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Uit & Thuis in de regio
LDN211

’Ze denken vaak dat onze muziek jazzy is’ Aubrey Snell

In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbeoefening
groot. Heilig Vuur volgt regiogenoten die zingen, dansen,
fotograferen of op andere wijze actief zijn. Vandaag: Marja
Vlijm (54) van het Fota Doka Collectief Voorschoten (FDCV).

,,Een van de grootste begin-
nersfouten die je als fotograaf
kunt maken, is dat je alles op
een foto wil zetten. Dat is te
veel. Je moet juist heel bewust
kiezen wat je wil afbeelden en
niet zoveel mogelijk willen
laten zien. Dat werkt niet. Bij
onze fotoclub zeggen we dat
ook tegen elkaar. We hebben
geen leider, maar we geven
elkaar opbouwende kritiek. We
willen namelijk steeds beter
worden in fotografie.’’

In woonzorgcentrum Groen-
hoven aan de Witte Rozen-
straat in Leiden heeft Marja
Vlijm samen met negen andere
leden van het FDCV een expo-
sitie. Nu hangen daar 24 kleu-
renfoto’s. Op de donderdagse
clubavond hebben de leden
met elkaar bepaald welke foto’s
voor de expositie in aanmer-
king kwamen. Er werd een
beamer neergezet en de foto-
grafen beslisten democratisch
welk werk ingelijst in het
trappenhuis van Groenhoven
mocht komen te hangen.

Marja Vlijm: ,,Er waren
zeker eisen waaraan deze foto’s
moesten voldoen. Ze moesten
een grote scherpte en diepte

hebben, zodat de bewoners de
beelden goed kunnen zien.
Zwart-wit mocht niet en verder
moest Leiden erop worden
afgebeeld of een andere her-
kenbare voorstelling, zoals een
dier of een bloem. Op die ma-
nier kunnen de bewoners alle-
maal van de foto’s genieten.’’

FDCV heeft twee clubavon-
den. Op maandagavond is de
zwartwitclub en op donder-
dagavond de kleurenclub, waar
Marja deel van uitmaakt: ,,We
zijn allemaal mensen met een
andere achtergrond en van
verschillende leeftijden. Het
jongste lid is zeventien en het
oudste is tachtig-plus. Toch
vallen alle verschillen weg,
omdat we samen met onze
passie - fotografie - bezig zijn.
We maken ook uitstapjes naar
fotobeurzen en we organiseren
wandelingen, waarbij we onze
camera’s meenemen.’’

Zelf fotografeert Marja Vlijm
serieus sinds 2003. Ze legt uit:
,,Toen kwamen de digitale
camera’s op de markt en kocht
ik er zelf eentje. Daarna ben ik
me pas echt gaan ontwikkelen
als fotograaf. Vroeger met mijn
ouders maakte ik al verre rei-

zen en fotografeerde ik graag.
Toen ik kleine kinderen had,
zette ik die op de foto. Zij
vormden een prachtig onder-
werp. Maar in die tijd deelde ik
het toestel altijd met anderen,
met mijn ouders of mijn man.
Sinds 2003 heb ik een eigen
camera. Inmiddels is dat een
spiegelreflex. Al onze cluble-
den hebben er zo één, omdat
die de meeste mogelijkheden
biedt; je kunt bijvoorbeeld van
lens wisselen.’’

Momenteel maakt de foto-
groep kerstkaarten. Marja
Vlijm: ,,We zijn pas sinds twee
jaar bezig, maar we hebben nu
al een volwaardig jaarprogram-
ma. Deze weken maken we
kerstkaarten door bijvoorbeeld

een stilleven van kerstversie-
ringen te fotograferen en dat
vervolgens met een fotobewer-
kingsprogramma te perfectio-
neren. Verder doen we aan
portret- en natuurfotografie.
We komen bijeen in activitei-
tencentrum Alettahof in Voor-
schoten en er kunnen nog
enkele leden bij, maar niet veel
want we zitten al krap in die
clubruimte.’’

Marja weet precies waaraan
een goede foto moet voldoen:
,,Die moet een mooi lijnenspel
hebben, diepte tonen, scherpte
op de juiste plaats hebben en
het hele onderwerp moet erop
of een heel stuk niet; maar
niet, net niet. Moet je maar
eens opletten; bij veel foto’s

ontbreekt net een schoorsteen
of iets anders kleins, en dat
ziet er niet uit. Bewust grote
delen weglaten, kan weer wel.’’

Van Marja Vlijm hangen een
stadsgezicht vanaf de Burcht
en twee vogelfoto’s in Groen-
hoven. Zij gaat graag naar de
club. ,,Je kunt er doen wat je
wilt. Er is altijd wel een lid dat
een antwoord heeft op jouw
fotovraag. Het is gezellig en we
worden wijzer van elkaar.’’

S A B I N E  VA N  D E N  B E R G

Expositie ’Een nieuwe kijk op kleur’, t/m
18 januari, woonzorgcentrum Topaz
Groenhoven, Witte Rozenstraat 21,
Leiden. Open. dagelijks 10.00 tot 20.30
uur. Meer informatie: www.fdcv.nl

Marja Vlijm: ,,Bij veel foto’s ontbreekt net een schoorsteen of iets anders kleins.’’ FOTO HIELCO KUIPERS

Niet alles op de foto

Ze zijn compleet verschillend.
De één wil alles tiptop geregeld
hebben. De ander is een stuk
laconieker ingesteld. ,,Het kan
soms behoorlijk botsen’’, con-
stateren pianiste Lineke Lever
en saxofoniste Aubrey Snell.
,,Maar juist het feit dat we zo
verschillend zijn, maakt het
samen spelen zo spannend. Het
publiek voelt dat ook.’’

Ze kennen elkaar van het
conservatorium in Utrecht. Bij
de opdracht om met medestu-
denten een concert te geven,
vonden ze elkaar. In eerste
instantie vormden ze een trio
met een violist erbij. ,,Voor die
combinatie is echter weinig
muziek geschreven’’, aldus de in
Alphen aan den Rijn wonende
Aubrey Snell. ,,Voor piano en
saxofoon is veel meer repertoire
beschikbaar.’’

Op dat moment hadden ze
niet kunnen vermoeden dat ze
het tien jaar met elkaar zouden
volhouden. Lineke Lever: ,,Als
pianist word je op het conserva-
torium volgestopt met solostuk-
ken. Vroeger speelde ik vaak
samen met mijn zus op de fluit.
Dat is een bekende combinatie.
Piano met saxofoon is minder
voor de hand liggend.’’

Dat is meteen ook het nadeel.
Mensen weten niet precies wat
ze van het Arte Duo moeten
verwachten. ,,Ze denken vaak
dat onze muziek jazzy is’’, zegt
Aubrey Snell. ,,Daardoor trek-
ken we soms minder publiek
dan we verdienen. Want als
mensen eenmaal over de drem-
pel heen zijn, zijn ze bijna altijd
enthousiast.’’

De twee musici hebben de

afgelopen tien jaar de nodige
ups en downs gehad. In de jaren
2004 en 2005 deden ze veel
huiskamerconcerten in grote
villa’s. ,,Het was soms echt
zwoegen. Dan zat ik weer met
mijn saxofoonkoffer in de trein
naar Groningen of Zeeland. Op
die manier hebben we wel veel
ervaring opgedaan en contacten
gelegd. Zo heeft iemand die wij
bij zo’n huiskamerconcert heb-
ben ontmoet het initiatief voor
onze cd genomen.’’

Op hun debuutalbum spelen
Aubrey en Lineke composities
van onder anderen Schumann
en Rachmaninov. ,,Eerst wilden
we een cd opnemen met alleen
maar nieuw werk. De afgelopen
jaren hebben Nederlandse com-
ponisten als Chiel Meijering en
Marijn Simons veel materiaal
voor ons geschreven. We heb-
ben daar van afgezien. Live is
die muziek hartstikke leuk,
maar voor de cd hebben we toch
gekozen voor muziek die iets
gemakkelijker in het gehoor
ligt. We hadden al snel onze
favorieten op een rijtje.’’

Terwijl Lineke Lever hoog-
zwanger was, namen ze de cd
afgelopen zomer op in Veenen-
daal. Ze kozen theater Castel-
lum voor de presentatie. Aubrey
Snell heeft hier veel contacten.
Ze werkt als dramadocent voor
het Ashram College en als regis-
seur voor de Stichting Produc-
tiehuis Alphen. Ook Lineke
Lever doet nog van alles naast
het Arte Duo. ,,Ik speel in nog
een aantal ensembles, geef les
op het conservatorium van Den
Haag en heb een aantal privé-
leerlingen.’’

De laatste down hadden ze
twee jaar geleden. Toen hebben
ze een half jaar lang niets ge-
daan. Lineke: ,,Tot ik op mijn
vakantieadres in Italië werd
gebeld met de vraag of we tij-
dens de Uitmarkt wilden optre-
den in de kleine zaal van het

Concertgebouw. Daar zeg je
geen ’nee’ tegen. Toen we daar
stonden te spelen, wisten we:
hier doen we het voor!’’

Met de verschijning van de cd
zit het duo weer in een up. Ze
spelen binnenkort in Vreden-
burg in Utrecht en de Ruïne-

kerk in Bergen. ,,We gaan ervan
uit dat er meer concerten ko-
men. We zitten barstensvol
nieuwe plannen.’’

Arte Duo, zondag 30 oktober, 16.00 uur,
theater Castellum, Alphen aan den Rijn,
meer informatie: www.arteduo.nl

door theo de with
A L P H E N AA N D E N R I J N - Het Arte Duo bestaat tien jaar en
viert het jubileum met de verschijning van zijn eerste cd.
Het album ’One 2 Ten’ wordt zondagmiddag gepresen-
teerd met een concert in het Alphense theater Castellum.

Pianiste Lineke Lever (links) en saxofoniste Aubrey Snell spelen al tien jaar samen. PUBLICITEITSFOTO

Albumpresentatie van saxofoniste en pianiste in Alphense theater Castellum

Muzikaal duo met constrasten

Om meer mensen kennis te
laten maken met haar werk,
stellen ze dit weekeinde hun
woning beschikbaar. Het huis
aan de Witte Singel verandert
daarom eenmalig in een Bernar-
dien Sternheim Museum. Van-
avond, morgen en zondag zijn
kunstliefhebbers welkom om
een kijkje te komen nemen.

Joost en Ellen Gronheid zijn
dol op het werk van de Amster-
damse schilderes Bernardien
Sternheim. ,,We zagen het 25
jaar geleden hangen in galerie
Mokum in Amsterdam’’, vertelt
de heer des huizes. ,,Mijn
vrouw en ik liepen los van el-
kaar allebei om het schilderij
heen te draaien. We waren er
allebei van gecharmeerd en
hebben het gekocht.’’

Dit doek werd het begin van
een bescheiden verzameling. Ze
hebben nu zeven werken van
haar in huis naast schilderijen
van onder anderen de Leidse
schilder Fer Hakkaart. ,,Wij
houden van magisch-realisti-
sche kunst. Denk aan namen als
Carel Willink en Pyke Koch. De
eerste werken van Bernardien
Sternheim hebben daar wel wat
van weg. Het zijn onwerkelijke
voorstellingen. Mijn fantasie
wordt er enorm door geprik-
keld.’’

Omdat het voor kunstenaars
steeds lastiger wordt om hun
werk aan de man te brengen,
worden alternatieve wegen

gezocht. Galeries vragen name-
lijk ook een fiks percentage
bovenop de verkoopprijs. Ber-
nardien Sternheim heeft inmid-
dels bij mensen thuis geëxpo-
seerd in Amsterdam en Zalt-
bommel. Nu is Leiden aan de
beurt.

,,We hebben meteen ’ja’ ge-
zegd toen wij hiervoor werden
gevraagd’’, aldus Ellen en Joost
Gronheid. Ze zijn druk bezig de
wanden van hun huis, gelegen
tegenover de pas gerestaureerde
Sterrewacht, leeg te halen. Alles
gaat naar zolder. De muren op
de begane grond, eerste en
tweede verdieping zijn exclusief

voor Bernardien Sternheim. De
kunstenares is zelf zaterdag en
zondag aanwezig om een desge-
wenst een toelichting te geven
op haar werk.

,,Tja’’, verzucht Joost Gron-
heid. ,,We geven onze privacy
op, maar één weekeinde is te
overzien. Ik vind het vooral erg
spannend. We hebben bijna 200
uitnodigingen de deur uitge-
daan, maar iedereen is welkom.
Voor Bernardien hoop ik dat ze
ook een en ander verkoopt.’’

Expositie Bernardien Sternheim, 28 t/m
30 oktober, Witte Singel 51, Leiden, open:
vr 17-21 uur, za en zo 12-17 uur

Stel haalt magisch-realistische kunst naar Leiden

Woonhuis Witte Singel
museum voor weekend

door theo de with
L E I D E N - Hun eerste schilde-
rij van Bernardien Sternheim
kocht het Leidse echtpaar
Gronheid 25 jaar geleden.
Sindsdien zijn ze verkocht.

Het schilderij ’Badhokjes’ van Bernardien Sternheim.

! De Leidse Schouwburg heeft
komende weekeinde weer een
landelijke première in huis. Het
gaat om de toneelvoorstelling
’Emmi@Leo’ met Waldemar
Torenstra en Loes Haverkort in
de hoofdrollen. Het verhaal
over digitale liefde is geschre-
ven door een Oostenrijkse jour-
nalist. Het boek werd een enor-
me bestseller in het Duitse
taalgebied. Daarna is het be-
werkt voor het theater. ’Em-
mi@Leo’ is vanavond te zien in
de Leidse Schouwburg en mor-
genavond nogmaals als premiè-
revoorstelling. De aanvang is
om 20.15 uur.
! Het oratoriumkoor Exultate
Deo uit Voorschoten geeft van-
avond een concert in de Leidse
Stadsgehoorzaal. Op het pro-
gramma staat ’Ein Deutsches
Requiem’ van Johannes Brahms.
Er wordt aan het concert mee-
gewerkt door sopraan Nienke
Oostenrijk, bariton Marc Pantus
en het Leiderdorps Kamerkoor.
De uitvoering begint vanavond
om 20.15 uur.
! In het Pesthuis van het Leidse
museum Naturalis wordt van-
avond de eerste Naturalis Late
Night Show gehouden. Het
thema is: Overleven. Aan het
woord komen onder anderen
filosoof Bas Haring, bioloog
Koos Biesmeijer en Greenpeace-
vertegenwoordiger Herman van
Bekkem. Adjunct-directeur
René Dekker haalt een bijzon-
der object uit de collectie en
vertelt daarover. Journalist
Maarten Keulemans geeft een
spoedcursus apocalyptisch
denken. De Late Night Show
begint om 19.30 uur.
! In de Immanuelkerk te Rijns-
burg is vanavond het jubileum-
concert van de christelijke ge-
mengde zangvereniging De
Lofstem. Het koor bestaat 125
jaar. Er wordt meegewerkt door
sopraan Marjo van Someren,
sorganist André van Vliet en
Flora Brass. Het concert begint
om 20.00 uur.

Waldemar Torenstra.

Première met
Waldemar in
Schouwburg

G A A N !

De één leest, de ander slaapt, de
meesten zitten te bellen of te sms’en.
Ik kijk naar buiten.
Reizen met de trein is één van de
plezierigste bezigheden die ik ken. Je
gaat van A naar B, je zit droog, je
hoeft niets te doen en onderwijl trekt
het landschap in een prettig tempo
aan je voorbij.
Die supersnelle treinen als de TGV
of ICE zijn in dit verband veel
minder interessant. Goed, je bent
een stuk sneller in Parijs of Berlijn.
Maar onderweg heb je niets gezien.
Alleen maar flarden. Glimp van een
dorp, een bos, een rivier. Nergens
samenhang.
Het summum is treinen in het
buitenland. Een tocht langs onbe-
kende steden, uitgestorven dorpen,
bergen aan de einder en rivieren die
traag meanderen door het vreemde
land. Ik kan er uren onafgebroken
naar turen. En wat is dat! Welk dier
gaat daar aan de haal voor het
geluid van mijn trein? Of staat met
gespitste oren in de verte? 
Want dat is het mooie. Als je goed
kijkt, zie je nog eens wat. Herten in
Polen. Nooit zoveel herten bij elkaar
gezien. En toch telkens weer die
verwondering. Dat het daar zo maar
los in het rond loopt. Op die eindelo-
ze akkers van Silezië. Afgewisseld
door bos. De ideale biotoop voor het
hert.
Kijk! stoot ik haar voor de dertigste
keer aan, een hert! Nee, het zijn er
wel vijf! Nee, zeven! Totdat ze,
verdiept in haar boek, het zat is en
vraagt of ik haar alleen nog wil
storen voor roedels van minstens 30
dieren of meer.
Ik knik en kijk naar buiten. Bang
om een beest te missen.
Voor de beer in Canada is ze hoe dan
ook te laat, want ze slaapt. Het is
vijf uur in de morgen, we zijn Cal-
gary voorbij. Het is al licht, maar
ik zit alleen in de glazen koepel
van de achterste wagon en kijk
naar een beek die bijna net zo
snel stroomt als de trein voort
boemelt. Plots zie ik hem
rennen, evenwijdig aan het
water, een gitzwarte beer.
Dan stopt hij abrupt,
kijkt verbaasd omhoog
naar mij, draait zich om
en verdwijnt in de
zoom van het bos.
Hoofdschuddend, zo
lijkt het net.
Ik wrijf mijn ogen
nog maar eens
uit.
Een beer. Nie-
mand heeft hem
gezien. Een beer
voor mezelf.
Wow!

Met de trein
door Holland
is anders ook
geen straf.
Integendeel,
zou ik zeggen.
Het grote

voordeel hier is dat je nergens zo ver
kunt kijken als juist in ons groenge-
kleurde kikkerland. Dat nog vlakker
is dan vlak. En dat zo ruimtelijk is
geordend. Met rechte kavels. Getrok-
ken langs strakke sloten. Waarop je,
hoog gezeten in de gele dubbeldekker,
veel beter zicht hebt dan vanuit de
auto.
De rit per spoor van Leiden naar
Amsterdam kan ik onderhand wel
dromen. De krant zit steevast in
mijn tas, maar komt er nooit uit. Ik
kijk altijd naar buiten. Ook in mijn
eigen achtertuin.
Eerst Oegstgeest, dan Warmond, dan
het nieuwe stationnetje van Sassen-
heim in aanbouw en dan - stop! In
reflex trek ik bijna naar de noodrem
- voor de eerste keer in mijn leven -
wat drijft daar in vredesnaam in de
sloot?
Een pelikaan.
Een enkele roofvogel, een haas, een
fazant of een verdwaalde ree uitge-
zonderd zie je niet veel wild langs
het spoor hier. Koeien, schapen en
watervogels des te meer. Ik kijk nog
eens. Ik kan er niets anders van
maken. Het is een pelikaan.
Dat was in augustus. Inmiddels zijn
we twee maanden verder en die
exotische vogel met zijn grote bek zit
daar nog altijd in die sloot langs de
A44, niet ver van de afrit Noordwij-
kerhout en het fietstunneltje naar
Sassenheim. De ene keer peddelt hij
op met twee zwanen, de andere keer
dobbert hij zo maar wat in het rond,
de derde keer zit hij op de kant en
poetst zijn veren. Ik heb hem inmid-
dels een keer of tien gespot. Hij ziet
er goed en gevoed uit. Net zo gezond
als ik toen ik hem vroeger in Artis
bewonderde.
In de Amsterdamse dierentuin doen
ze tamelijk laconiek over zijn vlucht.
Hij komt wel terug als hij honger

krijgt, denken ze daar. Als het
gaat vriezen. Een eerdere

uitbreker is ook uit zichzelf
teruggekeerd.
Mmmm. Het blijft anders

een raar gezicht - een
pelikaan in de

polder.
Intussen fixeert

mijn blik zich
vanuit de trein

als nimmer
tevoren op het
eens zo voor-

spelbare Hol-
landse landschap.

Dat ik niet hele-
maal meer vertrouw.

Ik meld het meteen
als ik het eerste nijl-

paard in de Ringvaart
zie. Of een tijger tussen

de tulpen.
Je weet het maar nooit.
Tegenwoordig.

A D  VA N  K A A M

Reageren: a.van.kaam@hdcmedia.nl

Pelikaan
Wie zelf geen talent heeft, doet
er goed aan in de schaduw van
een groot man te leven, zei
Mathilde Willink. Ze leende
beroemdheid van haar omge-
ving. Ze leende trouwens ook
haar motto, van Tacitus. Een
levend decorstuk met een gym-
nasiumdiploma.

Die combinatie van zelfin-
zicht, directheid en de afwezig-
heid van sociaal gewenst gedrag
was typerend voor Mathilde.
Toen roddeljournalist Henk van
der Meyden langskwam met

een grote bos rozen, zei ze:
,,Gooi ze maar in de gracht.’’

Tilly de Doelder had als kind
al gevoel voor wat in haar voor-
deel werkte. Ze leerde verleiden
bij de paters op school, ze leerde
zich gedragen bij de KLM en ze
liet zich vormen door leraren en
minnaars. Halverwege de jaren
zestig hunkerde Nederland

naar extravaganza en schandaal,
en Mathilde voorzag daar ruim
in, met haar veertig jaar oudere
man, haar door Willink ontwor-
pen make up en de kleding van
Fong Leng. Daarmee trok ze
ook Willinks reputatie en
marktwaarde uit het slop: na
Cobra zag niemand meer iets in
de schilder, nu was hij dankzij
zijn muze weer hot.

Louis van Beek schetst als
Mathilde zelf het leven van
Superpoes, zoals Willink haar
noemde: van blond en blozend

meisje uit Terneuzen tot haar
verdachte einde in 1977. Moord
of zelfmoord? 

Van Beek begint in luid
Zeeuws. Dat past goed bij Ma-
thilde’s eis om in ieders belang-
stelling te staan, maar hij mist
het zachte, temerige randje van
haar stem. Ze was verleidelijker.
Intussen krijgen we een goed
beeld van een vrouw waarin
glorie en tragiek samengingen. 

Van Beeks tekst is nogal ex-
pliciet: Mathilde zegt wat ze
vindt en doet, terwijl typerende

anekdotes meer effect zouden
kunnen hebben. Ook de liedjes
zijn nogal eendimensionaal,
terwijl andere scènes te veel te
raden overlaten.

De première in Leiden is de
aftrap voor een landelijke tour-
nee. Overtuigend is Van Beek
zeker. De Zeeuwen waren tevre-
den over zijn accent. En na
afloop wilde een bezoekster niet
geloven dat ze een man aan het
werk had gezien.

D I C K  VA N  T E Y L I N G E N
!

T H E AT E R / R E C E N S I E

Glorie en tragiek van Mathilde Superpoes
’Mathilde’ door Zeelandia. Tekst en
spel: Louis van Beek. Regie: Paula
Bangels. Muziek: David Cantens.
Gezien: 25/10, Leidse Schouwburg. 
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