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Marie Louise Elshout, Girl#1, 30 × 24 cm, 
potlood en olieverf op doek, 2016.  
Haar artikel vindt u op pag. 4 en 5. 
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‘s Woensdags had ik Jos nog aan de lijn. Ik 
belde ‘m om een nieuw rubriekje met hem te 
bespreken voor het Pulchri blad. 
“Jos voelt zich niet zo lekker“, zei Els die de 
telefoon opnam. “Hij is gevallen en heeft 
behoorlijk last van z’n ribben en ik weet eer-
lijk gezegd niet of hij je nu wel spreken wil.”
Met de belofte hem niet aan het lachen te 
maken, kreeg ik hem toch aan de lijn en 
besprak het idee om bijvoorbeeld een kwart 
pagina in het Pulchriblad te reserveren voor 
Pulchriberichten zoals; jubilarissen, nieuwe 
kunstenaars- en kunstlievende leden, belang-
rijke data en overledenen. Hij vond het een 
prima plan en zei: “Maak maar een lijstje, 
stuur dat naar Marose en doe mij een 
cc’tje.” 
Dat lijstje is inmiddels klaar…, wrang ge - 
noeg is hij de eerste die daarop voorkomt.

Jos…, ons Joske zoals ik hem vaak be titelde 
in mailtjes en in gesprekken. Een aimabele 
man, journalist in hart en nieren. Integer met 
een groot analytisch vermogen, soms 
scherp, soms humorvol, maar altijd duidelijk 
en met een hele fraaie pen.

Jos Poels overleden

Telkens als ik een van de ‘jongens’ uit de 
oude PR-commissie tegenkom, smeden we 
het plan voor een reünie. Maar na het Max-
tijdperk is het er niet van gekomen. Geluk-
kig zagen we Jos P. (niet te verwarren met 
Jos B. uit dezelfde club) toch nog regelmatig 
bij de kunstenaarsborrel. We namen dan de 
laatste nieuwtjes door, verdwenen naar het  
terras, waar hij vroeger een peuk bietste en 
later genoegen nam met een paar trekjes. 

In de PR voerde hij nooit de boventoon, 
maar als hij iets zei, luisterde ook iedereen.  
Met droge humor maakte hij zijn punt. Een 
vakman was hij. Zelf zou hij zeggen: ‘een 
vakidioot’. Hoe mooi is ons Pulchriblad wel 
niet geworden onder zijn hoofdredacteur-
schap? Je kon altijd op hem rekenen en was 
hondstrouw aan zijn contacten. Toen we 
vanuit het bestuur met offertes aankwamen 
van een andere (lees goedkopere) drukker, 
zei hij: “Okee, maar dan haak ik af. Ik weet 
nu wat ik heb en heb geen zin in nieuwe 
relaties opbouwen”. 

Jos en ik hadden een speciale band. Maar 
op zijn crematie bleek dat hij alle aanwe-
zige Pulchrianen het gevoel gegeven heeft 
een speciale band met hem te hebben. 

Jos P.

Enkele leden van de oude PR-commissie. V.l.n.r 
Max Danser, Philip LeClercq, Jos Poels, Kees Wa-
genaar en Michael Toen. Foto Marijke Gémessy

Door nachtelijke e-mails, uitwisseling van 
grappen en regelmatige complimenten,  
hoewel hij met het laatste niet scheutig was. 
In zijn laatste antwoordmail op mijn column 
schreef hij: “Mooi stukkie.”  
Uit Jos zijn mond is dit heel wat waard.

Dag Jos, dit jaar geen Oostenrijk, maar 
hopelijk het Hemelrijk.
MARIJKE GÉMESSY
beeldend kunstenaar

Op 8 juli jongstleden overleed Jos Poels. Ofschoon hij de laatste jaren veel last had 
van lichamelijke klachten heeft hij zich tot het laatst beziggehouden en bemoeid met 
de redactie van het Pulchriblad. Twintig jaar lang heeft hij zich met hart en ziel  
ingezet als hoofdredacteur. Hij bleef de ontwikkelingen in de vereniging nauwgezet 
volgen en gaf daar, op zijn beminnelijke maar heldere manier, vaak een reactie op 
die men terug kon vinden in het blad. Hij was aangenaam gezelschap om van 
gedachten te wisselen over de meest uiteenlopende onderwerpen en een graag 
geziene gast bij de maandelijkse kunstenaarsborrel in Pulchri. 

Begonnen als journalist bij dagblad Het Binnenhof (1960-1967), verhuisde hij eind 
jaren zestig naar het vakblad van Transport en Logistiek Nederland waar hij tot 
1995 de hoofdredactie voerde. Via een relatie van de redactie ging Jos na zijn  
pensionering onbezoldigd het Pulchriblad redigeren. 

Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat Jos als journalist door het leven zou 
gaan. Als oudste zoon van een katholiek gezin, was hij als zovelen voor hem,  
voorbestemd voor een geestelijke taak in het katholieke geloof. Na twee jaar groot-
seminarie bleek Jos toch niet de juiste eigenschappen te bezitten om als priester 
door het leven te gaan en koos hij voor een seculiere loopbaan. In deze tijd leerde 
hij zijn vrouw, Els Vlek, kennen. Samen kregen zij twee zonen en een dochter, waar-
van de dochter in de voetsporen van haar vader is getreden. 

We zullen zijn humor, inzet en heldere geest missen en wensen Els, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens de redactie van Pulchri, 
MAROSE BOERSMA 
Hoofdredacteur

In memoriam Jos Poels (1935-2017) Jos was met Els ook vaste bezoeker bij de 
Kunstenaarsledenborrels in Pulchri. De laat-
ste tijd was dat wel wat minder, maar met 
behulp van Wieneke, die hen ophaalde en 
natuurlijk ook weer thuisbracht, lukte dat 
gelukkig vaak wel. Regelmatig schoof ik 
dan bij hem aan om lekker te discussiëren 
over de kunsten of bestuurszaken, iets waar 
Jos zich ook graag mee mocht bemoeien. 
En dan ineens bijna stiekem, stond hij op en 
ging even de tuin in waar dan, geheel 
tegen alle doktersvoorschriften en gezond-
heidsregels in, door Jos proestend en 
kuchend werd geïnhaleerd en geblazen.

Met zijn achtergrond in het ‘vervoer en 
logistiek’ is het niet zo vreemd dat Jos 
samen met Marose bij het Pulchriblad  
twintig jaar aan het stuur heeft gestaan.  
Een blad waar wij, mede dankzij Jos, als 
Pulchrianen trots op mogen zijn.

Dankjewel Jos…, de redactie gaat je  
missen. Pulchri gaat je missen. 
FRANS DE LEEF
Voorzitter Pulchri Studio

Marose Boersma en 
Jos Poels in 2014
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Marie Louise Elshout lijkt zo van één van haar doeken 
gestapt. Haar ogen hebben de kleur van helder water op 
een zonnige dag en geven haar een indringende blik. Op 
haar schilderijen vinden we dat hier en daar terug, maar 
dan in de vorm van mysterieuze portretten met dezelfde 
oogopslag. Haar werk lijkt een combinatie van de ver-
halen van Tolkien (In de ban van de ring) en Ibsen (Peer 
Gynt). Ze schildert mythische wezens die door bossen en 
landschappen dwalen. Mensen met een dierenkop, vrou-
wen met lange wapperende haren. Soms hebben ze ogen 
met witte irissen en rode pupillen. “Die haren vind ik 
prachtig,” zegt ze. “Er werd vroeger gezegd dat vrouwen 
met lang haar occulte gaven hadden. Ze zouden een 
extra gevoeligheid hebben voor het bovennatuurlijke, en 
dat is precies wat ik wil weergeven.”

Als Elshout probeert om de sfeer te beschrijven die zij wil 
scheppen, valt de naam van David Lynch, de bedenker 
van de televisieserie ‘Twin Peaks’. “In zijn wereld kan alles 
en dat is wat ik ook wil. Ik zet bijvoorbeeld een bizon-
hoofd op een mensenlichaam. Mijn werk is een zoektocht 
naar vervreemding. Het moet vooral niet duidelijk zijn wat 
er precies gebeurt.”

Op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam volgde 
ze de opleiding grafiek. Dat is goed in haar werk te zien. 
De kleuren blijven beperkt tot verschillende tinten sepia, 
gemengd met wit en zwart. Vorm en lijn zijn belangrijker 
dan kleur. Er is weinig verf gebruikt op de doeken, de  
verschillende lagen zijn dun en transparant, de lijnen zijn 
er met houtskool in gezet. “Ik heb ooit wel met meer kleur 
gewerkt, maar dan vond ik het later altijd zonde dat ik 
mijn tekening had weggeschilderd. Ik laat de lijnen nu 
staan, wat mijn werk een stuk grafischer maakt. De sepia-
kleuren gebruikte ik vroeger al in mijn etsen. Het moet  
de sfeer weergeven van oude foto’s, waar je die bruinige 
tinten ook op terugvindt.”

De voorstellingen op de schilderijen van Marie Louise 
Elshout spelen zich af in een droomwereld met  
mythische figuren. Elshout wil een bovennatuurlijke 
sfeer scheppen, maar laat de exacte invulling graag 
aan de toeschouwer over.

“Ik zet een  
bizonhoofd op  
een mensenlichaam”

Pioniers
Een van haar inspiratiebronnen is het landschap van 
Noord-Amerika en de geschiedenis van de eerste pioniers. 
“De achterliggende gedachte is dat mensen zo onnaden-
kend het landschap en de dieren daarin kunnen vernieti-
gen zoals daar gebeurd is.” Elshout heeft drie maanden 
aan het Maryland Institute College of Art in Baltimore 
gestudeerd. Het was in haar eindexamenjaar van de Wil-
lem de Kooning Academie. “Ik voelde toen zoveel onrust, 
ik móest gewoon weg en daar vond ik het geweldig. Ik 
kocht ’s morgensvroeg een kaartje voor de Lightrail, dat 
kostte vijftig dollarcent, en dan reed ik urenlang door het 
landschap dat mij enorm fascineerde. Ik vond daarna een 
site met oude foto’s van de eerste pioniers, die datzelfde 
landschap hadden geprobeerd te temmen, en daar kon ik 
geen genoeg van krijgen. Als klein meisje was ik altijd al 
dol op de serie ‘Het kleine huis op de prairie’. Ik was gek 
op die vrouwen in hun jurken met pofmouwtjes. Het had 
natuurlijk een hoog gehalte aan tuttigheid, maar daar is 
het wél vandaan gekomen.”
In het begin gebruikte ze nog de foto’s van die eerste  
pioniers, maar nu maakt ze deze steeds meer zelf en  
probeert ze haar eigen wereld te scheppen. De 19e eeuw 
trekt haar in het bijzonder. “Het was een tijd dat je nog in 
die bossen kon verdwalen, de tijd van de romantiek.”  
De tentoonstelling draagt de naam ‘Woodlands’. Het is 
een fantasie van grote natuurgebieden waar melancholi-
sche wezens in ronddolen. 
Marie Louise Elshout is sinds oktober 2015 lid van Pulchri 
en werd in 2016 al direct genomineerd voor de Jacob 
Hartogprijs. Nu wilde ze deze solotentoonstelling.  
“Ik word dit jaar vijftig en ik heb mezelf dit cadeau gedaan. 
Ik heb de laatste tijd veel met groepstentoonstellingen 
meegedaan en had heel sterk de behoefte om alleen te 
exposeren en helemaal mijn eigen sfeer neer te zetten.  
Ik wil er ook echt een kijkervaring van maken.”
MARGREET HOFLAND

Marie Louise Elshout, expositie ‘Woodlands’ in  de Harderbergzaal van 7 t/m 29 oktober

Hurricane#3,  
90 × 50 cm, 
olieverf, potlood 
en houtskool op 
doek, 2017Fo
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Mountain#2, 190×90 cm, olieverf, potlood en houtskool op doek, 2017 (detail). 
Foto‘s Marie Louise Elshout.

Een paar weekenden geleden zou ik naar Domburg afreizen om heerlijk 
buiten te gaan schilderen. De dagen ervoor heb ik mijn hele huis omge-
keerd om mijn veldezel te vinden. Helaas zonder resultaat. Wat een ezel 
vond ik mijzelf, dat ik nou toch niet meer voor de geest kon halen waar ik 
mijn veldezel het laatst gebruikt had.

Op zoek naar vervanging, op internet gezocht en gekeken maar niets 
sprak mij aan. Ik werd er draaierig van. Op Facebook balkte ik mijn ver-
driet. En al gauw kwam er een eerste reactie, geen kistveld ezel maar wel 
een schilderkist die al heel lang onder een bureau bij Frans de Leef in zijn 
atelier stond. Er zat zelfs nog verf in, of ik interesse had? De schilderkist 
had hij van iemand gekregen die zelf niet schilderde, de originele bezitter 
bleef onbekend. Die zaterdagmiddag spraken wij af bij Pulchri alwaar de 
officiële overdracht plaatsvond aan een tafeltje op het bordes.

Diezelfde avond kwam er een tweede berichtje, kort en krachtig van 
Marike Bok: Ik heb er nog eentje staan op het atelier J mag je zo hebben. 
Ik maakte een sprongetje van geluk. Algauw werd de afspraak gemaakt. 
Zondagochtend om half 11 zou ik de ezel ophalen. Eerst dronken we  
koffie en thee op het Lange Voorhout, waarna de overdracht van de 
‘maagdelijk vuile’ kist veldezel voor de deur van de Galerie van Marike 
plaatsvond. Even namen we door een kiertje een kijkje in de kist, deze 
leek leeg te zijn. Diederiekje grapte nog “als er een liefdesbrief inzit is hij 
voor jou”. Daarna werd hij in de fietstas geschoven en begon ik aan mijn 
ritje naar huis. Thuisgekomen kon ik mijn nieuwsgierigheid niet langer 
bedwingen en dus naar het 
balkon om de kistezel op te 
stellen. Al gauw liep het 
zweet langs mijn haren en 
wenkbrauwen zo mijn ogen 
in.  
Probeer dan nog maar eens 
op een smal balkon zo’n ezel 
te temmen, voorwaar geen 
eenvoudige klus. Eindelijk kon 
ik een kijkje nemen in de kist. 
Heel veel, echt heel veel spij-
kertjes! Een schroevendraaier, 
een mes uit India met houten 
handvat, een half sigaartje, 
een camel zonder filter, wat 
houtskooltjes, twee korte potloodjes, pastel krijtjes paars en felblauw, 
maar ook een dop van een wijnfles en een uitgedroogde bijna versteende 
mandarijn. Het zegt toch iets over de gebruiker. Toen viel mijn oog op 
een klein stukje papier dat tussen alle rommeltjes lag. Een begin van een 
krantenartikel was uitgescheurd. Met pen was erbij geschreven ‘1938’. In 
grote hoofdletters stond er boven ‘Belangrijk werk van Paul Arntzenius’ en 
daar weer onder ‘Het frissche talent van C. Arnold Smith’. En de kist was 
dus van C. Arnold Smith. Na wat Googelen kwam ik er eindelijk achter 
wie hij was en ook daar lag weer een link met Pulchri. Maar het kranten-
artikeltje liet niet veel los over de originele eigenaar van de kistveldezel 
dan alleen die aanhef. Kennelijk was dat het belangrijkste deel om te 
bewaren, het frissche talent van… 

Ondertussen had ik ook bericht gekregen dat de door mij verloren 
gewaande veld ezel ook opgedoken was en binnenkort weer in mijn bezit 
zou zijn. En dan heb ik ineens een kudde ezels in huis, de dubbele ezel 
van Antoinette Gispen die ik van Piet kon overnemen, mijn eigen ‘huis-
ezel’, de verloren gewaande veldezel en nu ook die prachtige degelijke 
kistveldezel die aan C. Arnold Smith heeft toebehoord. Marike appte 
even later: Nog vergeten te zeggen, van deze ezel ga je beter kijken, 
waar nemen en zien ;-) pas op dat die niet wegloopt. Ik mag hopen dat 
een beetje inspiratie en ervaring op mij overgaat.

En zo heb ik dan toch al mijn ezeltjes op het droge.
YVONNE VAN KUIJK

Stelletje ezels

Marie Louise Elshout
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Ik zoek altijd een balans tussen (rest)
vormen binnen het vlak op een per-
soonlijke manier. 
Deze vormen zaag en snij ik uit hout 
en linoleum. 
Door elementen uit mijn persoonlijke 
leven te combineren, vertel ik mijn 
verhaal. Dit is een ode aan mijn 
vader.
Ik hoop het gevoel van gemis in een 
positief beeld te veranderen. Ik zoek 
naar een harmonie van kleuren die 
het verhaal achter de print dragen, 
soms kalme kleuren van troost en 
soms schreeuwende kleuren van  
wanhoop en bedroefdheid. Maar 
daarnaast kleuren van kracht en  
vernieuwing. 

TOR

Mansour Bakhtiar en Wanda Plantinga 
exposeren van 2 september t/m  
4 oktober in de Klinkenberggalerie I & II

Voordat Rosiet en ik naar het Noorden  
verhuisden kende ik Jan alleen van zijn werk 
en van een vluchtige ontmoeting in 1973 
toen wij beiden een portret mochten maken 
van Koningin Juliana.
‘Juliana 25 jaar Koningin’. Met nog 23 
andere kunstenaars werden wij door de  
vorstin ontvangen op Huis ten Bosch en 
stonden we naast haar op het bordes voor 
een foto zoals dat ook de gewoonte was bij 
een nieuw kabinet. Breeduit prijkte de foto 
op de voorpagina van de Haagse Courant!
Zijn inzending was een hele mooie en in 
mijn ogen ook de beste in het gezelschap 
van toch niet onaardige en bekende kunste-
naars: Juliana die door een open venster 
naar haar hondje Sarah reikte.
De bewondering mijnerzijds voor zijn werk 
destijds is altijd blijven bestaan en ik was 
niet de enige.

Als er in mijn bestuurlijke periode in Pulchri 
een buitenlandse tentoonstelling was stond 
Jan als een van de eersten op de lijst.
Zijn werk is diverse malen bekroond zoals 
twee keer de Jacob Hartogprijs in 1972 en 
in 1988, de Poortprijs in 1991. 
Ook viel hem de Mesdagprijs en de Smelik 
en Stokkingprijs ten deel in 1995.
Jan was meer dan een halve eeuw werkend 
en gewaardeerd lid van het genootschap.
Jan Kuiper was geen schilder van het grote 
gebaar. Hij was een figuratief, een verteller 
en werd gerekend tot de nieuwe Haagse 
School.
Ogenschijnlijk zijn het voorstellingen uit  
fantasie geboren maar hij keek wel degelijk 
om zich heen en kon bestaande dingen zo 
bewerken en neer penselen dat ze iets  
surrealistisch kregen zoals een antieke tegel-
vloer uit zijn eigen gang in combinatie met 
andere elementen.
Zijn werk is een combinatie van droom en 

werkelijkheid met een relativerend gevoel 
voor humor.
Zijn coloriet is innemend, getemperd en  
harmonieus maar zonder ultramarijn blauw 
kon hij naar eigen zeggen niet leven.
Wij prijzen ons gelukkig door met Jan te  
ruilen in het bezit te zijn van enkele werken 
van zijn hand.
Zelf zei Jan: “Schilderen is een ambacht. De 
uitvoering daarvan heeft op den duur enige 
bekwaamheid tot gevolg. De voorspelbaar-
heid die dat weer met zich meebrengt wordt 
ondergraven door mijn penseel die de nei-
ging heeft de leiding over te nemen. 
Meestal volg ik hem en beperk me tot wat 
ordenen en schrappen. Mijn penseel is een 
lange vinger die naar mijzelf wijst en naar 
de aanwezigheid van mens en dier in hun 
niet te begrijpen bestaan in deze vreemde 
wereld.”

Jan gaf les aan de academie in Rotterdam 
en aan de Vrije Academie in Den Haag.
Hij was bevriend met Ootje Oxenaar (de 
ontwerper van de toenmalig mooie bank-
biljetten zoals de snip en de vuurtoren). Zij 
deelden samen na hun academietijd een 
atelier en hebben veel grafische opdrachten 
gekregen en uit gevoerd. Ootje stierf 14 
dagen eerder dan Jan.

Jan had een apart gevoel voor humor.  
Toen hij ons bezocht de eerste dag dat wij 
ons nog geheel kaal en niet ingericht huis 
betrokken en in de keuken nog een afschu-
welijke lamp hing van de vorige eigenaar 
ontlokte dat Jan de uitspraak: “Ik zie dat je 
de lamp alvast hebt opgehangen.” 
Toen ik een tentoonstelling van Mieke in Rijs-
wijk had geopend kreeg ik niet als dank de 
gebruikelijk fles geestrijk vocht maar kwam 
Jan met een mud Groningse aardappelen 
op zijn rug naar het spreekgestoelte om 

In memoriam  

Jan Kuiper
(1928-2017)

daarmee hun dank uit te spreken.
In de 18 jaar dat Rosiet en ik in ‘t Zandt 
wonen en Jan en Mieke in Spijk 5 kilometer 
verderop hadden wij intens contact, bezoch-
ten we elkanders atelier en bespraken het 
werk.
Jan en Mieke deelden een atelier wat schijnt 
te kunnen als je meer dan 60 jaar getrouwd 
ben.
En dan de vele etentjes bij hen of bij ons in 
de keuken. Telkens als ik Jan een borrel 
inschonk als aperitief zei hij: “Ed je bent 
een goed mens.” Waarop ik standaard ant-
woordde: “Dat valt wel mee hoor!”
Jan heeft tot het laatst toe, terwijl hij wist dat 
hij ziek was, vol overgave gewerkt.

In het voorjaar heeft hij een reis van 300 
kilometer heen en 300 kilometer terug 
gemaakt om voor de laatste keer in te zen-
den voor de ledententoonstelling, tegen-
woordig om vage reden salon geheten.
Jan was geen flapuit. Hij was altijd bedacht-
zaam en had iets deftigs in tegenstelling tot 
schrijver dezes die nog weleens iets recht 
voor zijn raap zegt.

Naast de diverse groepstentoonstellingen 
hebben Jan en ik een keer samen geëxpo-
seerd in de prachtige Noordelijke Kunsthof.
De gesprekken over kunst, politiek, de toe-
stand in de wereld en de verhalen over de 
academietijd en Pulchri zal ik missen!

Het is voorbij.
Een groot kunstenaar is niet meer.
Jan: bedankt voor je vriendschap!
EDWARD HÖLZEL
beeldend kunstenaar 

De oud-surrealistische theorie, dat 
Eva haar geliefde Adam ertoe  
verleidt van de appelboom te eten en 
daardoor de rivaal van God wordt, 
is het thema van mijn volgende  
expositie.

De Eva van toen is sindsdien op zoek 
naar Adam om met hem eens te 
meer een paradijs op aarde te heb-
ben, zodat ze bij elkaar zijn en zich 
weer thuis kunnen voelen. Maar 
Adam is bijna niet meer te vinden en 
als ze hem eindelijk ziet, vecht hij 
omdat hij Gods plaats in wil nemen!

En door ze over elkaar heen te druk-
ken ontstaan er nieuwe sferen.

DE TOR staat voor mij voor het einde 
EN voor het begin. 
Bescherming en verandering. 
Een tor staat symbool voor scheppen 
en kringloop, de cyclus van de dag.

DE VIS staat voor vrijheid maar ook 
staat de vis symbool voor het onbe-
wuste, entiteit uit de diepste lagen 
van de persoonlijkheid in samenhang 
met liefde.

DE VAAS staat voor levensbron en 
acceptatie.

Mijn passie ligt 
in het printen met hout en metaal. 
De zinken etsplaten en het hout gaan 
door de vele behandelingen
een eigen karakter krijgen
en een eigen verhaal 
gaan vertellen.
 
Ze zijn verlengstukken
van mijn handen.

WANDA PLANTINGA
beeldend kunstenaar
www.hummingtor.com

In deze twee doeken presenteert mijn 
Eva haar schoonheid en gebruikt 
bovendien haar kracht en sluwe 
 vermogens om zowel God als Adam 
van haar bestaan te overtuigen en te 
tonen, dat niettemin in de schepping 
alles in balans is.

Toch is haar grote en geheime angst: 
de twijfel aan het bestaan van het 
echte paradijs.
MANSOUR BAKHTIAR
beeldend kunstenaar
www.mansourbakhtiar.com

Eva ‘in balans’
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De wortels voor de authenticiteit:  
Jan Radersma en Ank van Engelen

Daaronder: Jan Radersma, Dras, 
mixed media op paneel, 2016, 
23,4 x 34 x 1,5 cm

Jan Radersma, Zoom, 
mixed media op paneel, 
2017, 11,5 x 20 x 1,5 cm

Ank van Engelen,  
Bijvangst, staal, coating, 
stalen haak, coating, 
2016, 80 x 26 x 25 cm

Schilder Jan Radersma en beeldhouwster 
Ank van Engelen zetten de natuur naar hun 
hand via waarneming, herinnering en asso-
ciatie. Het werk van beiden is, onder de titel 
‘Nadering’, van 7 oktober t/m 8 november 
2017 te zien in de Voorhoutgalerie van  
Pulchri Studio. Jan Radersma is kunstenaars-
lid van Pulchri Studio. 
Onlangs sprak ik beide kunstenaars, in het 
atelier van Jan in Oirschot en het atelier van 
Ank in Den Bosch. 

Jan Radersma studeerde in 1970 af aan de 
Academie in Den Bosch, in de studierichtin-
gen ‘Publiciteit’ en ‘Monumentaal’, met 
docenten als Eugène Brands en Jef Diede-
ren. Hij begon met klassiek-figuratief werk, 
daarna ging hij abstract werken, om ver-
volgens terug te keren naar een zeer 
ge styleerde wijze van klassiek schilderen. 
Tegenwoordig balanceert zijn werk tussen 
abstractie en figuratie. Volgens Jan ontstaan 
opgeblazen vormen in zijn schilderijen van-
uit de details. Onlangs was zijn werk te zien 
in op groepsexposities in museum ‘Belvédère’ 
in Oranjewoud (bij Heerenveen) en de 
‘Cacaofabriek’ in Helmond.
Ank van Engelen rondde haar studie aan  
de Academie voor Beeldende Vorming in 
Tilburg in 1999 af. Ze maakte na haar stu-
die zeer ‘constructieve’ beelden, waaronder 
veel groot werk voor de openbare ruimte - 
alles moest uitgemeten en geschetst worden, 
en maquettes waren noodzakelijk! Een aan-
tal van haar beelden zijn in musea te zien, 
zoals (‘Dolorosa’, bestaand uit manden met 
vloeistof) in het ‘Bijbels Museum’ in Amster-
dam, of gemaakt voor specifieke locaties 
zoals ‘Keep His Feet Free Of The World’s 
Net’ (afgietsels van mannenvoeten) voor de 
tentoonstelling ‘Ingebed In Beelden’ in de 
Oude Kerk in Amsterdam in 2014. Ze 
werkte ook als initiatiefnemer van exposities 
in de openbare ruimte.

Dragers en vormen 
Jan gebruikt een grote verscheidenheid aan 
zwerfhout als dragers voor zijn paneelschil-
derijen. Hij schildert als het ware op restan-
ten van de ´bodem´ waarop zijn eigen 
geschiedenis rust. 
Recent begon Ank beelden te maken met 

ten verwerkt zijn. Haar museumfascinatie 
komt terug in de verzamelde objecten in 
een kast als ‘Vreemde Oogst’, die de kijker 
het idee geeft dat hij een zaal van ‘Teylers 
Museum’ in Haarlem heeft betreden. 

Authenticiteit 
In hoeverre kan herinnering een aanleiding 
zijn voor kunst? 

Ank: “Mijn herinnering is vaak gekoppeld 
aan locaties, bijvoorbeeld het landgoed 
‘Oud Amelisweerd‘ bij Utrecht. Als ik met 
Jan over zijn werk praat, vertelt hij heel veel 
over het landschap van Nederlands-Indië 
(ofwel Indonesië).” 
Jan: “Mijn landschappen zijn een soort 
kruisbestuiving van landschappen uit het 
noorden, het zuiden en Indonesië.” 
Die landschappen zijn weliswaar vaak 
aards en pasteus, maar ademen steeds een 
zekere kalmte, zoals zijn werk ‘Sawa In  
Holland’. 
Jan: “Ik ben niet bezig om mijn eigen gevoel 
op de kijker over te brengen. Ik nodig de 
 kijker uit om een eigen verhaal te hebben 
bij mijn schilderijen. Toch hoort het verhaal 
van mijn Indische familie bij mijn werk.”
Ank: “Ik merk dat wij beiden in ons werk op 
zoek zijn naar wortels die we nodig hebben 
om de authenticiteit te waarborgen. Kijkers 
herkennen in mijn werk bepaalde elementen 
die voor mij zinnig zijn. Volgens mij vinden 
wij beiden het belangrijk om de voorgaande 
generaties te integreren in ons huidige werk. 

Ik geef met mijn werk mijn verhalen door 
aan een volgende generatie. Het fascineert 
me hoe lang verschijnselen in de natuur om 
je heen al bestaan; je eigen verhaal is welis-
waar belangrijk, maar tegelijk vormt het een 
‘zandkorreltje’ in de geschiedenis. Enkele 
jaren geleden maakte ik als ‘artist in resi-
dence’ in Rovaniemi in Finland lange wan-
delingen over een bevroren meer, waarbij ik 
dagenlang alleen was met de elementen 
van de winterse natuur. Tegenwoordig wan-
del ik vaak ’s morgens enige kilometers 
door de natuur rondom Den Bosch vooraf-
gaand aan de werkdag in mijn atelier in het 
centrum van Den Bosch. Je bent vanuit het 
Bossche centrum in elke richting binnen 
enkele minuten in de natuur.” 
Jan noemt ook muziek die hem in bepaalde 
periodes begeleidt bij het schilderen, zoals 
de componisten Edvard Grieg, Johann 
Sebastian Bach en de rockgroep Soft 
Machine. Ank noemt onder meer de Neder-
landse gitariste Corrie van Binsbergen. Bei-
den worden verder zeer geïnspireerd door 
dichters: Ank noemt Elizabeth Bishop en Jan 

is zeer onder de indruk van Eddy van Vliet 
en Jan Arends. Het werk van Radersma en 
Van Engelen was in januari en februari 
2017 te zien in de groepstentoonstelling 
‘Verwantschap‘ in Museum Het Kruithuis in 
Den Bosch’, waarin hun werk gekoppeld 
werd aan hun favoriete dichters (en waar-
voor het initiattief werd genomen door Jan 
en collega-kunstenaar Jan Moerbeek*).  

Literatuur is een spiegel voor hun werk. 
Net als in muziek en gedichten lijkt ook 
klank een element te zijn in hun beider 
werk: de wind op de panelen van Radersma 
en de uitzetting van materiaal in de beelden 
van Van Engelen. 
Jan noemt kleur in zijn werk onderdeel van 
zijn ‘muzikaal palet’, waarmee hij, naast 
zijn schilderspalet, bepaalde tonen en 
 melodieën kiest. Hij kiest kleuren zoals een 
dichter nadrukken legt in zijn teksten. 

Beiden werken zeer ambachtelijk. 
Ank: “Ik werk met staal. Als ik bezig ben 
met een beeld en het bevalt me niet, dan 
slijp ik het werk kapot en begin opnieuw, 
zoals een dichter aan zijn tekst schaaft.  
Als ik met bepaalde werken niet verder 
kom, zet ik ze weg en ga er twee maanden 
of twee jaar later mee verder.” 
Jan: “Uit mijn academietijd heb ik meegeno-
men dat je een schilderij technisch goed in 
elkaar moet zetten. Mijn schilderijen komen 
tot stand met pigmenten, wat zeer tijdrovend 
is. Ik zoek naar de juiste samenstelling van 
lijnolie en citroenterpentine.” 

In de komende tentoonstelling in de Voor-
houtgalerie wordt het werk van beiden ‘sym-
biotisch’ opgesteld, waarbij een landschap 
als ‘Dras’ van Jan Radersma als het ware 
een ruimtelijk antwoord geeft op het stolp-
object ‘Luchtval’ van Ank van Engelen. 
WIM VAN CLEEF 

In de 18e eeuw was bij de vorming van kunstenaarsverenigingen het navolgen van  
de natuur door de kunst een belangrijk uitgangspunt. Zo werd in 1799 in Leiden het 
schilder- en tekengenootschap ‘Ars Aemula Naturae‘ (‘de kunst wedijvert met de natuur’) 
opgericht nadat eerder in die stad een Tekenacademie was gevestigd. 

(* die in 1999 in Pulchri Studio exposeerde) 
(foto’s: Jan Radersma en Ank van Engelen) 

Voorhoutgalerie van  
7 oktober t/m 8 november

Ank van Engelen, Lucht-
val, staal, glas, pigment, 
latex, 2016, 150/165 x 
20/22 cm

fabrieksnieuwe lasbochten - werken waar-
van het uiteindelijke resultaat een visuele 
‘weerklank’ is van uiteenlopende vormen in 
de natuur, zoals boomstronken (‘Stronk’) of 
spierstelsels (‘Fluente Moderato’). In andere 
werken lijkt ze de focus op natuurweten-
schap te leggen, zoals de installatie  
‘Biosphere’ die losgemaakt lijkt te zijn uit 
een laboratorium en waarin plantenrestan-



Pulchri nr.3, september 2017 Pulchri nr.3, september 201710 11

Dana LaMonda, mail@danalamonda.com

Velvet Zone 2017
Van 20 mei t/m 11 juni was in de Hardenbergzaal The Velvet 
Zone 2017 te zien, een installatie van Dana LaMonda, 
bestaande uit duizenden zwart-wit foto’s in collage-vorm die 
bevestigd waren aan de muren, elkaar overlappend en op 
deze manier weer nieuwe beelden vormden. Dana heeft 
negen maanden aan het project gewerkt; de foto’s werden 
geschoten in een club in Amsterdam. 
“Het is een surreële wereld, gevuld met theatrale momenten. 
Zodra er een klik is met een meisje en een klant, de prijs 
betaald is en de sleutel ontvangen, ontstaat er een nieuwe 
werkelijkheid.” 

Met behulp van het doorzichtig kader kon een stuk muur uit-
gezocht worden, deze aftekenen met rode stift en labelen met 
contactgegevens. Op deze manier werd het favoriete stuk 
muur geclaimd die aan het einde van de expositie ingelijst 
opgehaald kon worden.  

Dana: “Ik was bijna iedere dag aanwezig en heb vele leuke 
mensen mogen ontmoeten. Het meest bijzondere aan de instal-
latie vond ik de interactie met de bezoekers, de vragen die 
gesteld werden, het delen van de verschillende visies en de 
keuzes die gemaakt werden voor de stukjes muur die gekocht 
zijn.“

Begin augustus is er een afspraak met Peter van Beveren, 
adviseur en taxateur hedendaagse kunst, sinds 2016 ver-
bonden aan het Venduehuis der Notarissen. Aanleiding 
voor het interview is een bijzonder evenement dat in  
oktober in Pulchri Studio zal plaatsvinden. De kunste-
naarsvereniging en het Haagse Venduehuis uit de Nobel-
straat hebben de handen ineengeslagen. Het resultaat  
daarvan is, dat er een veiling van moderne en heden-
daagse kunst naar Pulchri Studio komt. Op zich is het 
idee niet nieuw, want in het verleden gebeurde dit vaker. 
Maar destijds werd er op deze veilingen van alles aan-
geboden. “Kasten, schilderijen en vazen, het leek wel een 
uitdragerij van Malle Pietje,” zeggen Pulchri leden erover. 
Nu wordt het een heel ander verhaal. In oktober wordt 
een spectaculaire collectie geveild, die vijf dagen lang in 
de Mesdag- en Weissenbruchzaal te zien zal zijn.  
De kunstverzameling is er een uit het hogere segment. 
Van Beveren laat foto’s zien van kunstwerken waarvan het 
hart van de verzamelaar inderdaad sneller gaat kloppen. 
De aanleiding van de verkoop van de collectie is dat de 
kunstverzamelaar om gezondheidsredenen kleiner moet 
gaan wonen. Hij wil zijn collectie in een keer aanbieden. 
Een mooi gebaar van de verzamelaar is dat hij zijn kunst-
werken wil doorgeven aan jonge en nieuwe verzamelaars 
en er daarom niet de hoofdprijs voor vraagt. 
Nu rijst natuurlijk de vraag: wie is deze geheimzinnige 
verzamelaar? En dat is de eerste cliffhanger. Het artikel, 
naar aanleiding van het interview geschreven, was ter 
correctie opgestuurd naar Van Beveren, maar kwam niet 
meer terug. De redactie van het Pulchriblad begon al wat 
onrustig te worden. Na herhaaldelijk verzoek om spoed 
- want de deadline kwam in zicht - kwam de aap eindelijk 
uit de mouw. De kunstwerken hebben een zo hoge kwali-
teit, dat de NRC er lucht van had gekregen.  
De Verzamelaar, vanaf nu met een hoofdletter, krijgt een 
interview in het belangrijkste dagblad van Nederland en 
ja, daar moet je wel wat voor over hebben. In het contract 
staat dat de NRC het nieuws als eerste mag brengen. Dus 
als het Pulchriblad begin september op de mat ligt, dan is 
het nieuwtje eraf. Contractbreuk dus.

Puntje, puntje
De tweede cliffhanger is, of eigenlijk zijn, de kunstwerken 
die aangeboden worden, plus de namen van de kunste-
naars. Maar helaas, ook dat moet geheim blijven. Wat 
Peter van Beveren wel kwijt wil, is dat het ‘geen makke-
lijke collectie’ is. “De werken zijn vrij monochroom, met 
uitschieters als de expressionistische doeken van ‘puntje, 
puntje’. En het werk van bijvoorbeeld ‘puntje puntje’,” zegt 
hij, “brengt natuurlijk veel meer op als je dat apart ver-
koopt, dus dit is een mooie kans voor de liefhebber. De 
richtprijzen die ik heb gemaakt zijn degelijk en interessant 
en het is niet zo dat het voor een appel en een ei weg-
gaat, maar soms wél voor een tiende van het bedrag dat 
iemand er eerder voor betaald heeft.”
Wat Van Beveren wil voorkomen - en dat was een gevoe-
lig punt voor de kunstenaarsleden van Pulchri die over het 
initiatief hoorden - dat er kunstwerken verkocht zullen  
worden ver beneden de huidige marktwaarde.  

De geheimzinnige Verzamelaar

“Het zou pijnlijk zijn als er in de col-
lectie een kunstwerk zou zitten van 
een van de huidige leden, die zelf 
zijn werk voor twee keer zoveel aan-
biedt.” Van Beveren heeft daar alle 
begrip voor. “Mijn streven is dat de 
kunstwerken net zoveel gaan opbren-
gen als dat wat de kunstenaar er nor-
maal voor krijgt. Het bedrag dat de 
galeries ervoor krijgen niet meegere-
kend. De galeries vinden het natuur-
lijk niet allemaal even leuk dat er 
werk van ‘hun’ kunstenaars op de 
markt komt, maar hebben ook niet 

Kijkdagen van 20 t/m 25 oktober in de Mesdag- en 
Weissenbruchzaal. Veiling 26 oktober

Inmiddels bevat onderstaand verhaal genoeg cliffhangers om de aandacht vast 
te houden. Het gaat over een kunstverzamelaar, Pulchri Studio en een deadline. 
U krijgt het artikel te lezen in een zwaar gecensureerde versie.

Veiling in Den Haag, Noordeinde, 1965. Foto: Robert Scheers. (Haags Gemeentearchief)

Veiling in Den Haag, Grand Hotel .1973. Foto: Meyer Stokvis. (Haags Gemeentearchief)

allemaal genoeg geld om het werk 
zelf op te kopen. Het is wel typisch 
Nederlands. In het buitenland gaat 
het al jaren zo.”

De ontknoping van het verhaal dient 
zich vanzelf aan. Op 26 oktober 
wordt de kunstcollectie van De Ver-
zamelaar door het Venduehuis der 
Notarissen in Puchri Studio geveild. 
De kijkdagen zijn van 20 t/m 25 
oktober. 
MARGREET HOFLAND
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Straatje in Marokko, 1923

La visite, 1919

Ruiters bij een stadspoort, 1923 - ‘24

Bauer kreeg al op jonge leeftijd artistieke 
vorming om zijn kunstzinnige belangstelling 
aan te wakkeren en te ontwikkelen. Op zijn 
twaalfde werd hij aangenomen aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende  
Kunsten in Den Haag, waar hij met onder 
anderen zijn tijdgenoot G.H. Breitner les 
kreeg. Omdat het onderwijs zich onvol-
doende richtte op de actuele ontwikkeling, 
deed Bauer er geen examen en verliet de 
academie op zijn achttiende. Hij ging teken-
avonden bij Pulchri bezoeken, en werd daar 
op zijn negentiende kunstenaar-lid. 
Door de studiebeurs die hij kreeg van 
Koning Willem III kon hij twee jaar lang 
leven en schilderen. Hij belandde in het 
bestuur dat onder anderen bestond uit  
H.W. Mesdag, F.P. ter Meulen, J. van Sande 
Bakhuyzen, P. de Josselin de Jong en  
P. Zilcken.

In dat bestuur werd Bauer ‘commissaris voor 
de feesten’, en had de taak de jaarlijkse 
‘kunstavond’ voor de leden van Pulchri te 

Reeds in deze tableaux speelde het Oosten 
een doorslaggevende rol. Van Zilcken 
leerde Bauer niet alleen het etsen, maar ook 
de voorliefde voor de Oriënt.

Op zijn 21ste jaar begon Marius zijn grote 
avontuur met een reis welke hem als eerste 
naar Istanboel bracht. Hij raakte gefasci-
neerd en zijn leven vol reizen zou de voe-
dingsbodem voor zijn kunstwerken vormen. 
Hij reisde veelal alleen naar de diverse  
steden en landen in het Verre- en Nabije 
Oosten. Na zijn huwelijk in 1902 zou zijn 
echtgenote Jo Stumpff hem vergezellen. 

Bauers stijl is impressionistisch en hij werd 
sterk beïnvloed door de Haagsche School. 
Hij onderscheidde zich in hoge mate door-
dat hij zich volledig focuste op de Oriënt. 
Tijdens zijn reizen maakte hij schetsen en 
kocht hij ook foto’s, die hij terug in Neder-
land weer uitwerkte in etsen, aquarellen en 
schilderijen. Zijn kunstwerken geven een 

persoonlijke impressie van zijn indrukken en 
ademen een wat dromerige sfeer uit.
BDS werd in 1996 opgericht om bekend-
heid te geven aan het leven en werk van 
Marius Bauer. Dit gebeurt onder andere 
door het catalogiseren van zijn werk en het 
organiseren van lezingen en tentoonstellin-
gen en het verzorgen van publicaties.  
Het bestuur wordt gevormd door de heren 
Leonard Wolfsbergen en Robert van der 
Meulen (www.mariusbauer.nl).

De tentoonstelling bij Pulchri geeft een goed 
overzicht van Bauers oeuvre en draagt als 
titel ‘Marius Bauer: Verslaafd aan het  
Oosten’. Beginnend met Bauers jeugdjaren 
wordt zijn verdere artistieke loopbaan geo-
grafisch onderscheiden in: Turkije, Rusland, 
Spanje, Noord-Afrika, Levant, Brits- en 
Nederlands-Indië, zulks aan de hand van 
tientallen werken afkomstig van Vrienden 
van de BDS. Hierbij zal onder meer de  
ontwikkeling van een aantal werken wordt  

Marius Bauer 
(1867-1932)  
verslaafd aan  
het Oosten

Van 4 t/m 26 november 
in de bovenzalen

geïllustreerd aan de hand van de door hem 
vervaardigde schets, ets, aquarel en vaak 
gevolgd door een schilderij. 

Tevens zal begin september een tweede 
geactualiseerde druk verschijnen van de in 
2007 verschenen, door André Kraayenga 
geschreven monografie ‘Oogstrelend  
Oosters’.
MICHAEL TOOROP 

In het kader van de 150ste  
geboortedag van de Haagse 
kunstschilder Marius Bauer 
vindt dit jaar een aantal ten-
toonstellingen plaats waarin 
Vrienden van de Bauer Docu-
mentatie Stichting (BDS) hun 
werken tonen. 
De tentoonstelling bij Pulchri 
Studio moet het hoogtepunt 
worden. Deze tentoonstelling 
vindt plaats van zaterdag 4 t/m 
zondag 26 november in de  
drie grote bovenzalen.

organiseren. Zijn plan was tableaux vivants 
(letterlijk: levende schilderijen) te vertonen. 
In die tijd was dit een zeer populaire vorm 
van podiumkunst. In dergelijke tableaux 
beeldden mensen bewegingsloos en zonder 
te spreken historische gebeurtenissen of 
schilderijen uit. Uiteraard voorzien van toe-
passelijke decors, kostuums en rekwisieten. 
In de loop der jaren had Pulchri met zijn 
tableaux een luisterrijke traditie opgebouwd, 
maar de jeugdige Bauer pakte het anders 
aan. 

Bauer deed een beroep op leeftijdgenoten 
uit verschillende disciplines, die allen 
ge dreven waren door de wens de kunst te 
vernieuwen. Er werden gedichten geschre-
ven ter omlijsting, kunstschilders zorgden 
voor visuele elementen en musici schreven 
speciale muziek. Zo ontstond er een samen-
werking van muziek, poëzie en schilder-
kunst, verzorgd door een nieuwe lichting 
kunstenaars die aanhangers waren van het 
Gesamtkunstwerk. 

Links: Op de uitkijk, aquarel 75 x 53 cm, 1918

Aan de bron, 51 x 72,5 cm, 1913
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Daar waar het woord Oriënt in dit verband verwijst naar 
het nabije Oosten, duidt de toevoeging 2.0 op het heden-
daagse. De korte titel staat voor de ontwikkeling in de 
kunst en de perceptie van het Oosten sinds de jaren van 
Bauer (eind 19e/begin 20ste eeuw), maar ook voor het 
contrast tussen de kijk op de Oriënt van kunstenaars uit 
het Oosten en die uit het Westen (Oriëntalisme). Met 
andere woorden een kijk van binnenuit versus van bui-
tenaf. 
Een werkgroep van wel- en niet kunstenaarsleden hebben 
zich over de CV’s en motivaties van de kunstenaars 
ge bogen. Opvallend zijn de universele antecedenten van 
de niet-westerse kunstenaars. Zij hebben vaak hele 
omzwervingen gemaakt en in belangrijke culturele centra 
in zowel het Oosten als in het Westen geëxposeerd. Een 
groot aantal niet-westerse kunstenaars zijn de kunste-
naarsvereniging in hun geboorteland trouw gebleven en 
nog steeds lid aldaar, ook al wonen en werken ze nu in 
Nederland. 

Oriënt een betoverende uitwerking
De Oriënt heeft door de eeuwen heen een betoverende uitwerking gehad op 
zowel kunstenaars als publiek. Wie kent niet Aida, Aladdin, de sprookjes van 
1001 nacht, of de schilderijen van Laurens Alma Tadema of Marius Bauer. 
Daarom is de combinatie van de twee tentoonstellingen ook zo bijzonder.  
Uit eigen waarneming kan men het verschil ervaren tussen de perceptie van 
Marius Bauer van ruim 100 jaar geleden en die van hedendaagse kunste-
naars. Wellicht dat bij de vergelijking tussen de twee perioden duidelijk wordt 
wat de invloed van de globalisering en de migratie van kunstenaars is geweest 
op de kijk op de Oriënt. 
De reden van de belangstelling van de westerse kunstenaars voor de Oriënt is 
uiteenlopend. Het kan zijn dat men evenals Bauer door het gebied heeft 
gereisd, terwijl anderen zich juist door hun kennissen en vrienden uit die regio, 
of door het nieuws en de actualiteit, voor de sociaal-culturele en historische 
achtergronden van het nabije-oosten zijn gaan interesseren. 

Dialoog 
Om de diversiteit te optimaliseren zijn er kunstenaars van binnen en buiten  
Pulchri uitgenodigd. Ruim de helft van de deelnemende kunstenaars zijn Pul-
chri-lid. Naast deze tentoonstelling is er ook een actieve randprogrammering 

Geïnspireerd door het werk van Marius Bauer en de 
door de Bauer Documentatie Stichting (BDS) geïnitieerde 
tentoonstelling ‘Verslaafd aan het Oosten’, organiseert 
Pulchri van zaterdag 11 november tot en met zondag  
13 december in al haar benedenzalen de tentoonstelling 
De Oriënt 2.0. 

Hedendaagse  
ontmoeting  
met de Oriënt

De Oriënt 2.0., van 11 november t/m 13 december in de benedenzalen van Pulchri

1. Shahin Daoud, The replacement, acryl, 
charcoal on canvas, four parts, 120 x 160 cm

2. Johannes Gerard, Op zoek naar Dialoog

3. Willem Stoop

4. Nicky Konings

HET WERK VAN BAUER ROEPT NOSTALGISCH 
VERLANGEN OP NAAR MIJN JEUGD EN LEIDT 
TOT CULTURELE TRANSFORMATIE MET HET  
LEVEN DAT IK NU LEID EN BEPAALT DE KERN 
VAN MIJN WERK.

Tijdens de finissage van de  
tentoonstelling Zomervrienden 
2017 werd op zondag 6 augus-
tus door Frans de Leef, voor-
zitter van Pulchri Studio, de 
publieksprijs uitgereikt aan 
beeldend kunstenaar Michiel 
Schepers, die zijn werk met 
grote meerderheid gekozen zag 
worden. 
Ook de kunstlievende leden 
Christa en Michael Toorop  
deelden, als inbrengers van het 
werk, in de feestvreugde.

Tentoonstelling Zomervrienden 2017

Van links naar rechts: Christa Toorop, Frans de Leef, Michiel Schepers en Michael Toorop.

opgezet. Doel is de interactie tussen de kunstenaars zelf 
en vooral ook tussen de kunstenaars en het publiek te  
stimuleren. Deze tentoonstelling en de invulling ervan leent 
zich uitstekend voor deze wisselwerking. Zo wordt de 
westerse invalshoek vaak gekozen vanuit het streven naar 
autonomie en individualisme, terwijl in de Oriënt familie 
de sociale groepsverbanden van het grootste belang zijn. 
Er zal contact gezocht worden met middelbare en hogere 
scholen, en de campussen van de Universiteit Leiden en 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, alle in Den Haag, om 
het spanningsveld tussen de verschillende kunstenaars en 
hun achtergronden en visies zichtbaar te maken. 

Cees van Rutten tekent voor de grafische vormgeving.  
Tenslotte is voor de inrichting van de tentoonstelling 
gebruik gemaakt van de ervaringen en adviezen van  
Victor Schalkwijk (beeldend kunstenaar en curator) en 
Michiel van der Mast (voormalig hoofdconservator Haags 
Historisch Museum). 
MICHAEL TOOROP 

1. 

2. 

3. 

4. 



Pulchri nr.3, september 2017 Pulchri nr.3, september 201716 17

In het jaar dat heel Den Haag in het teken staat van 
100 jaar De Stijl, is het eigenlijk wel passend dat  
Mabel Bouscholte haar tentoonstelling met nieuw werk 
organiseert. De tentoonstelling zal gehouden worden 
van 1 september (vrijdagopening) tot en met 4 oktober 
in de Tuingalerie. 

Zoals Claude Monet al zei: “Wanneer je erop uittrekt om 
te gaan schilderen probeer dan alles wat je voor je ziet te 
vergeten; een boom, een huis, een veld, of wat dan ook. 
Denk alleen: hier is een blok blauw, daar een rechthoek 
roze, daar een streep geel, en schilder het precies zoals 
het er voor jou uitziet, de exacte kleur en vorm.” Zo ziet 
Mabel feilloos voor zich hoe een nieuw werk moet wor-
den. In haar werk is zij constant op zoek naar orde en 
regelmaat. Het moet volledig kloppen anders zit ze vast 
en kan ze niet verder. Het moet ook meteen goed zijn, 
want een laagje overschilderen of een vlekje wegkrabben 
past niet bij haar. Ze is op zoek naar de pure, krachtige 
eenvoud. Daar waar ze recentelijk nog bezig was met  
het vierkanten, focust ze zich nu volledig op driehoeken. 
Naast een zeer beperkt aantal kleuren, maakt ze ook 
veelvuldig gebruik van zwart en wit, plus de kleur van het 
onbewerkte canvas. 

Mabel is een Haagse in hart en nieren. Vanaf haar  
twintigste komt ze al bij Pulchri, ook omdat ze in de Hoge 
Nieuwstraat is geboren en getogen en tevens omdat haar 
oom lid was van Pulchri. Haar verwevenheid met het 
genootschap is groot want niet alleen zij, maar ook haar 
toenmalige echtgenoot Theo Vankan zijn beiden voorzit-
ter van de vereniging geweest. 

Derde generatie  
abstract geometristen

Tuingalerie 
van 1 
september 
t/m  
4 oktober

ZT #7

ZT #9 ZT #10

Mabel Bouscholte

Van Theo heeft ze veel geleerd. Hij inspireerde haar om 
eerst naar de Vrije Academie te gaan, vervolgens naar de 
zaterdagopleiding van de KABK om uiteindelijk op haar 
veertigste de volledige avondopleiding te gaan volgen. 
Theo was een minimalist en het is dan ook niet verwon-
derlijk dat zijn werk en manier van werken van invloed 
was op Mabel. Aanvankelijk noemde Mabel zich een 
constructivist, maar nu dus een abstract geometrist. 

Het constructivisme vindt zijn oorsprong in Rusland en de 
eerste generatie bestond uit kunstenaars zoals Vladimir 
Tatlin, Aleksandr Rodchenko en El Lissitzky. Deze kunst-
vorm had als wens om mee te helpen aan een nieuw 
 Rusland. Men wilde kunst maken die een weergave moest 
zijn van de nieuwe dynamische wereld. Kunst die zou 
passen bij de steeds technischer wordende wereld.  
Het Constructivisme wil de kunstzinnige expressie enkel 
bepaald zien door de beeldende middelen zelf. Daarom 
worden compositie, vorm en kleur als zelfstandige  
elementen beschouwd die niet meer verwijzen naar de 
traditionele inspiratiebron van de kunst, namelijk de  
zichtbare werkelijkheid.

Naast haar kunstenaarschap (en destijds studie) heeft 
Mabel altijd een full-time baan gehad. Hard werken en 
uren maken waren geen beletsel. Het is dan ook inspire-
rend om te zien dat zij na haar ernstige ongeval in 2014 
de draad weer volledig heeft opgepakt en met verve 
nieuw werk maakt en met regelmaat exposeert. 
Met haar werk neemt Mabel een unieke plaats in binnen 
de kunstwereld. 
MICHAEL TOOROP 

“Er zijn een paar hele grote taboes: dat is lelijk, dik en 
oud zijn,” zei Herman Gordijn ooit. Zelf was hij een  
zondagskind: knap, slank, en pas op latere leeftijd oud. 
Maar juist die taboes intrigeerden hem, lieten zijn teken-
oog niet meer los, juist daarin vond hij schoonheid en  
verhalen.  

Herman Gordijn overleed 25 mei jongst leden op 
85-jarige leeftijd. In de jaren vijftig begon hij aan zijn 
figuratieve oeuvre, indertijd een incorrecte kunstvorm. Zijn 
schilderijen en grafiek zijn verhalen waar je binnenstapt, 
als slices of live. Door zijn buitengewone beheersing van 
techniek en emotie, werden zijn oude, lelijke of dikke 
mensen nooit grotesk. Kunstprijzen, erkenning, kopers, hij 
kreeg het allemaal, en bleef binnen dat alles in zijn bijna 
drammerige perfectie tot het einde toe doorwerken. Over 
zijn werk is veel geschreven. Daar wil ik enkele woorden 
over edelmoedigheid aan toevoegen. 

In 2011 belde ik hem op. Wilde hij meedoen aan een 
expositie die ik organiseerde? Ik kon niet bogen op enige 

Herman Gordijn
Arnon Grunberg 
met Hoer. Herman 
schilderde dit voor 
het kunstproject 
‘Gratis is het 
woord niet‘ in 
2013

Het niet- 
perfecte is 
perfect  
Museum 
MORE  
t/m 1 oktober

IN MEMORIAM 

Noteer alvast:
Algemene Ledenvergadering,  
vrijdag 24 november 2017

Jubilerende kunstenaars:
25 jaar lid. Hans Kuyper
30 jaar lid. Olga Bontekoe,  
Sjef Henderickx, Erik Hirdes,  
Marianne Zult
40 jaar lid. Peter Gentenaar
50 jaar lid. Paul Steenbergen

Nieuwe leden:
De heer K. Slegt, De heer J.J. Hartog, De heer Van 
Ommeren, Mevrouw A.S. Scheffer, Mevrouw T. Dijkstra, 
Mevrouw I. van den Broek-Baak, De heer L. Ravens-
bergen, Mevrouw J. Bennebroek, De heer R. Smeets,  
D. Gémesi, Mevrouw M.H.J. Guthschmidt, Mevrouw 
Malinsky-de Reus, Mevrouw I.C. van den Broek,  
De heer C. C. Krijnen, Mevrouw K.S. Coster, Mevrouw 
M.C.A. Aborah, De heer S. Jasim, De heer C. de Weerd, 
De heer P.W.M. Smit, De heer V.R. Noort, De heer P. 
Wouters, De heer H. Struijk, De heer B.J. Bruins, Mevrouw 
D.M. Fontaine, Mevrouw L. Zandvliet, Mevrouw D.J.J. van 

PULCHRI BERICHTEN
Emmerik, Mevrouw M. Verweij, 
Mevrouw Y. Yoneda, De heer N. 
Neven, Mevrouw E.M.C. Brinkman, 
De heer H.F.H. Van Keulen, Mevrouw 
M. van Kleef.

Overleden:
Jos Poels 19-04-1935 / 08-07-2014
Jan Houwe Kuiper 27-04-1928 / 
27-06-2017
Herman Gordijn 16-05-1932 / 
25-05-2017

ervaring als curator, ik kon eigenlijk bogen op niets. Maar 
het zijn de groten die zonder voorwaarden een ander 
een kans kunnen geven - wat hij deed. Het schilderij 
‘Arnon Grunberg met Hoer’ kwam in mijn eerste georga-
niseerde groepstentoonstelling te hangen, en was in 2013 
in Pulchri te zien. “Kom eens op bezoek,” zei Herman 
toen ik hem weer belde voor een andere groepsexpositie, 
en werd ontvangen door hem en zijn aimabele partner 
Joseph met wie hij een prachtige boerderij bewoonde.  
Ik herinner mij de warme ontvangst, en de heerlijke dikke 
boterhammen met kaas aan de boerenkeukentafel.  
Op die boerderij ontving hij ook jonge kunstenaars, met 
wie hij ruimhartig sprak, vooral over compositie en het 
effect van minuscule kleurwijzigingen op het geheel.  
Wie zich Herman wil herinneren, kan naar museum 
MORE te Gorssel voor de overzichtstentoonstelling  
‘Het niet-perfecte is perfect‘.
JUSTINE LE CLERCQ
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Graag taxeren wij voor onze kunst- en
antiekveilingen uw waardevolle kunst 
en antiek. Onze aandacht gaat in het 
bijzonder uit naar naoorlogse schilderijen, 
Indische kunst, Chinees porselein, 
antieke juwelen en horloges, antiek zilver, 
design meubelen, militaria en antieke 
boeken en prenten.

Voor een beoordeling en bespreking van 
de veilingmogelijkheden kunt u contact 
opnemen met mij of één van de andere 
experts. 

drs Chris Vellinga 
RegisterTaxateur Kunst en Antiek
c.vellinga@venduehuis.com 
+31 (0)70 302 86 91

Gevraagd voor veiling: 
waardevolle kunst en antiek

Kunst- en Antiekveiling
Kijkdagen: 13, 15, 16 oktober 2017
Veiling: 18 en 19 oktober 2017
Online catalogus: venduehuis.com

VH_inbreng_pulchri_OKT_2017.indd   1 11-07-17   20:13

Marike Bok 

De Haagse Portretschilder Marike is 
weggegaan maar komt in boekvorm 
terug.
Portretschilderen is het specialisme 
waarmee Marike Bok bekendheid 
heeft verworven. Zo maakte zij een 
portret van koningin Beatrix en een 
imposant groepsportret genaamd  
‘De Herenclub’. Een dergelijk groeps-
portret is tegenwoordig een zeld-
zaam fenomeen daar de fotografie 
in veel gevallen de schilderkunst 
heeft verdrongen. Dat het klassiek 
schilderijportret toch levensvatbaar is 
blijkt uit het oeuvre van Marike Bok.
Zij heeft reeds velen, zowel kinderen 
als volwassenen, waaronder profes-
soren, directeuren, advocaten, artsen, 
burgermeesters, generaals van de 
luchtmacht en van de marine, burger-
meesters, hoogleraren, Tweede 
Kamervoorzitters, ministers, artsen, 
hoogleraren, Presidenten van de 
Hoge Raad, rectores magnifici en 
internationale bekendheden, op het 
doek vastgelegd.

Op 28 januari 2016 kreeg Marike 
een hersenbloeding. Dit heeft haar 
hele leven op zijn kop gezet. Deze 
ernstige beschadiging zorgde voor 
grote lichamelijke klachten en stoor-
nissen, die met de dag erger werden, 
zoals motoriek en coördinatie, essen-
tieel voor haar vak. Niks was meer 
zoals daarvoor. Haar leven ervoor 
was gevuld met fijn werk. 
Dag in dag uit.

Iet wiet waai weg
Met Harry Mulisch

Ook gaf ze les in haar grote atelier. 
Marike is altijd groot voorstander 
geweest van zelfbeschikking en het 
ging haar om kwaliteit van leven niet 
om kwantiteit. Aan alles komt een 
einde, zei Marike. 
Ze wilde absoluut geen afscheid, 
geen bloemen, geen kaartjes, hele-
maal niks. In haar woorden: Grote 
onzin. Het is de normaalste zaak van 
de wereld dat je dood gaat. Het 

overkomt iedereen, aan alles komt 
een eind. Het is onvermijdelijk.  
“Iet wiet waai weg”, zei ze.

September 2017 komt Marike terug, 
maar dan 800 pagina’s dik. Dit 
Marike Bok boek gaat over haar 
werkleven en wordt in Pulchri gelan-
ceerd. Iedereen met een glimlach is 
welkom. Proost.
DIEDERIEKJE BOK
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Het was een magische tentoonstel-
ling. Twee bijzondere kunstenaars, 
diep met Mexico verbonden,  
ontmoetten elkaar in Den Haag. 
Het was een groot genot om in de 
twee Klinkenbergzalen te vertoe-
ven! Prachtig licht, heel evenwichtig 
en ruim opgestelde tentoonstelling. 
Op zondag 2 juli vertelde Alejandra 
Saldaña in een uitstekend door 
Anja Jager gehouden interview 
meer over het werk van Nancy van 
Overveldt, wat met belangstelling 
werd bijgewoond.

Van 10 juni tot en met 5 juli vond in 
Pulchri Studio de tentoonstelling plaats 
van Nancy van Overveldt (1930-2015) 
en Myra Landau (1926). Beide kun-
stenaars woonden en werkten lan-
gere tijd in Mexico Stad en lieten 
zich inspireren door het wonderlijke 
licht en leven in dit prachtige land. 
Van Overveldt en Landau vormen 
een kunstzinnige brug tussen Mexico 
en Nederland en hun werk was nu 
voor het eerst gezamenlijk te zien. 
Beiden hebben een belangrijke bij-
drage geleverd aan de ontwikkeling 
van de moderne kunst in Mexico.

De in 1930 in Den Haag geboren 
Nancy van Overveldt volgde in de 
residentie de schildersopleiding aan 
de koninklijke Academie van Beel-
dende Kunsten. In 1952 vertrekt ze 
naar Mexico, gedreven door een diep 
verlangen om een nieuwe wereld te 
ontdekken. Dit overweldigende land 
met zijn wonderlijke ziel, de gastvrije 
bewoners, zijn kleuren en grote 
hoogtes en fel licht, met zijn feesten, 
dansen, riten en muziek heeft grote 
invloed op de ontwikkeling van haar 
artistieke werk. De vele levens die 
Van Overveldt leeft in Mexico, ver-
beeldt ze in haar schilderijen waar 
naïef realisme, composities van het 
absurde en impressionistische figuren 
in mexicaanse feestelijke sferen te 
zien zijn. Haar schilderijen roepen 
soms, hoewel heel authentiek en van 
een sterk eigen stijl, een herkenbare 
sfeer op die herinnert aan naïef 
impressionistische werken van Paul 
Klee, Kandinski of Picasso. In de 
jaren zeventig ontstaat werk met  
lineaire bewegingen van water, vuur 
en lucht. Ze schildert transformaties: 
grote doeken met gekleurde, steeds 
veranderende vormen die als een 

vogel uit het beeld lijken te vliegen. 
Ze is 40 jaar lid van de kunstenaars-
associatie van Mexico City, El Salón 
de la Plástica Mexicana, en expo-
seert daar meerdere malen. In 1976 
keert Van Overveldt terug naar 
geboorteland. Daar schildert ze  
verstillende beelden die naar een 
middelpunt van licht bewegen. 
Later ontstaan juist uit dit middelpunt 
van licht nieuwe vormen die die het 
doek uit willen. We zien het Hol-
landse landschap met zijn lage licht 
aan de horizon en de zich herha-
lende spiegelingen van steeds kleiner 
wordende bomen, wolken en vogels 
in donker water. De natuur en de  
wisselende kleurschakeringen van de 
seizoenen spelen een grote rol in 
haar werk. Tot haar overlijden in 
2015 is Nancy van Overveldt altijd 
blijven schilderen. In Mexico krijgt ze 
grote bekendheid door exposities in 
onder meer het Palacio de Bellas 
Artes, Galeria Antonia Souza en 
Galeria Chapultepec. Ze exposeert 
later ook in New York, London en 
Nederland.

Myra Landau is geboren in Boeka-
rest, 5 december 1926, en resideert 
nu in Alkmaar. Ze woonde onder 
meer in Brazilië, Mexico, Italië en 
Israël en haar werk is daardoor sterk 
beïnvloed. Landau is een vroege 
representant van de abstracte Mexi-
caanse kunst en is een van de eerste 
kunstenaars die schilderde op ruw 
linnen. Ze was getrouwd met Miguel 
Salas Anzures, hoofd van de afde-
ling fine arts van het Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes (INBA) in Mexico 
City. Zij legde zich vooral toe op het 
maken van etsen en ze schilderde 
abstract. Zo vond ze halverwege de 
jaren 60 inspiratie in het tekenen in 
het zand van een Mexicaans strand. 
Zij legde daarmee de basis voor een 
grote serie schilderijen onder de 
naam Ritmo (Ritmes). Ze had vele 
exposities, waaronder in 1985 in het 
Museum of Modern Art in Mexico 
City. Daarnaast nam ze deel aan 
groepsexposities in de Verenigde  
Staten, Zuid Amerika en in Europa. 
Met grote dank aan de Mexicaanse  
Ambassade en Pulchri Studio. 
ALEJANDRA SALDAÑA  
managing director Nancy van  
Overveldt collection. www.nancy
vanoverveldtcollection.com

Nancy van 
Overveldt   
Myra Landau, 
Mexican Rythms 
in The Nether
lands was te 
zien t/m 5 juli

Nancy van Overveldt 
Myra Landau

Zelfportret Nancy 
van Overveldt uit 
1948

Myra Landau met 
Sandra Lopez en 
Mauricio Torrez, 
Mexicaanse  
Ambassade

Tentoonstelling Mexican Rythms in The Netherlands

Op de foto hierboven zie je Cees van Rutten (links) en Cesar van der Molen 
die samen zeer druk bezig zijn met de voorbereiding voor de feestelijkheden 
voor het 170-jarig jubileum. 

Zij hebben 170 doekjes geprepareerd die samen de skyline van Den Haag 
tonen. Kunstenaars-leden zijn opgeroepen om één of meer doekjes op te halen 
en deze te verwerken hun eigen techniek en stijl. Met elkaar geven deze  
170 doekjes één groot, divers en kleurrijk beeld van de Haagse skyline! 

De 170 doekjes vullen samen een wand in de jubileumtentoonstelling 
‘Pulchri170#DenHaag’ en worden via inschrijving verkocht.  
De opbrengst komt ten goede aan de feestelijk heden Pulchri 170.

Werk in uitvoering
‘Ontmoeten in de 
openbare ruimte’
Dit was de titel van de tentoonstelling die 17 
juni jl. werd geopend door wethouder Revis. 
De tentoonstelling was onderdeel van het 
jaarthema ‘Prettige Publieke Plekken’ dat 
Platform stad, Stroom Den Haag en Pulchri 
samen met het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (I en M) in 2017 vormgeven. Initi-
ator van de expositie was Ir. Hans Leeflang, 
projectdirecteur en adviseur bij het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu. Naast het 
Haags Jongerenatelier deden ruimtelijke 
professionals en beeldend kunstenaars mee. 

Wethouder Revis. Foto Esther van der Wallen

Maartje Blans, Fugace I detail

Op pagina 29 van Pulchri blad nr. 2, 2017, 
staan twee foto’s van het werk van Maartje 
Blans: Overzicht van ‘Fugace‘ en een detail-
foto van ‘Fugace‘. De naam die er nu bij 
staat is van Cees van Rutten, maar het moet 
dus Maartje Blans zijn.

Rectificatie

Maartje Blans, Fugace I, overzicht
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HERMANUS
BERSERIK             

15/10/17                           
21/01/18

ARJAAls ik door mijn oogharen tuur ben ik terug aan 
oever van rivier tussen licht donker
verleden in tegenwoordige tijd kabbelt langs
mij vaart een scheepje over zilveren rimpels
- allerlei mengt- hondengezicht kijkt mij aan
zittend temidden van 2 mensen peddelend 
Oh wereld- rivier meanderend veranderlijk 
- kerkklok beierd hond zingt 12 tonen mee
- potloden pennen papieren warmen loom 
- verleden stroomt- het nu slibt rond tenen
- bloemen buigen- het krijt van de gesleten 
rivierbedding licht op door hoge zonstand
Ach kralen die ik vind druppels spatten op 
alsof aaneengeregen kristallen spetteren als 
gebroken ketting- kinderen springen in oertijd 
dansende zwaluwen cirkelen boven ‘t kristal 
- beweging geeft mij het zijn terug- dromend  
- ik beleef tijd onder Ceder- geluiden- zingen
- slierten wier- waarin kikkers schuilen zij
veraden zich kwakend stromend naar verten
tussen pinkelende witte bloemenslierten

Rivier oneindig- stroom vol kronkels je oever
je armen waarin vissen scholen- waarheen?
houten scheepjes in landschap van spelonken
grotten en dalen - waarheen? als plots het 
scheepje kantelt- zomaar zoals in Egypte’s
dynastiën het beangstigd me zo 
toen wachten op de oversteek- bladerend in 
gevonden Cahier op de Vide Grenier daar 
vaart op opengeslagen blad een schip een 
Anubis mee ook offeranden bloemen gras en 
maaltijden- oh hemel veranderend boven 
wolken blazen bollen- daar zijn maan en zon 
krekels stil als warmte denken doet smelten

Ach ik wandel in land van Venus
naar 12-de eeuwse kapel door de prehistorie
op blote voeten- zoekend de namiddagkoelte
- de zwarte madonna en haar baby staan op 
console op geborduurd werelds huiskamer 
kleedje terwijl ik ga zitten op de biezen 
gematte stoel verbaas ik mij terstond
alsof door een engel gezonden wacht daar  
slapend een rode poes de magerte van het 
lichaam de lengte van gebeenten verbazen 
- ze klimt op mijn schoot en slaapt verder
- ik wil haar tekenen in mijn grote paarse 
schetsboek zij slaapt opgekruld in mijn 
armen alsof een bladzijde opengeslagen in 
een onbekend geschrift zo ben ik betoverd 
door deze ontmoeting- ik zing voor haar 
- zacht vertel ik verhalen in haar liggend oor
- al schetsend bij kaars bij nis met kleedje
- plots hoor ik enorme echo‘s klanken van 
vallende stoelen klinkend in de koepelruimte
beieren van klokken- tekenen kan gevaarlijk 
zijn- treden divers ongelijk de stoelen teer de 
ruimte schaduwloos- de madonna en kind  
donkersepia gaan op in de schemerige kapel 
- stil gaat het tekenen door in de koele koepel
terwijl hersteld wordt om her te beginnen
- rode poes strekt zich loopt langzaam naar  
het altaar alsof groetend bloemen aanraakt
zij verlaat slaperig loom donkere kapel door 
openstaande tijdloze eiken deur- naar zon

Vissen happen lucht springen uit spiegeling
zwaluwen tippen het lauwe water- 2 vrienden
zwemmen in onbekende diepten tussen holen 
- kinderen beklimmen witte rotsen de riggels 
smal zo springen zij in de diepe oervallei 
- ik droom van varen onder heldere maan
over vloeibare prehistorie dauw uit de nacht
water aangelengd uit de hemel om te drinken
- zie de gesleten gekerfde rotsen holtes 
waarin mensen leefden slib kleurt dagelijks 
vloeibaar werelddeel rose oranje dan weer 
sepia- Ceder laat haar armen hangen noten 
groeien blaadjes laten zon doorschijnen 
kleine vogels pikken notenrestjes

- de hemel zindert na 
lome vlinders zwaar van druppels dauw 
gele aren buigen- ook het Piment
zei de bewoner van ‘Het hoge licht‘
op de treden met zijn kippen op schoot 
de warmte zo zwaar om hem heen
de poezen dwarrelen als bladeren rond
voor de boerderij gele appels zo zoet
- touwtjes vleugels hertportretje van hout
- het bukken zo zwaar de regen vormt poelen 
- de kersen vuurrode prooi voor de vogels 
- loom groeien de gourgettes en pompoenen 
- ik kook voor hem en teken in mijn paarse 
boek vreemde vormen de orchideën 
de kersen dennenappels bladervormen
- rond de kerk de grote rozen de kralen op het 
hof de vouwsels de draden roestige namen   
kleine engel- de droge wind verwaait- de  
bloemen de muren bedekt met oker mos 

- het knerpent hek de dikke wolken de  
zwaluwen die zwieren rond het dal over  
heuvels hun snaveltjes piepen uit hun nesten
zo is het nog een vroege zomer op weg naar 
alweer later als wij verblijven op verhit plein

Van huis gegaan toen de moerbei vruchten 
droeg- de bladeren lichtgroen- irissen
ruimte vroegen- de aardbei van groen naar 
rood groeide- de kersen gloeiden- regen lila 
geel- de mezen insecten voedden
- oh tijd het tafelkleed wiegt 
- nu briest het geweven linnen
- slapend in schaduw- bijen- krekels 
- zwaluwen scheren over het dal 
deinend van roestkleurvlinders- dan volgen  
zwart wit wolken- soms dwaalt een gouden 
kever over tafel- groen doosje tast de rand

Ik pluk bloemen 
morgen ben je jarig 
geel lila diep paars

orchideënblauw 
vlinders rondom

het raam opengedaan
we ontbijten in de salon

de oude crapauds 
omwikkeld in Saries
gelijkend princessen 

aan ons ontbijt
kaarsen gevat in 

Vide Grenier kandelaar

Ik durf nog niet in kleine boot 
over de oerrivier te varen
zou ik dan drijven 
tussen hoge rotsen
naar onderaardse grot?
gaan dwalen met de hond die viel
in holen in prehistorisch gebied
tijdens zijn tocht door de wouden
zou de overvaarder er dan zijn?
zou ik bisons en mammoeten zien  
kuddes in oker getekend aanschouwen?
 
- ik wil wachten aan oever- hemel zien 
- wolken in water wiegende bladeren
- ik breng oden aan Ceder- kus de dieren 
- het magere paard met rose lippen 
- de rode gekwetste kater 
- breng water naar het hof 
- schilderen in mijn paarse boek 
- dat is mijn offerrande
om te brengen 
als voedsel om te leven 
zo ik eer mijn geliefden
als ook dierbare bezigheden 

terwijl rivieren stromen 
strooi ik in zilver water 

met beide handen
onzichtbaarheid 
over eeuwigheid

Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n
Kathleen Ferrier, Gustav Mahler
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Begin dit jaar is ‘Kunstfanaatjes’ gelanceerd, een 
online-kunstplatform, gericht op de allerkleinsten. 
Een initiatief van Brigitte Timmermans.  
Kunst musea investeren op allerlei manieren in  
het publiek van de toekomst, bijvoorbeeld met 
kindertentoonstellingen. De allerkleinsten van  
0-4 jaar zijn daarbij buiten beeld gebleven.

Het is voor veel gezinnen met jonge kinderen niet vanzelf-
sprekend voor een ‘dagje uit’ een kunstmuseum te kiezen. 
‘Kunstfanaatjes’ wil (groot)ouders met jonge kinderen de 
juiste handvatten bieden voor museumbezoek. Er is op de 
website praktische informatie te vinden over meer dan  

35 musea in ons land. Een kunstmuseum bezoeken met 
kleine kinderen kan een spannende onderneming zijn. Veel 
ouders krijgen het al warm bij de gedachte dat hun drukke 
dreumes vrij rondloopt of -kruipt in een doodstille ruimte met 
peperdure kunstwerken. 
Ouders gaan nu eenmaal graag goed voorbereid met kinde-
ren op pad. Zij willen antwoord op praktische vragen als: 
mag de buggy mee op zaal, is er een plek in het museum 
waar ik rustig borstvoeding kan geven en zijn er boter-
hammen met pindakaas in het museumcafé? Welke kunst-
werken in het museum zijn ‘kidsproof’, welke zijn iets  
minder geschikt?
Meer informatie: www.kunstfanaatjes.nl 

Mevrouw Pluis gaat naar het museum. ‘Wie gaat er mee’, vraagt zij.
‘Ik’, zei meneer Pluis, ‘maar hoor eens vrouw is nijntje niet te klein?’
‘Welnee, te klein, hoe kom je daar nu bij, ik ben al groot’, zei nijn.

Uit: nijntje naar het museum van Dick Bruna.

Even vooraf; klinkt ‘fanaatjes’ niet een beetje te…
fanatiek?
Vind je dat? Ik vind het vooral erg enthousiast klinken.  
Volgens mij is een kunstfanaat iemand met een grote, 
enorme liefde voor kunst. 

Je hebt, lees ik, ervaring op het gebied van educatie 
en pr in de museumwereld 
Als kind was ik zelf geen kunstfanaatje. Ik ben opgegroeid 
met een alleenstaande moeder, totaal niet in een cultureel 
nest. Wel had ik een oma bij wie ik naar operaplaten luis-
terde. Zij las ook heel graag. Vanaf mijn derde kon ik zelf 
lezen - ik werd een echte boekenverslinder. Ofwel een 
boekenfanaat!
Ik denk dat ik het daarom ook zo belangrijk vind dat álle 
kinderen in aanraking komen met kunst & cultuur. Gezin-
nen hebben daarvoor handvatten nodig; ik weet hoe het 
is om op te groeien in een wereld waar dit niet vanzelf-
sprekend is.,
Zelf kwam ik pas als student in aanraking met beeldende 
kunst. Ik was gelijk verkocht. Tijdens mijn stage op de 
afdeling educatie bij Witte de With, centrum voor heden-
daagse kunst te Rotterdam, ontdekte ik hoe ontoegankelijk 
de (hedendaagse) kunstwereld aanvoelt. 
De stage was een sprong in het diepe! Ingewikkelde 
materie ‘vertalen’ voor verschillende doelgroepen, zowel 
in rondleidingen als teksten. Fantastisch vond ik dat. 
Na mijn studie werkte ik nog voor Witte de With op  
projectbasis. Daarna ging ik als museumdocent aan de 
slag in verschillende Rotterdamse musea.
Tenslotte was ik bijna vijf jaar werkzaam als pers- en 
publieksvoorlichter bij een van de mooiste musea van 
Nederland: het Gemeentemuseum Den Haag. Met weer 
als doel om het hart van de bezoeker te raken. Waarom 
kan een museum niet gewoon fungeren als ontmoetings-

Brigitte Timmermans over haar ‘Kunstfanaatjes’
plek, doel van een plezierig dagje uit? Behalve voor 
Stichting Kunstfanaatjes werk ik nu als zzp-er voor ver-
schillende (culturele) organisaties en als museumdocent in 
het Dordrechts Museum.  

Wanneer en waarom borrelde het idee op 
de allerjongsten met kunst in contact te brengen?
Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat je jonge kinderen 
kunt meenemen naar ‘grote-mensenkunst’. Toen ik 2,5 jaar 
geleden moeder werd, ontdekte ik dat het nogal een klus 
was om met je baby of peuter naar het museum te gaan. 
En dat zelfs voor mij, iemand die wekelijks musea 
bezoekt. 

Met kleine kinderen is het best spannend om een museum 
te bezoeken. Want waar kan hij of zij ‘los‘ lopen en waar 
ligt er ineens een hedendaagse installatie met interessante 
snoertjes die vast duizenden euro’s waard is? Of iets engs 

ten dat het ‘niets voor hun kind is’. Het is belangrijk dat zij 
vooraf de juiste verwachting krijgen met - nu vaak ontbre-
kende - praktische informatie: Kan ik hiernaar toe met een 
baby. Is het iets voor mijn drukke kleuter? Is het moeilijke 
kunst? Kunnen we er een gezonde hap eten? Mag de 
buggy mee op zaal? 
Uit de websites van de kunstmusea is het lastig de infor-
matie te filteren die je als drukke ouder nodig hebt. Zowel 
op praktisch vlak (is er een verschoningsruimte) als op 
kunstzinnig vlak (welke kunstwerken zijn geschikt om met 
kleintjes te kijken, welke vragen kan ik ze stellen). 

Hoe onderbouw je dat baby’s/peuters interesse  
krijgen in kunst als je hen langs schilderijen of  
ruimtelijk werk torst of sleurt?
Sleuren klinkt wat negatief. Kleintjes houden van nature 
van kunst. Het spreekt ze aan. En mijn peuter inspireert 
mij vaak om naar dingen te kijken, die ik zelf niet eens 
had opgemerkt. Dat is buiten op straat, maar ook in het 
museum. Kijken door de ogen van je kind. Wij volwasse-
nen zijn die pure, open blik een beetje verleerd. Maar dat 
is dus iets wat je van kleine kunstfanaatjes kunt leren. 
Voor veel gezinnen is een bezoek aan een kunstmuseum 
een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Andere ouders durven dit 
pas aan zodra hun kind de basisschoolleeftijd bereikt. 
Terwijl baby’s vanaf drie à vier maanden al heel goed 
hun aandacht op een kunstwerk kunnen vestigen, waarbij 
ze geconcentreerd kijken. Dreumesen beginnen verban-
den te zien en peuters ontdekken een nieuwe wereld, 
leren nieuwe woorden kennen. 

Maar kunnen ze niet juist de pest krijgen aan alles 
dat wij zo mooi en belangrijk vinden? 
Dat ligt eraan hoe je het aanbiedt. Op kunstfanaatjes.nl 
geef ik tien tips om een museumbezoek met jonge kinderen 

Brandblusser boeiender…

waar ze nachtmerries van kunnen krijgen. Welke kunst-
werken zijn nu kidsproof in het museum? Hoe hoe start je 
een ‘kunstgesprek’ met jonge kinderen? Informatie daar-
over geeft ouders zelfvertrouwen.

Ik begrijp uit je antwoord dat het veelal ontbreekt 
aan praktische informatie? 
De meeste (groot)ouders bekijken op internet eerst de 
website en andere communicatie-uitingen van het museum, 
voordat ze de letterlijke drempel van het museum over-
stappen. 
Dit is een tricky moment, want hier kunnen ouders beslui-

Van 0 nul tot 4 jaar naar de kunsten…

Boterhammen met pindakaas?

Kunstfanaatjes, Centraal Museum Kunstfanaatje avant la lettre, Jeroen met zijn moeder Els, voorjaar 1974. 
Smalfilmbeeld van Jos Poels 
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te overleven - en zelf ook plezier te hebben. De belang-
rijkste tip is: volg je kind. Houd het kort, ga mee in wat zij 
leuk vinden en laat je eigen vooroordelen los. En het kan 
ook zijn dat ze de trap of de brandblusser van het 
museum boeiender vinden dan alle schilderijen bij elkaar. 
En dat is prima. Het gaat om de eerste kennismaking.  
De rest komt later wel!
Hop erin met die culturele paplepel - Jong geleerd, oud 
gedaan! 

Kinderen lopen vaak meteen naar ruimtelijk werk.  
Is voelen niet effectiever dan kijken? 
Hebben we dat als volwassenen eigenlijk ook niet? Ik 
moet mezelf vaak ontzettend inhouden bij ruimtelijk werk 
om er niet even aan te voelen. Helaas mag dat niet. Ik 
neem zelf voor mijn zoontje vaak kleine speelobjecten 
mee die iets te maken hebben met de tentoonstelling, 
waar hij wel aan mag zitten, of wat we kunnen gebruiken 
om te vergelijken. 
Een jong kind leert en speelt met zijn hele lichaam: door 
te kijken, voelen, luisteren en dingen in zijn mond te stop-
pen. In de baby- en peutertours die ik met Kunstfanaatjes 
ontwikkel, worden alle zintuigen aangesproken - zo wordt 
het museumbezoek een magische ervaring!

Waarom in de 16-koppige redactie maar drie  
mannen? 
Ik weet niet hoe dat komt, ik las wel dat uit onderzoek 
blijkt dat vrouwen uiteindelijk de bestemming van dagjes 
uit bepalen in het gezin, en dat zij vaker kiezen voor het 
museum. Misschien dat dit er iets mee te maken heeft? 
Maar alle mannen zijn welkom om te schrijven! 

Toekomst van Kunstfanaatjes?
We hadden een prima start, veel aandacht in de pers, 
stromen e-mails van ouders en kinderopvangmede-
werkers, al snel vijftien vaste redacteuren en losse gast-
bloggers, stijgend aantal volgers op sociale media en de 
musea nemen het platform serieus.

Behalve met het online platform ben ik nu ook bezig met 
het ontwikkelen van projecten en producten. Zo lanceerde 
Kunstfanaatjes op 11 juli de eerste museumtour voor 
baby’s in Nederland in het Gemeentemuseum Den Haag. 
Een primeur. Ook zijn we druk met andere projecten en 
workshops in samenwerking met kinderopvangorganisa-
ties en musea.
JOS POELS 

Zouden 
ze bij 
Pulchri 
pinda-
kaas 
hebben 
…?

Kunstfanaatjes, Boijmans, foto Rob van Dalen

Kunstfanaatjes, Centraal Museum Kunstfanaatjes, Boijmans. 
Foto Rob van Dalen

Het lijkt allemaal onschuldig als je het met 
Italië vergelijkt, waar ik, geïntroduceerd 
door een bevriende architect, de beroemde 
minister van cultuur, Rodolfo Siviero mocht 
ontmoeten. Na zijn pensionering bewoonde 
hij, als directeur van de Academie, de  
parterre van het fameuze Palazzo Venezia 
(ingang achterzijde), het gebouw van waar-
uit Mussolini zijn toespraken hield; zo  
schitterend weergegeven in ‘Una giornata 
particolare‘. En natuurlijk was ik vol van de 
bijzondere ontmoeting; nimmer betrad ik 
ruimten zo stampvol kostbare oude kunst, 
een enkel modern werk er een beetje verlo-
ren tussendoor. Maar toen ik de volgende 
dag, een en al bewondering, hierover aan 
mijn buurman vertelde, een te vroeg gepen-
sioneerde piloot, sloop de vertederde twin-
keling in zijn blik die hij altijd vertoont als 
hij mij op goedgelovigheid en naïviteit 
betrapt. “Tutto rubato”, had hij droogjes 
becommentarieerd. Alles gestolen? Mijn ver-
ontwaardiging had niet groter kunnen zijn. 
Wat kletste hij nou? De beroemde kunst-
historicus, ook wel de 007 van de kunst 
genoemd omdat hij zoveel in de oorlog 
geroofde kunst had opgespoord en terug-
gebracht, die in die rol bij talloze staats-
hoofden op audiëntie kwam, tot bij Roose-
velt toe; minister van cultuur in een reeks 
kabinetten - ik kwam haast adem tekort - 
zou niet eerlijk aan zijn eigen verzameling 
zijn gekomen? “Tutto, tutto rubato” onder-
streepte hij nogmaals met klem en klopte mij 
bemoedigend op de schouder. Verward, 
bijna beledigd stapte ik naar mijn deur.

Nu moet ik zeggen, de grote man had zijn 
eigenaardigheden. Toen mijn vriend mij 
voorstelde als een liefhebber van kunst uit 
Holland, had de minister hem toevertrouwd 
dat hem - als directeur van de Academie 
waar ook jongelui uit het Noorden, hoewel 
in eigen land afgestudeerd, graag nog een 
jaartje lessen volgden - gebleken was dat 
zij niets, maar dan ook niets van kunst 
begrepen. Ik stond er wat onhandig bij, wat 
moet je zeggen als je zo‘n recensie krijgt 
voorgelezen? Gelukkig kreeg ik een pinkje 
whisky en kon wat ronddrentelen tussen al 
het moois. 

Tot mijn aandacht getrokken werd door een 
prachtig gepolijst zwartstenen object, een 
beetje in de vorm van een komkommer, dat 
hij op een bureau had staan. Welwillend 
kwam hij naderbij. ”Wat vindt U van mijn 
Brancusi?” Het stuk had inderdaad van de 

Tutto rubato
grote beeldhouwer kunnen zijn, destijds 
volop in het nieuws vanwege enkele belang-
rijke opdrachten, maar nu moest ik hem 
toch tegenspreken. “Zou het ook een Etruski-
sche grenssteen kunnen wezen, Excellen-
tie?” Verrast veerde hij overeind. Dat ik dat 
wist! Ja en dan nog wel zo'n barbaar uit het 
Noorden wilde ik terugketsen, maar ik hield 
mij in. Nu was het ijs gebroken. “Moet U 
eens voelen hoe schitterend gepolijst”, bijna 
verliefd wiegde hij het voorwerp voor de 
borst. Maar ik weerde lachend af en zei dat 
bij de Etrusken alleen al op het aanraken 
van zo'n heilige steen de doodstraf had 
gestaan. Hij legde het voorwerp onmiddel-
lijk weer terug. Enfin, nadat hij nog zo‘n 
twee uur over zichzelf verteld had werd het 
tijd voor de gebruikelijke dagsluiting in 
Rome: het diner buiten de deur. Het bleek 
zo‘n onbetaalbaar duur restaurant waar om 
tien uur nog niemand zit zodat je vreest op 
de verplichte vrije dag te zijn binnenge-
stapt, terwijl het om middernacht - als bij 
toverslag - bomvol blijkt te zijn. Erg honge-
rig was de grote man niet, maar het samen-
zijn gaf hem in ieder geval de kans weer 
ruimschoots over zichzelf te vertellen. Wat 
mij betreft, nu was hij de joviale gastvrijheid 
in persoon. Ik prees zijn collectie in de Aca-
demie, maar dat wuifde hij weg. Dat was 
niets bijzonders en had hij opgesteld om de 
kale wanden te camoufleren. Nee, ik moest 
hem eens thuis bezoeken in Florence, dan 
kon ik zijn échte verzameling zien, zou hij 
mij meenemen naar een restaurant waar ze 
échte wijn schonken - hij kuste verliefd de 
vingertoppen - in plaats van het bocht dat je 
in Rome kreeg voorgezet. Florence...!  
Nu was voor mij het kwartje gevallen. 
Meneer was Florentijn - en die haten alles 
dat met Rome te maken heeft, zien iedereen 
van boven de Alpen als een ongeletterde, 
een halve barbaar - niet onsympathiek mis-
schien, maar die nog wel een paar eeuwen 
beschaving te gaan heeft. Dat neemt niet 
weg dat ik mij voornam hem eens te bezoe-
ken tot ik - enige tijd later - las dat hij, 
ondanks zijn leeftijd vrij onverwacht, was 
overleden. De grenssteen! flitste het door mij 
heen; belachelijk natuurlijk, maar ja...

De jaren waren verstreken, decennia gleden 
heen; ik had de bijzondere ontmoeting in 
de catacomben van mijn herinnering bijge-
zet tot ik, vorig jaar herfst, door mijn boek-
handelaar Roberto Tonacchera een nieuwe 
uitgave toegeworpen kreeg: Siviero contro 
Hitler. “Die heb jij toch gekend?” “Wie, Hit-

Rodolfo Siviero

Wat is het toch met kunst dat het zo vaak belandt in wat je het ‘clair-obscure‘ van  
de handel kunt noemen? Kwam de Volkskrant dit voorjaar met een kritisch verslag over  
de heer Kreuk, de verzamelaar die veel werk aan onze musea uitleent, nu vullen vragen 
over de Koenigscollectie van museum Boymans de NRC. Was Van Beuningen een  
collaborateur omdat hij nog in april 1940 tekeningen aan Hitler zou hebben verkocht?

Italiaans dagboek

ler?” “Nee, Siviero, je weet wel.” Benieuwd 
begroef ik mij nog dezelfde avond in de 
tekst. Het schilderde een opwekkend portret, 
dat helaas ook door een paar bedenkelijke 
trekjes werd ontsierd. Zo was de grote man 
vanaf de eerste dag een fervent aanhanger 
van de Duce, voor wie hij in 1936 een 
publicatie verzorgde met de stelling dat de 
Noordelijke volken, qua beschaving, nim-
mer konden wedijveren met Latijnen. Ook 
had hij nooit kunstgeschiedenis gestudeerd, 
zoals hij pretendeerde, maar begon zijn 
loopbaan in Florence als kunsthandelaar/
antiquair; de titel ‘minister‘ bleef hij voeren 
toen dat niet meer van toepassing was - iets 
dat ongepast heet in Italië. Wel had hij veel 
geroofde kunst opgespoord na de oorlog - 
een deel daarvan werd echter nooit aan de 
oorspronkelijke eigenaren geretourneerd, 
dat had hij voor eigen gebruik en een te 
stichten ‘Rodolfo Siviero‘-museum te Florence 
achtergehouden. Over deze kwestie wordt 
in Italië nog steeds geprocedeerd.* 
De zwaarste klap kreeg ik echter op Google, 
waar heel de blabla van verzetsheld, spion 
voor de fascisten, geheim agent voor de 
Amerikanen, voor mij werd kortgesloten in 
beelden dankzij een technologie waar hij 
nog geen weet van had gehad: de grote 
man die, wervend als een tv-presentator, 
schilderijen aanprijst aan onder anderen 
Goering en Hitler. Kijk aan, met zijn afkeer 
van barbaren viel het dus wel mee! En in 
gedachten zag ik weer de twinkeling in de 
ogen van mijn buurman destijds, hoorde ik 
weer het lakonieke, droge staccato: “Tutto, 
tutto rubato!”
GERRY MEHRTENS
Met dank aan Claudio di Giorgio en  
Aat Verhoog

*Het museum (Lungarno Serristori 1, Florence) is 
inmiddels geopend en te bezichtigen op afspraak.



Pulchri nr.3, september 2017 Pulchri nr.3, september 201728 29

070 311 55 22 • www.helderinadvies.nl

Saurwalt & Partners  
feliciteert Pulchri Studio 
met het 170-jarig bestaan!

Carteun

Afgelopen juli bezochten we met 
onze kleindochter Sarah (5) de eind-
examententoonstelling van de Konink-
lijke Academie. Vanuit de hal betra-
den we een donker lokaal met een 
video-installatie met een tekst over de 
slang van het kwaad, die bijna Bij-
bels aandeed. Op de vloer lag een 
schijnbaar dode man met een pom-
poen op de plaats van zijn hoofd. 
Naast hem een kunststof draak, die 
af en toe even bewoog. 
Onze kleindochter vond het grieze-
lig, maar tegelijkertijd ook wel erg 
spannend. 
“Wat is dat, opa?” vroeg ze mij.
“Onbegrijpelijk, Sarah, maar heel 
modern.”
Ze bleef er lang naar kijken en schui-
felde steeds een beetje dichterbij.
Toen we er genoeg van hadden,  
gingen we richting de modeafdeling. 
Weinig mode, maar eerder een soort 
begraafplaats met houten kruisen en 
kunststof bloemen op de vloer en hier 
en daar een foto aan de muur.
“Daar is de mode” fluisterde Sarah 
en trok mij aan mijn arm mee. 
Bejaarde vrouwen en mannen in een 
soort vleeskleurige onderkleding.
Sarah trok een vies gezicht.
Aan het einde van het lokaal stonden 
paspoppen, waarop fragmenten van 
kledingstukken waren gemonteerd: 
halve jassen en overhemden die als 
een collage waren samengevoegd 
en een oude-heren-pantalon die om 
de hals van een pop was gesnoerd. 
“Weinig mode dit jaar,” reageerde 
Josée. “Dat was in onze tijd nog wel 
eens anders.” 
Sarah keek misprijzend en trok ons 
mee richting de afdeling binnenhuis-
architectuur. 
Ook hier weinig binnenhuis en weinig 
architectuur. Hier en daar een schaarse 
maquette, een cirkel van zand, waar 
bezoekers nonchalant overheen 
waren gelopen, een stapeling gips-
blokken, smaakvol gestapeld, en veel 
draadjes verbonden met steentjes op 
de vloer. De studenten stonden er 
verwachtingsvol bij. We knikten hen 
vriendelijk toe en liepen door richting 
‘Schilderen’. Geschilderd was er  
nauwelijks. Wel weer foto’s aan de 
wand en de inmiddels welbekende 
steentjes met touwtjes. 
Tenslotte naar de gloednieuwe  
verdieping van glas en staal, die 
bovenop de afdeling architectuur 
was neergezet. Modernistisch en 
onherbergzaam tegelijk. Het moet er 
de afgelopen weken snikheet zijn 
geweest.
Een studente had zich tussen een kleu-

Sarah keek misprijzend en trok ons mee richting de 
afdeling binnenhuisarchitectuur

Onbegrijpelijk, maar heel modern

Een studente had zich tussen een kleurig netwerk van 
draden aan een zelfgebouwd spinnenwiel geposteerd

rig netwerk van draden aan een zelfgebouwd 
spinnenwiel geposteerd. We vroegen of ze een 
stukje wilde voordoen. 
Ze pakte een dot wol in de kleur van Sarah’s 
jasje en probeerde er een draad van te spinnen. 
Saartje vroeg mij fluisterend waar de naald 
van Doornroosje zat. Die zat er niet. Ze kreeg 
de gesponnen draad mee naar huis. We 

bedankten en liepen terug richting hal, waar 
we een uurtje eerder waren begonnen. 
Sarah liep weer naar het verduisterde lokaal 
en durfde nu wat dichterbij te komen.  
“Onbegrijpelijk, maar heel modern,” mom-
pelde ze en trok ons mee richting uitgang.
SIMON KOENE
beeldend kunstenaar

Jan Roëde 
Prijs 2017

Mattia Papp, L‘arco e la Lancia, 2017. Fotografie: Eric de Vries

Ter gelegenheid van de honderdste 
geboortedag van de Haagse beel-
dend kunstenaar Jan Roëde (1914-
2007) besloot het bestuur van de  
Jan Roëde Stichting, in samenwerking 
met de directie van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten, in 
2014 de Jan Roëde Prijs in te stellen, 
een jaarlijks uit te reiken aanmoedi-
gingsprijs voor een afstuderend kun-
stenaar van de afdeling Beeldende 
Kunst van de KABK. 
De prijs werd dit jaar uitgereikt aan 
Mattia Papp. 
Uit het juryrapport: “Mattia Papp staat 
als vele kunstenaars op de schouders 
van degenen die hem in de kunstge
schiedenis zijn voorgegaan. In het 
geval van Papp is dat duidelijk zicht
baar. Geboren in Florence is hij zich 
ten volle bewust van de rijkdom en 
schoonheid van het culturele erfgoed 
van zijn vaderland en van de sporen 
die de katholieke religie met haar 
symbolen en iconen daarin heeft ach
tergelaten. In zijn afstudeerproject 
‘Larco e la Lancia’ heeft hij ervoor 
gekozen op deze traditie voort te 
bouwen. Hij doet dit in de ogen van 
de jury eigenzinnig, overtuigend, met 
scherpte en vakmanschap.”

Mattia Papp
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Pulchri, een uitgave van het Schilderkundig  
Genootschap Pulchri Studio. Verschijnt viermaal  
per jaar in een oplage van 2500 exemplaren.

Hoofdredactie Marose Boersma 
Redactie Wim van Cleef, Margreet Hofland,  
Gerry Mehrtens, Michael Toorop
Vaste medewerkers Arja van den Berg, Frans de Leef,  
Simon Koene, Leo Onderwater
Vormgeving en pre-press Marieke Scheijvens 
Druk Drukkerij NIVO Delfgauw

Advertentie-exploitatie Aanvraag graag per mail: 
info@pulchri.nl
Redactie-adres Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag. 
Tel. (070) 346 17 35 / info@pulchri.nl / www.pulchri.nl 
Openingstijden Pulchri Di. t/m zo. 11.00 - 17.00 uur.

De redactie kan zich het recht voorbehouden zonder  
motivering vooraf niet over te gaan tot plaatsing van 
aangeboden kopij of illustratiemateriaal. Hetzelfde 
geldt t.a.v. inkorting van kopij. Van dit recht maakt de 
redactie bij hoge uitzondering gebruik. Gebruik maken 
van de inhoud van Pulchri is toegestaan onder de  
uitdrukkelijke voorwaarde - ook bij korte citaten - van 
bronvermelding!

Pulchri wordt gratis toegezonden aan leden van  
Pulchri Studio. De abonnementsprijs voor belangstellen-
den is € 39,35 (incl. portikosten) per jaar, te voldoen 
op Rabobank rek. NL31RABO0166343439  
t.n.v. Pulchri Studio o.v.v.: Nieuw abonnement Pulchri. 
Eventuele opzegging: schriftelijk één maand voor het 
einde van het jaar.
Voor leden van Arti et Amicitiae (Amsterdam), de Haagse 
Kunstkring, Die Haghe, Vrienden van Den Haag,  
Vereniging van Haagse Museumvrienden en soort-
gelijke verenigingen alsmede houders van CJP- en 
65+kaart geldt een abonnementsprijs van € 27,60  
inclusief portikosten. 

Pulchri-blad Losse nummers € 5,00 (houders van  
CJP- en 65+ kaart € 3,75 excl. portikosten). Het is  
ook mogelijk een uitgebreid abonnement te nemen  
à € 89,30. U ontvangt dan naast het blad ook alle  
uitnodigingen voor tentoon stellingen van Pulchri. 

Korting Voor leden van Pulchri Studio geldt op alle 
aankopen van kunstwerken in het Pulchri-gebouw een 
korting van 5%.

Pulchri Kunstbon Behalve boeken-, warenhuis- en  
vvv-bonnen, bestaan er ook kunstbonnen. Sinds jaar 
en dag zijn deze verkrijgbaar bij Pulchri Studio.  
Voor een bedrag van minimaal € 70,- zijn ze daar  
verkrijgbaar.

Wettelijk verplichte mededeling  
Eventueel opzeggen van het lidmaatschap van  
Pulchri Studio dient vóór 1 december van het lopende 
jaar schriftelijk te geschieden. Dit kan per mail  
(info@pulchri.nl) of per brief (Pulchri Studio,  
Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag).

Kopij voor het volgende, in de week van  
1 december verschijnende nummer, dient  
uiterlijk vrijdag 13 oktober bij de redactie te 
zijn ingeleverd. 

COLOFON

Profileer uzelf of uw bedrijf in 
Pulchri met een advertentie

De tarieven zijn aantrekkelijk.
1/1 pagina € 700,- . Bij 4 x plaatsen: € 525,- per plaatsing
1/2 pagina € 370,- . Bij 4 x plaatsen: € 275,-        ,,
1/4 pagina € 190,- . Bij 4 x plaatsen: € 150,-          ,,
1/8 pagina € 100,- . Bij 4 x plaatsen: € 80,-         ,,
Andere formaten in overleg.  

Mail naar info@pulchri.nl of bel met 070 - 346 17 35
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TENTOONSTELLINGEN OVERAL

DEN HAAG
Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 43  (070-338 11 11)

t/m 3 september > The End Of An Age
t/m 17 september > De architectuur en  
interieurs van De Stijl
t/m 24 sept. > De ontdekking van Mondriaan
t/m 5 november > Rumoer in de stad
t/m 4 februari 2018 > Anton Heyboer

Mauritshuis
Plein 29  (070-302 34 56)

tot 14 januari > Steen & Jordaens: Zoals de 
ouden zongen…
7 september tot 14 januari 2018 > Zuider-
buren. Portretten uit Vlaanderen 1400-1700

Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7  (070-364 69 40)

t/m 3 september > Arm en Rijk/Rijk en Arm
t/m 28 november 2018 > 1945-Nu. Hoe de 
stad verandert

AMSTERDAM
Stedelijk Museum
Museumplein 10  (020- 573 29 11)

tot 27 november > De Stijl in het Stedelijk

Hermitage
Amstel 51  (020-530 87 55)

tot 17 september > Romanovs & Revolutie.  
Het einde van een monarchie
7 oktober tot 28 mei 2018 > Hollandse 
Meesters uit de Hermitage

De Nieuwe Kerk
Dam  (020-638 69 09)

16 september t/m 4 februari 2018 >  
We Have a Dream

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7  (020-570 52 00)

7 juli tot 10 september > Van Gogh,  
Rousseau, Corot: In het bos
13 oktober tot 7 januari 2018 >  
Nederlanders in Parijs

GRONINGEN
Groninger Museum
Museumeiland 1  (050-366 65 55)

t/m 31 december > Memphis Design

ROTTERDAM
Kunsthal
Museumpark, Westzeedijk 341  (010-440 03 01)

tot 10 september > Prince LOVE LIVE
1 nov. tot 25 februari 2018 > Paul Delvaux

UTRECHT
Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38  (030- 231 38 35)

22 september tot 28 januari 2018 > Luther  

ARTI ET AMICITIAE
Rokin 112, 1012 LB  Amsterdam.  020 - 624 51 34

De Arti-sociëteit is voor Pulchri-leden uitsluitend toegan-

kelijk op vertoon van de Pulchri-lidmaatschapskaart.  

Tentoonstellingszalen: dinsdag tot en met zondag van 

12.00-18.00 uur. 

Sociëteit van maandag tot en met vrijdag van  

12.00 - 24.00 uur. In verband met de magnetische 

deur beveiliging gelieve men aan te bellen.

HAAGSE KUNSTKRING
Denneweg 64, 2514 CJ  Den Haag

E: info@haagsekunstkring.nl.  

www.haagsekunstkring.nl  T: 070-364 75 85 

Open: di t/m za 11.00-17.00 uur. zo. 13.00-17.00 uur. 

Toegang tentoonstellingen gratis

Tentoonstellingen 
30 augustus t/m 24 september > Van verf 
naar goud. Overzichtstentoonstelling van de 
schilderijen van Edwin Engels (1932-2015) 
30 augustus t/m 24 september > Ruimtelijk,  
in de kleinste zin van het woord. Ruimtelijk 
werk van Carla Krutzen, Hans la Hey, Frans 
Kokshoorn, Peter van Loon, Wieke Terpstra, 
Sytske de Jong, Cees Post, Wim Verbakel,  
Els Albersen en Jan Willem van Swigchem
27 september t/m 22 oktober > Tijdelijke 
ruimten. Hetty van der Kloot, multimedia; 
Marijke Verhoef, recent werk op doek; Anna 
van Stuivenberg, mixed media; en Marie-Line 
van Vuuren, installaties (alle zalen)
30 oktober t/m 26 november > Connectie
Christa van Santen, blinddrukken; Maria van 
Dijkman, olieverfschilderijen

Overige activiteiten
Zondag 1 oktober 17.00 uur > Nicolette 
Smabers interviewt Margreet den Buurman 
over haar biografie Thomas Mann
Zaterdag 7 oktober 20.00 uur >  
Concert door Marco Kreiken, gitaar
Zaterdag 14 oktober 19.00 uur >  
Masterclass. Jonge professionele zangers 
krijgen aanwijzingen op het gebied van 
interpretatie, techniek en presentatie en doen 
podiumervaring op. 
Toegang als toehoorder: studenten vrij;  
overigen € 5,-. Actieve deelname is gratis.
Zaterdag 11 november 19.00 uur > Master-
class. Jonge professionele zangers krijgen 
aanwijzingen op het gebied van interpretatie, 
techniek en presentatie en doen podiumerva-
ring op. Per avond drie duo's (zang en piano) 
met een afsluitend concertje.
Docenten: Carina Vinke, zang, en Rixt van der 
Kooij, piano. Toegang als toehoorder: studen-
ten vrij; overigen € 5,-. Actieve deelname is 
gratis.

Als de expositiedata door de tentoonstellingscommissie van Pulchri Studio zijn vastgesteld, probeert de redactie zoveel mogelijk beeldend kunstenaars te ‘etaleren‘ in het Pulchri- nummer 
dat aan hun expositie voorafgaat. Soms gebeurt dat via een interview, sommigen schrijven zelf iets, een aantal stuurt wat gegevens op en anderen…, die vallen buiten de boot. Niemand 
heeft hun iets gevraagd, niemand van de redactie (die maar een beperkte capaciteit heeft) is langsge komen of heeft gebeld. Gevolg: geen vermelding in het blad. Nog niet zo lang 
geleden was het gewoonte, dat geplande exposanten tijdig zelf een omschrijving gaven (of lieten geven) van hun werk en/of opvattingen en die, voorzien van illustratiemateriaal, naar 
Pulchri Studio stuurden. Wij raden de kunstenaarsleden van Pulchri Studio dringend aan, in eerste instantie zélf in actie te komen als een tentoonstelling op til is. 
Adres: Redactie Pulchri, Lange Voorhout 15, 2514 EA  Den Haag. E-mail: info@pulchri.nl

Exposanten, stuur gegevens op!

De redactie van Pulchri ontvangt regelmatig uitnodigingen voor grotere en kleinere exposities of andere evenementen. Daarvan vinden de afzenders niet altijd iets terug in het blad. 
Los van het feit dat, zoals bij elk blad, niet alles dat in de bus valt ook voor publicatie in aanmerking komt, heeft Pulchri te maken met een geringe verschijnings frequentie (viermaal 
per jaar). Voeg daarbij een lange productietijd en het wordt duidelijk dat veel informatie te laat komt om nog tijdig te worden verwerkt c.q. dat bepaalde tentoonstellingen of anders-
zins al achter de rug zijn op de dag dat het blad verschijnt. Bovendien speelt een rol dat Pulchri wordt gemaakt door vrijwilligers die niet altijd op elk moment van de dag beschikbaar 
zijn. Een tip: let op de in het colofon (binnenzijde omslag achterin) vermelde deadline èn op de daarbij be horende verschijningsdatum. Die gegevens kunnen medebepalend zijn voor 
al of niet publicatie. Soms kan een voorbericht aan de redactie al helpen zonder dat een embargo kan worden geschonden gezien het tijdstip van eventuele  publicatie.

Uitnodigingen en verschijningsdata Pulchri

< Advertentie >

maatwerk 
tot in de puntjes ...

070 3115522 • www.helderinadvies.nl

DE VRIJWILLIGERS EN HET PERSONEEL VAN 
PULCHRI STUDIO FELICITEREN DE VERENIGING 
MET HAAR 170 -JARIG BESTAAN.
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Openbaar Kunstbezit

32NR
Leden en niet-leden, jong en oud, kunnen in de rubriek Openbaar Kunstbezit aan het woord komen en een 
bespreking van een belangrijk kunstwerk uit de openbare collectie met de daarbij behorende afbeelding naar 
de redactie sturen. De beste inzendingen zullen worden geplaatst. Idee en realisatie Simon Koene

Antonio Mancini
Wanneer je in dit jaar, waarin zo uitbundig op gebouwen, op 
schuttingen, in etalages en met vlaggen het art-deco van de  
Stijlgroep wordt gevierd, weer eens een schilderij wil zien, ga 
dan naar Mancini in De Collectie Mesdag. Antonio Mancini, 
Rome 1852-1930, volgde zijn opleiding in Napels.

Het heeft Mancini tijdens zijn leven niet aan belangstelling voor 
zijn werk ontbroken. Hij heeft veel geëxposeerd, gold als een 
bekend schilder, zijn werk hing op de Venetiaanse Biennale etc. 
Toch ontbrak het hem aan geld.
Menig mecenas heeft hem overeind gehouden, zoals Mesdag 
die hem van 1985 tot 1900 van voldoende maandgeld voorzag 
in ruil voor schilderijen. Zo zijn 160 werken naar Nederland 
gekomen. Maar afgezien van Mesdags waardering voor het 
werk, was hij ook handelaar. Een groot deel van de werken werd 
verkocht.

Het rechthoekig raampje voor de ogen gehouden, om het stukje  
realiteit af te bakenen, dat de basis voor een schilderij moet wor-
den, dit hulpmiddel, welke leermeester op atelier of academie 
heeft dat niet gebruikt. Een stap verder (bij Dürer) het raampje 
gevuld met een raster van vierkantjes door middel van draden. 
Nog een stap verder en dan zijn wij bij Mancini, zo’n zelfde 
draadraster op het schildersdoek. Als de verf wat gedroogd was, 
kon Mancini vaak al die draden niet meer weg krijgen. Hij zat 
daar niet mee. Hij was gek op deze techniek en heeft die vanaf 
1883 gebruikt. Over gek gesproken, men zei dat wel over hem. 
Hij heeft in 1881 zes maanden in een psychiatrische inrichting 
doorgebracht.

Het caravageske clair-obscur is niet alleen een middel om emotie 
of stemming over te dragen, het is ook een middel om organisa-
tie, structuur in een schilderij te brengen. 
Kleurgebruik heeft ook deze mogelijkheden. Verf, heel dikke verf 
en ook toevoegingen daarin, zoals glas, spiegeltjes, blik, zilver-

Antonio Mancini,  
De beeldjesver koper, 
olieverf op doek,  
75,5 x 161 cm, 1885

papier, munten kan emotie opwekken. Mancini gebruikt dat, mede 
ook als organisatiemiddel in het schilderij. Iets dat in zijn tijd 
 zonder meer uitzonderlijk was.

De Collectie Mesdag heeft een mooie representatieve verzameling 
van Mancini‘s werk. Schilderijen en ook pastels en tekeningen.  
‘De peinzende vrouw’, prachtig van compositie, rijke materie en 
sentiment, laat zien hoe dicht Mancini langs de ‘zigeunerin met de 
traan’ scheert, zonder in de kuil te vallen.

Het meest geroerd ben ik door het schilderij ‘De beeldjesverkoper’ 
uit 1885. Het meet 75,5 x 161 cm, zijn neefje Telemaco Ruggeri 
was model. 
De torso is bijna klassiek met de blanke zacht glanzende huid.  
De entourage heeft zwaar geschilderde partijen met een bijna 
impressionistische toets. Het zwarte haar bindt zich moeiteloos 
met een zwart vlak in de compositie, het verankert zo de figuur 
ondanks alle contrast in z’n omgeving. De hand van de schilder 
dwaalt over het werk en laat steeds sporen achter, accenten.  
Ook dit versterkt de eenheid.

Zijn bekommernissen, zijn hartstocht bij het schilderen, alles was 
er op gericht ‘il vero’ te bereiken. Kan het zijn dat ‘il vero’ verwant 
is aan ‘il verismo’ van Puccini, een land- en tijdgenoot (1858-1924).
Tijdens zijn leven werd het werk van Mancini tweemaal in  
Pulchri Studio tentoongesteld. In 1897 achtendertig werken,  
waaronder prachtige tekeningen, in 1902 vijfenveertig werken.

Dit nu brengt mij op een idee: tentoonstelling in Pulchri Studio  
‘Il vero di Mancini’ met als opening: de schilder Caravadossi zingt 
de verismo aria ‘Tosca sei tu’.
Non e vero !
AAT VERHOOG
beeldend kunstenaar


