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EXPOSITIE AD ARMA

TUSSEN OUDE MUREN
Lotte Martini

De schoonheid
Kunstenaar Ad
Arma zet twee
dagen de deuren
van zijn boerderij
open voor de
tentoonstelling
‘Losse bladen’, een
ode aan de grafiek.
René Megens
Alphen

d Arma pakt uit. Letterlijk en figuurlijk.
De kunstenaar uit Alphen exposeert zaterdag en zondag honderden etsen. Een gedeelte daarvan haalt hij uit ladekasten of
ijzeren rekken. De prenten komen in de deel van de boerderij
van hem en zijn echtgenote Tineke aan de muren te hangen of
liggen op tafels. Arma is dan ook
in zijn werkplaats bezig met het
maken van etsen. In geuren en
kleuren zal hij uitleg geven.
En dat allemaal in het kader van
Losse bladen, een tweedaags, lokaal onderdeel van de landelijke
kunstmanifestatie Grafiek2019.
Dat pak activiteiten van de twee
jaar oude stichting Grafein startte
op 1 september en duurt tot en
met 30 november.
Klein en groot werk, oude en
nieuwe prenten, Losse bladen
biedt een overzicht van het grafische werk van een man die ook
als schilder, beeldenmaker en
glaskunstenaar bekendheid geniet. In 2007 werd de Alphenaar
Kunstenaar van het Jaar.
Ad Arma (65): ,,Mijn vrouw Tineke en ik hebben deze expositie
deze titel meegegeven, omdat de
meerderheid van de etsen niet is
ingelijst. Ze liggen los op elkaar of
hangen los aan de muur. De oudste prent stamt uit het eind van
de jaren 80. Ik ben begonnen met
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Bart en Bart in de de wijnkelder van hun B&B. FOTO EVELINE VAN ELK

Siliconen in de muren,
maar de cafévloer blijft
In Maas en Waal staan veel panden met een verhaal. Hoe is het om
te wonen in zo’n monument? De bewoners vertellen over het leven
tussen oude muren. Vandaag: Rooijsestraat 57 in Dreumel.

lijterij, kruidenierswinkel,
notarishuis, burgemeesterswoning, bakkerij en dorpscafé. Er zijn weinig woningen die
zóveel rollen hebben gehad als
Rooijsestraat 57 in Dreumel. Bart
Verbunt (39) en Bart de Haan (41)
schrijven nu het volgende hoofdstuk. Ze kochten het monumentale pand vorig jaar, wonen er met
hun drie pleegzonen en runnen
bed and breakfast Tremele.
Die naam – Dreumel in het Latijn – mochten ze gebruiken van
voorzitter Jos van Koolwijk van de
gelijknamige Dreumelse stichting.
Sterker nog, aldus Verbunt: „Jos
motiveerde ons om de naam te
kiezen. Hij heeft ons heel veel verteld over de geschiedenis van deze
dwarshuisboerderij. Burgemeester
Willem Story was de eerste bewoner. Ons plan is om op een muur
een tijdlijn aan te brengen, met
veel historische foto’s.”
Maar zo ver is het nog niet. Eerst
hebben de twee nog het nodige
werk om de negentiende-eeuwse
villa op te knappen. De B&B kreeg
voorrang en ging open in december 2018. En de tuin is voor de gasten aantrekkelijk gemaakt, met
een verwarmd bad en daaromheen een houten poolhouse. In de
kelder, waarschijnlijk de restanten
van een nóg oudere woning, kan
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sinds kort wijn worden geproefd.
Nu richten Bart en Bart zich op
het aanpakken van de laatste privévertrekken. „Kijk”, zegt Verbunt, terwijl hij het behang in de
woonkamer voorzichtig lospeutert. „Vocht. De muren waren
klétsnat. We hebben ze daarom allemaal laten injecteren met siliconen, dat voorkomt dat vocht omhoog kan kruipen. Maar wat nog in
de stenen zit, moet er eerst uit.
Daarna kunnen we aan de slag.”
In zo’n villa is dat vooral véél
werk, vat hij samen. „Ga je hier de
ramen vervangen dan heb je er
niet twee nodig, maar tachtig.
Maar dat is het allemaal waard. De
vorige bewoonster wist het mooi
te verwoorden: we zijn te gast en
mogen eraan bijdragen dat het
huis weer een paar jaar langer mee
kan. Zo ervaren wij het ook.”
Overigens zijn er ook veel ‘gebreken’ die van de twee gewoon
mogen blijven zoals ze zijn. Neem
de vloer in de woonkamer, het
oude café. Verbunt: „Die is versleten, we krijgen vaak de vraag wat
we daaraan gaan doen. Nou, niks!
Het doorleefde, dat is juist fantastisch.’’
,,Binnenkort is mijn verjaardag
en maken we er weer even een
café van. Meubels aan de kant, tap
erin.”

▲ Beeldend kunstenaar Ad
Arma. FOTO RAPHAËL DRENT

heel sobere grafiek. Langzamerhand heb ik er meerdere elementen en details ingestopt en werden de etsen picturaler. Door
mijn tijd in Japan en India kregen
ze meer kleur. En ik verwerkte
bijvoorbeeld lood in de etsen en

werkte met sloopafval. Alles was
mogelijk.”
Ad Arma (pseudoniem voor de
in Rotterdam geboren Ad Meerman) ging op een gegeven moment de etsplaten te lijf met een
slijptol of een boormachine. Het
leverde hem een hoop navolgers
op. ,,Ik ging met mijn onderwerpen ook de diepte in. Verdiepte
mij onder meer in het sjamanisme. Een belangrijke vraag voor
mij was destijds: wat beweegt de

Beuningse student ontvlucht de
onrust in grimmig Hongkong
Zo deel je nog een gang en zo
zie je je studie- en huisgenoten
molotovcocktails en brandbommen fabriceren.
Suzanne de Winter
Nijmegen/Beuningen

Willem Derks (21) uit Beuningen,
derdejaars International Business
Administration aan de Radboud
Universiteit, begon in september
aan zijn halfjaar op de City University of Hongkong.
,,Het rommelde daar in de zomer al. Ik informeerde steeds of
het veilig was om te gaan. Toen ik
op de campus aankwam was het

nog rustig.’’ Tot Derks op een dag
met een vriend niet meer bij de
metro kon komen vanwege een actie waarbij ook met traangas werd
geschoten. ,,De demonstranten
hielpen ons om weg te komen. Ze
waren zachtaardig tegen ons, maar
de ervaring was beangstigend.”
De sfeer tussen studenten en
politie werd grimmiger toen een
student van een dak viel. Dit
leidde op 11 november tot een
woede-uitbarsting en in de dagen
daarna was er volgens Derks geen
houden meer aan, ook niet op de
rustige campus van CityU. ,,Studenten belegerden onze school. Ze
haalden alles uit de lokalen en

maakten molotovcocktails.” Dat
was bedreigend én surrealistisch,
zegt Derks.
Op een ochtend was er paniek
en moesten alle ramen dicht vanwege een traangasaanval. Had hij
tot dan toe nog geaarzeld (gaan of
blijven), daarna was een ticket
naar Seoul in Zuid-Korea zo geboekt, vertelt Derks. Hij vluchtte
vorige week woensdag en gaat niet
meer terug. De tentamens zijn
vervangen door een opdracht die
hij ‘overal kan doen’. Zijn gedachten dwalen wel steeds af naar zijn
mede-studenten met wie hij een
klik had, maar die niet weg kunnen uit de chaos.

