
XL Amerikanen in het Rijksmuseum

Rijksmuseumbezoeker s
Het fotografenduo Ellie Uyttenbroek en Ari Versluis legde afgelopen
herfst de bezoekers van het Rijksmuseum vast. Hun ‘ex a c t it u d e s ’ -
een samentrekking van ‘ex a c t ’ en ‘a tt it u d e’ - tonen Amerikaanse
toeristen, kunstzinnige types en oude meesters.

Door Arjen Ribbens

H
et makkelijkste, zegt Ari Versluis, waren de manne-
lijke Amerikaanse toeristen, te herkennen aan hun
XL vrijetijdskleding en de All-American baseball
caps. Joviaal en hartelijk, en onmiddellijk bereid om
te poseren. En soms enorm verbaasd: „My wife does-
n’t believe I’m part of an art project now!” Ellie Uyt-

tenbroek en Ari Versluis zijn fotoantropologen. Sinds 1994 maken
zij portretseries van mensen met een overeenkomstige kledingco-
de. Gabbers, hanenkammen en Rotterdamse blondines (Bimbo’s),
maar ook bejaarde hoedjesmannen (Toppers) en oma’s met een
peroxidekapsel (Grannies). Het resultaat van hun classificatiedrift
is steeds een blok van twaalf op elkaar lijkende mensen die zij een
e x a c t i t u de noemen, een samentrekking van ‘exac t’ en ‘at t i t u de ’.

Op verzoek van directeur Wim Pijbes heeft het Rotterdamse foto-
duo de bezoekers van het Rijksmuseum gecategoriseerd. Afgelopen
herfst bouwden Versluis en Uyttenbroek een fotostudio in de pick-
nickruimte van het museum, die toch zelden wordt gebruikt. Daar
portretteerden ze drie weken lang bezoekers van het museum. Dat
leidde tot tien e x a c t i t u de s , die opgenomen zijn in de deze week ver-

schenen zesde editie van hun verzamelboek. Naast de ‘United Ame-
ric ans’ bijvoorbeeld een reeks in het zwart geklede artistieke da-
mes, van tienermeisjes met lang haar en een T-shirt met opdruk. En
een e x a c t i t u de met ‘Old Masters’, bekende kunstenaars op leeftijd
die naar Rembrandt en Vermeer gingen kijken, onder anderen oud-
museumdirecteur Rudi Fuchs en schilder Aat Veldhoen.

Eén e x a c t i t u de is mislukt, zegt Versluis. Onvoldoende Japanse
toeristen wilden voor hen poseren. Versluis: „Fascinerend types:
unisekskleding, een batterij camera’s op de borst en oordoppen in.
Voor het Rijks hebben ze precies anderhalf uur. En dan moeten ze
naar het Van Gogh, en dan naar een diamantair. Een beetje impro-
viseren, even poseren, het zit niet in hun systeem.”

De fotografen waren verrast door de enorme mensenstroom in
het Rijks, dat meer dan twee miljoen bezoekers trekt. Versluis: „De
gastvrijheid is groot, en in alles voel je een enorme internationale
v ib e .” Maar er viel hen ook iets op. „Als ik een puntje van kritiek mag
geven. Het museumpubliek is überblank en behoorlijk op leeftijd.
Daar is nog werk voor ons nationale museum.”
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Bezoekers van het Rijksmuseum Amsterdam
gefotografeerd en in woorden beschreven
door Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek.

Farmcore. (links) „Practical rural city youth
ploughing their way through a hipster period
of cultivated irony. Avoiding fast fashion
through iconic second-hand heritage brands –
itself, a temporary trend. Interacting analogue
with traditional paperbacks and the gang.”
M ys t i q u e . (rechts) „We are open-minded
and creative, we are centred and balanced;
we express our holistic spirituality in a down
to earth way. [...] Warm energy is our daily life.”
United Americans (rechterpagina). „Bud,
Chuck, Zack, & Bill bless America, land that
they love/ Stand beside her and guide her/
Thru the night with the light from above/
From the mountains to the prairies/
To the ocean, white with foam God
bless America/ My home sweet home.”


