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Van de redactie

Een nieuwe herfst, een nieuw Ruifvoer. Opnieuw ging
een kunstzinnig seizoen voorbij en heten we een nieuw
welkom. Een seizoen bovendien dat nadrukkelijk anders
zal zijn dan de vorige, want DE RUIF KLEURT GOUD, het
bereiken van de vijftigjarige leeftijd kan niet zomaar
passeren. Er gaat dus het nodige gebeuren en er vond al
het nodige aan voorbereiding plaats. Over dat alles zal
het bestuur u ongetwijfeld meer vertellen.
Dit Ruifvoer gaat over wat geweest is, over seizoen 2018‐
2019, waarin we als start van het kunstjaar naar
Düsseldorf reisden en daar een prachtige dag beleefden.
Zoals in het vorige nummer al aangekondigd, zal in dit
Ruifvoer met name de edele Schilderkunst in het
zonnetje staan. Die heeft het al moeilijk genoeg tussen al
het geboetseer en gekeramiek heden ten dage.
Schilderen, zoals Rembrandt dat deed en Jan Steen en
later Van Gogh en Karel Appel en heel veel Ruifleden.
Want ook het afgelopen jaar werd er weer flink
geschilderd in het lokaal aan de Joannes Riviusstraat.
Over dat alles en meer gaat het dus in dit nummer.
Natuurlijk ontbreekt ook de blik naar ‘buiten’ niet;
tenslotte zijn wij, amateur‐kunstenaars veelal, nauw
verbonden met wat daar gebeurt. Via galerieën en musea
blijven we er zijdelings van op de hoogte en moeten we
soms vaststellen dat de aandacht voor de schilderkunst
wat lijkt in te zakken. In dit nummer zullen we samen
moeten vaststellen dat dat gelukkig wel meevalt.
Bijzonder in dit nummer zijn de kijkjes die u geboden
worden in het reilen en zeilen van een drietal
schildergroepen, die van de dinsdag, de donderdag en de
vrijdag. Inderdaad, er wordt nog heel wat schilderwerk
verzet! Verder gaan we op bezoek bij een schilderende
mentor en een dito Ruiflid, maar ook bij een keramiek
makend bestuurslid.
Nu ligt er een jaar voor ons waar we veel van
verwachten. Het wordt een feest van en voor De Ruif,
waarbij van ieder lid een bijdrage zal worden gevraagd.
Want we willen iets laten zien, dit jaar, zodat men weet
wat er bij Expressiegroep De Ruif gebeurt, maar ook om
er zelf van te genieten. Wij wensen u allen een
fantastisch kunstjaar toe!
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Van de bestuurstafel
Het Ruifvoer van najaar 2020 zal naar verwachting
terugblikken op de jubileumactiviteiten en wellicht nog
meer dan dat. De redactie is in de vertrouwde handen
van Anton de Joode en Piet Op den Camp.
In de aanloop van de feestelijkheden zijn de contacten
met de Culturele Werkgroep Stein (CWS) aangehaald. In
de toekomst liggen wellicht bijzondere expositieplannen
in het verschiet, waarover u te zijner tijd wordt
bijgepraat.
Het belooft een geweldig jubileumjaar te worden. Dat
kan alleen met hulp van allerlei mensen die de schouders
zetten onder de organisatie; leden die meedenken en
leden die meedoen. Chapeau!
Een belangrijke mutatie in het bestuur moet hier nog
worden vermeld. Na vele jaren van trouwe dienst als
secretaris is Piet Op den Camp in de zomer van 2019
afgelost door Arnoldien Schepers‐Pepels uit Stein. De Ruif
heeft heel veel aan Piet te danken, die meer doet dan
‘alleen maar’ zijn secretariaatswerk. Gelukkig blijft hij zich
inzetten voor de vereniging, onder andere door de
verspreiding van de digitale Ruifflitsen en tal van andere
zaken. Een speciaal dankwoord voor Piet is hier zeker op
zijn plaats. We zijn Arnoldien zeer erkentelijk dat zij het
secretariaat overneemt en wensen haar daarbij veel
succes en plezier.
Helaas moest Mary Vink haar werk in het bestuur
stoppen wegens persoonlijke omstandigheden. Wij zijn
haar heel erkentelijk voor alles dat ze voor De Ruif heeft
ondernomen.
Bij aanvang van het seizoen in oktober zal Ivon Drummen
als mentor de keramiekgroepen op dinsdagmiddag en
woensdagochtend gaan begeleiden. Zij volgt daarin
Marie‐Claire Krell en Marjo Boesten op, die we graag
danken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Sommigen
van u kennen Ivon nog uit het verleden en wij zien uit
naar een mooie tijd met elkaar.

De Ruif kleurt goud!
In 2020 bestaat De Ruif een halve eeuw, wat nóg langer
lijkt dan vijftig jaar. Een echte mijlpaal. Onder de titel De
Ruif kleurt goud worden verschillende leuke, mooie en
inspirerende activiteiten georganiseerd. Sommige zijn
vooral bedoeld voor onze leden, bij andere is iedereen
welkom.
De oprichters van de vereniging hebben vermoedelijk
nooit gedacht, dat hun bijzondere initiatief zo’n lange
adem heeft. Maar inmiddels bewees De Ruif dat zij een
vaste waarde is in de kunstbeoefening in de Westelijke
Mijnstreek. Voor heel veel leden en mentoren voelt De
Ruif zelfs veel meer dan dat.
Als opmaat starten we in het weekend van 14 en 15
september met open ateliers tijdens de Kunstketting.
Over onze jaarlijkse excursie op de 28e september naar
Tilburg leest u elders in dit blad.
Het jubileum concentreert zich in het voorjaar van 2020.
Begin april wordt in het Urmondse Terpkerkje en De
Grous in Stein een Ruif‐dubbelexpositie geopend in
nauwe samenwerking met de Culturele Werkgroep Stein
(CWS). Deze is in Urmond voor iedereen toegankelijk
gedurende twee weekenden, dus 4‐5 april en 10‐13 april
tot en met Tweede Paasdag. In Stein zal zij langer te zien
zijn. Nodig vooral veel familie, kennissen, vrienden en
buren uit om te gaan kijken! Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Medio mei wordt voor onze leden een slotfeest gepland,
want dat is immers de oprichtingsmaand van De Ruif.
Tussen beide data komen onder andere verschillende
workshops, waarop ook mensen van buiten De Ruif
mogen inschrijven.
Aan het begin van ons seizoen 2019‐2010 wordt u
geïnformeerd wat allemaal gaat gebeuren in een aparte
folder. Deze is voor alle geïnteresseerden bestemd. Wij
waarderen het enorm als u hem in uw omgeving wilt
verspreiden… Op die manier helpt u De Ruif in het
zonnetje te zetten.
Op het moment van schrijven is nog niet het hele
programma klaar en worden afspraken preciezer
vastgesteld. Neem daarom regelmatig een kijkje op onze
website en in uw mailbox voor de laatste stand van
zaken!

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel speciaal
Ruif‐seizoen,
Peter Grimm,
Voorzitter

Illustraties

achterzijde
boven: Pierre Bosch, compositie in
olieverf

voorzijde
Annehilde Bruining, acryl op linnen,
1.20 x 1.60m. serie Barka
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onder: Jacques van Laar, cascade, 2019,
olieverf op doek

Kunstschilderen
Dat nu houdt mij bezig, die in mijn beleving verminderde
belangstelling voor het schilderen. De oorzaken lijken
duidelijk, maar vaststaan doen ze allerminst. Mogelijk
komt het omdat alle middelen en stijlmogelijkheden
inmiddels lijken te zijn uitgeprobeerd. Vermenging van
verf met andere materialen, van figuratief tot abstract,
soms letterlijk met het mes bewerkt (Lucio Fontana) en
zelfs de achterkant van het doek beschilderd en dan niet

Bas Meerman (1970), Grief, 2018, olieverf op doek,
Stedelijk Museum Schiedam

Er zijn zaken die me binnen de kunstwereld bezighouden,
berichten die me deden afvragen in hoeverre de
traditionele schilderkunst nog recht van bestaan heeft.
Langzaam zag je het gebeuren, allereerst in het
verschijnsel performance, waarbij mensen zichzelf tot
kunstobject maken, wat vervolgens uitmondde in de
installatie, een ruimtelijk kunstwerk opgebouwd uit
diverse elementen, zoals het woordenboek het
omschrijft. In een performance wordt door middel van
het lichaam uitdrukking gegeven aan een idee, een
concept; de installatie doet dat ook, maar met andere
fysieke middelen dan het menselijk lichaam. Zij behoort
zodoende eveneens tot de conceptuele kunst. Alles staat
hierbij ten dienste van het idee; esthetiek en/of
materiaalkeuze zijn eraan ondergeschikt.
Dat zag ik dus gebeuren, evenals de toename van de

Fons Haagmans (1948), E.P.M.D.

Natasja Kensmil (1973) Agatha van Catania, 2014,
olieverf op doek

2014, acryllak op doek

zogenaamde videokunst, waarbij bewegende beelden op
elektronische wijze worden vastgelegd en weergegeven.
Zij wordt nogal eens gebruikt in samenhang met een
installatie en zal dan ook doorgaans conceptueel van
aard zijn.
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uit geldnood. Elke mogelijkheid lijkt toegepast. Tijdens
een tentoonstelling in Museum Dordrecht, De Meest
Eigentijdse Schilderijen Tentoonstelling, waar men het
‘probleem’ poogt te ontkennen, zag ik zelfs video‐
schilderijen, levende beelden, waarbij ‘geschilderde’
abstracte en figuratieve elementen bewegend werden
afgebeeld. Een grenzen overschrijdende mengvorm,
waarbij mogelijk oorspronkelijk nog geschilderd is, maar
digitale bronnen voor de uiteindelijke afwerking
zorgdragen. ‘Zoeken naar
de grenzen van schilder‐
kunst’ zou je deze op
experimenten
lijkende
kunstvorm kunnen noe‐
men.
Met dit dilemma schijnt het
Dordrechts Museum dus te
worstelen, gezien de opzet
van de huidige tentoon‐
stelling. Maar liefst achten‐
twintig eigentijdse kunste‐
naars “hangen” hier, om
Helen Verhoeven (1974)
aan te tonen dat de
Mother 6,2013, olieverf op
schilderkunst een krach‐tig
doek
medium is, zoals de
uitgereikte folder ons wil duidelijk maken.

En inderdaad, er is veel te zien en ook al meende de
kritiek dat de keuze beperkt is, ik kreeg een goed beeld
van wat er in de eigentijdse schilderkunst omgaat.
Beroemde namen zijn erbij, als die van Marlene Dumas,
Robert Zandvliet of de Limburger Fons Haagmans en ik
vermoed dat de meesten van hen wel enige bekendheid
genieten. Volstrekt onbekenden zijn er althans niet bij,
wat ook een mogelijke zwakte is van deze uitstalling.
Klaarblijkelijk is het museum de overtuiging toegedaan
dat de schilderkunst nog altijd in leven is, zij het dat het
niet meer om vernieuwing gaat, maar om opnieuw.
Vandaag vermeldde mijn dagblad de drie prijswinnaars
van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, ieder met
een schilderij en een verhaaltje. Heel mooi! De
schilderkunst leeft dus nog wel degelijk.

Op deze bladzij treft u enkele schilderijen aan die ik zeker
de moeite waard vond om als bewijs te dienen voor de
levendigheid van de huidige schilderkunst in ons land. Op
het doek van Bas Meerman na, waren alle te zien tijdens
de expositie De Meest Eigentijdse Schilderijen
Tentoonstelling.

Emo Verkerk (1955)
Belle te Scheveningen
2014, olieverf op
masoniet

Stilstaan bij een stoel

Urs Fischer, Portrait of a Moment, 2003

Twee mannen, aandachtig een tafel bekijkend waar een
stoel op staat. Maar dat is niet alles, want er is nog een
stoel, een iets kleinere, dat wel, maar er is ook schaduw.
Schaduw die niet echt is, maar gemaakt, net als de tafel
en de beide stoelen en zoiets geeft te denken.
Vanzelfsprekend. Daar sta je bij stil en daar denk je dan
het jouwe bij of van. Goed, we zijn in een nog vrij nieuw
gebouw, in de Langen Foundation, op terrein van het
voormalig Raketenstation, vlakbij Insel Hombroich. Een
museum dus en daar kun je vandaag de dag alles
verwachten. Zoals dit, bijvoorbeeld, met als titel portret
van een moment. Maar hoe versta je dat? De beide

mannen hebben er moeite mee, dat zie je aan hun
houding: wat IS dit? Een moment uit 2003? Even later
zullen ze verder gaan, zullen ze het moment achter zich
laten. Misschien blijft het nog even in hun hoofden
hangen, samen met de stoelen, de tafel en de schaduw,
als een herinnering die al bijna verdwenen is. En bij het
volgende object zal alles vergeten zijn, zal het moment
voorgoed tot de geschiedenis behoren. Tot ze de foto
zien, áls ze hem zien. Ach ja, zullen ze zeggen of denken,
die tafel en die twee stoelen en misschien zullen ze zich
nog herinneren dat de schaduw niet echt was, maar
gemaakt. Zoals zoveel in het leven…
AdeJ. 30 sept. 2018
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De schijnwerper op Marlies en de dinsdaggroep schilderen
de Oude Burelen in Maasmechelen. Daar deelde ik één
van de burelen met Loek Nieuwendijk. Loek toonde
nieuwe houten beelden en ik heb de wanden bekleed
met een selectie van ruim veertig modeltekeningen. In
mei 2018 werd de expositie georganiseerd aan de
Nederlandse kant van de Maas en wel in Stein in MFC de
Grous. Daar hingen van mij toen o.a. drie grote doeken,
ongeveer 2.30 m bij 1.30 m. Werken waar ik de nodige
maanden mee bezig ben geweest, geïnspireerd door het
mythologisch verhaal over Narcissus.

Na het afronden van de Kunstacademie Maasmechelen
in 2006 begon voor mij de uitdaging om me verder te
ontwikkelen in schilderkunst en vrij te gaan werken.

In de zomermaanden neem ik even afstand van het
schilderen, wat niet betekent dat het dan niet leeft. Op
vakanties en/of tijdens fietstochten, gewoon tijdens het
strijken, blijf ik steeds nadenken en zoeken naar vormen,
kleuren, beweging en composities. Inspiratie opdoen
voor het nieuwe seizoen! Want een leven zonder
schilderen kan ik me niet meer voorstellen (Marlies).

We zijn destijds op dinsdag overdag met een 8‐tal
medeleerlingen in het schilderlokaal van De Ruif gestart.
Een totaal nieuwe groep binnen De Ruif die een hele dag
vrij, elkaar inspirerend en stimulerend, zonder mentor,
wilde schilderen. Op dit moment zijn alleen Lia Meijers,
Maria Duimel en ikzelf nog over van de groep. Een aantal
jaren geleden is Ans van Beneden bijgeschoven. Binnen
deze kleine, hechte groep werkt ieder op zijn eigen
manier en in zijn eigen tempo. Soms hard werkend om
een deadline voor een expositie te halen, dan weer met
iets langere koffiepauze en meer aandacht voor elkaar.
Onlangs hebben Hella Hermans en Mia Meijers,
eveneens leerlingen en klasgenoten van de
Kunstacademie Maasmechelen zich bij ons gevoegd. Een
nieuwe frisse wind binnen onze groep en vooral heel
inspirerend.
Voor de Ruif organiseer ik het modeltekenen. Met twaalf
personen uit meerdere disciplines en het model, hebben
we steeds een heerlijke relaxte ochtend waar we keihard
in goede harmonie en vooral in alle rust kunnen tekenen,
schilderen of aquarelleren. Ieder op zijn eigen manier.
Deze zaterdagochtenden, om de veertien dagen, zijn
voor alle deelnemers speciaal en er wordt dan ook steeds
naar uitgekeken. Het seizoen wordt afgesloten met een
gezellige gezamenlijke lunch.
Zelf ben ik ook lid van de Kunstkring Maaskentj. Een
vereniging die minimaal één keer per jaar exposeert met
de Belgische Kunstkring MAKK. Dat betekent dat er elk
seizoen hard gewerkt moet worden om weer recent werk
tentoon te kunnen stellen. Een stok achter de deur dus
om steeds op dinsdag in de Ruif aanwezig te zijn om
nieuw werk te creëren.
Eind maart 2019 hebben we gezamenlijk geëxposeerd in

Mia Meijers
In 2018 ben ik ingevoegd in de bestaande schildersgroep

op de dinsdag en daarmee de 6e deelnemer. In 2016 ben
ik afgestudeerd aan de kunstacademie Maasmechelen.
In de dinsdaggroep vind ik oud‐medecursisten die (nog
steeds) zelfstandig bezig zijn met verf.
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gegeven werden. Omdat mij dat goed uit kwam heb ik
me aangemeld voor de cursus tekenen. Die bleek
gegeven te worden door de fijnschilder Jo van den Brand.
Dit beviel heel goed en ik heb vervolgens enkele jaren
met veel plezier les gevolgd bij zijn fijnschilderschool in
Valkenburg en me daar bekwaamd in het realistisch
schilderen met vooral aquarel en olieverf. Toen ik hoorde
over de academie in Maasmechelen, heb ik de overstap
gemaakt en die opleiding tot en met de specialisatiegraad
afgemaakt. Daardoor ben ik ook steeds meer de
abstracte richting opgegaan. Hierna heb ik me dus
aangesloten bij de Ruif.
Tegenwoordig haal ik mijn inspiratie o.a. uit de natuur;
foto’s die ik daar maak worden (erg) uitvergroot en
dienen als uitgangspunt. Tijdens het schilderproces, met
acrylverf, ontwikkelt dit gegeven zich tot abstracte
schilderijen, waarbij de gelaagdheid zichtbaar blijft.
Door de jaren heen heb ik aan diverse exposities
deelgenomen: samen met anderen, o.a. bij de Rabobank
in Heerlen en solo in het verzorgingshuis Sterrenbosch in
Thorn.
In mei en juni jl. hing een aantal schilderijen van mij in
gezondheidscentrum d’n Dippo in Schimmert.

Ieder heeft zijn eigen stijl, abstract of figuratief, en laat
de ander in zijn waarde. Ik gebruik de aanwezige talenten
om feedback te krijgen op mijn werk en ben daardoor
minder op een eiland bezig in mijn eigen atelier. In een
ontspannen en positieve sfeer inspireren we elkaar om
stappen te zetten in de individuele ontwikkeling. Ik
beschouw het als mijn eigen intervisiegroepje. De
onderlinge belangstelling uit zich in het zoveel mogelijk
bezoeken van de individuele exposities en een
gezamenlijke gezellige activiteit als afsluiting van het jaar.
Op dit moment zijn mijn thema's madonna's,
moederschap,
perspectief
van
het
kind
en
kindermishandeling. Ik werk met inkt, bister en acrylverf.
Het zijn geen alledaagse onderwerpen, die ook nog wat
rauw uitgewerkt worden. In maart/april jl. was mijn werk
te zien in een galerie in Maastricht, rond het thema
moederschap en kindermishandeling, " Because I love
you."
Dat het ook tot onderlinge samenwerking komt, uit zich
in een spontaan ontstaan gezamenlijk 'project'; Ans en ik
werken beiden aan een (zelf) portret van haar zoals op
de foto's te zien is.
Ook een tekening van Marlies mocht ik bewerken, zodat
een gezamenlijk werk tot stand kwam.
Kortom, mijn ervaringen zijn positief en ik teken voor
weer een jaar bij in De Ruif.

Lia Meijers

Maria Duimel

Na de Kunstacademie was ik ook een van de dames van
het eerste uur. Mijn werken zijn abstract van aard. Ik
gebruik heldere kleuren in mijn werken. Ideeën krijg ik al
schilderend.
We hebben een leuke groep die elkaar inspireert en
stimuleert.
Ruim 25 jaar geleden startte de gemeente Voerendaal (ik
woon in Klimmen) met diverse cursussen die overdag
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Ans van Beneden

Hella Hermans

Mijn naam is Ans van Beneden‐Jennekens. Ben geboren
in Maastricht, maar woon al meer dan 40 jaar met veel
plezier in Beek. Ik ben getrouwd met Noel, heb twee
dochters en drie kleinkinderen.

Schilderen is sinds 25 jaar mijn passie en uitlaatklep. Veel
cursussen heb ik gevolgd bij diverse kunstenaars met
naam. De eerste jaren heb ik geaquarelleerd. In 2007
kwam een droom in vervulling. Dat was de deelname aan
Kunstacademie voor Beeldende kunst te Maasmechelen
in de hogere graad schilderkunst incl. de specialisatie.
Momenteel schilder ik samen met een gezellige en
inspirerende groep bij De Ruif, vooral met olieverf, acryl
of gemengde technieken. Het liefst werk ik met grote
penselen en krachtige streken. Mijn stijl is van lyrisch
abstract tot geabstraheerd met af en toe een realistische
inslag. De onderwerpen en inspiratie haal ik uit de natuur
en mijn omgeving. De prachtige kleuren en mooie
vormen zijn adembenemend. Dan kan ik het niet laten
deze met veel plezier op het doek of papier weer te
geven met veel vrolijke kleuren waar je blij van wordt.
MOdC, mei 2019

Ik ben begonnen met schilderen op de Volksuniversiteit,
daarna bij Kumulus. Vervolgens volgde ik drie jaar met
veel plezier les op de Kunstacademie en heb me daarna
kunnen aansluiten bij de dinsdag groep op De Ruif. Ik
schilder er met een inspirerend groepje dames.
Tussendoor nog diverse workshops gevolgd bij diverse
kunstenaars.
Momenteel schilder ik graag personen, portretten, maar
net zo graag bloemen of abstract.
Wel houd ik van een zekere gelaagdheid in mijn werken.
De kleuren kunnen variëren.

Kunst is de leugen die ons in staat stelt de waarheid te herkennen.

Pablo Picasso

Een heleboel kunstenaars zijn slechts onsterfelijk tot ze doodgaan.

C. Buddingh’

Als alle kunst ten onder gaat, blijft de edele kookkunst nog bestaan.

D. Spoerri
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De schijnwerper op Ruiflid
te brengen. Zijn productie blijft daardoor beperkt, maar
het werk wint aan kwaliteit en daar gaat het tenslotte
om. Neem daarbij Pierre’s bescheidenheid en het plaatje
is compleet: niemand kent zijn werk, op een enkele
ingewijde na.
Natuurlijk is ook zijn werk op de boerderij enigszins debet
aan de geringe productie. Zijn leven lang was hij er
werkzaam, hield hij zich bezig met akkerbouw op de
velden rondom, zodat slechts de wintermaanden
overbleven voor de kunst.
Als oudste van vijf kinderen werd hij de man die de
boerderij later zou overnemen. Hij ging daartoe eerst
naar de Lagere en vervolgens naar de Middelbare
Landbouwschool in Roermond. Vanaf zijn dertiende
werkte hij met zijn vader in het bedrijf; zijn drie broers en
ene zus gingen studeren en sprongen slechts bij tijdens
de vakanties. Maar Pierre wilde meer en zo gauw de
gelegenheid zich aandiende schreef hij zich in bij de
avondschool van de Stadsacademie voor Toegepaste
kunsten in Maastricht, waar hij de vijf jaar durende
opleiding volgde. Later bezocht hij nog enkele jaren
kleine opleidingen, maar tenslotte leerde hij via Nelly van
Bekkum De Ruif kennen en is hij daar nu druk bezig met
keramisch werk onder het toeziend oog van Vivianne
Schuijren.
Pierre is gelukkig getrouwd en inmiddels zijn beiden met
pensioen. Het land is weg, de boerderij bleef over en
daarmee kwam er meer tijd om dingen te doen waar het
niet of veel te weinig van kwam. Pierre, we wensen jou
nog een lange creatieve periode toe, samen met je
vrouw. Ik hoop je nog dikwijls tegen te komen.

Pierre Bosch
Hoewel ik Pierre inmiddels al weer enkele jaren ken ‐wij
verheugen ons beiden op het zaterdagse modeltekenen‐
had ik er geen idee van dat hij ook schilderde. Dat hij met
keramiek werkte was mij bekend, maar dat schilderen,
nee, dat wist ik niet. Tot hij onlangs op zijn mobieltje enig
werk liet zien, schilderijen die mij onmiddellijk
aanspraken. Mijn eerste gedachte was: dit zou werk van
De Stijl kunnen zijn, u weet wel, die kunstbeweging uit
het begin van de vorige eeuw. Ook daar schilderde men
abstract, in opvallende, meest primaire kleuren. Namen
als die van Mondriaan en Van der Leck dringen zich dan
aan je op, maar toch was dit, het werk van Pierre, anders.
Nu ik het beter heb kunnen bekijken vind ik het typisch
‘Pierre Bosch’, maar nog steeds bijzonder en opmerkelijk.
Ik vroeg hem een keer op visite te mogen komen en dat
deed ik vandaag.

Het vroor nog toen ik voor zijn boerderij aan de
Watersley in Sittard parkeerde. Omdat er maar weinig
verkeer passeert had hij me al horen aankomen, zodat hij
me snel in zijn warme kamer kon opvangen. Bij een kop
thee spraken we over kunst, natuurlijk, liet hij mij zijn
smaakvol ingerichte woonkamer zien, met bronzen
beeldjes en schilderijen van eigen hand, vertelde hij over
zijn voorkeur voor kunst die ‘klopt’, voor composities die
uitblinken in evenwichtigheid, voor schoonheid, kort
gezegd. Voor kunstenaars uit de Italiaanse Renaissance,
bijvoorbeeld en voor de Japanse houtsneden van mensen
als Utamaro, Hokusai. Werk dat in alle opzichten tot het
meest perfecte mag worden gerekend.
En eerlijk gezegd past die houding ook bij zijn eigen werk,
dat eveneens ‘evenwicht’ uitstraalt, zorgvuldigheid ook.
Elk vlak en elke lijn ligt op zijn plaats, elke kleur is met
aandacht bepaald, wat ook betekent dat hij lang aan een
schilderij werkt. Soms pakt hij het na vijf jaar weer van de
wand om er alsnog een verandering, verbetering in aan

21 jan. 2018

8

De schijnwerper op Mentor
waar ze de tehatex‐opleiding volgde aan de
Stadsacademie Toegepaste Kunsten. In 1986 studeerde
ze er af, op een moment dat werk niet voor het oprapen
lag. Wel had ze nu genoeg tijd om te schilderen, maar
omdat je daar‐alleen niet van kunt leven ondernam ze
van alles voor het noodzakelijke brood op de plank. Ze
gaf les in eigen atelier en aan de Vrije Academie in
Brunssum, runde korte tijd een galerie, ging een poos
naar Griekenland en gaf les aan een MBO‐opleiding in
Maastricht, maar alles op tijdelijke basis. Het was, kort
gezegd, een moeilijke periode, al waren er ook
lichtpunten. Zo zochten Frans Bastiaens en Ruud Stegen
haar op met het verzoek bij De Ruif te komen werken en
ging ze een samenwerkingsverband aan met een
textielkunstenares. Ook trouwde ze en kreeg twee zoons,
Walter, inmiddels 23 jaar oud en Levi van 22. Ze doen het
goed; de oudste studeert dit jaar af (HBO) en Levi vond
zijn passie in de muziek. Beiden zijn regelmatig bij hun
ouders te vinden, die niet langer bij elkaar wonen; zeven
jaar geleden scheidde Annehilde van haar man. Ze vond
haar draai weer, maar moet hard blijven werken om aan
alle noodzakelijkheden te kunnen voldoen.
Sinds kort werkt ze opnieuw samen met een
textielkunstenares in een atelier in een pand op een
voormalig bedrijventerrein in Maastricht. Daar werken

Annehilde Bruining
Zesentwintig jaar is zij inmiddels verbonden aan De Ruif,
mentor Annehilde Bruining. Tot voor kort wist ik dat niet.
En ook niet dat zij al die jaren met veel plezier naar Elsloo
kwam. Die eerste groep, van de dinsdagavond (tekenen
en schilderen), heeft ze nog altijd en nog steeds zijn er
mensen die zeggen van haar te leren.

Mooier compliment is nauwelijks denkbaar. Het laatste
jaar heeft ze er de donderdagavond bij gekregen en
omdat ik daar zelf toe behoor weet ik hoe goed de sfeer
er is. Zo organiseert ze gezamenlijke activiteiten, terwijl
er tevens heel individueel gewerkt wordt. Ook viel me op
dat men belangstellend is naar elkaars vorderingen en
dat zijn gunstige tekenen voor een groep.
Om half elf stond ik vandaag voor haar woning in de
Daalhof, een wijk aan de rand van Maastricht. Ze woont
er prachtig, met een grote tuin waaraan een park grenst.
Altijd in het groen, wat wil je nog meer? Met koffie, thee
en een stuk vlaai werd het een aangenaam gesprek. Zo
vertelde ze destijds in het Brunssums ziekenhuis te zijn
geboren, waarna ze opgroeide en naar school ging in
Sittard. Vandaar ging ze zelfstandig in Maastricht wonen

acryl op papier
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beiden aan objecten bedoeld voor het inrichten van
interieurs; de twee vinden elkaar met behulp van ieders
persoonlijke inbreng waar het ervaring, inzicht en kunde
betreft. Op dit moment werken ze aan een opdracht voor
een
aantal
bijzondere
kussens.
Een
mooi
samenwerkingsverband,
met
hoopgevende
vooruitzichten.
Annehilde tekent dus en schildert, maakt monotypes en
werkt met textiel en daarom ook ben ik benieuwd welke
kunstenaars zij hoog heeft zitten. Zonder aarzelen vertelt
ze over haar bewondering voor de expressionistische
schilders Emil Nolde en Chaïm Soutine, die met name in
het begin van de vorige eeuw hun schilderijen maakten.
Maar ook de zogenaamd ‘Nieuwe Wilden’ noemt ze, neo‐
expressionistische schilders uit de jaren tachtig die
doorgaans in het zeer groot werkten en de (nog levende)
kunstenaars Anselm Kiefer en Gerhard Richter. Boeiend,
omdat het ook veel over haar eigen werk zegt, dat we nu
gaan bekijken. Iets ervan laten we op deze bladzijden
zien, om een kleine indruk te geven.
Aan het eind van ons gesprek vraag ik haar of zij nog
wensen of ideeën voor ons heeft. Ze zegt dat ze De Ruif
meer leden toewenst en stelt voor door het jaar heen
met enige regelmaat workshops te organiseren en daar
bekendheid aan te geven. Bovendien wil ze er zelf aan
Oude geliefden, gem. techniek op doek (110x150 cm.)
bijdragen. We hebben er de ruimtes voor, dus…
Dank Annehilde voor je inzet voor De Ruif en
veel succes en geluk bij al je werkzaamheden
27 maart 2019

De kunst is geen wedstrijd
A. Roland Holst

Kunst komt van kunnen; als het van willen kwam heette het wunst.
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Anoniem

Dagje Düsseldorf
Een prachtige dag die begon op ‘raketenstation’ Hombroich, waar wij een bezoek brachten aan de Langen Foundation,
onder de rook van Düsseldorf. Veel Chinese kunst dit keer in het architectonisch vernuftig ingerichte gebouw, onder de
nieuwsgierig makende titel ‘How To See [What Isn’t There]’.
Vervolgens naar de MedienHafen, zoals men wel zegt, een van de fraaiste plekken binnen Düsseldorf. In de laatste
decennia zijn de oude havengebouwen aangevuld met moderne architectuur, waarin eigentijdse bedrijven zijn
gevestigd en verschillende top‐restaurants een plek vonden. Het lukte de chauffeur zijn bus onder de Rheinturm
geparkeerd te krijgen, waarna we een uur de tijd kregen om de bijzondere architectuur langs dit stukje van de Rijn te
bewonderen.

Dan de tunnel door naar de noordkant van de stad, waar we niet ver van de Oberkasseler Brücke tot acht uur de
gelegenheid kregen Düsseldorf te verkennen. Ieder ging zijns of haars weegs om musea te zien, galerietjes, cafeetjes en
restaurants. Het weer was fantastisch, het bier stroomde door de Altstadt en iedereen was in zomerse stemming. Wat
een mooie dag!

11

12

De schijnwerper op de vrijdaggroep schilderen
In het (nog zwart‐witte) Ruifvoer van september 2009
tref ik de groep voor het eerst aan: vijf dames die elkaar
kennen van de Maasmechelse Kunstacademie. Bij De Ruif
vonden zij onderdak en daar zouden ze voortaan elke
vrijdag komen tekenen en schilderen. Ondergetekende
sloot zich bij hen aan en nog weer wat later kwam
Margriet het groepje versterken. Alles ging goed tot
ingrijpende ziekten en ander ongemak roet in het eten
kwamen gooien. Ondanks dat alles gingen zij door,
kwamen ze naar Elsloo, al kon dat voor enkelen nog maar
een paar keer per jaar zijn. Ria viel dit jaar helemaal uit,
daar zij van werkkring veranderde en ze sindsdien
vrijdags elders wordt verwacht. Maar zodra haar rooster
verandert, zal ze zonder dralen terugkomen, want ze
komt graag naar De Ruif en de groep is bijzonder hecht.
Vandaag is iedereen er en dat gebeurt dus maar zelden.
Zelfs Ria kwam op dringend verzoek van de groep om een
enkel werkstuk te laten zien uit haar Ruif‐jaren. Een paar
woorden bij elk van hen.

Tillie schildert zoals een docent van haar het destijds
uitdrukte: “met een enorm plezier”. En inderdaad, het
spat er vanaf. Haar werk is kleurrijk, spontaan, intuïtief
en vol fantasie. Ondanks de problemen die ze de laatste
jaren van haar lijf mocht ondervinden is in dit alles niets
veranderd! Gelukkig maar.

Annemie slaagde vorig jaar aan de kunstacademie in
Maasmechelen, afdeling Keramiek. Het thema dat zij
voor haar afstuderen koos was: ‘Het verdwijnen van de
vlinder’. Zowel in keramiek als met schilderen zet zij het
thema voort, zij het dat ze nu vooral werkt met de
verschillende vormen die vlinders in onze beleving
achterlaten.
Annelies laat zich aanspreken door wat ze tegenkomt, in
de natuur, in bestaande kunst. Ze laat zich daarbij leiden
door haar gevoel om uiteindelijk een zekere harmonie te
bereiken waar het kleur en compositie betreft. Tijdens
het schilderen verandert er zodoende van alles. Dat zie ik
aan de bomen waar ze mee bezig is, die steeds van kleur
verschieten.

Ik denk dat elke kunstenaar zich wel enigszins mislukt zal vinden.
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Remco Campert

Ria volgde tot voor kort haar, zoals ze het zelf noemt
“reis binnen het thema hout”. Helaas ligt de reis, door
haar vrijdagse afwezigheid, op dit moment zo goed als
stil. Binnen dat thema ging de tocht in eerste instantie
“van donker naar licht” om te eindigen bij “kleur”, een
periode waar ze dolgraag een vervolg aan zou geven. We
hopen voor haar dat die tijd snel mag aanbreken.

Anja begint bij elk nieuw schilderij, elk object, aan een
zoektocht, zoals ze dat zelf noemt. Ze wast haar palet,
maakt de kwasten schoon, waarna ze met de verfresten
de ondergrond opzet voor iets nieuws. In krachtige
kleuren schildert ze ronde vormen in laag over laag. Het
zoeken is begonnen en daarmee het veranderen om
tenslotte te ontdekken wat ze, zonder het vooraf precies
te hebben geweten, zocht.

Margriet, als laatste, volgde haar kunstzinnige opleiding
lang voor die van de anderen. Toch vond ze haar plaats
bij ons op de vrijdag. Margriet heeft een grote voorliefde
voor tekenen, dat is meer dan duidelijk. Haar inspiratie
doet ze op dit moment vooral op tijdens het zaterdagse
modeltekenen. De resultaten daarvan werkt ze op de
vrijdag uit.

Aardig te zien hoe ieder heel trouw zijn of haar eigen
manier van werken volgt.

febr. 2019

Van li. naar re.: Margriet, Tillie, Anja, Ria, Annemie en Annelies
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De Maas stroomt ook in Sittard
Sinds de tweede september 2018 is het geheel
vernieuwde Erfgoedcentrum een nieuw bestaan
begonnen in het voormalige museum Het Domein in
Sittard, onder de leus Het verleden bewaren om het
heden te begrijpen. Want naast de museale functie die
het heeft ons alles over de geschiedenis van de
gemeente Sittard en omgeving te vertellen, is hier ook de
studiezaal van het stads‐ en streekarchief ondergebracht.
Er is dus veel wat er vroeger ook al was, alleen nu in een
fraai opgeknapt en ingericht gebouw. Bovendien is met
name de manier van
opstellen
van
alle
stukken
en
archeologische
vondsten
enorm
verbeterd en dat wilden
we wel eens zien.
Het trof dat John
Willems voorstelde een
kleine rondleiding te
geven en ons meteen
zijn bijdrage aan het
museum te tonen en
toe te lichten. Dat
wilden we zeker en zo
waren
we
daar
geprinte afbeelding van Ger
Dierx, vriend van John, staand bij vanmiddag met een
klein groepje, om 12 uur
een keramisch beeld van John
Willems
precies.
Eenmaal door de lange
gang met de, na gescand te
zijn, geprinte afbeeldingen
van stadgenoten die elk
een favoriet voorwerp
dragen,
begint
de
geschiedenis
met
de
Bandkeramiekers, die hier
al vóór 5000 v. Chr.
leefden. Het is een periode
uit onze geschiedenis die
ook John zeer aanspreekt.
Dat oude volk leefde in
onze streek aan de Maas,
waar het met de klei die
het
aantrof
de
gebruiksvoorwerpen
maakte, waarvan ook in dit
museum nog het nodige te

aarden pot, bandkeramiek

vinden is. Voorwerpen met handen gemaakt, waarin niet
zelden de vingerafdrukken nog terug te vinden zijn. Dat
inspireerde John op zijn beurt tot het ontwerpen van
Mens en Maas, een installatie die bestaat uit duizenden
kleine kleipotjes waarin evenzovele mensen van beide
zijden van de Maas hun duimafdruk plantten. Al die
potjes stromen nu gezamenlijk en permanent als (een
deel van) de Maas door een ruimte van dit museum. In
die stroom plaatste hij enkele forse, gestileerde
gestalten, eveneens in keramiek.
Mooi om te zien, dit kunstwerk, dat een prominente
plaats kreeg binnen het Sittards Erfgoedcentrum De
Domijnen.

John Willems, installatie Mens en Maas
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(detail) 2016‐2018

Veranderend landschap
de dag ervoor de expositie van een landschapsschilder
was geopend. Zijn naam is Michaël de Kok (1958) en hij
maakt het wel erg bont, al is dat laatste op zijn
schilderijen niet echt van toepassing. Om hem in te
leiden zegt het museum: Het kijken naar en het beleven
van een concreet landschap vormt voor De Kok
aanleiding tot schilderen. Het gaat hem om het
verbeelden van de herinnering aan die ervaring. Hij
houdt van wandelen met zijn hond in de omgeving van
zijn woonplaats Tilburg, maar ook de ruige, verlaten
berglandschappen van de Spaanse Pyreneeën trekken
hem aan. Er wordt nog meer over zijn werk gezegd,
waarbij het begrip herinnering vaker terugkomt. Mooie
woorden voor schilderijen waarin elke gedachte aan een
landschap ontbreekt. Het zijn niet meer dan twee tegen
elkaar gezette, verticale kleurvlakken, waarin soms enige
‘beweging’ waarneembaar is. Zelfs wordt gesuggereerd,
dat de scheidslijn tussen beide vlakken de horizon zou
zijn; een verticale horizon derhalve. Even riep zijn
werkwijze de schilderijen van Mark Rothko in
herinnering, maar die gedachte zette ik weer snel van
me af; het zou ernstig tekort doen aan Rothko’s
imposante schilderkunst.
Ik kon niet anders dan concluderen dat we wel erg ver
van Van de Velde en Koekkoek zijn afgedwaald. Gelukkig

Voor veel mensen is een geschilderd landschap een bron
van genoegen en eigenlijk maakt het niet uit wanneer
zo’n landschap is vastgelegd of verbeeld. Hoewel, sinds
dat landschap op schilderijen zelfstandig ging figureren
en niet slechts als achtergrond werd toegevoegd, is er
veel gebeurd.

Esaias van de Velde (1587‐1630) Zandweg in de duinen, 1614
olieverf op paneel, 25x32,5 cm.

Het begon allemaal in de 17e eeuw, met Esaias van de
Velde, die in 1614 het doek Zandweg in de duinen (ook
wel: Twee ruiters in een duinlandschap)
schilderde. Navolgers waren Hercules Seghers
(1589‐1638), Hendrick Avercamp (1585‐1634) en
Jan van Goyen (1596‐1656), om maar enkele
bekende namen te noemen.
Tijdens de Romantiek, in de eerste helft van de
19e eeuw, stond de landschapsschilderkunst
hoog in aanzien. In Nederland blonken met
name de schilders uit de familie Koekkoek uit in
dit genre. Barend Cornelis Koekkoek (1803‐
1862) wordt daarbij wel als de meest
getalenteerde gezien. Na de Romantiek zien we
in Frankrijk de schilders van Barbizon aan het
werk en de Impressionisten. In ons land zijn het de
kunstenaars van de Haagse School en De Ploeg en andere
kunstgenootschappen die zich met het landschap
bezighouden. In de loop van de 20e eeuw, met het
ontstaan van onder andere het Expressionisme, De Stijl
en later CoBrA, verandert het landschap sterk. Nog altijd
schildert men het ook op traditionele wijze, maar
gaandeweg komen de grote verschillen en worden ook
landschappen steeds abstracter weergegeven.
Vandaag was ik in Museum De Pont in Tilburg, waar juist

Michaël de Kok, Untitled, 2018, olieverf op doek

mogen we dat vinden en gelukkig mag een schilder
maken wat hij of zij wil en daar een betekenis aan geven.
In wat voor een heerlijk vrij land leven wij toch, waar je
persoonlijk en zonder enig overleg of inspraak mag
bepalen hoe een landschap eruit zal zien!
AdeJ.
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De schijnwerper op Bestuurslid
Piet Op den Camp
Het ligt niet voor de hand dat een
redacteur zichzelf in het zonnetje zet,
maar in dit geval ligt dat toch anders.
Immers, Piet is naast redacteur van het
Ruifvoer tevens secretaris van De Ruif
en dat nog wel voor het laatste jaar:
zijn dienstverband zit er bij het
verschijnen van dit nummer op. Na
acht of negen jaar is het mooi geweest,
al is er op dit moment (in februari) nog
geen zicht op een man of vrouw die het
van hem gaat overnemen. Gelukkig blijft hij actief voor
het Ruifvoer.

de toenmalige Staatsmijnen in Geleen. Maar je juiste
plaats vinden binnen zo’n enorm bedrijf heeft tijd nodig,
zodat verschillende afdelingen moesten worden verkend
voor hij zijn definitieve plek ontdekte. Na een opleiding
tot magazijnmeester vond hij in die hoedanigheid voor
jaren werk naar zijn zin. Daar ook ontstond zijn
belangstelling voor automatisering en begon het werken
met de eerste computers. Toen het magazijn aan het
eind van de jaren tachtig dan ook werd geprivatiseerd,
zorgde zijn opmerkelijke kennis van computers ervoor
dat hij korte tijd nadien terug kon keren bij DSM om de
noodzakelijke informatie en leveranciersgegevens bij te
gaan houden met en van alle DSM‐locaties ter wereld.
Boeiend werk, dat hij tot zijn pensionering kon
uitoefenen.

Als mederedacteur was ik toch wel benieuwd naar zijn
geschiedenis, want eerlijk gezegd, zo goed ken ook ik
hem niet. Welnu, mijn eerste verbazing brak al snel aan:
Ooit, op zijn twaalfde ging Piet naar het seminarie in
Rolduc, velen van u welbekend. Als oudste zoon van
negen kinderen in een goed Katholiek gezin lag het
geheel voor de hand naar het seminarie te gaan, hoewel
lang niet iedereen daar de eindstreep haalt. Zo verdween
ook Piet er rond zijn zestiende om aan de slag te gaan bij

Inmiddels was hij al in 1971 met zijn Agnes getrouwd om
te gaan wonen in het huis waar zij nog steeds verblijven,
in het Steinerbos. Een prachtige plek aan een grote vijver
tussen bomen en veel vogels. Ze kregen er vier zoons, die
allen ook weer uitvlogen om samen zeven kleinkinderen
te krijgen waarop vervolgens bij tijden door de
(groot)ouders werd gepast. De laatsten, een tweeling,
zijn de (voorlopige?) afsluiting van hun oppastijd. Je hebt
er je handen aan vol, deelde Piet mij vertrouwelijk mee.
Ik kon me er iets bij voorstellen!
Eigenlijk stamt zijn belangstelling voor tekenen en
schilderen en een beetje voor keramiek al uit zijn
seminarietijd, maar jaren kwam daar verder niets meer
van. Veel later volgde hij enkele jaren keramieklessen aan
de Volksuniversiteit, maar merkte daar tenslotte niet
meer vooruit te komen. Via John Willems belandde hij bij
De Ruif, om daar eerst wat meer ervaring op te doen met
tekenen en schilderen. Dat deed hij onder deskundige
leiding van Annehilde; we schrijven dan 2001. Vervolgens
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trok hij, opnieuw samen met John naar de
kunstacademie in Eisden‐Maasmechelen, waar beiden in
2018 hun afsluitende werkstukken maakten en er als
gediplomeerd keramist weer vertrokken. Op dit moment
werkt Piet nog zeer tevreden bij De Ruif, onder leiding
van onze nieuwe mentor Vivianne. Daarnaast is hij
enthousiast ‘Maaskentjer’ en houdt hij zelfs het
secretariaat bij voor de Maaskentjse Kunstkring.

We gaan de tuin in die rond het huis loopt, passeren de
mini‐fietsenstalling van de kleinkinderen en bekijken de
werkstukken die er staan en hangen. Een enkele foto tot
slot.
Piet, dank voor je gastvrijheid, maar vooral voor alle tijd
en aandacht die je al die jaren aan het secretariaat van
onze vereniging wilde besteden; namens iedereen van De
Ruif.
11 febr. 2019

De schijnwerper op donderdagavond – tekenen en schilderen
Een vertrouwde groep, deze
donderdagavond, waar ik zelf al
jaren deel van uitmaak. Natuurlijk
zijn er de nodige wisselingen
geweest, niet alleen onder de
deelnemers, maar ook onder de
mentoren. Nu heeft Annehilde de
leiding en dat gaat prima! Er wordt
veel gedaan, getekend zowel als
geschilderd en zowel individueel als
gezamenlijk en iedereen heeft het
naar zijn of haar zin. Toch is de groep
maar klein, vier dames en evenveel
heren; vanavond ontbreekt Marga
wegens ziekte. Vandaar van haar een
foto apart.

Voorgrond: links Bep, rechts Mien
Achtergrond, van li. naar re.:
Arnoldien, Annehilde, Ger, Piet en Jan.

Wat mij persoonlijk aan deze groep bevalt is de samenhorigheid en de belangstelling die men voor elkaar opbrengt.
Regelmatig verbreekt deze of gene voor even zijn of haar concentratie om een blik te werpen op het werk van de ander
of geeft men elkaar een tip. Ook Annehilde heeft er duidelijk plezier in. Kortom, wat wil men nog meer? Misschien één
of twee leden meer? Als dat zou kunnen.
AdeJ. febr. 2019
Inmiddels kwam Arnoldien Schepers‐Pepels als nieuwe secretaris het bestuur weer in evenwicht brengen. Succes
Arnoldien!
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Dinie Boogaart
kleuren geschilderde stijl. Ze vertelt erover en over hoe
ze werkt en over de (olie)verf die ze gebruikt (nee, beslist
geen acryl). Als feestelijke afsluiting mag ik haar in haar
atelier tussen de schilderijen op de foto zetten.

Ze woont in Nijega, een klein dorp even boven Drachten
en ik tref haar op de bank voor haar huis. Ze praat er met
een langskomend echtpaar, maar zegt snel naar binnen
te komen om over haar werk te vertellen. Binnen is haar
man, die datgene doet waar zij niet aan toekomt en dat is
alles behalve het onderhouden van de royale achtertuin
en het schilderen. Want Dinie Boogaart is kunstschilder
in Friesland en in het hele noorden
van ons land meer dan bekend. De
vele affiches die liggen uitgestald zijn
er het overtuigende bewijs van.
Vandaag houdt ze ‘open dag’ in haar
woning,
annex
tentoonstellingsruimte, annex atelier‐
op‐het‐noorden. De oude woning, die
ooit een piepklein Nijega’s schooltje
was, voldoet precies aan al haar
kunstzinnige wensen en ik mag er
rondkijken. Aan de muren en tegen
de wanden staan en hangen haar
kleurrijke schilderijen. Op een enkele
uitzondering na speelt alles daarop
zich in Friesland af; er zijn bewolkte,
blauwe luchten, weidse verten, een wadlopende man en
de nodige koeien in vette weiden. Ook zijn er portretten,
net als haar landschappen in een vlotte en heldere

AdeJ. zonnige Paaszondag 2019
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Excursie 2019
Tilburg is de plaats die we graag gaan bezoeken
met De Ruif.
Het is een stad die vroeger bekend stond om zijn
textiel, denk maar aan de AB wollen dekens. De
laatste jaren staat Tilburg in de schijnwerpers
vanwege dit verleden, maar ook van hoe daar gebruik
van gemaakt is in het heden. Veel fabriekshallen zijn
omgetoverd in musea en andere interessante
bestemmingen.
Wat gaan we doen in Tilburg?
Ten eerste willen we een bezoek brengen aan de
LocHal , gelegen achter het station. Deze oude
voormalige locomotievenhal is omgetoverd tot een
publieke stadshal, een soort geheel overdekt stadsplein.
Op ingenieuze wijze is bij de verbouwing gebruik
gemaakt van de 18 meter hoge ijzeren constructie, het is
geworden tot een kathedraal van staal en glas. Het is een
modern, levendig gebouw waarin een bibliotheek, werk
en
vergaderruimtes,
een
stadshal,
twee
kunstinstellingen, een stads‐café en expositieruimtes een
plek veroverd hebben.
Het gebouw is afgelopen januari geopend en heeft nu al
de publieksprijs voor de architectuur gewonnen.
Daarna is het museum De Pont aan de beurt. Dit museum
van moderne kunst is gevestigd in een voormalige
wolfabriek. Hier kan men de hedendaagse kunst
bewonderen bijeengebracht door Stichting De Pont.

Luc Tuymans, The Swimming Pool‐uitsnede

de succesvolle Belgische kunstenaar. Vooral bekend is hij
van zijn portret van Koning Boudewijn (hij exposeert nu
tevens op de Biënnale in Venetië).
Het Textielmuseum is ook een bezoekje waard. Het is een
museum in bedrijf, gevestigd in een oude textielfabriek.
Er zijn tentoonstellingen te zien op gebied van kunst,
design en erfgoed. Zowel het heden als verleden in de
textielfabricage vallen hier te bewonderen. Het museum
bevat tevens een collectie sieraden. Op de dag van de
excursie lopen er 3 extra exposities, t.w. een
tentoonstelling over textiel en Bauhaus, een expo van
Chris Lebeau met het thema : Flora en Fauna en tenslotte
nog een expo met de titel Bloed, Zweet en Garen.

Zaterdag 28 september
Kosten per deelnemer: 35
euro – indien in bezit graag
museumjaarkaart meenemen.

Opgave voor deelname aan de
excursie bij de (oude)
secretaris Piet Op den Camp of bij Marlies Op den Camp,
Ine van der Weijden of Corine Vijverberg.

kijkje in Museum De Pont

Werken van Anish Kapooor (de sky mirror sculptuur),
Marlene Dumas en Ai Weiwei behoren tot de vaste
collectie. Op de dag van de excursie is tevens de tijdelijke
tentoonstelling van Luc Tuymans te zien, op dit moment

Vertrek vanuit Elsloo 9.00 uur, Stein 9.05, vertrek vanuit
Tilburg 20.00 uur.
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Buiten Schilderen

Op zondag 16 juni en zondag 4 augustus is door een aantal mensen van de dinsdagavondgroep buiten geschilderd en
getekend. Voor sommigen was dit een eerste kennismaking met het werken in de vrije natuur. Wij waren te vinden in
de nabije omgeving van de kasteelruïne van Stein en de brouwerij De Fontein, zodat het nuttige en het aangename op
passende wijze werden verenigd. Mentor Annehilde Bruining was van de partij en het waren twee zeer geslaagde dagen
met heerlijk weer.
Peter Grimm

Gegroet, Heilige Winandus
Eén keer in de twee jaar is het feest in Catsop, althans, dan is er kunst op straat te zien, want ongetwijfeld viert het dorp
wel vaker een feestje. Ik bedoel de Winandusmarkt, die zich meestal bij goed weer voltrekt, iets waar de Heilige
ongetwijfeld de hand in heeft. Ook vandaag was het prachtig nazomerweer, waren de straten vol kunst en mensen en
was het er plezierig toeven.
Natuurlijk ook even gestopt bij de aanwezige Ruif‐vrienden die van de partij waren op dit tweejaarlijks culturele
buitengebeuren. Tot 2020!

schildering in kapel Catsop
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Pierre Bosch

Jacques van Laar

