
                    

LEDENBRIEF MAART 2022

VAN HET BESTUUR

Op 20 mei 2022 vindt de Algemene ledenvergade-
ring plaats bij ARS. We kunnen dat om 16.30 uur 
doen? Dan borrelen wij, de leden iets later, of we 
cateren een hapje na (voor ieders eigen rekening)?  

Laat ons weten of je het een goed idee vindt en 
e-mail het aan Malinda (malindaclouder@arsae-
mula.nl)! We willen erg graag dat meer leden ook 
echt komen dus laat van je horen.

De Coronamaatregelen zijn vervallen vanaf 25/2. 
Dus geen mondkapje en 1,5 meter en corona-
toegangsbewijs meer nodig. We spraken af geen 
adviezen te geven, dat is algemeen beleid.
  
Uitnodiging bijeenkomst over de huisvestings-
plannen, die door de werkgroep Huisvesting 
onder leiding van Jan zijn uitgewerkt. Dit vindt 
plaats 24 maart vanaf 19.30 uur bij ARS.

KiS EN ARS
DE LAMMERMARKT

Op dit moment wordt het evenement aangevraagd 
bij de gemeente Leiden. Erik, Marije en Janine 
kunnen jullie informeren over de stand van zaken.

In 5 zeecontainers zullen vanaf medio de tweede 
week van juni voor vier weken circa vijf kunste-
naars van hedendaagse beeldende kunst expose-
ren. We kunnen ook denken aan aanvulling met 
muziek, dans, theater…. een terras-container er-
bij….

De creativiteit van ARS is gewenst om er iets moois 
van te maken en de kunstenaars te selecteren. De 
financiën om de containers aan te kleden zijn ge-
regeld.

BLOK
BEELDHOUWERS LEIDEN OP DE KAART

Van af 15 augustus kunnen ARS-leden met 3-di-
mensionaal werk dat buiten kan staan mee we 
werken aan de opbouw van een mooie expositie 
die onderdeel is van de ledententoonstelling. We 
bereiden de binnenplaats voor en zorgen dat we er 
een mooie uitnodigende buiten expositie maken. 
De tarieven van de ledenexpositie gelden ook voor 
deze buitenexpositie. 

Aanmelden bij Janine: pr@arsaemula.nl
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OUD IS JONG
DE LEZING VAN LOUS DIE NIET KON DOORGAAN VANWEGE CORONA

Bij de eerste blik op deze drie bronzen in de expo-
sitie van Lous Stuijfzand in Ars kon ik niet anders 
dan mij tijdens het Paasritueel wanen op de Calva-
rieberg. Dat kan niet waar zijn en ik ga de stukken 
nauwkeuriger bekijken. Ik ben geen kunstken-
ner, noch kunstenaar en heb geen deskundig oor-
deel over het werk. Ik zie wel, dat ze gemaakt zijn 
van kapot, verweerd en dood materiaal, dat Lous 
zwervend ergens op de Hongaarse poesta heeft 
opgepikt en meegenomen. Maar iets dat kapot is, 
is nooit helemaal kapot, iets dat verweerd is heeft 
ook gave restjes en wat dood is leeft hoe dan ook 
in iets of iemand voort, zelfs tot in een kunstwerk 
zoals hier. Ik kijk alleen en meteen zit ik weer met 
mijn gedachten dicht bij verhalen die ik mij herin-
ner uit mijn jonge jaren. Neem bijvoorbeeld de bo-
venstaande middelste foto. Ik zie wat takjes, twee 
verschrompelde blaadjes en een enkele planten-
wortel. Niks betekenend spul, totdat je ze met el-
kaar in verband brengt, er ‘kunst’ van maakt en er 
ontstaat een verhaal. De vorm en het brons is van 
de kunstenaar; ik kijk en er groeit een verhaal in 
mij, dat zal gaan over iets als een kruis of over een 
pijl en boog, die iets weg heeft van een stuk prik-
keldraad. De pijl heeft een wonderlijke punt als een 
Y, niet geschikt om mee te schieten en wat moet ik 
met die twee half verschrompelde nog openstaan-
de blaadjes. Een kromme, zware balk die rust op 
een levende stam met wortels, zoekend naar aarde 
om te groeien. Van pijl en boog spring ik over naar 
het kruis. Dan wordt de boog echt prikkeldraad, 
maar het idee van doornenkroon zet ik uit mijn 
hoofd. De boog is ook het hemelgewelf en vanaf 

dit moment ga ik dingen combineren, want in de 
chaos van mogelijkheden zoeken we steeds naar 
eenheid en samenhang. De hemelboog is Noet, de 
hemelgodin van het oude Egypte, die elke avond 
de zon opneemt in haar lichaam om hem ’s mor-
gens weer te baren. Deze associatie krijg ik door de 
dubbele pijlpunt, pesesj kef zoals de Egyptenaren 
die noemen. Dat staat voor het gespleten mes in de 
vorm van de Y en gebruikt werd om de navelstreng 
van een baby door te snijden, waarmee het kind 
loskwam van de moeder en zelfstandig als mens 
verder kon, hoe gebrekkig en hulpbehoevend ook. 
Zo wordt elke dag de zon geboren en kan het le-
ven verdergaan. En Lous laat bijna in elk van haar 
kunstwerken dode takken uitlopen in de Y-vorm. 
Ik weet bijna zeker, dat zij dergelijke gedachten 
niet heeft gehad bij het brons gieten. Toch zegt zij 
mij, dat hoe vergankelijk iets ook is, het toch door-
leeft. De cyclus van leven en dood is in gevestigde 
godsdiensten  vaak gebroken door verstarring en 
dogmatisme. Zo is het verhaal van de slang gewor-
den tot de stok die de hele mensheid bestraffend 
slaat, terwijl hij ook het dier is dat een cirkel trekt 
en in zijn eigen staart bijt om na verloop van tijd 
weer als nieuw tevoorschijn te komen. Kijk naar 
de ‘aardbol’ in  de rechter afbeelding, die het meest 
lijkt op het traditionele kruis, dat toch wil zeggen 
dat na de dood het leven verdergaat. Hoe en wat 
wordt echter steeds verborgen in elk mooi kunst-
werk.                                        
Bedankt Lous voor al deze gedachten, die jij op 
zo’n mooie manier hebt vorm gegeven. 
Bauke Dooper 



LEDEN EXPOSEREN BIJ ARS

LEDEN EXPOSEREN ELDERS

LEIDEN – DE STADLEIDEN – DE STAD

LEIDEN – DE STAD

MARIJKE VERHOEF  26 MAART – 10 APRIL 2022

Marijke Verhoef exposeert in de galerie van ARS 
met werk getiteld: LEIDEN – DE STAD.  De stad, de 
plek waar je woont, werkt, boodschappen doet en 
een wandeling maakt, is het onderwerp van deze 
tentoonstelling. 
OPENING: De tentoonstelling wordt geopend op 
zondag 27 maart, 16.00 uur, door Resi van der 
Ploeg, kunstenaar. 
FINISAGE: Zondag 10 april, 16.00 uur, “in gesprek 
met de kunstenaar”, door Nicole Roepers, conser-
vator actuele kunst, Museum de Lakenhal.

PRIKKEL-DRAAD

5 – 20 MAART 2022

Prikkel-Draad is de naam van een groep van vier 
kunstenaars die samen hun textielkunst willen 
exposeren. Deelnemende kunstenaars zijn Ardie 
den Boer, Willy Jager, Nicoline Schuijt en Trees 
Schoof. 
Anneke Fennema, bestuurslid van Museum het 
Wevershuisje, zal de expositie van Prikkel-Draad 
openen op 6 maart om 16.00 uur.

MARSTEMPO, 2022, ACRYL OP LINNEN, 55X55 CM

En vanaf 23 februari toont Franceline Pompe sa-
men met fotograaf Peter van Beek werk in de 
Hooglandse Kamer. De titel van de tentoonstel-
ling is ‘Grensgangers’. Ook daar geen officiële ope-
ning. 23 februari-18 mei, woensdag en zaterdag 
12-16 uur. Hooglandse kamer, Hooglandse Kerk-
gracht 58, 2312 HV Leiden. 
www.hooglandsekamer.nl 
 www.francelinepompe.eu

http://www.hooglandsekamer.nl
http://www.francelinepompe.eu


ELDERS IN DE STAD
GOED VOOR ONS ALLEMAAL ... GA KIJKEN EN LUISTEREN!

DE LEIDSE SALON

HET NIEUWE MUZIEKPODIUM IN LEIDEN

INTERNATIONALE VROUWENDAG

ZONDAG 6 MAART, 13 – 17.30 UUR

In de zalen van het Weeshuis aan de Hooglandse-
kerkgracht 17 in Leiden, start Stichting Utopa in 
januari 2022  een nieuw podium voor kamermu-
ziek:  De Leidse Salon. De Leidse Salon program-
meert thematische concerten met een accent op 
de combinatie van  klank en taal. Er worden niet 
alledaagse concerten op  topniveauuitgevoerd 
door beroemde musici die hun sporen hebben ver-
diend, maar ook door aanstormend jong talent. De 
concerten worden uitgevoerd in de mooiste zaal 
van het geheel gerestaureerde weeshuis. De in-
tieme Leithenzaal biedt plaats aan maximaal 100 
bezoekers. Na de concerten is er gelegenheid wat 
na te praten en van gedachten te wisselen met de 
uitvoerende kunstenaars. De concerten zijn voor 
het eerste seizoen samengesteld binnen de volgen-
de  thema’s: Klankenliefde, De nacht, Dichters en 
muziek, Vogels, Dada, Beeldende kunst in de mu-
ziek, New York, Muziek zonder tijd en zonder ein-
de en begin, en De dood. U bent niet gebonden aan 
deze series en kunt ook losse kaarten voor concer-
ten bestellen! https://www.leidsesalon.nl

Met medewerking van o.a. ARS-leden Matilde 
Zijp (bewerkte borduursels), Nina Matser (schil-
derijen), Yvonne Burg (tekeningen), Dorith Has-
sing (olieverfportretten) en Malinda Clouder 
(Staphorster stippen-tas workshop).
https://www.vrouwennetwerkleiden.nl

ANTHROPOLOGY STUDENTS’ FIELD RESEARCH 

Dear Sir/Madam, 

I’m writing to you, as an Anthropology student of Lei-
den University. A part of the mandatory work that we 
have to do to pass the year is conducting field research. 
Me and my colleagues decided to focus the research on 
various artists in Leiden, as we are interested in under-
standing how the pandemic affects their creativity. As of 
this moment, we’re still looking for willing participants. 

The research would include participant observations 
from four students, as well as conducting interviews 
and a survey with individuals. Before conducting such 
research, we would like to meet with you to make sure 
that you fully understand our projects, and your rights 
as participants. We will only carry out our research with 
explicit consent from every participant. 

Might I also add, that even though we come from va-
rious international backgrounds, we do have a dutch 
person in our group. Therefore, the interviews could be 
carried out both in English as in Dutch. 

We really hope you will take our request into conside-
ration. Should you have any more questions, you can 
reach me, either by my email address or by phone: 

Thank you in advance, for any help. 

Sincerely, 
Marika Rozewska
marika.rozewska@gmail.com
06 28121921

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODEwMjc3MTMyOTE2NDk1ODY4JmM9cDNoNCZlPTE5MjgmYj03Nzg5MDAxNTcmZD16NWEyYTho.TAMY3H3FYCtCTz2h1WsjzciBK4WM8xkKBX7M5TI6wy4
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODEwMjc3MTMyOTE2NDk1ODY4JmM9cDNoNCZlPTE5MjgmYj03Nzg5MDAxNTcmZD16NWEyYTho.TAMY3H3FYCtCTz2h1WsjzciBK4WM8xkKBX7M5TI6wy4
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODEwMjc3MTMyOTE2NDk1ODY4JmM9cDNoNCZlPTE5MjgmYj03Nzg5MDAxNTcmZD16NWEyYTho.TAMY3H3FYCtCTz2h1WsjzciBK4WM8xkKBX7M5TI6wy4
mailto:marika.rozewska@gmail.com


OP DE HAAGWEG, MODELLEN EVENEMENT?

Beste Meneer/ Mevrouw, 

Ik zou graag binnenkort een evenement houden met 
modellen die getekend en geschilderd kunnen worden 
in thema. Ik organiseer nu al een tijdje inloop sessies 
op de Haagweg, maar ik zou het graag groter willen 
aanpakken. Ik ben dus nog op zoek naar kunstenaars 
die geïnteresseerd zouden kunnen zijn om mee te doen. 
Denkt u dat er bij uw groep mogelijks kunstenaars 
zouden willen meedoen of interesse zouden hebben in 
zo’n evenement?

Cédric Visser (0622155583)
cedric.be@icloud.com
www.allesvoordekunst.com

FRANSE MIDDAG IN OEGSTGEEST

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze informeer ik graag nr het volgende. Op 15 mei 
aanstaande zijn wij een Franse middag ah organiseren 
ih Dorpscentrum Oegstgeest. Hiervoor denken wij aan 
schilders, die hieraan kunnen deelnemen. De middag 
wordt georganiseerd door SeniorenSoos Rendez Vous 
vh Dorpscentrum Oegstgeest. Nu is de vraag of hier 
belangstelling voor is bij uw leden. Het hele gebeuren 
wordt groots opgezet met natuurlijk de schilders, Fran-
se zang en muziek, clochards, etc. Het is de bedoeling 
dit in de stijl van Mont Marte te organiseren. Zeker ben 
ik bereid een nadere toelichting te geven en ontvang ik 
graag uw antwoord.

Pippy Blom (0643230651)
wabl@casema.nl 

My name is Zam Abassanova, Leiden based cultural en-
trepreneur. I have moved to Leiden three years ago as a 
political refugee from Azerbaijan and shortly after cre-
ated a project called Little City Initiative within ICORN 
project with Leiden municipality. 

The purpose of the initiative is to 
A) welcome refugee and migrant artists to the city Lei-
den; 
B) Plug then into the local cultural institutions for crea-
ting opportunities for them; 
C) introduce them to local artists for cooperative work 
and creative socializing; 

Currently we have three residents in our program: 
1. Olga Ottenheimer (Ukraine) - classical painter 
2. Samaneh Pour (Iran) -painter 
3. Masoud Kiani (Iran) -sculpturing and muralist 

We are currently searching for opportunities for these 
three artists in Leiden and we were wondering if we can 
meet up with you to discuss possible opportunities and 
possibilities for these artists like
-membership to Ars Aemula
- meeting the members of Ars Aemula
-potential exhibitions 

We are really looking forward to meeting you. 
Best regards, Zam Abassanova

Ik zoek één of twee ARS-leden die contact met hen 
willen leggen en kijken wat we met of voor ze kun-
nen doen. Wellicht mensen uit de toelatingscom-
missie? Meld je even bij mij, pr@arsaemula.nl

LITTLE CITY INITIATIVE

mailto:cedric.be@icloud.com
http://www.allesvoordekunst.com
mailto:wabl@casema.nl


WEBSITES TER INSPIRATIE                 

www.bbk.nl                        
www.bakonline.org             
www.museumtv.nl

KOPIJ

janinemelai@gmail.com

ACTUEEL NIEUWS 

www.arsaemula.nl

LEDENACTIVITEITEN 

info@arsaemula.nl
webmaster@arsaemula.nl

KOPIJ VOOR WEBSITE, FACEBOOK, 
TWITTER, INSTAGRAM NAAR  

pr@arsaemula.nl

>>>>>  29-03-’22 SLUITINGSDATUM KOPIJ VOOR DE LEDENBRIEF VAN APRIL  <<<<< 

ARS À LA CARTE

We hebben nog steeds mooie briefkaart-
dozen te koop als bijzonder kadootje aan 
een vriend(-in). (pr@arsaemula.nl).

K U N S T W E R K E N 

O P  Z O E K  N A A R  W O O R D E N

KUNSTWERKEN OP ZOEK NAAR WOORDEN

Intensieve ateliergesprek-
ken met elkaar voeren over 
elkaars en eigen werk is voor 
kunstenaars niet zo van-
zelfsprekend. Michael van 
Hoogenhuyze ontwikkelde 
een methode met kunstenaars 
van ARS. Het boekje is bij 
ARS en op de website te
koop voor €5,-

ONZE (WEB-)WINKEL

WORKSHOP SAM DRUKKER

De schilder Sam Drukker heeft vorig jaar de work-
shop ‘Lijn bestaat niet’ gegeven bij ARS. Dat was 
een groot succes. Dit jaar zal hij deze workshop 
daarom opnieuw aanbieden aan belangstellenden 
binnen ARS. Dat zal zijn op zaterdag 28 mei. 

Sam Drukker exposeert nog tot 20 maart in Muse-
um JAN in Amstelveen. Een aanrader! 
https://nl.museumjan.nl/. 
Van 10 april tot en met 17 juli 2022 zijn in het Drents 
Museum in Assen 100 zelfportretten van hem te 
zien uit de periode 1980 tot nu. https://drentsmu-
seum.nl/nl/tentoonstellingen/sam-drukker

Er kunnen maximaal tien belangstellenden aan 
deze workshop deelnemen. Voor informatie en in-
schrijvingen: paul.minnebo@ziggo.nl

https://nl.museumjan.nl/
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/sam-drukker
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/sam-drukker
mailto:paul.minnebo@ziggo.nl

