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komen, op een intensieve manier kom 
ik even heel dicht bij mensen en raak 
ik vertrouwd met een locatie. Soms zou 
ik willen dat alleen dat mijn werk zou 
kunnen zijn, dat ik niet per se iets zou 
hoeven doen met wat ik aantref. Alleen 
zou ik zonder het doel van die uitein-
delijke tekening misschien heel anders 
aanwezig zijn. Vrijblijvender. Nu ben ik 
echt een beetje op reportage. Getekende 
reportages of geschreven tekeningen, zo 
noem ik wat ik maak zolang ik er geen 
betere omschrijving voor heb. Ik hoop 
een directe ervaring te geven, om dege-
ne die ernaar kijkt te laten denken dat 
hij of zij ergens zelf ook aanwezig is.’ 

Hoe werk je?
‘Ik kom binnen met een schetsboek, een 
potlood en een fotocamera. En zoek 
altijd naar een plek in zo’n ruimte waar 
veel dingen samenkomen. Misschien 
vergelijkbaar met wat een regisseur 
doet: dit is de locatie, hoe kan ik de 
scène, het verhaal dat zich hier afspeelt, 
het best laten zien? Ik maak schetsen, 

plattegrondjes, schrijf zinnetjes op die 
iemand zegt. Vooral de terloops gezegde 
dingen, tussen neus en lippen door, zijn 
vaak goed bruikbaar. Iets als: “Dat 
lelijke ding heb ik van mijn zus gekre-
gen.”’

Moet je je van jezelf aan regels houden? 
Mag je dingen verschuiven bijvoorbeeld?
‘Echte wetten heb ik niet. Had ik die 
maar, nu haal ik altijd veel te veel in-
formatie op, ik ben voortdurend bang 
dat ik te weinig heb. Eigenlijk maakt 
het niet zoveel uit hoe een kamer pre-
cies is ingericht, als tekenaar heb ik 
natuurlijk enorm veel ruimte om ’m zelf 
te scheppen zoals ik hem hebben wil. 
Zo is het in het echt onmogelijk om Sta-
riks werkplek te zien zoals ik hem heb 
getekend, je kunt niet zitten vanaf mijn 
gezichtspunt. Dus ik maak weleens iets 
groter of kleiner, maar zelf verzinnen is 
nooit nodig, ik vind genoeg. Bovendien: 
als er weinig gebeurt, kan ook dat inte-
ressant worden.’

Had je je een voorstelling gemaakt van de 
kamer van de dichter?
‘Niet heel precies, nee. Wel had ik ge-
dacht dat Starik meer uitzicht zou heb-
ben, hij had verteld dat hij naar buiten 
kon kijken en ik stelde me daar verre 
einders bij voor. Maar hij kijkt van ach-
ter zijn bureau gewoon het straatje in, 
richting een plein. Hij heeft veel meer 
inzicht dan uitzicht.’

Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
‘Bij Starik was ik een uur of anderhalf à 
twee. Thuis werk ik dan zeker nog drie 
volle dagen aan zo’n tekening, van tien 
tot zes. Ik werk eerst tekstjes uit op de 
computer en begin daarna te tekenen op 
een vel papier van 50 bij 65 centimeter. 
Dan ben ik opnieuw op die plek, hoor ik 
de verhalen terug in mijn hoofd. Tijdens 
het tekenen bedenk ik veel, er ontstaan 
verbanden, zoals tussen de straatstenen 
onder de pot waarin de rubberboom 
staat, en de stenen die Starik tijdens 
zijn eerste bezoek aan Amsterdam 
wierp op 30 april 1980. Het tekenen en 
schrijven gaan min of meer gelijk op. 
Vervolgens ga ik inkten; met inkt en een 
kroontjespen trek ik alle lijntjes over. 
Dat laatste duurt sowieso al een hele 
dag, het is een langzaam werkje, ik kan 
met zo’n pen maar één richting uit, alles 
bestaat uit losse haaltjes. Het schrijven 
met een kroontjespen heeft een aange-
naam tempo, ik loop er met mijn den-

ken als het ware achteraan.’
Door je commentaar ben je zelf ook pro-
minent aanwezig.
‘Als ik op straat loop te dwalen, gaan 
mijn gedachten soms als een aapje over 
de takken, en zoiets doe ik ook in die 
bijschriften. Het zijn invallen, vragen 
die ik me stel, grapjes die ik maak. Een 
soort inner voice die ervoor zorgt dat 
je als kijker meer in de tekening kunt 
gaan zien. In eerste instantie crypti-
sche lijntjes worden door mijn woor-
den ernaast een blauwe vaas, door een 
vraag te stellen bij de boeddhistische 
vlaggetjes in Stariks kamer kan ik iets 
benoemen waarover ik me in bredere 
zin wat afvraag. Zoals de in dit geval 
volgens mij meestal vrijblijvende new 
age-achtige invloeden in Nederlandse 
huiskamers.’

Je hebt je tekening niet gesigneerd.
‘Meestal schrijf ik er ergens in op dat 
ik, Jan Rothuizen, hier was op die en 
die dag van zo tot zo laat, maar hier 
heb ik dat niet gedaan. Daar is geen 
speciale reden voor, misschien heb ik er 
gewoon niet aan gedacht.’

Wat vond Starik van het resultaat?
‘Voordat een tekening verder de we-
reld in gaat, laat ik die altijd eerst zien 
aan degene van wie de plek is. Ik wil 
het weten als er iets echt niet klopt of 
als iemand iets er liever niet in heeft. 
Dus in dit geval had Starik het laatste 
woord. Maar hij vond het prima, even 
kijken wat hij ook alweer zei in zijn e-
mail, o ja, hier is het: “Top. Fijn alles. 
Rubberboom is ook tevreden.” Later 
kwam er nog een bericht, als reactie 
op iets wat ik tekende. Starik schreef: 
“Ik wou je nog vertellen dat ‘het witte 
harige ding waar zelfs de poezen niet 
op willen zitten’ naar aanleiding van je 
tekening in de wasmachine op bezoek is 
gegaan en daarvan nimmer terugkeerde: 
sindsdien wordt er weer volop op de 
poezenbank gelegen. Groet en dank.”’ 

Hebben jullie elkaar sindsdien nog ont-
moet?
‘Ja, een paar keer, maar niet bij hem 
thuis. En over de tekening hebben we 
het nooit meer gehad.’

Van Jan Rothuizen verschenen bij uitgeverij 

Nieuw Amsterdam de boeken De Zachte 

Atlas van Amsterdam en De Zachte Atlas van 

Nederland.

Info: www.janrothuizen.nl

Kenden jij en F. Starik elkaar al?
Jan Rothuizen (43): ‘Vaag. Frank Sta-
rik is tien jaar ouder dan ik, we zijn 
van een verschillende generatie. Ik heb 
vroeger avonden georganiseerd in De 
Waag, onder de noemer Lost & Found, 
over verdwaalde beelden en geluiden, 
en daar deed hij een paar keer aan mee.’

Vond hij het laten tekenen van zijn werk-
plek direct een goed idee?

‘Ja. Eerst was er het verzoek om een 
wandeling door de buurt waar hij 
woont te maken, omdat die vaak voor-
komt in zijn werk. Maar het leek mij 
leuker om te laten zien hoe de dag van 
een dichter eruitziet, mensen hebben 
soms van die romantische ideeën over 
kunstenaars, maar wat betekent het 
praktisch? Frank begon meteen over 
zijn rubberboom, dat die dan nu einde-
lijk ook eens in beeld zou komen. Dat is 

een plant naast zijn bureau die een pro-
minente rol speelt op Franks Facebook-
pagina.’

Mocht je alles zien, of waren er verboden 
hoekjes?
‘Nee, daar zei hij niets over.’

Durfde jij overal naar te kijken?
‘Dat is altijd de vraag: waar houd ik op 
met kijken? Doe ik kastjes open of laat 
ik ze dicht? In Franks kamer heb ik wel 
een gordijntje opzij getrokken, maar 
verder was er al zoveel informatie dat 
echt speuren niet nodig was.’

Had de stadsdichter opgeruimd voor je 
kwam?
‘Dat weet ik niet. Ik denk het niet.’
Bleef Starik erbij toen je aan de slag ging?
‘Eerst zaten we samen in de keuken, 
die is achter de boekenkasten. Toen ik 
daarna rondwandelde om op zoek te 
gaan naar de tekening, liep hij af en toe 
in en uit.’

Werd je op je vingers gekeken?
‘Nee, helemaal niet, al voel ik me altijd 
wel een beetje opgelaten als ik zo langs 
de spullen van een ander ga. Het is 
spannend, een vorm van rondneuzen, ik 
loop daar als een voyeur. Tegelijkertijd 
is het heel leuk om op rare plekken te 

Meer inzicht 
dan uitzicht
Op verzoek van Het Parool tekende kunstenaar Jan Rot-
huizen in de zomer van 2010 de werkplek van de toen net 
als stadsdichter benoemde F. Starik. ‘Het is spannend, een 
vorm van rondneuzen, ik loop daar als een voyeur.’ 
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