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Amsterdam - Enschedese
School-lid Kees Maas zei het in
Vrij Nederland van 2 maart
1985 zo: ‘... het (is) niet goed
De Enschedese School af te
schilderen als een stel men-
sen, die tegen iets stelling
nemen. Als dat wél gebeurt, is
dat vaak een onbedoeld
gevolg van de dingen die we
doen. Wij zijn geen revolutio-
nairen. We voelen ons mis-
schien wel verwant met revo-
lutionairen als Dada, Fluxus
of de Nul-beweging, maar we
zijn het zelf niet. Dadaïsten
waren negatief op een zeer
goede manier. Bij ons is dat
zeker niet het geval. Ik
beschouw mezelf ook niet als
een vernieuwer. We hebben
wel een vorm die nieuw is.
Volhouden garandeert kwali-
teit. De aanhouder wint. God
zal ons rijkelijk belonen. 
Ik zeg nooit: dit werk strekt
tot aanbeveling.’ Aanbeveling
had het werk zelf ook niet
nodig. De School floreerde
tien jaar geleden.

De AKI-studenten Van de Vrie,
Gerritsen, Visser en Oosterhof
wisten beter wat ze niet dan wat
ze wel wilden toen ze in 1976
vlak na hun afstuderen, met
steun van docent Voskamp, De

Enschedese School oprichtten in
een oude school aan de rand van
Enschede. Ze hielden niet van
praatjes, ze waren geen bewe-
ging, er was geen manifest. Men-
sen liepen in en uit. Velen pas-
seerden, sommigen bleven. Maas
en Wisselink bijvoorbeeld. 

De Enschedese School wilde
uitvinden hoe je een kunstwerk
in oplage kunt verkopen, zonder
dat het aan exclusiviteit inboet.
‘Er moeten toch duizend idioten
kunnen worden gevonden die het
zo mooi vinden dat ze het 
kopen.’ Dus doopten ze een pla-
tenlabel, hún platenlabel, Idiot
Records en maakten ze eigenhan-
dig van hun invallen een paar
honderd exemplaren die ze op al-
lerlei manieren verkochten. Soms
in een supermarkt (kunstmani-
festatie Enschede Verplaatst,
1980), maar meestal per post. De
Enschedese School verzorgde
‘Moderne kunst per PTT’, zoals
ze dat deftig noemde. Vier maal
per jaar kregen de abonnees van
de stichting - op het hoogtepunt
250 leden - een kunstwerk toege-
stuurd. Dat kon alles zijn: een
eerste dag enveloppe ter gelegen-
heid van de vierhonderdjarige
viering van de Unie van Utrecht
in 1979, met een postzegel van
de toenmalige burgemeester

Enige achtergronden
van De Enschedese School

Henk Vonhoff, een serie van zes
zwart-wit ansichten, voorstel-
lende Het Koninklijk Huis en de
Kunst, een plastic zakje met een
oor in brandewijn, getiteld Eau
de vie, de ‘classic’ beeldroman De
Doka van Hercules en een tabletop-
diorama.  De eerste uitgave van
De Enschedese School ontstond
in januari 1977: de zeefdruk De
ondergang van het huis Escher, die
de toenmalige abonnees tot ne-
gen keer konden terugsturen,
waarna de prent van een drama-
tische toevoeging werd voorzien.
De laatste toevoeging is veelzeg-
gend: elke prent werd tot dui-
zend kleine stukjes versneden en
tot een abstract mozaïek in el-
kaar geplakt. Als al deze produk-
ten die in de afgelopen jaren zijn
ontstaan - ondertussen werd de
school in Enschede verlaten en
een pakhuis in Amsterdam be-
trokken, een man als Dietvorst
sloot zich daar aan - moeten wor-
den samengevat, dan zijn ze in
ieder geval onvoorspelbaar, soms
hilarisch en relativerend, maar
bijna altijd zinneprikkelend. 

De Enschedese School heeft
alles gemaakt, behalve school.
Het aantal kunstwerken be-
draagt inmiddels minstens vijf-
tig stuks, de uitgaven van de aan
de School verbonden platen-

maatschappij Idiot Records niet
meegerekend. Van de school-
krant verschenen tien nummers.
Voor de lijst met kunstwerken
wordt naar bijlage 1 verwezen.
Alles bij elkaar zwerven dus vele
duizenden kunstwerken van de
school in het land rond. Er is ei-
genlijk geen kunstvorm die niet
is gekozen. Alles is gedaan, alles
gemaakt, maar het staat niet in
musea. De plaatselijke kunstuit-
leen heeft het niet. Het wordt
niet geveild. En ook wordt er
geen les in gegeven.

Waar is al dat materiaal van
De Enschedese School gebleven?
Het ligt of staat gewoon bij de
mensen thuis. Het periodiek De
Enschedese School waarvan tien
nummers zijn verschenen, ligt
bij de oude kranten of onder in
de kast. De langspeelplaten van
Fay Lovsky, Mathilde Santing en
de Kewi University of Swing die
door Idiot Records werden uitge-
bracht, staan in de kast met ge-
koesterde maar niet meer ge-
draaide lp’s. De mobile Oh,
gevleugelde verfkwast hangt in de
kinderkamer. Het kunstenaars-
servies staat in de keukenkast. De
boeken waaronder Im Herbst van
Frans Oosterhof, Le Moment
Suprême met tekenwerk van on-
der meer Hans Ebeling Koning,
Pieter Holstein en Sipke Huis-
mans en Fatale filatelie van Ro-
land Sips, staan op de plank. De
racewagen van Gerrit de Wilde
staat in de vitrinekast.

Na verloop van tijd ging De En-
schedese School uit. Maar als de
school gesloten is, betekent dat -
om de metaforen maar even vol
te houden - niet dat de kinderen
dood zijn. Ze doen gewoon wat
anders, en eigenlijk toch het-
zelfde, alleen nu niet meer als
schoolklas, maar ieder voor zich.
Ze zijn gewoon op de ingeslagen
weg doorgegaan. Ze hebben ieder
hun eigen winkeltje, onder eigen
naam. Zouden al hun dingen en
maaksels van nu bij elkaar wor-
den gezet, dan zou je een Ensche-
dese Hogeschool krijgen. Maar
dat grapje is te flauw voor woor-
den. Maak je de balans op, dan is
het resultaat dat werk van De En-
schedese School overal in het
land te vinden is, maar nergens
in de kunstgeschiedenis. Toch
maakten ze geen rotzooi. Ook
niet alleen grappen. En zeker
niets zonder eigen en herkenbaar
handschrift. Zet werk van De En-
schedese School tussen werk van
anderen achter halfdoorlatend
glas en er is geen ooggetuige, hoe
onoplettend ook, die dat van die
jongens uit Enschede er niet on-
middellijk uithaalt.

Twintig jaar geleden werd  De
Enschedese School opgericht.
Een mooie aanleiding om alles
wat dat kunstenaarsinitiatief
ooit heeft geproduceerd, nog een
keer bij elkaar te brengen. Een
gepaste gelegenheid ook om in
een krant de ontstaansgeschie-
denis van De Enschedese School
terug te kijken. Dan maakt De
Enschedese School misschien
toch nog school. En terecht.

De Enschedese School ver-
dient het om één keer met een
tentoonstelling in de musea van
de steden waar ze stond, te wor-
den geëerd. Zoals gebruikelijk
wordt daar Jan en alleman bij be-
trokken. Daarna sluit de school
voorgoed haar poorten.

Dan is het wel mooi geweest.

Fred Dijs en John Heymans

Kees Maas bij zijn zwerm gevleugelde verfkwasten

Colofon
Concept tentoonstelling en catalogus
Fred Dijs
John Heymans
Johan Visser

Redactie
Fred Dijs, In beeld, tekst en uitleg, Amsterdam
John Heymans, Textuur, Enschede

In herinnering
Sanne Scharff

Met medewerking van
Rob Bindels, Melle Hammer, Ard Heuvelman
Jacques Janssen , Atte Jongstra, Esther Kerkhof
Sjaak Priester, Tineke Reijnders - de Groot
Jan Rot, David van ‘t Veen, Bram Vermeulen
Goaitsen van der Vliet

Uitgever
Uitgeverij BIS
Nieuwe Spiegelstraat 36
1017 DG Amsterdam
Telefoon 020-4221011
Fax        020-6279251
E-mail    bispub@xs4all.nl.

Advertentie aquisitie
Greetje Schuring

Vormgeving & organisatie
Beekvisser|Tjasker (BNO), Amsterdam
Maruca Beek, Philipp van Ekeren, Philip Hogeboom
Regine Mateman, Angie Smets, Johan Visser

Fotografie
Tom Haartsen, Oudekerk a/d Amstel
Iwein Maassen, Amsterdam
Kees Tabak, Amsterdam
Herman Nijhof, Enschede

Ontwerp  & organisatie tentoonstelling
Tineke Stevens, Amsterdam

Logistiek
NAGO, Amsterdam
Toon Lauwen, Pao Lien Djie en Almar Seinen 

Film/video
Arno Kranenborg, BOOMfilm, Arnhem
Stefan Kamp, Studio Nieuwe Gronden, Amsterdam
Rien Valk, STUG videoprodukties, Arnhem 
Jasper Holthuis, Maastricht
Geert Voskamp, Dieren

Druk
KONINKLIJKE BOOM PERS, Meppel krant
Drukkerij Jan Smeink, Amsterdam magazine
Kees Maas/Interbellum, Amsterdam doos 
Mart. Spruijt, Amsterdam affiche

Lithografie
Algra Reproservice, Amsterdam

Inpakken doos
De Snelle Handen, Almere

Bokking
Firma Roeleveld, Scheveningen
Ineke Vijgeboom

Subsidies
De tentoonstelling en catalogus werden mede mogelijk gemaakt
door subsidies van:
Anjerfonds Overijssel
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Gemeente Enschede
Mondriaan Stichting
Provincie Overijsel
Rijksmuseum Twenthe, Enschede
Stedelijk Museum, Amsterdam
De bijdragen van Atte Jongstra en Tineke Reijnders-de Groot zijn
mogelijk gemaakt door een essayopdracht van het
Amsterdams Fonds voor de Kunst

Sponsoren
Algra reproservice, Amsterdam
Basta AudioVisuals, Lijnden
Drukkerij Jan Smeink, Amsterdam
van der Hoeven Interieurs, Amsterdam
de Manie Groep Accountants & Administratie Kantoor,
Amsterdam
Overtoom International Nederland, Den Dolder
Sensormatic, Zeist 
The Game Company, Amsterdam

Met dank aan
De bruikleengevers
Ahrend (Nieuwegein), Antiquariaat André Swertz (Utrecht)
Steven Baart, Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam)
Leo Brant, Grijpma International (Enschede) 
Marten Jongema (Amsterdam), Capi-Lux Vak (Amsterdam)
Michaël van Heusden, Catchline Communications
(Amsterdam), Rinke van de Rhee, Sensormatic (Zeist),
Marijke Harmens (Muceno, [VA] Italia)
Heras Bouwhekservice (Oirschot), Marten Jongema 
Fay Luijendijk, John Maatman (Amsterdam), Letterkundig
Museum (Den Haag), Nederlands Archief Grafisch
Ontwerpers (Amsterdam), Saskia van Orsouw, Heras
Bouwhekservice, Wendy van der Rijt, Theo van der Schaaf
Monique van Schendelen, Matthijs Stut, Fred Stuart
Ursula Schouten, Claack (Amsterdam),
Frans Spruijt (Amsterdam), Ada Stroeve, Stedelijk Museum
(Amsterdam), Han Pape, De Roskam (Almelo)
Dorothea Cannegieter, Lisette Pelsers, Rijksmuseum
Twenthe (Enschede), Sjoerd van Vaassen, 
Fee van ‘t Veen (Amsterdam), Kees van der Wel & Ad
Kenter, Overtoom International (Den Dolder)
Wolff & Kiewiet de Jonge (Amsterdam)

De makers van de Laatste Post hebben de vereis-
te toestemmingen voor publikatie gekregen. De
uitgever van de Laatste Post meent dat de krant
is gepubliceerd binnen de grenzen van de auteurs-
wet. Niettemin kunnen er details aan de aandacht
ontsnapt zijn. In dat geval wordt u verzocht con-
tact op te nemen met de uitgever.
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Het ongedwongen samenzijn
bood Spruijt de mogelijkheid
een paar onbetaalde rekeningen
te vereffenen. Toen hij nog direc-

Door een onzer redacteuren
amsterdam, 24 jan. Frans M.
Spruijt, voorzitter van de
stichting ‘De Enschedese
School 20 jaar’, heeft het 
eerste exemplaar van ‘De
Laatste Post’ overhandigd
aan Geert Voskamp, docent
aan de AKI, Hogeschool voor
Beeldende Kunsten te
Enschede. De krant doet in
een artistieke doos dienst als
catalogus bij ‘Zelfmoord op
verjaardag’, een overzichts-
tentoonstelling van het werk
van De Enschedese School in
het Stedelijk Museum te
Amsterdam.

Spruijt overhandigt Voskamp 
eerste exemplaar van 
krant Enschedese School

teur van de naar zijn vader ge-
noemde en zeer gerenommeerde
drukkerij was, besteedde de
voorzitter naar eigen zeggen een
dag per week aan corresponden-
tie met De Enschedese School
over verricht maar niet verre-
kend werk. ‘Mijn coulance was
geworteld in een diep besef van
de waarde van het werk van dit
collectief. De briefwisseling was
bovendien van een hoog literair
niveau.’ 

Voskamp kreeg de eer die
hem als inspirator toekomt. 
Spruijt: ‘De jonge honden met
wie ik van doen had, hadden een
nestgeur die onmiskenbaar des
Voskamps was.  Het heeft mij al-
tijd gespeten dat Voskamp zijn
werk aan één van mijn concur-

Door onze redacteur Jan van Cutsem
amsterdam, 24 jan. Op een serie kleine advertenties in de dag- en
weekbladen hebben meer dan veertig voormalige abonnees van
De Enschedese School gereageerd.

Inzameling 
groot succes

amsterdam, 24 jan. De werk-
nemers van Bureau Beek-
visser|Tjasker hebben na rijp
beraad besloten om als bij-
sluiter van deze krant CLUPEA

HARENGUS te verkiezen boven
SCOMBER SCOMBRUS. Vanwege de
sexuele connotatie was het
vertrekpunt voor het onder-
zoek een vacuüm verpakte
makreel maar die doorstond
de duurzaamheidstest van de
uitgever niet.

Na het uitvoeren van stoot-,
slag-, rek- en trekproeven werd
vastgesteld dat de makreel in de
zevende week ernstig begon te
soppen. Het Centraal Boekhuis
in Culemborg dreigde distribu-
tie van De Laatste Post te weigeren
omdat hun voorraden door de
aanwezigheid van duizenden
rotte makrelen onverkoopbaar
zouden raken. Vooral voor het
lot van de bestseller Alles over 
koken met vis werd gevreesd. Het
familiebedrijf Roeleveld uit
Scheveningen stelde voor een ge-
sealde, oud-Hollandse, diepwa-
terse spekbokking te gebruiken.
Proeven van het Produktschap
voor Schaal- en Visdieren toon-
den aan dat deze gezouten en ge-
rookte vis absoluut onsterfelijk
is. 

Helaas is de vis niet geschikt
voor consumptie. Greenpeace
vond het opofferen van duizen-
den vissen aan de esthetiek een
dermate grote verspilling van

Bokking op valreep 
verkozen boven makreel

Het Produktschap voor Schaal- en Visdieren heeft deze gesealde diepwaterse bokking weken lang onderworpen aan duur-
zaamheidsproeven. Bacteriën hadden geen vat op de lachende vis. 

Het is zeer verheugend dat
overheid en bedrijfsleven zich
in tijden van schaarste niet
onttrekken aan de maatschap-
pelijke taak om een meer-
waarde als kunst financieel
mogelijk te maken. De wereld
leeft niet bij brood alleen. 
Nog mooier is het dat daar-
van niet alleen een interna-
tionale onderneming als het
tentoonstellen van Jan Steen
in het Rijksmuseum profi-
teert maar ook een locale  als
het exposeren van het werk
van de bij uitstek idealisti-
sche kunstenaars van De En-
schedese School. Het toont
eens te meer dat het goed
gaat met ons land. 
Ook aan het eind van het
tweede millenium na Chris-
tus laten de machtigen van
Nederland zien dat ze het
hart op de goede plaats heb-
ben en niet te beroerd zijn om
de rafelrand van de kunst te
bekostigen in de wetenschap
dat daar op fundamentele
vragen nieuwe antwoorden
worden gevonden. 

Onze Mening

renten in het oosten des lands
uitbesteedde of - en dat is type-
render - het zelf wenste uit te voe-
ren.’ Toen Voskamp zijn dank-
woord wilde uitspreken, zette de
band van Fay Lovsky keihard in.
Voskamp redde zich uit de be-
schamende situatie door te roe-
pen: ‘Ze praten al twintig jaar
door me heen.’ Johan Visser kon-
digde aan van deze woorden een
hitje te maken. 

AGENT-X
OOSTELIJKE HANDELSKADE 13K

1019 BL AMSTERDAM
TEL. 020 - 419 09 09 FAX 020 - 419 09 10

biomassa uit de Noordzee, dat de
natuurorganisatie heeft gepro-
beerd middels tussenkomst van
de rechter de hele oplage van de
krant op de brandstapel te krij-
gen. De rechter oordeelde echter
dat de vis een mooi object van
natuurstudie vormde, met name
voor de jeugd. (APN)

Ingezonden mededeling

In de annonces stond het ver-
zoek om per post ontvangen
kunst per post in bruikleen te ge-
ven. Dit ten behoeve van een
kleine tentoonstelling in het Ste-
delijk Museum te Amsterdam en
het Rijksmuseum Twenthe te En-
schede. Veel bruikleengevers ga-
ven er de voorkeur aan hun ei-
gendommen persoonlijk af te 
leveren op het bureau van uitvoe-
rend producent Beekvisser|Tjas-
ker. De indruk bestaat dat de be-
zoekers zeer onder de indruk
waren van de professionaliteit
van de organisatie. Boekhoudster
Beek: ‘De mensen waren ge-

schokt dat we niet op een zolder-
kamertje werkten maar in een
mooi kantoor.’ De actie leverde
achthonderd kunstwerken in
bruikleen op. Alle kunstwerken
van De Enschedese School zijn
vertegenwoordigd. Absolute win-
naar is het boek Tableaux litéraires
met vele tientallen exemplaren.
Absoluut verliezer met één exem-
plaar is het weergaloze boekje De
rumboon dat over een verliezer
gaat.  Meest curieuze aanwinst is
de jurk die Els Zijlstra uit En-
schede maakte van Modern
Design, een stofontwerp van De
Enschedese School. Een wan-
klank vormde de tandarts uit het
zuiden des lands die zijn werkjes
slechts wilde uitlenen als vorm-
geefster Angie Smets – ‘Je klinkt
wel leuk!’ – bereid was met hem
te dineren.

De opbrengst van de actie
gaat naar twee zalen van het Ste-
delijk Mueum. SM-woordvoerder
A. Stroeve verklaart desgevraagd:
‘Dat hadden we niet durven dro-
men.’

OVERLEDEN - Vanmiddag is op
zijn huisadres het stoffelijk
overschot gevonden van de
heer D.S. te E. Buren wisten te
melden dat het vandaag zijn
verjaardag was. De politie sluit
zelfmoord niet uit.

Beeld voor onderkoelde kunstliefhebber
amsterdam, 24 jan. Een 35-jarige
kunstliefhebber uit Tuindorp
Oostzaan is vrijdag op de te-
rugweg van de opening van een
tentoonstelling in het Stedelijk
Museum te Amsterdam veron-
gelukt.

Na afsluitend cafébezoek ver-
trok hij op de schaats naar huis.
Onder een brug over de Prinsen-
gracht zakte de ongelukkige man
door het ijs. Met hulp van voorbij-
gangers wist hij op de kant te ko-
men. De gealarmeerde traumahe-

licopter raakte bij de landing in
laaghangende bewolkling de 
Westertoren en stortte neer. De
eveneens uitgerukte ambulances
kwamen op het Museumplein
vast te zitten in een menigte
feestgangers. Het slachtoffer
stierf door onderkoeling. De
doornatte  jas die de man had uit-
getrokken, stond recht overeind
in de vrieskou. Kunstenaar P. Ve-
neman heeft aangeboden de jas
als monument voor alle slacht-
offers van de extreme koude in
1997 in brons te gieten.

De jurk van Els Zijlstra

foto: philip hogeboom
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Enschede, 24 jan. Drs. Karel Le-
visson, voormalig kunstcriti-
cus en collectioneur, heeft
zijn verzameling Enschedese
School-producten geschon-
ken aan het Rijksmuseum
Twenthe. Deze gift betreft
vooral kunstwerken uit de eer-
ste jaren van het roemruchte
kunstcollectief. Eerder schonk
Levisson - betrekkelijk ano-
niem - een verzameling van
vijfhonderd grafiekbladen van
Jacoba van Heemskerck, Piet
Ouborg, Charley Toorop en
vele anderen aan het Ensche-
dese museum.

Met zijn schenking heeft Le-
visson geen gehoor gegeven aan
het verzoek van de Stichting En-
schedese School 20 Jaar om de
producten van het kusntenaars-
collectief, met het oog op een ex-
positie in het Stedelijk Museum
Amsterdam, terug te sturen. ‘Dat
ik me zo heb vergist!’ verzucht
Levisson. ‘Ik had de aankondiging
van de Enschedese School-expo-
sitie, najaar 1997, in het jaarover-
zicht van het van het Rijksmu-
seum Twenthe gezien. En toen
heb ik een mooi gebaar jegens
dat museum willen maken.’ Le-
visson ontkent dat hij op de pro-
ducten van De Enschedese
School is uitgekeken: ‘Nee hoor,
maar ik heb besloten om met het
verzamelen van kunst te stop-
pen. Het is me te weinig vitaal.
Dat zegt overigens niets over de
kwaliteit van de Enschedese
School-producten. Ik heb die din-
gen altijd heel verrassend gevon-
den. Ze waren niet helemaal vrij-
blijvend, maar ook niet voor de
eeuwigheid bedoeld. Dat sprak
me geweldig aan.’

Nieuwe film Voskamp?
Tot de mooiste producten

van De Enschedese School re-
kent Levisson iets dat nooit is

Kunstcriticus Levisson 
vergist zich in museum

uitgebracht: een film van Geert
Voskamp over Jugendstil-details
in de oude textielstad. ‘Dat zijn
bijzonderheden waaraan je al
heel snel voorbij loopt. Door die
shots van Voskamp heb ik op
een andere wijze naar de stad
Enschede leren kijken.’ Van
deze Jugendstil-film zijn in het
verleden niet meer dan een

paar losse eindjes vertoond.
AKI-docent en cineast Voskamp
heeft, desgevraagd, toegezegd
om de rolprent ter gelegenheid
van de expositie van De Ensche-
dese School die op 13 septem-
ber 1997 in het Rijksmuseum
Twenthe wordt geopend, in een
definitievere versie te willen
vertonen.

Anoniem verzamelaar
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Enschede, 24 jan. - In een café
aan de Kuipersdijk werden gis-
teravond twee mannen aange-
houden die onenigheid had-
den gekregen met een FC
Twente-supporter van middel-
bare leeftijd. Zij beweerden
twee Medemblikse hoteliers te
zijn die een avondje op stap wa-
ren, maar de voetbalsupporter
had hen niet willen geloven. 

Volgens hem waren de twee
mannen gewoon ‘studenten of
zo’ die, verkleed met bril en
hoed, een grap met hem probeer-

den uit te halen. Daar was hij
niet van gediend. Op het politie-
bureau werden de twee hoteliers
uit Medemblik ontmaskerd als
Lambertus Lambregts en Frans
Meulenbeek, twee leden van het
kunstenaarscollectief De Ark.
Desgevraagd antwoordde het
tweetal dat het wel vaker ver-
momd de stad verkende: ‘Voor de
aardigheid. Dat heeft tot nu toe
nooit problemen opgeleverd,
maar misschien was die suppor-
ter lichtgeraakt, omdat Twente
een paar uur eerder met 3-1 klop
had gekregen van Ajax.’

Medemblikse 
hoteliers 
aangehouden
Door onze correspondent

Amsterdam, 24 jan. - Just En-
schedé, een Enschedese
School-fan van het eerste uur,
is niet  met zijn kunstwerken
op de tentoonstelling in het

Caullille-Bocholt, 24 jan. - In
zijn gezellige studio in het Bel-
gische dorpje Caulille Bochelt,
niet ver van de Nederlandse
stad Weert, toonde de muziek-
technicus Emile Elsen  zich
buitengewoon tevreden over
het eindresultaat van First Idi-
ots. Op deze CD staan oude en
nooit uitgebrachte liedjes van
een aantal gerenommeerde ar-
tiesten van De 1000 Idioten Re-
cords, zoals Paul Tornado, de
Kewi’s en Fay Lovsky. 

In het begin van de jaren
tachtig was Elsen ook al betrok-

ken bij de muziekuitgaven van
De 1000 Idioten Records.
‘Daarom ben ik zo blij,’ aldus de
technicus, dat Johan Viseer juist
mij vroeg om al die oude sound-
on-sound-opnamen digitaal te
remasteren. 

Vooral de ongebreidelde vro-
lijkheid van de Kewi’s sprak me
opnieuw geweldig aan. Zoals die
jongens in die oude Ark-studio
hun longen uit hun lijf stonden
te schreeuwen. Met hart en ziel.
Dat kun je op die oude opna-
men hele precies horen. Hoe
prachtig!’

Enschedese School-fan Enschedé
zoekgeraakt tussen hangmap-

Muziektechnicus valt
opnieuw voor 
ongebreidelde vrolijkheid

Stedelijk Museum te Amster-
dam vertegenwoordigd. Hij is
er niet de man naar om boos
te zijn. ‘Maar een beetje te-
leurgesteld? Ja!’

Op de oproep van de uitvoe-
rend producent, die in diverse
landelijke dagbladen een cam-
pagne voerde om kunst van De
Enschedese School in bruikleen
te krijgen, reageerde hij onmid-
dellijk en buitengemeen enthou-
siast, ook namens zijn nog en-
thousiastere  vrouw Els.

Bureau Beekvisser|Tjasker laat
bij monde van Angie Smets,
vormgeefster van de Laatste Post,
weten dat ze enigszins met de
kwestie in de maag zitten: ‘Bui-
tengewoon vervelend. Het door
ons ingestelde onderzoek heeft
uitgewezen dat de brief van En-
schedé tussen de honderden
hangmappen van het Enschedese
School-archief terecht gekomen
is. Dat is te wijten aan het over-
donderend succes van de actie.
Dat dit nu juist een van de trouw-
ste DES-fans is overkomen! Wij
hopen dat de Familie Enschedé in
Enschede goed met werk verte-
genwoordigd zal zijn’ 

Enschede, 24 jan. - Vol trots gaf
Johan Visser, directeur van de
kersverse platenmaatschappij De
1000 Idioten Records te Enschede,
destijds een live-interview aan Rik
Zaal van de VPRO-radio. Het ge-
sprek dat netjes in de afstande-
lijke u-vorm werd gevoerd, han-
delde over de achtergronden van
Neerlands eigenzinnigste
platenmaatschappij en de succes-
sen van de eerste singletjes die
waren uitgebracht. 

Tot het anonieme gehoor van
de VPRO-uitzending behoorde
ook iemand die de volgende dag
onmiddellijk contact met de En-
schedese platenbons zocht: de
ambtenaar van de Sociale Dienst.
Die wilde wel even weten hoe de
RWW-uitkering van Visser met
zo’n florerend bedrijfje aan de
Knalhutteweg was te rijmen. ‘Dat
werd,’ aldus Visser, ‘weer het ver-
haal van de zielige schoenendoos.
Ik kon aan de giro’tjes laten zien
hoe goed het werkelijk met De
1000 Idioten Records ging. Het
was niet meer dan een hobby. En
dat interview was vooraf hele-
maal doorgesproken. Een grap.
Typisch VPRO. Toen snapte die
ambtenaar het gelukkig ook’. 

SD snapt Visser Frans Oosterhof 
ontpopt zich als bij-
detijds tuinarchitect
Enschede, 24 jan. - De beeldend
kunstenaar Frans Oosterhof,
prominent lid van De Ensche-
dese School, blijkt twintig jaar
geleden zijn eerste ontwerp
als tuinarchitect te hebben
voltooid. 

In de tuin voor De Ark, het
oude schoolgebouw aan de Knal-
hutteweg, hadden de leden van
het kunstenaarscollectief, op aan-
wijzingingen van tuinarchitecte
Rose-Marie Gerritsen, een aantal
kuilen gegraven en een wal opge-
worpen. Zij had ook een flinke
hoeveelheid zadenmengsel voor
wilde planten besteld dat zij er-
gens in De Ark had neergelegd.
Toen Oosterhof toevallig op dit
mengsel stuitte, dacht hij: be-
halve een Pieter Holstein-achtige
tekenaar en een Roland Sips-ach-
tige collagemonteur wil ik eigen-
lijk ook nog wel een Mien Ruys-
achtige tuinarchitect zijn. En hij
strooide de zaden volkomen on-
deskundig, maar met een groots
gebaar uit. Inmiddels ziet de
ongecultiveerde tuin eruit alsof
het nooit anders had gekund.

Door onze correspondent
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Enschede, 24 jan. Wim van
Stek, oud-bestuursvoorzitter
van De Enschedese School, liet
zichzelf vanmiddag van een
wel zeer onverwachte zijde
zien in het Stedelijk Museum
te Amsterdam. Tijdens de ope-
ning van de tentoonstelling
‘Zelfmoord op verjaardag’ liep
alleen de linkerhelft van de
voormalige adjunct-directeur
van de AKI in de naast het res-
taurant gelegen zalen.

Gevraagd naar deze wonder-
lijke verschijningsvorm ant-
woordde de linkerhelft van Van
Stek: ‘Tegelijkertijd met deze
tentoonstelling wordt in het

Hengeler weend

Ineenn zatn dee jongs van
De Enschedese School in
De Ark. Hoo en wanneer
at ze doar kömn bint, dat
wet ik zoo sekuur nich
meer. In 1974, um den
doon. Ik bin nich zoo ver-
nemstig met joartaln. Dat
kump deur mienn kame-
road Korzakov. Ik har as
eerstn n atelier in dee
oalde school. Ik mos der
iedern dag wean, want in
mien eenmood was ik ne
anti-kraakbeweging. Later
kreegn ok Warner Braspenning en Dries Ringenier doar n
atelier. De leste lokaaln wördn in-enömn deur De
Enschedese School.

In n anvaank vun ik t almoal n onwies gedoo. Dee jongs
warn n betjen hip-hop. Niejmoods flantuutn, dat harn ze. As
t boetn tweentig groadn vreur, leupn zee doar roond in ere
bloesjes met korte möwkes. Benaamd t heamp van Kees
Maas zee ik nog kloar veur miej: palmbeume stunn der op.
Dee jongs benömn zich as keunsthomo’s, met ere bloon-
deerde höare. Van zukke David Bowie-types. Ze leekn ver-
duld wa van dee voldretn palingveln. En zoo mager as n
braand. Aaltied an t groondhoalt, mer wa grote auto’s veur
De Ark parkeern. Nen Snook en nen dikn Volvo. t Was eerder
ne Amsterdamse School as De Enschedese School. De greut-
sigheid dreup der of. Stads gebloas. Joa, Hengeler weend, dat
was t. Zee veuln zich nog wa. t Was vanzölf ok hil makkelik
met acht man wat creatiefs te maakn. As n eenn niks bede-
ankn kon, dan wus n aandern nog wa wat. Zee vuln mekaar
an, mer völ biejzönders was t nich. Met eern anhaank der-
biej was t net nen oard voetbalelftal. De Enschedese Boys in
de keunst. As der ene dat met dat oor van Van Gogh allenig
bedacht har, dan har t gin minn jong wes, mer zee harn ut
tehope doan. Dat was dus onmeundig dunne soep. Met n
popneurke der in.

An t lestn bint ze noar de grote stad verhuusd. Doar wa’k,
a’k eerlik bin, bliej van. Um de school zag t der verschrikke-
lik oet, of t Turkse leger doar n nachtjen bivakkeerd har.
Mer dat gedoo met dee dakpann leek hilndal neargns op. Op
n moal zatn dee idiootn op t dak. Ze probeern lekkerieje te
verhelpn, mer doo’t ze der met kloar warn zag t dak der oet
as nen tealder spaghetti. De pannen lagn scheef en schel. En
dan n hof! Alle tegels warn vorthaald en nen annemmer har,
as daank doarveur, nen wal opsmetn. Dat wör nen alterna-
tievn hof met völ roed. Later, doo’t De Enschedese School t a
lange probeern te maakn in Amsterdam, greuin t grös teagn
de muurn van de school op. Doarvandan dat t vocht deur de
muurn sleug. Dee tegels he’k der almoal dus wier kaant in
elegd. At der noe nog s n pölke grös n kop opstek woar at t
nich heurt, dan mu’k reukeloos an dee kwitkoontn van De
Enschedese School deankn. Zee warn nich miene beste
kameröa en dat bint ze nog nich, mer feilik kaan’k ze ok
nich zwart maakn. Doo’t ze vortgungn hebt ze nen hiln
duurn ledder loatn stoan. Nee, doar kaan’k niks van zegn.

(Oaverzat in t plat deur Goaitsen van der Vliet, Bits & Books/De Oare
útjouwerij, Enschede)

N.B. ‘Hengeler weend’ is letterlijk ‘Hengelose wind’ maar betekent in
Twente ‘opschepperij’, ‘bluf’

Enschede, 24 jan. Het vooroor-
logse gebouw van de voorma-
lige Enschedese Schoolvereni-
ging wordt met sloop bedreigd.
Daarmee zal een van de laatste
karakteristieke panden waarin
nu nog het uitzendbureau Eu-
regio is gevestigd, uit hartje
Enschede verdwijnen. Het ge-
meentebestuur wil op de vrij-
gekomen ruimte, vlakbij de
toegang tot het centrum van de
stad, een bewaakte parkeer-
plaats inrichten.

Enschedese School 
tegen de vlakte?

Behalve de actiegroep SSS -
Stop de StadsSloop - van ir. Her-
man Nijhof heeft ook Johan Vis-
ser, woordvoerder van het in
Amsterdam gevestigde kunste-
naarscollectief De Enschedese
School, zich tegen de voorgeno-
men plannen van de gemeente-
bestuur gekeerd. Visser: ‘Voordat
ons collectief naar Amsterdam
verhuisde, hebben we nog onder-
zocht, of we het gebouw van de
Enschedese Schoolvereniging
niet zouden kunnen huren,

maar het bleek veel te duur.
Waarom wordt dat schilderach-
tige pand niet op de lijst van
Monumentenzorg gezet? Er zijn
al zoveel mooie gebouwen in En-
schede tegen de vlakte gegaan.
Denk maar aan de oude villa’s
van de Haaksbergerstraat. En als
ik dan toch een ongevraagd ad-
vies over de bestemming van dat
pand mag geven: maak er een
permanent museum voor De En-
schedese School van! Of is dit te
veel van het goede?’

David van ‘t Veen

Het karakterestieke pand

Verschijning Wim van Stek 
baart opzien in Stedelijk

Rijksmuseum Twenthe een
overzichtsexpositie met schil-
derijen van de vroegere AKI-do-
cent Hans Ebeling Koning geo-
pend. Daar mocht ik natuurlijk
ook niet ontbreken. Ik ver-
keerde in tweestrijd, maar ik
had er gelukkig al snel iets op
gevonden. Geheel volgens Mid-
deleeuws recept uit Dordrecht
splitste ik mezelf netjes in twee
gelijke stukken. Zo hoefde ik
niemand teleur te stellen. De
linkerhelft van Van Stek, die
overigens volstrekt rechtshan-
dig is, voegt hier nog aan toe
dat ‘mijn medereizigers in trein
en tram me wel een beetje raar
zaten aan te gapen.’
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Door onze correspondent
Enschede, 24 jan. Het moest een
groot feest worden vandaag, de
opening van de tentoonstelling
van Hans Ebeling Koning in het
Enschedese Rijksmuseum
Twenthe. Enkele honderden jon-
geren van gemiddeld zo'n twin-
tig jaar, aangevoerd door studen-
ten van de Akademie voor Kunst
en Industrie, trokken door het
centrum van de stad naar het
museum. Ze rekenden op gratis
drank en een optreden van het
plaatselijke popfenomeen Paul
Tornado. Toen geen van beide
dromen bleek uit te komen, brak
de jeugd de kantine van de
kunstinstelling af. Hans Ebeling
Koning werd door drie onlangs
vrij gekomen jonge criminelen
van respectievelijk 13, 15 en 17
jaar oud met de dood bedreigd.
‘Twintig jaar geleden zou ik er
mijn schouders over op hebben
gehaald’, was zijn commentaar,
‘nu vind ik het misdadig. Hoe
vertel ik dit mijn kinderen?’ De
met groot materieel uitgeruste
Enschedese politie arresteerde
de grootste raddraaiers.

Enschedese jeugd
verstoort opening 
in Rijksmuseum
Twenthe

Wisselink wil bejaarde versie van
Het Koninklijk Huis en de Kunst 

Ingezonden mededeling

Door onze correspondent
Bussum-Zuid, 24 jan. - Tijdens
het uitpakken van de verhuisdo-
zen in zijn nieuwe onderkomen
nabij de Gooise heide kreeg Wil-
lem Wisselink plotseling een
merkwaardige brainwave: waarom
worden de gensceneerde foto’s
van Het Koninklijk Huis en de
Kunst, die De Enschedese School
aan het einde van de jaren zeven-
tig heeft gemaakt, niet nog eens
overgedaan, maar dan door men-
sen van een jaar of zestig, zeven-

tig? ‘Daardoor krijgt zo’n foto
van bij voorbeeld Koningin Beat-
rix en Henk Jurriaans een duide-
lijke meerwaarde,’ aldus de voor-
malige Kewi. ‘Iedere jongen
heeft in zijn studententijd wel
eens meegemaakt dat hij, als
vrouw verkleed, op een feestje
moest verschijnen. Dat is eigen-
lijk niets bijzonders. Maar als be-
jaarde mensen zoiets gaan doen,
wordt het veel aardiger. Tenmin-
ste, als Erwin Olaf er dan maar
met zijn handen afblijft.’



Ingezonden mededeling
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Peter Saville
‘Waarom, waarom, waaromverschijnt er zoveel shit?’

Februari

1997 laatste kunstjeEnschedese School

W. J. Neutelings, architect
Wie lui is bouwt beter

Le Désir de High Life
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In 1981 publiceerde W.F. Bernards bij de Enschedese School de beruchte volledige beeldroman

De doka van Hercules. Na zestien jaar verschijnt hier, in de vorm van een feuilleton, het vervolg:

De zuilen van Hercules. Achter deze lang verwachte, nieuwe W.F. Bernards schuilt ditmaal de

schrijver Atte Jongstra, auteur van ondermeer de romans Groente (1991) en Het huis M. (1993)

en de essaybundel Familieportret (1996). Hij verpopte zich tot de originele, maar vergeten

schepper van Henk Osseworst en diens dubbelganger Droogbek.

Grote helden lijken onsterfelijk, daar zijn ze groot
voor. Ook Henk Osseworst. Osseworst begon als
eenvoudig zoon van een sigarenboer, maar
groeide in de jaren 40-45 uit tot een omstreden
verzetsheld. In de chaotische laatste dagen van
WO II wordt verzetsman Henk na een van de vele
misverstanden omtrent zijn identiteit door drie ge-
allieerde kogels getroffen. Iedereen zou de geest
hebben gegeven, zo niet Henk. Lange tijd zweeft
hij tussen leven en dood, maar hij herstelt tegen
alle medische verhalen in. Al tijdens zijn ziekbed
ziet hij uit naar de huldiging in zijn geboortedorp,
waar iedereen ongetwijfeld zal weten wat hij heeft
betekend voor Koningin en Vaderland. Als hij stijf
in de leden van het lange liggen, met hier en daar
wat wondpijn, op de zonovergoten tiende mei
1946 zijn pyama voor openbare kleding verwisselt,
wordt hij echter gearresteerd en voorgeleid voor
een Commissie van de Bijzondere Rechtspleging,

die hem op basis van anonieme beschuldigingen tot vier jaar internering veroordeelt. 
In het beruchte Kamp Dalfsen doet Henk graafwerk van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat.
‘De rapen gaar, de mandarijnen zuur. Moedwil en misverstand,’ zucht hij. ‘Houdt het
nooit op? 

Op driekwart van zijn straftijd wordt Henk Osseworst vrijgelaten. Men houdt hem
eindelijk voor iemand anders dan degene, die hij nooit zegt te zijn geweest. De zo-
veelste persoonsverwisseling. Maar de spieren van Henk zijn hard als ijzer. Graven
staalt de mens.
‘Ik ben dorstig’, zegt Henk en hij snuift diep, zodra de poort achter hem is dichtgeval-
len. ‘Heel dorstig. Zet mij wat voor, en ik drink het leeg.’
Weer is het een overgoten tiende mei, het jaar telt na Christus 1949. De zon smijt het
licht bij bakken over Dalfsen en omgeving. Henk voelt zich lekker, en is opgelucht dat
hij niet langer toestemming hoeft te vragen de mouwen van zijn fris gesteven oor-
logsoverhemd op te rollen en een extra knoopje los te doen.
‘Bij ‘t krieken der dagen eruit, faldera...’ 
Henk zet zingend de pas erin.

Bij een klein bos ontmoet hij een man met een bijl.
‘Zo,’ zegt de houthakker. ‘Uut Dalfsen koomn? Fout weest zeker?’
‘Foutje, inderdaad,’ zegt Henk. ‘Misverstand. Komt vaker voor. Maar dat is nu geluk-
kig opgelost.’
‘Eens fout, altijd fout,’ houdt de houthakker vol. ‘Daar komt geen end an. Niet dan? Ja
toch?’
Henk vervolgt zijn weg, maar zingt niet meer. Hij is een man vol herinneringen, die
komen nu boven. Hij heeft geliquideerd, hij heeft opgeblazen, hij heeft erop los ge-
leefd als Gerrit van der Veen en - hij wil er niet over opscheppen - drie kogels gekre-
gen. Voor sommigen is één al genoeg. En dan nog al het intelligentiewerk: jammer
dat de mensen te dom waren om het te begrijpen.
‘Drie jaar strafkamp zou ze wel leren,’ mompelt Henk. ‘Goed voor de mens. Delven in
Dalfsen, dan komt de waarheid boven.’
De tocht is lang. Overal in Nederland wordt getimmerd en gemetseld: de wederop-
bouw waar ze in het kamp over spraken is kennelijk nog niet voltooid. Henk heeft
nooit geweten dat er zoveel kapot was. 
Dan voelt hij zijn dorst opnieuw. Hij balt zijn spieren tot rolkogels en schreeuwt het
uit. 
‘Het wordt tijd dat er iets gebeurt!’
Er dringt iets. Henk is vergeten wat en noemt het dorst.

Hij heeft haar niet aan horen komen, maar ineens is ze er toch. Een struise vrouw van
in de veertig op de fiets.
‘Jij lijkt me een lekker vlees-en-bloedkerel,’ zegt ze. ‘Eén grote spier zo te zien.’
Henk wijst op haar fietstassen.
‘Je hebt daar toevallig niks te drinken in zitten? Maakt niet uit wat het is. Zet mij wat
voor en ik drink het leeg.’
‘Nee,’ zegt de vrouw. ‘In mijn fietstas zit niks. Maar hier wel. Voor de liefhebber. En jij
lijkt me er eentje.’
Henk kijkt haar verwonderd aan. 
‘Wat?’

Nu kijkt de vrouw ook verbaasd.
‘Maar jij bent...’
‘Degene voor wie je me aanziet ben ik zeker niet.’
‘Droogbek!’
‘Fout,’ zegt Henk. ‘Osseworst is goed. Altijd al geweest. Droogbek was fout. Dat is
het nou net.’
‘Je draait de boel om,’ zegt de vrouw en stapt af. ‘Maar goed, als je wil. Ik heb ook een
verleden in de oorlog. Daar hoeven we toch niet over te praten? Ik heb weer een lek-
kere bos haar, wat jij. Wou je drinken, ventje?’
‘Dorst ja,’ zegt Henk. ‘Waar heb je het?’’
‘Daar misschien,’ stelt de vrouw voor, en precies daar gaat ze liggen, tussen de strui-
ken in het groen. Ze schort meteen haar rokken op. In plaats van vergeetmijnietjes op
textiel ontdekt Henk echter iets, wat hij gezien de omstandigheden alleen een beker
met hele zachte randen kan noemen.
‘Ik zie er geen lafenis in,’ zegt Henk. ‘Eerder droogte. Woestijn.’
Ze lacht: ‘Mozes hoefde de boel maar met zijn staf aan te raken, en de springbron
sprong. Dalfsen is een fijne streek, wist je dat niet? Kom op Droogbek!’
‘Osseworst is de naam,’ zegt Henk.
‘Geeft niks! Lik de randen van de beker en drink!’
Dat doet Henk. Hij likt en het wonder geschiedt. De bron borrelt eerst, bruist dan, om
tenslotte in spuiten over te gaan. Henk doet wat hij kan, maar de vloed is te groot om
zo even weg te slikken. Het schiet overal. In zijn neus, in zijn keelgat. Even voelt hij
zich Mozes in de wiegende biezen, dan hoest Henk en komt hij proestend overeind.
‘Dat Droogbek kun je nu dus niet meer volhouden,’ zegt hij.
Ze kijkt glazig als ze zegt dat ze nu even helemaal niets meer weet. Als hij het zegt zal
het wel zo zijn. 
‘Kom nou met je Mozesstaf,’ piept ze met een stemmetje, te klein voor de grote
vleesbollen die van haar borst af lijken te willen rollen, de grote donkerbruine schotel-
tjes vol hofstippels en de tepel als een pink daar midden in zijn al een heel eind op
weg. Een buik als een grootzeil vol wind bovendien, ziet Henk, en dijen die het boven-
werk met meer dan gemak dragen kunnen. Schouders waar je zware emmers aan
kunt hangen, armen die niet breken als je dat inderdaad doet. Een struise vrouw
kortom, en dan zo’n stemmetje. Dat lijkt nergens op. 
‘Kom nou Osseworstje...’ teemt ze.
‘Ja,’ zegt Henk. ‘Je kunt de dingen maar beter bij de naam noemen.’

Een mooi tafereel. De zon op haar hoogste vermogen, de bruinverbrande Henk met
ijzeren delfgestel boven de rijk gevulde tafel, klaar om aan te liggen in de stralende
wereld van de gastvrouw, klaar om in te keren zonder onderscheid des persoons. De
hoorn schuimt, sikkels blinken, sikkels klinken, ruisend valt Henks broek en we weten
dat er in de dag, op deze overgoten tiende meidag, een mens is aangetreden in de
kracht van zijn leven, gestaalde graafkracht dankzij Dalfsen. 
O dapper dapper, denkt Henk als hij de landstreken van haar liggende lijf overziet en
hij voelt zijn kogels. Schuin steekt zijn ruige stronk naar den Hoge op, aangelopen,
hardblauw in de bloedbanen, bleek in de kop. 
Henk voelt het zo, Henk zegt het: ‘Bereid je tot mijn zuil. Noem mij Hercules. Ik ga
nu tot je in.’
Tectonische schuiving, de boerenplons daarop. Het struikenwerk buigt voor de in-
spanningen van de sterke en de struise, die tenslotte een beetje nahijgend iets in
Henks oor fluistert dat verdacht veel op ‘Knotsie’ lijkt.
‘Klopt,’ zegt Henk. ‘Hercules had een knots. Ik spreek liever van een zuil, die klopt
nog harder.’

Hier gebeurt wat in alle klassieke verhalen hoort te gebeuren. Uit het blauwe bo-
ven suist een klein, fladderend baksteentje naar beneden. Geen geluid uit het sna-
veltje, alleen de valwind in de veertjes. Henk noch de struise vrouw merken het op.
Het is een van die gebeurtenissen in de natuur die iedereen wel eens meemaakt,
maar als het gebeurt zonder dat iemand er erg in heeft, ja, dan gebeurt het toch. 
De vrouw ligt nog steeds amechtig terneer, de ogen dicht. Als ze de leden opslaat
slaakt ze een gilletje.
‘Jeetje, ik zie dubbel!’
Henk vermoedt dat de gedane werken haar hebben vertroebeld, dan hoort hij een be-
schaafd kuchje vlakbij en als hij kijkt is het alsof hij uit zichzelf is getreden, en gekleed
in net driedelig zijn schamelheid bestudeert, en het nadruipen van een verslapt ge-
slacht.
‘Een leeuw van hout. Tsjongejonge...’
Het is Droogbek, zijn dubbelganger.

- WORDT VERVOLGD -

Dhr. W.F. Bernards

De zuilen van Hercules
Volledige letterroman door W.F. Bernards [Lees ook: De doka van Hercules van W.F. Bernards.]
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Hij had zijn benoeming te danken aan
de glazenier en micro-bioloog Bram Mid-
delhoek, de toenmalige AKI-directeur die,
zelf uit Dordrecht afkomstig, zijn docen-
ten graag uit kringen van plaatselijke
kunstenaars zoals Otto Diecke, Bauke IJl-
stra en Philip Kouwen recruteerde. Vos-
kamp belandde tegelijkertijd met Wim
van Stek, die eveneens uit Dordrecht
kwam, op de AKI in Enschede. Gehoord
hebbende dat Middelhoek ook de grafisch
ontwerper Van Stek als AKI-docent had
benaderd, zocht Voskamp hem een keer
op. Of hij niet de uitnodiging voor Vos-
kamps expositie in de galerie van Fenna
de Vries in Delft wilde maken? Zo raakten
Voskamp en Van Stek met elkaar be-
vriend. Beide kunstenaars hielden hun
domicilie voorlopig in het Westen. Gaven
ze les op de AKI, dan bleven ze een nacht
over in het Enschedese Hotel Zwijnen-
berg, dat later is afgebrand. En reden ze
de volgende dag terug in de richting van
Dordrecht, dan snelde de Peugeot van Van
Stek de Deux Chevaux van Voskamp ruim
vooruit.

In 1986 ging Van Stek, die het uiteinde-
lijk tot adjunct-directeur van de AKI had
gebracht, met vervroegd pensioen. Vos-
kamp bleef in de afgelopen drie decennia
wie hij was, een nog altijd jeugdig ogende
docent die heilig in de ‘AKI-filosofie’ ge-
looft: de persoonlijke ontmoeting tussen
beginnende en ervaren kunstenaars en
vormgevers. In het verlengde hiervan nam
hij in de zomer van 1975 het initiatief tot
oprichting van Stichting De Ark, het gra-
fisch atelier dat onderdak vond in de
oude LOM-school De Ark aan de Knalhut-
teweg 13, op een steenworp afstand van
de Enschedese bebouwde kom. Aan dit
plan was het multidisciplinaire karakter
van zijn eigen kunstenaarschap niet
vreemd: grafiek, filmkunst en toneel.

Geert Voskamp (1934) zit in zijn ate-
lier, achterin zijn woning aan de Spanke-
renseweg in Dieren. Hij is omringd door
allerhande, betrekkelijk kleine schilde-
rijen,- de discipline waarmee hij zich de
laatste jaren weer onledig houdt. Vos-
kamp schuift het stapeltje AKI-paperassen
met ingewikkelde herstructureringssche-
ma’s waaraan hij zojuist nog heeft zitten
puzzelen, op tafel voor zich uit. Even later
keert hij, hardop denkend, terug naar de
dag dat hij voor de eerste keer de AKI-
nieuwbouw aan de Roessinghsbleekweg
binnenstapte: ‘Ik werd als docent grafiek
en tekenen voor de hogere jaren aange-
steld. Daarbij moest ik nogal illustratief te
werk gaan. Op de schildersafdeling waar
Johan Haanstra de scepter zwaaide,
mocht ik een beetje tekenles geven. En
voor het eerste jaar werd ik als docent
vlakke vorm, kleur en perspectief aange-
steld, alleen uit die terminologie blijkt al

De AKI, De Ark
en andere zaken

Een ‘historische’ monoloog van Geert Voskamp
Al sinds mensenheugenis is Geert Voskamp, een beeldend 
kunstenaar in de ruimste zin van het woord, als docent verbonden
aan de AKI in Enschede. In januari 1965 werd hij aangesteld op de
school die toen nog voluit de Akademie voor Kunst en Industrie
heette. Voskamp, opgeleid aan de roemruchte Kunstnijver-
heidsschool in Amsterdam, woonde destijds in Dordrecht. 

Geert Voskamp
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Uit een serie van vele tientallen Dick Bos schilderijen

Geert Voskamp (l) en Willem Wisselink (r) als resp. Z.K.H. Prins Claus en S. Carmiggelt. Proeffoto’s voor de serie ‘Het Koninklijk Huis en de Kunst’.
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hoe schools de AKI indertijd was. In dat
eerste jaar leerde ik de schilders Jan Bo-
link en Hans Ebeling Koning kennen. La-
ter, in 1967, kwam Dries Ringenier erbij.
Deze drie docenten, Harry Disberg, nog
een paar anderen en ik introduceerden de
vlakke, ruimtelijke en plastische vormge-
ving bij de studenten in het eerste jaar. Al-
les was nog heel overzichtelijk. Iedereen
kende elkaar. De school telde hooguit 300
studenten.’

De niet-schoolse academie
‘Nadat Middelhoek in de zomer van

1968 was overleden, ontbrandde op de
AKI een strijd om de macht. Daaruit
kwam Joop Hardy, de anarcho-liberale
coördinator van de afdeling dessin-ont-
werpen, weldra als overwinnaar tevoor-
schijn. Vanaf de oprichting in 1948 had
hij als AKI-docent gewerkt, maar toen hij
de mogelijkheid kreeg om iets aan het
kunstonderwijs te veranderen, greep hij
die kans. De AKI moest, wat hem betreft,
als een niet-schoolse academie worden in-
gericht. Al heel snel kwamen Jan Bolink,
Hans Ebeling Koning, Dries Ringenier, de
kunsthistoricus Ton van Rooy en ik met
een paar pamfletten voor de dag waarin
we de oude onderwijsstructuren onderuit
probeerden te halen. Deze afbraak van de
schoolse academie voltrok zich, onder het
goedkeurende oog van Hardy, in een ra-
zendsnel tempo. Met alle ruzies van dien.
De tomeloze experimenteerdrift in het
eerste jaar drong weldra ook naar de ho-
gere jaren door. De studenten accepteer-
den, eenmaal in de vakafdeling gekomen,
dat strakke regime van vroeger niet meer,
met als gevolg dat we al snel een tweede
basisjaar in het leven moesten roepen.
Dat leek in ’t begin nog het meeste op een
vriendenclub, waar Dries Ringenier, Hans
Ebeling Koning en ik bij betrokken waren.
Van een klassieke onderwijssituatie was
toen geen sprake meer. Er werden afspra-
ken tussen studenten en docenten ge-
maakt. Op basis van dit alles was het mo-
gelijk dat zoiets als stichting De Ark
ontstond.’

Wiecher’s kamer
‘Nu moet ik nog even teruggaan naar

1968, het jaar dat Bert Lambregts op de
AKI kwam. Ik maakte toen korte expe-
rimentele films en had ook nog contact
met het Utrechts Studenten Toneel. Daar
deed ik soms een regie. Weldra begon ik
ook met een paar AKI-studenten van de af-
deling grafische vormgeving allerlei to-
neelstukken op te voeren, onder meer van
Eugène Ionesco en Jean Tardieu. Dat ge-
beurde onder meer op de jaarlijkse
schoolfeesten, met bal na. In 1969 nam
student Lambregts het initiatief tot de op-
richting van het toneelgezelschap Sarah
Bernardt, dat jaarlijks in wisselende sa-
menstelling zelf geschreven stukken op-

voerde, nogal kitscherig allemaal, heel
dramatisch, met rollende ogen en veel
plotselinge doden. Het eerste stuk heette
Den goedgelovigen William of den bedroghen
gemael. Dankzij de vrijheid die de AKI de
studenten gaf, ontstonden veel initia-
tieven als deze. Duo’s, trio’s, een enorme
manifestatiedrang. Ik herinner me bij-
voorbeeld een soort toneelstuk van Oos-
terhof waarin hij, gekleed in een prachtig
pak, alleen maar zijn neus snoot. The Blow-
your-nose Act. Dergelijke opvoeringen wa-
ren misschien wel flauw, maar ze trokken
een groot publiek. Men manifesteerde
zich graag door middel van toneelvoor-
stellingen: Ter Beek & Mellendijk, het
Trioler Broekje, Utopia, de Silly Sisters
(Marijke Boon en Rose) enzovoort. De AKI
had een geweldige aantrekkingskracht op
de studenten van andere kunstacademies.
Er kwamen dus allerlei studenten naar de
AKI die niet in het eerste jaar waren be-
gonnen. Daardoor werd de academie nog
“anarchistischer” en bruisender dan ze al
was. Lambregts en ik organiseerden in
1970 een nachtelijke toneelmarathon in
de Twentse Schouwburg te Enschede: Op
weg naar het begin. Daar deden veel van die
AKI-studenten en latere Ark-mensen aan
mee. Ik denk hierbij ook nog aan de jaar-
lijkse Bolwerk-festivals. Het Bolwerk in
Enschede werd de AKI-stamkroeg, waar
Bert en ik voor de eerste keer De
Shamporaller uitvoerden. In de zomer van
’73 maakten we het toneelstuk Wiecher’s
kamer, handelend over twee jongemannen
die op een instituut worden opgeleid tot
popidolen. Dat was een samensmelting
van toneel, film, diaprojectie, geluids-
band en dit alles culmineerde in het op-
treden van de popformatie Cursus, waar-
bij Lambregts en ik, aan het einde van het
stuk, een song moesten zingen: Wiecher’s
kamer. In die band speelden bassist Johan
Aldenkamp, drummer Charles Engering,
gitarist Frans Meulenbeek en ukele-
lespeler Johan Visser. Het stuk was dus
een soort synthese tussen theater en mu-
ziek.’

Stichting De Ark
‘Op een gegeven ogenblik naderde het

AKI-eindexamen voor de hele club die bij
al die toneelstukken en andere activitei-
ten was betrokken. Een deel van die men-
sen had toen de behoefte om hetgeen
men op de AKI deed ook na het eindexa-
men voort te zetten, in een of ander
‘werkhuis’. Daartoe had zich een voorlo-
pige werkgroep gevormd die in de herfst
van ’73 regelmatig bijeen kwam. Zij be-
stond aanvankelijk uit Siert van de Berg,
Rose-Marie Gerritsen, Lambertus Lam-
bregts, Hans Mellendijk, Frans Meulen-
beek, Ad van Nieuwenhuis, Frans Oos-
terhof, Johan Visser, Dingenus van de Vrie
en mijzelf. Volgens mij zat Jasper Holt-
huis daar toen nog niet bij. Heel toevallig
bood de gemeente mij terzelfdertijd een
ruimte aan. De LOM-school De Ark kwam

vrij. Op een ochtend in november ’73 heb
ik dit aanbod in de voorkamer van mijn
huis aan de Noorderhagen 48b voorgelegd
aan de Werkgroep Het Werkhuis. Ieder-
een was enthousiast. En tegelijkertijd kon
ik een deel van De Ark aanbieden. Toen
was de kwestie: wat zouden we daar gaan
doen? Mijn idee was een grafisch atelier
op te zetten. Dan konden we grafiek in op-
dracht van anderen produceren, hetgeen
inkomsten zou opleveren, en tevens kon-
den we ons eigen werk blijven maken. Dit
idee sprak veel subsidiegevers aan, omdat
die AKI-verlaters dan uiteindelijk geen be-
roep op de BKR zouden hoeven te doen. Er
ontstond nogal wat gekrakeel om een

gemeentebijdrage in de kosten van druk-
apparatuur voor De Ark. Uiteindelijk
werd dat bedrag van 10.000 gulden be-
schikbaar gesteld en De Ark kon medio
’75 met de acquisitie van opdrachten voor
het collectief van start gaan.

Het bleek verreweg het handigste om
alle activiteiten van Werkgroep De Ark
in een stichtingsvorm onder te brengen.
Daar hebben we toen Wim van Stek en
Ab Hofstee bij betrokken. Het is Van Stek
geweest die de mogelijkheid heeft be-
dacht om voor een tientje lid van stich-
ting De Ark te worden. Dat werd al ken-
baar gemaakt op de uitnodigingskaart
voor de officiële opening van De Ark. Dat
geschiedde uiteindelijk op 13 december
1975 door de Amsterdamse graficus Pie-
ter Brattinga, maar toen draaide het gra-
fisch en audio-visueel atelier De Ark al
meer dan een jaar. We hebben gepro-
beerd om onze activiteiten via de geëi-
gende kanalen bekend te maken. We 
bestookten alles en iedereen met publici-
teitsbrieven en faciliteitenmappen. Dat
leidde tot de meest uiteenlopende op-
drachten, zoals het ontwerpen van een
bouwplaat voor ‘inspraakwoningen’ in
de Bijlmermeer, het drukken van pren-
ten voor allerhande kunstenaars en het
maken van een film in opdracht van de
Hollandse Beton Maatschappij over een
windtunnel in Vollenhove. Van het geld
dat we met deze opdrachten verdienden,
schaften we nieuwe apparatuur aan. Uit-
eindelijk was het de bedoeling dat de
Ark-leden op basis van onkosten een ze-
kere vergoeding zouden krijgen, maar zo
ver is het nooit gekomen. Naast deze ex-
terne orders werkten we voor het collec-
tief. We gaven bij voorbeeld de pren-
tenmap 650 jaar Enschede uit en we
bedachten een ledenprent, een zeefdruk
die de Ark-donateurs steeds moesten
terugsturen en waaraan dan iets werd
toegevoegd. Dat is eigenlijk een typisch
Houtappels idee.’
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Instituut Houtappel
Sinds 1971 hebben Lambregts en ik

een aantal activiteiten ontplooid in het
kader van het Instituut Houtappel. Dat is
een stichting met als hoofdstatuut: “Het
aanzetten van maatschappelijke proces-
sen, daar zelf een wezenlijk onderdeel
van vormen, om vanuit die positie verslag
te kunnen doen in een aan beeldende
kunst, theater en literatuur gelieerde
vorm.’ Een mooi voorbeeld daarvan was
het besteden van tien mille subsidie uit
de experimentenpot aan het aankopen
van een groot aantal minieme stukjes
grond in heel Nederland. Dit in het kader
van een groot “Patronen Boek”. Daar zijn
toen door de KVP zelfs Kamervragen over
gesteld. We roepen iets op en de reactie
uit de maatschappij is eigenlijk het kunst-

werk. We gingen niet van de fictie uit,
maar we vonden dat de werkelijkheid di-
rect iets met ons handelen als kunstenaar
te maken moest hebben. Dat komt ook in
onze toneelstukken tot uiting, zoals in
Het gesprek (1978) dat niets anders is dan
de registratie van een onderhoud dat we
daadwerkelijk met de visionaire architect
Th. Wijdeveld hebben gehad. Iets soortge-
lijks is het project waarbij we allerlei
bedrijven, zoals Conimex, Philips en de
Nederlandse Spoorwegen, een prent in
honderdvoud aanboden. Voor niks. Die
bedrijven mochten zelf bepalen wat op
die prent zou worden verbeeld. En ze
moesten voor de distributie zorgen. Op
dat aanbod hebben we veel reacties ge-
had, maar de meeste bedrijven vertrouw-
den het niet. Slechts de NS zag wel iets in
ons plan. Voor dat bedrijf hebben we uit-
eindelijk de vierentwintig-kleuren zeef-
druk Het vertrek gemaakt. De NS had be-
dacht dat elke tienduizendste tiener die
een Tienertoerkaart zou kopen, zo’n
prent zou krijgen. Af en toe verscheen er
een foto van zo’n overhandiging in het be-
drijfskrantje. Daarom noem ik die leden-
prent van De Ark ook een Houtappels
idee. Dat ding veranderde langzaam. En
toch was elke verandering eenmalig. Je
kunt blijkbaar zo oneerbiedig met een
kunstwerk omgaan dat elke toevoeging
ook wel goed is en misschien zelfs wel een
verbetering. Bovendien hoeft een kunst-
werk blijkbaar ook niet door één kunste-
naar te zijn gemaakt.

In die beginjaren liep de geschiede-
nis van Instituut Houtappel en die van
stichting De Ark nogal eens door elkaar.
Zo gaven Lambregts en ik jaarlijks een
prijs aan iemand over wie we enthousiast
waren. Dat is, evenals de aankoop van
die lapjes grond, een maatschappelijke
handeling en dat leverde meestal dan
ook wel enige publiciteit op. In 1975
werd de Lambregts-Voskamp Bokaal uit-
gereikt aan Ritsaert ten Cate, artistiek
leider van het Mickery-theater in Amster-
dam. Instituut Houtappel gaf ook
opdrachten om prenten te maken, bij
voorbeeld aan Oosterhof. De verwarring
werd nog groter toen de Ark in verband

meegespeeld in Paradiso. Dat was een
leuk experiment. Hoe ver kun je komen
met zo’n act? Is het een grap? Is het seri-
eus?

Het feit dat ik twintig jaar ouder was,
heb ik nooit als een belemmering gevoeld.
Ik heb hoogstens soms mijn maatschappe-
lijke positie ingezet om De Ark als insti-
tuut mogelijk te maken. In de ogen van de
subsidiegevers gaf ik iets meer gewicht en
structuur aan het grafisch atelier, maar ik
was even kinderlijk enthousiast als de ove-
rigen. Of de Ark-leden mij altijd als nestor
hebben gezien, weet ik niet. Ik heb hen in
ieder geval nooit als kinderen gezien. Ze
waren mijn vrienden.

Met de oprichting van De Enschedese
School kreeg stichting De Ark er defini-
tief een nieuwe taak bij: het maken van
periodieke uitgaven voor de abonnees.
Die geschenken werden in vergadering be-
sproken, maar soms had iemand al stap-
pen ondernomen die niet meer waren te-
rug te draaien. Dat gaf wel eens enige
wrijving, zoals in het geval van het Kunste-
naars Ontbijt Servies. Dit geschenk was een
van de aardigste producten, maar som-
mige andere geschenken waren vaak niet
meer dan een flauwiteit. Je kon erom la-
chen en daar was dan ook alles mee ge-
zegd. Dat was voldoende.’

De 1000 Idioten Records
‘Dat De Ark zich met muziek zou gaan

bezighouden, lag voor de hand. Op de AKI
had Frans Meulenbeek, die de geluids-
technicus van Instituut Houtappel was,
onder auspiciën van Lambregts en mij
een studio onder de trap ingericht. Die
was helemaal afgeplakt met landbouw-
plastic. Hij had een mengpaneel gemaakt
dat wij al snel de Meulenbeek Esprit
noemden. Dat ding was met stukjes tri-
plex en zink in elkaar gezet, maar het
werkte ook nog. Toen we die oude school
in gebruik namen, sprak het vanzelf dat
de Meulenbeek Esprit ook werd meever-
huisd. Dat was het begin van studio De
Ark. Toen De 1000 Idioten Records vervol-
gens werden opgericht, trad in zekere zin
een scheiding der geesten in De Ark op,
omdat het maken van muziek heel veel
tijd kostte. Bovendien had stichting De
Ark allerlei opdrachten uit te voeren. Je
maakte schema’s voor het zeefdrukken
van het een of ander, en dan was het wel
eens vervelend als die jongens weer in de
studio bezig waren. Dan hadden ze bij
voorbeeld Pieter Draijer uitgenodigd en
stonden ze, vonden wij, voor hun eigen
plezier nieuwe liedjes uit te proberen, ter-
wijl wij voor het collectief aan het werk
waren. Dat gaf wel eens scheve gezichten.
De 1000 Idioten Records, een onderdeel
van De Ark dat door Johan Visser werd ge-
rund, raakte al snel bekend. Met als ge-
volg dat Visser en Wisselink binnen de
kortste keren dag en nacht in die studio
bezig waren. Altijd maar weer: “Even een
demo’tje opnemen”. Dat singletje Kerstmis
met de Ark stond me, eerlijk gezegd, meer

werd gebracht met onze grondaankopen.
En in ons toneelstuk Het gesprek speelden
Jasper Holthuis - die later werd ver-
vangen door Kees Maas - en Wim van Stek
mee. Natuurlijk was Rose-Marie bij alle
activiteiten van Bert en mij een vaste
medewerker. 

De Enschedese School
Na verloop van tijd wilde Frans Ooster-

hof, met wie ik vaak de grafiek-opdrach-
ten uitvoerde, boekjes maken, een uitge-
verijtje opzetten. Ik zie het moment nog
voor me waarop hij, zittend aan de grote
tafel, dat idee opperde. Hij had er al een
naam voor: De Enschedese School. Frans
was in veel opzichten een figuur waar-
naar geluisterd werd. Naast deze on-

stuimige en kritische Oosterhof bestond
De Enschedese School bij aanvang uit de
toegewijde Rose-Marie Gerritsen, de
enthousiaste Jasper Holthuis die de
plaats van Lambregts had ingenomen, de
emotionele Frans Meulenbeek, het
speelse duo Kees Maas en Willem Wisse-
link, de ambitieuze Johan Visser en de
ingetogen Dingenus van de Vrie.

Het was aanvankelijk de bedoeling
dat de samenstelling van de groep steeds
zou wisselen, maar uiteindelijk zijn al-
leen de Kewi’s erbij gekomen. Tezamen
met Paul Hajenius vormden zij op de AKI
het Trioler Broekje. Dat drietal had een
mentaliteit die ons wel aansprak, het
maakte toneelstukken en muziek, maar
Hajenius werd uiteindelijk niet voor De
Ark gevraagd. Dat was een beetje zuur
voor die jongen. Hij werd toch een beetje
te lastig gevonden. Dit neemt niet weg
dat ik van harte aan het Paul Tornado-
project heb meegewerkt. Ik heb zelfs nog
in de begeleidingsband van Paul Tornado

aan. Dat was een speels dingetje van het
collectief. Niet veel later gingen Visser en
Wisselink plotseling serieus in platenza-
ken. Met Fay Lovsky en zo.’

Gedesillusioneerd
‘En toen was de aardigheid er opeens af.

In het najaar van ’79 kreeg ik een
onoverkomelijk conflict met Johan Visser.
Toen hebben we gezegd dat we ermee stop-
ten. Vrij kort daarop zijn Rose en ik van En-
schede naar Dieren verhuisd. Daardoor
werd het contact met De Ark min of meer
afgebroken. Pas later besefte ik dat ik wel
heel erg vaak aan de persen in De Ark had
staan te draaien. Daar was mijn enthou-
siasme uiteindelijk niet groot genoeg meer
voor. Ondanks onze afspraken en pogingen
om het collectief bij elkaar te houden, dre-
ven we toch uit elkaar. Voordat Rose en ik
De Ark de rug toekeerden, waren Jasper
Holthuis en Dingenus van de Vrie er ook al
uitgestapt. En Frans Oosterhof was eigen-
lijk ook een eenling. Die heeft, nadat De
Enschedese School naar Amsterdam was
verhuisd, ook snel afstand genomen. 

Toen ik uit De Ark stapte, had ik na-
tuurlijk een alternatief: Instituut Houtap-
pel. Tussen 1978 en ’84 hebben we een
hele reeks toneelstukken voor Mickery ge-
maakt, waaronder Het  gesprek, Haft und
Urteil, Le condizione dell’ impotenza en Pole-
mos, maar toen dat theater aan de Rozen-
gracht verdween, werd het steeds moeilij-
ker om subsidie los te krijgen. In 1991
hebben Lambregts en ik nog een project
bedacht, De angst voor de leegte & Muster
Mark kamer, maar het geld ontbreekt om
het uit te voeren.’

Terug bij af
‘Sinds 1985 ben ik me weer gaan bezig-

houden met schilderen en tekenen. Vroe-
ger was ik een redelijk succesvol graficus.
Samenvallend met de veranderingen bin-
nen de AKI ben ik daarmee opgehouden.
Toen heb ik me in de film en het theater
gestort. Daarna werd mijn aandacht ge-
vraagd door Instituut Houtappel en De
Ark. Dat ging gelijk op, totdat ik uit De Ark
stapte. Vervolgens heb ik een aantal jaren
van mijn leven aan Instituut Houtappel ge-
geven. En wat toen een zijlijn was, dat teke-
nen en schilderen, is nu weer een hoofd-
lijn geworden. Ik ben weer terug bij af. Dat
schilderen vind ik weer heel wezenlijk,
maar ik hoop dat er nog andere dingen
naast zullen gebeuren. Ik heb nog wel een
paar aardige ideeën voor te maken toneel-
stukken, maar dat wil ik niet alleen doen.
Daar heb ik ook het enthousiasme van an-
deren voor nodig. Ik mis de sfeer van het
theater, eerlijk gezegd, wel een beetje. Ik
ben hard aan het tekenen en schilderen,
maar zou zich ooit de situatie voordoen,
dan zou ik met een aantal vrienden on-
middellijk weer een grafisch atelier als De
Ark opzetten. Wat dit betreft is er eigenlijk
niet veel in mij veranderd. Het staat nog al-
tijd erg dichtbij.’
John Heymans

Geert Voskamp                         Kees Maas                             Johan Visser 
Zwaar vergaderen!                                                                    Willem Wisselink                              Rose-Marie Gerritsen             Frans Oosterhof

Naar P. Vos, H. Borrebach en A. Pieck. Illustraties uit het cursusboekje ter opleiding tot Universeel
Opmerker. Een uitgave van de Fakulteit Experimentele Levensschool van het Instituut Houtappel.
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Ingezonden mededeling

Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling

– LUNDI –

PIENDANG KOENING VAN MAKREEL
1 kg Makreel, 2 dl water, 3 eetlepels gesnipperde uien, 2 gesnipperde teentjes knoflook, 1
theelepel sambal oelek, 1 theelepel laos, 1 theelepel gemberpoeder, 1 theelepel koenjit, stuk-
je asem ter grootte van een walnoot, 2 salamblaadjes, 1 djeroek poeroetblaadje, zout
Maak de makreel schoon en snijd haar in moten. Wrijf uien, knoflook, sambal, laos, gemberpoeder, koenjit en zout
tot een brij. Breng het water aan de kook met de kruiden en blaadjes. Voeg er de makreel aan toe en laat dit alles
circa een kwartier stoven.

– MARDI –

KOOLROLLETJES MET MAKREEL
1 kg makreel, koolbladeren (witte, groene of
savooyekool), 3 eetlepels olie, 3 eetlepels
gesnipperde uien, 2 gesnipperde teentjes
knoflook, 1 theelepel laos, 1 theelepel sam-
bal oelek, 1 theelepel Javaanse suiker, 10
kloewakpitten, zout
Kook de makreel half gaar in water met zout, haal het
vlees van de graat en hak het fijn. Week de kloewakpit-
ten in warm water. Stamp ze fijn met de uien, knoflook,
sambal, laos en suiker. Fruit de kruiden tesamen tot de
uien geel zijn. Haal de koolbladeren van de stronk en
kook ze op in water met wat zout tot ze slap worden,
maar nog niet gaar zijn. Meng de kruiden door de fijn
gehakte makreel en leg op ieder blad ruim 1 lepel. Vouw het blad dicht. Leg de bladeren naast elkaar in een met olie
ingesmeerde vuurvaste schotel en bestrooi ze met paneermeel en wat klontjes boter. Zet de schotel circa 3/4 uur in een
warme oven.

– MERCREDI –

PADANGSE PIENDANG VAN MAKREEL
1 kg makreel, 1/4 blok santen, 3 dl water, 5 eetlepels gesnipperde uien, 1 gesnipperd teentje
knoflook, 3 lomboks ontpit en in vieren gesneden, 3 gepofte kemiries, 2 eetlepels asemwa-
ter gemaakt met een stukje asem ter grootte van een walnoot, 1 theelepel laos,
1 theelepel koenjit, 1 theelepel gemberpoeder, 1 theelepel basilicum, 1 salamblaadje,
1 spriet sereh, sap van 1 citroen, zout
Was de makreel, maak haar schoon, snijd haar in moten en wrijf haar in met een papje van asem en zout. Laat dit
een tijdje intrekken Breng het water aan de kook met de santen en de bladeren. Wrijf uien, knoflook, gepofte kemi-
ries, laos, gemberpoeder en koenjit met elkaar tot een brij, voeg dit toe aan de santen tesamen met de makreel en de
gesneden lomboks. Laat de makreel ongeveer een kwartier stoven en maak haar af met het citroensap.

– JEUDI –

BOEMBOE ROEDJAK VAN MAKREEL
1 kg makreel, blok santen, 1 eetlepel olie, 2 dl water, 3 eetlepels gesnipperde uien,
3 gesnipperde teentjes knoflook, 2 theelepels sambal terasi, 1 theelepel laos, 1 theelepel
Javaanse suiker, 6 gepofte kemiries, 2 eetlepels asemwater gemaakt met een stukje asem ter
grootte van een walnoot, 1 spriet sereh, zout
Was en snijd de makreel in moten, smeer haar in met het asempapje en laat dit circa 1 uur intrekken. Wrijf uien,
knoflook, sambal, laos, suiker en gepofte kemiries met elkaar tot een brij. Bak de kruidenbrij op in de olie. Breng het
water met de santen en de sereh aan de kook, doe er de makreel en de kruiden bij en laat alles nog circa 10 minuten door
stoven. Eventueel nog wat zout en asemwater toevoegen.

– VENDREDI –

DOEDOEH VAN MAKREEL
1 kg makreel, 6 eetlepels olie, 1/6 blok santen, 2 dl water, 3 eetlepels gesnipperde uien,
2 gesnipperde teentjes knoflook, 1 theelepel sambal oelek, 1 theelepel laos, 1 theelepel koenjit,
1 theelepel ketoembar, 2 theelepel djinten, 1 theelepel Javaanse suiker, stukje asem ter grootte
van een walnoot, zout
Maak de makreel schoon, snijd haar in moten en smeer haar in met een papje van asem, zout en 2 eetlepels water. Bak
haar dan op in de olie. Wrijf ondertussen uien, knoflook, sambal, laos, koenjit, ketoembar, djinten en suiker tot een brij.
Haal de booking uit de olie, laat haar uitlekken en bak intussen de kruidenbrij op in het 
restant olie. Voeg er het water bij en het blokje santen. Laat de gebakken makreel in deze saus nog enkele minuten nasto-
ven.

– SAMEDI –

FRIKADEL VAN MAKREEL
1 grote makreel, 2 grote gekookte aardappelen, 1 ei, 1 eetlepel boter, paneermeel,
3 eetlepels gesnipperde uien, 1 gesnipperd teentje knoflook, peper, zout, citroensap
Kook de makreel gaar in water en zout, verwijder vel en graten. Hak het vlees fijn. Maak ook de aardappelen fijn. Meng
het gehakte makreelvlees met de aardappelen, uien, knoflook, peper en zout met het ei en enkele druppels citroensap door
elkaar. Doe de massa over in een vuurvaste schotel en strooi er wat paneermeel overheen, schik een paar klontjes boter
over de schotel en bak het geheel in de oven gaar.

– DIMANCHE –

MAKREEL IN SCHELPEN
1/2 blik makreel naturel, 3 lepels slasaus of mayonaise, 1 hard gekookt ei en/of wat 
paprikapoeder 
Zoek de makreel uit en verwijder zwarte velletjes en graten. Vermeng ze met heel weinig slasaus of mayonaise en doe ze
kussenvormig in schelpen of op eenpersoons schaaltjes. Bedekt de makreel met wat mayonaise of slasaus en bestrooi de
bovenkant met wat paprikapoeder of garneer met hardgekookt ei en paprikapoeder. 

LE CHEF DE L’ÉCÔLE ENSCHÉDÉENNE VOUS PROPOSE:
“Tous les jours un maquerau oriental sauf le dimanche!”
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(Wat er aan voorafging. Verzetsman Henk Osseworst overleeft drie geallieerde kogels,
wordt gearresteerd en veroordeeld tot naoorlogs strafkamp. Hij drinkt van een vrouw
en ontmoet zijn dubbelganger Droogbek.)

Henk kijkt naar zichzelf, Henk kijkt naar Droogbek. Gelijke monniken, andere
kappen.
‘Maar...’ stottert hij. ‘Jij was aan het Oostfront gesneuveld. Stalingrad dacht ik.’
‘Fout,’ zegt Droogbek. ‘Het Ladogameer. Maar het leven gaat verder: aankleden en
meekomen.’
Henk verzet zich eerst, maar Droogbek zegt dat de tijd voor verzet voorbij is. Me-
dewerken is beter, dat begreep hij al in de oorlog. 

‘Grote daden,’ zegt Droogbek.
‘Ondenkbaar,’ zegt Henk.
‘Nee. Denkbaar.’

Een snelle rit op de motor van Droogbek - een Norton, een BSA, om het even - en
de struise is een verlaten vrouw. Henk zit angstvallig op de duozit, voelt zijn kruis
jeuken, verlangt naar een wastafel, maar dat is niet zijn eerste zorg. Hij is een
man van herinneringen zoals gezegd en nu Droogbek de motor in een hogere
versnelling gooit, komen ze allemaal tegelijk boven, allemaal naar, één ellende,
één rampspoed, alles niet voor hem weggelegd. Hij voelt zich een verdwaalde in
de stoet van beelden die langs hem gaan, dat hij er steeds in figureert kan hij

maar niet begrijpen. Hij ziet zichzelf in veldgrauw, met de achterpoten van een
schaap in zijn soldatenlaarzen, in gelid voor een Griekse tempel, dan verplaatsen
de taferelen zich heim ins Reich met boudoirbeelden uit huizen van hout aan,
wapperend kant en V-benen, een opwaarts geslacht voor een meetlat, om vervol-
gens Oostwaarts te reizen, met treinen langs stations. Henk als schildwacht, als
man van verschroeide aarde, als pleger. Het ergste vindt hij de droge ogen in een
van pijn vertrokken, Slavisch gezicht die hard in de lens kijken, boven zijn witte
wipbillen.
Intussen heeft Droogbek de motor een dorp met een uitheemse bomenlaan inge-
stuurd. Steeds groter de tussenruimte van de flankerende acacia’s, als zijn dub-
belganger lager schakelt en de motor stilzet voor een eenvoudig, maar keurig
hotel.
‘God,’ zegt Henk. ‘Dat wist ik allemaal niet.’
‘Daden zijn denkbaar,’ zegt Droogbek. ‘Dat zul je nog merken.’

‘Gebroeders,’ zegt de hotelhouder na lang sprakeloos van de ene nieuwe gast
naar de andere te hebben heen en weer gekeken.
‘Fout,’ zegt Henk.
‘Goed,’ zegt Droogbek. ‘Alle mensen gebroeders zei Beethoven, en voor ons gaat
dat zeker op. Eén in de strijd, één in de vrede, anders wordt het nooit wat. Twee
nachten tweepersoons, mèt ontbijt graag.’

- WORDT VERVOLGD -

De zuilen van Hercules - deel 2 - door Atte Jongstra

Deze vier-kleuren zeefdruk in
een oplage van tweehonderd
exemplaren geldt als de tweede
uitgave van stichting De Ark.
Aan de eerste uitgave, de grafiek-
map 650 Jaar Enschede, leverde
Silder een bijdrage: de drie-kleu-
ren litho Weerzien op Texel.
Behalve Ekelenkamp en Silder
zou ook de dessinontwerpster
Alke de Kroes een van de eerste
stageplaatsen bij het Enschedese
kunstenaarscollectief vervullen,
maar zij heeft als lid van de oor-
spronkelijke werkgroep slechts
meegewerkt aan het van decem-
ber 1974 daterende Rapport De
Ark waarin de doelstellingen van
het grafisch en audio-visueel ate-
lier uiteen worden gezet. Zowel
De Kroes als Silder hebben
nadien met hun respectievelijke
kunstenaarsinitiatieven Studio
BonBon en The Bank of
Friendship meegewerkt aan
diverse uitgaven van De En-
schedese School. Zoals Silder
nooit bij het collectief van De
Ark heeft willen horen, heeft hij
zich ook nooit een stagiaire
gevoeld:  ‘Ach, de mensen die
niet in het bestuur of de werk-
groep van De Ark zaten, noem-
den ze gewoon de stagiaires. Ik
heb wel eens met het drukken
van prenten meegeholpen, maar
dat beschouwde ik als een
vriendendienst. Ik kwam niet in
De Ark om als stagiaire allerlei
werk voor hen op te knappen.
Trouwens, ik heb nooit ook maar
enige stagebeoordeling van hen
gezien. Ja, prima... dat woord ge-
bruikten ze veel bij De Ark.’

Het prima-stempel
Where is Paul Silder?

Paul Silder (1952), die in het
begin van de jaren zeventig op
de AKI begon te schilderen,
kwam daar weldra in contact
met Frans Oosterhof. Via dit la-
tere groepslid van De Ensche-
dese School  ‘dat altijd gevoelig
bij de tijd was en steeds vaker om
advies over verfgebruik kwam
vragen’, kreeg Silder een stage-
plek op De Ark toegewezen. 
Een stage was toen nog een ver-
plicht onderdeel op de AKI. 
Zijn toenmalige vriendin Marja
Spronk was er eigenlijk op tegen
dat hij zich inliet met  ‘die jon-
gens van het prima-stempel. Ze
riepen de hele dag: prima dit...
prima dat... Je deed aan De Ark
en De Enschedese School mee
om het prima-stempel te verwer-
ven. Dat kreeg je als je iets moois
had gemaakt.’ Silder kan zich
nog herinneren dat Dingenus
van de Vrie zijn etsen niet kon af-
drukken. Daarmee heeft hij hem
toen geholpen. En Silder heeft
ook wel staan zeefdrukken met
Geert Voskamp,  ‘de Ian Dury van
Enschede’, onder wiens leiding
hij op de AKI een paar korte film-
pjes heeft gemaakt.

Nadat Silder in 1977 aan de
AKI was afgestudeerd, kreeg hij
in 1981 een verkooptentoonstel-
ling met zeefdrukken in het Ste-
delijk Museum te Amsterdam.
Ter gelegenheid van deze exposi-
tie heeft hij met Johan Visser van
De Enschedese School een in een
nachtelijk café bedachte pasti-
che op de toenmalige reclame-
campagne van het Stedelijk Mu-

seum gemaakt. Geheel naar het
voorbeeld van de Cézanne- en
Malevitch-affiches drukten zij
een poster met de tekst ‘Where is
Paul Silder? Always in the Stede-
lijk’. De afbeelding op dit affiche
was een originele zeefdruk in
zes kleuren die na afloop van de
expositie uit de poster kon wor-
den gesneden.

Bank of Friendship
In 1977 richtte Silder, teza-

men met Eric de Gram, in Lon-
den The Bank of Friendship op,
een kunstenaarsduo dat onder
meer ansichten en maquettes fa-
briceerde. Deze ‘makettes’ wer-
den in een door de gebroeders
Wiering gemaakte aflevering
van VPRO’s Extra belicht. Dit pro-
gramma begon met de legendari-
sche zin: ‘In de droefenis van En-
schede maken Silder en De Gram

hun driedimensionale figuratie’.
Vervolgens legde The Bank of
Friendship zich in 1981 op de
filmerij toe. Het duo maakte ach-
tereenvolgens de 8 mm films Eric
is a bird, Herfstsonate en Olifanten-
mars. Van hun eerste film - die in
z’n geheel in Museum Fodor
werd vertoond - is een foto-im-
pressie opgenomen in het ne-
gende nummer van het perio-
diek De Enschedese School, tot de
redactie waarvan beide kunste-
naars inmiddels waren toege-
treden.  ‘Nadat De Enschedese
School naar Amsterdam was ver-
huisd, hebben we altijd contact
met hen gehouden,’ vertelt Sil-
der,  ‘en op een dag werden we
als redactielid van het blad ge-
vraagd. We hebben ons altijd
buiten de ruzietjes van het
kunstenaarscollectief gehouden.
Eens per maand gingen we naar
de redactievergadering in Am-
sterdam. Dan stelden we aan de
rest van de redactie gewoon een
aantal kunstenaars voor die in
onze ogen een plek in De Ensche-
dese School verdienden, maar
Oosterhof paste het steeds min-
der. Op een kwade dag was het
jongensboek van Sjors en Sjim-
mie dan ook uit.’

Als een vervolg op The Bank
of Friendship riep een kwartet
waaronder Silder en De Gram
in de zomer van 1984 de exposi-
tieruimte De Bank in het leven,
een kunstenaarsinitiatief dat
het tot op de dag van vandaag
in Enschede heeft uitgehouden.
Silder: ‘Mij komt wel eens ter
ore dat De Bank zonder De En-
schedese School niet had be-
staan. Dat weet ik, eerlijk ge-
zegd, nog niet zo precies. In die
dagen staken in ons land aller-
lei kunstenaarsinitiatieven à la
De bank de kop op. Denk bij-
voorbeeld maar aan De fabriek
in Eindhoven, de Living Room
in Amsterdam en De Zaak in
Groningen. Het enige waarin
De Bank en De Enschedese
School overeenstemmen, is de
mogelijkheid van een dona-
teurschap. Wie onze stichting
steunt, ontvangt jaarlijks een
luxe grafiekmap met werk van
de exposanten. Hadden we al
deze kunstwerken bij De Ark of
De Enschedese School gedrukt,
dan hadden we ongetwijfeld
heel vaak het prima-stempel
verworven.’

JH

In den beginne onderhield De Ark, de stichting waaronder De
Enschedese School geruime tijd ressorteerde, nauwe banden
met de AKI, Academie voor Beeldende Kunst te Enschede. Zo
was het mogelijk dat studenten van de kunstacademie hun
stage op De Ark liepen. Tot de stagiaires van het eerste uur
behoorden Willy Ekelenkamp en Paul Silder. Ter gelegenheid
van de officiële opening van het grafisch en audio-visueel ate-
lier ontwierp Ekelenkamp een bouwplaat van de oude school
waar het kunstenaarscollectief werkte. 

Paul Silder foto: herman nijhof
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Het ding 
en de woorden

Frans Oosterhof.
beeldredacteur.

Oosterhof begint alle
gespreksonderwerpen met
het opzoeken van een ding 
in huis, het atelier of de 
gang daartussen. 
De denker? 
De ideoloog? 
Eerst komt het ding 
en dan het woord.

Er is een memotechniek, een maniertje
om je herinnering te trainen, waarbij je
elementen van een willekeurig lijstje
koppelt aan de spulletjes die je bij een
denkbeeldige rondgang in je huis
tegenkomt. Het = de piano, gaffel = het
schilderij daarboven, verlangen = de
kast daarnaast, Einstein = de wereldbol
op de kast, differentiaal = de tafel enz.
Heb je de rondgang een paar keer in je
hoofd gemaakt, dan kun je het lijstje
wegleggen en de woorden ‘het, gaffel,
verlangen, Einstein, differentiaal’ enz.
in willekeurig welke volgorde
opnoemen door in gedachten weer de
rondgang door je huis te maken en stil
te staan bij je spulletjes. Het verhaal
gaat dat een Portugese professor deze
techniek bedacht en ermee de letter a
van het Groot Woordenboek der
Portugese Taal uit zijn hoofd leerde.

Frans Oosterhof was de
denker van de Enschedese
School. De ideoloog, zeiden
anderen. 
Reden voor een lang gesprek. 

Een oud bureau in het
modern ingerichte huis trekt
de aandacht.
‘Mooi bureau’
‘Dat was van mijn opa.’

Het begint met een ding. En
met het ding zijn we zonder
het te willen bij het begin.

Frans Oosterhof
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‘...boodschap over boodschap...’

Bureau
‘Dat bureau is nog van mijn opa geweest.
Het stond tegen de muur van zijn werkka-
mer met lambrizering en kasten. Mooie
kasten met houten laden, brede, dunne,
diepe laden. Daar lagen al zijn tekeningen
in. Hij kon mooi tekenen.’

Wat was hij?

‘Mijn opa was een eigenbouwer in het
noorden van het land. Hij bedacht, te-
kende en bouwde huizen naar Engels mo-
del, cottages, maar dan in Friesland. In
die brede, dunne, diepe laden lagen zijn
tekeningen. Hij was gereformeerd maar li-
beraal. Hij had een Amerikaanse slee,
droeg witte pakken, en een witte hoed.
Bovendien was zijn broer wegenbouwer.
Oosterhof was dus een bekende naam. Ik
ben er nog wel eens mee lastig gevallen.
En als je in een Fries dorp een moderne,
tussen aanhalingstekens, kerk ziet met
die kalkstenen schapen ervoor, die zijn
dus van mijn oom. De familie had veel
greep op het Noorden. Iedereen had nood-
gedwongen wat met hem van doen. Ik
ook. Ik heb een jaar bij mijn opa gewoond
en kreeg in die tijd van mijn oom goede
privélessen in tekenen, klei en olieverf.’

Fotootje 
‘Kijk, ik heb hier een fotootje staan.

Mijn ouders, zusjes en ik woonden zelf
ook in zo’n cottage. Dat raampje daar in
het dak was mijn kamertje. En dat houten
huisje daar op het terras, dat hondenhok,
daar werd ik als baby overdag in gelegd.
Toen lag het volstrekt afgelegen in een
bos. Wat ik me herinner, is dat ik alleen
was, door het bos zwierf en in hutten
woonde.’

‘Nog voor ik het zelf kon, vond ik het
heel interessant dat mensen schreven. Ik
haalde brieven aan mijn vader uit de la-
den van zijn bureau en tekende ze na,
zonder te begrijpen wat er stond, op pa-
pier dat mijn opa me altijd toestopte.
Schrift was geen taal maar beeld.’ 

Heeft het geld van je opa de crisis van de jaren
dertig nog overleefd?

‘Het geld van mijn opa werd veel later
opgemaakt door mijn stiefgrootmoeder.
Ze lag onverzekerd anderhalf jaar in een
ziekenhuis en liet zich daarna aan huis
verplegen. Ik zie mijn vader nog wekelijks
met de pest in zijn lijf de boekhouding
doen. Alle huizen werden één voor één
verkocht. Het was niet te harden. Wat
voor hen betekenis had, waren voor mij
niet meer dan beelden. Koffie?’ 

Koffie
‘Ik stond haaks op de wereld. Ik kon

niet thuis blijven, moest naar een inter-
naat, werd door mijn opa in huis geno-
men, werd weer weggestuurd, maar
kwam uiteindelijk terecht op een experi-
mentele school in Holten. Dat was mijn
redding. Ik ging in de weekenden naar
Amsterdam. Plakte er een keer een paar
pagina’s van Hitweek in elkaar. En ont-
moette er de wereld. Maar in Amsterdam
wilde ik niet naar de academie. Ben nog
bij de Minerva wezen kijken. Daar moest
je toelatingsexamen doen. Je moest “wat
kunnen”. Dankzij de lessen van mijn oom
haalde ik dat zonder enig probleem. Maar
toen ik binnen was, waande ik me in de
negentiende eeuw. Al gauw wist ik dat ik
er niet veel verder zou komen. Toen ben
ik naar de AKI gegaan en daar, in En-
schede, gebeurde het. Hardy was er net di-
recteur geworden en wilde van de gebrui-
kelijke studierichtingen af. Alles wat er
gebeurde, leek door Fluxus te zijn aange-
raakt. De oude garde moest weg maar het
ambacht natuurlijk niet. Daar wilde ik bij
zijn. En toen gebeurde het omgekeerde
van wat ik kende. Niet ik werd gek maar
de anderen. Nog voor de kerstvakantie
was de helft van de studenten uit het eer-
ste jaar afgedropen, terwijl ik juist op-
bloeide. En bovendien waren studenten
als ik van harte welkom, in de kunste-
naarssociëteit bijvoorbeeld. Ik verkeerde

er vaak met ouderen. Leraren wilden net
zoveel van leerlingen leren als andersom.
Die leraren kwamen vanuit het westen
naar de AKI. Ze waren al net zulke
vreemde eenden in de Enschedese bijt als
ik. Toch herinner ik me ook dat ze een
stijl hadden die niet bij het westen paste.
Toen er eens een delegatie van de Rietveld
op visite kwam, verontschuldigde Hardy
zich om een uur of twaalf en ging uitge-
breid in een restaurant lunchen. Hij hield
van genieten. Dat vonden de gasten uit
het westen buitensporig elitair. Ze betrap-
ten hem in het restaurant - niet dat dat
hem deerde - waar zíj broodjes aten. Toen
ik vijftien jaar later bij de Rietveld werkte,
vroegen ze nog wat ik daarvan gevonden
had. Ondertussen had ik op de AKI al lang
meegemaakt wat ze op de Rietveld Acade-
mie toen aan het uitvinden waren. 

Beelden redigeren, dat was waar ik
mee bezig was. Rob Scholte deed dat ook,
maar anders. In Boijmans had hij over de
roem die hij daarmee verwierf, een ten-
toonstelling ingericht. Ik was even op be-
zoek bij Dingenus van de Vrie, die ik nog
van mijn Enschedese School-tijd kende,
toen Scholte, die aan het inrichten was.
Scholte groette me vriendelijk tot verba-
zing van Dingenus, die net gezegd had
dat hij dat werk maar niks vond.  Vreemd
dat Dingenus zich verbaasde, want er wa-
ren veel overeenkomsten in ons werk.
Beelden redigeren. Kom, laten we naar
het atelier gaan.’ 

Wijn
‘Wijn? En waar moet het eigenlijk over

gaan. Drugs? De Enschedese School en
drugs? Wat krijgen we nou? Omdat dat
toen speelde? Alleen ik heb daar ervarin-
gen mee, de anderen hebben het bij mijn
weten altijd alleen bij alcohol en nicotine
gehouden. In Amsterdam ging ik voor
‘hash met O’ naar het Leidseplein. De O
van Opium. En LSD gebruikte ik ook wel,
ja. Maar ik heb niet de indruk dat die er-
varingen, hoe wonderlijk ze ook waren,
mijn denken bepaald hebben.’ 

Maquette
‘Het begin dan maar? Wacht, ik heb

nog een maquette van De Ark. Hij is ge-
maakt door een student die stage liep. En
vergis je niet, veel studenten wilden wel.
Voordat de Ark er was, werkte Geert Vos-
kamp, een van de spraakmakende docen-
ten, al veel met studenten samen. Met
Bert Lambregts mondde dat uit in Insti-
tuut Houtappel. Ze maakten theatervoor-
stellingen in het Amsterdamse Mickery.
Wim van Stek, adjunct-directeur van de
AKI, vond een grafisch en audiovisueel,
nu zouden we zeggen, multifunctioneel
atelier een interessant gegeven. Hij zag
het als stageplek voor studenten en werk-
plaats voor afgestudeerden. Ons perspec-
tief was anders.’

Hoe dan?

‘Tijdens onze studie waren er groepen
en groepjes studenten die elkaar vanuit
het uitgangspunt “we gaan het maken”
beconcurreerden. Johan Visser was leider
van zo’n groep. Met plateauzolen en uit-
dagende kleren. Er was veel frictie, hoor,
maar ik was een allemansvriend en pro-
beerde van alles uit. Ik trok ook veel met
docenten op. Ik herinner me bijvoorbeeld
dat ik strips wilde maken, maar dan al-
leen met audio. Ik begon een primitieve
geluidsstudio in elkaar te knutselen,
maar hield het al snel voor gezien. Het
was te veel een plan, maar ik deed te wei-
nig ontdekkingen. Frans Meulenbeek, een
geluidsfreak, ging ermee door. Ik zie hem
nog de eierdozen tegen de muur van ‘de
studio’ plakken.’

‘Het sterkste trok ik toch naar Geert.
Hij bedacht toen dingen voor het toneel.
Toneelstukken kon je het niet noemen,
want hij zette gewoon de werkelijkheid
neer. Weet je nog dat er in Italië zo’n jon-
getje vastzat in een diepe schacht? Dat
was op televisie en daar maakten Geert en
Bert dan een theatrale gebeurtenis van.

kaar om iets te krijgen wat nog nooit ver-
toond was. Zo werkten we keihard maar
bleef het financieel tobben, jaren lang.
Maar het maken van eigen dingen raakte
door het opbouwen van de werkplaats op
de achtergrond. Maar we ondernamen
wel iets, we waren brutaal, we hadden
schijt aan alles. Het werd voor het eerst
duidelijk dat er een mengeling tussen au-
tonoom en toegepast werken ontstond.
Dat was essentieel. En dat trok. Dan komt
er een student bij De Ark en dan zeg je
“maak jij maar een maquette”. Verschrik-
kelijk plat. Wat moest die jongen anders?
Er was niets anders! Verschrikkelijk pijn-
lijk, eigenlijk. Kees Maas, Willem Wisse-
link en Paul Hajenius kwamen overigens
met een andere instelling bij De Ark aan-
kloppen. Ze hadden prachtige shows op
de academie gemaakt, vaudeville-achtig
maar met de dubbele bodem die ook in
ons werk zat. Als het  Trioler Broekje ston-
den ze op het toneel en imponeerden. Het
waren eigenzinnige studenten die de the-
atrale kant van De Ark zouden kunnen in-
vullen. Maar Geert was daar op tegen. Hij
vond dat er niets meer bij De Ark kon, dat
het al zoveel moeite kostte te doen wat we
allemaal al wilden doen. Maar ze kwa-
men.’ 

Kaart 
‘Dit was een opdracht die we in die

tijd hadden. De mengeling van autono-
mie en toepassing was zover uitgekristal-
liseerd dat opdrachtgevers budgetten ter
beschikking stelden zonder vooraf pre-
cies voor te schrijven wat we moesten ma-
ken. We hadden een vrijbrief afgedwon-
gen. Zie je dat strand? Dat was natuurlijk
helemaal geen strand. Architecten wer-
ken altijd met huisjes, boompjes, autoot-
jes en mensjes van afwrijffilm. Daarmee
presenteerden ze hun plannen. Ik maakte
van hun plaatjes een nieuw beeld. Deze
kaart is een reproductie van een zeefdruk
die ik maakte. Hij werd, ook al was het
een parodie op die wereld, toch op prijs
gesteld door de opdrachtgever, een orga-
nisatie-adviesbureau dat iets leuks wilde
doen voor zijn klanten. Ik liet zien dat je
van standaardbeelden beeld kon maken.
Ik had wel vaker van dat soort ideeën en
Johan zag dan altijd direct mogelijkhe-
den om dat te realiseren. Dan ging hij
met een koffertje naar de opdrachtge-

Een beeld van een beeld van de werkelijk-
heid was de werkelijkheid. Geert en ik
maakten in die tijd affiches die eruit za-
gen als Amerikaanse, met de hand ge-
schilderde filmaffiches, maar je kon er
niet op lezen wanneer je waar moest zijn
om wat te zien. De affiches verwezen niet
naar een voorstelling maar waren dat
zelf. Het medium was de boodschap. Mis-
schien wel net als toen ik vijf was en din-
gen schreef zonder te schrijven. Het
schrift als plaatje, het affiche als ding. Of-
wel, het intermediair als zelfstandig
werkstuk en niet als drager of doorgeef-
luik van een boodschap. Nou, dat soort
mensen, in die sfeer van samenwerking,
met die gedachten over waar het over
moest gaan, die huurden dus op een gege-
ven moment die boerderij tussen En-
schede en Duitsland van de gemeente.
Wat een metafoor, trouwens, tussen thuis
en buitenland. Geert was de godfather.
Bert Lambregts was erbij. Johan Visser,
Rose-Marie Gerritsen, Frans Meulenbeek,
Jasper Holthuis, een filmjongen. Alleen,
het perspectief van de academie was, laat
ik maar zeggen, stageplaats en tweede
fase, maar ons perspectief was anders. We
beschouwden De Ark als ons territorium.
Vooral Johan was daar sterk in. Hij begon
zich onmiddellijk los te maken van de
AKI. Wij beschouwden De Ark als een
werkplaats waar je én vrij kon werken én
in opdracht producties kon maken. Als
een middel om niet van de BKR gebruik te
hoeven maken, bijvoorbeeld. Daar wilden
we niets van weten. Dat was voor mensen
die hun slechtste werk wel weg wilden ge-
ven en hun beste aan de straatstenen niet
kwijt konden. Ze zaten dus alleen op hun
atelier, omgeven door hun meesterwer-
ken. Maar wij wilden naar buiten. We wil-
den dat ons werk gehoord en gezien werd
en vooral dat ernaar geluisterd werd, dat
het begrepen werd, dat het iets zou veran-
deren, dat het zaken ter discussie zou stel-
len. Overigens, ik zeg wel “wij”, maar Bert
Lambregts wilde individueler werken en
mensen als Frans Meulenbeek en Jasper
Holthuis waren pragmatisch. Jasper
maakte bijvoorbeeld met Geert een be-
drijfsfilm en daar kocht De Ark een mon-
tagetafel van. Maar “wij” wilden verder.
Bij een stuk voor Mickery zetten wij ons
aan de attributen. We haalden de gekste
dingen van de gekste plaatsen, gooiden al-
lerlei technieken in de werkplaats door el-
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vers, omkleedde ze met praatjes en be-
reikte ongelooflijke resultaten. Verzon-
nen we een eau de vie, een oor op sterk
water, heel flauw eigenlijk, dan belde Jo-
han in heel Europa poppenfabrikanten
af om aan koppen te komen waar we de
oren vanaf konden snijden en dan waren
we even later vorstelijk in zijn DS op weg
naar de leverancier. Of het artiestenont-
bijtservies, ik stond dagen- en nachten-
lang de bordjes te beschilderen en de
kwastjes in de kopjes “uit te spoelen”,
maar Johan legde de contacten met Sp-
hinx, die het servies leverde en vervol-
gens bakte. Ik bedacht met mijn wereld-
vreemde waterhoofd rare dingen en
Johan was in staat de wereld letterlijk en
figuurlijk af te stropen. En een dergelijke
essentiële samenwerking was er tussen
iedereen. We kwamen samen tot dingen
waar ieder voor zich niet toe kwam. Zo
gingen er deuren open, in Enschede, in
Hilversum, in Amsterdam. We werden
wat.’

Kaarten
‘Over kaarten gesproken. Moet je dit

bijvoorbeeld zien. Het Koninklijk Huis en de
Kunst. Kijk, dat is Kees, en dat is Willem,
en dat Johan.’

En de anderen?

‘Na het ontstaan van De Ark was er
een beweging van verdichting van de
groep opgetreden. We hadden over alles
gesproken. Over geld, over vrije kunst,
over de verhouding tot de academie, on-
derling. Frans Meulenbeek en Jasper
Holthuis kozen een praktische oplossing,
namelijk voor zichzelf. Johan trok meer
en meer naar de muziek. Dat formali-
seerde zich in zijn platenlabel Duizend
Idioten Records. En ik vroeg me af wat ik
nou eigenlijk zat te doen en hakte de
knoop door met “Ik ben uitgever van
beelden. Hoe? Dat maakt niet uit!” Ik be-
sloot een uitgeverij te beginnen die ik De
Enschedese School noemde. Mensen 
konden zich abonneren en kregen een
aantal dingen per jaar. Kees en Willem
vulden de vrijdagavonden van de VPRO--
radio met hun eigen logica, de Kewi-lo-
gica. Prachtige liedjes met de muzikale
schwung van Willem en de onnavolgbare
fantasie en dictie van Kees. Maar zij wa-
ren een koppel met veel spanning. Ik her-
inner me dat ze een keer niet wilden op-
treden. Johan en ik hebben toen van
schuimplastic een ovaal, Kees, en een
vierkant, Willem, gesneden en voor het
publiek een poppenkast opgevoerd. Let-
terlijk. En dat was dan een optreden van
de Kewi’s. Willem trok naar Johans mu-
ziekuitgeverij, Kees naar mijn beelduit-
geverij. Geert, de leraar, heeft het alle-

maal zien gebeuren, de scheiding der
geesten, het knokken, de eigen onderne-
mingen, de daarbij behorende functies,
de afstand van de academie, het resul-
taat dat niet overeenkwam met de bedoe-
lingen van de academie, van hem. Op
een bepaald moment vond hij het te ver
gaan. Hij wilde ermee ophouden. Ik heb
er alles aan gedaan om het niet zover te
laten komen, want ik raakte in paniek bij
de gedachte dat ik het zonder hem moest
doen. Een dag lang hebben we door Ne-
derland gereden. Ik probeerde hem op
andere gedachten te brengen. Maar het
was onomkeerbaar. Hij ging weg. En zo
bleven we met zijn vieren over. Johan,
Kees, Willem en ik.’

Tijdschrift
‘Kijk nou eens naar dit nummer van De

Enschedese School. Wat in een tekening ver-
teld kon worden, werd in een tekening
verteld. Waar een foto nodig was, werd
een foto gemaakt. Je kiest het medium bij
de boodschap. Daar moet en mag je niet
ingewikkeld over doen. Ik noem dat hard-
heid. Dat bedoel ik niet psychologisch
maar stilistisch. De inhoud van een ver-
haal komt overeen met de vorm. En dat
kiezen van die vorm, daar waren we mee
bezig, dat was ons onderwerp. Niet vol-
gens het klassieke model van de academie
waarin de studenten werden opgeleid om
een herkenbare stijlvorm te ontwikkelen,
maar een welhaast stijlloze vorm. Natuur-

lijk was veel flauw. In de plaatselijke pers
werd dat AKI-ongein genoemd. Maar door
de samenkomst van al die verschillende
dingen en mensen steeg het daar boven
uit. Tekeningen, etsen, polaroids, hout-
sneden, traktaten, collages, catalogi, al
die vormen van al die mensen werden sa-
men een verhaal. Dat hadden ze bij de
pers niet in de gaten. AKI-ongein werd een
geuzennaam. En door het bestaan van de
beide uitgeverijen, Idiots Records en De
Enschedese School, ontstond er een pu-
bliek. We kwamen er achter dat hoe we
onze producties ook wilden uitzetten, we
echt steeds weer heen en weer naar Am-
sterdam moesten. Ik huurde daar op een
gegeven moment een kamer. Al gauw ver-
huisden we met z’n allen van de grens
naar de hoofdstad. En daar vond een om-
gekeerde beweging plaats. Nadat in En-
schede de zaak was uitgekristalliseerd, be-
gon het in Amsterdam op te lossen. Daar
namen we elkaars verschillende mogelijk-
heden over. We transporteerden ze van
muziek naar een boek, van theater naar
grafiek. Maar hier gooide ik de uitgeverij
open. Ik betrok er nieuwe mensen bij en
dat zette de zaken tussen ons op scherp.
We werkten nog wel nachtenlang, in een
roes, onredelijk, maar de overgave aan el-
kaar sleet. Toen ik ontdekte dat we elkaar
steeds meer begonnen te controleren en
steeds minder stimuleerden en mezelf
“Sodemieter op!” hoorde zeggen tegen ie-
mand met wie ik jarenlang dag en nacht
werk en wonen had gedeeld, wist ik dat
het gebeurd was. Het ging niet meer.’ 

Boek
‘Ik bleef beelden uitgeven, redigeren.

Tot op de dag van vandaag. In dit boek is
een onderdeel van mijn werk, een column
voor de het NRC Handelsblad, samenge-
bracht. De podia waarop ik optrad, veran-
derden en dat veranderde de vorm van de
beelden die ik maakte maar niet hun lo-
gica. Bij de kranten was beeld zich aan het
ontwikkelen tot een zelfstandige picturale
lijn naast de vroeger overwegend tekstuele
maar met andere kwalificaties. Ik wilde

‘Werkelijke united colours...’

Frans Oosterhof is hier bezig met Het Schilderij in 
500-voud. De abonnees van De Enschedese School kregen
het in november 1980 toegestuurd. Nadat de doekjes in
driekleuren zeefdruk waren voorbewerkt, completeerde

Oosterhof ze met schilderkunst. In totaal werden in het
project 30.000 nietjes, 1000 meter hout, 1 kilo karton, 45
meter linnen, 6 liter stofdrukinkt, 15 tubes Rowney Cryla
(115 ml) en 2 liter Rowney White gebruikt. 

Schilderij in 500-voud
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Begin deze eeuw ruilde Karl
Blossfeldt, van oorsprong model-
leur van gietmallen en later gra-
veur van encyclopedische illu-
straties, de burijn om voor de
camera, in navolging van Nièp-
ce’s opmerking dat fotografie
simpelweg een methode is van
graveren met licht. Met zijn reeks
fotografische bloemen- en plan-
tenportretten bracht hij rust in
het door de opmars van de foto-
grafie ontstane tumult. Hij
toonde aan hoe ‘ongekend’ eigen
het nieuwe medium kon zijn in
zijn verbluffend analytisch ver-
mogen. Bloemknoppen, blade-
ren, kelken, loten en schachten
isoleerde hij uit hun natuurlijke
context, plaatste ze in het ‘niets’
van de studio om ze, met ter-
gend lange sluitertijden van de
zelfgebouwde camera obscura,
op de glasnegatieven te vangen
en vervolgens in verschillende
vergrotingsfactoren - drie maal,
twaalfeneenhalf maal, zeven
maal de ware grootte - in het ba-
rietpapier te branden. In een nog
veel grotere nadrukkelijkheid
dan die van deze beschrijvende
zin, want de snapshot was nog

lang niet uitgevonden. De tech-
niek was omzichtig, traag en
exact. Opnemen en afdrukken
was doorgronden. De uitkomst
was even luisterrijk als onthul-
lend. 

De uit hun natuurlijke maat
weggezogen en in een ‘nieuwe’
visuele orde neergezette flora,
deed het tot dan toe gebruike-
lijk, pittoreske en lyrische beeld
van de natuur verstommen. In
een welhaast versteende verstil-
ling, gaf zijn fotografie zicht op
haar mathematische construc-
tie. Iets dat aan de schilderkunst
niet was voorbehouden. Hij
noemde zijn levenswerk, want
dat werd het, ‘Urformen der
Kunst’, en het lijkt inderdaad,
naast een letterlijke documen-
taire van de morfologie, een fi-
guurlijke reis door de kunstge-
schiedenis te zijn. 

Deze ‘portretten’ weerspiege-
len vormen van art deco smeed-
werk, elegante jurken, prima 
ballerina’s, totempalen, kathe-
dralen, moskeeën en Aziatische
tempels. Als om ons te vertellen

dat onze verzinsels niet au-
tonoom kunnen zijn. Bella vista.
Deze vorm van fotografie was
dermate ontledend, dat ze je nu
nog een huiveringwekkend zicht
op de werkelijkheid verleent en
je doet beseffen hoe slordig we
vaak kijken. Zelfs naar fotogra-
fie, ‘...ah, de werkelijkheid!’

Tegelijkertijd dachten de ge-
schiedherschrijvers van het
Kremlin, met het medium als af-
koopsom, Trotsky straffeloos uit
een documentaire foto van het
defilé afnemende comité te kun-
nen wegretoucheren en daarmee
de rangorde van het Rode Plein
te herschikken. Men misbruikte
de fotografie dankzij haar ver-
blindend realisme om te kunnen
verzwijgen. Weggemoffeld werd
opgelost. Bella vista. Het me-
dium als magie. Alsof de manipu-
latie in het met de werkelijkheid
ijzingwekkende gelijkende foto-
grafische beeld, onze wensen in
die werkelijkheid zal doen laten
plaatsvinden, ‘...ah, de werkelijk-
heid!’ Trotsky als lucht, als zwart
gat, gegumde leemte in dat on-
metelijk firmament.

De Duitse fotomonteur John
Heartfield, die niet voor niets
zijn naam verengelste, stortte
zich vervolgens precies in dat to-
meloze gat, in deze blinde vlek.
Hij maakte van die onheuse me-
thodiek het voertuig van de me-
dedeling. In zijn fotomontages
en ensceneringen heeft hij het
medium van de ‘leugen’ opgetild
tot een idioom om de ‘waarheid’
te kunnen vertellen. Het huichel-
achtige middel van de macht,
draaide hij om in het pure in-

strument van de aanklacht. Hij
verenigde al datgene wat in een
concreet stilleven onmogelijk is.
Hij jongleerde ter plekke, in een
en hetzelfde beeld, met dimen-
sie, tijd, schaal, plek en alle com-
binaties daarvan. Het plastische
werd aan het teken opgehangen,
het heden werd gemeten aan het
verleden om de toekomst te voor-
spellen, de dood werd tot leven
geroepen, grote mensen werden
klein, vreemde wezens bevolkten
het bekende terrein of de ver-
trouwde dingen verhuisden naar
onthullende podia. 

Kortom, het concrete werd
metaforisch zonder haar harde
eigenschappen te verliezen. On-
danks de verscheidenheid aan
ingrediënten en dankzij de
schijn van het fotorealisme en de
stilte van de ‘momentopname’,
schiep hij een hernieuwd beeld
van uniciteit. Wegmoffelen werd
aantonen. Bella vista. Hij liet
haarfijn zien dat niet alleen de
teken- , schilder- en beeldhouw-
kunst manipulatief kunnen zijn
maar de fotografie evenzeer,
‘...ah, de werkelijkheid!’ Als om
ons te vertellen dat door de tus-
senkomst van het medium, wij
beter leren kijken en meer zien.

Dit doorzicht werd niet al-
leen in die lucide vorm van 
verzet maar anderzijds, even on-
bedoeld als frappant, tot uit-
drukking gebracht in een aan-
doenlijk troebele vorm van
eigendunk. De aanvankelijk foto-
grafische staatsieportretten van
Stalin tot en met de Spaanse Ge-
neralissimo, werden dusdanig
met eiïge retouche omkleed, dat

Bella vista
Over de media

niet illustreren, overigens een woord dat
bij mij altijd tussen aanhalingstekens
heeft gestaan en zal staan. Ik wilde met fo-
to’s gaan werken om aan te sluiten bij het
klassieke picturale element van de krant,
de fotoredactie. Ik wilde iets omdraaien in
een foto en zo de grammatica ervan onder-
zoeken. De codes ter discussie stellen
waarmee we lezen, kijken, verstaan. Twee
redacteuren bij het NRC Handelsblad stel-
den Anil Ramdas en mij in staat om samen
beeld en tekst te verzorgen. Wij spraken
op een dinsdagochtend het onderwerp
van de week af en werkten er daarna onaf-
hankelijk van elkaar aan. We hadden de
rest van de week geen contact meer. Zo
was voor iedereen de vrijheid erg groot en
het resultaat een verrassing. Ik bewerkte
foto’s. Ze moesten niet meer hun bood-
schap verkondigen maar door mijn in-
greep een boodschap over die boodschap.
Zoals Nijhof schreef: “Er staat niet wat er
staat.” Ik wilde de perceptie opnieuw la-
ten plaatsvinden. Ik wilde de lezers, maar
ook de makers van de krant laten her-zien.
Op dat abstracte niveau was er een relatie
tussen wat Anil schreef en ik maakte. Het
werk is gebundeld in dit boek. Je ziet wat
dat oplevert. In mijn beelden komt ook
tekst voor, maar als beeld. Op de omslag
staat een Benetton-foto maar ik heb er de
kinnebakken van de kinderen in uitgewis-
seld. En zo worden de United Colors wer-
kelijk united colors in de zogenaamd do-
cumentaire, maar feitelijke studio-aanpak
van de oorspronkelijke fotograaf. Het
beeld stelt dan vragen over de vragen die
het beeld stelde en waar iedereen een me-
ning over had. Dat is redactie van beeld.
En het is eigenlijk nog steeds Enschedese
School. Recalcitrant, spiegelend. Maar het
is ernstiger geworden, meer aangescherpt,
simpeler, minder ludiek. Ik moet me na-
tuurlijk blijven verantwoorden. Het schrij-
vende deel van de redactie vraagt toch wel
vaak of het niet wat minder abstract kan.
Ik heb eens een romantischer collage ge-
maakt, à la Heartfield maar met de beel-
den en de logica van deze tijd. Daar kwam

een foto in voor die ook op mijn briefpa-
pier staat. Ik heb die gemaakt toen ik met
ansichtkaarten uit de hele wereld een
werkstuk maakte dat De Aleph heette naar
een verhaal van Borges. De redactie was en-
thousiast hoewel ik het zelf nogal anekdo-
tisch vond. Alleen, ze vonden het niet goed
dat ik mezelf plagieerde. Toen viel ik zo on-
geveer van mijn stoel. Als ik één ding niet
doe is het plagiëren. In een forumdiscussie
heb ik dat zelfs eens aan iemand van Beeld-
recht kunnen duidelijk maken. Door hun
opvatting van plagiaat maken ze kunst on-
mogelijk. Plagiaat is niet dat je een beeld
overneemt. Dan krijg je van die discussies
dat, als je nou maar minimaal vijf beelden
voor een collage verknipt er geen sprake is
van plagiaat, maar bij twee wel, van die
discussies over kwantiteit in plaats van
over kwaliteit. En dat heeft niets met plagi-
aat te maken. Plagiaat is dat je een bood-
schap overneemt, een verhaal. Als ik een
beeld overneem, leidt dat tot een nieuw be-
toog. En dat is nooit plagiaat. Mijn werk
wordt ook wel “literair” genoemd. Of “sim-
pel”. Dat soort dingen doet me denken aan
die ene keer dat ik in een restaurant at en
met de kok over het eten sprak. “U bent
beeldend kunstenaar”, wist hij zonder mij
te kennen. Hij zei dat hij voor schrijvers
kon koken wat hij wilde, maar dat het aan
hen nooit besteed is. Nee, ik doe wat ik
moet doen, hou meer van publiceren dan
van tentoonstellen. Laten we wat muziek
draaien.’

Cassette
‘Weet je wat dit is? Orkestjes die in

Sevilla met Palmpasen tegen elkaar opbie-
den om de aandacht van het publiek. Een
jaar oefenen ze en op die dag moet het ge-
beuren. Dat is ongelooflijk mooi.’ 

Lievelingsbeeld
‘Weet je welk beeld ik het mooist vind?

Deze. Een foto, vier veegjes. C’est ça. Nada
mas. Klaar.’                                          ����	
���

de term tempera ze beter dekt. Te
hoge heren nemen geen genoe-
gen met de kale, dat wil zeggen
ontblotende fotografie, ‘...ah, de
werkelijkheid!’ In deze vorm van
bedotte fotografie deed men
alsof het onaantastbaar geachte
hoge, of het nu de heren, de ar-
beid of de natuur betrof, uitslui-
tend een eerbiedwaardige artisti-
citeit paste. Veronachtzamend of
het kunstzinnige de zuivere 
werkelijkheid niet kan of niet
mag weergeven, aanraken deed
ze het en goddank bleef het in-
terpretatie. Wegmoffelen werd
oppoetsen. In weerwil van het
voornemen de geportretteerde te
etaleren, werd zicht geboden op
de portrettist. 

Het werd een stuivertje wisse-
len met evenbeeld en ideaalbeeld
van de opdrachtgever en bovenal
met onderwerp en methodiek.
Bella vista. Afbeelding is verbeel-
ding, altijd. Niet alleen in wat
maar onverbrekelijk ook in hoe.

Herman als beeld. Is een ge-
modelleerde stier nog een stier?
Analoog aan de biogenetische
manipulatie en wederom dankzij
het bedriegelijke waarheidsge-
halte van de fotografie, kunnen
wij nu met behulp van de compu-
ter diabolisch klonen. De leugen
van het Kremlin achttienkaraats,
‘...ah, de werkelijkheid!’ Schilders
zijn weer blij, rechters kunnen
niets meer afleiden uit fotoaf-
drukken of negatieven. Het heeft
decennia geduurd voordat de fo-
tografie werd genomen voor wat
ze was. Een nieuw medium ver-
telt ons opnieuw, the medium is
the message. Bella vista. 
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‘...ik drukte veel voor anderen...’

Catalogus voor tentoonstelling in de Kunsthal, Rotterdam

‘..door Crouwel uitgezette lijnen...’
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‘Toen ik in 1968 op de AKI kwam,
drukte Joop Hardy tot mijn grote
genoegen al zijn stempel op de
academie als waarnemend direc-
teur. Docenten als Geert Vos-
kamp waren in het klimaat dat
Hardy schiep in staat om zich
sterk te ontplooien en de AKI tot
grote bloei te brengen. Voordat
hij bij de AKI kwam, in zijn
Utrechtse periode, regisseerde
Voskamp studententoneel. Op de
AKI begon hij met collega’s to-
neel te maken. Later kwamen
daar ook leerlingen bij. In mijn
studietijd was één van de hoogte-
punten van het jaar de eenma-
lige opvoering van een stuk door
de groep Sarah Bernhardt. Eens
per jaar werd de grote hal van de
academie ingericht voor het 
spelen van een naar decor, dictie
en onderwerp achttiende-eeuws
spektakelstuk. Loodzware stuk-
ken als William of den bedroghen
gemael met een compleet natuur-
historisch museum als decor
sloegen in als een bom op deze
uiterst moderne en verlichte aca-
demie. En de volgende ochtend
was er in de hal geen spoor van
de productie meer te vinden.
Voskamp en ik begonnen daar-
naast met door onszelf gemaakte
en uitgevoerde stukken in het
vestzaktheatercircuit. Onze om-
geving, de academie, ons eigen
instituut, was altijd het onder-
werp. Kenmerkend was verder
– nu lijkt dat schering en inslag

Naar het westen het toneel

In de geschiedenis van De Enschedese School speelt toneel een
grote rol. Ieder lid kreeg er tijdens zijn opleiding wel mee te
maken. De man die ze daartoe verleidde, was leraar Geert
Voskamp. Maar ze waren niet de eersten. Met toen Bert nu
Lambertus Lambregts, AKI-student van de lichting 1968, vorm-
de Voskamp het duo Voskamp en Lambregts dat zich later
Instituut Houtappel doopte. Dat ging niet ongemerkt voorbij
aan de VPRO in Hilversum en het Mickery theater in
Amsterdam. Lambregts over de gang naar het westen van een
niet geïnstitutionaliseerd instituut waaraan De Enschedese
School zich spiegelde.

maar toen was het bijzonder –
dat we van media als tape, dia en
film spelers maakten. In het stuk
De Shamporaller, waarin iemand
les kreeg in het goed uitspreken
van een slagzin, zat bijvoorbeeld
een bandrecorder die niet alleen
luisterde maar ook sprak. Toen
de VPRO een programma over de
campus van de technische 
universiteit wilde maken, wer-
den ze naar ons verwezen voor
een leuk onderwerp. We hebben
een stukje van vijf minuten voor
ze gemaakt dat erg aansloeg.
Daarna zong het in Hilversum
door. 

Wat later regisseerden de ma-
kers van de VPRO-film een stuk
van Ritsaert ten Cate in Mickery.
Omdat theatertechniek daarin
een grote rol speelde, vroegen ze
ons een paar scenes eruit voor
onze rekening te nemen en dat
hebben we gedaan. Zo werden
Hilversum en Amsterdam een
deel van onze omgeving en kre-
gen ze in het werk van Instituut
Houtappel een plaats. We loof-
den bijvoorbeeld als het ons uit-
kwam de Lambregts-Voskamp-bo-
kaal uit. Toen Ritsaert ten Cate
een mooi interview had afgege-
ven, hebben we hem genomi-
neerd. Maar hij schreef ons dat
dat de tweede keer binnen een
maand was, zodat hij zich ge-
noodzaakt zag naar onze papie-
ren te vragen. We hebben een no-

tariële acte laten opstellen, zo-
dat hij er niet meer onderuit
kon. 

We hebben die bokaal ook
eens uitgereikt aan een Duitse
Herr Professor, die ik me nog
herinnerde van een excursie met
de ULO. Daar maakte de VPRO
dan weer een film van. In 1976
hebben we Instituut Houtappel
met terugwerkende kracht van
een verleden voorzien. We maak-
ten een mapje met vier prenten,
drie zogenaamd van bekende il-
lustratoren en één met een af-
beelding van de Duitser Holzap-
fel. Die zou rond de eeuwisseling
de Nederlander Jan van Tol heb-
ben ontmoet en zo’n indruk heb-
ben gemaakt dat Van Tol in 1901
in de sfeer van Van Eedens Wal-
den en andere werkgemeen-
schappen het Instituut Houtap-
pel in Enschede was begonnen.
We stuurden de prenten in 1976
aan grote Nederlanders ter ere
van het 75-jarig bestaan en kre-
gen vele felicitaties op officiëel
papier terug. De illustratoren op
wiens werk we ons hadden geba-
seerd, voelden zich, denk ik, ver-
eerd want ze hulden zich in een
welwillend zwijgen. Het Insti-
tuut Houtappel is zo een histo-
risch feit geworden. 

Inderdaad was ik ondertus-
sen al een paar jaar afgestudeerd
en bekleedde ik tussendoor
korte tijd in De Ark de functie
van directeur. Maar dat bekwam
me slecht. Het was een mooie ge-
dachte om een gebouw te redden
door er een goed geoutilleerde
grafische werkplaats voor net af-
gestudeerde kunstenaars van te
maken. Instituut Houtappel en
in sterkere mate De Enschedese
School hebben daar hun voor-
deel mee gedaan. Maar omdat de
gemeente onze gesprekspartner

was, moest die werkplaats juri-
disch goed opgezet worden. Ook
financieel was het geen geringe
onderneming omdat we op-
drachten moesten binnenhalen
en die professioneel tegen nor-
male prijzen uitvoeren. Kort na-
dat ik directeur was, werd ik be-
sprongen door het visioen dat

een ideële werkgemeenschap on-
der mijn leiding een bedrijf
moest worden. Bedrijfsleider, dat
idee maakte me letterlijk ziek.
Het is nooit mijn drijfveer ge-
weest om een instituut te creë-
ren. Mijn drijfveer was de weer-
zin die andere instituten mij
inboezemden. Instituut Houtap-
pel hebben we daarom ook nooit
geïnstitutionaliseerd. Wim de
Bie, betrokken bij één van de
VPRO-programma’s over Houtap-
pel, was daar wel jaloers op en
raadde ons aan dat vooral zo te
houden. We ontliepen en ontlo-
pen serieuze gedrevenheid. Er
zijn altijd perioden geweest
waarin we de luwte opzochten
en ons volzogen als een spons tot
ineens... Alleen, die perioden
zijn steeds langer geworden.’

FD

(Wat eraan voorafging. Osseworst en Droogbek verplaatsen zich per motor richting
grote daden en Henk raakt verbijsterd door herinneringen die niet van hem zijn.)

Henk merkt dat zijn dubbelganger nog steeds een man van weinig woorden is.
Zwijgend gebruiken ze de maaltijd, bij de koffie zeggen ze niks, en als ze die
avond aan de toog het ene kleine glaasje na het andere legen is er evenmin een le-
vendig gesprek.
‘Jonge wat een saai stel,’ zegt de hotelhouder tegen zijn broodmagere dochter, als
deze met afwashanden uit de keuken stapt. ‘Geen praat aan.’
Maar de dochter is toe aan andere dingen dan woorden. Ze is oud genoeg om te
denken dat Henk een lekkere kop heeft, met spieren in de mouw en lager. Een ge-
zonde vent, uitgevoerd in kerkklokkenbrons. De ander is dito.
Die avond wordt het niks meer. Als één man staan Droogbek en Osseworst op en
zeggen dat het langzamerhand bedtijd wordt. ‘Ze kunnen weer praten,’ fluistert de
hotelhouder, maar zijn dochter hoort het niet.

Droogbek wordt wakker na een nacht graven in een kamp dat Dalfsen heet. Overal
spierpijn. Naast hem in het tweepersoonsbed ligt Henk nog zachtjes te snurken,
nu en dan onderbroken door onrust met een gemurmeld woordje, waarin Droog-
bek ‘Schnell’ of ‘Raus’ meent te horen. Dan wordt er zachtjes geklopt. De dochter

verschijnt met het hoofd om de deur en vraagt of de heren misschien gebruik wil-
len maken van haar ochtenddienst voor ontbijt of iets dergelijks. Droogbek kijkt
snel naast zich. Henk ligt nu op zijn rug, zijn bloed zit op de goede plaats, ge-
stuwd en wel onder de dekens, zo duidelijk als wat.
‘Kom er maar even in,’ zegt Droogbek. ‘De dauw is nog in de morgen, dus het zal
wel gaan denk ik.’

Langzaam schuift Henk uit zijn droom de werkelijkheid in. Hij begint als onderste
in een stapel dode soldaten, dan begint het te bewegen boven hem, er wordt ge-
zucht en gesteund, wegend gewicht, nattigheid op heuphoogte. Hij opent de ogen,
ziet bij het licht door de gordijnen de bedrukte toestand waarin hij verkeert, een
mannenstem die ‘Klaar’ zegt, een sluitgeluid als ‘plop’, botten die scherp aanvoe-
len nu er frenetiek mee wordt bewogen om niet achter te blijven, een vage notie
van verlichting in zijn halfslaap...

Op deze manier wordt Henk Osseworst wakker in een vol ledikant, op een ver-
moeide matras, bezorgd over wat de nieuwe dag nog meer gaat brengen.

- WORDT VERVOLGD -

De zuilen van Hercules - deel 3 - door Atte Jongstra

De Lambertus Lambregts van
Voskamp & Lambregts

NRC Handelblad, 14 november 1975
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Op de AKI had hij uitgebreid met de
mogelijkheden van het bewegende beeld
geëxperimenteerd - film moest een be-
langrijke activiteit van De Ark worden -,
maar eenmaal binnen het oude school-
gebouw vervulde hij weldra de functie
van een conciërge die zich gedurig tussen
de discussiërende partijen een weg moest
zien te banen. ‘Conciërge is misschien een
wonderlijke term,’ zegt Holthuis, ‘maar
bij ieder instituut heb je personen van
een verschillend pluimage nodig om een
proces in gang te houden. Ik vond het aar-
dig om aan dat kunstenaarsinitiatief mee
te werken, al ben ik, eerlijk gezegd, niet
het type dat zich gauw bij dergelijke club-
jes aansluit. Frans Meulenbeek was de ei-
genlijke conciërge, want die woonde ge-
ruime tijd in de school. Hij was de
beheerder van het gebouw, maar ik deed
ook allerlei conciërge-achtige klusjes.’ 

Holthuis zit een beetje stram op het
kantoor van zijn videobedrijf. Dit is ge-
vestigd op de onderste verdieping van zijn
huis, aan de rand van Maastricht. Daags
voor het gesprek, nauwelijks een week
voor Kerstmis 1996, begon ‘iets hernia-
achtigs’ hem ineens parten te spelen. ‘Ik
hoorde bij het collectief aan de Knalhutte-
weg en tegelijkertijd stond ik er ook enigs-
zins buiten. Ik deed aan alle discussies en
ruzies mee, maar ik manifesteerde me
niet als beeldend kunstenaar. In mijn
ogen was de gang van zaken op De Ark
een merkwaardig sociaal proces in een
betrekkelijk horizontale organisatie. Er
was een vaderfiguur, Geert Voskamp, en
er liepen een paar initiatiefrijke figuren
rond. Johan Visser, Frans Oosterhof en -
iets later - Willem Wisselink waren mani-
fest aanwezig. Deze houding leidde dik-
wijls tot gelobby voor hun eigen ideeën,
hetgeen uiteraard vreugdevolle momen-
ten voor de conciërge met zich mee-
bracht. De stemmen van het collectief
werden belangrijk. Ik zie het zo: het
kunstenaarsinitiatief De Ark - en later De
Enschedese School - bestond uit een aan-
tal potentiële projectleiders. En deze pro-
beerden de rest van de groep steeds voor
hun ideeën te winnen. Als dit lukte,
meestal na het nodige gekissebis, veran-
derden de machtsverhoudingen binnen
De Ark. Dan werd een gangmaker voor
een bepaalde tijd projectleider en onder
zijn supervisie ging het collectief vervol-
gens aan de slag. Het is overbodig om
hieraan toe te voegen dat die projectlei-
ders vaak dezelfde personen waren.’

Jasper Holthuis (1952), geboren in een
Nieuw Zeelands plaatsje met de buitenis-
sige naam Christchurch, stapte in 1970,
op advies van Wim van Stek - een kennis
van zijn vader - bij wie hij toevallig lo-
geerde, de AKI binnen. Een groter con-
trast tussen het oude, Angelsaksische
schoolregime ‘met z’n grijze uniformpjes
en z’n corporal punishment’ en de op
drift geraakte kunstacademie in het Oos-
ten van Nederland was nauwelijks moge-
lijk. ‘Ach, zelfs in z’n meest conservatieve
vorm was de AKI nog een paradijs voor mij
geweest,’ merkt Holthuis op. ‘Ik wilde bin-
nenhuisarchitectuur op de kunstacade-
mie gaan studeren. Omdat ik een paar

De ‘conciërge’
van de school

Een sociale procestheorie volgens Jasper Holthuis
Als iemand van de vroege
Enschedese School-leden zich nooit
een beeldend kunstenaar heeft
gevoeld, dan was het Jasper
Holthuis wel. Hij maakte geen 

grafiek en hij zong ook niet. Toch
werd Holthuis betrekkelijk snel 
na de oprichting van De Ark bij het
kunstenaarscollectief ingelijfd,
als een van de weinigen. 

Jasper Holthuis
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maanden voor het einde van het school-
jaar op de AKI was begonnen, hoefde ik
geen toelatingsexamen te doen. Ik was
geen onbekende meer op die school en de
docenten kenden mijn motivatie.’

In de eerste maanden dat Holthuis op
de AKI rondliep, kwam hij al met Vos-
kamp in aanraking. Korte tijd later begon
hij op diens advies met een 8mm-camera
de omgeving te verkennen: ‘Die allereer-
ste filmpjes hadden geen titel. Geen begin
en ook geen einde. Ze waren gewoon het
verslag van wat je boeide en hoe je tegen
de dingen aan kon kijken. Dat zwart-witte
materiaal ontwikkelde ik zelf. Zo leerde
ik de eerste beginselen van de filmkunst.’
En Holthuis vervolgt op docerende toon:
‘Het maken van een film is een groepspro-
ces. Dat kun je eenvoudigweg niet in je
eentje. Toen ik op de AKI bezig was, werd
het voor Voskamp iets gemakkelijker om
films te produceren. Geert had in zijn
Dordrechtse periode al experimentele
films met Jaap Keller en Toon Tellegen ge-
maakt. Trouwens, niet lang na ons beider
Enschedese School-periode, aan het begin
van de jaren tachtig, hebben we met die
twee oude vrienden van hem nog eens
een poging gedaan om een speelfilm van
de grond te krijgen, maar het is bij een
proefscène gebleven.’

Gedurende het eindexamenjaar heeft
Holthuis, daartoe nadrukkelijk gestimu-
leerd door Voskamp, een afdeling op de
AKI opgezet waar de studenten zich iets
nadrukkelijker met film en andere audio-
visuele media zouden kunnen bezig-
houden. Dat was indertijd nog geen
toegestane afstudeerrichting. Holthuis
werkte als een soort werkplaatsassistent
en voldeed in 1975 als een door de AKI be-
taalde student aan de eisen voor het eind-
examen. ‘In die dagen hebben Geert en ik
niet alleen uitgebreid nagedacht over hoe
je - inhoudelijk gezien - een film zou moe-
ten verwezenlijken, maar ook hebben we
allerlei hulpmiddelen ten behoeve van
het filmproces gefabriceerd. We hebben
bijvoorbeeld een blimp van polyester ge-
maakt, een ding waarin met een camera
een still kan worden gemaakt.’ Holthuis
benadrukt dat Voskamp en hij misschien
nog wel meer plezier hadden in het creë-
ren van bepaalde mogelijkheden dan in
het daadwerkelijk maken van een of an-
der product. ‘Onze uitgangspunten waren
ongeveer gelijk. Het maken van een film
is een aardige bezigheid, maar de proces-
sen daaromheen zijn misschien nog wel
veel belangrijker.’

Nadat de betrekking als ‘werkplaatsas-
sistent audio-visueel gedoe’ door Holthuis
was opgezegd, nam Frans Meulenbeek

haar over. ‘Hij bediende een geluidsstudio
onder de trap en wij waren op de eerste
verdieping met een projectielokaal bezig,’
vertelt Holthuis. ‘Volgens mij deed Frans
veel met mensen van buiten de school.
Het leek me vooral hobbyisme. In tegen-
stelling tot mij maakte hij wel ’s grafiek
bij De Ark. Hij heeft bijvoorbeeld aan die
prentenmap 650 jaar, Enschede meegedaan.
Misschien had Frans iets meer dan ik het
gevoel dat hij een kunstenaar was.’ 

Motel
Hoe hij terecht is gekomen bij De Ark,

kan Holthuis zich met de beste wil van de
wereld niet meer herinneren. Hij ver-
moedt dat hij het oude schoolpand 
gewoon een keer is binnengestapt. Zijn
voornaamste taak binnen De Ark was
aanvankelijk dezelfde als die op de AKI:
het opzetten van een audio-visuele werk-
plaats. Te zamen met Voskamp en ge-
luidsman Meulenbeek werd hij de voor-
trekker bij de filmerij van De Ark. In
korte tijd maakten de beide heren drie
films waaronder een film over de vijfen-
twintigjarige AKI en een opdrachtfilm in
het kader van een textielindustrie-
tentoonstelling in Kunstzaal MarktZeven-
tien te Enschede. Beide films werden in
1975 voltooid. Tot de producten die zij -
in nauwe samenwerking met de andere
leden van De Ark - vervolgens nog hebben
afgeleverd, behoren onder meer een
korte film ter opluistering van de ope-
ning van het ingenieursbureau Tebodin
in Hengelo en een langere film over de
bouw van een windtunnel in opdracht
van de Hollandse Beton Maatschappij.
Holthuis: ‘De opdracht om een film over
een bouwproces te maken, dat is onge-
veer het ergste wat je kan overkomen.
Geen enkel bouwproces is spannend,
maar we accepteerden die opdracht van
de HBM, omdat we graag een montageta-
fel wilden aanschaffen. We hadden be-
hoefte aan zo’n ding, maar De Ark kon
dat natuurlijk niet betalen. Toen we die
grote opdracht na eindeloze onderhan-
delingen uiteindelijk binnensleepten, za-
gen we onze kans schoon. Het onderwerp
van de film, de aanleg van die windtun-
nel bij Vollenhove, wisten we enige kleur
te geven door de mensen in het bouwpro-
ces centraal te stellen. We hebben bijvoor-
beeld een strijkje met Jan Bolink in de
motor van de turbine gefilmd. Dergelijke
ingrepen gaven het geheel nog een enigs-
zins origineel cachet.’ 

In de verloren avonduren besloot de
filmcrew, bestaande uit Maas, Meulen-
beek, Voskamp, Wisselink en Holthuis,
een ‘parallelfilm’ op te nemen, omdat ze
de professionele apparatuur nu eenmaal

toch hadden gehuurd. Dat werd de spon-
taan en ter plekke geïmproviseerde film
Motel (1978), geheel opgenomen op hun
avondlijke pleisterplaats. ‘Met enige tam-
tam hebben we het eindresultaat van al
die improvisaties, nadat er enige lijn in
was aangebracht, een keer in een Ensche-
dese bioscoop gepresenteerd, maar de
film werd hevig afgekraakt. Het was, vol-
gens de toeschouwers, te veel insidershu-
mor.’

Een eigen huis
In 1979 stapte Holthuis uit het collec-

tief. Hij had met succes naar de betrek-
king van programmamaker/cameraman
bij de AV-dienst van de Rijksuniversiteit
Limburg gesolliciteerd. Als redenen voor
zijn plotselinge vertrek uit Enschede
noemt Holthuis ‘de agressieve sfeer in de
stad, het oeverloze gekissebis in De Ark
en de sterke behoefte aan iets nieuws.
Veel initiatieven werden, naar mijn
smaak, te snel gepresenteerd als een pro-
duct. En dat werd vervolgens dusdanig
opgeblazen dat het wel onder de aan-
dacht moest komen. Dan was de groep
weer even prettig bezig geweest. Ach,
misschien lag mijn gevoel voor humor ge-
woon op een heel andere golflengte. Dit
alles neemt overigens niet weg dat De
Ark als een verlengstuk van de AKI een
perfect initiatief was. Had het nu nog be-
staan, dan was ik elk jaar ongetwijfeld
een week of twee naar Enschede terugge-
gaan.’

Bij zijn sollicitatiegesprek in Maas-
tricht had Holthuis een specifieke voor-
waarde gesteld: hij moest een stuk grond
kunnen kopen waar hij een eigen huis kon
bouwen. Aldus geschiedde. Nadat hij op de
universiteit enigszins was ingeburgerd,
studeerde hij parttime aan de Hogeschool
voor Bouwkunde in Maastricht. Hij ont-
wierp twee particuliere huizen in Lim-
burg en een kantoorgebouw op een indus-
trieterrein in Hengelo, maar enige jaren
geleden staakte hij, een beetje teleurge-
steld, zijn werkzaamheden op het gebied
van de architectuur. Hij voelde zich te
sterk tegengewerkt door de Limburgse
overheden. ‘Ik ben twee jaar bezig geweest
om een door mij ontworpen huis bij een
welstandscommissie erdoor te krijgen.
Daar begin ik niet meer aan.’

Toen de bezuinigingen in het universi-
taire onderwijs steeds rücksichtsloser wer-
den doorgevoerd, verliet Holthuis zijn
werkkring op de Rijksuniversiteit Lim-
burg. Met een compagnon zette hij het be-
drijf Visual Communications Productions
op, maar nadat dit op het nippertje aan
een faillissement was ontsnapt, ging hij
zelfstandig verder met de onderneming
Prima Video die in zijn riante woonhuis is
ondergebracht. Ondanks dat de zaken
weer redelijk floreren, zegt Holthuis zich-
zelf niet als een filmer te beschouwen: ‘Ik
zeg liever dat ik wel eens zal kijken waar
ik een bijdrage kan leveren. Zoals destijds
bij De Ark en De Enschedese School.’
JH

(Wat eraan voorafging: na een snelle rit per motor arriveren Droogbek en Osseworst in
een dorpshotel, een zwijgende avond, ontwaken in een stapelbed.)

Woedende hotelhoudersblikken aan de ontbijttafel, de dochter laat zich niet meer
zien. In de keuken wordt gesnikt.
‘Zo,’ zegt Henk, weer helemaal de oude na een hete douche. ‘Zo Droogbek, ik kijk
uit naar de dingen die komen.’

Eenmaal op de motor gezeten stapt Droogbek meteen weer af.
‘Even wachten,’, zegt hij. ‘Daar zou ik bijna iets vergeten.’
Henk ziet hem de hotelreceptie in benen. Geen lang verhaal.
‘Wij zijn mensen van weinig woorden,’ zegt Droogbek als hij weer aan het stuur
zit.
‘Wat heb je gezegd?’
‘Dat twee nachten bij één blijven.’
‘Wat zei de hotelhouder?’
‘Niet veel. Hij wenste ons naar Gibraltar, geloof ik.’
‘En die dochter van hem?’
‘Niet gezien. Op de kamers bezig, neem ik aan.’

Lange kilometers over ruilverkavelingswegen. Henk vraagt zich af waar het naartoe

gaat, Droogbek lijkt zich niks af te vragen. Zonder aarzelen slaat hij links- of
rechtsaf. Als Henk hem op de schouder tikt en boven het geluid van de motor uit
schreeuwt dat hij niet weet waartoe de reis zal leiden, roept Droogbek terug dat
reizen nooit ergens toe leidt en dat je beter in je luie stoel kunt blijven zitten als
het reizen zèlf niet het belangrijkst is.
‘Maar we komen toch wel ergens uit?’ roept Henk. ‘Eens houdt de boel toch halt!’

Dat gebeurt. In een dorp dat Henk kent, voor een huis dat hij kent. De verwelkte
erepoort die over het tuinpaadje is gebouwd, kent hij niet, bij de tekst ‘Welkom
Thuis, Oorlogsheld Droogbek!’ barst hij uit in het soort lachen dat bevreemding
wekt bij de mensen, en achterdocht. Gezichten achter de bloemen in de venster-
bank. Dan gaat de deur open en herkent Henk zijn familie. Vader en moeder om te
beginnen. Gek. Hij zou toch zweren dat ze dood waren. Dan broers en zusters,
nicht Pia die hem zo vaak had gesmeekt geen kind bij haar te steken (‘Doe het dan
langs de andere kant!’), de stotterende neef Guus de b-bokser, het buurmeisje
Nelly met de diepe keel, de onderwijzeres met de korte, dikke benen en een ge-
moed dat Henk nooit had durven tutoyeren. Allen uitgelaten, allen vrolijk, allen op
weg naar de poort. Henk en Droogbek wachten aan de andere kant.
‘We zijn aangekomen toevallig,’ zegt de laatste. ‘Bereid je voor.’

- WORDT VERVOLGD -

De zuilen van Hercules - deel 4 - door Atte Jongstra

Motel 1977
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Het principe van de 
ingenieuze slordigheid
Arbeid en ontspanning 
van Johan Visser 

‘Wat we ’s avonds in de kroeg
bedachten, voerden we de
volgende ochtend uit.’ Bij
deze werkwijze van De
Enschedese School voelde
Johan Visser zich uitstekend
op zijn gemak. Behalve als
animator en producent was
hij ook erg bedrijvig als 
grafisch vormgever van De
Ark. Hij bepaalde in
aanzienlijke mate het
gezicht van de uitgaven die
De Enschedese School en De
1000 Idioten Records op de
markt brachten.

Hoe uiteenlopend van vorm en inhoud
de diverse uitgaven van De Enschedese
School ook zijn, steeds is de hand van Vis-
ser in de uitvoering en de verpakking van
de producten te herkennen. Hetzelfde
geldt voor de platenhoezen van De 1000
Idioten Records, gevolgd door die van
Idiot Records en Pickup Records. Wie zo
nadrukkelijk met zijn kwaliteiten op het
gebied van de grafische vormgeving te
koop loopt, is doorgaans niet al te be-
scheiden. Dit geldt zeker ook voor Visser.
Hij was ooit zelfs zo vermetel dat hij zich-
zelf in het logo van De 1000 Idioten Re-
cords vereeuwigde,- als een mannetje met
een zwarte strik dat een grammofoon-
plaatje opeet. Deze handeling nam zijn
toenmalige partner in platenzaken, Wil-
lem Wisselink, hem trouwens niet in
dank af.

De grafische ontwerpen van Visser
hebben altijd nadrukkelijk in dienst van
de publiciteit gestaan. Van de eerste
proeven op de AKI Academie voor Beel-
dende Kunst te Enschede tot het kleur-
rijke hoesje van het CD’tje Christmas was
a friend of mine. De re-issue van dit kerst-
liedje van Fay Lovsky was het
Nieuwjaarsgeschenk 1996/’97 voor de
relaties van Beekvisser|Tjasker te Am-
sterdam, het communicatie- en ontwerp-
bureau waaraan Visser sedert 1987 als
creatief directeur leiding geeft. Hij is een
estheet, maar niet pur sang, daarnaast
ook grootmeester van de ingenieuze slor-
digheid. Hij kijkt altijd rakelings langs
datgene wat om aandacht vraagt om de
inhoud ervan des te scherper aan het
licht te kunnen brengen. Dit principe
brengt Visser gedurig in zijn vormgeving
tot uitdrukking. Op het eerste gezicht
lijkt een ontwerp van hem te kloppen, op
het tweede gezicht niet, maar bij nader
inzien had het toch niet anders gekund.
Het is altijd net andersom. Het principefo
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van de ingenieuze slordigheid waarborgt
in de ogen van Visser dat een product -
en dus de inhoud van de boodschap -
door het publiek wordt opgemerkt. Dat
het vervolgens wordt afgezet, en het
liefst in zo groot mogelijke getale, is 
volgens Visser minstens zo belangrijk.
Daarom streeft hij er altijd naar om de
toeschouwer op het verkeerde been te
zetten, al is het maar voor een ogenblik.
Neem nu bijvoorbeeld zijn eindexamen-
expositie bij de vakgroep grafisch ont-
werpen aan de AKI. Wie een weloverwo-
gen en gestileerde tentoonstelling 
had verwacht, kwam bedrogen uit. De
eindexamenexpostie van Visser bestond
slechts uit een carrousel met dia’s, een
wandje in de AKI-bibliotheek waarop wat
ontwerpen waren geprikt en een ouder-
wets gecopieerd boekje met als titel Ar-
beid en ontspanning (1975). Het onbe-
zorgde motto van deze uitgave luidde:
‘Het collectief De Ark is voor mij het re-
sultaat van jarenlang knutselen!’ Visser

had, naar eigen zeggen, de opdracht tot
het doen van een AKI-eindexamen zo let-
terlijk mogelijk genomen: ‘Dat is een ver-
antwoording van de stand der dingen.
Toen ik mijn eindexamen deed, had ik al
iets bereikt. Ik was namelijk een van de
leden van De Ark geworden. Na mijn AKI-
tijd had ik dus al een plek voor mijzelf in
de maatschappij gecreëerd. Daarom leek
me dat ik op mijn eindexamen kon vol-
staan met een opsomming van wat ik op
de kunstacademie had gedaan en wat ik
vervolgens zou gaan doen. Dit staat in Ar-
beid en ontspanning heel punctueel opge-
schreven. Alles wat ik op de AKI heb on-
dernomen, alleen of met anderen, heb ik
er in dat boekje bijgesleept. Tot de laat-
ste komma.’

Johan Visser (1952) bij wiens AKI-eind-
examen Anthon Beeke en Tjeerd Deelstra
(dr. Ecolari) als Rijksgecommitteerden
aanwezig waren, liet als vijftienjarige
ontwerper voor de eerste keer van zich
horen en zien in het krantje Hezwascha
dat hij samen met Huib van Opstal uit-
gaf. ‘Dat blaadje waarvan de titel een af-
korting van Het Zwarte Schaap is, maak-
ten wij in een oplage van welgeteld één
exemplaar. Wij hadden geen geld om op-
lages te maken,’ vertelt Visser op een
maandagavond in december, ten huize
van zijn vriendin in Enschede, schuin te-
genover de plek waar Jan Cremer ruim
een halve eeuw geleden werd geboren.
Hij ziet er vermoeid uit. Als part-time do-
cent grafisch ontwerpen op de AKI heeft
hij een groot deel van de dag zijn oordeel
over allerhande werk van studenten ge-

geven. ‘Dat ene exemplaar van Hezwascha
ging dus van hand tot hand en het
kwam, niet in het minst tot onze eigen
verbazing, altijd weer in onze woon-
plaats Zwijndrecht terug.’ Via hun aan-
vankelijk tweewekelijkse en later perio-
dieke krantje Hezwascha Van Opstal en
Visser in contact met Tjeerd Deelstra,
een verzamelaar van rariteiten op het ge-

bied van de grafische vormgeving. Bij
hem kreeg het tweetal allerlei unica van
onder meer Andy Warhol en Dieter Roth
onder ogen, hetgeen buitengewoon
inspirerend op hen werkte.  

De eerste oprispingen van Van Opstal
en Visser voor een iets groter publiek ver-
schenen in nummer 24 van de derde jaar-
gang Hitweek (1968): een typisch jaren zes-
tig-artikel over een dependance van
Provadja? onder de kop Nu ook in Zwijn-
drecht. Naar aanleiding hiervan nodigde
Willem de Ridder de twee nijvere blaad-
jesmakers uit om een hele pagina in het
inmiddels tot Aloha omgedoopte Hitweek
te verzorgen. ‘De Ridder wilde ons zelfs

een heel katern in elkaar laten plakken,’
zegt Visser, ‘maar zoiets hadden we nog
nooit gedaan. We wisten eigenlijk niets
van drukwerk af. Enthousiast wees hij ons
de weg: “Dit zijn de boeken met alle let-
tertypen, die kun je gebruiken om koppen
te knippen en te plakken, en dat is de
tekst, in stroken”. Ik heb een paar keer
iets voor Aloha gelayout, maar ik geloof
dat mijn compagnon daar wel een half
jaar heeft gewoond, in zijn slaapzakje on-
der de layout-banken.’

Terwijl Van Opstal naar Enschede ver-
trok om de dagschool van de AKI te gaan
volgen, werd Visser etaleur bij Peek & 
Cloppenburg in Breda. Wat dit betreft trad
hij in de voetsporen van zo iemand als de
beeldend kunstenaar Daan van Golden die
hetzelfde beroep bij De Bijenkorf in Rot-
terdam uitoefende. In Breda bezocht Vis-
ser tevens de avondschool van de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten Sint Joost,
maar dat werd geen succes. Het auto-
ritaire systeem stond hem weldra tegen.
Na drie jaar ploeteren op die schoolse aca-
demie besloot hij, op aandringen van een
enthousiaste Van Opstal, zijn geluk op de
niet-schoolse AKI te gaan beproeven. Bo-
vendien hadden ook de Dordtse grafici
Geert Voskamp en Wim van Stek die hij via
Bauke IJlstra kende, hem de Enschedese
academie aangeraden.

AKI Aktief
Eenmaal op de AKI sloot Visser zich al

snel bij de collectieve werkplaats van de
groep Utopia aan. Dit collectief bestond
uit tien AKI-studenten, onder wie de la-
tere grafisch ontwerper Marten Jongema,
Huib van Opstal en Jan Vervoort. Op onge-
zette tijden gaven ze een zogenaamde
Utopia-kit uit, een verzameling van al dan
niet collectieve werkstukken. Daarmee
was Utopia eigenlijk een binnenschoolse
voorloper van De Ark en De Enschedese
School. Tot de opvallendste werkstukken
van deze groep behoorde een reuzen-bal-
lon die voor het televisieprogramma VPRO
Campus was gemaakt. Om redenen die
voor de hand liggen, werd een aflevering
van dat live-programma vanaf het Cam-
pusterrein van de toenmalige Technische
Hogeschool Twente uitgezonden.

Inmiddels had Visser met Van Opstal
de layout van Campofocus, het tweeweke-
lijkse opinieblad aan de THT, ter hand ge-
nomen. ‘Dat deden we in één nacht. We
begonnen om vijf uur ’s middags en de
volgende ochtend om half negen moest de
opmaak bij de Repro van de THT worden
afgeleverd.’ In Campofocus heeft Visser ook
geruime tijd een rubriek over popmuziek
verzorgd onder het vrolijke motto Sterren
stralen overal. Hier en daar in die A3-ru-
briek verscheen toen soms al een beeld-
merk dat, qua stijl, op Vissers latere grafi-
sche ontwerpen vooruitliep, zoals het
logo van The Elvis Presley Story. ‘Het was
allemaal heel praktisch in die tijd,’ ver-
kondigt Visser. ‘Je creëerde je eigen werk.
Als je bijvoorbeeld een singletje uitgaf,
dan kon je ook zelf het hoesje ontwerpen.
Het kwam niet in je hoofd op dat je ook
wel eens voor anderen zou kunnen wer-
ken.’

Op de AKI raakte Visser bij allerlei
popgroepjes zoals de roemruchte band
Cursus betrokken. De publiciteit rond de
optredens van dit stel muzikanten trok
zijn aandacht veel meer dan het maken
van alternatieve blaadjes en tijdschrif-
ten. Visser stond half mei 1973 aan de

wieg van de knipselkrant AKI News
waarin een fragmentarisch beeld van de
geschiedenis van de Enschedese kunst-
academie werd gegeven, maar daar bleef
het voorlopig ook bij. ‘Ja, gezien 
mijn voorgeschiedenis is het een beetje
vreemd dat ik me op de AKI nauwelijks
aan “bladenlust” heb overgegeven,’ merkt
Visser op. ‘Ik ben eigenlijk maar bij één
blaadje betrokken geweest, maar toen had

De verdrijving uit het Paradijs

De favoriete platenhoes

Presentatiemap

Uit de serie: ‘Heeft leven zin’
Frans, het neefje van Jojo.

Oom Bill uit Colorado Springs.

Dit is Jojo het clowntje, dat zie je zo.

Joris de hond. Joris is lief en éénzijdig verlamd.
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ik de AKI al verlaten. Er heerste allerlei
onvrede - de reden zou ik niet meer weten
- over hoe de school functioneerde. Op een
gegeven ogenblik ontstond het idee om
een satirisch blaadje te maken dat die
ontwikkelingen op de korrel zou nemen.
Dat werd AKI Aktief, een krantje op A5-
formaat waarover veel geruchten de
ronde deden. Het werd gedrukt bij de
Sneldruk aan de Boulevard en ’s nachts
op de school verspreid. Dat gebeurde
anoniem, de makers van dat blaadje
maakten zich niet bekend. Ik herinner
me nog zulke geweldige koppen als: Situ-
atie onhandelbaar. Adjunct vaak toeterzat. In
het eerste krantje werden ook geen na-
men genoemd. De personen werden om-
schreven: ‘de bijna vijftigjarige, non-stop
rokende adjunct-directeur’. Dan wist de
lezer wel dat het om Wim van Stek
draaide. Bij al het stof dat het krantje
deed opwaaien, hield ik me van den
domme. Mijn eindexamendocent Geert
Voskamp, die zelfs had geprobeerd uit te
zoeken waar dat eerste nummer van AKI
Aktief was gedrukt - maar de sneldrukker
hield zich keurig aan zijn beroepscode -,
vroeg mij op een dag, of ik dat krantje
had gemaakt. Ik ontkende, maar tevens
suggereerde ik dat wij zoiets wel beter
zouden kunnen. Dat vond hij eigenlijk
ook wel. Toen hebben wij een AKI Aktief

in elkaar geplakt, zonder dat hij wist dat
ik ook het eerste nummer had gemaakt.
Bij de verschijning van het tweede num-
mer ontstond er wederom veel tumult
op school. Bij het derde nummer heb ik
dezelfde truc nog een keer uitgehaald,
ditmaal met Frans Oosterhof: kunnen wij
dat niet veel beter? Met als gevolg dat het
krantje steeds heftiger werd. In het derde
nummer werden de namen ineens wel ge-
noemd. Dat was natuurlijk niet altijd
even prettig voor de betrokkenen. Daarna
is er een vierde nummer verschenen on-

der de heading: Ook Jezus was een Visser, ge-
maakt door ‘rastersmid’ Bert van der
Veen en Paul Hajenius. Het vijfde num-
mer was een spookeditie, in tegenstelling
tot het zesde dat de filmer Patrick Drijver
en - wederom - Hajenius op hun geweten
hadden. Op zijn eindexamenexpositie
heeft Van der Veen wiens Rasterwerk, be-
kroond met de ADCN-prijs 1980, later
door De Enschedese School werd ver-
spreid, heel demonstratief alle AKI Aktiefs
opgehangen, in de hoop dat ik naar voren
zou komen schuiven. Toen dacht ik: laat
Van der Veen al die krantjes maar ge-
maakt hebben. Dan ben ik er mooi van af.
Treft mij geen enkele blaam. Dat AKI Ak-
tief is eigenlijk mijn enige blaadje ge-
weest, althans op de kunstacademie. Se-
dert februari 1995 verzorgen we bij
Beekvisser|Tjasker de vormgeving van
het kritische filmblad Skrien. Daarmee is
ons bureau trouwens voor de ADCN-prijs
1997 in de categorie “redactioneel ont-
werpen” genomineerd.’

Grafisch ontwerpen
Nog voor zijn AKI-eindexamen maakte

Visser als lid van De Ark al allerlei affi-
ches voor derden. Een deel daarvan staat
afgebeeld in de opvallende tweeslag-pro-
motiefolder Grafisch ontwerpen van De Ark
die medio 1978 onder potentiële op-
drachtgevers werd verspreid. Waren Vis-
sers affiches voor het Enschedese Jonge-
rencentrum De Bijenkorf aanvankelijk
nog betrekkelijk speels, zijn affiche voor
een optreden van de ‘Dordtse Chinees’ 
C. Buddingh’ in het kader van de Boeken-
week 1975 op de Volksuniversiteit bleek
de voorbode van zijn ontwerpen voor De
1000 Idioten Records en De Enschedese
School. In die beginperiode van De Ark
maakte Visser een paar opvallende pasti-
ches, waaronder het affiche met de tekst

Where is Paul Silder? Always in The Stedelijk
dat hij letterlijk aan een reclamecam-
pagne van het hoofdstedelijke museum
had ontleend. Zijn pastiche bevatte een
origineel kunstwerk van Silder dat uit
het affiche kon worden gesneden. Hij
heeft zijn pastiche naar het Stedelijk Mu-
seum gestuurd, maar het tumult waarop
hij min of meer had gehoopt, bleef ach-
terwege.

De ontwerpstijl van Visser kan het
beste worden gekarakteriseerd als: strak
en schreefloos. Zonder poespas, maar
met liefde en veel oog voor detail ge-
maakt. Dat geldt niet alleen voor de di-
verse uitgaven en - niet te vergeten - hun
verpakkingen, maar ook voor de adver-
tenties en de fondslijsten van De Ensche-
dese School, al heeft Visser het doosje
The brush is mightier than the sword niet
ontworpen, dat aan het einde van de
jaargang 1983/’84 naar de abonnees werd
verstuurd. Als geschenk. ‘Mijn karakteri-
stieke styling is,’ aldus Visser ‘spelender-
wijs ontstaan, ongeveer zoals het motto
van het boekje Arbeid en ontspanning voor
mijn AKI-eindexamen al aangaf. Pas veel
later heb ik ontdekt dat ik eigenlijk al-
tijd hetzelfde in mijn grafische ontwer-
pen doe. Ik begin met niks en eindig op
een stramien van vier bij vier millimeter.
Maak ik bij voorbeeld een ontwerp in
twaalf kolommen, dan blijken die altijd
toevallig vier centimeter breed, zoals de
interlinie steevast vier millimeter is. Het
is altijd de helft van de helft van de helft.
Daar heb ik nooit bewust over nage-
dacht, maar ik heb wel vaker gehoord
dat mijn vormgeving heel duidelijk  her-
kenbaar is. Gelukkig maar.’
Voorzover Visser in zijn Ark-periode al
een voorkeur voor lettertypen had, waren
die afkomstig uit The ABC of lettering en
nog een aantal van dergelijke ‘vieze’
Amerikaanse boeken. Visser: ‘Ik ben ook
jarenlang op zoek geweest naar de Ameri-
kaanse letterproef die Willem de Ridder
mij destijds liet zien. Dat bevatte de
meest bizare lettertypen: letters met
sneeuw erop, letters uit bakstenen ge-
maakt... Eigenlijk vond ik die lettertypen
het allermooiste, maar ik gebruikte ze
bijna nooit. Ik probeerde wel een beetje
wild te knippen en plakken, schots en
scheef, maar op een gegeven ogenblik
stond het toch altijd weer netjes in het
gelid.’ Uit The ABC of Lettering heeft Visser
heel wat broodletters voor zijn ontwer-
pen gehaald: de Ark-letter, de Enschedese
School-letter. Hij copyproofde allerlei vel-
len uit dat boek en dan was het een kwes-
tie van knippen en plakken,- een bena-
deringswijze van het grafisch ontwerpen
die De Ridder enorm heeft gestimuleerd.
Zo waren de zwarte lijntjes op de hoes
van het La Salle’s-singletje Razzle Dazzle
allemaal met de hand gewreven. Stukje
bij beetje. Daar was hij dagenlang mee
bezig en het eindresultaat van al die
huisvlijt werd vervolgens onder de repro-
camera van De Ark verkleind. De fi-
nishing touch van dat ontwerp was de La
Salle’s Chewing Gum die op het platen-
hoesje zat vastgeplakt. 

Een goed jaar.

Het moet in de jaren zeventig
zijn geweest of daaromtrent. Het
precieze jaar is te achterhalen. Ik
was al bij twee vrienden een eet-
bord met ingebakken verfresten
tegengekomen. Dat idee stond
mij dermate aan dat ik lid werd
van de club die dat soort ideeën
genereerde en aan mensen toe-
zond. Kunst per PTT. De Ensche-
dese School. Niet lang daarna ver-
zeilde ik daadwerkelijk in
Enschede. Het beroep theater
voert je naar alle uithoeken van
het land, nietwaar? En ik had een
afspraak gemaakt de School daar
te ontmoeten. Ik wilde wel eens
weten waar die dwaze zaken die
mij per post bereikten en die mij
altijd een prettig humeur bezorg-
den. vandaan kwamen. Met name
hun geknutsel met twee Revox
smaltape opnamemachines
boeide mij. Zo belandde ik na af-
loop van het werk met de School
in een typisch Enschedese half-
smokkel onderwereld en half-
slordige studentenkroeg. De
avond was vrolijk, heftig, nuttig,
verfrissend. Het drankverbruik
zo stevig dat lid Johan Visser zich
tot slot wel genoodzaakt zal heb-
ben gevoeld mij een slaapplaats
te verschaffen. 

In feite begint het verhaal hier
pas. Midden in de nacht werd ik
wakker. Met een gortdroge mond.
Dorst, dorst. Ik deed het licht aan
in de woonkamer. Daar sliep ik
op de bank en zag tot mijn grote
vreugde vlak bij mij op een schap
van de moderne open kast een
flesje Coca-Cola staan. Het mooi-
ste flesje ter wereld! Ervaren stu-
dent als ik was opende ik het
flesje aan de deur en klokte het
in een teug weg. Aaaaah! De vol-
gende ochtend ziet Johan V. het
lege flesje staan en schrikt zien-
derogen. ‘Heb jij dat flesje opge-
dronken?’ Ik beaam dat dat pre-
cies was wat ik nodig had
vannacht. ‘Maar dat was een
flesje uit 1953!’ Ik had in mijn
vochtlust een waardevol artefact,
een belangrijke hoeksteen uit
een collectie, wellicht een onder-
deel van een later groepskunst-
werk opgedronken. ‘Maar hoe
smaakte dat dan?’ wilde Johan
weten, terwijl hij mij bezorgd
aankeek. Ik verzekerde hem dat
er met de smaak van dat bewuste
flesje niets mis was geweest. Ik
stel voor de fles opnieuw te vul-
len met verse Cola en dan de dop
er terug op te flansen. Niemand
merkt dat immers. Maar zoiets
doen kunstenaars niet. ‘Het moet
de suiker zijn’ bedenkt Johan.
‘Dat werkt als preserveringsmid-
del.’ Suiker of niet, gelooft u mij,
1953 is een goed Cola jaar. 

Bram Vermeulen

‘Dat kunnen wij beter!’Kunst per post 

‘Het tumult bleef achterwege...’

Idioot? Vermetel!
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Visser heeft zijn voorbeelden nooit
onder de bekende grafische ontwerpers
gezocht. Behalve door het enthousiasme
van De Ridder werd hij ook geraakt door
het gevoel voor de typografiegeschiede-
nis van Piet Schreuders, ook iemand die
niet als echte ontwerper wordt be-
schouwd. ‘En wat hem betreft doel ik
dan bijvoorbeeld op zijn voorliefde voor
ontwerpen die vroeger niet als grafische
vormgeving werden gezien, zoals de be-
lettering van de metrostations in New
York. Prachtige verhalen schreef hij
daarover in zijn onregelmatig verschij-
nende magazine Furore.’

The ABC of Lettering
In het eerste nummer van De Ensche-

dese School, het periodiek waarvan Visser

meestal de vormgeving voor zijn reke-
ning nam, bracht hij een hommage aan
het boek dat zoveel voor hem had bete-
kend. Onder de titel The ABC of Lettering
had hij een serie foto’s van beletteringen
van billboards en dergelijke blikvangers
verzameld die hij vervolgens in één
woord karakteriseerde: ‘Dignity’, ‘Moder-
nity’, ‘Quality’... En deze bijschriften had
hij dan ook weer als dusdanig vormgege-
ven. Heel consequent. De beletterde foto-
reeks werd nadien ook in het literair tijd-
schrift De Revisor 1983/4 opgenomen.
Als Visser terugkijkt op zijn ontwikke-
ling als grafisch ontwerper, dan doet hij
dat beslist met enige tevredenheid. En
waarom ook niet? Een beetje meewarig
pakt hij het boekje Arbeid en ontspanning
dat op de keukentafel ligt en zegt: ‘Die ti-
tel zou ik nu nooit meer rechts van het

beeld op het omslag zetten, maar dwars
er doorheen. Ik heb een lievelingswens.
Graag zou ik nog eens een boek over de
typografie in speelfilms willen maken,
en dan in het bijzonder over de belette-
ring bij de eerste beelden van een film. 
Begint een speelfilm, dan doe ik altijd
een spelletje met mijzelf: waar zou aan-
stonds de eerste titel in beeld verschij-
nen? Er komt een auto aan, die rijdt
langzaam door het beeld en in het spoor
daarvan staat dan ineens: deze of gene
presents zus en zo, made by... Die lijn
wordt dan letterlijk doorgetrokken.
Prachtig. Ik geef ook altijd punten voor
zo’n belettering: Goh, dat is wel erg
goed. Een negen plus. De combinatie van
tekst en beeld, dat is misschien wel het
mooiste wat er is.’
JH

Vier oliebollen

De laatste post

De plof. 
De stilte van het platte land. 
De verte van de naderende
postbode. 
De plof van de dikke post in het
groene bakje aan de weg. 
Het aanslaan van de hond (Tjoepie). 
Ik sta op, knoop mijn jasje dicht,
zeg tegen mijn hond dat het nu wel
genoeg is: ‘Hou je bek. Silenzio!’
(tegen een hond is dat vriendelijk
bedoeld). Samen snellen wij naar de
buit. 
Mijn naam staat op het papier.
Voor mij dus! Nieuwsgierig springt
Tjoepie tegen mij op, mogelijk is hij
ongeduldiger naar de inhoud van
het pakje dan ik. Ik laat hem
ruiken. 
‘Kijk’ zeg ik ‘uit Enschede - ze
klappen weer uit de school!’ En we
hollen naar huis.

Het pakje. 
Het neerleggen op de tafel van het
atelier.
Het uitstellen van uitpakken: eerst
een kopje Bambu! 
De blik op het pakje houden. Straks! 
Het horen van kwetterende
spreeuwen op het dak. 
Tjoepie ligt alweer in zichzelf;

halfberustend af en toe een 
oog half open. 
Dan schuif ik het lege kopje weg en
trek het postpakket naar me toe. 
Bekijk het van alle kanten; voel het
gewicht in mijn hand. 
Het onverwachte is er.

De inhoud. 
De spanning van de verrassing. 
Het uitzoeken van een toepasselijk
muziekje. 
Het rangschikken van de inhoud. 
Het eten met de grote ogen. 
Het blijkt een porseleinen artiesten
ontbijtservies te zijn, 3 delig en
bovendien met de hand beschilderd. 
Snel maak ik het servies compleet
met ontbrekend bestek: 3 kwasten
en een penseel. 
Nu is het totaal. Dank je Enschedese
School!

Vaak verraste ik mijn bezoek met
dit servies. Héél Gewoon! 
Voor de hap gegeten was proefde ik
hem al. 
Tjoepie hield zijn ogen dicht. Hij
wist het al.

Jan de Bruin, Groningen 
5 December 1996

Beste Enschedese School,

Hierbij al het werk van de Ensche-
dese School dat ik nog kan vinden. Ik
vind het leuk dat jullie het nog een
keer zelf kunnen gebruiken.

Ik weet niet of het de bedoeling is,
maar van mij mag het werk ook ver-
kocht worden, met uitzondering van
de singles, daar ben ik wel aan ge-
hecht.

Als het niet de bedoeling is om te ver-
kopen, zie ik het werk t.z.t. wel
graag retour.

Vriendelijke groeten,
Pim v/d Zalm uit Zevenhuizen
5 december 1996

Geachte mevrouw Smets,

Hierbij stuur ik je een tiental exem-
plaren van artikelen, of beter, kunst-
werken, welke ik al heel wat jaren in
huis heb en al heel wat verhuizingen
hebben overleefd en doorstaan. Mijn
opruimwoede, een mens heeft te veel
rommel, heeft geen grip gekregen op
deze spullen. Dat ik niet alles com-
pleet heb heeft te maken met het feit
dat ik het nodige kado heb gegeven
en zo zijn de kopjes en schoteltjes
van mijn Kunstenaarsontbijtservies
(ik had er twee) reeds lang geleden
gesneuveld. Ik heb mijn huisgenoten
destijds nog f link zien boenen op dit
unieke stelletje.

De “Four oilballs on heavy sirup”
hebben mij ooit nog de schrik van
mijn leven bezorgd. De gistende in-
houd zorgde voor een f linke knal de
ene dag en de dag daarop nog een
waarop ik er pas achter kwam dat
zowel de bodem als de bovenkant
van het blik naar buiten waren ge-
knald. Met gevaar voor eigen leven
heb ik het blik toen geopend. De
dampen waren ongelofelijk. Het blik
heeft al die jaren op mijn bureau ge-
staan als pennenbak, of blik dus ei-
genlijk. Ik ben beniewd of meer

abonnees dit spektakel hebben over-
leefd.

Het Schilderij (no. 16) hangt ook nog
steeds aan mijn muur. Daar blijft
het hangen vrees ik. Ook het schort
wat ik voor mijn zoon Bob maakte
van de stof van de studio BonBon zit
niet in de doos. Mocht niet van mijn
zoon en tja, wie ben ik dan?

Graag ontvang ik een (mogen het er
ook twee zijn?) uitnodiging voor de
opening van de tentoonstelling in
het Stedelijk aanstaande januari.
Wie had destijds gedacht dat er nog
iets uit mijn “eigen” collectie in het
Stedelijk zou komen te staan? Een
leuke gedachte.

Alvast bedankt voor de goede zorgen
welke mijn spulletjes zullen omrin-
gen en ook bedankt voor het idee an
sich. Ik verheug me nu al op de ten-
toonstelling.

Met vriendelijke groeten,
Marcus Kuitenbrouwer
de Straat, adviesburo 
voor buurtbeheer, Utrecht
10 december 1996

Ja, ik heb nog vele Enschedese School
objekten + Idiot records. Zoek ze op +
Kijk checklist na. Kom er begin janu-
ari mee!

Hennie vd Louw
5 december 1996

Het onverwachte komt vanzelf dichtertbij
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De Enschedese beeldend kunstenaar
en vioolbouwer Jan Bolink, een inspirator
voor hele lichtingen AKI-studenten, heeft
ooit een boek met louter flapteksten
geschreven, maar dit werd om onduide-
lijke redenen nooit door De Enschedese
School uitgegeven. Het omvatte ongeveer
twintig synopsissen van wat er achter op
een boek kan staan. Inmiddels is wel een
soortgelijk boek over de romans van 
S. Vestdijk verschenen: Het hooggebergte
(1995). Dit bevat niet alleen alle door Vest-
dijk zelf geschreven flapteksten voor zijn
romans, maar ook de leesverslagen van
Hugo Brandt Corstius en Maarten ‘t Hart,-
gedurende een jaar herlazen zij om de
beurt een roman van Vestdijk en deden
daarvan wekelijks verslag op de Achterpa-
gina van NRC Handelsblad. En een derde
project dat nooit werd uitgevoerd, is een
heuse opera, geschreven door de Parool-
journalisten Theodor Holman en Frans
Kotterer. Dit muzikale spektakel kwam
vooralsnog niet verder dan een synopsis.

Behalve deze ‘papieren’ projecten die
min of meer literair van aard zijn, heeft
De Enschedese School ook enkele produc-
ten ontwikkeld waarbij de grens tussen
kunst en commercie nadrukkelijk in het
geding was. Bij de mogelijke verwezenlij-
king van deze geschenken en het overleg
met allerhande fabrikanten, zoals Iglo en
Shell, was Tineke Stevens in het begin van
de Amsterdamse periode van De Ensche-
dese School betrokken. 

Tijdens de hectische voorbereiding van
de overzichtstentoonstelling in het Stede-
lijk Museum te Amsterdam, voor de in-
richting waarvan zij verantwoordelijk is,
kijkt Stevens op haar activiteiten voor het
kunstenaarscollectief terug: ‘Bij De En-
schedese School werd nooit echt commer-
cieel gedacht. De vraag was altijd: hoe kun-
nen we tegen kostprijs iets op de markt
brengen? Het verschil tussen kostprijs en
verkoopprijs was hen volkomen vreemd.
Maar toen de schulden bij de beide
platenmaatschappijen zich steeds meer op-
stapelden, ontstonden er natuurlijk pro-
blemen. Het werd een strijd tussen de
kunst en de vermaledijde commercie.’

Geluiden in de ruimte
De niet uitgegeven producten 
van De Enschedese School

In de afgelopen twintig jaar
heeft De Enschedese School
ruim vijftig kunstproducten in
oplage gefabriceerd. Daarnaast
heeft het collectief, dat sedert
1981 in Amsterdam is geves-

tigd en sedert een jaar of wat
een slapend bestaan leidt, met
een aantal ideeën gespeeld
voor producten die, om
uiteenlopende redenen, nooit
zijn uitgevoerd. Zo heeft De
Enschedese School ooit over-
wogen om, als opvolger van
het ‘Kewi Vakantieboek’, de
‘Kewi Vakantie (badhand)-doek’
uit te geven. Daarop zouden
onder meer drie-dimensionale
tekeningen en verhalen wor-
den gedrukt, maar dit plan
stuitte op technische
problemen. Bovendien werd
het domweg te duur. 

Tineke Stevens
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Fictieve producten
De grafisch ontwerpster Tineke Ste-

vens (1956), die in 1979 aan de Arnhemse
kunstacademie afstudeerde, kwam in
1982 bij De Enschedese School terecht.
Na haar studie werkte ze enige jaren op
het gebied van bewegwijzeringen bij het
ontwerpbureau BSRS (het huidige BRS
Premsela Vonk), maar dit was haar toch
te beperkt. Stevens nam op 1 maart 1982
ontslag en na een ontmoeting met Johan
Visser werd ze al spoedig een ‘regeltante’
op de burelen van De Enschedese School.
Zij notuleerde de vergaderingen van het
kunstenaarscollectief, werkte aan het
periodiek De Enschedese School mee en le-
verde een bijdrage aan de Kewi-merchan-
dising,- de fictieve producten die op 
de binnenhoes van de langspeelplaat
Terracotta me, baby van de Kewi University
of Swing staan afgebeeld.

Het eerste project waarbij Stevens uit-
voeriger was betrokken, was de verkoop
van de tentoonstelling Tableaux Litéraires

aan allerhande bibliotheken in den lande.
De expositie, bestaande uit twintig vitri-
nekasten waarin een scène uit de Neder-
landse literatuur werd verbeeld, was
oorspronkelijk een ‘afscheidscadeau’ van
De Enschedese School aan de oude textiel-
stad waar het collectief was geboren. 

In februari 1982 werd het geheel in
Kunstcentrum Markt Zeventien tentoon-
gesteld. Stevens: ‘En daarna stonden die
vitrines en die grijze sokkels in het pand
aan de Kanaalstraat voortdurend een
beetje hinderlijk in de weg. Wat moesten
we ermee? Toen besloten we dat die vi-
trines in ieder geval bij elkaar moesten
blijven. Het handigste was om ze als ten-
toonstelling aan bibliotheken in den
lande aan te bieden. Zo gezegd, zo ge-
daan. We hadden de tentoonstelling zo-
danig gecalculeerd dat de reiskosten ver-
goed zouden kunnen worden. Bovendien
zouden Kees Maas en ik voor onze arbeid
een bepaalde, zij het niet overdreven ho-
norering ontvangen. Daarmee hadden

we ons behoorlijk misrekend, want de
post onvoorzien was veel groter dan ge-
dacht: er ging voortdurend van alles ka-
pot en ook anderszins werden we steeds
met praktische en niet ingecalculeerde
problemen geconfronteerd. Uiteindelijk
is de hele verzameling vitrines voor
16.000 gulden aan het Letterkundig Mu-
seum verkocht.’

Stijl-maaltijd
Een verhoopt product van De Ensche-

dese School waarmee Stevens zich inten-
sief heeft beziggehouden, is de diepvries-
maaltijd waarvan de ondervorm volgens
een Mondriaan-achtig patroon in vakjes
zou worden ingedeeld. Daar hadden de le-
den van De Enschedese School allerlei
etenswaren in de primaire kleuren bij ge-
zocht. Over dit plan is uitvoerig met Hans
Bolwerk van Iglo van gedachten gewis-
seld, maar tenslotte ging het niet door,
omdat de oplage te laag was en de somma
om een productielijn aan te passen te

hoog. ‘Dan reageerden de leden van De
Enschedese School,’ aldus Stevens, ‘altijd
in de zin van: ach, misschien was het ook
wel niet goed genoeg, een beetje te verge-
zocht.’

De Enschedese School heeft ook nog
een reeks klokken met verwisselbare wij-
zerplaten ontworpen en een kogelspelle-
tje in de vorm van het Shell-logo. Voor
beide producten zijn nog schetsen en
proefmodellen gemaakt, ‘maar ze bleven,’
volgens Stevens, die in de loop van 1984
met haar werkzaamheden voor De
Enschedese School stopte, ‘toch te veel ge-
luiden in de ruimte. Niet iedereen van het
stel was er even enthousiast over. En dan
werd na verloop van tijd altijd weer de-
zelfde vraag gesteld: zijn we nu een pro-
duct aan het verzinnen, omdat we het
echt leuk vinden of omdat het moet?  Die
vraag was dodelijk, want dan kwam de
uitgave er gegarandeerd niet.’

JH

Arno Kranenborg (1959) die in
1985 aan de AKI afstudeerde met
de korte film At Paris’ top, stapte
juist naar die Academie voor Beel-
dende Kunst in Enschede over,
omdat dit opleidingsinstituut de
pleisterplaats van het kunste-
naarscollectief De Enschedese
School was geweest. Eerder stu-
deerde hij enige tijd piano en

Arno Kranenborg maakt compilatie

uit filmarchief Enschedese School

slagwerk aan het Twents Conser-
vatorium in Enschede, maar hij
vond de activiteiten van De En-
schedese School en het daaraan
gelieerde platenlabel De 1000 Idi-
oten Records veel ‘frisser en inte-
ressanter’. Hij heeft zelfs jaren-
lang gesolliciteerd om een plaatje
te mogen maken, maar het is er -
om onduidelijke redenen - nooit

van gekomen. Ter gelegenheid
van de overzichtstentoonstelling
van De Enschedese School in het
Stedelijk Museum te Amsterdam
heeft Kranenborg, in opdracht
van het NPS-programma Het uur
van de wolf, een synopsis geschre-
ven voor een documentaire over
het in Enschede ontstane kunste-
naarsinitiatief, maar ter elfder
ure werd het voorstel afgewezen.
Ook andere kunstenaarsinitiatie-
ven, zoals het Amsterdamse Aorta
en het Rotterdamse Hard Wer-
ken, blijken dit jaar een histori-
sche leeftijd te hebben bereikt.
Daarom heeft Kranenborg nu, in
opdracht van het Amsterdamse
Beekvisser|Tjasker dat beide ex-
posities en een bijbehorende
krant op tabloid-formaat produ-
ceert, een compilatie van al het
oude materiaal samengesteld.
‘Het zijn soms schitterende beel-
den,’ merkt de Arnhemse filmre-

Amsterdam, 24 jan. -  Arno Kranenborg, regisseur van de speel-
film ‘De kersenpluk’, die tijdens de Nederlandse Filmdagen 1996
succesvol in voorpremière ging, heeft een videopresentatie
gemaakt voor de expositie ‘Zelfmoord op verjaardag!’ van De
Enschedese School in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Het
betreft een compilatie van oude film- en videofragmenten die de
leden van het kunstenaarscollectief afzonderlijk of met elkaar
hebben gemaakt. Kranenborg kan niet nalaten om zijn werk-
stuk enigszins te relativeren: ‘Het is geen inhoudelijk product
geworden. Ik heb mijn best gedaan om een paar aardige frag-
menten achter elkaar te plakken, maar stel je er niet te veel van
voor.’ De twintig minuten durende video, waarvan de werktitel
‘De Enschedese School 20 jaar’ luidt, is in het najaar ook in het
Rijksmuseum Twenthe te Enschede te zien.

gisseur op, ‘en daarom is het des
te spijtiger dat die NPS-documen-
taire op het laatste moment werd
afgeblazen.’ In de compilatie zijn
onder meer fragmenten verwerkt
van Heeft leven zin? (1980/’81), 
een pilot-aflevering voor de
VPRO-televisie, de geïmproviseer-
de speelfilm Motel (1978), de Kewi-
film Ballet for two faces (1980) en
een aantal videoclips van onder
meer Joep Bruijnjé, Gigantjes,
The Kewi University of Swing, Fay
Lovsky en Willem Wisselink.
Kranenborgs compilatie gaat van
start met enkele filmfragmenten
van de opening van De Ark, de
oude school aan de Knalhutteweg
in Enschede waar het in 1974 alle-
maal is begonnen. ‘Het eindre-
sultaat is niet te zwaar gewor-
den,’ aldus Kranenborg, ‘omdat
het anders vermoedelijk niet over
komt. Helaas is veel oud materi-
aal voor de eeuwigheid kapot, zo-
als de videoclip van Van Agt Ca-
sanova. Gelukkig waren er nog
wel wat curieuze beelden van een
bezoek dat de popgroep Cursus
ooit aan de radiostudio van de
VPRO heeft gebracht, zij het zon-
der geluid.’
JH

AGENT-X
OOSTELIJKE HANDELSKADE 13K

1019 BL AMSTERDAM
TEL. 020 - 419 09 09 FAX 020 - 419 09 10

Scene uit ‘De Kersenpluk’

Afwijzing

Amsterdam, 12-3-1986

Beste Marie-Louise,

Helaas deel ik je mening
niet, dat je douchegordijn
geschikt zou zijn als uitgave
van de Enschedese School. 

Het is al weer drie jaargan-
gen geleden, dat we voor het
laatst een gebruiksvoorwerp
bij wijze van uitgave naar
onze abonnees opstuurden.
We staan niet te dringen om
aan die lange ontbreking
een einde te maken. 

We willen kunst, geen de-
sign, uitbrengen. Dan moet
het produkt toch wel zoda-
nig zijn, dat het artistieke
idee voorop staat en de reali-
satie ervan onontkoombaar
het beste in een gebruiks-
voorwerp tot stand komt. 
In alle bescheidenheid vind
ik, dat ons kunstenaarsont-
bijtservies daaraan behoor-
lijk voldoet en jou ontwerp
niet.

Met excuses voor de late 
reaktie, 

Vriendelijke groeten,
Kees Maas

Ingezonden mededeling
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Sedert 1971 is Rose-Marie Gerritsen de
levenspartner van Geert Voskamp, een
beeldend kunstenaar die in het verleden
toevallig ook veel muziek heeft gespeeld,
maar zij heeft zich nooit een zoge-
naamde Beatle-vrouw bij stichting De
Ark te Enschede gevoeld. ‘Ik had vol-
doende eigenheid om een zelfstandige
rol te spelen,’ merkt Gerritsen op. Zij zit
in haar werkkamer aan de voorzijde van
het huis dat zij al sedert 1980 met Vos-
kamp deelt, niet ver van de Gazelle-
fabriek in Dieren. Het is een koude
maandagochtend in december. ‘Deze
herinneringen stroken overigens niet met
die aan de repetities van de popgroep Cur-
sus. Als ik daarbij was, mocht ik wel eens
de sambaballen of de tamboerijn vast-
houden, maar bij De Ark had ik een heel
andere inbreng. Ik was gewoon een van de
zes - en later een van de acht - beeldend
kunstenaars van het collectief.’

Strafwerk
Rose-Marie Gerritsen (1950), die in

1967 naar Enschede kwam om binnen-
huisarchitectuur te studeren, is onge-
twijfeld het enige lid van De Ark geweest
dat op de Academie voor Kunst en Indus-
trie, zoals de AKI toen nog voluit heette,
ooit een portie strafwerk heeft gekregen:
‘Ik moest een vel papier vol calligraferen
met de tekst: “Ik mag mijn haar in de
klas niet kammen”. Echt waar.’ Dit inci-
dent geeft aan hoe schools de Ensche-
dese kunstacademie destijds nog was.
Het ging er allemaal uiterst gedisci-
plineerd aan toe. De conciërge zorgde er-
voor dat de studenten netjes op tijd in de
verschillende lokalen waren. Deze keuri-
ge discipline - ‘reuze prettig als je zojuist
van de middelbare school komt’ - veran-
derde op slag, toen de lichtelijk anar-
chistische dessinontwerper Joop Hardy
tot AKI-directeur werd benoemd. ‘Ik zat
al in het tweede jaar, op de afdeling bin-
nenhuisarchitectuur. Ik weet nog dat bij
Hardy’s benoeming spontaan een feest
op school uitbrak. De tomeloze vrijheids-
drang die kort daarop om zich heen be-
gon te grijpen, ging, eerlijk gezegd, toch
een beetje aan mij voorbij. Ik was niet ie-
mand die altijd op de barricaden stond,
maar de nieuwe ontwikkelingen liet ik
me wel graag aanleunen.’

Alle groepsleden van stichting De Ark
hebben na Gerritsen op de AKI gestu-
deerd. ‘Ik was eigenlijk de eerste van het

stel,’ merkt Gerritsen op. ‘Lambertus Lam-
bregts kwam een jaar na mij op school en
Frans Oosterhof nog weer later. Toen ik al
van de AKI af was, waren Kees Maas en
Willem Wisselink nog op school bezig
met hun activiteiten onder het mom van
het Trioler Broekje. Al deze Ark-leden heb-
ben de nette AKI-tijd niet meegemaakt. Ze
waren kinderen van de anarchie op
school. En Geert was min of meer de bin-
dende factor tussen hen, want hij heeft ze
allemaal als student aan zich voorbij zien
trekken.’

Een beetje Linda McCartney
De gemengde gevoelens 
van Rose-Marie Gerritsen

In 1970 werden Gerritsen en Voskamp
verliefd op elkaar. Student en docent. Dat
kan gebeuren, maar het leek adjunct-di-
recteur Wim van Stek toch raadzaam dat
Gerritsen zo snel mogelijk aan de AKI zou
afstuderen. Haar eindexamenexpositie
bestond uit bouwplaten, spellen en gra-
fiek. Gerritsen: ‘Ik kreeg in 1971 mijn AKI-
diploma. Je ziet wel allerlei mogelijkhe-
den voor jezelf - je koestert nogal wat
illusies -, maar die moet je allemaal nog
uitproberen. Ik moest me naast Geert
ontwikkelen, een beeldend kunstenaar

die vijftien jaar ouder was. Hij had al een
hele staat van dienst op het gebied van ex-
posities en publicaties opgebouwd. Ie-
mand tegen wie ik altijd had opgekeken,
maar tegen wie ik mij ook moest afzetten
om zelf iemand of iets te kunnen zijn. Het
ene gaat dan een beetje ten koste van het
andere. Dit gebeurde allemaal bij ons
thuis. Ik moest zelf wat worden, ondanks
of naast of ten koste van Geert. En dan
was hij ook nog degene die het initiatief
tot de oprichting van De Ark had geno-
men. Toen moest ik ineens gaan samen-
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Basta audio/visuals
Hoofdweg 172
1175 LD Lijnden
phone: (+31-23) 555 1787
fax: (+31-23) 555 1890
Email:  basta@xs4all.nl

1 Alles naar omstandigheden

Paul Tornado
2 Van Agt Casanova
3 Ik wil jou zijn
4 Image [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Suzannes
5 Hippie
6 Naughty Young Girl
7 Listen To My Heartbeat
8 Teenage Abortion
9 Deepfreeze Boy
10 Organisation

Fay Lovsky
11 Tutti Frutti Boot [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Kewi à Go Go Party
12 Space Disco
13 De meester van de zesde klas heeft Beatlehaar
14 Luxus Apartment

Fay Lovsky
15 Pinacolada [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Wisselink
16 Too Shy to Love
17 Barbara Sells Books

Pete Turner
18 No wonder [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Fay Lovsky
17 Fijn voor de lijn [PREVIOUSLY UNRELEASED]

La Salle’s
20 Razzle dazzle
21 High class baby

Gigantjes
22 M.L.I. (ballroom version)

Jakob Klaasse
23 Jakob’s Cream Crackers [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Monomen
24 Come in handies
25 Square on both sides

Fay Lovsky
26 Rozijnenbrood Prieel [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Kewi à Go Go Party
27 Sie wünscht sich ein Kewi ins Bett
28 What and How

Fay Lovsky
29 Festini [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Vlees Gordijn & de Vliegende Schotels
30 Opa houdt van buitenaardse wezens [PREVIOUSLY

UNRELEASED]

Fay & Bill
31 Yes [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Raphaella Dell
32 Peter is the name of my cigar [PREVIOUSLY UNRELEASED]
33 Johnny [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Joep Bruijnjé
34 Typical

EurAbia
35 So in love [PREVIOUSLY UNRELEASED]

Kewi University of Swing (featuring Lydian)
36 Wooly Bully

Jakob Klaasse
37 VPRO Closing Theme [PREVIOUSLY UNRELEASED]

total time 71:18

FIRST IDIOTS …and that’s it.

JOOST BELINFANTE …and that’s it.

Nieuw
&
Nederlands!

JOOST BELINFANTE
ALS EEN RIVIER

14 originele Nederlandse liedjes gezongen en
gespeeld door Joost Belinfante geruggesteund
door Cok van Vuuren (gitaren), Louis Debij
(drums) en producer Gert-Jan Blom

Speelduur 51 minuten
basta 30-9059-2

Bezoek BASTA’s homepage
voor een up-to-date catalogus!
http://eastsite.nl/basta

1 Als een rivier  2:52

2 De laatste trein  2:55

3 Alpinopet  3:28

4 Het donker van de nacht  4:47

5 Elke dag gaat alles beter  3:43

6 Dat ben jij  3:06

7 De moordenaaraap  3:42

8 In de Provence  2:43

9 Een oude man  4:06

10 Onbegonnen werk  3:27

11 Beste allemaal  3:18

12 Dit of dat / altijd wat  4:46

13 Sinds het begin  3:13

14 Madagascar  5:06

Joost Belinfante | Als een rivier

Wilt u deze unieke CD zonder
meerkosten thuis ontvangen?
Gebruik dan de ingesloten bestel-
kaart.

Ingezonden mededeling
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Geen woorden

Kees Maas 
tekende, 

speelde toneel, 
zong, 

schreef 
en maakte beelden. 

Met minimale middelen
bereikte hij veel.

Een gesprek met hem 
maakt op die regel 
geen uitzondering. 

‘Ik realiseer me dat ik 
een moeizame klant ben 

om te interviewen.’

Er zijn mensen die zeggen dat het werk van
De Enschedese School zich ondanks de ver-
scheidenheid door één ding kenmerkt: wat ge-
zegd moest worden, werd in de juiste vorm ge-
goten. Vaak wordt daarbij verwezen naar
jouw werk.

Ja, maar wat er dan gezegd werd, was
in het ene geval sterker dan in het andere,
vind ik zelf. 
Ook wordt er gezegd dat ook het mindere werk
zijn kracht krijgt doordat het samengebracht is
met sprekender werk en door de plaatsing
daarmee samenwerkt.

Ik zie de noodzaak niet om de dingen
een symbiose aan te laten gaan. Dat is het
werk van museumdirecteuren. Ik denk
daar altijd van: het had ook heel anders

kunnen zijn en dan was het ook legitiem
geweest.
Ik vind veel leden van De Enschedese School
zulke bezeten mensen. Herken je zo’n indruk?

Bij de één wel, bij de ander niet. Maar
dat laatste komt misschien ook omdat
die laatsten dan een bezetenheid bezit-
ten voor segmenten die niet zo mijn inte-
resse hebben.

Stilte

Heeft het werk van De Enschedese School de
kunst veranderd?

Het heeft ernaar uitgezien dat De En-
schedese School een rol zou gaan spelen
in vormgevend Nederland. Het blad

werd vanwege de nieuwe vormgeving re-
gelmatig in één adem genoemd met
Hard Werken. Maar die jongens zijn nu
toonaangevend en dat is De Enschedese
School nooit geworden. Zij tekenen hun
werk, in tegenstelling tot wij, nog steeds
met hun naam, schuin streepje, Hard
Werken. 

Stilte

Ik krijg bij veel van jullie het gevoel dat jullie
vinden niet de erkenning te hebben gekregen
die jullie verdienden.

Stilte

Een onderhoud met Kees Maas

Kees Maas foto: kees tabak

ik ben een oude rumboon

ik lig hier in een doos

men is mij glad vergeten

en daarom ben ik boos
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Ik weet het niet.

Stilte

Nee, als ik terug kijk, vind ik dat de
club bovenmatig veel erkenning heeft ge-
kregen. In die tijd. Wat niet werd gerecht-
vaardigd door de kwaliteit die we leverden.
Hoe verklaar je dat?

Ik denk dat het iets nieuws was. Dat
overigens later nooit meer in die vorm is
teruggekomen. Het is door niemand an-
ders opgepikt. Het heeft, zoals je terecht
hebt geschreven, nooit school gemaakt.

Stilte

Maar toen was het er even en ik vond
dat dat de grootste aandacht kreeg. 
De groep? Of afzonderlijke leden? Of bepaald
werk?

De Enschedese School. Iedereen kent
die naam. Er zijn maar weinig mensen die
buiten de bewondering voor het feno-
meen ook zien dat er kwalitatief veel on-
der de maat was. Want: ‘het is nieuw, het
is eh... niemand anders die zoiets doet,
eh... en, ziedaar, De Enschedese School be-
perkt zich ten enen male nooit tot één
vorm, het is elke keer een andere vorm.’
Alleen, het is nooit de diepte in gegaan,
altijd de breedte in.
Op alle vlakken? Beeld, geluid, vormgeving... Is
het allemaal een beetje van ‘daar hebben we
aardige dingen in gedaan maar ook onder-
maatse...’

Daar hebben wij ook dingen in gedaan
Zo denk ik daarover. We hebben een reuk-
spoor achtergelaten. In al die disciplines.
Waren jullie in de ene discipline beter dan in
de andere? Zijn er disciplines waaraan jullie
niet hadden moeten beginnen?

Hm... Nee... Dat denk ik niet. Ik denk
dat wij ons het sterkste zijn blijven verto-
nen in de parodie. Daar waar ik graag
had gezien dat we echt de kunst in zou-
den zijn gegaan. In ons werk hebben we
daar altijd een beweging omheen ge-
maakt. Dat had bijvoorbeeld de conse-
quentie dat ik, toen die school op zijn
einde liep en ik weer daadwerkelijke
liefde voor de kunst opbracht, het gevoel
had dat ik weer helemaal van voren af
aan moest beginnen.
Ben je wel met de gedachte aan het maken van
kunst bij De Ark binnengekomen? De opzet was
toch dat met toegepaste kunst de voorwaarden
zouden worden geschapen voor het maken van
autonome kunst?

Nee, die tegenstelling leefde bij mij
niet zo. Bij anderen wel. Frans was bereid
tot de spreekwoordelijke bedelstaf om
zich op autonome kunst te concentreren.
En met welke gedachte ging jij naar De Ark?

Ik dacht niet gek veel maar wat ik
dacht lag op de lijn van veelvormigheid.
En het luchthartig op de hak nemen van
kunst en allerlei andere culturele feno-
menen. Ik sloot zo naadloos aan bij de
School zoals die er was.

Stilte

Later ben ik die veelvormigheid als een
te strak corset gaan beschouwen.
Wanneer? Waardoor?

Toen we in Amsterdam met kunste-
naars in aanraking kwamen die wel de
diepte in wilden, die mij de andere kant
lieten zien.

Stilte

Overigens werd de kunst op de AKI
nauwelijks serieus behandeld. Waar zo’n
grenzeloos relativerende mentaliteit
heerst, is het niet vreemd dat zo’n Ensche-
dese School ontstaat.
Was het doorbreken van oude opleidingsvor-
men, met afgebakende disciplines, gericht op
het ontwikkelen van een persoonlijke stijl, ook
niet een genot, een ongeloof lijke luxe, een – ver-
geef me het woord – eyeopener? 

Ja.

Stilte

Maar ik denk dat het te ver door was
geslagen in vergelijking met wat er op an-
dere, schoolse, academies gebeurde. In
Den Bosch was, denk ik, een beter even-
wicht. Ik heb op de een of andere manier

de indruk dat daar die broodnoodzake-
lijke symbiose tussen relativering en
ernst meer aanwezig was dan in En-
schede. Diezelfde eenzijdigheid heeft uit-
eindelijk ook De Enschedese School de
nek omgedraaid. Als je de producten van
De Enschedese School op een rij zet, zie je
wel dat ze verschuiven naar een gebied
waar ik zelf toen ook flink aan toe was.
Het werk van Jan van de Pavert, Kees de
Goede, Jan Dietvorst gaf me in dat niets
mooier was dan tweehonderdvijftig men-
sen gelukkig maken met iets moois, zelfs
al was het liefdewerkoudpapier. Naast de
ruimhartigheid van die houding kreeg
het werk zelf ook meer inhoud. Alleen,
toen Jan Dietvorst en ik hadden besloten
om op die voet zelfstandig door te gaan,
hebben we het niet gered. We wilden met
zijn tweeën de Kunst Per Post van De En-
schedese School voortzetten en verdie-
pen,  maar we slaagden daar niet in. Twee
was te weinig.

Stilte

Kees, vind je het heel erg als ik een sigaretje
rook?

Ik zat me al af te vragen wanneer je
dat ging vragen. Je hebt ze bij je!
Ik heb kretek bij me.

Oh, nee.
Jij wilt roken?

Ja, ik wil roken.
Shag?

Ja, heb je dat? Godverdomme, wat
werkt die verwarming hier goed. 
Het is armoe troef met die shag. Wil je echt
geen kretek?

Ik ben heel conservatief, hoor.

Stilte

Een asbak. Ik had toch echt een asbak
uit de oude Ark-periode.
Is die echt nog uit De Ark?

Ja, die achtervolgt me altijd. Trouwens,
ga jij wel eens naar de winkel om je in de
nieuwe asbakken te steken?
Jawel, ik hoorde eens dat je Marokkaanse as-
bakjes hebt waarin water zit zodat de volle as-
bak minder stinkt.

Handig van die Marokkanen. Maar ga
even door. 
Ik merk dat jullie eigenlijk allemaal op twee
sporen hebben gezeten. Eentje van kijk-ons-eens
en eentje van het-echte-werk-komt-maar-steeds-
niet-van-de-grond.

Kijk, ik denk niet dat iemand van ons
zijn talenten ooit ten volle heeft uitge-
buit. Daar zijn we uiteindelijk allemaal te
angstvallig voor. Dat zou de bedelstaf heb-
ben kunnen betekenen.
Dat is de reden?

Ik denk dat niemand met volle tevre-
denheid op zijn loopbaan kan terugkij-
ken. Kunstenaars met wie ik nu in contact
sta zijn bereid om voor droog brood aan
hun kunst te werken. Waarschijnlijk was
een dergelijke houding nodig geweest om
tot de kunst te komen die we eigenlijk
wilden maken. Maar, aan de andere kant,
ik heb sterke herinneringen aan die on-
verkoopbare oplages die we altijd maar
opstapelden. Op een gegeven moment heb
ik zelfs grote oplages in de afvalcontainer
gegooid. Ik kon het gewoon niet allemaal
meer kwijt.
Is dat geen boekverbranding?

Stilte

Tsja.

Stilte

Het is jammer dat we toch wel vaak
mikten op iets flitsends in grote oplage
en maar zelden op iets in kleine oplage
maar waar we dan wel echt in geloofden.

Toch geloof ik niet dat ik mijn werk
ooit met de gedachte aan rijkdom heb ge-
maakt.

Stilte

Van dat soort werk is te weinig ge-
maakt.
Maar je wilde wel beroemd worden, je wilde het
toneel op.

Ik wilde nooit het toneel op. Dat over-
kwam mij. Ik ging een verplichting aan en

kwam die na. Willem wilde het toneel op
en in mijn jeugdige dadendrang vond ik
dat ik dingen moest doen die ik absoluut
niet kon.
Wat deed jij dan op die academie? Uit jezelf.

Ik tekende kladblokjes vol. A5. Van de
Hema.

Stilte

En toen ben ik met Willem in contact
gekomen. Die wilde met zijn ideeën het
toneel op. Dat was niet alleen Willem
maar ook Paul Tornado.

Dat we niet echt wilden blijkt ook wel
uit het feit dat Willem nooit meer het to-
neel op gegaan is toen we uiteen gingen.
Ik volgde alleen nog maar een terugtrek-
strategie naar een wereld die alsmaar
kleiner en beheersbaarder werd.
Hoe ging je van de kladblokjes naar toneel?

We gingen schrijven. Toneelstukken,
sketches, liedjes. En ik deed mee.
Dat was een opdracht, een verplichting?

Ja. Als het werk klaar was, was ik niet
degene die met een follow-up kwam. 

Stilte

Maar ik geloofde er wel in dat het een
broodnoodzakelijke aanvulling was op de
serieuze en conceptuele kunst die hoogtij
vierde, dat getoonde kunst een hoge amu-
sementswaarde moest hebben. Daar is het
werk van De Enschedese School mee door-
spekt.
Jullie werk werd zeer op prijs gesteld door de
academie, toch?

Ja.
Willem en jij wilden na de academie graag
naar De Ark?

Ja, maar we werkten ook al jaren in die
richting en het was jaren terug dat ik de
laatste kladblokjes had volgetekend. Ik
heb me er volledig aan overgegeven, ook
tijdens De Enschedese School, dat de eer-
ste ideeën niet van mijn hand waren.
Het is wel bekend dat je eigenlijk niet zo graag
het toneel op wilde...

Oh ja?
Het verhaal gaat dat je eens bonje had met Wil-
lem maar er wel een optreden van de Kewi’s
was gepland. Johan en Frans zouden toen van
schuimrubber twee koppen hebben gesneden,
een ovale, dat was jij, en een vierkante, dat was
Willem, en toen daarmee een poppenkast heb-
ben opgevoerd. De Kewi’s traden op! Klopt dat?

Ja, dat klopt.

Stilte

Het klopt wel maar ik kan er niet zo-
veel over zeggen. De Kewi’s zijn jaren la-
ter ook uit elkaar gegaan.
Maar met die optredens kon je toch geen jaren
vullen?

De Kewi’s en De Enschedese School.
Maar dan spreek je toch over een dubbele
dagtaak, hoor. Dat was waanzinnig veel
werk. 
Twee, drie keer per week optreden en...

Nee, eindeloos schaven. En we waren
verschillende karakters. Willem dominant,
ik onderdanig. En ik kreeg steeds minder
behoefte om mijn kop te lenen voor de
ideeën van een ander. Willem kon het al-
leen met zijn tweeën en ik kon het niet
met zijn tweeën. Na de Kewi’s ben ik alleen
op een atelier kunst gaan maken. Dat kon
ik alleen als ik alleen was. Uiteindelijk
kristalliseerde dat uit in een vorm die voor
De Enschedese School toch weer accepta-
bel was. In de latere jaren van De Ensche-
dese School heb ik veel werk van uitslui-
tend mijn eigen signatuur gemaakt.

Stilte

In de beginjaren moest alles collectief.
Weliswaar is er van mijn talenten genoeg-
zaam gebruik gemaakt, dat was echt hun
verdienste, ze hebben het uit me getrok-
ken, maar toch wilde ik alleen. Ik denk
dat dat voor iedereen gold.

Stilte

Dat alleen werken heeft naar meer ge-
smaakt. En het collectieve werk ging in de
weg zitten.
Maar de behoefte aan publiek dan? Die hadden
jullie toch sterk.

Het was niet mijn idee om een publiek
te hebben maar het idee van tweehonder-
vijftig abonnees omarmde ik met liefde.
Ik maakte daar graag gebruik van.

Stilte

Eigenlijk gold het voor ons allemaal,
zelfs voor een zakenman als Johan. Een
groep kunstenaars en een klein, maar
dankbaar publiek, dat wilden we allemaal.
Johan heeft tot op de dag van vandaag een
niet uitgeblust groepsgevoel. Hij is de
enige met een bedrijf waar zes of acht
mensen van meeëten. Dat hebben wij alle-
maal niet.

Stilte

Wat staat er nog van je werk? Kun je nog naar
je muziek luisteren?

Nee.
Is het slecht? 

Nee.

Stilte

En het idee van de muziek en het idee
van De Enschedese School zijn naadloos
op elkaar te leggen. Het idee om thuis
met heel eenvoudige middelen een werk-
stuk te maken dat beheersbaar was, dat
was het gemeenschappelijke. Toen we bij
de tweede plaat met grote budgetten gin-
gen werken, werd ik doodongelukkig.

Stilte

Maar over waardering hadden we niet
te klagen. Net als met de producten van
De Enschedese School. Geen Top Pop,
geen Count Down, maar wel de andere ka-
nalen. We zijn twee jaar bij Rik Zaal op de
radio geweest. Van de week sprak ik nog
iemand die de uitzendingen getaped had
en ze nog draaide.
En is het alleen kunst maken gelukt?

Nee.

Stilte

Maar over het algemeen kan ik nog
wel vierkant staan achter de producten
waar alleen mijn eigen naam onder staat.
Achter de verfkwast en andere dingen. Ik
kan nog heel erg staan achter individuele
producten maar heel weinig achter de
collectieve. En dat zijn toch de dingen
waaraan De Enschedese School zijn naam
ontleende.
En het vakantieboek dan?

Jawel, daar werken dingen wel samen.
En de eerste Kewi-LP is ook OK. Ik kan er
niet naar luisteren maar ik kan ook mar-
kies De Sade niet lezen, terwijl ik toch
weet dat zijn werk zeer waardevol is.

Stilte

Ondanks dat die dingen absoluut niet
op elkaar lijken. Misschien dat daar ook
een nog steeds niet overwonnen verwer-
kingsproces in zit. Het is natuurlijk
vreemd dat ik individuele producten hoog
kan waarderen en collectieve bepaald niet.
Ik heb een blik met ‘Four oil balls’ op mijn
bureau staan, maar dat is te bespottelijk
voor woorden. Het kan absoluut niet. Het
is gewoon een blamerend dieptepunt. Dat
symboliseert voor mij echt de negatieve
kanten van een moedwillig collectief.
Maar de foto waarop je met al die blikken
staat, is goed.

Ja, maar die gaat niet over het product
maar over het idee dat ik omhels. Zo’n
uitgeverijtje dat voor de kat z’n kut din-
gen produceert waar in eerste instantie
niemand op zit te wachten maar die uit-
eindelijk iets waardevols hebben – voor de
oliebollen geldt dat niet – voor een paar
honderd mensen.

Stilte

Voor mij blijven levendig in herinne-
ring de slechte producten die er ook zijn
geweest, zo goed als allerlei schaamtevolle
dingen uit het verleden je helderder voor
de geest staan dan menig hoogtepunt. Ik
realiseer me dat ik een moeizame klant
ben om te interviewen.

vervolg op pagina 53
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Wisselink zit op de eerste vrijdag van
1997 in zijn nieuwe werkkamer met een
grandioos uitzicht op de Gooise heide. En-
kele dagen geleden is hij verhuisd van
Amsterdam naar Bussum-Zuid. De dozen
in zijn werkkamer staan nog grotendeels
ingepakt. ‘Ook de andere twee argumen-
ten zijn gemakkelijk te ontkrachten,’ ver-
volgt Wisselink. ‘Onze opzet was om een
of ander literair meesterwerk te relati-
veren. Dat is trouwens de grondtoon van
alle Kewi-dingen,- of het nu een stripboek
is, een liedje of iets geheel anders. De op-
dracht om iets leuks voor de CJP-leden te
maken, hadden we te danken aan het
boekje Le moment suprême (1981) waarin
een aantal tekenaars hun visie geven op
een fragment uit het boek Zonder geluk valt
niemand van het dak (1981) van Jan Hanlo.
De eerste, onvolledige uitgave daarvan
was, naar mijn smaak, de mooiste. Die
was in de boekenweekbijlage van Het Pa-
rool verschenen. Je moest de krant ver-
knippen om dat boekje te krijgen. Ge-
woon de schaar erin! Het uitgangspunt
van De doka van Hercules was min of meer
hetzelfde. Je koopt op de rommelmarkt
een stapel strips die je verknipt. Je richt
een fantastische roman van Hermans vol-
ledig te gronde door er een goedkope

Spruitjes met slagroom
De edelkitsch van Willem Wisselink

Een van de geruchtmakendste
producten die Willem
Wisselink, tezamen met Kees
Maas, namens De Enschedese
School heeft gemaakt, is het
stripboek ‘De doka van
Hercules’ (1981) van W.F. Ber-
nards. De eerste oplage van
deze in opdracht van het
Cultureel Jongeren Paspoort
vervaardigde Classic, een ge-
illustreerde persiflage op de
klassieke roman ‘De donkere
kamer van Damocles’ (1958)
van W.F. Hermans, moest op
last van het CJP-bestuur wor-
den vernietigd. Ruim zeven-
duizend exemplaren van het
stripboek verdwenen in de
pulpmachine. De argumenten
waarmee het CJP deze moder-
ne ‘boekverbranding’.
rechtvaardigde, waren drieër-
lei: er was geklaagd over een
paar blote borsten in het
boek; het beeldverhaal had
sowieso nauwelijks enige cul-
turele waarde; en er was geen
overleg met Hermans ge-
pleegd. ‘Dit laatste argument
sloeg in ieder geval nergens
op,’ zegt Wisselink, ‘want
Hermans vond het prachtig.
Dat hebben we althans ach-
teraf gehoord.’

stripuitvoering van te maken. Die Classics
waren vroeger iets bijzonders: klassieke
meesterwerken in stripvorm vertaald.
Shakespeare in 32 pagina’s. Daar is De
doka van Hercules domweg op geïnspi-
reerd. Het gebeurt nauwelijks meer dat
een meesterwerk zo drastisch wordt ver-
commercialiseerd. We hebben er doodge-
woon kitsch van gemaakt. Sex, geweld en
bloedspatten. En dan het omslag van dat
stripboek. Is die niet van een monster-
lijke schoonheid? Nee, die Hermans-
persiflage was typisch een Kewi-product,
vol relativerende wansmaak. Pure edel-
kitsch. Alleen de titel al. Wat een popu-
lair gelul.’

Het tumult rond De doka van Hercules
leidde tot een optreden van Wisselink in
Sonja’s Goed Nieuws Show. Daar hadden

beide Kewi’s netjes om geloot. Wisselink:
‘Wie van ons ook zou worden afgevaar-
digd, hij zou met een pleister op zijn
mond in dat tv-programma verschijnen,
omdat ons boek immers was gecensu-
reerd. Maar dat vond Sonja Barend niet
zo’n goed idee. Zij behandelde in haar
live-programma het onderdeel “De week”
en ik stond bij, ik geloof, donderdag. Pal
voordat ik aan de beurt was, deed ik na-
tuurlijk snel die pleister op mijn mond,
zodat ik alleen nog maar wat kon mur-
melen.’ Toch verliep het optreden van De
Enschedese School bij Sonja’s Goed
Nieuws Show heel anders dan aanvanke-
lijk gedacht. ‘We hadden indertijd een gi-
gantische fantasie. We bliezen de zaken
ook altijd geweldig op. Goh, we worden
ongetwijfeld het hoofdonderwerp bij
Sonja. Dat is heel kenmerkend voor hoe

we toen over onszelf dachten.’ Ook an-
derszins kwam de publiciteit rond het
stripboek de leden van De Enschedese
School bepaald niet slecht uit. Dat collec-
tief kreeg zomaar een geschenk voor
haar abonnees aangereikt. ‘Vergeet niet
dat het regelmatig paniek in de tent
was,’ vertelt Wisselink, ‘zeker als we
weer eens ontdekten - en meestal veel te
laat - dat we een nieuw product aan onze
abonnees hadden moeten sturen. Dan
kwam zo’n gecensureerd boek als De doka
van Hercules als een geschenk uit de he-
mel vallen. Dat hebben we toen onder
het motto “Verboden lectuur, opnieuw
uitgebracht na vernietiging eerste op-
lage CJP” vermeerderd met alle persreac-
ties aan onze abonnees opgestuurd. Ik
kan me ook herinneren dat De Enschede-
se School een keer een ansicht van de

Willem Wisselink foto: kees tabak
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Kewi’s aan haar leden heeft verzonden:
een foto met een gigantische troep erop.
En daarbij ongeveer de volgende tekst.
Sorry, het product dat we u zouden stu-
ren, is nog niet gereed. De Kewi’s hebben
zich met een stapeltje geld een maand
lang in een kamer opgesloten. Klopten
de andere Enschedese School-leden uit
nieuwsgierigheid op de deur, dan zeiden
ze dat het vreselijk goed werd. Maar op
een gegeven moment begon het zo te
stinken dat we de deur hebben openge-
broken. We troffen de Kewi’s in zwaar
vervuilde toestand aan. Het nieuwe pro-
duct komt dus iets later.’

Willem Wisselink (1954), die diep in
zijn hart eigenlijk altijd muzikant heeft
willen worden, is via de omweg van De
1000 Idioten Records bij De Ark en na-
dien De Enschedese School terechtgeko-
men. Toen hij, nog als kunstacademie-
student, in de AKI-studio onder de trap
in de grote hal - een bolwerk waar bijna
niemand z’n gang mocht gaan - de on-
vergetelijke John Lennon-song I’m the
walrus aan het opnemen was, kwam Jo-
han Visser aanlopen. Die vond dat prach-
tig, met als gevolg dat Visser met Wisse-
link samen wilde spelen. Nadat de
AKI-studio naar De Ark was verhuisd,
gingen ze daar oefenen. Visser en Wisse-
link begonnen met de voorbereidingen
van De 1000 Idioten Records. Terzelf-
dertijd werden Kees Maas en Willem
Wisselink, die toen al onder de naam
Kewi à gogo Party samenwerkten, op
uitdrukkelijk advies van Visser, als aspi-
rant-leden van De Ark aangenomen.
Voor een bepaalde proefperiode. ‘Geert
Voskamp en Rose-Marie Gerritsen waren
aanvankelijk niet erg enthousiast over
onze komst,’ herinnert Wisselink zich.
‘Zij stonden voor een ambachtelijke
vorm van kunst: etsen, lithograferen,
zeefdrukken... Wij waren meer de relati-
verende grapjassen. We bedachten bij
voorbeeld iets en dan was ons probleem
of we daarvan nu een zeefdruk of een li-
tho zouden maken. Nee, laten we toch
maar een ets doen. En dan werd het, na
veel gedoe, uiteindelijk toch maar een
geluidsbandje. Dat was natuurlijk heel
verwarrend voor de andere leden van De
Ark en die hebben ons dan ook lange tijd
als vreemde eenden in de bijt be-
schouwd.’

Het eerste product waaraan Maas en
Wisselink hebben meegewerkt, was de
ledenprent De ondergang van het huis
Escher, een zeefdruk die op 15 januari
1977 door Voskamp was gesigneerd en in
de loop van de tijd door de andere Ark-
leden steeds met nieuwe drukgangen
werd opgesierd. De Kewi’s tekenden op 5
november van datzelfde jaar voor de
vijfde aflevering en die heet dan ook toe-
passelijk: De nieuwe hulpjes. Wisselink:
‘Onze bijdrage was een stereo-tekening.
Die moest met zo’n groen-rood brilletje
worden bekeken, maar daardoor veran-
derde ook de rest van de prent. Dat geeft
al ongeveer aan wat onze positie binnen

De Ark was. Indertijd had ik juist de ste-
reografie ontdekt. Ik fotografeerde aller-
lei familie en kennissen met twee aan el-
kaar geplakte polaroid-camera’s.
Klik-klak. Dat werkte perfect. Toen heb-
ben we een stereofoto van onszelf ge-
maakt en die netjes nagetekend. Dat had
niets met het soort kunst te maken dat
anderen met die zeefdruk voor ogen
hadden. Die toevoeging van ons lijkt
misschien een lolligheidje, maar we
hadden er wel ernstig over nagedacht.
Met de toevoeging van dat brilletje door-
braken we het twee-dimensionale vlak.
En ik moet eerlijk zeggen dat ik die zeef-
druk eigenlijk nooit mooi heb gevonden.
Nu vind ik hem pas aardig, nu hij, tot
duizend stukjes versneden, achter per-
spect is verstopt. Een mozaïek, naar een
idee van Rose-Marie. Destijds vond ik dat
er iets radicaals met die zeefdruk moest
gebeuren. Ik suggereerde om dat ding
helemaal aan barrels te snijden. Gewoon
de schaar erin! Wat kunst? Kapot maken
die prent! Niet van dat benauwde! En
wat dan? Vouw er een vrolijk hoedje van
en stuur dat aan de leden op! Zo’n aan-
pak vonden Kees en ik erg belangrijk.
Dit is, denk ik achteraf, toch onze in-
vloed op De Enschedese School geweest,
gewoon de poten overal onder vandaan
schoppen. Onder het motto: ach, wat
maakt het ook allemaal uit!’

De sleutel der bekendheid
De artistieke opvattingen van de di-

verse Ark-leden komen in de ogen van
Wisselink al helder tot uitdrukking in
het zevende product voor de donateurs
van het collectief, tevens de allereerste
uitgave van De Enschedese School. Dit
geschenk, Beroemd! De sleutel der bekend-
heid getiteld en in het najaar van 1978 af-
gerond, bestond uit zeven zeefdrukken
van onder meer de pet van Barend Ba-
rendse, het gebit van Rob de Nijs en de
anjer van Prins Bernhard. Wisselink was
een van de bedenkers van deze uitgave:
‘Dit ding was wederom een poging om
een beetje op een ander kunstspoor te
geraken. Van huis uit heb ik een grote
liefde voor edelkitsch meegekregen. Dat
was ook een behoorlijk storend element
in het contact tussen de Kewi’s en de
overige leden van De Enschedese School.
Het omslag van dat boekje Beroemd! ziet
er werkelijk niet uit. Het is rose met
bruin, een rozenbehangetje op de ach-
tergrond en dan ook nog een fout letter-
type: de Cooper Black. Om dit voor el-
kaar te krijgen, ben ik vreselijk in de
slag geweest met de andere Ark-leden.
Het is spuuglelijk. Pure wansmaak. Maar
sla je die uitgave op, dan zie je binnenin
het werk van Oosterhof en Voskamp:
handleidingen, met een heel artistiek
handschrift geschreven. Bij hen moest
alles toch altijd een bepaalde vorm van
artisticiteit uitstralen. Ik ben meer een
man van geen stijl, typisch een kind van
de anarchie op de AKI. Toen Kees en ik
op school kwamen, begonnen Hans Ebe-
ling Koning en Dries Ringenier samen

les te geven. Dan was het meteen de hei
op, tekenen, bomen afbreken en daar
weer iets van maken. Dat had ook al iets
relativerends. En dit ben ik in de dingen
die ik daarna met Kees heb gemaakt,
steeds vaker gaan combineren met die
edelkitsch. Spruitjes met slagroom. Dat
streef ik trouwens nog steeds na, ook in
de bedrijfsfilms die ik tegenwoordig
maak. Mensen mogen soms best eens
een beetje schrikken. Daar is helemaal
niets op tegen. Gatverdamme! 

Deze benadering viel niet bepaald in
goede aarde bij de serieuzere leden van
De Enschedese School. Die reageerden
altijd en eeuwig van: mopperdemopper.
En nadat Dingenus van de Vrie en Jasper
Holthuis al waren afgehaakt, stapten
Voskamp en Rose-Marie Gerritsen eind
’79 plotseling uit De Ark. Van de ene dag
op de andere. Ze zijn ook niet meer ko-
men opdagen. Ondanks dat Voskamp al-
tijd op onze producten zat te mopperen,
vond ik het jammer dat ze eruit waren
gestapt. Hij was een aimabele man. Hun
uittreden was een verlies voor De Ark.’

Four oilballs
Nadat het collectief De Enschedese

School tot vier leden was teruggebracht,
brak ‘de pleuris’ in De Ark uit. Het kwar-
tet had ineens vrij spel. Om de breuk
met het verleden te benadrukken, blon-
deerden de vier Ark-leden hun haren.
Dat paste mooi bij de punktijd. En het
was de eerste voorbode van een nieuwe
stijl. ‘Onmiddellijk gaven we het Eau de
vie en de Four oilballs on heavy syrop uit,
twee producten die ongetwijfeld waren
gesneuveld als Voskamp en Rose-Marie
nog tot het collectief hadden behoord.
Die oliebollen, dat waren wij natuurlijk

zelf. Dat blik met die Four oilballs was
een volstrekt waardeloos product, maar
een fraai staaltje edelkitsch.’

Naar aanleiding van de uitgebroken
anarchie binnen De Enschedese School
stapte het bestuur van stichting De Ark
op. Als nieuwe bestuurders trok het vier-
tal zulke illustere figuren als Wim T.
Schippers en Rik Zaal aan, VPRO-cory-
feeën met wie de afzonderlijke leden
van De Ark in het verleden al eens te ma-
ken hadden gehad. De Kewi’s verzorgden
bijvoorbeeld een onderdeel van het
radioprogramma De Nachtgeest. Wisse-
link: ‘Dat hebben we een paar keer in de
VPRO-studio’s in Hilversum opgenomen.
Dan kwam Schippers met die rare puk-
kel om zijn schouder bij ons binnenlo-
pen: “Ik ben Jeanette van Gool en ik kom
u eventjes interviewen.” Hij heeft ook
een keer als Edith Piaf met ons meege-
daan. Zij bleek niet dood, maar wel erg
flatulent. Als ze sprak, liet ze aldoor
winden. Schippers heeft ons ook geleerd
hoe we realistische winden op de radio
konden laten weerklinken. Dus: niet op
de pols, maar op de arm, met kleren er-
tussen. Want iemand die winden laat,
staat meestal niet in z’n blote kont. Dat
is althans de theorie van Schippers”.

Kewi’s
Na de ommekeer bij De Ark werden de

Kewi’s plotseling heel belangrijk voor De
Enschedese School. Maas en Wisselink be-
dachten allerhande concepten waarvan
ze nu eens een liedje maakten, dan weer
een stukje voor een radioprogramma. Uit
deze sketchjes zijn onder meer de liedjes
voor de langspeelplaat Life is like a penguin
(always black & white) ontstaan. Daarnaast
hebben de Kewi’s hun dartele invallen
bijvoorbeeld ook vastgelegd op video, zo-

Sleutel tot beroemdheid

Angry young men foto: david van ‘t veen

Enschede, 1978. Een persfoto bestemd voor publicatie.
Frans Oosterhof na het verknippen en verlijmen van zeven
gezeefdrukte bouwplaten. Op en top Hollander: een combinatie
van Barend Barendse, Henk Vonhof, Willem van Hanegem, Dries
van Agt, Rob de Nijs, Chriet Titulaer en Prins Bernhard.
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als het Ballet for two faces. Stills van deze 
video werden in het eerste nummer van
De Enschedese School afgedrukt. In die da-
gen had kunst, volgens Wisselink, veel
meer mogelijkheden: ‘Op de Dokumenta
van 1977 was de meest fantastische video-
art te zien. Ik kan hierbij nu wel verklap-
pen dat ons Ballet for two faces lichtelijk op
die videostorm in Kassel was geïnspi-
reerd. De Dokumenta had een geweldige
output.’ En Wisselink vervolgt: ‘In de sa-
menwerking tussen de Kewi’s was Kees al-
tijd veel meer de kunstenaar en ik iets
meer de practicus. Dat was ook ons uit-
gangspunt. Wij waren immers geen gra-
fici of muzikanten, maar ons doel hei-
ligde de middelen. Het aardige van onze
samenwerking was dat ik de aanzet tot
zo’n idee van hem kon geven. Dan werd
het iets van de Kewi’s. We zijn bijvoor-
beeld ook heel druk met monumenten
bezig geweest. Wat is een monument?
Een krankzinnig ding: een sokkel met
een paar struikjes eromheen. Het heeft
iets symmetrisch en een plaquette is ook
vaak aangebracht. Het valt niet mee om
een mooi monument te verzinnen. Met
dergelijke overwegingen van mij wist
Kees dan altijd wel weer iets verrassends
te doen. In dit geval is het liedje Monu-
ment eruit voortgevloeid. Kortom, de Ke-
wi’s verzonnen iets en dan zagen ze wel
waar ze uitkwamen. Deze speelsheid die
Schippers ook uitdraagt in alles wat hij
aanpakt, mis ik erg in de hedendaagse
kunst. Het is allemaal zo ernstig.’

Ook in hun muziek hebben de Kewi’s
vaak naar edelkitsch gestreefd, zoals in
het nummer The little lonely accordion dat
op hun  tweede langspeelplaat Terracotta
me, baby werd opgenomen. Ook een num-
mer zoals Right-left is, in de ogen van Wis-
selink, onvervalste kitsch: ‘Dat was een
persiflage op al die popgroepen met hun
oeverloze geluidseffecten. En wat te den-
ken van de hoezen van onze beide LP’s?
Dat is toch ook edelkitsch. Evenals het
Kewi Vakantieboek met al die toneelstuk-
ken die je op de camping kunt spelen. Dat
was een vorm van nieuwe burgerlijkheid.
En die verzameling Tableaux litéraires is na-
tuurlijk ook mooi van lelijkheid, al heb ik

nooit begrepen waarom steeds meer pro-
ducten van De Enschedese School een
Franse titel moesten krijgen. Het boekje
Harmonie d’images van Frans Oosterhof.
Waarom toch? Ik spreek bijvoorbeeld nau-
welijks een woord Frans. Kan hoogstens
drie stokbroden bestellen als ik in Parijs
ben. Die titels klonken allemaal zo hoog-
dravend. Dergelijke pretenties zul je in
het werk van de Kewi’s tevergeefs zoeken.
In onze liedjes wordt iets opgezet en dat
krijgt vervolgens een geheel andere twist.
Je wordt erdoor opgezogen en dan word je
plotseling met iets hoekigs geconfron-
teerd. Ik weet niet of dit een kenmerk van
edelkitsch is, maar dergelijke tendensen
zijn volop aanwezig in de liedjes en an-
dere dingen die de Kewi’s hebben ge-
maakt. Het liedje Little Asia op de tweede
LP begint bijvoorbeeld heel minimaal en
wordt dan krankzinnig massaal. Zulke ef-
fecten. Had een videocassette onder water
nog maar iets van geluid voortgebracht,
dan hadden we dat ongetwijfeld ook ge-
bruikt. Het is aan de samenwerking met
Johan Visser te danken dat de langspeel-
plaat Terracotta me, baby niet volkomen ka-
pot is geproduceerd.’

Het blad De Enschedese School
In het najaar van ’81 verhuisden de

vier leden van De Enschedese School naar
een oud pakhuis, het pand aan de Kanaal-
straat 204 in Amsterdam, niet ver van de
Nederlandse Film- en Televisie Academie.
Bij deze verhuizing speelden de successen
van Fay Lovsky en De 1000 Idioten Records,
aldus Wisselink, een belangrijke rol: ‘Vis-
ser en ik moesten dikwijls in Amsterdam
en Hilversum zijn. Heel praktisch. Boven-
dien wilden we wel iets meer erkenning.
Dat was geen luchtfietserij, getuige het
grote artikel over De Enschedese School in
Avenue. Bovendien werkte Visser als mu-
ziekproducer bij de VPRO-radio. 

Enschede was voor ons toch een be-
schermde omgeving. Wereldberoemd wa-
ren we,- daar. Alles wat we maakten, werd
even prachtig gevonden. Ha ha, wat leuk
van Wisselink! Kijk, daar heb je Visser ook
weer! Als we het in die industriestad kon-
den maken, lukte het, volgens ons, mis-
schien ook wel in Amsterdam. Daar liepen
Schippers en al die andere begaafde kun-
stenaars rond. Daar moest je veel meer
met je lul op tafel. Je was er helemaal nie-
mand. En als ik eerlijk ben, moet ik
opmerken dat De Enschedese School
eigenlijk ook niet veel verder gekomen is.’

Een belangrijke activiteit in de eerste
Amsterdamse jaren van De Enschedese
School was de uitgave van het gelijkna-
mige periodiek. De eerste twee nummers
daarvan waren overigens nog in het Oos-
ten gemaakt. Wisselink: ‘We wilden ook
een soort catalogus van de producten uit-
geven die we in de loop van de tijd had-
den gemaakt. Bovendien kon dat blad zelf
als een kunstproduct worden verkocht,
maar daar heb ik altijd moeite mee ge-
had. Het bevatte, op enkele uitzonderin-
gen na, hoofdzakelijk reproducties van
kunst. Dat is iets anders dan een zelfstan-
dig kunstwerk. Toen we naar Amsterdam
waren verhuisd, werd Oosterhof hoofdre-
dacteur van De Enschedese School. En daar-
mee verdween helaas de speelsigheid uit
het blad. Met dat belachelijke artikel over
die vrouwenportretten in het negende
nummer van De Enschedese School heb ik
nog geprobeerd om een beetje met dat ni-
veau van kunst mee te gaan. Je ziet aan
die portretten dat de schilder verliefd op
die vrouwen was, maar Jan Dietvorst en
Jochem de Graaf hebben mij en plein pu-
blic toen volledig neergesabeld.’ Vanaf het
portrettennummer van De Enschedese School,
dat in september 1982 verscheen, maakte
Dietvorst deel van de redactie uit. ‘Hij was
een grote aanwinst voor het collectief,’

Front page news

(Wat eraan voorafging: Droogbek wacht een onthaal in Henks ouderlijk huis, storing
bij een wasbeurt.)

‘Henkie... Doe es open voor je teefje van hiernaast. Nelly’s keeltje voelt zo dor.’
‘Ook dat nog...’ zucht Henk.
‘Opendoen,’ gebiedt Droogbek. Zelf gaat hij achter de deur staan.
Ze valt Henk recht in de armen en stamelt ‘bekkie, bekkie...’. Vòòr Henk het weet
ligt ze op haar knieën aan zijn geslacht te zuigen, voor hij het weet voelt hij ook bij
hem van binnen beweging. Droogbek sluit de deur. Zonder haar werk te staken
ziet ze de ander vanuit haar ooghoeken, ze verslikt zich, laat dan Henks pik los en
zegt dat meer zielen meer vreugd betekent.
‘Geen “zielen” maar “zuilen”, zegt Droogbek, kleedt zich ook uit en gaat naast
Henk staan. Het buurmeisje kijkt haar ogen uit. 
‘Maar... Ze zijn precies hetzelfde, even groot, even dik, oh... Hoe moet ik dat verar-
beiden!’
‘Zo,’ zegt Droogbek kalm. Hij pakt een stoel en zet die tussen hem en Henk in. 
Even later ligt het buurmeisje tussen beide badmeesters fanatiek te droogzwem-
men. 

Beneden in de huiskamer wordt het gesprek gestoord door het geschuif van de
stoelpoten op het slaapkamerzeil. De buurman is op de koffie gekomen en vraagt
waar zijn dochter is.

‘Ik kan er niks aan doen, buurman,’ zegt Henks vader. ‘Ze wilde de jongens even
dagzeggen. Ach die kinderen... Je hebt het niet in de hand.’
‘Je hebt gelijk ook,’ beaamt buurman. ‘Bovendien: vijf jaar verdrukking blijft lang
in je lijf zitten. Laat de jongelui maar van de vrijheid genieten. Het kan zo weer
voorbij zijn.’

Opnieuw kraken de traptreden, hoe onhoorbaar Pia ook naar boven probeert te
sluipen. De deur van Henks slaapkamer kraakt niet, die piept.
‘Kom jij er dan ook maar in,’ zegt Droogbek licht steunend. ‘Het zal allicht acroba-
tisch worden, maar we zijn ten slotte jong.’

Acrobatisch wordt het. Voor zover omstandigheden en getal dat toelaten is er
sprake van een pyramide, er zijn benen, er is een punt, er is een basis. Nelly ver-
richt daarbij kunsten, een trapezewerkster waardig. Los van alles, slechts met de
mond hangend aan een van beide zuilen. Daarna wordt het zo gerangschikt dat
Pia kruipend op het zeil als een heus dier des velds wordt benaderd door Droog-
bek, Henks lippen plakken tussen de blanke Victorie van zijn buurmeisje. 
Om en om gaat het. 
Laag wordt hoog, hoog wordt laag. 
Tot opnieuw de deur opengaat.

- WORDT VERVOLGD -

De zuilen van Hercules - deel 6 - door Atte Jongstra

Wisselink en Maas: Bernhard en Carmiggelt. Wisselink en Voskamp: Christina en De Corte.
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merkt Wisselink op, ‘een serieus kunste-
naar die prachtige dingen maakt. Dat ge-
schenk Een vooroorlogs verlangen met die
vijftien dia’s van imaginaire landschap-
pen vind ik nog altijd een prachtig pro-
duct. Die Zwarte schijf op dat raam is veel
minder, maar soit, wij hebben dat oortje
van Vincent van Gogh gemaakt. Met Diet-

vorst heb ik nog iets over landschappen
willen maken, maar dat kregen we niet
meer door de redactie. Ik werd onophou-
delijk met die portretten om de oren ge-
slagen.  Ex communicado. Wat ik ook te
berde bracht, de reactie van de anderen
was altijd hetzelfde. Nee, nee, nee, dat is
niets.’

Wat Wisselink betreft, is Tableaux litérai-
res het laatste product waaraan de vier le-
den van De Enschedese School in een
stimulerende coöperatie hebben gewerkt.
Daarna begonnen de ego’s steeds meer op
te spelen in het voormalige pakhuis aan de
Kanaalstraat. Het conflict tussen commer-
ciële en niet-commerciële activiteiten be-
gon steeds grotere vormen aan te nemen.
Na het tiende nummer van De Enschedese
School stapte Oosterhof uit het collectief op
en daarna stierf het blad vrij snel een stille
dood. Visser legde zich meer en meer op
zijn muziekproductie voor Idiot Records
toe. En Wisselink ging met Fay Lovsky on-
der meer radiocommercials maken. ‘Alle-
maal heel verwerpelijk in de ogen van de
overige Enschedese School-leden.’

Onzichtbaar
De zwaarste slag die Wisselink in zijn

Enschedese School-periode te verwerken
heeft gekregen, is de breuk met zijn artis-
tieke compagnon Maas. Na een mislukt op-

treden in het Hamburgse rockcafé Onkel
Peu stapte Maas uit de Kewi’s. ‘Dat was ver-
schrikkelijk,’ vertelt Wisselink. ‘Het was,
alsof je door een kanonskogel wordt ge-
raakt. In het begin voel je niets, maar later
begint het steeds meer te schrijnen. In
1984 was Terracotta me, baby ook in Duits-
land uitgebracht, maar Kees en ik waren
niet in staat om een professionele promo-
tieshow op de planken neer te zetten. We
kwamen niet verder dan een touwje-plas-
tic-plakband-wasknijper-gedoe. Dat werd
in Nederland al vaak niet begrepen, laat
staan in Duistland.’ Door de breuk met

Maas was Wisselink zwaar aangeslagen,
maar hij is toen niet uit het collectief ge-
stapt: ‘Op een gegeven moment hoorde ik
dat Kees met Dietvorst, onder het mom
van De Enschedese School, een tentoon-
stelling in De Gele Rijder in Arnhem had
georganiseerd, maar de rest van het collec-
tief wist nergens van. Toen is er weldra
een crisisvergadering bijeen geroepen
waarbij, behalve de beide tentoonstel-
lingsmakers, Ronald Mulder, Johan Visser,
Hans van Woudenberg en ik aanwezig wa-
ren. Het slot van het liedje was dat Kees
Maas en Jan Dietvorst de rest van De En-
schedese School-leden ontsloegen, omdat
zij niet goed genoeg waren. De twee
overgeblevenen hebben vervolgens nog
een aantal - soms best aardige - producten
gemaakt, maar de bloeitijd van De Ensche-
dese School blijft voor mij toch de periode
waarin een relativerende twist in de pro-
ducten tot uitdrukking kwam.’ En na een
korte stilte gaat Wisselink verder: ‘Ik denk
wel eens: misschien had ik uit De Ensche-
dese School moeten stappen, toen Kees en
ik uit elkaar waren gegaan. Daarna ben ik
alleen maar een grote stoorzender ge-
weest.’

Ondanks de pijn die het afscheid van de
Kewi’s heeft opgeleverd, zal Wisselink ook
in zijn nieuwe onderkomen in Bussum veel
werk van Maas aan de muur hangen. ‘Ik
vind hem nog steeds een groot beeldend
kunstenaar. Die Gevleugelde verfkwast... ge-
weldig! Jammer dat hij er een beetje mee
opgehouden is. Hij ziet het nut er, geloof ik,
niet meer van in. Dat herken ik wel.
Waarom zou ik, behalve voor mijzelf, über-
haupt nog muziek willen maken? Een jaar
of vijf geleden heb ik een liedje voor Kinde-
ren voor kinderen geschreven: Onzichtbaar.
Dat was het laatste.’
JH

Merchandising: Kip & Bill contra Barbie & Ken De Ké van Kewi’s

Wisselink als Sidonia, Lovsky als Wiske en Wisselink weer als Suske in een pilot voor de VPRO

Nog meer merchandising

Terracotta me, baby!
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Hoes eerste langspeelplaat



Laatstepost 39 ~ reportage ~

De Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag houdt nauwkeurig in
de gaten wat Nederlandse uitge-
verijen doen. ‘In veel landen’,
vertelt Theo Vermeulen, één van
de beheerders van de bijzondere
collecties van de KB, ‘bestaat een
depotverplichting. Dat wil zeg-
gen dat uitgevers verplicht zijn
van ieder boek of tijdschrift dat
ze maken een exemplaar af te
staan aan de nationale biblio-
theek. Maar in Nederland be-
staat, zoals dat heet, een vrijwil-
lig depot.’ Voorstellen voor het
invoeren van een depotverplich-
ting zijn in Nederland altijd weg-
gestemd uit angst voor de moge-
lijkheid tot censuur die daarmee
geschapen zou kunnen worden.
Theo Vermeulen: ‘Zo’n vrijwillig
depot maakt ons werk er niet
makkelijker op. De grote uitgeve-
rijen, dat is natuurlijk geen pro-
bleem. Maar hoe komen wij te
weten welke kleine uitgeverij er
nou weer in het leven is geroe-
pen? En wat geeft zij uit?’ 

Zou er een depotverplichting
voor uitgeverijen hebben be-
staan, dan zou het verzamelde
werk van De Enschedese School
misschien in de Koninklijke Bi-
bliotheek te vinden zijn geweest.

‘Het is niets maar we zorgen er goed voor’
den haag - Er is maar één plek in Nederland waar het verza-
meld werk van De Enschedese School kan staan: de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Een bezoek aan goed
afgeschermde, betonnen ruimtes in de Haagse ondergrond
maakt duidelijk dat daar wel werk van De Enschedese School
te vinden is, maar geen verzameld werk. ‘Goed dat u er ons
attent op maakt. Dat stripverhaal moeten we misschien toch
maar bij ZKW onderbrengen.’  

Met de nadruk op ‘misschien’.
Vermeulen: ‘Het gaat ons na-
tuurlijk primair om boeken en
tijdschriften. Wat we met andere
uitgaven van zo’n uitgeverij zou-
den hebben gedaan, durf ik niet
te zeggen.’

Werk van De Enschedese
School is op alle mogelijke ma-
nieren verspreid. Vele, zo niet
alle, verspreidingskanalen zijn
gebruikt. Het kwam via de PTT
bij donateurs en abonnees, di-
rect of via het Centraal Boekhuis
bij boekhandelaren, direct of via
speciale distributeurs bij tijd-
schriftverkopers, via museum-
boekwinkels – als die het ten-
minste wilden hebben – bij
museumbezoekers. 

Geen van de kanalen is lang
of bij voortduring gebruikt.
Daarvoor was het werk te gril-
lig. Het paste altijd alleen maar
even. Twee keer achter elkaar
komt er een boek en dan ineens
een racewagen. Je kunt jezelf
wel een uitgeverij noemen,
maar wil je dat ook worden, dan
moeten anderen je ook zo wil-
len noemen. Zouden klanten be-
reid zijn geweest de betekenis
van het woord uitgeverij zover

op te rekken dat er tijdschriften,
boeken én beeldende kunst in
pasten, dan zouden ze alles van
de uitgeverij hebben kunnen en
willen hebben. Maar zulke klan-
ten zijn er niet geweest. Er is dus
niemand die al het werk van De
Enschedese School bezit. Ook de
Koninklijke Bibliotheek niet.

Maar het bestaan van uitge-
verij De Enschedese School is
niet aan de bibliotheek voorbij-
gegaan. Enig zoeken in de com-
puter – de liefhebbers van het
wereldwijde web kunnen dat
zelf doen via http://www.kon-
bib.nl/ – levert negentien titels
van en één over De Enschedese
School op. De gevonden voor-
werpen zitten in wat ‘het depot
van Nederlandse publikaties’
heet. Vermeulen: ‘In het depot
zitten alle Nederlandse boeken
waar de bibliotheek beslag op
heeft weten te leggen. Ze staan
in de regel op chronologische
volgorde maar soms zetten we
series als de Bouquetreeks bij el-
kaar. Als het goed is zitten alle
boeken die we van De Ensche-
dese School hebben in het de-
pot. Maar ze gaven sommige
heel bijzondere boeken uit. Der-
gelijke exemplaren nemen we
apart en zetten we in wat in de
wandelgangen “oude drukken”
wordt genoemd maar officieel
“bijzondere collecties” heet. In
dit geval zitten ze in een afde-
ling daarvan met de naam ZKW,
de Zeldzame en Kostbare Wer-
ken 19de en 20ste eeuw. Daar
staan veel dingen die niet echt
een gewoon boek te noemen
zijn.’

Vermeulen gaat voor naar de
oude drukken. Zoals het in Den
Haag zoeken is om van de auto-
weg bij één van de grote kanto-
ren aan te komen, zo is het in de
Koninklijke Bibliotheek zoeken
om van een kantoorkamer in het
magazijn te belanden. Het is een
weg door grote lichte zalen die
eindigt in betonnen gangen met
door ijzeren hekwerk afgeschot-
te ruimtes. 

Na de smalle en duistere
doorgang is er ineens licht en
zijn we in wat voor een blibiofiel
een paradijs moet zijn, een
kleine sporthal gevuld met kas-
ten waarin de mooiste boeken
van de afgelopen twee eeuwen
staan. Vermeulen leest zachtjes
het catalogusnummer hardop en
verdwijnt in een gangetje tussen
twee kasten. Hij komt te voor-
schijn met de Stijloefeningen van
Queneau die door De Enschedese
School zijn uitgegeven. Het is
een uitvoering in chique
zwart/wit cassette met zilveren,
Queneau, en gouden, Stijloefe-
ningen, opdruk. In hetzelfde
gangetje maar aan de overkant
ligt onder een boek met gedich-
ten van Leo Vroman en kleurige
litho’s van Hans Truijen het
Kleurloosboek van De Enschedese
School. Vermeulen pakt het en
legt het naast De schoonheid van de
vrouw op een leestafeltje. Daarna
verdwijnt hij in een andere gang
en komt terug met Villa Naspier.

Na vluchtige lezing worden de
boeken weer opgeruimd en gaat
Vermeulen voor naar weer een
derde gang. Daar staat Tweeën-
twintig kleuren. Vermeulen opent
het. Blanco vellen gekleurd pa-
pier. Geen letter in druk. Even is
het stil. Dan zegt Vermeulen:
‘Het is niets maar we zorgen er
goed voor.’

Voor een rondgang door het
depot draagt Vermeulen de ver-
antwoordelijkheid over aan Rob
Buying, chef magazijnen van de
Koninklijke Bibliotheek. Weer
wordt er een niet na te vertellen
weg afgelegd door deuren, over
trappen, door gangen, langs hek-
ken naar een grotere en lichtere
sporthal vol oude drukken.
Buying: ‘Het depot met Neder-
lands en Vlaams werk wordt in
de originele staat bewaard. In dit
depot is inbinden absoluut ver-
boden. We willen dat de mensen
over honderd jaar hier kunnen
zien wat er honderd jaar geleden

in de uitgeverij gebeurde.’ Het
zoeken is lastiger dan bij de bij-
zondere collecties. Hier staan
alle boeken. En allemaal door el-
kaar. Gewoon in volgorde van
verschijnen. Dus niet soort bij
soort maar een strip naast een
proefschrift naast een boek over
haken. 

‘Deze signaturen, daar snap
ik niks van... NZ... 1982... ik heb
het idee dat de signatuur niet
goed is.’ Maar dan: ‘Ha, daar is
het.’ Het Kewi vakantieboek in een
tientallen meters lange rij van
op het eerste gezicht allemaal
Kewi vakantieboeken. Op het
tweede gezicht blijken de boeken
alleen dezelfde afmetingen te
hebben. 

Ook het vinden van de Stijloe-
feningen is ingewikkeld. Net als
bij de oude drukken blijken ze
hier, in het depot, apart te staan
in een verloren hoekje. ‘Een af-
wijkend formaat, hè?’ 

Tenslotte is het zoeken naar A
X-mas carrot. ‘VC 40.000, waar
staat VC 40.000?’ Tsja. ‘Het is
waarschijnlijk een heel klein
boekje, hè?’ A6 ja, dat is klein.
‘Hier moet het tussen staan.’
Omgeven door de serie Dochter
van de aarde, de Bouquetreeks en

Snorkels staat keurig ingeklemd
tussen boekensteunen een rijtje
boekjes. Met de aflevering van
de A6-reeks van De Enschedese
School ertussen. ‘Perfect. Ik wist
niet dat het ook echt A6 was.
Klein, hè?’

Ook Buying begint over de de-
potverplichting. ‘Ik begrijp het
wel dat die hier niet wordt vast-
gelegd. Maar ik ben wel eens in
de vakantie naar de Bibliothèque
Nationale in Parijs geweest en
dat is wat, hoor. Daar zijn wij
kleine jongens bij.’

Pas dan dringt het goed tot
me door. Deze mannen proberen
de droom te realiseren van de
complete verzameling van alle
Nederlandse boeken voor altijd.
Diep in hun hart zouden ze best
willen dat de koningin zou ver-
ordonneren dat alle onderdanen
haar van ieder boek dat ze ma-
ken een exemplaar moesten ge-
ven dat de vorstin in de kelders
van haar paleizen voor de eeu-
wigheid zou bewaren. Zoals As-
surbanipal meer dan tweeëneen-
halfduizend jaar geleden meer
dan twintigduizend kleitablet-
ten van zijn tijd zo goed in zijn
bibliotheek in Nineve liet op-
slaan dat we er nu het Gilgamesj-
epos nog kunnen lezen. Maar
tussen droom en daad staan de-
mocratische bezwaren. Een ver-
plichting kan niet opgelegd wor-
den. Voor het bestrijden van de
vervelende gevolgen daarvan,

niet vanzelf alle boeken, doen de
medewerkers van de Koninklijke
Bibliotheek hun uiterste best. 

Op weg naar de uitgang be-
spreken we De doka van Hercules.
De Koninklijke Bibliotheek heeft
zowel een exemplaar dat door
het Cultureel Jongeren Paspoort
is uitgegeven als een exemplaar
dat door Espee is gemaakt. Maar
de uitgave van het CJP is uniek.
Die hele druk is door het toen-
malige bestuur van de vereni-
ging onder voorzitterschap van
socialist Han Lammers vernie-
tigd. Dat ding moet een fortuin
waard zijn. Het gesprek krijgt
zo’n opgewonden toon dat de
enige mevrouw in de leeshal
waar we doorheen lopen, ‘ssjt’
begint te sissen. De heren van de
Koninklijke Bibliotheek kijken
nog even op hun respectievelijke
lijstjes. 

‘Hé, dat bijzondere exemplaar
van De doka van Hercules staat ge-
woon in het depot.’ ‘Maar daar is
het veel te uniek voor.’ ‘Die strip
moeten we misschien toch maar
bij ZKW onderbrengen.’ 

‘Ssjjjjtttt!!!’
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Een werkstuk spreekt
voor zichzelf, de ‘Stijloefenin-
gen’ ook. Wel kan ik iets vertel-
len over hoe het ontstond. 

Ik zat op de avondopleiding van
de Rietveld academie en was ge-
fascineerd door typografie. Uit
hoofde daarvan interviewde ik
acteurs. De belangrijkste was wel
Henk van Ulsen. Ik vertelde hem
dat hij volgens mij net als ik
tekst vorm gaf en dat ik graag
daarover met hem van gedach-
ten wilde wisselen. Wanneer las
je een stilte in? Wanneer ga je
schreeuwen? Waar leg je een
klemtoon? Daar is een korte

Wat kan een tekst
zeggen voor 
hij wordt gelezen ?

vriendschap uit voortgekomen.
In die tijd ben ik naar een voor-
stelling van hem geweest in een
schuur ergens in Zaandijk. Een
vestzaktheater waar het ge-
plande decor niet in paste en tot
een bak werd teruggebracht. Een
stuk voor één acteur. Omdat de
zaal was uitverkocht, zat ik ach-
ter een pilaar en zag Van Ulsen
niet. Ik hoorde alleen zijn stem.
Juist daardoor kon ik in mijn
hoofd zijn gesproken tekst syn-
chroon typograferen. Zo ont-
dekte ik wat over grote letters,
kleine letters, witregels en het
hele circus van het vormgeven
van tekst. Ik kwam tot de overtui-

ging dat het mogelijk moest zijn
om door vormgeving al iets zicht-
baar te maken op het moment
dat voorafgaat aan het feitelijk
lezen van een tekst. Waar ik dat
vandaan heb, weet ik niet, maar
eigenlijk ben ik daar nog steeds
mee bezig. Toen ontstond het ver-
langen om eenzelfde tekst  - ik
dacht aan dialogen omdat je dan
het interview, de theevisite, de
ondervraging, kortom allerlei va-
riaties hebt - op steeds verschil-
lende manieren te typograferen.
Ik vroeg een auteur die te schrij-
ven, maar toen puntje bij paaltje
kwam wilde hij niet. Op een
avond zat ik in een restaurant
met vrienden te eten en vertelde
ze wat ik nou eigenlijk wilde. Ik
kon het moeilijk onder woorden
brengen, maar daar inhet sche-
merige donker sprak het niet on-
gemakkelijk. ‘Ik wil één verhaal
en ik wil de inhoud door typogra-
fie zichtbaar maken. Maar ik
weet absoluut niet waar ik zo’n
verhaal zoeken moet.’ Toen ik
uitgesproken was, tikte een
meneer van twee tafeltjes ver-
derop mij op de schouder. Hij
had het gesprek afgeluisterd en
wees mij op de Stijloefeningen van
Queneau. Hij had gelijk. Het was
beter dan wat ik zocht. Eén ver-
haal op 99 verschillende manie-
ren verteld. Het jaar voor mijn
eindexamen ging ik er al mee
aan de slag. De docent aan wie ik
vroeg het te mogen doen, zag er
geen brood in en gaf me geen toe-
stemming om zijn opdracht te
negeren. Maar voor het eindexa-
men mocht ik zelf uitmaken wat
ik deed. Ik nam als uitgangspunt
dat ik geen komma, maar dan
ook geen komma aan de oor-
spronkelijke tekst van Rudy Kous-
broeks vertaling zou veranderen.
En ik zou de essentie van iedere
oefening, de verschillen in stijl,
leesbaar maken in de typografie.
Frans Oosterhof begon zo onge-
veer in het laatste jaar dat ik op
de academie zat les te geven op
de Rietveld. Voor begrippen waar
ik wel een notie van had maar
die ik niet onder woorden kon
brengen, wist hij namen. Dus on-
middellijk na de tweede of derde
les wist ik dat hij de man was
waar ik bovenop moest gaan zit-
ten. Frans was erg enthousiast,
zowel over de Stijloefeningen als
over mijn plannen ermee. Ik nam
niet alle oefeningen van
Queneau, omdat ze niet allemaal
verschillende verborgen structu-
ren hebben. Ik koos dertig oefe-
ningen in de hoop - maar dat is
niet helemaal gelukt - dat ik
daarmee op het grofste niveau
alle verschillende structuren van
Queneau’s oefeningen te pakken
had. Ik maakte een blad per week
en produceerde er uiteindelijk

Melle Hammer over exercises de style
dertig. Tien haalden de eind-
streep niet, twintig bleven er
over. Dat was genoeg, zeker toen,
hoewel ik het nu anders zou
doen. Toen het werkstuk klaar
was, zei Frans Oosterhof dat hij
er graag een uitgave van De En-
schedese School van wilde ma-
ken. Dat vond ik fantastisch.
Want bij De Enschedese School
gebeurde iets wat ik op mijn aca-
demie niet vond. Een drukker die
ik kende, wilde de oefeningen
wel drukken voor een heel zacht
prijsje. De uitgave was ‘een schok
der herkenning’ in typografisch
Nederland. Hoewel we een lange
traditie in de typografie hebben,
was er nog maar zelden zulk ex-
pliciet werk gemaakt. Nee, ik ben
niet bij De Enschedese School
blijven hangen, zelfs niet als
abonnee. Ik haakte af bij de olie-
bollen. Al eerder vond ik dat ze
wel erg leunden op dingen die
geweest waren. Ze reageerden op
dingen van buiten door die te
vergrappen. Uiteindelijk heb ik
mijn abonnement opgezegd.
Maar daardoor heb ik wel de
racewagen en het zwaard gemist.
Goeie dingen. Jammer. Maar
goed, om terug te komen op de
Stijloefeningen, het werkstuk
maakte duidelijk wat ik zocht en
eigenlijk ben ik tot op de dag van
vandaag daar verder mee gegaan.
Vijftien jaar ben ik nu bezig en
de eerste jaren riepen mensen
vaak: ‘Wat ben je toch veelbelo-
vend!’ Ze kenden mijn werk niet.
Ik heb bijvoorbeeld tien jaar na
Queneau een ander boekje ge-
maakt, aaa ooH é. Ik noem het
zelf een typografisch verslag van
een applaus. Van één woord heb
ik met typografie een verhaal ge-
maakt. Dat is dus het omge-
keerde van wat ik met Queneau
had gedaan. In drie maanden
hard werken heb ik driehonderd
bladzijden geproduceerd. Vijftig
daarvan staan er in het boekje.
Ook dat werkstuk werd gewaar-
deerd. Alleen, het blijft wonder-
lijk hoe zelden je de gelegenheid
krijgt je verworvenheden uitbun-
dig in te zetten. Een vriend van
me klaagde eens dat hij een pop-
concert moest bespreken dat hij
vreselijk slecht vond. ‘Wat moet
ik er in zevenhonderdvijftig
woorden over schrijven?’  Ik heb
hem aangeraden de drie kolom-
men met de grote letters KUT te
vullen. Maar dat kon natuurlijk
niet. Dus krijg je weer zo’n grijze
brei over niets. Aanhalingstekens
openen, aanhalingstekens slui-
ten. Vliegenpoepjes zijn dat, die
aanhalingstekens.

Zoals ik zei, een werkstuk
spreekt voor zich.
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De DES-kunstenaars bleven
zoeken achter de werkelijkheid.
Terwijl de wetenschap voort-
bouwde aan het verlichtingspro-
ject zochten zij een weg vooruit
in oude ambachten, verre stijl-
vormen en vreemde gebruiken.
Het kost weinig moeite over Dic-
kens ridiculiserende boekjes te
maken. 

Maar in alle culturen en tij-
den zoeken de kunstenaars
troost en mededogen. Hun stre-
ven is daartoe echter niet be-
perkt, het gaat ook om de om-
gang met De Kunst dat ze
overkomt. In de ambachtelijke,
stijlvaste kunst zijn gebrek aan
vakmanschap en een gebrekkige
voorstelling de bron van alle el-
lende. Vakmanschap is de eerste
afgunst van waaruit alle Kunst
is voortgekomen. Van oudsher
werden de kwellingen van een
gebrekkige voorstelling met af-
schrikwekkende bewoordingen
en angstaanjagende banvloeken
gepareerd. Gebrek aan stijl en
techniek vormen een continue
bedreiging voor De Kunstenaar:
De Kunstenaar  kan door het
kwaad worden gegrepen en
meegesleurd in de diepe put
waar hij voorgoed voor zijn zon-
den moet boeten. 

In de hoofdsteden van de wes-
terse landen gaan jaarlijks dui-
zenden mensen naar de musea
voor Moderne Kunst, symbool
voor het vagevuur tussen tradi-
tie en vernieuwing. Gedurende
drie uur kruipt en loopt men er
begriploos rond. Er wordt een
eindeloze reeks bezweringen op-
gezegd en enkele dagen lang
lijkt men zeer aangedaan door
de verwerving van een nieuw in-
zicht. De Nederlandse Kunstlief-
hebbers - ik kan daar nog over

De omgang met de 
gebanaliseerde Kunst

Het heeft er lange tijd naar uitgezien dat de blijvende beteke-
nis van De Enschedese School bestond uit een klimmende
reeks van bevrijding van oude vormen en verlichting door
nieuwe gedachten. Verlost van de kluisters van een duister
AKI-verleden, kon de nieuwe kunstenaar in alle redelijkheid
en zelfvertrouwen naar voren treden. Er waren er toentertijd
slechts enkelen die doorzagen dat onder de oppervlakte van
de revolutie een nieuwe stijlvorm, een nieuwe dwingende
gedachte schuilging.

meepraten - hebben hun eigen
pelgrimages naar de vernieu-
wing gekend: in de zee van hun
eigen ziel, op het barre eiland
van hun waarheidsliefde dom-
pelden ze zich vijfentwintig jaar
geleden en masse in de herken-
bare, maar verwrongen wereld
van Salvador Dali. Veel effectie-
ver dan in de musea voor Mo-
derne Kunst in de hoofdsteden,
waar de tomeloze vernieuwing
respectabiliteit verwierf, werden
de vernieuwende DES-kunste-
naars in hun werkplaatsen door
een niets ontziend Uber-ich,
door een Inquisitie van binnen-
uit geterroriseerd. De DES-kun-
stenaars moesten hun ziel verko-
pen voor hun zaligheid. Het
collectief was een centrale
plaats: een wisselkantoor waar
tegen inlevering van het indivi-
duele kunstenaarschap persoon-
lijke bekwaamheden werden in-
gezet voor een kaartje in de
hemel van de vernieuwing. Het
constante verwijt van gebrek aan
stijl en voorstelling overscha-
duwde het leven van velen onder
hen. 

Dat de angst voor een gebrek-
kige voorstelling de DES-kunste-
naar tegenwoordig niet langer
als het zwaard van Damocles bo-
ven het hoofd hangt, is een be-
vrijding van formaat. Bij dit alles
moeten we ons echter goed be-
wust blijven dat van persoonlijke
prestaties nauwelijks sprake kan
zijn. De afschaffing van een ge-
brekkige voorstelling is het 
resultaat van een geleidelijk cul-
tuurproces dat ons allen over-
valt, ook al menen we dat we het
zelf bedacht hebben. In de pu-
blieke opinie van vandaag zijn
het gebrek aan vakmanschap en
een gebrekkige voorstelling al-
leen nog interessante onderwer-

pen in huis-aan-huis-bladen, op
tentoonstellingen van zondags-
schilders en in poliklinische cre-
atieve therapie. Een weldenkend
DES-kunstenaar  trapt er niet
meer in. Een gebrekkige voorstel-
ling bestaat niet en wie er over
begint wordt verwezen naar de
donkere Middeleeuwen. 

Neen, niet dit
De mediëvist Johan Huizinga

heeft er echter op gewezen ‘dat
de bewustheid van een esthe-
tisch genieten zich pas laat heeft
ontwikkeld’. ‘De vijftiende-eeu-
wer’, zo zegt hij, ‘staan voor zijn
kunstbewondering nog maar de
termen ten dienste, die wij ver-
wachten van de verbaasde bur-
german.’ Ook toen was het niet
zo dat ‘de geesten, ten dode ver-
moeid van allegorie en flamboy-
antisme, plotseling moeten heb-
ben begrepen: neen, niet dit,
maar dat!’ Het zal dus nog lange
tijd duren voor er een nageslacht
is dat deze nog lang niet te ver-
klaren aanslagen op de DES-kun-
stenaar  als kinderachtig zal ty-
peren. ‘Door de afgunst is de
dood in de wereld gekomen,’ zo
luidt een oude bijbelse wijsheid.
Dat verandert niet als we de
noodzaak van vakmanschap de
dood verklaren. 

Van de noodzaak van vak-
manschap verlost te zijn is een
ware bevrijding. Maar zoals na
elke bevrijding volgt al snel de
ontnuchtering: elke tiran schept
ook duidelijkheid. Het gebrek
aan vakmanschap en persoon-
lijke stijl waren niet alleen een
constante bedreiging voor iedere
DES-kunstenaar persoonlijk,
maar ze gaven bovenal De Kunst
een plaats. De vraag is dan ook
hoe wij, moderne kunstenaars,
zonder de hulp van het gebrek
aan vakmanschap, omgaan met
De Kunst. Om Han Fortmann te
parafraseren: ‘Het is goed in het
gebrek aan vakmanschap te gelo-
ven, maar wij weten niet recht
meer waar dat te plaatsen.’ De
doorsnee DES-kunstenaar is op-
gelucht omdat hij of zij zich niet
langer persoonlijk bedreigd

Simon Fritz

Simon Fritz (1951) schreef de flapteksten bij de Kewi-
producten. Hij had Duitse wortels en dat was aan stijl
en inhoud van zijn teksten te merken. Ze waren geleerd
en grondig. Wie kwaad wil, zou Schopenhauers ‘Over
schrijven en stijl’ aan kunnen halen: ‘De ware volksaard
van de Duitsers is zwaarwichtigheid: dat is te merken
aan hun manier van lopen, hun doen en laten, hun spre-
ken, hun vertellen, hun begrip en hun manier van den-
ken, maar vooral aan hun stijl van schrijven, aan hun
voorliefde voor zwaarwichtige, ingewikkelde volzinnen,
waarbij het geheugen vijf minuten lang alleen een opge-
geven lesje van buiten leert, tot eindelijk aan het slot
van de zin het verstand aan de beurt komt en de raad-
sels worden opgelost.’ 
Even afgezien van het feit dat Schopenhauer hier zelf
een nogal ‘zwaarwichtige, ingewikkelde volzin’ heeft
geproduceerd, hij verwoordt er wel de gevoelens van de
Kewi’s mee. Indertijd werden de teksten van Simon Fritz
dan ook door hen gered: leesbaar en lezenswaard
gemaakt. 

Na het uiteenvallen van de Kewi’s is nooit meer wat van
Simon Fritz vernomen. Maar tot onze verbazing ontvin-
gen wij kort geleden uit Wenen een tekst van zijn hand.
Op de begeleidende ansichtkaart schreef hij: ‘Hierbij
mijn Wiener Grüße, die ik wegens de verwijzingen naar
dr. Sigmund Freud, prof.dr. Ludwig Boltzman, en de
broers Paul en Ludwig Wittgenstein woordspelender-
wijs ook Tableaux philosophiques had kunnen noemen
als het werk van De Enschedese School hier zo bekend
zou zijn geweest als in de Capital of Inspiration. Hoe
gaat het jullie? Ik heb mijn Abitur gemacht! Uit de
vakliteratuur is mij gebleken dat De Enschedese School
zal exposeren in het Stedelijk Museum. Recht hartelijk
gefeliciteerd! Ik ben zo vrij jullie hierbij attent te
maken op een hoofdstuk uit mijn Dissertation. Het is
geheel volgens de nieuwste kunsthistorische inzichten,
ook wel postmodernisme genoemd, geschreven. Omdat
die merkwaardig dicht bij jullie inzichten van toen lig-
gen, is het misschien een welkome bijdrage voor de ten-
toonstellingscatalogus.’

Willem Wisselink, helft van de Kewi’s, reageerde ver-
baasd op dit levensteken van Simon Fritz. ‘Ach, leeft hij
nog? In Wenen? Wat goed dat hij die stad met de mees-
te zelfmoorden in de wereld heeft overleefd! Ja, stuur
me dat hoofdstuk maar, dan zal ik er even naar kijken.’ 
Twee dagen later is zijn reactie vernietigend.
‘Onbegrijpelijke wartaal. Doodzonde dat die man zo het
spoor bijster is geraakt na onze samenwerking. Zijn
claim dat het met de werkwijze van De Enschedese
School te maken heeft, is uit de lucht gegrepen. Wij
communiceerden. Hij maakt iedere communicatie
onmogelijk.’ 

Niettemin gunnen we de lezer graag een kijkje in het
huidige denken van Herr Doktor Simon Fritz. (red.)   

Door dr. Simon Fritz

Heeft het leven zin?
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voelt, maar de ontgoocheling
ligt om de hoek omdat De Kunst
geen plaats meer heeft. Bij Male-
vich nog wel. Een gebrekkige
voorstelling van Malevich is voor
alles een monumentalisering
van De Kunst: het gebrek aan
vakmanschap, dat in het cen-
trum van een gebrekkige voor-
stelling zit, heeft de omvang van
het Empire State Building. Een
gebrekkige voorstelling als ency-
clopedie van wat niet deugt. In
alle soorten en maten worden de
tekortkomingen van De Kunste-
naar aan de kaak gesteld. Ze
staan uitgestald in de prijzen-
kast van De Kunst. De boodschap
is: eens komt de dag waarop
wordt afgerekend, waarop de
bokken en de schapen geschei-
den worden. Het mag lang du-
ren, maar eerlijkheid duurt het
langst. Met de bevrijding van de
angst is deze dubbele functie
van een gebrekkige voorstelling
verloren: de ultieme Kunst wordt
niet meer aan de kaak gesteld en
wordt niet meer vergolden. Daar
hebben we niet aan gedacht. En
daar staan we dan, niet langer
bang in het donker, maar mis-
schien meer dan ooit bevreesd
om al wat het daglicht niet ver-
dragen kan? De Kunst staat in
onze cultuur niet langer op de
console die Malevich ervoor re-
serveerde. Zij heeft haar perspec-
tief op de eeuwigheid verloren.
Het is gebanaliseerd tot wat kun-
stig, al te kunstig en verheven is.
Wie eronder lijdt, kan er zich
niet op laten voorstaan. Want
wat doen DES-kunstenaars tegen-
woordig, als ze om onbegrijpe-
lijke en ongewroken redenen bij
de Verheven Kunst worden inge-
lijfd? Welke mogelijkheden zijn
hen gebleven en wat zijn de be-
perkingen? De eerste mogelijk-
heid, gegeven de onttovering van
De Kunst, is die van de postmo-
derniteit. Het voormalige ver-
trouwen in de kunst wordt dan
geheel in de kunstenaar  en de
samenleving gelegd. We moeten
proberen het formele systeem te
deconstrueren. Elke kunstpaus is
tot dit vertoog veroordeeld. De
DES-kunstenaars in de straat ei-
sen de volmaaktheid van het sys-
teem of stapelen vurige kolen op
het hoofd van wie verantwoorde-
lijk wordt gehouden voor de on-
vermijdelijke onvolmaaktheid
ervan. De DES-kunstenaars zoe-

ken schuldigen onder elkaar.
Niet in onaantastbare vaklui 
zoals eens de ambachtelijke,
stijlvaste kunst, maar bij hun
collega’s. Daarmee creëert de
postmoderniteit tenslotte haar
eigen zwarte dwingende ge-
dachte, haar eigen heksenjacht.
Wat in eerste aanleg zo rationeel
en vanzelfsprekend lijkt, blijkt
bij nadere beschouwing niet zel-
den uit te lopen op massale hys-
terie. 

Uit de kunstbeschouwing is
te destilleren dat DES-kunste-
naars bij ongeluk bij voorkeur
naar de ander wijzen: De Kunst
wordt geëxternaliseerd. Succes
daarentegen, zo blijkt uit talloze
beschouwingen, herleiden ze bij
voorkeur tot zichzelf. Het ver-
hoogt hun gevoel van zelfrespect
en draagt bij tot zinvolle kunst. 

Deze gedachte staat centraal
in de filosofie van de kunste-
naar als ondernemer. Deze 
indrukwekkende hedendaagse
poging een gebrekkige voorstel-
lingsvorm opnieuw uit te vin-
den, biedt een alternatieve ma-
nier om De Kunst zin te geven.
Het is een blije stijlvorm volgens
welke de kunstenaar alleen
goed is en waar hij nog beter
van wordt. De heilzaamheid van
gedeelde illusies is uittentreu-
ren aangetoond: het leven is een
vroom bedrog. Wie daar niet
aan toegeeft is veroordeeld tot
marginaliteit. 

De marge als eigen schuld
De kunstbeschouwing en de

filosofie van de ondernemende
kunstenaar sporen op tal van
punten. De kunsthistorici zijn
van hun priesterlijke pretenties
genezen, maar de critici werken
onbekommerd aan een gebrek-
kige beeldvorming van de mo-
derne kunstenaar. De onderne-
mende kunstenaar gelooft in
zichzelf en zijn mogelijkheden.
Het sterke punt van de onderne-
mingsfilosofie ligt in de nadruk
op de persoonlijke verantwoor-
delijkheid. Door traditionele ver-
nieuwers wordt die vaak afge-
schoven op maatschappelijke
behoudzucht en noodzakelijk
onbegrip voor de avant-garde; De
Kunst wordt gedemoniseerd.
Maar in dat sterke punt ligt ook

de zwakte: volgens de onderne-
mingsfilosofie hebben DES-kun-
stenaars hun lijden aan zichzelf
te wijten. Tegenover de korte 
wegen van postmoderniteit en
ondernemingsfilosofie om De
Kunst een plaats te geven, staat
de lange weg: het geloof dat de
kunstenaar de kunst niet tijdens
zijn leven kan opstuwen. Derge-
lijk streven leidt tot overmoed,
tot dol-dwaas vluchten. Alleen
via een lange tocht, strompelend
en na een leven vol ontbering
mag de DES-kunstenaar hopen
op erkenning. Zo blijft ons de
omweg. Die begint voor mij bij
de melancholie die ontstaat uit
het besef dat de andere wegen
onbegaanbaar zijn. Ik wil het
niet mooier maken dan het is.
Het is een melancholie die soms
grenst aan cynisme en onver-
schilligheid. De Kunst is zo ba-
naal en onzinnig als de dood. En
al even onvermijdelijk. Wie daar
niet marginaal van wordt, heeft

geen hart of geen verstand.
Nietzsche heeft het probleem
waar we voor staan tot de kern
herleid. Waar de moderne
kunstbeschouwing de margina-
liteit wegwuift en tracht te ver-
vangen door een heilzame illu-
sie, maakt hij haar tot
uitgangspunt. Wat dan blijft is
de wil, de moed. Ook dat vereist
vormen van collectief handelen:
dat wil zeggen wegen vinden als
we niet weten wat De Kunst voor
te houden, materialen als we
niet weten welke te gebruiken,
vormen als we niet weten wat
vorm te geven. Complexe hande-
lingen die niet effectief lijken te
zijn maar waar geen alternatie-
ven voor bestaan. Zo wordt de
bezoeker geacht de absolute
stilte die in een museum voor
Moderne Kunst heerst, te door-
breken door een stroom van
woorden te bezigen. Een zinloos
gebaar. Maar je doet het wel, al
hoort niemand het. Het drukt

steun uit aan het werk van het
collectief van alle kunstenaars -
in het museum teruggebracht
tot het topje van een ijsberg. 

Placebo
Allerwegen zoeken DES-kun-

stenaars naar omgangsvormen,
niet alleen in museaal verband.
Ze zoeken handelingen voor als
ze niet weten wat te doen, woor-
den als ze niet weten wat te zeg-
gen. Placebo’s. Maar men moet
bedenken dat het woord placebo
is afgeleid uit het begin van de
Antifoon Placebo Domino, geno-
men uit psalm 114. Het is de eer-
ste tekst die gezongen werd en
wordt na het overlijden. ‘Ga
maar placebo zingen’, zei de
middeleeuwse arts, met een ho-
peloos gebaar omdat zijn werk
klaar was; niet beseffend dat het
belangrijkste werk daarmee nog
beginnen moet. 

(Wat eraan voorafging: na lange jaren geniet de jeugd haar vrijheid. Acrobatiek. Meer
bezoek.)

‘Kinderen toch...’ Het is de onderwijzeres met de korte benen en de borsten in u-
profiel. Een lelijke vrouw, maar ze heeft de wind eronder.
‘Jou ken ik niet,’ zegt ze tegen Henk. ‘Maar de klas is onderbezet, ruimte zat. Wel-
kom.’
Ze klapt in haar handen. Henk is benieuwd wat Droogbek zal doen, hij kent hem
niet als liefhebber van onderwijzeressentypes. Maar ook Droogbek plooit zich in
haar schikking, een klassieke formatie rond één centrum: zijzelf. 
De taken worden uitgedeeld. Henk levert een lollie om op te knabbelen, ze legt
zijn handen op haar hoofd met een kroelbevel. Pia krijgt een borst toegewezen,
met de aanwijzing de tepel stijf overeind te houden en hard in de massa te knijpen
bij voldoende verhittingsgraad. Haar andere borst moet per se nat gehouden.
‘Het kan me niks schelen,’ bekt de onderwijzeres. ‘Als je me onderplast, vin ik je
een schat.’ 
Het is Droogbek die de wacht over de zuidelijke departementen krijgt aangezegd. 
‘Jij was vroeger al de beste van de klas, deze klus klaar je met gemak.’
Dat steekt Henk.

Beneden gaat de bel. Het is ouderling Lammers van de Hervormde Bondskerk, die
heeft gehoord dat er iets te vieren valt en zijn glaasje advocaat niet graag zou mis-

lopen. Boven begint intussen de les. De juf heeft het niet gezegd maar Henk
denkt, met het oog op zes paar bezige vrouwenhanden, aan aftreksommen en vin-
gerverven. Het blijkt toch aardrijkskunde te zijn. Hij ziet rivieren in aanvankelijk
traag op gang komend laagland, de eerste aardverzakking vindt plaats in het weke
juffenvlees, er steekt iets op, er worden dijkdoorbraken voorzegd, de geur van de
Wadden vleugt door het kamertje. 

Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. 

Henk herinnert zich zijn Dalfsenverleden en groeit in zijn rol. Droogbek zwoegend
in haar warme wijngaard, waar zijn zuil monumentaal en eenzaam tussen de
barstende vruchtrijen oprijst. 
‘Voel je wel?’ vraagt hij trots, maar Henk merkt dat zijn opvoedster het niet voelt.
Meteen grijpt hij zijn kans om zich op Droogbek te revancheren.
‘Je bent overal nog altijd fout geweest, klootzak,’ zegt hij met opeengeklemde tan-
den. ‘Dacht je dat je hierin dan goed zou zijn?’
En tot de juf, die snuivend de zaak op gang tracht te houden, maar zachtjes jam-
mert omdat de wanhoop loert...
‘Juf, mag ik naast Droogbek zitten?’

- WORDT VERVOLGD -

De zuilen van Hercules - deel 7 - door Atte Jongstra

Detail uit ‘Heeft leven zin?’ van De Enschedese School toen de Kunst nog een lachspiegel kon worden voorgehouden.


