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Op 10 december is het precies een jaar geleden dat
kunstenaar Allard Budding overleed. In zijn geboorteplaats
Veenendaal willen we een hommage brengen aan Allard
op de plek waar hij in 1984 zijn loopbaan als kunstenaar
begon: de ‘mussenfabriek’ in het centrum van Veenendaal.
Daarom is De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein de
gewezen locatie voor deze tentoonstelling. Daarnaast
zullen er al vanaf 24 november schilderijen van hem
getoond worden in het Raadhuis van Veenendaal.
Op vrijdag 7 december om 17.00 zal de tentoonstelling
door de Veenendaalse wethouder van Cultuur Dylan
Lochtenberg geopend worden. Tijdens de opening zal
het boek DADAMAN van Henk Johannes van den Heuvel
gepresenteerd worden. Hierin beschrijft hij zijn vriendschap
met Allard Budding aan het begin van de jaren tachtig in
Veenendaal. Verlaat Ateliers, het kunstenaarscollectief dat
tussen 1984 en 1987 in de leegstaande Hollandiafabriek
gehuisvest was, speelt hierin een belangrijke rol.

ALLARD BUDDING
& VERLAAT ATELIERS
De Cultuurfabriek en
het raadhuis van Veenendaal

van 8 t/m 28 december 2018

artist impression van de tentoonstelling

DENK AAN MIJ CROWDFUNDING
Crowdfunding hoort helemaal bij Allard. In
1991, toen hij eens platzak was, verzon hij een
ludieke actie om geld in te zamelen. Hij voelde
zijn netwerk haarfijn aan en wist zijn vrienden en
bekenden met de voor hem zo typerende ironie
te charmeren. Iedereen in het netwerk kreeg een
brief (emailverkeer was er in 1991 in Nederland
nog niet) met daarin de uitnodiging om vriend
W
van Allard te worden. Dat kon al vanaf een
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geeltje. Voor het dubbele kon je goede
R
vriend van Allard worden. De actie sloeg
en ga
direc
aan. Allard had als tegenprestatie van alles
tn
denk
aanm aar
in de aanbieding: een ‘DENK AAN MIJ’ sticker,
allard ijeen Allard-krantje en eens per jaar een Allard.nl
feestje. Iemand informeerde eens wat het kostte
om beste vriend van Allard te worden.

Drie vrienden van Allard uit Veenendaal, Hans
Huitinck, Eddy Out en Henk van den Heuvel namen
dit voorjaar het initiatief om Allard zijn werk ‘thuis’
te brengen. Ze wisten vanaf het begin al waar: in
De Cultuurfabriek, het cultureel centrum in het
hart van Veenendaal waarin de bibliotheek en het
museum Veenendaal zijn gevestigd. Waarom juist
op de ze plek?
De Cultuurfabriek staat precies daar waar Allard
als kunstenaar begon. Samen met Out, Huitinck,
Van den Heuvel en nog een aantal andere
kunststudenten uit Veenendaal richtte Allard
in 1984 Verlaat Ateliers op in de leegstaande
Hollandia wol- en kousenfabriek van de gebroeders
van Leeuwen. In de volksmond bekend als de
‘mussenfabriek’.
Deze fabriek in het centrum bleek zo bijzonder
voor de identiteit van Veenendaal dat de gemeente
bij de sloop in 2008 besloot om de gevel te laten
staan en daarachter een gloednieuw complex te
laten bouwen. De Cultuurfabriek vormt hier het
hart van.
Naast een hommage aan Allard Budding zal er
ook een uniek stukje recente Veense geschiedenis
belicht worden: Verlaat Ateliers, genoemd naar
het Verlaat, de straat waar de noordzijde van het
complex nog altijd aan grenst.

VOOR ALLARD
Tussen 1984 en 1987 boden de Verlaat Ateliers
onderdak aan meer dan twintig kunstenaars
uit Arnhem, Amersfoort, Utrecht en zelfs uit
Amsterdam. Hoezo, Veenendaal een cultuurarme
gemeente?
Verlaat Ateliers was een groep eigenzinnige
individuen maar soms ook een echte groep, een
collectief dat filmavonden en tentoonstellingen
organiseerde en eenmalig een eigen bulletin
(BZOU) liet verschijnen.
Ook de Veenendaalse beeldhouwster Hanneke
Zwart en haar man Ed Zwart van galerie Celine
waren bij Verlaat Ateliers betrokken.
Toen de ateliers in 1987 werden gesloten, zwermden de kunstenaars uit en verlieten Veenendaal.
Maar tijdens de opening op vrijdag 7 december
van de tentoonstelling hopen we dat de groep
van ruim dertig jaar geleden zich weer voor heel
even herenigt. Natuurlijk in het bijzijn van zo
veel mogelijk kunstenaars die op dit moment in
Veenendaal actief zijn!

Dr. Colijnstraat 119
het geboortehuis
van Allard Budding

De tentoonstelling ALLARD BUDDING & VERLAAT
ATELIERS is een initiatief van drie oude vrienden
van Allard uit Veenendaal. v.l.n.r. Henk van den
Heuvel, Hans Huitinck en Eddy Out.

HELPENDE HANDEN
VOOR ALLARD
Voor de opbouw van
de tentoonstelling in
de Cultuurfabriek op
donderdag
6 december 2018
zijn er vrijwilligers nodig.
Meld je aan op
vrijwilligers@allardbudding.nl

‘KONINKLIJKE’ EDITIE DADAMAN
Deze zomer verscheen bij uitgeverij Lycka Till
Förlag DADAMAN - mijn ‘dadajaren’ met Allard
Budding - Veenendaal 1980-1986 van Henk
Johannes van den Heuvel. In dit boek beschrijft
hij zijn vriendschap met Allard Budding in de
eerste helft van de jaren tachtig in Veenendaal.
Het is het verhaal van een vriendschap, twee
echte Veense jongens die rond hun achttiende
voor de kunst kiezen.

Ter gelegenheid van Allards geboorte- en
sterfdag in december, verschijnt een bijzondere
uitgave van DADAMAN met op de omslag de foto
die Ruud Hoff in 1992 van Allard maakte tijdens
de uitreiking van de Koninklijke Subsidie voor
Vrije Schilderkunst door koningin Beatrix. De
presentatie van deze ‘koninklijke’ editie zal zijn
tijdens de opening van de tentoonstelling in De
Cultuurfabriek in Veenendaal op 7 december.
“Als zus van Allard heeft dit boek
me veel informatie gegeven over
het leven van mijn broer tijdens een
periode waarin ik al niet meer bij
mijn ouders thuis woonde. Soms
herkenbaar, maar ook vaak nieuw
en verassend.
Echter dit boek is geen biografie
of familiedocument. Henk heeft op
een mooie manier verschillende
dingen beschreven.

DADAMAN
Mijn ‘dadajaren’ met Allard
Budding - Veenendaal 1980 -1986
Henk Johannes van den Heuvel
172 pagina’s
ruim 50 afbeeldingen in zwart-wit
Uitgeverij Lycka Till Förlag
Veenendaal
lyckatill.nl
ISBN 978 94 92040 31 2

De vriendschap tussen twee
vrienden die zich zeer verwant
hebben gevoeld in een tijd dat
ze opgroeiden van puber naar
adolescent en zich ontwikkelden
tot kunstenaar. Hoe ze op meerdere
gebieden de wereld van de kunst
ontdekten en zichzelf ontwikkelden,
speels en later veel serieuzer.
Met veel foto’s en teksten van
beide kunstenaars. De rol die de
Verlaatateliers in Veenendaal
daarin gespeeld hebben. Hoe
dit alles plaats vond tegen de
achtergrond , de gebeurtenissen
en kunstuitingen van de jaren ’80
van de vorige eeuw. Dit alles maakt
het boek tot een uniek document.”
Jannelien Sluijter-Budding

COLOFON
De tentoonstelling ALLARD BUDDING & VERLAAT ATELIERS is een initiatief van de oud-Veenendalers
Eddy Out, Hans Huitinck en Henk Johannes van den Heuvel. De tentoonstelling wordt gemaakt
door Hans Huitinck en Eddy Out met medewerking van de familie Budding, Albert Epping, Henning
Rosenbrock en Marieke van der Lippe. Met dank aan de Gemeente Veenendaal, de Cultuurfabriek en
alle donateurs via voordekunst.nl.
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