Speekenbrink toont daarentegen een uiterst robuust werk 
van acrylgips, een bloemkelkachtige sculptuur bestaande 
uit vier kelken, waarvan er slechts een gevuld is. De toe-
lichting legt uit dat de andere leeg zijn, omdat zijn ouders 
voor hem drie ‘borelingen’ gehad hebben die overleden 
waren voor hijzelf het licht zag. (CH).

Info
Salon, Arti, Rokin 112, Amsterdam; tot en met 8 januari

Mathilde Mupe

R.M. Steenhorst Miles Philips



28 Articula

De twee samenstellers, Rudie Kagie en Marius van Leeu-
wen, zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben 
verdomd goed nagedacht over de opzet van hun boek. 
Allereerst natuurlijk al over het beeldmateriaal dat ze ‒ 
breed uitgemeten ‒ een plaats hebben gegeven: foto’s, 
affiches en tekeningen zijn niet alleen paginagroot (347 x 
247 mm!) opgenomen, maar ook heel vaak op een spread 
(twee pagina’s naast elkaar). Geweldig! Een paar namen? 
Foto’s van Ed van der Elsken, Eddy Posthuma de Boer en 
Ferry André de la Porte, tekeningen en affiches van Peter 
van Straaten, Opland en Frits Müller. Het beeldmateriaal is 
voor elke lezer en kijker volop genieten.
Ook de bijbehorende teksten mogen er zijn. Vanzelfspre-
kend gaan die over de geschiedenis, maar er is verder 
volop aandacht voor affaires, ruzies, de Sinterklaasviering, 

spelletjes (sjoelbakken…) en andere onzin. Er zijn geschre-
ven portretten van enkele Kring-iconen, zoals Rijk de 
Gooyer, Willem Wittkampf, Gras Heyen, Opland en Peter 
van Straaten. Er is een ‘spread-grote’ foto van het Kring-
koor waar ‒ surprise! ‒ onder anderen Annemarie Oster en 
Clairy Polak deel van uitmaken.

Ballotage
En er is nieuws, zoals de aanmelding van Willem  Frederik 
Hermans als lid de dato 29 december 1945, waarbij de 
namen van de ‘voorstellers’ (Ed. Hoornik, Gerard den Bra-
bander en A. Prager [?]) gelukkig niet ontbreken. Heel leuk 
is de systematische weigering door De Kring van Louis van 
Gasteren jr. als lid. De acteur had in de oorlog een lastige 
Joodse onderduiker in de Beethovenstraat vermoord, zoge-
naamd geliquideerd uit naam van het verzet. En wie tegen 
die weigering door de ballotagecommissie van De Kring 
onder anderen protesteerde? Kringlid Lucebert, die als 
Bertus Swaanswijk nog in 1944 volop het antisemitisme en 
naionaalsocialisme was toegedaan, zo weten we inmiddels 
dankzij zijn biograaf Wim Hazeu en NRC-redactrice Toef 
Jaeger.
Het boek bevat mooie anekdotes. Eén voorbeeld. Renate 
Rubinstein, zo lees ik, kon bij De Kring heel indrukwek-
kend op een barkruk zitten. Vooral als zij een rok droeg 
en haar lange benen over elkaar had geslagen. Zittend op 
haar kruk keek zij over iedereen heen. Toen kwam Hein 
Donner binnen. Hij keek naar haar, naar die lange benen, 
die spitse neus en die kop met haar en zei à bout portant: 
‘Zeg, Renate, je begint steeds meer te lijken op je grootste 
probleem: de ooievaar!’
De twee samenstellers hebben gelukkig verder gekeken 
dan De Kring klein is. Hun boek bevat diverse foto’s van 
het Leidseplein en het Kleine-Gartmanplantsoen door de 

 Kunstenaarssociëteit De Kring

Alle dagen feest, maar… 
the party is over
Het boek dat is verschenen bij de viering van het 
honderdjarig bestaan van De Kring is werkelijk meesterlijk! 
Zowel naar inhoud als naar vormgeving als naar bezorging. 
Zoiets zie en lees je niet vaak.

Bob Polak

Omslag met foto van Ed van der Elsken van Rob 
Wout (Opland) met onbekende vriendin in 1955 op 
De Kring.

eeuw heen. Je ziet ‒ onder heel veel meer 
‒ hoe het autoverkeer decennialang steeds 
verder oprukte, maar inmiddels steeds 
verder uit beeld verdwijnt. Je kunt en mag 
een kunstenaarssociëteit nooit los zien van 
ontwikkelingen elders in de stad.
Een boek bij het honderdjarig bestaan 
van De Kring kan nooit volledig zijn. Wat 
natuurlijk als eerste opvalt, is dat er ‒ afge-
zien van de tekeningen, affiches en foto’s ‒ 
geen afbeeldingen van kunstwerken (schilderijen, beeld-
houwwerken, etsen, linogravures, noem maar op) in dit 
jubileumboek zijn opgenomen. Of zijn er nooit schilders 
en beeldhouwers en etsers lid geweest van De Kring? Tege-
lijk: diverse foto’s en tekeningen zag ik al in eerdere uitga-
ven van en over De Kring, zoals in De laatste cent (2017), dat 
eveneens door Kagie en Van Leeuwen werd samengesteld.

Tijdgeest
Behalve een geweldig boek is het ‘honderdjarige boek’ ook 
een triest boek. Jarenlang was het alle dagen feest op De 
Kring, het aantal foto’s in dit boek van feesten en dans-
partijen is legio, maar wie de laatste periode doorneemt, 
beseft dat the party over is. Het lijkt op De Kring langza-
merhand wel een heel tam en braaf zootje. Vroeger vond er 
nog weleens een vechtpartij plaats of werd een lid wegens 
wangedrag een tijdje de toegang ontzegd. Of die tamheid 
iets te maken heeft met de overname door Harry de Winter 
en Bob Meijer eind vorige eeuw en de daarmee samenhan-
gende verbouwing? Dat lijkt me niet.
Het zal eerder aan de tijdgeest liggen. De glorietijd van 
De Kring is voorbij. Het was eerst en vooral een sociëteit 
van de oorlogsgeneratie en van nog enige Nachwuchs. 
De Kring was de sociëteit van communisten zoals Harry 
Mulisch en Peter Schat. De Kring was de sociëteit van los-
geslagen gereformeerden zoals J.H. Donner, Han Lammers 
en Rijk de Gooyer. De laatste zei al in 1985: ‘De bohemiens 

sterven uit. De Kring is een soort burgermansclubje 
geworden. Wat er nu aan toneelvolk zit, blijft niet lang. Het 
moet vroeg op, naar de repetitie. Geld verdienen om een 
tweede huisje te kopen.’
De Kring is nooit mijn ‘thuis’ geweest ‒ toen niet, nu niet, 
nooit. Ik hoor bij het vroegere Keyzer en nu bij Wildschut 
en in Bergen (N.-H.) hoor ik bij De Pilaren. En dus hoor 
ik bij Arti. Maar dat boek dat bij het honderdjarig bestaan 
van De Kring is verschenen, mag er wezen en kan niet luid 
genoeg worden aangeprezen! Ja, dat rijmt. De prijs is     
€ 49,90 en dat is het boek ten volle waard.

Affiche van Opland rond 1980.

Benjamin Herman 
tijdens een diner in 
de barruimte van de 
sociëteit.
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tekst Hans Kuiper
foto's Josje Crince Le Roy

Er is een nieuw initiatief in Arti, een maandelijkse borrel!
Mij bereiken de laatste maanden van verschillende zijden 
berichten dat Arti de dynamiek van ‘voor corona’ (nog) 
niet terug heeft. Vandaar dat ik verwacht dat het nieuwe 
borrelinitiatief een succes gaat worden. Ik spreek met 
Marieke Coppens, Claudia Mulder en Marius van Zand-
wijk, de initiatiefnemers, in de sociëteit, terwijl het buiten  
na urenlange regens net droog is en de toeristen zich 
weer voorzichtig, wel gewapend met paraplu, wagen op 
het glibberige Rokin. Er valt zowaar een eerste zonne-
straal op het Allard Pierson-museum aan de overkant, 
maar dat terzijde.

‘We willen een platform creëren waar de ontmoeting 
centraal staat, waar je ook een meer inhoudelijk gesprek 
kunt voeren met gelijkgestemden’, zo antwoorden Marius 
en Claudia op mijn openingsvraag. ‘Een kunst-stamkroeg 
in Arti, alles ademt hier ideeënrijkdom uit. Onze oproep is: 
Kom allemaal! Het platform wil laagdrempelig zijn.’
Marius: ‘Ik ben een nieuw lid uit de coronatijd. De borrel 
gaat over ontmoeten en minder om “relatiebeheer”, zoals 
het bezoeken van een tentoonstellingsopening.’ ‘Arti is de 
plek om gelijkgestemden te ontmoeten’, vult Claudia aan. 
‘Arti heeft een goede naam in de broedplaatsen.’
Marieke: ‘Waar zie je nog de “Open Call”, waar je op je 
eigen voorwaarden een tentoonstelling in de bovenzaal 
kunt maken?’
Marius: ‘De borrel wil maximale inclusiviteit. Tegenover de 
buitenwacht kan Arti soms exclusief overkomen.  Claudia: 
‘Arti is een bolwerk, de sociëteit heeft een koloniale 
uitstraling, de architectuur is heel specifiek.’ Marius ver-
wijst naar de recente ‘Big Dada’-tentoonstelling: ‘Op de 
dansvloer mengen oudere met jongere leden, dat is heel 
bijzonder.’ Marieke merkt echter op dat de maandelijkse 
borrel niet exclusief voor leden hoeft te zijn. ‘Er is een 

instapmogelijkheid, misschien vind je het interessant om 
lid te worden’, zegt Claudia. 
De drie stralen positiviteit uit. Ze spraken voor het initia-
tief met Johanna, Kaj en Mirjam, medewerkers van Arti, die 
het alle drie een goed idee vonden. Marieke wil het liefst 
‘elke avond een borrel, zodat je je nooit verloren voelt’. 
De vereniging inspireert nog steeds tot dit soort initiatie-
ven; de omgeving is daarbij niet onbelangrijk, vermoed 
ik, en ook vrij uniek voor Amsterdamse begrippen. Alleen 
rond het Vondelpark zijn er negentiende-eeuwse villa’s te 
vinden met zo’n statige sfeer: een trapportaal van Berlage 
is echter een zeldzaamheid en een schilderij van Breitner 
vind je eigenlijk alleen nog in musea.
Op mijn vraag: ‘Willen jullie de borrel ook combineren 
met een programma, bijvoorbeeld een lezing?’, antwoordt 
Claudia: ‘Nee, het gaat juist om het praten, niet het stil 
zijn.’
Elke eerste donderdag van de maand om 20.00 uur vindt 
de borrel plaats. ‘Er kan wel iets aan voorafgaan, samen 
eten bijvoorbeeld.’
De drie zijn eigenhandig aan de slag gegaan. Vanuit Arti 
zijn er wat posters geprint en ze zijn Kaj erkentelijk voor 
de goede fles wijn die hij ter beschikking stelde. ‘We willen 
Arti leren kennen, los van de politieke verhoudingen.’

De eerste twee borrels zijn inmiddels geweest. Er waren 
gesprekken te beluisteren over de javamens, kunstroof, 
invasieve exotische soorten, herdenken en de Tweede 
Wereldoorlog (actueel met de aandacht voor het oorlogs-
verleden van Arti). Claudia benadrukt dat de borrel ook 
praten over je werk en de bijbehorende uitdagingen kan 
inhouden. ‘Je kunt je kwetsbaar opstellen, want je wordt 
begrepen (…) We hebben geen einddoel, we weten niet 
waar het heen gaat.’

Borreltijd!

… Het gaat om het praten ...

De initiatiefnemers van de maandelijkse donderdagborrel.

Club 
Femina
Cor Prinsen, een bevriende klasgenoot, woont in Zand-
voort. In zijn vrije uren is hij strandsteward of barkeeper. 
Tijdens het zomerseizoen zet hij in alle vroegte ligstoelen 
uit, de rest van de dag is hij druk met het verhuren ervan. 
Op zaterdagen buiten het seizoen staat hij driftig cocktails 
te shaken. Dit omdat zijn strandtentbaas tevens eigenaar 
is van een nachtclub aan het Rembrandtplein. Hij heeft 
Cor laten weten op zoek te zijn naar iemand die in aanloop 
naar de kerstdagen zijn club van passende decoraties kan 
voorzien. Cor denkt dat dit wel iets voor mij is.
En zo zit ik een paar dagen later ’s middags in een lege 
nachtclub in een rood pluchen fauteuil. Ik kijk mijn 
ogen uit. Gouden pilaren en dito spiegels. Discoballen 
en gekleurde spots aan het plafond. Een ronddraaiend 
podium dat het glanzende middelpunt vormt van de 
sfeerverlichte ruimte. Juist als een juffrouw in een witte 
badjas het podium betreedt voor een repetitie, komt de 
eigenaar – type Zwarte Joop – zich aan mij voorstellen. Zijn 
buik representeert het goede nachtleven op overtuigende 
wijze. Hij neemt plaats in een soortgelijke fauteuil tegen-
over mij. Of ik de wanden van zijn zaak een beetje kerste-
rig zou kunnen aankleden. Gewoon een beetje gezellig, 
weet je wel. Effe een keer wat anders dan van die geijkte 
dennentakken aan de muur. En wat zoiets dan zou moeten 
kosten. Na een korte rondleiding door de zaak komen we 
een prijs overeen en duwt hij mij een visitekaartje in de 
handen: Club Femina, bar-cabaret. The smartest nightclub 
in Amsterdam. Open from 10 pm till 4 am. Er staat een 
tekeningetje bij van een wellustige danseres. Duidelijk.
Vanaf nu ben ik dagenlang na schooltijd bezig. Mijn 
koude slaapkamer boven is tevens mijn atelier. Het 
 butagaskacheltje doet zijn stinkende best om de ijsbloe-
men op de ramen te verjagen. Elke middag opnieuw breng 
ik mezelf in hogere kerstsferen. Op een tiental platen 
board schilder ik levensgrote blote engelen. De een in 
een nog wulpser houding dan de ander. Piepschuimen 
halve bollen met spenen erop geven het geheel een subtiel 
3D-effect. Helemaal als alles in de roze verf staat, ben ik 
niet ontevreden. De serie blote kerstmannen, waar ik een 
piek en een setje kerstballen op bevestig, doet er niet voor 
onder.
Juist wanneer ik met het pièce de résistance bezig ben, 
komt mijn vader onaangekondigd naar boven gelopen. ‘Ik 
wil nou wel eens weten waar je al die tijd mee …’ Verder 
komt hij niet. Bij het zien van de in elkaar verstrengelde 

kerstman en engel loopt hij rood aan. ‘Wat is dat voor 
smeerlapperij? Wil je daar ogenblikkelijk mee ophouden! 
Ben je helemaal van God los?’ En weg is-ie. Misschien 
beter om niet te vragen of hij binnenkort vervoer kan 
regelen.
Maar ’s avonds onder het eten wil hij ineens weten hoe ik, 
zonder enige ervaring, die zooi denk op te hangen in die 
ballentent. En of het niet handig is als iemand mij erbij 
helpt. Het eten valt van mijn vork.
Een week later heeft mijn vader ‘een mannetje’ gecharterd, 
inclusief bestelbus. Samen met meneer Kars breng ik de 
uitgezaagde kerstfiguren naar Femina. Daar blijken we niet 
meer dan een uurtje nodig te hebben om de ophangklus te 
klaren.
Ik ben een keer op een late zaterdagavond terug geweest 
om te kijken of alles er nog netjes bij hing.

illustratie Peter van Hugten
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foto’s Josje Crince Le Roy

Arti is al stokoud. De Vereniging Maatschappij Arti et 
Amicitiae stamt immers van 1839. Leden uit die beginja-
ren zijn er natuurlijk niet meer, hoewel er nog wel sporen 
van de oprichters en van de eerste actieve kunstenaars in 
de archieven te vinden zijn. Arti heeft in de daaropvol-
gende 183 jaren van haar bestaan een woelige geschiedenis 
gekend, zoals de tentoonstelling over Arti’s oorlogsverle-
den nog eens heeft bevestigd. Maar ook in de naoorlogse 

jaren is er veel gebeurd. Onder de leden van Arti zijn er 
nog een aantal die uit eigen waarneming kunnen verhalen 
over de jaren zeventig en tachtig. Het bestuur heeft het 
initiatief genomen om leden die Arti vijftig jaar of meer 
trouw gebleven zijn in het zonnetje te zetten met een 
speciaal Gouden Leden-diner, dat plaatsgevonden heeft op 
1 december jl. en waar kunstenaarsleden en kunstlievende 
leden met elkaar herinneringen hebben opgehaald en 
sterke verhalen uitgewisseld (CH).

Gouden Leden-diner

Op de rug gezien naast Jeroen Werner Willeke van 
Tijn, bijna Gouden Lid. Op de achtergrond in de 
handen van het beeld een schilderij van Willeke van 
Tijn. Het schilderij rechts op de foto is van Gouden 
Lid Gerbrand Volger. Verder met bril en licht jasje 
Gouden Lid Chris van Geest met naast hem zijn 
partner.

Aan het hoofd van de tafel Artivoorzitter Jeroen 
Werner, rechts op de foto Ria Stork. Links naast 
Jeroen Werner Gouden Lid Anneke Kuyper, 
daarnaast Hetty Heyster, langdurig Artilid, maar 
nog niet jubilerend, en partner van de naast haar 
zittende Bert Grootjohann, Gouden Lid. Op de 
voorgrond nog net te zien: de bril van Gouden 
kunstlievend Lid Arthur Bauer

Willeke van Tijn toont haar werk, op de voorgrond kunstlievend lid Ernst Menick met eigen werk
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De Britse modefotograaf Tim Walker is in 1970 geboren en 
deed als achttienjarige archiefwerk bij het mediabedrijf 
Condé Nast. Daar ontdekte hij het werk van Cecil Beaton 
en raakte hij geïnteresseerd in fotografie. Na zijn oplei-
ding aan het Exeter College of Art wordt hij assistent bij 
Richard Avedon in New York. Zijn eigen carrière begint 
als hij op zijn vijfentwintigste zijn eerste modereportage 
maakt voor Vogue. Daarna werkt hij voor onder andere W, 
i-D, AnOther en LOVE Magazine.

Het V&A benaderde Tim Walker om het publiek te 
enthousiasmeren voor de kunstschatten die het bezit. Het 
museum heeft de grootste fotocollectie ter wereld, met 
werk van onder meer William Henry Fox Talbot en Julia 
Margaret Cameron, maar ook van hedendaagse fotografen 
als Diana Arbus en Cecil Beaton – en van Tim Walker zelf.
Het verzoek resulteerde in tien nieuwe fotografieseries, die 
rechtstreeks beïnvloed zijn door schatten uit de enorme 
collectie van het V&A, voor Walker een ongekende bron 

van inspiratie. Samen met conservatoren en archi-
varissen dwaalt hij door de indrukwekkende zalen, 
depots en verborgen hoekjes van het museum, op 
zoek naar objecten die zijn verbeelding prikkelen.
Het tentoonstellingsontwerp van ‘Wonderful 
Things’ is van de hand van Maison the Faux en 
gebaseerd op het ontwerp dat de Britse creative 
Shona Heath, Tim Walkers vaste samenwerkings-
partner, eerder voor de gelijknamige expositie in het 
V&A heeft gemaakt. Het sluit aan bij Walkers stijl, 
die gekenmerkt wordt door fantasievolle en sprook-
jesachtige taferelen geïnspireerd door zijn kinder-
tijd, de natuur, met name het Engelse platteland, 
surrealisme en romantiek. Hij omarmt de individua-
liteit en diversiteit van de mens en toont de schoon-
heid daarvan in zijn werk.

Oneindige variëteit
Vanaf de eerste witte zaal waar zijn iconische foto’s 
en zijn eerste filmprojecten worden vertoond, loop 
je Walkers wondere wereld binnen. De groots uitge-
werkte en vaak surreële sets kwamen tot stand met 
een team van bekende modeontwerpers en model-
len, zoals Victor & Rolf, Balenciaga en Alexander 
McQueen, Tilda Swinton en Björk. Na een research 
van enkele weken leverde ieder teamlid een bijdrage 
aan de uiteindelijke shoot.
Volgens Tim Walker kan een ontmoeting met 

Groots uitgewerkte droomwerelden

Tim Walker:  
Wonderful Things
De tentoonstelling van Tim Walker in Rotterdam is onderdeel van het dertigjarige jubileum van de Kunsthal dat op 1 november 
2022 werd gevierd. De samenwerking tussen het Londense Victoria and Albert Museum en Tim Walker heeft zeker een schat 
aan wonderlijke dingen opgeleverd.

tekst Miriam van Praag
foto's Tim Walker Studio

Box of Delights – James Spencer wears hat by Philip Treacy. 
Fashion: Walter Van Beirendonck. London, 2018

schoonheid je onderuithalen. De betrokken voorwerpen 
doen zijn hart sneller kloppen en hij voelt een explosie van 
liefde, die hem lijfelijk overneemt. Dat gevoel wil hij vast-
leggen door met zijn foto’s niet alleen de fysieke aanwezig-
heid van een object, maar tegelijk zijn emotionele reactie 
erop weer te geven. Het is een soort instinctieve respons, 
waarin hij met verbazing moet erkennen dat hij het object 
nooit eerder heeft gezien.
Hij noemt het V&A een bron van schoonheid, een heilige 
plek, een paleis om te dromen. Schoonheid is oneindig 
en kent een oneindige variëteit. De ontmoetingen met het 
sublieme zijn zielverheffend en Walker wil dat te laten 
zien: bijvoorbeeld in de kleine snuifdoos met draken die 
de inspiratie voor ‘Lil Dragon’ was.

Zijn tocht door het V&A was voor Tim Walker een avon-
tuur: hij mocht door het sleutelgat kruipen en levert van 
zijn kant zijn bijdrage door in foto’s te vertellen over de 
verscheidenheid aan schoonheid in de mensheid, verbeeld 
in een wereld van spectaculair design en kleur. De foto-
graaf is vol lof over de curatoren van het museum, die door 
alle tijden heen met liefde zorg dragen voor de kunst-
voorwerpen die zij niet bezitten, maar willen tonen, zodat 
iedereen ervan kan genieten. De serie ‘Handle with Care’ is 
zijn eerbetoon aan de curatoren.
‘Wonderful Things’ is, kortom, een kleurrijke en prachtig 
vormgegeven belevenis die iedereen moet gaan zien.

De tentoonstelling duurt nog tot 29 januari 2023.

Pen & ink – Duckie Thot, Aubrey’s shadow. Fashion: Saint Laurent. London, 2017
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