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Jubileumuitgave ter gelegenheid van 10 jaar ArtTraverse
en het afscheid van Rita Maas als voorzitter.
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Van de redactie
Deze speciale uitgave is een afscheidscadeau voor
Rita Maas die tien jaar lang voorzitter is geweest
van de ArtTraverse. Met dit magazine blikken we
terug op een periode waarbij onder haar bezielende
leiding heel veel tot stand is gekomen. Al snel veranderde de naam Traverse, in ArtTraverse. Door
het hoge niveau van de exposties van hedendaagse
kunst, is de ArtTraverse een begrip geworden, niet
alleen in de Bilt maar in het hele land. Met veel aandacht naar de achtergrond van de kunstenaars en
hun werk. Mede door de prachtige vormgeving van
de uitnodigingen, de feestelijk verzorgde openingen
en de mooie expositieruimte maken de ArtTraverse
een geliefde plek om te exposeren. Door gebruik te
maken van communicatiemiddelen zoals social
media, een eigen website, is het ons gelukt de
ArtTraverse op de kaart te zetten en mensen enthousiast te maken om de exposities te komen bezoeken.

Aan dit nummer werkten mee:
Caro Bensca, Henk van den Berg,
Evert Bouws, Frank Eerhart,
Dorja Egberts, Helen Frik,
Inge Fuijkschot, Marijke de Goey,
Dorry van Haersolte, Hans Hovy,
Jacqueline de Jong, Inger Kolff,
Carla Kroes, Katrien Kroes,
Jorn van Leeuwen, Heleen Levano,
Sebastiaan Maas, Lucie Musterd,
Evert van Kooten Niekerk,
Lilian Oldenhof, Ton Paauw,
Kars Persoon, Frans Poot,
Jan Radersma, Ernest Schuler,
Josephine Sloet, Dolf Smolenaers,
Anneke Spanjaard, Ellen Spanjaard,
Dick Stapel, Esther van Steenbergen,
Birgitta Sundström Jansdotter,
Ellen Thier, Paul van Tongeren,
Sanne van Tongeren, Macha Trebukova,
Annemiek Vera, Jan en Livia Verstegen,
Henk Visch, Mieke de Waal,
Truus Werners, Marie-José Wessels,
Julia Winter, Aleid Zuidema-de Jonge
Fotografie:
Evert Bouws, Katrien Kroes,

Openingstijden
De exposities in de ArtTraverse zijn te bezichtigen
tijdens kantooruren: maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 17.00 uur en dinsdag van 08.30 tot 19.00 uur.

Hans Lebbe - De Bilt in Beeld,
Ellen Spanjaard
Omslag:
Annemiek Vera,

Adres
ArtTraverse
Gemeentehuis De Bilt
Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven
info@arttraverse.nl
www.arttraverse.nl

Nothing more to show, 2011
Vormgeving:
Ontwerpstudio Spanjaard
Druk:
Flyeralarm.com

Rita veel dank voor alles wat je voor de ArtTraverse
hebt betekend. Je hebt je tien jaar lang met hart en
ziel ingezet. Met niet aflatende energie, grote zorgvuldigheid en met aandacht voor de kunst in het
bijzonder. Het zal je niet makkelijk vallen om
afscheid te nemen van je ‘werk’ maar je kan met
volle tevredenheid en trots terugkijken op tien
prachtige jaren.
Evert Bouws - Katrien Kroes - Lilian Oldenhof Ellen Spanjaard
ArtTraverse
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Het belang van
kunst in De Bilt
Door Dolf Smolenaers, wethouder cultuur

Met de Traverse, die prachtige lichte wandelgang die
Jagtlust met het administratiekantoor verbindt, heeft
De Bilt haar eigen bescheiden museum met actueel
kunstaanbod van met name schilderijen en sculpturen.
Een initiatief van inwoners dat werd gehonoreerd door
de gemeenteraad. De organisatie van de exposities werd
in handen gelegd van een groep enthousiaste vrijwilligers.
De ArtTraverse Werkgroep, onderdeel van de Stichting
Kunst & Cultuur, is een toegewijd team dat viermaal
per jaar spraakmakende tentoonstellingen organiseert.
De laatste 10 jaar onder het voorzitterschap van Rita
Maas en onder de naam ArtTraverse.
De bestuurlijke opdracht aan de Stichting en aan haar
voorloper, de gemeentelijke Werkgroep Coördinatie
Cultuur, was en is nog steeds om kunst bij het publiek te
brengen, en het publiek bij de kunst. Voor Rita staat het
publiek, de burger, al 10 jaar centraal. Met de tentoonstellingen in het gemeentehuis met werk van kunstenaars
uit de subtop en soms zelfs top van Nederland, vervult
de ArtTraverse deze taak ten volle. Burgers uit De Bilt
hebben op fiets- en wandelafstand een prachtige, laagdrempelige en voor ieder toegankelijke binnenlocatie
om van kunst te genieten en met gevarieerd aanbod.
De ArtTraverse-exposities worden immers gekenmerkt
door afwisseling in thema, kunstvorm en materiaal. Het
werk van de ArtTraverse houdt bovendien niet op bij de
eigen tentoonstellingen. Ook in de zomerperiode staat
de Werkgroep klaar om ondersteuning te bieden bij de
jaarlijkse exposities van Kunstkring BeeKk.

De Traverse biedt plek voor ontmoeting, een uitje voor
omwonenden en een kans om te zien wat er op kunstgebied in Nederland gebeurt. Veel kunstliefhebbers
onder ons herinneren zich ongetwijfeld Beelden in
De Bilt en de bijzondere Keramuze tentoonstellingen.
Kunst geeft mij altijd nieuwe energie om door te gaan,
en inspiratie om creatieve paden te kiezen. Dat is niet
eens direct te herleiden tot de betekenis van een specifiek
werk. Iedereen raakt het anders. Als ambtenaren op
mijn kamer op bezoek komen, lopen ze altijd door de
Traverse, en door de interessante gesprekken die hierdoor plaatsvinden komen we los van het dagelijkse en
krijg je een verrassende inkijk in iemands persoonlijkheid. De kunst geeft energie, we vinden het mooi, fijn,
vreemd, lelijk, confronterend ... Kunst in een gemeentehuis is voortdurend balanceren tussen de zeggingskracht
van het werk en de grenzen van een openbaar gebouw
met meerdere functies. De ArtTraverse heeft deze balans
altijd weten te behouden. Voor kunstenaars is de ruimte
aantrekkelijk door de verbinding die de gang maakt
tussen heden en verleden en door de dynamiek die de
Traverse door onder meer de schuine vloer en ruimte
nabij de trouwzaal biedt.
Het succes van de ArtTraverse zit ’m in de gedegen
voorbereiding, het nauwe contact met de kunstenaars,
de intensieve begeleiding, het aanbod van lezingen
en rondleidingen en niet te vergeten de hechte
samenwerking van de ArtTraverse Werkgroep onder
leiding van Rita. Chapeau!

Ik heb mogen zien dat de feestelijke openingen, vaak
omlijst door muziek en met toelichting op het werk door
de exposerende kunstenaars, goed worden bezocht.
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‘Kunst kijken
geeft mij
zelfinzicht’
Ellen Spanjaard
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Visch, Ik was getrouwd met een aap!
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Henk van den Berg

Ernest Schuler

Aleid Zuidema-de Jonge

Kunst en Cultuur in
historisch perspectief

‘Kunst verrijkt ons leven’

Hoe de kunst de Traverse veroverde

Dat de gemeenteraad besloot, op voorspraak van plaatselijke
kunstenaars als Ruby Hartgring, kunstminnende politici
en burgers, verenigd in de Stichting Kunst & Cultuur
(toen nog De Bilt-Bilthoven) een tentoonstellingsruimte
op te nemen in het vernieuwde gemeentehuis, geeft de
inwoners van De Bilt en vele anderen de kans in hun
directe omgeving van de top van actuele Nederlandse en
soms internationale kunst te genieten. Een besluit in de
traditie van de beroemde buitententoonstellingen Beelden
in De Bilt.

In de zomer van 1993 waren mijn man en ik in
De Bilt om naar ons nieuwe huis te kijken.
Aansluitend bezochten we een grote keramiekexpositie Keramuze. We waren verrast door de
kwaliteit en de omvang. We ontmoetten er Ruby
Hartgring, bestuurslid van de Stichting Kunst &
Cultuur De Bilt (SKC). Deze Stichting had de
Keramuze georganiseerd. We maakten een
afspraak voor na onze verhuizing. Zo kwam ik
in 1994 in het SKC-bestuur als secretaris.

Bij de start was het de vraag wie de tentoonstellingen zou
organiseren. Een kunsthistorica met bewezen kwaliteiten
en een ambtelijke aanstelling zoals het ambtelijk advies
voorzichtigheidshalve luidde?
Het college koos voor de Stichting Kunst en Cultuur. Voor
mij als kunst- en cultuurambtenaar van de gemeente van
ongeveer 1990 tot 2018 was het een zorg of dát goed zou
gaan. Maar de Tentoonstellingscommissie van burgers,
later de ArtTraverse Commissie, maakte het onderdeel
kunsttentoonstellingen gemeentehuis tot een feestje.
De eerste voorzitter, Aleid Zuidema verdubbelde de
tentoonstellingsruimte, aanvankelijk gedacht tussen
de ‘klapdeuren’ aanzienlijk in een stapsgewijs annexatiescenario.
De tentoonstellingen positioneerden de gemeente met
haar goede Muziekschool, Werkschuit en Bibliotheek,
nog meer als kunst- en cultuurminnende gemeente.

De Stichting was actief op een breed cultureel
terrein maar wilde zo mogelijk nog meer activiteiten ontplooien, onder andere tijdelijke
exposities.

Met trots kijk ik terug op 28 jaar kunst en cultuur
in de Bilt. Ik heb aan de wieg gestaan van wat nu
de ArtTraverse is. In 1990 werd ik voorzitter van de
gemeentelijke werkgroep Coördinatie Cultuur.
Om onafhankelijk van de gemeente te kunnen
functioneren heb ik samen met Ruby Hartgring in
1992 de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt opgericht.
In 1998 komt er een overeenkomst met de gemeente
voor het houden van kunstexposities in de Traverse.
Als voorzitter van het SKC ga ik samen met Aleid
Zuidema en Ruby Hartgring dit avontuur aan.
Tot 2010 ben ik betrokken gebleven en heb ik
geholpen met de inrichting van exposities.
Men kent mij van de waterpas!
In 2010 werd Rita Maas voorzitter van de werkgroep en tot op de dag van vandaag bezoek ik
met genoegen alle exposities. Ik ben Rita dankbaar dat zij op een professionele manier en met
kundigheid zich tien jaar lang heeft ingezet om
kunst in De Bilt naar een hoger niveau te brengen.

De ontstaansgeschiedenis
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worden gerealiseerd. Al spoedig bleek dat
’s zomers het licht te fel en de temperatuur te
hoog was om kunst te exposeren. We vonden
de Historische Kring d’Oude School in De Bilt
bereid in die leemte te voorzien.
Een werkgroep, gestart door Henk van den Berg
(voorzitter SKC) en mij en spoedig aangevuld met
andere enthousiaste, deskundige vrijwilligers,
ging aan de gang voor vier exposities in 1998 en
vijf in 1999. En zo ging het jaren door, ook in het
mooie park van Jagtlust!

In die tijd werd het antieke deel van het gemeentehuis verbeterd en voorzien van een lange glazen
gang naar het ook verbouwde administratiekantoor. Men had nog niet aan een functie van
de traverse gedacht. Het SKC-bestuur wel: Ruby
Hartgring en ik gingen erover praten met burgemeester Tchernoff en de heer de Jong van Bouwbedrijf de Jong die de verbouwing uitvoerde.
Beiden waren positief over het idee om van de
traverse een expositieruimte te maken.
Aan ons om het idee verder uit te werken. Het plan
was om gericht kunstenaars uit heel Nederland
te vragen en één keer per jaar Biltse kunstenaars.
Uitgangspunt was zo mogelijk bij elke expositie
meer kunstvormen te presenteren. Toen aanschaf
van vitrines mogelijk werd, kon dat voornemen
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De eerste expositie in 1998 was met werk van
de in 1997 overleden kunstenaar Job Goldenbeld
die vele jaren in Bilthoven woonde en werkte.
Omdat er zoveel materiaal beschikbaar was,
heeft SKC ook een boek uitgegeven,
‘Job Goldenbelt, portret van een veelzijdig
kunstenaar’. Bij de opening van de expositie is
hem toen postuum de Cultuurprijs van de
gemeente De Bilt verleend.
Met veel genoegen zat ik van 1994 tot medio
2000 in het SKC-bestuur en van 1998 tot 2006
in de Werkgroep Traverse. Ik dank de vele medevrijwilligers die zich in al die jaren hebben
ingezet om zoveel mooie hedendaagse kunst in
de Traverse aan talloze liefhebbers te kunnen
tonen.
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Dorja Egberts

Inge Fuijkschot

Ellen Thier

Esther van Steenbergen

‘Professionaliteit en
betrokkenheid’

‘Boeiend maar vermoeiend’

‘Veel bezoekers’

‘Eigentijdse kunst’

Na de helft van mijn leven in het buitenland te hebben
gewoond landde ik in Bilthoven. Voordat ik het wist en
voordat m’n verbouwing achter de rug was bevond ik
me in het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuur.

Van 2000 tot 2008 was ik secretaris van Stichting
Kunst en Cultuur de Bilt en van 2011 tot 2017
voorzitter van diezelfde Stichting.

In het voorjaar 2016 kwam ik in contact met
SKC als bestuurslid van het Bilthovens Open
Podium (van de ‘muziektent’ op het Vinkenplein).
SKC vroeg om samenwerking ten behoeve van
een theaterfestival in Bilthoven. Als bestuurslid
SKC vanaf zomer 2016 maakte ik kennis met
ArtTraverse.

Nadat de Traverse-tentoonstellingen al in de 90er
jaren van de vorige eeuw door de Stichting Kunst en
Cultuur waren geïnitieerd heeft Rita Maas in 2010
deze voortgezet onder de naam ArtTraverse. Met
niet aflatend enthousiasme heeft zij zich voor die
taak ingezet.

Daar ontmoette ik Aleid Zuidema en via haar zat ik
al snel in de werkgroep Traverse. De bezoeken aan
kunstenaars waren inspirerend en het inrichten van
de exposities boeiend maar vermoeiend. Henk van
den Berg hielp altijd handig mee en controleerde
alles met een waterpas. Openingen altijd in de
Mathildezaal ofwel de entree van Jagtlust.

Het mooie aan de ArtTraverse vind ik dat verschillende hedendaagse kunstenaars van hoog niveau de
gelegenheid krijgen te exposeren en het publiek van
binnen en buiten De Bilt hiervan kennis kan nemen.

We exposeerden het reusachtig ruimtelijk werk van
Cyril Lixenberg ook in de tuinen rondom Jagtlust.
Metershoog cortenstaal pal voor de trappen. Kort
voor einde tentoonstelling klapte het ‘beeld’ door
een storm ter aarde.

De openingen trekken altijd veel bezoekers omdat
daar door de exposanten interessante achtergrondinformatie over hun werk wordt gegeven.

Het mooie aan ArtTraverse is dat eigentijdse
kunst in het huis van de gemeente, boeiend
en laagdrempelig tentoon wordt gesteld.
Het begint al met de eyecatcher bij de ingang
van de publieksbalie. De tentoonstellingsopeningen hebben een unieke ambiance.
Maar ook het enthousiasme en de samenwerking van de hechte groep kundige
vrijwilligers die vier keer per jaar een
geweldige tentoonstelling neerzet, vind ik
bijzonder.

Begin 2018 nam ik de functie van Ernest Schuler
over als cultuurambtenaar van De Bilt. Tijdens
mijn verkenning van het Biltse cultuurveld, de
politieke setting en de diversiteit aan werkzaamheden was het fijn om samen met Rita het reilen
en zeilen rondom de Traverse te ontdekken. Bij
het organiseren van een aantrekkelijke tentoonstelling, de begeleiding van de kunstenaars en
het voortdurend matchen van het proces met een
gemeentelijke organisatie, komt veel kijken! Dit
is bij Rita altijd in goede handen geweest. Als iets
Rita kenmerkt is het haar organisatievermogen,
professionaliteit, nauwkeurigheid en betrokkenheid. Mooi om te zien wat de ArtTraverse onder
haar voorzitterschap in al die jaren heeft opgebouwd. Kunstenaars willen maar al te graag in
de Traverse exposeren, burgers krijgen net
dat beetje extra tijdens hun bezoek aan het
gemeentehuis en de kunst brengt de ambtenaren
ook inspiratie en discussie. Want iedere expositie
roept weer andere reacties op!
Beste Rita, hartelijk dank voor je inspanning,
gedrevenheid en de goede samenwerking!

Ook werk van Pepe Gregoire, zijn verstrengelde
handen en voeten stonden buiten. Maar toen greep
de verzekering in. Het exposeren buiten werd te
riskant en duur.
De opening van de tentoonstelling van Mieke de Waal
was uitzonderlijk, haar ouders en broer Rian leefden
nog en Rian de Waal speelde, op een op zijn verzoek
gehuurde Fazzioli vleugel, in een overvolle raadzaal.
Na tien jaar en vele zijpaden gaf ik het werk over aan
Rita Maas, daar had ik vertrouwen in.
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Sinds eind 2017 ben ik in dienst bij de gemeente
De Bilt als beleidsmedewerker cultuur. In die
hoedanigheid coördineer ik de exposities in de
Traverse van het gemeentehuis, waaronder die
van de ArtTraverse werkgroep die van september
tot mei worden georganiseerd.
In de periode mei tot september vinden er uiteenlopende exposities plaats van verschillende Biltse
organisaties.
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‘Every new day
is a present to be
unwrapped’
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Birgitta Sundström Jansdotter
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In 2010 werd Rita Maas

door voorzitter Dorja Egberts

gevraagd het stokje van

Lilian Oldenhof en Evert
haar over te nemen.

Bouws waren ook onder het

voorzitterschap van

Katrien Kroes zich ook weer

2010
Antina Verboom en Sebastiaan Maas
Opening door Eva Mennes

Hendrik Elings, Gerard van de Weerd
en Anita Franken

16

2011

De naam ArtTraverse werd
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Bert Grotjohann
Opening door Cees Maas

Joris Geurts
Opening door Evert Bouws

Annemiek Vera
Opening door Annemiek Vera

Hugo Tieleman en Jalal Alwan
Opening door Janine van de Casteel

2012
Bewogen Bewegen
Opening door Bert Kamminga

Joris op ten Noord
Opening door Anabelle Birni

Masha Trebukova en Heleen Levano
Opening door Harry van den Bergh

Irene van den Bos en Caro Bensca
Opening door Willem Zijlstra

2013
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Gelijk met Rita sloot Ellen
Dorja al vrijwilliger.

de werkgroep aan.
Spanjaard zich bij

in het leven geroepen.
Gemeentehuis De Bilt

afwezigheid voegde later
Na een paar jaar van

12 november 2010 – 4 januari 2011

bij de werkgroep.
officiële opening 12 november 16.30 uur

Sebastiaan maas
antina verboom

schilderijen

sculpturen
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Anja Vosdingh Bessem en Yvonne Maya Bakker
Opening door Hans Zwarts

Helen Frik
Opening door Heleen Terwijn

Koen Doodeman en Maarten Dekker
Opening door Chris Rodenburg

Hans Fransen, Fie de Ferrante en Ingrid Verheul
Opening door Lies Netel

10 jaar ArtTraverse

Dorry van Haersolte en Inger Kolff
Opening door Iki Freud

Jacqueline de Jong
Opening door Mensje van Keulen

Lia van Vugt en Jorn van Leeuwen
Opening door Rob de Jonge

Kasum Kasumov en Basher Mahdi
Opening door Gerrit Luidinga

2014
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Josephine Sloet
Opening door Frank Eerhart

Harm van de Berg
Opening door Jos de Putter

Rita Kok en Marijke de Goey
Opening door Ireen van Ditshuyzen

Julia Winter
Opening door Maarten Bertheux

2015
Birgitta Sundström Jansdotten en Ludmilla van der Spoel
Opening door Ella Buzo

Bert Keller en Willem Noyons
Opening door Dop Bär

Michael Ryan en Eddy Gheress
Opening door Katja Weitering

Erik en Ben Oldenhof
Opening door Piet Augustijn

2016
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Dick Stapel en Evert van Kooten Niekerk
Opening door Han de Vries

Jan Radersma en Frank Eerhart
Opening door Corrie van der Veen

Aad Berlijn en Hans Hovy
Opening door curator Frik Collection Ceramic Museum

CANDELA LUMEN LUX
Udo Prinsen, Casper Prager en Hanne van Baarle
Opening door Maarten Loonen

2017

Truus Werners en Marie-José Wessels
Opening door Jan van Hooff

Mieke de Waal
Opening door Raf Hirsch

Nelleke Brons en Sanne van Tongeren
Opening door Paul van Tongeren

Thea Figee en Marie-José Robben
Opening door Gerdin Linthorst

2018
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Geen expositie
Verbouwing gemeentehuis

Geen expositie
Verbouwing gemeentehuis

Kars Persoon en Henk Visch
Opening door de kunstenaars

Mieke de Groot en Co van Gasteren
Opening door Frank Bloem

2019

ArtTraverse werkgroep

Ton Albers en Bert Grotjohann
Opening door Bert Grotjohann
Gecancelled wegens corona-uitbraak
Expositie Baukje Spaltro en WELHUIS&SMIT is blijven hangen

Baukje Spaltro en WELHUIS&SMIT
Interview met kunstenaars door Evert Bouws

2020
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Rita Maas, voorzitter

Evert Bouws

22 maart | 12 mei 2020

Expositie Gemeentehuis De Bilt

Lilian Oldenhof

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt. Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven

www.arttraverse.nl
Vormgeving: Ontwerpstudio Spanjaard – Maartensdijk

Katrien Kroes

Ellen Spanjaard
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Vijf eeuwen geleden, toen Fernando Magelhaan
aan land ging in Zuid Amerika werd hij bij de
baai begroet door Indianen. Ze vroegen hem
hoe hij gekomen was. Verbaasd draaide hij zich
om en wees naar het grote zeilschip dat daar
Lieve Rita,

lag, maar zij zagen het niet.

Deze tekst inspireert mij keer op keer en daarom wil ik deze

Ze ervoeren een zogenaamde negatieve hallu-

met jou delen. Hier staat wat kunst kan doen. Het kan een

cinatie. Zij konden zich niet voorstellen dat

tolk zijn, een bemiddelaar tussen twee werelden. De wereld
die we zien en de wereld die zich op een ongrijpbaarder level

zoiets bestond en daarom bleven ze er blind

afspeelt. Ons voelende deel, onze intuïtie en ons gevoel voor

voor. Pas nadat een tolk hen had verteld wat

schoonheid. Dit wordt in de wereld van de kunsten geactiveerd

voor afmetingen het schip had en van wat voor

en geopend en geeft ons daarmee zicht op onze eigen dieptes

materiaal het was gemaakt, vroeg een van de

en op ons vermogen om geraakt te worden. Keer op keer kan
ik die schoonheid in andere mensen zien. In hoe het licht op

Indianen of er misschien een rode vlag in top

iemand zijn gezicht valt, hoe ogen verschrikt kunnen kijken of

wapperde en met de vlag als herkenningsteken

hoe je kunt zien aan iemand, net nog voordat het echt gebeurt,

doemde het beeld van het schip langzaam voor

geëmotioneerd is. Opvallend vind ik het dat we vaak een excuses maken als dit gebeurt, terwijl voor mij deze momenten zijn

de Indianen op.

waar het om te doen is in het leven; je binnenwereld erkennen,
toelaten, naar buiten dragen en zichtbaar maken. Wat leeft

Precies zo kijken wij om ons heen. Zo kijken

er in jou? Wat heb je meegemaakt waardoor je levenservaring

wij naar anderen. Er gaan dingen in hen om

in jezelf opgeslagen hebt liggen? Verborgen schatten die wachten totdat ze opgehaald worden en zichtbaar gemaakt worden.

die wij niet herkennen omdat wij ze ons zelf

Ze liggen niet buiten jezelf, ze liggen in jezelf. Vaak voelt de

niet kunnen voorstellen. Pas als iemand je er

innerlijke schat van mensen voor hen als het vat van Pandora

op wijst en je je inspant begint het onbekende

dat geopend wordt en doen ze het snel weer dicht vanuit een
schrikreactie van mag dit wel en kan dit wel, ook in de context

voor je op te doemen. Hetzelfde met de liefde.

waar het misschien ongepast voelt? En ja juist daar, want we

Wie er mee onbekend is kan aanvankelijk niet

zijn mensen, mensen met een hart en met een ziel en we zijn

geloven dat zoiets bestaat. En met de natuur

behoeftig. We hebben onvoorwaardelijke liefde en schoon-

is het niet anders.

heid nodig, dat voedt de ziel en daarmee onze zijnskwaliteit.
Ons mens-zijn uitzetten is onszelf afsnijden van onze bron
en onze vermogens. Toch is het wat veel mensen doen …

Uit Geluk, een geheimtaal van Arthur Japin

en daarom is er kunst nodig.
Twee werken van mij hangen zwijgend in jouw huis.
Ik hoop dat ze je ziel elke dag in beweging brengen en zo
jouw innerlijke wereld blijven aanraken. Dat ze je roeren.

Window of her eyes

Jij gelooft net als ik in die stille kracht van kunst. Een
passieve kracht die activeert. Dank je wel Rita voor jouw
inzet om mensen hiermee in contact te brengen. Dank je
wel voor de prachtige tentoonstelling die ik in 2010 bij
jullie had en voor het omarmen van mijn werken en het

Door Annemiek Vera
22

toelaten van deze in jouw hart.
Met liefde, Annemiek
ArtTraverse Magazine #0
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voor rita

zoals het water stroomt
vinden kunsten
meanderend hun weg
dompelen ons onder
in oeverloze schoonheid
we kijken naar
wat we niet kenden
staan stil bij dwarsliggers
maken de oversteek om
het geziene door te geven

frank eerhart

jan radersma brug, uit het boekje veldwerk 2017
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maart 2020
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INSPIRERENDE
ATELIERBEZOEKEN

Atelier Hans Hovy
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Dick Stapel
In april 2017 hebben we het atelier bezocht van Dick Stapel in
Acquoy. Het was een prachtige lentedag en de Betuwe stond
zowat in bloei. Vol enthousiasme liet Dick zijn enorme hoeveelheid schilderijen zien, waaronder veel portretten van bekende
nederlanders. Uiteindelijk zou Han de Vries de expositie openen.
Hij is ook door Dick geportretteerd.

Heleen Levano
Atelierbezoek in 2012 aan Heleen Levano,
beeldhouwer en ontwerper van penningen.
Zij woont samen met Eric Claus, ook beeldhouwer, in een oud schoolgebouw in Broek
in Waterland.In dit pand hebben zij ook
allebei hun eigen atelierruimte.
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Caro Bensca, Boomhut 2010

Hans Hovy

Inger Kolff

Hans Hovy is een multidisciplinaire kunstenaar. Hij is beeldhouwer
maar ook conceptueel kunstenaar. Zijn ideeën kunnen in de vorm
van een tapijt, vaas, sieraad en wandelstok uitgevoerd worden.
Zijn atelier bevindt zich op een industrieterrein in Amsterdam-West.
In 2017 gingen we bij hem op bezoek.

Inger Kolff haar atelier bezochten we
in 2014. Haar atelier ligt midden in
Amsterdam. Zodra je in haar atelier
bent merk je niets van de drukte in
de stad en heerst er alleen rust en
orde.
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Atelier Jan Radersma
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Jan Radersma
Een van de meest indrukwekkende atelierbezoeken was wel
dat van Jan Radersma in 2017 in Oirschot. Na aan de achterkant
van een boerderij, een trap beklommen te hebben kwamen
we in Museum Radersma. Wanden vol landschappen in allerlei
formaten. Maar ook veel werk van andere kunstenaar want
ruilen doet hij graag. We kregen een zeer uitgebreide lunch
en hebben uren naar zijn hilarische verhalen zitten luisteren.
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Kars Persoon
Zijn atelier ligt op het voormalige
WG-terrein in Amsterdam. We
bezochten Kars in 2019. Ook dit was
weer een zeer inspirerend bezoek,
met bij de koffie een ovenverse homp
bruin brood met roomboter en jam.
Kars doceert aan de AKI, een weet
ontzettend boeiend te vertellen.
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Atelier Kars Persoon
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Marie-José Wessels
Het atelierbezoek van Marie-José Wessels was op een zeer warme dag
in augustus 2018 in haar prachtige werfkelder te Utrecht aan de
Nieuwegracht aan de Werf. Het was een kruip door sluip door tussen
de beelden, het vele gereedschap en haar oude hond …. Het Polar Bear
monument van Marie-José aan de Biltstraat in Utrecht – bij de Berekuil –
is ter herinnering aan 7 mei 1945 toen Utrecht werd bevrijd door het
Engelse 49ste Regiment Verkenningstroepen Polar Bears.

Josephine Sloet, heaven & earth, 2010

De werken van Josephine Sloet bieden een weelde
aan onoplosbaar mysterie. Beelden van het eeuwig
onverklaarbare. Mogen de goden verhoeden, dat haar
werk wordt blootgesteld aan intellectuele interpretatie
in woorden. We zouden dan schijnbaar begrijpen wat
onbegrijpelijk is en de waarden ervan minimaliseren.
Dat mag niet gebeuren. Haar werk zal voor elke
beschouwer een individuele realiteit zijn, die zal
afwijken van de realiteit van iemand anders.
Gerard Verdijk, 2004
(bron: josephinesloet.com/index.php/images/paintings)
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Kunstenaars 2010-2020

Voor Rita,
Weinigen weten hoe ze met de implosie in hun
ziel moeten omgaan. Gelukkig vinden anders
denkenden zoals musici, schrijvers, zangers en
kunstenaars een weg hierin om hun droomkracht
te vertalen.

Afgelopen 10 jaar hebben hedendaagse Nederlandse
kunstenaars hun werk getoond in de ArtTraverse.
Van schilderijen en tekeningen, (bronzen)beelden
en keramiek tot glas-, textiel- en videokunst.
Abstract of figuratief, geëngageerd of poëtisch, alles
heeft er gehangen. We zochten de ruimte op en
probeerden een zo gevarieerd mogelijk programma
in elkaar te zetten. De volgende twee pagina’s geven
daar een goed overzicht van.

Dan zijn we er nog niet, want ook dezen hebben
een platform nodig. Iemand die dit doet is Rita
Maas, met haar crew. Velen, waaronder ik, heeft
ze op die manier gelukkig gemaakt.
Rita, heb een goed leven en dank.
Marijke de Goey

Marijke de Goey, sieraad
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Kunstenaars 2010-2020
Gemeentehuis De Bilt

Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 november 2011 | 18 januari 2012

Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 september | 11 november 2011

Joris Geurts

Expositie Gemeentehuis De Bilt
22 januari 2012 | 6 maart 2012

Caro Bensca

Expositie Gemeentehuis De Bilt
22 januari 2012 | 6 maart 2012

Irene van den Bos

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 maart | 8 mei 2012

Heleen Levano

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 september | 8 november 2016

Expositie Gemeentehuis De Bilt
13 maart | 10 mei 2016

Expositie Gemeentehuis De Bilt
17 januari | 8 maart 2016

Erik Oldenhof
Schilderijen

Adres:
Gemeentehuis De Bilt
Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

Michael Ryan
Schilderijen

Informatie:
030-2288111
www.arttraverse.nl

Willem Noyons
Beelden en penningen

Hanne van Baarle

Bert Keller

De fotograaf Hanne van Baarle (1973)
heeft tijdens zijn opleiding Fotografische
Vormgeving aan de Fotovakschool in
Amsterdam kennis gemaakt met vele
richtingen en technieken binnen de
fotografie. Zijn interesse ligt zowel bij
de conceptuele, geënsceneerde fotografie
als bij documentair en reportage werk.
In de serie gloeilampen laat Hanne zien
hoe bijzonder de ‘oude’ lamp is die inmiddels door de spaarlamp van de markt is
verdrongen. Daarnaast heeft hij ook foto’s
gemaakt met een pinhole camera (klein
gaatje in plaats van een lens), net als
Udo Prinsen. Dit vereist lange belichtingstijden en levert verrassende beelden op.

Grafiek

Eddy Gheress Beelden
LIJN IN BEELD

Masha
Trebukova

Expositie Gemeentehuis De Bilt
23 september | 13 november 2012

Jochem
op ten Noort

Expositie Gemeentehuis De Bilt
13 januari | 25 februari 2013

Expositie Gemeentehuis De Bilt
13 januari | 25 februari 2013

Fie de Ferrante

Expositie Gemeentehuis De Bilt
13 januari | 25 februari 2013

Expositie Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

ed ia
uwe m
en n ie cher

Birgitta Sundström
Jansdotter

Lila Bou
Meijers
Mariëtte
llink
gt
Joost Me
Lia van Vu
Karel en
Weeghel
Willem van

VELDWERK

Frank Eerhart

Schilderijen

beelden en gedichten

Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 april | 11 juni 2013

VELDWERK

22 september | 12 november 2013

Sculpturen, glas en keramiek

Jan Radersma

Expositie Gemeentehuis De Bilt

Hans Hovy

schilderijen

Expositie Gemeentehuis De Bilt

17 november 2013 | 7 januari 2014

Expositie Gemeentehuis De Bilt
24 september | 14 november 2017

Schilderijen en tekeningen

Ludmilla
van der Spoel

Hans Fransen
Expositie Gemeentehuis De Bilt

Expositie Gemeentehuis De Bilt
12 maart | 9 mei 2017

Aad Berlijn

Ingrid
Verheul
Ku n st

17 november 2013 | 7 januari 2014

Foto’s en ruimtelijk werk

Expositie Gemeentehuis De Bilt
12 maart | 9 mei 2017

Expositie Gemeentehuis De Bilt
13 november 2016 | 10 januari 2017

Udo Prinsen, Casper Prager
en Hanne van Baarle

www.hannevanbaarle.com

Expositie Gemeentehuis De Bilt
13 maart | 10 mei 2016

Expositie Gemeentehuis De Bilt
13 november 2016 | 10 januari 2017

18 november 2012 | 8 januari 2013
Opening zondag 18 november om 15.00 uur

CANDELA LUMEN LUX

Diverse werken van Udo Prinsen
kwamen tot stand dankzij steun van:

Expositie Gemeentehuis De Bilt
24 september | 14 november 2017

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 maart | 8 mei 2012

Expositie Gemeentehuis De Bilt
15 januari | 7 maart 2017

Openingstijden:
maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur,
dinsdag van 08.30
tot 19.00 uur.

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 september | 8 november 2016

Bert Grotjohann

Keramische beelden

Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 april | 11 juni 2013

Expositie Gemeentehuis De Bilt
19 november 2017 | 16 januari 2018

Expositie Gemeentehuis De Bilt

12 januari 2014 | 25 februari 2014

Expositie Gemeentehuis De Bilt
21 januari 2018 | 13 maart 2018

Expositie Gemeentehuis De Bilt
21 januari 2018 | 13 maart 2018

Expositie Gemeentehuis De Bilt
19 november 2017 | 16 januari 2018

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 maart | 15 mei 2018

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 maart | 15 mei 2018

Basher Mahdi

Maarten Dekker

Schilderijen

Tekeningen

ma

YvonneMaya Bakker

nD

Beelden en tekeningen

Zwartwit bekent Kleur

Expositie Gemeentehuis De Bilt

Expositie Gemeentehuis De Bilt

9 maart 2014 | 22 april 2014

Karel en Lia van Vugt

Beelden en objecten

Jacqueline de Jong

Sanne van Tongeren

schilderijen

en
erij

Expositie Gemeentehuis De Bilt
16 november 2014 | 13 januari 2015

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 november 2018 | 15 januari 2019

Expositie Gemeentehuis De Bilt
16 november 2014 | 13 januari 2015

Dorry van Haersolte
Beelden, werk op hout en papier

Schilderijen, werk op papier en objecten

schilderijen

Gewassen inkt tekeningen

Truus Werners

schilderijen en beelden

Mieke de Waal

Inger Kolff

Jorn van Leeuwen

Schilderijen

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 november 2018 | 15 januari 2019

Kasum Kasumov

Expositie Gemeentehuis De Bilt

21 september | 11 november 2014

Nelleke Brons

glasobjecten, grafiek en schilderijen

beelden

Beelden

Expositie Gemeentehuis De Bilt
23 september | 13 november 2018

Beelden en reliëfs

Expositie Gemeentehuis De Bilt

9 maart 2014 | 22 april 2014

Thea Figee

Evert van
Kooten
Niekerk

Portretten en stillevens

Ko
e

tEkEninGEn, GrafiEk En kEramiEk

Dick Stapel

ild

Beeld en ruimte

Anja Vosdingh Bessem

schilderijen

Sch

oo

de

Geschilderde boekobjecten, schilderijen,
collages en digitale collages

12 januari 2014 | 25 februari 2014

Marie José Robben

n

Beeld en ruimte

Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 januari 2019 | 19 maart 2019

Expositie Gemeentehuis De Bilt
24 maart | 14 mei 2019

Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 januari 2019 | 19 maart 2019

Co van Gasteren

schilderijen en tekeningen

Mieke de Groot

Marie-José Wessels

keramiek

beelden

Kars Persoon

Detail ‘Locomotion’, fotograaf Gert Jan van Rooij

Expositie Gemeentehuis De Bilt
20 september 2015 | 10 november 2015

Rita Kok

Expositie Gemeentehuis De Bilt
15 november 2015 | 12 januari 2016

Expositie Gemeentehuis De Bilt
17 januari | 8 maart 2016

Expositie Gemeentehuis De Bilt
24 maart | 14 mei 2019

Expositie Gemeentehuis De Bilt
24 maart | 14 mei 2019

Expositie Gemeentehuis De Bilt
19 januari | 17 maart 2020

Harm van den Berg

Transparante weefsels

Henk Visch
beelden

Nature Revisited

Marijke de Goey

LIJN IN BEELD

FRAGILE SPHERES
WELHUIS&SMIT
keramiek

Ton Albers

Schilderijen, tekeningen en ruimtelijk werk

Sieraden en objecten

aquarellen en schilderijen

Memories | Herinneringen

Geen
exposities
in verband met
verbouwing

schilderijen

Julia Winter

Josephine Sloet

BAUKJE SPALTRO

Objecten

FRAGILE SPHERES

Ben Oldenhof

tekeningen en glaskunst

beelden

Bert Grotjohann

Henk Visch

Vormgeving Ontwerpstudio Spanjaard
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
22 maart | 12 mei 2020

Expositie Gemeentehuis De Bilt
15 maart 2015 | 12 mei 2015

Expositie Gemeentehuis De Bilt
22 maart | 12 mei 2020

Expositie Gemeentehuis De Bilt
15 maart 2015 | 12 mei 2015

Expositie Gemeentehuis De Bilt
19 januari | 17 maart 2020

Expositie Gemeentehuis De Bilt
18 januari 2015 | 10 maart 2015

schilderijen en aquarellen

DE DAG VAN HET
INRICHTEN
Door Lilian Oldenhof
Het inrichten van de tentoonstellingen is altijd een klus, maar wel een hele
leuke. Vooraf brengen we eerst, met een kleine delegatie, een altijd gezellig
bezoekje aan de kunstenaars om de mooiste of meest verrassende werken
uit te zoeken.
Op de dag van de inrichting zelf begint het met chaos, alle werken uitpakken,
groeperen voor de wanden, toch weer hergroeperen, overleg met beide
kunstenaars, net zolang tot er een synergie ontstaat waar ook iedereen zich
in kan vinden. Het is echt teamwerk.
Daarna het gemillimeter van het hangen zelf. Het is een vermoeiende dag,
maar het is erg bevredigend als het toch weer is gelukt om een mooi geheel
neer te zetten. Iedereen gaat moe maar zeer voldaan naar huis en is trots
op het eindresultaat.
Rob Schreefel (zelf ook beeldhouwer) hielp Eddy Gheress met het vervoer van zijn loodzware beelden

Teamwork bij het ophangen van een schilderijen van Kars Persoon
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De prijslijst maken met Eddy Gheress

Expositie Mieke de Waal

Frank Eerhart komt zijn werk brengen

Werk van Dick Stapel

Prijslijst maken met Mieke de Waal

Expositie Candela Lumen Lux, met Udo Prinsen

Udo Prinsen, Jerry Mac-Donald, Hanne van Baarle en Casper Prager

Herstellen van de ronde muur
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Evert van Kooten Niekerk met Han de Vries bij schilderijen van Dick Stapel
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een gouden lantaarnpaal op het bordes van Jagtlust

Werk van Michel Ryan wordt uitgeladen
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Het bijwerken van de sokkels

Mieke de Groot

Truus Werners hangt samen met haar man een schilderij op

Jan en Livia Verstegen bij het inrichten van expositie van Nelleke Brons

Thea Figee en haar glasobjecten

Het bijstellen van de verlichting
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Brons

Expositie Birgitta Sundström Jansdotter
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de gewelven van Jagtlust
de waterput
in de gewelven van Jagtlust
bron van voorbije eeuwen
opgesloten tussen muren
nog gebouwd op een middeleeuwse kloosterhoeve
in diepe donkerte
ver verleden
enkele keren per jaar
een piepende deur
een glimp licht dat zich verspreidt
geen toorts, maar electriek
heldere stemmen
vermengen zich met verleden
met culturele archieven
mappen vol ArtTraverse

Kars Persoon en Henk Visch

Co van Gasteren

een enkel vergeten kunstwerk
ooit met liefde geboren
wachtend om ooit
uit deze kelder
bevrijd te worden
stemmen die zoeken
naar gereedschappen
naar sokkels
naar manieren
om met tools die in verleden rusten
de toekomst te verbeelden
historie van eeuwen
de kunst van het heden
tentoongesteld in Jagtlust
vermengd met verleden
de kunst blijft leven,
overleeft de tijd
zal weer bovenkomen
na de coronastrijd
uit de gewelven van het verleden
zal verbeeld optimisme verrijzen
zoals de afgelopen 10-15 jaar gebeurde
dankzij de liefde en inzet van velen

ellen thier

Henk Visch brengt zijn werk
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Openingslezing expositie van Nelleke Brons en Sanne Van Tongeren

‘De verbinding tussen
leven en kunst’
Door Paul van Tongeren

Hoe zeg je in 15 minuten iets zinnigs over het
werk van twee kunstenaars, van wie je de ene
nooit hebt gekend, terwijl de andere (en dat is
misschien nog een groter probleem) je eigen
dochter is? Twee kunstenaars die bovendien
heel verschillend werk maken: Nelleke Brons
schildert, de ander – Sanne van Tongeren –
boetseert. De een is een paar jaar geleden
overleden na een leven lang geschilderd en
een indrukwekkend oeuvre opgebouwd te
hebben, de ander is in de kracht van haar
leven en nog geen 10 jaar werkzaam als beeldhouwer. Beider werk heeft een heel eigen en
onderscheiden signatuur. En zoals vaak wordt
die eigen signatuur ook hier mede bepaald
door invloeden van en affiniteiten met andere
kunstenaars.
In het werk van Nelleke Brons zien we soms
verwijzingen naar het magisch realisme van
mensen als De Chirico en Willink (maar ook
Jeroen Bosch) of ook naar het symbolisme van
iemand als James Ensor. Sanne van Tongeren
lijkt zich eerder te plaatsen in de traditie van de
klassieke Europese academie en de Italiaanse
renaissance. Maar voor beiden geldt dat ze
onmiskenbaar hun eigen wending geven aan
de invloeden die ze hebben ondergaan.
Hoe zeg je in 15 minuten iets zinnigs over de
meer dan 60 schilderijen van Nelleke Brons
die hier geëxposeerd worden en over de meer
dan 20 beelden van Sanne van Tongeren?
Maar een tentoonstelling moet geopend
worden en wat volgens het Franse gezegde
geldt voor vertrekken, partir, geldt ook voor
openen/beginnen: inaugurer c’est parler un
peu.
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Spreken over kunst is trouwens sowieso niet
eenvoudig; het is toch een soort vertalen in
een taal die de kunstenaar zelf juist niet sprak,
misschien niet wilde spreken. En vertalen
wordt gauw een soort verraden volgens weer
een ander Frans gezegde: als de kunstenaar
had willen spreken met woorden, had ze dat
wel gedaan. Het doet denken aan het verhaal
over die 19de eeuwse componist: hij speelde
in klein gezelschap een nieuw ontstane compositie voor. Toen, na het applaus, een van de
aanwezigen hem vroeg of hij niet eens wilde
uitleggen wat hij met zijn muziekstuk wilde
zeggen, dacht hij na, knikte, draaide zich om,
en speelde het stuk nog een keer. Maar zoals
de componist het nu eenmaal met muziek,
de schilder met verf, de beeldhouwer met klei
moet doen, zo kan de filosoof het slechts met
woorden doen. Ik probeer dus een paar dingen
te zeggen, overigens zonder enige pretentie
van deskundigheid, maar slechts om een paar
van de indrukken te verwoorden die het werk
van deze twee kunstenaars, juist in relatie tot
elkaar, op mij achterlaat. Ik denk namelijk dat
deze toevallige ‘ontmoeting’ van Nelleke Brons
en Sanne van Tongeren, een heel gelukkige
combinatie die we aan de ArtTraverse en met
name aan Rita Maas en haar team te danken
hebben, een gemeenschappelijkheid aan het
licht brengt die iets belangrijks in het werk
van beiden kan laten zien. Ik noem een drietal
dingen.
Ten eerste is onmiddellijk duidelijk dat beide
kunstenaars alles behalve behaagziek zijn. Ze
zijn er niet op uit het de kijker zo gemakkelijk
en aangenaam mogelijk te maken. Hun werk
toont een soort soevereiniteit of autonomie
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die zich niet buigt voor de toeschouwer. Een
van de manieren waarop ik althans die indruk
krijg is door het kleurgebruik. Het duidelijkst
bij Nelleke Brons. Elke schilder weet dat je
met wat meer geel en rood beter verkoopt.
Maar het lijkt alsof Nelleke Brons bij voorkeur
grijstinten gebruikt: misschien geen ‘fifty shades’, maar wel grijs in allerlei soorten, en ook
grijswit, grijsblauw, grijsbruin, grijsgeel (als
dat bestaande termen zijn). Ik vind zelf al die
grijstinten schitterend, maar merk wel dat ze
ook een afstand creëren tot mij als toeschouwer. De doeken krijgen er iets monumentaals
door, iets plechtigs, het tegendeel van ‘aaibaar’.
Bij de beelden van Sanne is er iets vergelijkbaars te zien. Terwijl bronzen beelden op mij
eigenlijk altijd de uitwerking hebben dat ik ze
wil aanraken, scheppen Sannes beelden vaak
een soort afstand. Dat komt misschien mede
door de fragiliteit van het gips van sommige
beelden en zeker ook door de zeer plastische
naakte lichamelijkheid van de figuren. Bij het
inrichten van de tentoonstelling hoorde ik
de evaluatie van twee voorbijlopende koffiedames: ‘Wel veel bloot hè, voor Bilthoven!
Maar ik hou d’r wel van!’. Maar die afstand
heeft, ook hier weer, met de kleur te maken.
Er wordt duidelijk geëxperimenteerd met het
patina en dus de kleur van de beelden. Naast
de meer traditionele brons-patineringen
vinden we onverwachte kleuren die bijdragen
aan de onaanraakbaarheid van de beelden.
Die intrigerende, schroomvolle afstand wordt
door het werk van beide kunstenaars ook op
andere wijzen opgeroepen. De beelden van
Sanne kijken je niet aan. Ook de portretten
niet. De geportretteerde figuren kijken wel,
maar niet naar de toeschouwer. Ze kijken
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eigenlijk allemaal zowel naar binnen als naar
buiten. Dat buiten is soms een punt in de
verte, soms lijkt het eerder een boek, dichtbij
te zijn. Maar ze kijken daarnaar op een manier
die duidelijk maakt dat ze een innerlijk hebben
dat ze niet zomaar blootgeven. Als toeschouwer zie je niet alles van de afgebeelde persoon,
je ziet dat je iets niet ziet, dat er meer is in de
persoon dan je te zien krijgt. Bij Nelleke Brons
wordt hetzelfde effect bereikt op een tegengestelde manier. Op haar doeken kijken de
figuren ons vaak wel aan met hun zo opmerkelijk hoog in het hoofd geplaatste ogen;
maar die ogen zijn zodanig opengesperd of ze
kijken met een zodanig priemende blik, dat we
eerder het gevoel krijgen bekeken te worden
dan zelf de kijker te zijn. En nog sterker blijkt
de afstand als zij de figuren die ons aankijken
een masker laat dragen, waardoor een deel
van de ogen en de context van de blik voor ons
verborgen blijven. Van achter dat masker kijken
ze naar ons, maar het masker beschermt hen
tegen onze blik, houdt die op afstand. Beide
kunstenaars zijn er dus niet op gericht de
kijker op z’n gemak te stellen, laat staan hem
te behagen met gemakkelijk toegankelijke
beelden of blikken. Ze intrigeren en trekken
de aandacht van de kijker, maar dwingen hem
vervolgens enige afstand te houden.
Een tweede indruk die ik wil noemen hangt
daar nauw mee samen. Zowel de schilderijen
van Nelleke als de beelden van Sanne roepen
bij mij een soort verstilling op. Er wordt
gezwegen en ze maken zwijgzaam. Zelfs
degene die altijd praat en die dan ook met
open mond twee geportretteerd is, lijkt even
adem te halen; hij valt even stil. Met name
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in de schilderijen van Nelleke Brons wordt dat
nog versterkt door de verstilde houding van de
figuren. Zelfs waar de enscenering beweging
verraadt, staan de figuren stil en zwijgen ze.
Die stilte is overigens niet zonder dubbelzinnigheid. Beide kunstenaars hebben immers
iets met dans en muziek. Het schilderij van
Nelleke Brons op de uitnodiging heet ‘dansers’;
volgens Livia en Jan danste Nelleke graag en
goed en klonk er vaak muziek in huis. In het
mooie boek dat bij deze gelegenheid verschijnt staat een foto van een spontaan
dansende Nelleke. Sanne zegt in haar zelfpresentatie in het boekje bij deze tentoonstelling: ‘Ik ben beeldhouwer omdat ik niet dansen kan’. Haar serie ‘Tarantulae’ is geïnspireerd
op een Italiaanse dans, en in haar studio klinkt
eigenlijk altijd muziek. De muziek die u zo
dadelijk zult horen is uitdrukkelijk gekozen
in de geest van de beide exposanten. Maar
hoewel beide kunstenaars iets met dansen
en muziek hebben, roept hun werk – althans
bij mij – toch stilte op. Ook de dansers op
het schilderij en de dansende beelden staan
even stil. Wat dat betreft zal de bezichtiging zo
dadelijk waarschijnlijk veel te druk en te lawaaierig zijn. Probeert u nog maar eens terug
te komen, en alleen, of met weinigen, naar de
schilderijen en de beelden te kijken. U zult,
denk ik, stil worden. En die stilte is het vervolg
op de afstand die de beelden oproepen. Ze
vormt de ruimte waarin vervolgens de derde
indruk kan binnenkomen.
Ten derde namelijk vertellen beide kunstenaars een verhaal, maar ze vertellen het op
hun eigen manier, en dat is deels: door het
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te verhullen. Eigenlijk moet ik zeggen dat ze
niet slechts een verhaal vertellen, maar dat
hun werk een gelaagd geheel van verhalen
vormt, minstens op drie niveaus. Op het eerste
niveau zijn er de verschillende verhalen die de
aanleiding vormen voor een bepaald kunstwerk. Vooral bij het werk van Nelleke Brons
krijg je heel vaak de indruk dat er een verhaal
onder het schilderij ligt: iets wat ze heeft
meegemaakt (op reis in Amerika of Afrika),
gelezen (Don Quijote) of gezien (bijvoorbeeld
het toneelstuk over de moord op de Franse
revolutionair Marat, of de film ‘Una giornata
particolare’), iets wat ze heeft gehoord of
gezien in het nieuws (de neushorentjes gaan,
geloof ik, terug op zo’n nieuwsbericht), of – in
de meeste gevallen – iets geks of grappigs wat
ze gedroomd of bewust verzonnen heeft. Wat
doen immers die drie blote vrouwen daar in de
sneeuw? Of waar verwijzen al die trappartijen
naar? Bij de beelden van Sanne zijn het soms
de titels die verwijzen naar een onderliggend
verhaal (‘Fractie’ bijvoorbeeld over een kinderleven dat wreed werd afgebroken, of ‘Pane e
coraggio’ over het lot van bootvluchtelingen)
of naar een gedicht (De titel van ‘Voor wie
dit leest’ is geleend van het gedicht van Leo
Vroman waarnaar het beeld verwijst). Maar
belangrijker dan al die verhalen of verhaaltjes,
die de achtergrond vormen voor de schilderijen en de portretten is het grote verhaal dat
daar doorheen en daarin verteld en verzwegen
wordt. Het is natuurlijk erg eigenwijs om nu
te doen alsof ik weet welk verhaal dat is.
Maar juist door de combinatie van het werk
van de schilder en de beeldhouwer kan ik een
bepaald vermoeden niet onderdrukken.
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Sanne van Tongeren, Fractie, 2013
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Voor wie dit leest
Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.
O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom, leg Uw hand op dit papier; mijn huid;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.
Menige verzen heb ik al geschreven,
ben menigen een vreemdeling gebleven
en wien ik griefde weet ik niets te geven:
liefde is het enige.
Liefde is het meestal ook geweest
die mij het potlood in de hand bewoog
tot ik mij slapende vooroverboog
over de woorden die Gij wakkerleest.
Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.
Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven;
en laat Uw blik hun innigste niet raken
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven.
Lees dit dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
Ik heb je zo lief.
Leo Vroman
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Ook Sanne vertelt een verhaal in haar beelden.
In het boekje bij de expositie legt ze het verhaal van de Tarantulae uit. Het is het verhaal
van de tijd die een rondje is en van het leven
dat die ronde maakt: van liggend en machteloos naar zich oprichten, staan en dansen en
uiteindelijk weer terugkeren naar het begin.
Zoals de eerste kindertekeningen pogingen
zijn om het begin van de lijn weer te vinden,
zo is het leven een poging om de cirkel rond
en de omweg naar de dood zo mooi mogelijk
te maken. Dat grote 3 verhaal dat Sanne in
haar serie Tarantulae verbeeldt, wordt door
Nelleke Brons indirect verteld: door als het
ware ‘scènes uit een leven’ (met daarin overigens nogal wat ‘scènes uit een huwelijk’)
te verbeelden of te vertellen. En de manier
waarop zij dat doet toont nog een derde laag
van het verhaal; een derde laag die we vervolgens in het werk van beide kunstenaars
kunnen ontdekken, en waarin het gaat over de
verbinding tussen leven en kunst, over wat de
kunstenaar zoekt in haar leven en haar kunst.
Ik noem dat wat hier gezocht wordt maar
‘vrijheid’ en ik heb de indruk dat hier de twee
kunstenaars, de schilder en de beeldhouwer,
de oudere vrouw en de jonge meid op een
paradoxale wijze uiteen gaan.
Beiden zoeken vrijheid, maar ze doen dat
op heel verschillende, bijna tegengestelde
manieren. Bij Nelleke Brons zie ik bevrijding
door opstandigheid, de moedwillige verbreking van het gewone door wilde fantasieën.
Zij zoekt de vrijheid door zich los te breken.
Ik heb de indruk dat de dieren in haar schilderijen vaak naar die bevrijding verwijzen,
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of – zoals bij de kamelen en de ezels – juist
naar het tegendeel, dat wil zeggen: naar de last
waarvan ze zich wil bevrijden. De vele vogels
in haar schilderijen zijn volgens mij een uitdrukking van verzet tegen gekooid te zijn; de
neushoorns zijn haar zo sympathiek omdat ze
sterk genoeg zijn om hun kooien te verbreken.
Zij wil soms lekker gek doen, uit de band van
het gewone stappen, tegen de verwachtingen
en patronen ingaan. Vandaar ook de humor
in veel van haar schilderijen.
Bij Sanne – maar hoe gevaarlijk is het om dat
te zeggen als je haar vader bent – zie ik eerder
een poging om een vrijheid te vinden door een
zodanig perfecte beheersing van de wetten en
de regels dat die als een overbodig kleed wegvallen – alsof zij die tekst van Nietzsche kent,
waarin hij zegt: ‘het is de lange gehoorzaamheid die op den duur altijd iets voortbrengt
waardoor het leven de moeite waard wordt,
zoals deugd, kunst, muziek, dans, inzicht,
geest, een of ander iets schitterends,
geraffineerds, uitzonderlijks, goddelijks’.
Bevrijding door tegen de wet in te gaan bij de
een, bevrijding door boven de wet uit te stijgen
bij de ander. Maar in beide gevallen laten ze
ons, de toeschouwers even raken aan die vrijheid waarin het leven kunst en de kunst leven
wordt. Maar ik houd op met praten. Wanneer
mensen moeten vertrekken praten we wat om
het afscheid uit te stellen, om nog even te kunnen blijven zitten. Ik heb slechts gepraat om te
maken dat u op wilt staan en wilt gaan kijken.
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Nelleke Brons, Dansers 1987

Nelleke nam contact op met de ArtTraverse. Zo ontmoette ze Rita. Vanaf het eerste moment een plezierig
contact. ‘Er was een klik’. Rita vroeg Nelleke om beeldmateriaal te sturen van haar werk.
Een paar maanden later belde Rita om Nelleke te laten
weten dat het bestuur de foto’s had bekeken en enthousiast was. Een verheugend bericht. Een delegatie van het
bestuur zou op korte termijn naar Leusden komen om
het werk in het echt te bekijken en de mogelijkheden
van een tentoonstelling te bespreken. Rita belde op een
slecht, maar tegelijk ook goed moment: Nelleke had net
te horen gekregen dat zij ernstig ziek was. Het telefoontje
van Rita bracht even wat licht en lucht; het vooruitzicht
van een tentoonstelling in de ArtTraverse werkte vitaliserend en bood perspectief.

‘Een wel heel bijzondere
samenwerking’
In het voorjaar van 2015 woonde Nelleke
Brons een opening bij in de ArtTraverse.
Ze was meteen verrukt van de expositieruimte. Daar zou zij graag exposeren.
In haar schilderende leven heeft Nelleke
altijd veel geëxposeerd. En het werd wel
weer eens tijd, vond ze.
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In november 2015 is Nelleke overleden, kort voor haar
91ste verjaardag. Alleen de laatste drie weken voelde zij
zich erg ziek. Maar ook in die weken was de wetenschap
dat er een tentoonstelling in de ArtTraverse zou komen
een stip aan de horizon.
In februari 2016 hebben wij, Nellekes kinderen, weer
contact opgenomen met Rita. Er volgde een bezoek aan
Leusden om Nellekes werk te bekijken. We waren blij.
Heel blij. Met alle mogelijkheden die het bestuur – onder
de karakteristieke en bevlogen leiding van Rita – ons
bood om een zo mooi mogelijke tentoonstelling te
maken.
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Foto Hans Lebbe
Openingstoespraak door Paul van Tongeren bij expositie Nelleke Brons en Sanne van Tongeren

Besloten werd om de tentoonstelling te houden in maart 2018. Nog ver weg, maar er was
ook nog veel voor te bereiden. De tentoonstelling zou in een aantal opzichten afwijken van
wat gebruikelijk was in de ArtTraverse. Het
zou een overzichtstentoonstelling worden,
chronologisch van opzet, en slechts een deel
van de geëxposeerde werken zou te koop zijn.
Wij waren – en zijn nog steeds – dankbaar
voor deze tegemoetkomingen, die we voor het
grootste deel te danken hebben gehad aan de
inspanningen en de grote betrokkenheid van
Rita.
Zoals traditioneel bepaald in de ArtTraverse
werd het een duo-tentoonstelling schilderbeeldhouwer. De beeldhouwer was Sanne
van Tongeren, en wij waren gelukkig met deze
combinatie. Het werk van Nelleke en van
Sanne sloot goed op elkaar aan en de ontmoeting en het gezamenlijke voorbereidingsproces
met Sanne hebben wij als bijzonder ervaren.
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De opening was een groot succes – kwalitatief
en kwantitatief. Er waren zoveel mensen dat
zelfs niet iedereen kon zitten.
Voor ons is het een bijzonder proces geweest:
de voorbereidingen voor de tentoonstelling,
de samenwerking met Rita en de andere
werkgroepleden, het maken van het boek bij
de tentoonstelling en de ongelofelijk feestelijke opening (met de verrukkelijke hapjes van
Katrien)
Had Nelleke geloofd in een hiernamaals,
dan had ze glunderend vanaf haar wolk
naar beneden gekeken. Wij glunderden
(en glunderen nog) in haar plaats.
Dank, Rita. En alle denkbare goeds gewenst
voor de toekomst.
Jan en Livia Verstegen
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Artisjok met framboos
Paddestoelenmuffin
Paddestoel met Boursin

KOOK
KUNST

Forelmousse
Makreelmousse
Gevulde eieren

Culinaire-creaties Katrien Kroes
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Evert Bouws, kunstverzamelaar:

‘Ik heb eigenlijk te
weinig muur in mijn
appartement’

Wanneer ben je met je kunstverzameling
begonnen?
‘Vanuit het ouderlijk huis had ik al een
geschilderd portret van mijn moeder door de
Belgische kunstenaar Valentijn van Uytvanck
uit 1934. Toen ik zelfstandig ging wonen, gaf
mijn vader mij een klein schilderijtje van Carel
Willink, dat hij in 1930 had gemaakt voor een
voorpagina van de Groene Amsterdammer.
Mijn eerste zelfstandige aankoop was een
schilderij van Ria Rettich, dat ik kocht naar
aanleiding van een artikel in NRC bij de galerie
van Bab Hendriksen. In diezelfde galerie was
kort daarna een tentoonstelling van Alphons
Freijmuth. Daar kocht ik een belangrijk schilderij van hem, dat meerdere malen is tentoongesteld, onder andere in het Stedelijk Museum. Toen was er geen weg meer terug en al
helemaal niet, toen Bab Hendriksen een
uitgebreide expositie had met ingekleurde
etsen van Pieter Holstein, ook bekend om zijn
cartoons. Diezelfde Bab Hendriksen bezat
toen privé prachtige schilderijen van ondermeer Lucassen en Roeland, schilders waarvan
ik later bij de vermaarde galeries Espace en
Slewe de nodige werken heb gekocht.’
Wat zijn je drijfveren?
‘Dat brengt mij op mijn eigen statement:
“Zowel kunstenaars als kunstverzamelaars zijn
voortdurend op zoek naar iets dat wezenlijk is
voor hun bestaan, respectievelijk als maker en
als verzamelaar/eigenaar van kunstwerken”.
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Ik wil daarmee aangeven, dat in elk geval voor
mij geldt, dat het voortdurend volgen en soms
verwerven van kunst ook een creatieve bezigheid is. Er zijn raakvlakken met de zoektocht
– of het onderzoek – door kunstenaars, als zij
bezig zijn om werken te maken. Soms zie je
dat er opvallende veranderingen optreden.
Denk aan Piet Mondriaan die ooit begon met
heel traditionele ogende schilderijen, maar
geleidelijk evoluerend naar de abstractie. Als
verzamelaar ben ik ook steeds geëvolueerd,
waardoor mijn collectie heel gevarieerd is.
Ik heb mijn verzameling nooit als belegging
gezien, al blijkt soms, dat kunst van hoge kwaliteit redelijk waardevast is. Maar dan moet
het wel appelleren aan wat in een bepaalde
periode aanspreekt. Een mooi voorbeeld
is Eugène Brands die sinds de ophef rond
Cobra in de jaren 50 in de vergetelheid leek te
zijn geraakt, maar dertig jaar later plotseling
herontdekt werd. Bij Willink speelde in die tijd
de grote belangstelling voor de schandaaltjes
rond zijn toenmalige echtgenotes. Zijn werk
bleek vooral in de smaak te vallen bij mensen
met geld. Geen misverstand, Willink was op
zijn manier een zeer goede kunstenaar. Als je
veilingen bezoekt, kom je er gauw achter, dat
ook goede kunst soms maar weinig opbrengt
en betrekkelijk goedkoop is voor de kenner en
liefhebber. Anderzijds verbaas ik me soms over
de prijzen die jonge ambitieuze kunstenaars
vragen voor hun werk. Of dat zo waardevast
zal zijn zal de toekomst leren.’
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Hoe lang denk je nog door te gaan met
verzamelen?
‘Dat weet ik niet. Het enige wat mij soms
weerhoudt is het gebrek aan ruimte. In elk
geval verzamel ik veel langer dan mijn vader
destijds, maar die was er ook niet zo mee
bezig. Hij had werk uit de jaren 20 van Willink,
waarmee hij voor de Tweede Wereldoorlog
bevriend was. Hij kocht toen mede om Willink
te ondersteunen. Sommige daarvan zijn nu te
zien bij de tweede locatie van museum MORE,
kasteel Ruurlo.
Wat mij de laatste jaren ook gestimuleerd heeft
is mijn activiteit voor ArtTraverse. Ik kwam
erdoor in aanraking met kunstenaars waaraan
ik tot dan toe weinig aandacht had besteed,
zoals Kars Persoon. Daarnaast was het voor
mij natuurlijk ook mooi dat sommigen van
mijn favorieten hier hebben geëxposeerd. Ik
ben eigenwijs genoeg om te denken, dat dit
naast de fraaie expositieruimte, het mooie
drukwerk en de degelijke organisatie heeft
bijgedragen aan de reputatie die ArtTraverse
heeft verworven.

Hoe ontdek je goede kunstenaars?
‘Wat mij persoonlijk betreft was hier altijd een
belangrijke rol voor galeries. Ik noemde al Bab
Hendriksen, die maar betrekkelijk korte tijd
een galerie had, en Espace van Eva Bendien.
Daar kocht ik werk van Raveel, Lucassen,
Roeland, Gubbels en later ook Helen Frik. In
de jaren 90 kwam galerie Slewe erbij – bestaat
ook alweer 25 jaar – waar ik Joris Geurts en
Steven Aalders leerde kennen en een tijdlang
de galerie Parade van Lou Meulenberg (alias
Anna Bonheur), waar ik Julia Winter ontmoette
en wat een tijdlang een ontmoetingsplek was
voor kunstenaars als Lucassen, Freijmuth en
Joseph Semah, soms ook Joost Zwagerman. En
in Den Haag de vermaarde galerie Nouvelles
Images van Erik Bos. De laatste jaren ga ik vaak
langs bij de kleine galerie ArtTra van Marianne
Schutte, waar je geregeld pareltjes kunt tegenkomen van minder bekende maar vaak heel
goede kunstenaars zoals Jac Bisschops. Ook
zo’n typische plek om kunstenaars te ontmoeten. Overigens realiseer ik mij nu, dat heel wat
mensen die ik hierboven heb genoemd inmiddels zijn overleden.’

Het aankopen van kunst gaat bij mij in vlagen,
soms een jaar helemaal niets, dan weer kort
na elkaar meerdere werken. Ik heb notarieel
laten vastleggen, dat alle kunstwerken die nu
in mijn woning zijn, na mijn dood ter beschikking komen van museum Belvédère, naar mijn
mening momenteel een van de interessantste
musea van Nederland, prachtig gelegen bij
de Woudsterweg, ooit geschilderd door Jan
Mankes, aan de rand van het Oranjewoud
even buiten Heerenveen. Als verzamelaar voel
ik mij verwant aan de inmiddels overleden
Thom Mercuur, de oprichter van het museum.
De mensen daar, met name directeur Han
Steenbruggen, zijn wars van modieuze
trends en gaan vooral voor kwaliteit. Deze
benadering van kunst heeft mij altijd erg
aangesproken, ook bij ArtTraverse.’

Heb je favoriete kunstenaars?
‘Toen ik het over mijn drijfveren had, merkte ik
al op, dat mijn verzameling een zekere evolutie vertoont. Daar komt bij, dat ik enkele wat
grotere formaten uit de begintijd in bruikleen
heb afgestaan aan de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed. Daar zijn ze ter beschikking van
representatieve ruimten van de Rijksoverheid
en musea. Zo is een van mijn Raveel’s terechtgekomen – in bruikleen – bij mijn favoriete
museum Belvédère in Heerenveen. Wat er nu
bij mij aan de muur hangt geeft mijn huidige
voorkeuren redelijk weer: Helen Frik – van
haar kocht ik kortgeleden bij galerie Quintessens twee kleine beeldjes uit 1988 voor aan de
muur – Julia Winter, Joris Geurts, Jan Roeland
en Kees Smits. Plus beeldjes van Martyn Last,
Theo Niermeijer en Bert Neelen. Wat nu niet
hangt is werk van Pieter Holstein, Raveel,
Lucassen, Freijmuth en vele anderen. Ik heb
eigenlijk te weinig muur in mijn appartement.’

70

ArtTraverse Magazine #0

71

ArtTraverse Magazine #0

Mothers and Daughters, 2013

I like to show the time influence
and how it constantly changes
our perception. The past is
reawakened in a reconstruction
of shards or with fragments of
memories. This memories
transform us and our futures.
And the treatment of images that
are related with the past is always
led by a contemporary look.

Julia Winter
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Jacqueline de Jong, Collage

Macha Trebukova, Light collage 3
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25 september 2018

Beste Esther,

via jou de gemeente Hierbij wil ik jou - en
met de kwaliteit van
nog eens complimenteren
eentehuis van De Bilt/
de ArtTraverse in het gem
veel plekken, door het
Bilthoven. Ik exposeer op
ook daarbuiten. Op weinig
hele land en incidenteel
zo goed geregeld als bij
plekken is de organisatie
ken rond expositie via
ArtTraverse, van de afspra
ichten van de tentoonPR en drukwerk tot het inr
koninklijke hapjes.
stelling en de opening met
ruimte een uitdaging is
Daar komt nog bij dat de
de
t meerdere segmenten in
om in te richten. Je kun
een
eds
per segment ste
ruimte onderscheiden, en
senteren. De lange lichte
bepaalde groep werken pre
mogelijkheden dan de
wanden bieden weer andere
an, of dan de getinte
ronding aan het eind erv
de trouwzaal.Uiteindewanden aan weerszijden van
ale tentoonstelling waar
lijk bereik je zo een roy
t tot zijn recht komt, met
het werk toch in alle rus
ht als goed kunstlicht.
zowel fraai natuurlijk lic

s
al mijn collega-kunstenaar
Ik hoop heel erg - voor
en
ing
deze tentoonstell
en voor de bezoekers van
verse in zijn huidige
dat de gemeente de ArtTra
ets goeds en unieks als
omvang wil handhaven. Zoi
hoven met de ArtTraverse
de gemeente De Bilt/Bilt
elijker ‘uitgekleed’ of
te bieden heeft, is gemakk
. Wees zuinig op deze
afgeschaft dan opgestart
vooral trots op!
kostbaarheid, en wees er
Hartelijke groet,

Mieke de Waal, Kimono’s

Mieke de Waal
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‘Het maken van iets
wat niet gebruikt kan
worden, en bedoeld is
om alleen maar naar te
kijken, is een luxe.
We noemen het kunst.
Zonder deze onmisbare
luxe is het leven slechts
een kwestie van geboren
worden en dood gaan.’
Helen Frik
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Expositie Gemeentehuis Jagtlust De Bilt
18 november 2012 | 8 januari 2013
Opening zondag 18 november om 15.00 uur
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www.arttraverse.nl
Stichting Kunst en Cultuur van de Gemeente De Bilt.
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Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven
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B

Bewogen Bewegen

= Beamer
= LEDscherm

Project kunst en nieuwe media

= Prints

Lila Boucher en Mariette Meijers

zondag 18 november 2012 t/m dinsdag 8 januari 2013

Poëtische Lijst: projectie in badkuip gevuld met water

B

Lila Boucher

Mother projectie op muur

Willem van Weeghel

B

Karel en Lia van Vugt

Kinetische objecten

Wolken project

B

wc

wc

wc

3 LEDschermen

Lila Boucher

B

Joost Mellink

Prints op textiel van trouwerij in Jaghtlust

Ellen Spanjaard

Wat zie je in de wolken

Gat graven

Tafel met computer
site PKNM

Mathildezaal

B

Joost Mellink
Slootje springen

Joost Mellink

En verder:

Boomklimmen

• Geocashing: vind de schat
• Speurtocht
• Kinderen tekenen wat ze zien in wolken
• KInderen scheppen een hoge berg van zand

0

10 meter
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Rita Maas opent de expositie van Truus Werners en Marie-José Wessels op 18 november 2018

Groot succes
Door Frans Poot

Aan de Traverse in ons gemeentehuis

De ArtTraverse-werkgroep van de

bewaar ik langdurige en vooral goede

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt

herinneringen. Die gaan terug naar de

organiseert 4 maal per jaar een expositie.

begin jaren 90. Dat was de tijd van het

Deze exposities worden op deskundige

begin van mijn politieke carrière.

wijze geopend door bekenden uit de

In die tijd werd Jagtlust te klein voor alle

kunstwereld en soms ook door een

ambtenaren en werd besloten een nieuw

wethouder. Zij houden dan een verhaal

administratiekantoor te bouwen, aan-

over de getoonde kunstwerken. Daarna

vankelijk los van Jagtlust. Er werd toen

kan het publiek met een drankje en een

gezegd dat het voor iedereen goed was

hapje de kunstwerken bekijken. Er hangt

om dat stukje in de buitenlucht te lopen.

dan altijd een opgetogen, feestelijke sfeer.

Toen heeft mijn partijgenoot, wijlen

De openingen vinden plaats in de

Paul Doucet, in de raad gepleit om toch

Mathildezaal en trekken steeds vaker

een verbinding aan te leggen tussen

volle zalen. Ik probeer altijd bij die

Jagtlust en het administratiekantoor.

openingen te zijn en geniet van de

Op de vraag of dat niet te duur was,

enthousiaste sfeer die er dan hangt.

antwoordde hij toen dat die gang ook

In mijn krantenstukjes die ik er

functioneel gebruikt kon worden.

daarna over schrijf probeer ik die

Bijvoorbeeld voor exposities. En aldus

sfeer ook weer te geven.

werd besloten.
Die verbinding werd de Traverse genoemd.

De ArtTraverse is mijns inziens niet

En daar genieten nu het gemeente-

meer weg te denken uit het kunstzinnige

personeel, de politici, maar ook de vele

leven in De Bilt.

bezoekers van.
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Dorry van Haersolte, Sound horizon
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Evert van Kooten Niekerk:

‘DIT WIL IK MAKEN
EN DAT IS HET’
‘Ik heb eerst in Utrecht op de academie gezeten bij Jan van
Luijn. Daar heb ik veel van geleerd. Toen ik klaar was, zei
Jan tegen me, je moet eigenlijk naar de Rijksakademie in
Amsterdam. Dat heb ik gedaan, maar daar ben ik maar twee
jaar gebleven, want dat leverde mij niets extra’s op, en je
wil zo langzamerhand voor jezelf beginnen. Eerst figuratief,
zo langzamerhand maak je je daar los van. In de jaren 80 en
90 heb ik vooral monumentaal abstract werk gemaakt.
Eind jaren 90 ben ik teruggegaan naar de figuratie. Als ik
terugkijk, dan denk ik, die beelden gaan vooral over klei,
hoe klei zich gedraagt.
Op een gegeven moment in 2013 won de dichter Henk Ester
de Cees Buddingh’-prijs en ik zat met hem erover te praten.
Hij heeft nogal een kop. Ik zei, ik wil een portret van je
maken. Hij heeft geposeerd en ik heb dat portret gemaakt.
Dat beeld heette niet ‘Portret van Henk Ester’ maar ‘De
dichter’. Dat was van belang, dat het zo heette. Henk kwam
drie maanden later op mijn atelier met de Poëziekrant. Daar
stond een interview met hem in, een recensie, maar er stond
ook een foto in van Leo Vroman, die toen net was overleden.
Daar heb ik toen een portret van gemaakt, aanvankelijk vier
koppen, waarvan er twee zijn voltooid. Zo is het op gang
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Tekst Evert Bouws

gekomen. Na Leo Vroman kwam Gerrit Komrij, daarna een
hele serie dichters en ook componisten en uiteindelijk ook
een paar filosofen. Zo is een hele serie tot stand gekomen.
Ik maakte ze in klei en goot ze in hardvormgips. En ik kleurde
ze. Dat heb ik het eerst gedaan bij dat portret van Henk.
Waar ik vroeger vooral in brons goot, ben ik toen begonnen
met het gips met acryl te gaan kleuren. Dan krijg je opeens
een andere wereld. Als je dan zo’n kop aan het maken bent,
dan kan je niet zomaar een portretje maken, vind ik. Het
moet ademen van wat er aan de hand is. Het portret van
Schubert gaat niet over meneer Schubert, maar over zijn
werk. Althans dat was zo in het begin, maar dat ontwikkelde
zich steeds verder. Ik kan er eigenlijk gewoon niets zinnigs
over zeggen. Je moet echt naar het beeld kijken. De enige
betekenis zit in het beeld. Je kunt het ook als een landschap
zien. Je moet er op inzoomen en dan zie je heel wat anders.
Klei en kleur, dat is waar het over gaat. Ik heb in mijn hele
carrière die toch wel redelijk lang is eigenlijk nooit zo hard en
met zo’n plezier gewerkt als de laatste jaren. Het is een soort
bevrijding. Ik doe wat ik wil doen. Niets of niemand houdt
mij tegen. Dit wil ik maken en dat is het.
Interview met beeldhouwer Evert van Kooten Niekerk n.a.v. expositie bij KuuB, januari 2020
(uit film gemaakt in opdracht van KuuB door Peter-Paul van der Houven.)
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Evert van Kooten Niekerk, Lucebert, 2015
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KUNSTLEZINGEN
2015 Harm van de Berg

2018 Sanne van Tongeren

2016 Ben Oldenhof

2018 Mieke de Waal
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Sebastiaan Maas, Brons 7 (2007)
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Gouden K voor Rita Maas
De ‘Gouden K’ wordt uitgereikt aan
personen die zich individueel of namens
een organisatie op positieve wijze hebben
ingezet voor het onder de aandacht
brengen van beeldende kunst.

‘Mijn wens is
een kleine
expositieruimte
te bezitten’
Rita met haar kleindochter Lara tijdens de uitreiking van
de Gouden K op 9 november 2019.

Rita Maas
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IN DE PRIJZEN

TOEN EN NU
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IN HET KORT

2020
Lucie Musterd nieuwe
voorzitter ArtTraverse

2020
Expositie van Ton Albers en
Bert Grotjohann is gecanceld
We keken uit naar een tentoonstelling met werk van
Ton Albers (overleden in 2017) en Bert Grotjohann
die het nagelaten werk van Ton Albers beheert, maar
zelf ook tekeningen en glaswerk zou exposeren.
De nadruk zou echter liggen op aquarellen, tekeningen
en litho’s van Ton Albers.
Helaas brak de coronacrisis uit en kon de tentoonstelling
niet doorgaan. Hopelijk komt er weer een gelegenheid
om deze expositie alsnog te laten plaatsvinden.

In 2014 ben ik, na een uitstapje van 13 jaar naar Twente voor een
inspirerende baan in de kunst en cultuur, teruggekomen in de regio
en in Bilthoven gaan wonen. Mijn eerste kunstwerk kreeg ik cadeau
voor mijn afstuderen en sindsdien ben ik liefhebber van moderne
en hedendaagse kunst. Soms word ik zó geraakt door kunst, dat ik
het spontaan koop. Het verrassende is dat wanneer het in huis is,
het vaak duidelijk wordt waarom ik zo getroffen was. Nu mijn
werk als adviseur en toezichthouder in zorg en cultuur langzaam
afneemt, is het een goed moment me actiever te verbinden met
mijn leefomgeving. Het samen met ervaren en enthousiaste
mensen organiseren van tentoonstellingen van het niveau van
de ArtTraverse biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid.

Ton Albers, bloemstilleven

Agenda 2020-2021
Bert Grotjohnn, glasobject

2013
Jorn Van Leeuwen
wint prijs
Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in het paleis in
Amsterdam aan vier kunstenaars de in 1871 ingestelde
Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitgereikt. Eén van
de prijswinnaars is de Utrechtse kunstenaar Jorn van Leeuwen.

In verband met de coronacrisis kunnen wij de
nieuwe agenda nog niet openbaar maken. Wel zijn
we in gesprek met de volgende kunstenaars om
zonodig nieuwe data vast te stellen:
Anne Marie Spijker (schilderijen)
en Karin Kortenhorst (sieraden en objecten)
Ton Paauw (objecten)
Kunst van het Vinden
Wij hopen u zo snel mogelijk meer informatie te
kunnen geven. Kijk voor de actuele situatie op
www.arttraverse.nl
Karin Kortenhorst, polo neck sweater

Ton Paauw - Kunst van het Vinden

Anne Marie Spijker, Wat rest, 2018

De aanmoedigingsprijs voor jong talent werd traditiegetrouw
uitgereikt in het Koninklijk Paleis in Amsterdam, waar
prinses Beatrix de prijs de afgelopen 33 jaar overhandigde.
‘Dit jaarlijkse evenement is haar bijzonder dierbaar’, aldus
Willem-Alexander. ‘Niet alleen uit persoonlijk engagement,
maar ook vanuit de visie dat kunstenaars een onmisbare rol
in onze samenleving vervullen.’
Bron: DUIC

Jorn van Leeuwen, Geranium
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‘Zien is voelen’
Je zal het niet zo gauw van mij verwachten,
maar ik zag nogal tegen Rita op. Ik kende haar
als voorzitter van de ArtTraverse, die prachtige
exposities organiseerde en opende. Altijd
stijlvol en formeel. Ik kreeg niet goed hoogte
van haar. Ik voelde me dan ook overrompeld,
toen zij een paar jaar geleden bij een expositie
van BeeKk een schilderij van mij kocht.
Pas toen ik het schilderij Het Zwin bij haar
thuis ging brengen, kreeg ik een andere
Rita te zien.
We hadden meer raakvlakken dan ik dacht.
Door onze opleiding, interesse in de kunst
en het aanvoelen van sfeer. Ik probeer
dat te schilderen, wat je niet ziet, maar voelt.
‘Zien is voelen’ en dat zag zij in mijn
landschap en ook in mijn kerkinterieurs.
Truus Werners
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Henk Visch, The dead rabbit

