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→ Erik Mattijssen: ‘Ik ben veel met het verleden bezig, ook in mijn werk.’    FOTO’S LIN WOLDENDORP

Aan de muur
Weinig muren in Amsterdam zullen zó volhangen als die
van Erik Mattijssen. Maar ondanks zijn beroep als kunste-
naar hangt er slechts één tekening van eigen hand tussen:
die van een schedel. De rest bestaat uitsluitend uit wer-
ken van bevriende of door hem bewonderde kunstenaars,
en van familie. Zeer bewust. “Alles in dit huis is verwor-
ven, geruild of gekregen. Het komt me allemaal toe. Daar-
door heeft alles in dit huis een verhaal, een verleden. Dat
hou ik graag levend.”

Uitzicht
Behalve in de kunst en de spullen zit dat verleden ook in
het huis zélf. Mattijssen woont er precies veertig jaar, in-
middels voor een bescheiden huur van 423 euro. In die
vier decennia is zijn uitzicht onveranderd mooi gebleven.
“Aan de ene kant zit ik helemaal midden in dat prachtige
groen van de bomen, en aan de andere kant, waar ooit de
Willibrorduskerk van Pierre Cuijpers stond, kijk ik uit op
een veel bespeeld basketbalveldje waar tot laat in de
avond rumoer is. Die levendigheid: daar geniet ik van.”

Erfstuk
Terug naar binnen. Aangezien het huis van Mattijssen vol
verhalen zit, kleeft zelfs aan het peper- en zoutsetje een
rijke geschiedenis: het hondje en de grammofoon van het
platenlabel His Master’s Voice. “Mijn opa had een van de
eerste platenzaken in Amsterdam, op de Nieuwezijds
Voorburgwal. Voor de oorlog al, toen platen nog helemaal
niet per se gangbaar waren. Dit setje heeft altijd bij ons
thuis op tafel gestaan. Ik ben veel met het verleden bezig,
ook in mijn werk. Zo’n huis vol spullen met een geschie-
denis: ik vind dat iets geruststellends hebben.”

Mooi van lelijkheid
Die geruststelling vindt Mattijssen zélfs in de opvallende
halve keramische boekensteun van een leeuw met bloem-
motief die op het bureau staat. “Die is natuurlijk tamelijk

kitsch. Maar ik vind het van een vrolijkmakend soort
lelijk heid, en eigenlijk prachtig gemaakt met al die blauw-
witte sjabloontjes. Ik heb hem gevonden in een verlaten
huis, ergens in Ierland. Alleen daarom zou ik het nooit
wegdoen. Ja, ik heb inmiddels wel bijna een soort verzadi-
gingspunt bereikt. Maar zoals mijn moeder al zei, vroeger
met haar tas vol lege flessen: er kan áltijd nog wel iets bij.”

Object
Wat doet dat glimmende kraantje daar eigenlijk, op die
vreemde plek aan de deurlijst? “Dat is in tegenstelling tot
de rest dan weer vrij nieuw. Dit heb ik twee maanden gele-
den gekocht van Niek Peters, een bevriend kunstenaar. Ik
vond het zo’n aandoenlijk kraantje, ook omdat het zo’n
gekke vorm heeft. Het lijkt eigenlijk op een soort piemel-
tje. Maar je kunt er niet aan draaien.”

Rommella
Niet alles waar een herinnering aan kleeft, is tentoon -
gesteld in Mattijssens huis. Hij trekt een willekeurige la
van zijn bureau open. “Iedereen heeft wel zo’n la vol spul-
len die je niet durft weg te doen. In deze liggen bijvoor-
beeld heel erg veel pennen. Allemaal uit hotels waar ik ben
geweest. Ontzettend handig eigenlijk, maar ik gebruik ze
nooit. Net als deze gouden schaar. Komt uit India. Prach-
tig ding, maar ja: ik héb al een schaar. Toch is het allemaal
weer geschiedenis. En dus doe ik het niet weg.”

Komt er niet in
Is er eigenlijk iets dat er écht niet inkomt, in dat van her-
inneringen doordrenkte appartement? “Jazeker: een af-
wasmachine. Dat vind ik zulke stomme dingen. Ander-
half uur spoelen om een paar borden schoon te krijgen,
hoezo? Ik wil gewoon gezellig met zijn allen kletsen tij-
dens de afwas. Net als vroeger.”

Binnen

‘Zoals mijn moeder zei: er kan
altijd nog wel iets bij’

Van designbank tot oude jukebox. We gaan op bezoek bij
Amsterdammers en kijken rond in hun huis. Vandaag: het
appartement van Erik Mattijssen, met daarin vrijwel
uitsluitend spullen met een verhaal. Hans van Lissum

Mogen we bij u binnenkijken? binnen@parool.nl

WieKunstenaar Erik Mattijssen (62)

WatEen appartement van 57 m2 aan 
de Ceintuurbaan, betrokken in 1979.
Huidige huurprijs: 423 euro. 


