
Man aan het werk
Door Michiel Goudswaard

H
ij werkt vrijwel iedere dag, in een 
witte, met verf besmeurde overall.
Zijn schoenen beschermd door grote 
stukken plastic. Een assistent zet het 
maagdelijke doek op de ezel en legt de
verf, zijn grote werkmanshandschoen 
en kwasten klaar. Armando kan aan

de slag. Geen ijle lijntekeningen meer, met zwart potlood 
op wit paper. Hij maakt nu grote en kleurrijke schilderijen, 
opgebouwd met dikke lagen verf.

Fotograaf Gerard Wagemakers mag hem dagenlang vol-
gen in zijn atelier in Potsdam. Het licht valt naar binnen door 
de hoge ramen. Ze zwijgen. De oude schilder schildert, de 
veel jongere fotograaf legt het vast. Er ontstaat een symbiose.
Je ruikt verf als je later de foto’s ziet.

Armando, 86 is hij. Schrijver, dichter, journalist, program-
mamaker, beeldhouwer, violist, en nu toch vooral schilder.
Al welt er nogal eens een gedicht in hem op, dat hij dan maar 
opschrijft. Het scheppingsproces gaat door, ideeën genoeg. 
Als de overall na een paar uur schilderen uitgaat, snuffelt hij
in boeken, van hemzelf, van anderen. En maakt hij kleine
schetsen, de basis voor nieuwe schilderijen.

De fotograaf wil ’s avonds weten of hij wel eens met vakan-
tie gaat. Nee. Waarom zou een mens met vakantie gaan als
hij zo veel plezier heeft in zijn werk? Er is iets wat hem drijft: 
het verleden, zijn door de oorlog getekende jeugd in de om-

De schilder schildert, de fotograaf legt
hem vast met het werk in wording. Zie 
hier de samenwerking tussen Armando 
en fotograaf Gerard Wagemakers.

IN BEELD
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Armando is niet te
stuiten; hij schildert
dag in dag uit. Hij 
onderzoekt zichzelf,
het verleden en het
heden.

pagina 36, 21-05-2016 © Het Financieele Dagblad



geving van Kamp Amersfoort. Een jeugd in de bossen rond
het kamp, tussen de mooie bomen die het allemaal gezien
hebben. Schuldige bomen, in een schuldig landschap.
Steeds weer keert dit motief terug in zijn werk.

‘De toekomst interesseert me niet zo veel, want die ken
ik niet. Tegelijkertijd heb ik toch een nieuwsgierigheid voor 
het heden. Maar altijd blijft er die galm van het verleden’, zei
Armando in 1984 tegen kunstverzamelaar Martijn Sanders.

Buiten het atelier is de jongere naoorlogse generatie bijna
obsessief bezig met de toekomst. Een toekomst die mooier, 
sneller en rijker moet zijn. Waarin succes wordt getoond, 
en onzekerheid vaak verborgen blijft. Niet alleen op de soci-
ale media.

Wat houdt ons eigenlijk aan het werk? Dor plichtsbesef
en tomeloze ambitie zijn geliefde vluchthavens, maar bijna
niemand is er veilig. De verveling slaat toe, het dorstige ego
staat opeens droog, er komen vragen in de nacht. Mannen
en vrouwen aan het werk, met het oog gericht op de volgende 
vakantie? 

Armando’s schilderijen zijn zo gezien ook een meditatie
op de vraag wat ons eigenlijk drijft. Wat betekent dat eigen-
lijk: werken en leven, in één groots verband? We zijn niet 
allemaal volbloed kunstenaars, maar we hebben allemaal 
ideeën, intuïties, diepere verlangens en gevoelens. Die bij ons 
horen, maar waarvoor vaak geen ruimte lijkt te bestaan. En
zeker niet tijdens een dag op kantoor.

Het verandert al wel, heel langzaam. De productie-een-
heid ‘human resources’ wordt hier en daar al wat breder gede-
finieerd. Werknemers als volwaardige mensen, die 
licht en ruimte nodig hebben om tot ontplooiing te komen.
Die iets tot stand willen brengen, niet omdat het moet of
omdat het lof van anderen zal opleveren. Maar omdat ze zelf 
vinden dat het moet gebeuren. Om welke reden dan ook. 
Ook op het werk.

Armando is niet te stuiten, hij schildert, dag in dag uit. Hij
onderzoekt zichzelf, het verleden, het heden. En staat dan
oog in oog met het resultaat. Dikke rijen voltooide doeken. 
Die hij streng keurt, met zijn eigen kwaliteitseisen. Hij is
meedogenloos als het moet, met een stanleymes snijdt hij
net voltooide doeken in stukken. De verf soms nog nat. Cre-
atie en destructie volgen elkaar onbevangen op, steeds weer.
Gedreven door een soort oerkracht. Joseph Schumpeter, eco-
noom uit de 20ste eeuw en schepper van het begrip creatieve
destructie, zou het mooi gevonden hebben. q

Boek
De fotoserie van Gerard
Wagemakers is in
boekvorm verschenen. 
Het boek zal op 22 mei
worden gepresenteerd
op Paleis Soestdijk, 
waar nog tot 12 juni 
werk van Armando 
wordt geëxposeerd. 

‘Armando’, tweetalige 
tekst, 32 blz., € 24.

Meer informatie:
gerardwagemakers.nl 
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