
J asper Krabbé loopt de barokke basiliek van Gallipoli in, kijkt met 

ogen vol ongeloof om zich heen en versnelt, alsof hij verderop nog 

een verrassing verwacht. “Dit kan helemaal niet!”, zegt hij. “Normaal zie 

je in kerken fresco’s en mozaïeken, en hangen er ingelijste schilderijen. 

Hier hebben ze alle doeken rechtstreeks op de muur geplakt, in de 

gekste vormen en formaten. Dat zie je heel weinig. De doeken zijn zo 

gescheurd dat ze precies tussen ramen en randen passen, heel  

merkwaardig.” 

Jasper bekijkt gefascineerd de Basilica Cattedrale di 

Sant’Agatha in Gallipoli, een doolhoofstadje dat fraai is gebouwd op 

een landtong, omringd door water. Kunstschilder is hij. Zijn schilderijen 

hangen in steden als Sao Paolo, New York, Rome en Antwerpen, in 

vooraanstaande galeries zoals Van der Mieden in de Sinjorenstad,  

plekken waar ze oog hebben voor internationaal talent. Het Stedelijk 

Museum in Amsterdam heeft werk van hem aangekocht en in februari 

is zijn eerste solotentoonstelling in ons land te zien. 

We zijn met hem in Italië, natuurlijk in Italië. Om precies te zijn in Puglia, 

in de hak. “Vroeger móést je als kunstenaar naar Italië vanwege de rijke 

kunstgeschiedenis. Natuurlijk, die hebben meer landen, maar Italië 

Het palet van puglia
Barokke kathedralen, hoBBit-huisjes en  

glazuur witte dorpjes. Met kunstschilder jasper 

kraBBé op inspiratiereis door de hak van italië.  

“de kleuren in dit land zijn enorM aan Mij Besteed.”

jasper krabbé in italië

talent op reis 

Journalist Cor Hospes en fotograaf Rob van der Vet 

nemen in elke Living een creatieve Nederlander mee op 

reis naar een bijzondere bestemming. Dit keer kunstschilder 

Jasper Krabbé, die onder invloed van de vriendelijke 

inwoners en verleidelijke kleuren van de  

Zuid-Italiaanse streek Puglia een boek vol schetst.

FotograFie roB van der vet tekst cor hospes M.M.v. fundadore travels

Polignano a Mare lijkt te zijn gebeeldhouwd uit de rotsen van de Adriatische Zee.
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biedt schilders gewoon meer. Het land heeft een bepaalde rauwheid. 

Vooral dit ongerepte zuiden is puur en dat past goed bij mij. Ik streef in 

mijn schilderijen ook naar een eerlijke en directe vertaling van mijn 

gevoelens. Als een lijn niet klopt, laat ik die staan. Een goed schilderij 

vertelt het scheppingsproces. Die voel je door de huid van het doek 

heen. Je kwakt niet zomaar verf bij elkaar. Als iemand dat wel heeft 

gedaan, merk je dat. Of beter gezegd, dan voel je niks.” 

Mysterieuze tekens
We bekijken de trulli, witte kalkstenen minihuisjes met bruingrijze  

kegelvormige daken van natuursteen. Hobbit-woningen lijken het, 

rechtstreeks afkomstig uit de wonderwereld van Tolkien. “Die punthuisjes 

waren het eerste waaraan ik dacht bij Puglia”, zegt Jasper. Je vindt ze 

alleen in de vallei tussen Noci en Ostuni, twee van de vele ivoorwitte 

stadjes in Puglia die van een afstand eerder doen denken aan Andalusië 

en Griekenland dan aan Italië. Alberobello, ook zo’n fluorwit dorp, 

fungeert als de absolute trullihoofdstad. Er staan honderden Hobbit-

huisjes en dat trekt veel belangstelling. Jasper blikt vooral de andere 

kant op. “Als schilder zoek je naar dingen die anderen ontgaan. Je wilt 

de kijker wijzen op de schoonheid die ze zelf misschien over het hoofd 

zien. Schilders spreken een eigen vormentaal, gaan weg van aangeharkte 

landschappen en platgetreden paden. Dáár kom je inspiratie tegen.” 

In Gallipoli rijdt de SRV-man nog van deur tot deur. 

Heerlijk vervaagde kleuren in de haven van Gallipoli.

Waar Jasper ook gaat,  

een schetsboek zit  

altiJd in ziJn koffer.

p u g l i a

3 LiviNg 08 | 2008

t r a v e l

 4LiviNg 08 | 2008



Op de daken dragen trulli mysterieuze tekens. “De betekenis daarvan 

hoef ik niet te weten. Alleen al het idee dat iemand ze op het dak wilde 

schilderen, omdat je daarmee geesten zou wegjagen of aantrekken,  

intrigeert me. Dat zegt zoveel over de kracht van het beeld.” Lachend: 

“Zelf draag ik ook zo’n teken op mijn voorhoofd.” 

telg uit de kraBBé-dynastie
Want dat is waar. Op zijn voorhoofd staat Krabbé, en dat zorgt voor 

vooroordelen. Hij is de zoon van een befaamd acteur en het jonge 

broertje van een RTL-presentator. Hoe kun je die nou serieus nemen als 

schilder? Misschien moet hij daarom in Nederland twee keer zo goed 

zijn best doen. Dat hij in het buitenland goed verkoopt, komt doordat 

ze daar zijn achtergrond niet kennen, vermoedt hij. “Tja, wat kan ik aan 

mijn achternaam doen? Ik ben ermee geboren, het is een gegeven. Ik 

loop niet met die genen te koop, dat doen de critici wel voor mij.” 

Wat al die kunstwatchers vergeten, is dat Jasper uit een heuse schilder-

familie stamt. Net zoals de Holbeins en de Breughels. Zijn overgrootvader 

Hendrik Maarten, grootvader Maarten en oom Mirko schilderden, en 

vader Jeroen doet dat nog steeds. Ook zijn andere opa maakte in zijn 

vrije tijd monoprints, unica, op glasplaat. “Die kant van mijn familie is 

onderbelicht.” Toch weet hij goed dat hij de bevoorrechte zoon van die 

beroemde acteur is. Het maakte Jasper gevoelig voor media, bang dat 

hij iets verkeerds zegt of niet lekker in de camera kijkt. “Ik wil niet in 

een hoek worden gedrukt.”

 

ontroerende verstoringen
Twee Duitse toeristen horen hem in een kerk in Trani, de parel van 

Puglia, enthousiast over schilderkunst praten, en vragen of hij weet 

welke stad op dat ene schilderij daar afgebeeld staat. Jasper vertelt dat 

die huizen een fantasie kunnen zijn, of het geboortedorp of de woonplaats 

van de schilder voorstellen. Of misschien is het inderdaad Florence of 

een bijbelse plaats. “Het spijt me dat ik u niet verder kan helpen.” O 

nee, zeggen de Duitsers: “U heeft ons juist enorm verder geholpen.” 

Dan valt zijn oog op een enorme schildering waaraan een reep stof is 

“      Italië is zó rijk. 
    Het eten, de wijnen, de cultuur,   
   het gevoel voor stijl.  
  En dan ook nog die fantastische
     schilderkunst.”

Jasper ‘Si si signore, buono!’ slaat  
natuursponsen in voor de kinderen thuis. 

vastgelijmd, waarschijnlijk omdat de makers onvoldoende doek hadden. 

“Op de plakrand geeft dat een ruwe oneffenheid, die de schilder heeft 

proberen te verdoezelen door precies daar een traptrede te schilderen. 

Ontroerend. Ik ben gek op dit soort verstoringen. Ze vertellen de  

geschiedenis van het materiaal.” Ook zíjn materialen hebben een  

geschiedenis. Jasper schildert op oude enveloppen, pakpapier, dik  

karton en ander hergebruikt papier. Oude cijfers en letters, kartonribbels, 

koffie- en wijnvlekken, hij poetst ze niet weg, maar laat ze spreken in 

zijn schilderijen. “Ik ben niet de enige die werkt op gebruikte papier-

soorten, maar bij mij is het uit noodzaak geboren omdat dit soort materiaal 

de aquarelverf goed pakt. Die zinkt erin weg en dat geeft een lichtvoetig 

beeld van kleuren die lijken te vergaan, off-kleuren.”

het MoMent grijpen
Aan dat soort off-kleuren is in Puglia geen gebrek. In Martina Franca, 

een stadje dat bestaat uit een kluwen slingerstraatjes, vindt Jasper een 

verweerde rode muur met eronder een vervaagd roze. “Eerder zag ik 

geeltinten waarvan ik sommige nog nooit eerder had gezien. De kleuren 

in dit land zijn enorm aan mij besteed. Het is net alsof sommige in Italië 

elke dag opnieuw worden geboren.” Die ontkleurende tinten, vertelt hij 

op een terras van een piazza in Martina Franca, passen bij zijn schilder-

thema’s: het vergankelijke en de herinnering.

“Op een bijna obsessieve manier heb ik de drang ontroerende momenten 

vast te leggen en de schoonheid te tonen van het tijdelijke, het vluchtige. 

Maar als je dat daadwerkelijk wilt doen, glipt het moment alweer weg. 

Dat heb je ook wanneer je een droom wilt navertellen. Zodra je dat 

probeert, kan je er niet meer bij. Alles is nu eenmaal vergankelijk. Dat 

is de enige zekerheid, schoonheid kan niet zonder verval.” Verval,  

vergankelijkheid, het klinkt nogal mistroostig. “Ik ben erg gelukkig 

hoor, en optimisme heb je als schilder nodig om alle schoonheid vast te 

leggen. Maar ik heb ook een weemoedige kant. Dat komt door de  

eenzaamheid van het schilderen, denk ik, en de confrontatie die je in 

elk werk met jezelf aangaat.” Dan: “Zullen we nog een espresso doen, 

ik heb ’s ochtends altijd flink wat koffie nodig om op te starten...”

het florence van het zuiden
Op naar Lecce, beslist een van de hoogtepunten van Puglia. De studenten-

stad telt opvallend veel hippe bars, restaurants en slaapadressen, maar 

is vooral hysterisch van barok. Vandaar de bijnaam ‘Het Florence van 

het Zuiden’. Van grootse monumenten ben je in Lecce dan ook verzekerd, 

met als barokoptimum de Basiliek van Santa Croce. Het gebouw is  

geboetseerd uit een soort overdosis aan spiraalvormige zuilen, luxueuze 

lijsten, balustrades, geveldriehoeken, bloemenvazen, fruitschalen en  

andere bouwkundige uitspattingen. “Al die overdaad, al die arbeid.  
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“     Minstens drie keer 
  per week kook ik pasta. 
          En ik rijd op een 
   Moto Guzzi. Italië zit 
  wel in me, ja. ”

Genieten van het beste van 
de zee in Gallipoli. 

Het palet van Puglia bestaat naast 
vervaagde tinten vooral uit veel wit.

De grote mosselen van 
Puglia zijn vermaard.

En dan de overtuiging om dit allemaal te maken, het is zó idioot en 

tegelijk ook zó te gek.” 

Een aantal geveldetails ontglipt zijn tekenpen niet. Als hij reist, heeft 

hij altijd schetsboekjes bij zich. Dus daar staat hij, midden op de Via  

Umberto I in Lecce, en niemand op het volle terras die verbaasd  

omkijkt. “Staande tekenen vind ik toch het fijnst, lekker actie.” En mag 

hij direct een te romantische voorstelling deleten? Hij is geen negen-

tiende-eeuwse buitenschilder die met een strooien hoedje en een 

paar penselen achter zijn oor met een ezel in een landschap staat. 

Landschappen interesseren hem niet, wel fragmenten daaruit. De 

knoesten van een olijfboom, een rotsformatie, de rondingen van een 

cactus: al die onderdelen kunnen samenvallen in een beeld dat hij 

met andere samenvoegt in een ‘collected drawing’. “Dat is een serie 

tekeningen, die letterlijk de dingen weergeven die ik heb gezien, 

gevoeld en gedacht.” 

Geen duidelijke herinneringen, maar anekdotes en fragmenten,  

gemengd met  geheugenflitsen en witte vlekken die soms heel let-

terlijk als zodanig op het papier terugkomen. “Samen vertellen ze 

een groter verhaal, en dat zorgt voor een rijk gelaagd beeld. Heel 

dubbel is dat. Je schildert een stilstaand beeld dat tegelijk meerdui-

dig is. Zo is de werkelijkheid ook, iedereen heeft zijn eigen interpre-

tatie van wat hij beleeft. Bovendien past een stil eenduidig beeld, 

een stilleven, portret of landschap, toch niet meer bij deze tijd? Er is 

zoveel informatie en die kun je onmogelijk allemaal vangen in een 

schilderij.”

de zoete geur van olijfhout
We gaan eten in Polignano a Mare, een prachtig kustplaatsje waarvan 

de huizen langs de zee zijn vergroeid met de rotsen. Op de kaart van 

de osteria staat Saint Pierre, een Mediterrane vis, en die bezorgt Jas-

per bij voorbaat gulzige ogen. “Die heb ik een keer met mijn vrouw 

in Frankrijk gegeten, zo fantastisch. De lekkerste vis die ik ooit heb 

gegeten.” Dus eten we Saint Pierre. In Puglia serveren ze die met 

geroosterde aardappels uit de houtoven. In het glas regionale witte 

wijn. Ook Jasper wordt stil van zoveel lokaal lekkers.

We besluiten uit te buiken tijdens een wandeling langs de Adriati-

sche Zee. “Ik vind de mensen hier zo vreselijk aardig”, zegt hij, ter-

wijl de avondlucht oranje kleurt. “Je rijdt op het platteland een wil-

lekeurig erf op en die boerenfamilie toont vervolgens trots haar hele 

boerderij, en dan dat mannetje in Martina Franca. Hij liep een kwar-

tier met ons mee om de weg naar dat ene restaurantje te wijzen. 

Ongelooflijk toch?!” Dan veert zijn neus op. “Daar is het weer. Op het 

platteland, in dorpjes en restaurants, langs snelwegen en de zee, 

overal ruik je die zoetige rookgeur van verbrand olijfbomenhout. Die 

geur zal mij altijd aan Puglia blijven denken.”
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hoe zuideliJker,  

hoe gepeperder de  

italiaanse keuken. 

Polignano a Mare lui in het avondzonnetje.

Gallipoli bestaat voornamelijk  

uit slingerstraatjes.
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“De kleuren in dit land zijn enorm aan mij besteed.”

jasper krabbé
geboren Amsterdam, 17 februari 1970 

Moeder “Wijs en standvastig.”

Vader “Perfectionistisch en gedreven.”

Jasper “Relativerend, optimistisch.”

Vroegste Jeugdherinnering “Spelend met blokken en ander 

speelgoed, samen met opa, de vader van mijn moeder. Bijna drie jaar 

was ik. Even later zou hij overlijden, daarom herinner ik me dat 

moment waarschijnlijk beter dan de alledaagse dingen die je met je 

ouders meemaakt. Ik lijk innerlijk ook sterk op hem, hoor ik vaak. 

Vandaar misschien dat sterke gevoel.”

Worden toen Je klein Was? “Dierendokter. Dieren beter maken, 

dan ben je toch bezig met het mysterie van het leven. Later werd het 

deejay en toen kwam dat schilderen. Dat begon pas toen ik 16 was, 

maar toen zat ik ook ineens altijd en overal te tekenen.” 

opleiding “De Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Vreselijk. Het 

was goed als je deed wat de docenten zeiden. En dat wilde ik niet. Ik 

had ook het idee dat die mensen daar mij niet serieus namen. Een paar 

weken voor het eindexamen ben ik naar de avondopleiding gegaan en 

cum laude afgestudeerd. Daarna heb ik een jaar de kunstacademie Cooper 

Union in New York gedaan. Daar ben ik gevormd.”

grootste geheiM “The Masters Hand Soap, de enige zeep waar je 

verf goed mee wegwast.”

faVoriete Vakantieland “Nieuw-Zeeland, zo ongerept. Vooral 

het Zuidereiland. Je vindt er alle landschappen van de wereld, gletsjers, 

tropisch regenwoud en strand. De leegte daar is heerlijk.” 

speciaal Voor liVing Maakte Jasper tiJdens ziJn reis 

door puglia deze tekening. in februari 2009 opent in 

MuseuM de fundatie in zWolle de eerste soloten-

toonstelling Van Jasper krabbé in ons land. daar is ook 

de Map Met tekeningen uit italiË te zien. 

kiJk op WWW.MuseuMhsf.nl Voor Meer inforMatie   
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LECCE
De Corso eN vittorio eMaNueLe 

vormen de winkelstraten van lecce. leuke 

kleding vind je bij Modigliani, aldo di 

Battista en Barocco. voor keukenaccessoires, 

meubels en andere designhebbedingen 

ga je naar Bauhaus. www.bauhauslecce.it 

eNriCa sCagLiariNi. chique modezaak 

met petitfours bij de kassa.  

via augusto imperatore 10.

arteFare. fraaie kunst en gebruiks

voorwerpen geslagen uit steen.  

via vittorio emanuele ii 14.  

www.artefare.it 

viNeria saNta Cruz. hip barretje voor 

het ontkurken van regionale en andere 

italiaanse wijnen. via umberto i 23.

riva arte CoNteMporaNea. Moderne 

kunst vlakbij de barokke kunst van de 

basiliek. via umberto i.  

www.rivaartecontemporanea.it

vaLeNtiNa. al het lekkers van puglia in 

een winkel bij de aardigste man van lecce. 

via arcivescovo petronelli 3.

aLL’oMbra DeLL’baroCCo. hippe 

minibar met fijne koffie, lekkere broodjes 

en aardige meisjes. terras met uitzicht op 

het winkelend publiek. corte dei cicala. 

 

CaFFé Letterario. koffie, boeken, strips 

en concerten. hip volk, studenten en een 

goede sfeer. via paladini 46.  

www.caffeletterario.org

geLateria NataLe. het lekkerste ijs van 

lecce, en dat zou je bijna vergeten als je al 

die andere zoete zaligheden ziet. via 

trinchese. www.natalepasticceria.it

osteria DegLi spiriti. restaurant met 

slow food-badge, dus lokale producten 

met smaak verzekerd. via Battisti 4.

beD LeCCe. droomappartementen 

verspreid over centrum van lecce. Binnen 

waan je je in eigen huis & interieur. zo 

heeft appartement le terrazze sul duomo 

een terras met bedwelmend uitzicht over 

het piazza del duomo, het mooiste plein 

van de stad. www.bedlecce.com

risorgiMeNto resort. coole design-

lounge, cool restaurant en coole kamers. 

verreweg het hipste designhotel van lecce. 

Met fraai dakterrasrestaurant en übertrendy 

restaurant op de benedenverdieping.  

via augusto imperatore 19.  

www.vetas-hotels-lecce.com

suite 68. superstijlvolle residentie in het 

hart van lecce. via leonardo prato.  

www.kalekora.it

De leukste Living-adressen op een rij

puglia
Trulli tussen de wijnvelden.

De naam Gallipoli is afgeleid van het 

Griekse Kallipols: mooie stad.

Carpaccio van inktvis met rucola en 
gefrituurde aubergineschijfjes.

Rauwe schelpen bij L’Osteria di 
Chichibio: beter dan oesters.

Terrasoverleg in Martina Franca. 

Masseria Marzalossa, van  

origine een boerenhoeve. 

BARI
sinterklaas ligt in de imposante 13e-eeuwse 

kathedraal van Bari. als je toch in die stad 

bent, ga dan eten in Murat. Bovenop het 

palace hotel met ansichtkaartuitzicht over 

de oude stad. via francesco lombardi 13. 

voor een glaasje rijke pugliaanse negro-

amaro in een kek minimalistisch decor, ga 

je naar la vineria. via imbriani 78.

GALLIPOLI
Masseria DoN CiriLLo, in ugento, een 

klein havenplaatsje, 20 kilometer onder 

gallipoli. anderhalve kilometer van zee, 

omringd door eiken-, vijgen- en perenbo-

men en met een hoog laid-back ibiza-

gehalte. torre san giovanni. www.kalekora.it

b&b La bruNa. hét adres om na een 

uitgebreid visdiner bij een van de restau-

rants langs de kade van gallipoli de benen 

te strekken.  www.bblabruna.com

MARTINA FRANCA
CiaCCo iN MartiNa FraNCa. gevulde 

pepers, capocollo en andere traditionele 

gerechten uit de pugliaanse keuken. wel 

even goed zoeken in het straatjesdoolhof 

van Martina. via c. ugolino.

OSTUNI
iL FraNtoio is hét adres voor een culinair 

exces. een 10-gangendiner in een sprook-

jesachtige masseria. de obers hoeven je 

niet de deur uit te rollen; je kunt er 

gelukkig ook slapen. www.trecolline.it

Mavù. je bent klaar met alle trulli en 

barokke kerken... time to party! in de 

trullivallei staat een van de hipste clubs van 

puglia, in een oude masseria. www.mavu.it

SAVALLETRI DI FASANO
Masseria torre CoCCaro eN torre 

Maizza. twee parelwitte pracht-hide-

aways, omringd door olijfbomen. de een is 

wat strakker dan de ander, beide zijn even 

sfeervol. gasten hebben toegang tot de 

coole coccaro Beach club, vlakbij aan zee. 

www.masseriatorrecoccaro.com

FASANO
Masseria MarzaLossa. authentiek 

17de-eeuws landgoed met zwembad. Met 

olijfolie uit eigen gaard.

www.masseriamarzalossa.com

POLIGNANO A MARE
l’osteria di chichibio. alleen al de tagliolini 

met garnalen, courgette en paddestoelen 

is een retourtje waard. onbegrijpelijk lage 

prijzen. geopend voor lunch én diner. 

largo gelso 12. www.osteriadichichibio.com 

OOk NAAR PUGLIA?
kiJk op pagina xxx Voor een  

liVing-arrangeMent. 
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