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Peter Grimm: 'Kunst in het 
teken van de steenkolenmijn'

Een veelzeggend olieverfportret van de exposant 
Ed Schaap

Voorzitter Grimm: "Bijna voor iedereen in de regio
bepaalde 'de Maurits' het dagelijks leven."

ELSLOO/STEIN.

"Het initiatief voor de 
expositieMijn Kunst komt 
van De Ruif zelf. We 
hebben het idee naar 
vermogen opgepakt en 
onze leden maken er iets 
leuks van.Een kleine 
tentoonstelling met de 
bescheiden middelen die we
hebben. Op een 
toepasselijke locatie want 
om de hoek van de Hoaf 
van Heden ligt de haven 
van Stein, die er zonder de 
mijnindustrie niet was 
gekomen. Ik hoop dat veel 
mensen die hun boterham 
hebben verdiend bij de 
Staatsmijn Maurits of de 
latere chemische activiteiten
komen kijken.Met hun 

kinderen en kleinkinderen. 
Voor een indruk van de plek
waar 'de pap' of opa heeft 
gewerkt.Onze vereniging 
telt net zo goed leden van 
wie de vader ondergronds 
of bovengronds heeft 
gewerkt", weet Peter 
Grimm, voorzitter van 
Expressiegroep De Ruif die 
in het Jaar van de Mijnen 
2015 gaat exposeren. We 
bezochten hem in Elsloo,de 
bakermat van De Ruif. 

De kunstgroep is ontstaan 
in de jaren '70 met de 
uitgangspunten in de 
tijdsgeest van die periode 
en dat betekende zelf doen, 
creatief zijn met anderen in 

een ongedwongen sfeer. 
Grimm: "Deze tijdsgeest 
bepaalt nog steeds de sfeer 
binnen de groep, zonder 
oubollig te zijn. De Ruif telt 
125 leden, vooral uit de 
eigen en ook uit de wijde 
omgeving.Zij schilderen en 
tekenen,maken grafiek, 
keramiek en sculpturen. We
hebben groepen van 
maximaal twaalf of dertien 
mensen. De Ruif heeft 
mentoren in dienst. Deze 
beroepskunstenaars 
begeleiden hun groep 
ongeveer zestien keer per 
jaar. In al de andere weken 
werken de leden zelf, naar 
eigen wens. Het atelier 
wordt het hele jaar gebruikt. 

Onze leden hebben 
allemaal gemeen dat zij zich
via de kunst verder 
ontwikkelen. Over het 
algemeen zijn het heel 
nieuwsgierige mensen in de
goede zin van het woord. 
Ontdekken waar je grenzen 
liggen op artistiek vlak. 
Sommige leden zijn 
beroepsmatig in de kunst 
actief, anderen doen dat als 
bevlogen liefhebbers.

" 'Mijn Kunst' wordt een 
aparte tentoonstelling 
waarbij de kunstenaars zich 
laten inspireren door de 
Limburgse steenkoolmijnen 
en 'de Maurits' in het 
bijzonder. De Staatsmijn 



Maurits drukte een groot 
stempel op deze regio - 
Geleen, Stein, Beek, Sittard,
Schinnen, Susteren - en 
stond aan de wieg van de 
chemische bedrijvencluster 
in de Westelijke Mijnstreek. 
"Onze groep exposeert 
regelmatig maar niet 
jaarlijks", vervolgt voorzitter 
Grimm. "Verleden jaar 
hebben we wel meegedaan 
aan de Kunstroute. Nu 
werken we sinds september
aan de voorbereiding van 
Mijn Kunst. 

De suggestie om iets in het 
Jaar van de Mijnen te 
betekenen is door een van 
deze mentoren gedaan. De 
leden waren niet verplicht 

om iets te doen. Hun 
enthousiasme is duidelijk 
aanwezig. Het bestuur was 
blij verrast met de respons 
van tientallen kunstenaars. 
Hieruit blijkt maar weer dat 
veel leden persoonlijke 
banden met de 
steenkolenwinning of de 
bedrijvigheid die er van 
afhing hebben. Bijna voor 
iedereen in de regio 
bepaalde 'de Maurits' het 
dagelijks leven, al was het 
omdat 'de koel' 
onmiskenbaar de horizon 
markeerde." In de drie 
ruimten in een voormalig 
schoolgebouw aan de 
Joannes Riviusstraat in 
Elsloo waarover De Ruif 
beschikt, zijn de 

kunstenaars aan de slag 
gegaan om het thema van 
de mijnhistorie uit te 
werken. Dat gebeurt niet 
alleen in keramiek, 
houtskool en acryl, er zijn 
ook schilderijen, beelden en
pentekeningen. Gevarieerd 
en boeiend werk, dat soms 
heel persoonlijk is. Grimm: 
"De mijnwerkersjasjes van 
keramiek zijn een lust voor 
het oog. Een groep van 
twaalf mensen maakt een 
gezamenlijk werkstuk van 
keramiek dat uit 
verschillende onderdelen 
bestaat. Dit wordt een 
blikvanger. Het zijn allemaal
onderdelen die samen een 
impressie van een kolenmijn
geven."

 Het resultaat van de 
creatieve inzet van de 
kunstenaars wordt 
toepasselijk gepresenteerd 
in de Hoaf van Heden,een 
onalledaags en kunstzinnig 
bouwwerk dat vlakbij de 
haven van Stein ligt, de 
haven die is aangelegd ten 
behoeve van de 
mijnindustrie. Op 27 maart 
opent wethouder Chris 
Fiddelers van Stein 'Mijn 
Kunst' om 20.00 uur. De 
expo is geopend voor 
publiek op de zaterdagen 
28 maart en 4 april van 
11.00 tot 17.00 uur, de 
zondagen 29 maart en 5 
april van 13.00 tot 17.00 
uur. 
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