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Ten geleide 
 

Het nieuwe kleurrijke Ruifvoer ligt nu in je handen. Eenmaal per 

jaar in september verschijnt dit blad met informatie voor het 

komende jaar. Met de komst van onze nieuwe secretaris Piet 

Op den Camp heeft tevens de digitale nieuwsbrief zijn intrede 

gedaan met ‘hot news’. Wij kunnen als Ruif niet meer om de 

digitale wereld heen blijven zweven en maken nu ook steeds 

meer gebruik van deze hedendaagse vorm van communicatie. 

 

Het seizoen 2011-2012 is voor de Ruif spannend 

begonnen met de Kunstketting, georganiseerd door de 

gemeente Stein, en waar wij ook ons beste beentje 

hebben voorgezet, zij het dat we ons enigszins ingeperkt 

voelden door de recente verbouwing in de St. 

Gillesschool. Ook de expositie van de Harry 

Dobbelsteinprijs mag door de deelname van diverse 

Ruifleden niet onopgemerkt blijven. Velen lieten zich 

inspireren door de vele kleine maar toch opmerkelijke 

monumenten in de gemeente Stein. Tot 2 oktober is deze 

tentoonstelling nog te bewonderen in het karakteristieke 

gebouw ‘Hoaf van Heden’ aan de Havenstraat te Stein.  

 

Het gaat een spannend jaar worden. Hoe zal er de subsidie uit 

gaan zien in het komend jaar, cultuur is niet meer ‘in’. Wie volgt 

mij komend jaar op als voorzitter? Wie durft de Ruif een nieuw 

gezicht te geven?  

 

Ik wens jullie allen een zeer creatief, 

vruchtbaar jaar. 

 

Corine Vijverberg-Maijers 

Voorzitter 
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In herinnering Annie Stegen en Paul Van Straeten 
 

Annie 
Het afgelopen seizoen hebben we afscheid moeten nemen van Annie Stegen en Paul Van Straeten. 

De laatste jaren stond Annie bij De Ruif officieel te boek als 

donateur en had zij zich omwille van haar gezondheid stilletjes 

teruggetrokken uit de activiteiten van de vereniging. De senioren 

onder ons kunnen zich Annie ongetwijfeld nog goed herinneren uit 

de beginjaren van De Ruif, altijd aan de zijde van haar man Ruud, 

een Ruif-pionier van het eerste uur. 

 

Annie was evenwel beslist niet ‘de vrouw van’ maar zij was zelf ook 

actief in de groep textiele werkvormen, een discipline die in die 

jaren buitengewoon populair was. Zo heeft zij bijgedragen aan de 

hernieuwde aandacht voor spinnen, weven, en vele andere 

technieken die anders in de vergetelheid zouden zijn geraakt. Aan 

mode onderhevig daalde het aantal leden van de groep en werd 

tenslotte opgeheven. Maar Annie ging gewoon door, want werken 

met naald en draad was haar grote passie. 

 

Annie was een vrouw met humor en een kleine anekdote mag dan 

ook niet ontbreken. Als geboren Maastrichtse was zij heel koket en 

wilde zij altijd goed voor de dag komen. Tijdens een uitstapje van 

het bestuur verscheen zij in een smetteloos wit ensemble – zelf gemaakt natuurlijk - met fonkelnieuwe witte 

pumps. Op het programma van die dag stond ook een wandeling door het park van Alden Biesen. Maar het 

had flink geregend en het park was een grote modderpoel. Het resultaat laat zich raden: er werd niet 

gewandeld die dag! 

Ook was Annie iemand die betrokken was met anderen en haar warmte en hartelijkheid zullen ongetwijfeld 

worden gemist... 

 

Paul 
Als lid van de keramiekgroep op donderdagavond 

was Paul nog niet zo heel lang bij De Ruif. Pas aan 

het einde van zijn arbeidsleven kreeg hij meer tijd 

om zich creatief uit te leven, samen met zijn 

vrouw Mien die al jaren schilderde. Ondanks zijn 

ziekte die zware en intensieve behandelingen 

vereiste pakte hij keer op keer de draad weer op 

en wist hij zich te motiveren om zich verder te 

bekwamen in het werken met klei. Hij was zelfs zo 

gedreven dat hij thuis ook nog is begonnen met 

beeldhouwen. 

 

Paul was een rustig en bescheiden mens die zich 

nooit op de voorgrond drong. Daarmee won hij de 

sympathie van velen, niet in de laatste plaats door al het werk dat hij voor De Ruif deed.  

 

Bij de organisatie van verschillende exposities hielp hij bij de inrichting, de administratie en andere 

voorkomende werkzaamheden achter de schermen. Ook kon hij niet gemist worden in de klusgroep die de 

afgelopen jaren zoveel verbeteringen heeft aangebracht in de ateliers. 

Zijn laatste werk – drie kleine vogels – heeft hij helaas niet kunnen afmaken. Met hulp van de keramiek-

collega’s heeft Mien ze geglazuurd en zijn ze gebakken. Nu pronken de vogels in hun achtertuin: een mooie 

herinnering... 

Paul en Mien tijdens de stookdag in 2010 

Annie was altijd van de partij bij De Ruif 
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Kijken naar kunst: excursie naar Brussel op zaterdag 1 oktober 
 

Traditiegetrouw vindt de Ruifexcursie plaats op de eerste zaterdag in oktober. Dit jaar werpen we onze blik 

op Brussel, de hoofdstad van ons al zolang regeringsloze buurland België. In 2009 is hier op de Kunstberg 

een museum geopend dat geheel gewijd is aan de surrealistische schilder Magritte. We willen dit museum 

graag met een bezoek vereren (zie ook www.musee-magritte-museum.be).  

 

Het museum maakt deel uit van de Koninklijke 

Musea voor Schone Kunsten van België en 

omvat ruim 200 werken waaronder 

olieverfschilderijen, gouaches, tekeningen, 

beelden en beschilderde voorwerpen, maar 

ook reclameaffiches en oude films gemaakt 

door Magritte. Op de Kunstberg staan nog een 

aantal andere musea die eveneens een bezoek 

waard zijn zoals het Museum van Oude Kunst - 

opgericht door Napoleon Bonaparte met 

prachtige schilderijen en beeldhouwerken van 

de 14
e
 tot de 19

e
 eeuw - en het Museum voor 

Moderne Kunst met kunst van de 19
e
 en 20

e
 

eeuw. 

 

Brussel heeft ons nog meer te bieden, zoals de 

Grote Markt met zijn imposante handelshuizen 

(geplaatst op de werelderfgoedlijst van 

Unesco), zijn chique winkelgalerijen zoals de 

Hubertusgalerij, kunstgaleries, cafées en 

brasserieën met geweldige namen als Mort 

Subite, het Bloemeke van Goudpapier (het 

stamcafé van Magritte!), de Ultieme 

Hallucinatie of het Poesjenellencafé tegenover 

het beroemdste standbeeld van de stad, 

Manneken Pis.  

 

We willen de excursie laten beginnen in de Marollen, de volksbuurt 

van Brussel met zijn beroemde dagelijkse vlooienmarkt op het 

Vossenplein. Na het museumbezoek blijft er in de middag nog 

voldoende tijd over om op eigen houtje de stad te verkennen, 

lekker te shoppen, galeries te bezoeken, antiekwinkeltjes af te 

struinen of gewoon een terrasje te pikken. We vertrekken om 8.45 

uur vanuit Elsoo (Dorine Verschureplein) en om 8.50 uur vanuit 

Stein (kerk Sanderboutlaan). De terugkomst in Stein is om 

ongeveer 22.00 uur. 

 

 De kosten bedragen 35 euro per persoon, 1 introducé per Ruiflid is 

toegestaan. Opgave via info@expressiegroepderuif.nl of tijdens de 

openingsavond op 21 september. Dan kan tevens worden 

afgerekend.  

Werkgroep Excursies 

Ine van der Weijden, Marlies Op den Camp en Corine Vijverberg 

 

The son of man uit 1964  

stadhuis Brussel  
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Opinie: cultuur in nood 
 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de afgelopen maanden door het huidige kabinet het mes is gezet in een 

onuitputtelijke reeks van beleidsterreinen. Daarbij is met name gesneden in defensie, natuur en cultuur. De 

effecten zijn lang niet te overzien, ook omdat op het moment van schrijven (begin augustus) nog veel in 

beweging is. Overal wordt zwaar gelobbyd om alle denkbare hachjes te redden, waarbij binnen de getroffen 

sectoren het soms wel, maar vaak ook niet lukt om een gesloten front te vormen. De cultuursector – en die is 

ontzettend breed: van monumentenzorg tot musea en podiumkunsten – heeft met een aantal 

verontwaardigde demonstraties haar terechte frustraties laten horen, maar de staatssecretaris was en is 

Oost-Indisch doof voor elk denkbaar argument. Dat wekt ook geen verwondering, want zijn affiniteit met de 

sector is bijzonder gering. Het ziet er dus naar uit dat in de nabije toekomst een reeks van sluitingen het 

cultuurveld zal kenmerken.  

Dat met de betrekkelijk geringe investeringen in deze sector een enorme geldstroom daarbuiten wordt 

gegenereerd doet er blijkbaar niet toe. Het is immers een bewezen feit dat de waarde van een 

vestigingslocatie afhangt van de aanwezige voorzieningen als musea, theaters en stedenschoon. Een goed 

cultureel klimaat betaalt zich terug: de extra belastinginkomsten die hierdoor binnenkomen (denk aan WOZ!) 

overtreffen de uitgaven voor cultuur veelvuldig. Jammer genoeg wordt nog steeds gesproken van ‘subsidies’ 

terwijl het feitelijk investeringen zijn. Als een wegenbouwer een paar miljoen wordt betaald voor een stuk 

asfalt, is het plots geen subsidie… 

 

De cultuursector heeft deze bijna rancuneuze aanslag niet in deze omvang zien aankomen. Van oudsher is 

elke organisatie die hier opereert vooral bezig met enerzijds vakinhoud (zorg voor de collectie, een degelijke 

voorstelling, een fraaie expositie) en anderzijds het trekken van publiek. Het vergaren van externe middelen 

speelt zich vooral af in een niet al te grote kring van bepaalde ambtenaren en (desnoods) speciale fondsen, 

die iets extra’s kunnen betekenen waar de reguliere inkomstenstroom onvoldoende is. Nu manifesteert zich 

heel indringend nog een te onderhouden doelgroep voor de sector: de politici. In de regel hielden zij zich 

enigszins op afstand, soms ook uit desinteresse. De uitgaven zijn verhoudingsgewijs gering, dus valt er weinig 

eer te halen. Voor museum- en theaterdirecties is het erg moeilijk om met hen duurzame relaties aan te 

gaan, gezien het grillige karakter van de politieke werkelijkheid. Beter op safe te spelen en je relaties met het 

departement, het provinciehuis of het gemeentekantoor op orde te hebben! Zij zorgen immers voor 

continuïteit. Het valt niet mee om goede contacten met de politiek op te bouwen en ze te verzilveren, maar 

de cultuursector zal op dit punt de komende jaren nog een tandje moeten bijstellen.  

 

Limburg zal zonder twijfel de gevolgen van de cultuurbezuinigingen merken. In hoeverre Maastricht zijn 

aspiraties als Europese Culturele Hoofdstad nog kan waarmaken…? De tijd zal het leren, maar feit is dat met 

het verdwijnen van een reeks instellingen de ambities moeilijker te realiseren zijn. Het is bijzonder 

interessant hoe juist in de Oostelijke Mijnstreek een tegendraadse ontwikkeling bezig is, want daar wordt 

juist extra geld gestoken in cultuur. Men realiseert zich daar welke mogelijkheden langs deze weg geopend 

worden om het problematische imago van het gebied op te krikken. Het grote voorbeeld is uiteraard 

Duitsland, meer specifiek: het Ruhrgebied.  

 

Een lokale vereniging als De Ruif is weliswaar een piepklein schakeltje in de grote culturele wereld, maar we 

zijn er wel! Juist mensen als onze leden en mentoren zijn deel van het maatschappelijke draagvlak voor 

kunst. Hopelijk bent u zich dat ook bewust en komt u ook op voor de belangen van de sector. U hoort daar 

echt bij! Leg uit wat kunst voor u betekent en dat het niet een exclusieve bezigheid is van een handvol 

wereldvreemde types maar van mensen als u en ik. Laat het uw omgeving horen als u lekker heeft gewerkt in 

onze ateliers, genoten heeft van een mooie voorstelling of van een expositie vol verassingen. En als tot die 

omgeving ook politici horen, des te beter. 

 

U bent allemaal uiteindelijk ook kiezers, zowel landelijk als lokaal. 

 

Peter Grimm 
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Werk van Anja Spronk 

 

Vrijdagse vrouwen: een eigenzinnige expositie 
 

Schuilt er iets achter deze titel of is het slechts een leuke alliteratie? Natuurlijk betekent ‘vrijdags’ helemaal 

niets maar ‘vrij’ op artistiek vlak zijn zij in ieder geval wel. En dat lieten zij zien tijdens een expositie die in 

februari werd gehouden in het Oude Postkantoor te Geleen.  

De zes vrouwelijke leden van de vrijdaggroep toonden met verve hun kunnen, wars van modieuze trends en 

op een overtuigende manier. Ook in gesprekken met hen raak je overtuigd van hun passie en intensiteit 

voor hun schilderkunst en hun persoonlijke expressie.  

 

 
Ook al had de expositie geen overkoepelend thema, toch was er enige overeenkomst tussen de 

verschillende kunstenaressen, gezien de keuze voor portretten en vrouwelijk naakt die groot waren 

opgezet. Niettemin werd dit thema op een heel verschillende manier aangepakt en uitgewerkt. Anderen 

hadden gekozen voor meer abstracte thema’s en toonden ook hierin een grote variatie en soms ook een 

delicate finesse, met name in werken van 

kleiner formaat. 

 

 

Anja Spronk schildert letterlijk werken van 

formaat. Haar vrouwenfiguren zijn groot en 

weelderig, maar tegelijkertijd heel licht en 

transparant geschilderd. De vormen zijn heel 

organisch en de verf wordt met grote 

kwasten opgezet, zoekend naar de juiste 

compositie door meerdere lagen aan te 

brengen en zelfs de doeken te kantelen en te 

draaien.  

Het resultaat is dan ook niet overduidelijk en 

dat is precies Anja’s bedoeling. Zij wil dat de 

kijkers zelf op ontdekkingstocht gaan naar 

hetgeen zij voorgeschoteld krijgen, daarom 

hebben de werken ook geen titel. 

tableau de la troupe: 

Annelies Storcken, Tillie van Mulken, Anja Spronk, Marita Palland, Annemie van der Haghen en Ria 

Munsters (vlnr) 
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werk van Ria Munsters 

werk van Annelies Storcken 

werk van Ria Munsters 

werk van Annelies Storcken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hout in al zijn vormen en hoedanigheden is de 

onuitputtelijke inspiratiebron van Ria Munsters’ 

werk. Zij haalt er kleuren en structuren uit en plaatst 

deze in een nieuwe – welhaast grafische – 

samenhang. Daarmee toont zij ook haar diepgang 

want het hout wordt als het ware ontleedt en 

omgevormd tot een nieuwe werkelijkheid. Haar 

kleurgebruik is heel natuurlijk en ingetogen 

waardoor er een buitengewoon rustgevende 

werking van de schilderijen uitgaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schilderijen van Annelies 

Storcken bestaan uit krachtige 

lijnen, kleuren en vlakken die heel 

spontaan en zonder dwang lijken te 

ontstaan. Dit laatste is echter schijn 

want het ontstaansproces van een 

werk is soms een flinke worsteling 

voor haar. Annelies gaat niet 

volgens een vast patroon of idee te 

werk maar al zoekend krijgt het 

werk stap voor stap zijn vorm. De 

verf wordt heel pasteus en 

genereus opgebracht en met name 

het intense kleurenpalet verwijst 

naar het expressionisme van Cobra 

en Der blaue Reiter. Van deze 

laatste stroming zijn Franz Marc en 

Wassily Kandisky haar favorieten. 
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op de achtergrond werk 

van Tillie van Mulken 

Het werk wat Marita Palland toont zijn kleine romantische landschappen, in de filosofische zin van het 

woord. Een beetje duister en ongrijpbaar, neigend naar neerslachtigheid. Marita streeft er naar om gevoel 

in haar werk te brengen, en kijkers moeten echt nadenken over hetgeen zij zien.  

Marita schuwt het experiment beslist niet en haar werk kan dan ook verschillende richtingen opgaan door 

een grote verscheidenheid aan dragers en manieren om de verf op te brengen. Vaak ontwikkelt zich een 

proces al doende, zonder dat zij een bepaald doel van meet af aan voor ogen heeft.  

 

Tillie van Mulken’s vrouwenportretten zijn zonder meer opvallend. Groot van formaat, fel van kleur en 

uitgesproken uitdagend, soms zelfs ietwat trashy. Deze ‘sterke vrouwen’ zijn absoluut niet doorsnee en 

fascinerend om te zien. Dit ondanks het feit dat er iets mankeert aan de vrouwenfiguren – zij hebben een 

‘fiep’ zoals Tillie het noemt – stralen zij kracht en positiviteit uit. Tillie houdt ervan om verschillende 

materialen te verwerken in haar doeken en voegt zo een flinke dosis humor toe. 

 

werk van Marita Palland 
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werk van Annemie van der Haghen 

De mixed media werken van Annemie van der Haghen zijn klein qua formaat, heel fijnzinnig en 

doorwrocht. Het is het detail wat telt in haar werk. Zij experimenteert met verschillende technieken en 

materialen met een verbluffend resultaat. Daarbij gaat zij heel doelgericht en gestructureerd te werk en 

maakt uitgebreide voorstudies. Annemie vindt de inhoud van haar werk belangrijker dan de vorm en dat 

maakt haar werk niet altijd even toegankelijk. Dat laat evenwel aan de kijkers de ruimte om hun eigen 

verhaal te maken.  
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aan het werk bij de giraffen 

 

Met De Ruif naar de dierentuin  

Op het einde van de bijeenkomsten pogen we met de groep een expositie te bezoeken, met als slot een 

hapje en een drankje. Om te breken met een goede traditie zijn we afgelopen april naar het GaiaPark 

getogen in Kerkrade, uiteraard met een fototoestel en teken- of schildermateriaal. Een zonnige dag waarop 

ook Ruud Stegen in ons midden was. 

Heel wat dieren werden geportretteerd, geaquarelleerd of gefotografeerd en met deze beelden starten we 

in oktober a.s. om een van de dieren in een schilderij of tekening vast te leggen. 

 Dat het geslaagde dag was is duidelijk aan de foto’s te zien. 

Nelly van Bekkum  
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Een zaterdag in april  

Ter afsluiting van het jaar keramiek 2010-2011 hebben we een tweetal locaties bezocht in onze eigen 

omgeving. Aanleiding hiervoor was het enthousiasme waarmee John Willems ons vertelde over Ton en 

Barbara Meijers die in de Havenstraat te Stein van een oud gebouw weer een totaal nieuw-oud gebouw 

hebben gemaakt! Daarom verzamelen ze ‘noodzakelijkerwijs’ oud bouwmateriaal en veel interessant 

kleingoed.  

Niet lang daarna verscheen een artikel over dit echtpaar in Dagblad de Limburger. Toen ook de Stichting 

Kleine Monumenten Stein besloot om op deze locatie een tentoonstelling te organiseren dacht ik, hier gaan 

we naar toe. 

Het verzoek van deze stichting om werk aan te leveren, kwam ook bij de Ruifleden terecht. Een bezoek aan 

dit gebouw zou hen kunnen inspireren en wellicht konden ze hier het ideale stukje materiaal vinden dat een 

kunstwerk compleet kan maken. 

Je gaat aan ‘van alles’ denken, maar als je er bent, weet je niet wat je ziet. Het overtreft je verwachtingen. Zó 

kun je ook wonen en als je wilt ligt er nog genoeg op de bouwplaats om dit te verwezenlijken. Zelfs als je op 

zoek bent naar vintage meubels kun je hier terecht.  

Ton en Barbara zijn heel communicatief en gastvrij. Ze geven graag een rondleiding met veel koffie en koek. 

Een mooie plek om je werk te kunnen presenteren. 

’s Middags hebben we kunstwinkel ‘Kunstproeven’ bezocht, een vrij grote galerie waar verschillende 

kunstdisciplines zijn ondergebracht. Het is een collectief van een aantal vrouwen en de galeriehoudster van 

die dag is een gedreven en energieke vrouw, die regelmatig in deze galerie exposeert. 

Het was een inspirerende en gezellige dag. 

Ga beslist eens kijken!  

Vicky Mantz 

 
 de ‘Hoaf van Heden’ in Stein aan de Havenstraat 
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Buiten schilderen 
 

In Elsloo en Stein zijn er volop mooie plekjes en interessante gebouwen die de moeite van het schilderen 

waard zijn. Op initiatief van de 

Archeologiestichting Stein kon er in 

het weekeinde van 2 en 3 april 

getekend worden in het 

archeologisch museum en op het 

terrein van de kasteelruïne in Stein. 

Dit onder het motto ‘The Campaign 

for Drawing’ georganiseerd door 

Limburgse musea naar analogie van 

een Brits project met als doel om 

creativiteit onder een breed publiek 

te bevorderen. Op beide locaties 

was er dan ook van alles te doen dat 

de link legde tussen creativiteit en 

historie. 

Verscheidene Ruifleden waren naar 

de kasteelruïne getrokken en kregen 

allereerst een deskundige 

rondleiding. Aangezien de kasteelruïne zelden toegankelijk is was dit voor de meesten een nieuwe en 

interessante ervaring. Daarna kon er onder een stralende zon gewerkt worden en verspreidde men zich 

over het terrein om een mooie plek te vinden. Buiten werken heeft zo zijn eigen charme en uitdagingen. 

Zoals het lijnenspel van verschillende oude steensoorten en bouwmaterialen, de veranderende stand van de 

zon die van invloed is op de belichting, een bakje water dat omkiept, of een stijve rug door het zitten op een 

gammel krukje. Niettemin was het resultaat positief en aan het einde van de dag had ieder een aantal leuke 

schetsen en volop ideeën.  

Dit was een fantastisch initiatief en het is iedereen aan te raden om bij een volgende gelegenheid de  kans 

te grijpen om op zo’n unieke plek te tekenen en te schilderen. 

 

+++++++ 

 

In mei heeft de donderdagavondgroep schilderen dit nog eens dunnetjes overgedaan. De locatie was 

ditmaal de Slakmolen in kasteel Elsloo, gelegen in het oudste deel van het dorp aan de rand van het 

hellingbos. Jacques Ummels, een van de molenaars, gaf een gedetailleerde uitleg van het complexe 

mechaniek van deze bovenslag watermolen die dateert uit de zestiende eeuw.  

Het was absoluut niet eenvoudig om een onderwerp te kiezen, maar vooral de schetsen van het 

technische gedeelte van de molen waren zeer verrassend te noemen. Ook buiten waren er volop 

mogelijkheden met de kasteeltoren als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt! 

 

 

aan het werk in de Slakmolen 
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Hoe werkt het bij De Ruif?  
 

Af en toe rijzen er vragen over het hoe, wat en waarom van De Ruif als creatieve werkplaats, zowel bij 

nieuwe als bestaande leden. Voor alle duidelijkheid - en om de leefbaarheid en veiligheid in de ateliers te 

bevorderen – volgen hier een aantal geheugensteuntjes. 

 

• Het lidmaatschap geldt voor 1 werkvorm met 18 begeleide bijeenkomsten per seizoen. Uitbreiding 

met meer werkvormen en gezinslidmaatschap is eveneens mogelijk. Bedragen staan elders in dit 

Ruifvoer vermeld. 

• ‘Kijken naar Kunst’ tijdens thema-avonden geeft je nieuwe ideeën en inzichten. 

• Tijdens excursies (tegen kostprijs) heb je de gelegenheid om speciale manifestaties of exposities te 

ervaren. 

• Het Ruifvoer biedt 1 keer per jaar allerlei nuttige informatie 

• Donateurs kunnen deelnemen aan ‘Kijken naar Kunst’ evenementen en excursies, en ontvangen het 

Ruifvoer. Zij kunnen echter niet deelnemen aan de begeleide werkvormen of werken in de ateliers. 

• De mentoren van De Ruif geven de leden professionele ondersteuning in hun creatieve ontwikkeling 

met ideeën, achtergronden, opdrachten, technische informatie enz. 

• De ateliers moeten schoon en opgeruimd worden achtergelaten. Volle vuilniszakken en lege flessen 

graag afvoeren! Denk ook aan het afsluiten van ramen en deuren en natuurlijk lampen en apparaten 

uitschakelen. 

• De ateliers zijn rookvrij. 

• Vanwege de beperkte ruimte moet zo veel mogelijk materiaal en werk mee naar huis worden 

genomen. En laat het werk van anderen met rust! 

• Koffie, thee, papier en klei zijn verkrijgbaar tegen kostprijs. Dus vergeet niet een duit in het zakje te 

doen! 

• Apparatuur – met name de keramiekovens – mogen alleen door daarvoor aangeduide personen 

worden bediend. 

 

Je hoeft dit echt niet uit het hoofd te leren want als er iets niet duidelijk is, spreek dan een mentor of 

bestuurslid aan. 

 

 

 

 

een gezellig onderonsje in het Gaiapark 
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Hoe maak je van klei iets moois? 
 

Het werken met klei is voor velen een geweldige uitdaging omdat je er veel kanten mee uit kunt. 

Tegelijkertijd is het technisch proces van een homp klei tot een mooi eindresultaat behoorlijk complex waar 

veel voor komt kijken. Ieder die wel eens met klei heeft gewerkt kan dit beamen. Om alles in goede banen 

te leiden zijn een aantal afspraken gemaakt om te voorkomen dat er misverstanden of problemen ontstaan. 

Het gaat om het volgende: 

 

• Klei kan gekocht worden bij De Ruif. In het kleiboek kan dit worden aangetekend en de mentor of een 

bestuurslid parafeert bij betaling (prijzen zijn vermeld); prijzen verschillen per kleisoort. 

• Berg de werkstukken die niet af zijn veilig op en laat werk van anderen met rust. 

• Voor vertrek alle tafels, aanrecht en apparatuur schoonmaken en materiaal en apparatuur opruimen. 

• Bob Heimsoth en Ton Ritterbeeks zijn de stookmeesters. Zij zijn de enigen die de ovens mogen 

bedienen vanwege de veiligheid. 

• Het bakken gebeurt op eigen risico. 

• De te bakken werkstukken moeten goed droog worden aangeleverd, vergezeld met een kaartje waarop 

de baktemperatuur staat vermeld. Deze liggen op het rek. 

• Geglazuurd werk moet op een speciaal onderbakje geplaatst zijn om beschadiging van de ovens te 

voorkomen. 

• Let goed op bij het gebruik van stoffen die de gezondheid kunnen belasten. 

• Er wordt op 3 temperaturen gebakken: 900°C (biscuit), 1050°C (glazuur), en 1150°C (steengoed). 

Andere temperaturen zijn mogelijk in overleg met de stookmeesters en de mentor.  

• Het bakken van werkstukken van niet bij De Ruif betrokken klei tot 20cm kost 2,00 euro per stuk, voor 

groter werk wordt 4,00 euro gerekend. Dit kan worden afgerekend met de stookmeester, mentor of 

bestuurslid.  

 
 

 

Wisten jullie dat... 
 

• kunst en cultuur zwaar onder druk staan 

• het niet duidelijk is wat dit voor De Ruif zal betekenen 

• we daarom heel alert moeten zijn 

• alle Ruif-leden ambassadeurs van de kunst zijn 

• De Ruif na het 40jarig jubileum echt niet ingekakt is 

• we in het gebouw door jeugd omringd zijn 

• onze super-voorzitter gaat afzwaaien 

• er dan ongetwijfeld een machtsstrijd zal losbreken 

• het aantal oma’s bij De Ruif explosief toeneemt 

• de Biënnale van Venetië nog loopt tot eind november 

• we de ateliers leefbaar moeten houden 

• 14 Ruifleden meedoen aan de Harie Dobbelstein Prijs 

• er steeds meer kerkgebouwen aan de kunst gewijd worden 

 



 

15 

John geportretteerd in zijn tuin met een van zijn 

schitterende vazen 

keramiek en taal vormen voor John een bijzondere combinatie 

 

Op bezoek in het atelier van John Willems 
 

Binnen De Ruif is John allesbehalve een onbekende. Dat kan 

ook niet anders want jarenlang bestierde hij het 

secretariaat en toonde zich onvermoeibaar én deskundig in 

het regelen en organiseren van de meest uiteenlopende 

zaken. Dit voorjaar heeft hij het stokje overgedragen aan 

zijn opvolger Piet Op den Camp. Een mooi moment om 

eens een blik te werpen in zijn atelier waar we de 

kunstenaar in hem ontdekken. 

 

Momenteel wordt John’s werkhoek achterin de garage 

verbouwd tot een ruim en licht atelier waar het goed 

toeven is. Met onder meer een grote tafel en 

overzichtelijke bergruimte voor gereedschap en kleine 

materialen. En in de tuin – waar verschillende van zijn 

werken staan opgesteld - is er nog een opslagruimte voor 

het grote materiaal dat nodig is voor het raku en pitfire 

stoken.  

 

Ruim 15 jaar geleden begon John’s artistieke loopbaan met 

een cursus zilver smeden aan de Volksuniversiteit. Tijdens 

de internationale keramiekmarkt in Swalmen maakte hij 

kennis met keramiek tijdens demonstraties raku stoken door Ed Knops uit Sevenum. Later volgde hij met zijn 

vrouw Marleen een workshop en raakte in de ban van het werken met klei en het technisch proces van raku 

stoken. 

 

 

 

Eenmaal bij De Ruif heeft hij veel geleerd in de 

keramiekgroep van Vicky Mantz die met haar 

oog voor detail en finesse John wist te raken. 

Bovendien ontdekte hij dat zijn diverse 

opleidingen hem heel goed van pas kwamen, 

vooral op technisch vlak. Artistiek gezien uit 

die achtergrond zich in de fraaie strakke 

vormen van zijn werk. Tijdens zijn opleiding 

aan de Kunstacademie te Maasmechelen (hij 

is nu derdejaars) zijn ook organische vormen 

aan de orde gekomen en het uitwerken van 

thema’s en concepten. 

 

Voor de organische vormen haalt John zijn 

inspiratie uit de natuur tijdens lange 

wandelingen. Zijn camera registreert de 

grillige en soms sensuele vormen van 

boompartijen, of grote kolonies zwammen op 

rottende stammen. Deze richting ziet hij 

vooralsnog als een experiment. Meer affiniteit 

heeft hij met het thematische en conceptuele 

werk dat hem prikkelt tot het zoeken naar een 

eigen vorm en artistieke persoonlijkheid.  
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het tegeltableau met vele markante punten in de Maaskant  

Een hoekje in de tuin  

 

Deze richting in zijn werk geeft 

hem de mogelijkheid om 

emoties en persoonlijke 

ervaringen te kanaliseren en uit 

te werken. Voor de beschouwer 

is die betekenis niet altijd 

meteen duidelijk, maar het is 

een bewuste keuze van hem om 

die betekenis in eerste instantie 

voor zichzelf te houden. Het 

tegeltableau van de Westelijke 

Mijnstreek bijvoorbeeld ziet er 

voor de argeloze beschouwer uit 

als een leuke streekimpressie 

terwijl voor John ieder element 

een persoonlijk verhaal vertelt. 

En ook de geboetseerde kop met 

helm die tijdens de 

jubileumexpositie van De Ruif is tentoongesteld staat voor een moeilijke periode in zijn leven. John ervaart 

het werken met thema’s als een grote uitdaging op zoek naar nieuwe vormen waarbij abstractie voorop staat.  

 

 

Daaraan gekoppeld zijn het zoeken naar nieuwe stooktechnieken in raku en pitfire, en de verdieping van de 

eigen artistieke persoonlijkheid. 

 

Die persoonlijkheid wordt heel manifest als je een tijdje met hem praat over zijn werk en ontwikkeling. Hij 

tast bij zichzelf af waar zijn voorkeuren en kracht liggen, en kijkt kritisch naar de reacties van de buitenwereld 

tijdens verschillende exposities 

en markten. Zo stippelt hij een 

lijn uit waarin zijn technische 

vaardigheden en innerlijke 

expressie uitmonden in een 

boeiend, en vooral doorleefd, 

resultaat.  

 

Website www.johnwillems.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaten gezocht 
 

Wie zich in het volgende nummer van het Ruifvoer wil laten portretteren in zijn of haar atelier, kan een 

berichtje sturen naar ruifvoer@expressiegroepderuif.nl. 
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Wie is wie – nieuwe bestuursleden 
 

Bij De Ruif is de zittingstermijn in het bestuur 4 jaar met de mogelijkheid van een verlenging tot 8. Om die 

reden zijn er wel eens vacatures die moeten worden opgevuld. Tijdens de jaarvergadering in maart waren er 

twee functies vacant, te weten die van Ton Ritterbeeks en John Willems. Gelukkig waren er ook twee 

kandidaten – Hilda Keller en Piet Op den Camp – die unaniem en met instemmend applaus werden gekozen.  

 

Sinds november 2007 is Hilda lid van De 

Ruif en doet zij mee aan het 

beeldhouwen in de dinsdagavondgroep. 

Af en toe werkt zij ook met klei om zich 

te ‘ontspannen’ zoals zij het zelf noemt. 

Zij heeft niet zozeer de ambitie om zelf 

kunst te maken maar vindt De Ruif wel 

een creatieve en ook gezellige groep 

mensen en wil zich daarom ook 

inzetten voor de vereniging. Zij voelt 

zich geïnspireerd door kunst met een 

sterke uitstraling en een diepere 

achtergrond. 

 

Hilda woont in Geleen, is getrouwd met 

Ger en heeft twee volwassen kinderen. 

Van beroep is zij personeelsadviseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet heeft in het bestuur de zware last van secretaris op zich genomen. 

Dit is een veelomvattende functie, van ledenadministratie tot 

personeelszaken en de website om maar wat zaken te noemen. Hij 

heeft zich echter heel snel ingewerkt, mede door de goede overdracht 

van zijn voorganger en zijn rijke werkervaring bij DSM en ASB.  

 

Eigenlijk is Piet een keramist – hij is derdejaars aan de Kunstacademie 

van Maasmechelen - maar hij is al jaren lid van de dinsdagavondgroep 

tekenen en schilderen. In zijn keramische werk is hij sterk beïnvloed 

door typische gebouwen en architectuur in het algemeen. Nu hij met 

vervroegd pensioen is heeft hij meer tijd voor zijn studie én voor het 

secretariaat van De Ruif. En niet te vergeten natuurlijk zijn vrouw 

Agnes, zijn zoons en de kleinkinderen.  
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werk van Nelly van Bekkum  

 

Wie is wie - mentoren 
 

Nelly van Bekkum 

Nelly is sinds 5 jaar mentor van de maandagmiddaggroep tekenen en schilderen. Zij studeerde aan de 

Academie voor Beeldende kunsten te Maastricht, discipline vrije grafiek en monumentaal schilderen. Zij heeft 

solo- en groepsexposities gehad in binnen- en buitenland, presentaties en workshops gegeven, en zij geeft les 

in eigen atelier en aan de Volksuniversiteit.  

Soms stelt zij een thema voor zoals een Gesamtkunstwerk, maar een eigen inbreng en experiment is ook voor 

haarzelf heel inspirerend. Haar doel is om het unieke uit ieder groepslid te halen door niet alleen hun fantasie 

te prikkelen, maar ook nieuwe materialen en (grafische) technieken uit te proberen. 

 

 

Marjo Boesten 
Marjo studeerde aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht, te weten de 

docentenopleiding (1975) en daarna beeldhouwen en plastische vormgeving (1979). 

Zij heeft geëxposeerd in binnen- en buitenland en les gegeven aan verschillende onderwijsinstellingen. 

Momenteel begeleidt ze twee groepen op de Vazom te Kerkrade/Landgraaf en is ze docent/coördinator van de 

vooropleiding ABKM. 

In haar eerste werk waren klei en gips de hoofdmaterialen en de inspiratie kwam voor een groot deel uit 

architectonische thema’s en oude culturen. Momenteel werkt zij in haar atelier, in een van de vele 

leegstaande kantoren in Maastricht, aan zowel drie- als tweedimensionaal werk en met een grote diversiteit 

aan materialen en kleuren. 
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werk van Annehilde 

Marjo aan het werk in haar atelier 

In de jaren 1981-1984 was zij ook mentor bij De 

Ruif en met veel enthousiasme heeft zij 

opnieuw de uitnodiging aangenomen om de 

groep beeldhouwen-boetseren op 

woensdagmorgen te begeleiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annehilde Bruining 
 

Van alle mentoren is Annehilde 

het langst bij De Ruif, en zij is 

inmiddels een vaste waarde 

geworden. Zij begeleidt de 

groep schilderen, tekenen en 

grafiek op de dinsdagavond. 

Haar grote kracht is grafiek en 

zelfs haar schilderwerk heeft 

een sterk grafische inslag. Zij 

heeft vele exposities op haar 

naam staan en haar werk is in 

bezit van particulieren, musea 

en bedrijven. Zij geeft ook les 

in haar eigen atelier in 

Maastricht en neemt deel aan 

innovatieve projecten. 
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karakteristiek werk van Vicky 

 

Vicky Mantz-Beurskens 
 

Vicky is in 1973 afgestudeerd aan de Stadsacademie 

Maastricht, afdeling keramische vormgeving. In haar atelier 

in Maastricht werkt zij aan diverse opdrachten voor 

particulieren en bedrijven. Daarnaast is zij als projectdocent 

werkzaam bij de Hogeschool Zuyd. Vicky heeft diverse 

exposities op haar naam staan in binnen- en buitenland. 

Als mentor van De Ruif begeleidt Vicky leden die kiezen voor 

vrije keramische vormen. Aan het begin van het seizoen 

wordt een opdracht of thema voorgesteld en er wordt 

daarbij aandacht geschonken aan diverse technieken, zoals 

werken met engobes, glazuren en papierklei, evenals het 

experimenteren met allerlei andere materialen in 

combinatie met klei.  

Wat Vicky goed bevalt bij De Ruif is de saamhorigheid en 

enthousiasme om onze zaken zelf te organiseren en de grote 

inzet om ons naar buiten te presenteren, zoals bij 

tentoonstellingen en evenementen. Ook is zij onder de indruk van de ‘gretigheid’ waarmee Ruif-leden hun 

leergierigheid tonen.  

Website http://www.nvk-keramiek.nl/leden/mantz.html 

 

 

 

Sándor Sinkó 
 

Mede dankzij zijn kunstzinnige ouders 

kwam Sándor al op vroege leeftijd in 

aanraking met de wereld van 

schilderkunst en keramiek. Na het 

middelbaar kunsthumaniora in Hasselt 

te hebben afgerond, zette hij zijn 

passie voor keramische vorming voort 

op de Academie voor Beeldende Kunst 

in Maastricht en in Boedapest. Na zijn 

afstuderen in 2002 geeft hij les aan 

verschillende instellingen en werkt als 

zelfstandig kunstenaar.  

 

Zijn werk is te zien geweest in 

verscheidene galeries in de euregio, 

en diverse organisaties vragen 

tegenwoordig naar Sándor’s werk om 

als prijs uit te reiken. De mens is het uitgangspunt in Sándor’s keramische werk, in al zijn kwetsbaarheid, 

grootsheid en vergankelijkheid tijdens alle fases en handelingen van het leven.  

 

Samen met Diana Gambardella is hij een van de grondleggers van de culturele vrijplaats ‘Landbouwbelang’ in 

Maastricht. Sinds 2006 organiseren zij diverse sociale kunstactiviteiten en cursussen in hun eigen Broedplaats-

Atelier-Galerie ‘Het Kunstfront’ (zie ook http://www.youtube.com/watch?v=d5Dj3pC1RNI). 

 

Website www.sandorsinko.nl  
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werk naar model van Marlies Op den Camp 

werk van Neeltje 

 

Neeltje de Vries 
 

Neeltje’s studie aan verschillende instituten heeft een brede basis gelegd 

voor haar beroepsmatige activiteiten en artistieke werk. Zij heeft door 

heel Nederland – en ook in het buitenland – geëxposeerd, les gegeven en 

galeries gerund. Naast haar vrije werk maakt ze ook werk in opdracht, 

voor bedrijven en particulieren. Bovendien schildert zij waarbij zij zich 

concentreert op het uitdrukken van menselijke emotie. 

 

Haar ruimtelijk werk bestaat uit keramische vormgeving; heeft een 

figuratief karakter met een neiging naar het abstracte. Inspiratie hiervoor 

haalt ze voornamelijk uit fossielen en natuurlijke elementen. De 

prehistorie heeft een magische aantrekkingskracht en beïnvloedt haar 

werk, oerachtige elementen ziet men steeds terug komen in haar 

monumentale beelden. Neeltje beoogt met haar organisch werk om het 

publiek zich weer bewust te worden van de schoonheid van 

basiselementen uit de natuur 

Samen met haar groepsleden heeft zij een prachtig tableau gemaakt ter 

gelegenheid van het veertigjarig jubileum van De Ruif.  

 

Website www.neeltjedevries.nl 

 

 

Modeltekenen op de vrije zaterdag 
 

Het modeltekenen op zaterdag mag zich al 

jarenlang in een grote belangstelling 

verheugen. Zo groot zelfs dat er wel eens 

wachtlijsten zijn geweest. Het tekenen naar 

levend model is niet voor iedereen een 

specifieke kunstvorm op zich maar wordt 

vaak gezien als studie van de menselijke 

anatomie voor toepassing in portretten en 

ander werk met mensfiguren. 

 

Voor het eerst was er vorig jaar een 

mannelijk model. In het nieuwe seizoen zal 

hij weer present zijn, samen met drie 

vrouwelijke modellen. Dus is er voor elk wat 

wils! 

 

De data waarop het modeltekenen zal 

plaatsvinden staan vermeld in de kalender 

elders in dit Ruifvoer. Suggesties zijn welkom 

bij Marlies  

Op den Camp via 

 marliesopdencamp@planet.nl. 
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Kunstfront: vechten voor de kunst 

 
 

Een initiatief van twee beeldend vormgevers die geen doorsnee pad bewandelden. Het Kunsten Atelier 

Centrum aan de Cabergerweg genaamd ‘Kunstfront’ is het resultaat van de inzet van een trendsettend 

kunstenaarskoppel, dat gedurfde acties heeft ondernomen om hun doel te bereiken. Het is niet zo 

vanzelfsprekend en vooral niet in de regio Maastricht dat je zonder sociale zekerheid, inkomen of vaste 

woonplek gaat wonen en werken in een leegstaand gebouw zonder nutsvoorzieningen als gas, water en licht.  

 

 
Sándor Sinkó en Diana Gambardella 

 

Tegen alle regels in waagden Diana Gambardella en Sándor Sinkó het om het voormalige Vredesteincomplex te 

kraken, waardoor ze nu hun creativiteit kunnen uitoefenen en delen met de stad Maastricht. Met hun weinige 

inkomen dat ze vergaarden uit hun eigen kunsten kregen ze het voor elkaar het gebouw een nieuw leven in te 

blazen. Dit natuurlijk tot groot genoegen van de omliggende ondernemers, en niet te vergeten van de 

gemeente Maastricht en de regionale politie, die jarenlang te kampen hadden met vandalisme in het 

leegstaande gebouw.  

 

Diana en Sándor werkten en woonden in 2002 beiden in de culturele vrijplaats Landbouwbelang toen het nog 

in zijn beginfase was. Ze hielpen mee aan het opzetten van creatieve, publieke activiteiten als Open Podium, 

workshops, ateliers, exposities, concerten, toneelvoorstellingen en performances. De absolute top was 

natuurlijk de organisatie in 2004 van ’Hongarije aan Zee’ waarbij ze het Landbouwbelang betrokken in een 

Europees samenwerkingsproject tussen Hongarije en Nederland. Hierbij betrokken ze zelfs de heer T. Senasy, 

voormalig directeur van het Bonnefantenmuseum. 
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het gebouw Kunstfront met op de voorgrond een door Diana beschilderde koe 

 

Doelstelling 
 

Het doel is om door middel van kunst, ateliers en sociale samenwerkingsprojecten kleur te geven aan een 

donkere hoek. De stad Maastricht steunen in het streven om culturele hoofdstad te worden in 2018. Met 

blijvende steun en goedkeuring van de stad, ambtenaren, politici, vastgoedhandelaren en niet te vergeten de 

Belvédèregroep, kan deze donkere plek worden omgetoverd tot een gezellige en toegankelijke plek voor 

iedereen.  

 

Door in een welvarende stad als Maastricht een vrijplaats te creëren geef je hoop aan velen onder ons. Een 

plek waar eerder de mening, dan de status van de bezoeker geldt. Een plek waar iedereen kan komen genieten 

van creativiteit van diverse locale verenigingen en organisaties, maar ook van veel gespecialiseerde kunsten 

van locale en internationale kunstenaars. 

 

Tegenwoordig is er ook een sociale werkplaats in het Kunstfront, waar leuke workshops en vernieuwende 

projecten worden gehouden voor allerlei doelgroepen, zoals mensen met een beperking. Zo organiseert 

Kunstfront tijdens de Kunsttour van 2012 weer een ‘Rolstoeltoegankelijke Kunstroute’ met een afsluitend 

driegangen menu, op de parkeerplaats van het gebouw.  

 

Sándor en Diana zijn de initiatiefnemers van de nieuwe Stichting Cultuurfront Europa, die zich onder meer inzet 

voor jongeren en volwassenen met een handicap. Ze laten mensen op een creatieve manier samenwerken, 

waardoor ze elkaar op een positieve manier leren kennen. Zowel particulieren, scholen als instellingen kunnen 

een kunstproject boeken. Kent u mensen met een handicap, die behoefte hebben aan creatieve projecten? 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen door te mailen naar hetkunstfront@gmail.com  
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Drie pijlers van Kunstfront 
 

Ambachtelijk 

KF is een professionele expositie- en broedplek, gevestigd in het oude Vredestijn kantoor 

KF geeft workshops met keramiek als speerpunt en biedt een podium aan creatieve initiatieven 

KF varieert in aanbod van gevelstenen tot etspersen, van timmeren tot tekenen naar waarneming  

 

Duurzaam 

KF is tegen verkrotting en voor een ambachtelijke kraakmentaliteit 

KF staat voorin de frontlinie: hergebruik is een noodzakelijke én creatieve luxe  

KF faciliteert frisse, alternatieve maar opbouwende maatschappelijke visies en ideeën 

 

Onbevangen 

KF maakt geen onderscheid; iedereen is welkom want ‘Jeder Mensch ist Künstler’ 

KF weet dat kunst mensen verbindt en eigenwaarde geeft; creativiteit schuilt in uw blik 

KF zijn twee internationale kunstenaars opererend op het snijvlak van idealisme en praktijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Website www.sandorsinko.nl 

 

Tekst Jan Smeets, 

Diana Gambardella en Sándor Sinkó 

Redactie Jacques van Laar 

Sándor Sinkó: Trombonespeler – keramiek 



 

25 



 

26 



 

27 

 

Kunst en landschap: een uitdagende relatie 
 

 

Jaren geleden kwam ik in Frankrijk in aanraking met het fenomeen land art. Zoekend naar een definitie blijkt 

dat er in de laatste decennia verschillende interpretaties en stromingen zijn ontstaan met vaak zeer 

verschillende uitingen. Ondanks deze verschillen is overduidelijk de gemeenschappelijke factor de intense 

relatie tussen het kunstwerk en zijn natuurlijke omgeving.  

 

Bij land art gaat het om een concept dat verder gaat dan het plaatsen van een kunstwerk in een natuurlijke 

omgeving, zoals bijvoorbeeld het geval is in beeldentuinen en –parken. De natuur speelt dan meer een rol 

van decor om het werk beter tot zijn recht te laten komen. Land art streeft naar een sterke interactie of zelfs 

symbiose tussen de twee elementen waarbij ingrijpen in de natuur of landschap om de kunstzinnige kant 

naar voren te laten komen een mogelijkheid is, of waarbij kunstwerken in hun thematiek, concept, uitvoering 

en plaatsing verwijzen naar of opgaan in de natuurlijke omgeving. Deel uitmaken van de natuur is essentieel 

bij land art, en in principe blijven de werken altijd op hun plaats ook als ze worden aangetast door erosie, 

verrotting en andere fenomenen van de tand des tijds.  

 

Mijn eerste kennismaking met land art was het project ‘Le vent des fôrets’  

(http://www.leventdesforets.com/ en http://enmeuse.pagesperso-orange.fr/) dat aan het einde van de jaren 

1990 werd opgezet door de Franse beeldhouwer François Davin. Hij ging terug naar zijn geboortedorp om 

daar de kracht te ontdekken van de bossen, velden en akkers in relatie tot natuurlijke materialen zoals steen, 

hout en ijzer, en onderwerpen die lokaal tot de verbeelding spreken. De ruwe materie speelt vaak een 

belangrijke rol. 

 

  

Dit werk – ‘Le long sommeil du village oublié’ - is opgebouwd uit stenen die ter plekke gevonden zijn, en stelt 

een slapende mensfiguur voor die verwijst naar een dorp dat eeuwen geleden werd verlaten. Je komt het 

tegen langs een van de wandelpaden waarlangs de werken zijn opgesteld en gaat op in de natuur. Het 

imponeert door zijn eenvoud, natuurlijkheid en poëzie.  

 

‘Le vent des fôrets’ is een krachtig concept gebleken door de jaren heen, en elke zomer worden er nieuwe 

kunstwerken toegevoegd die staan opgesteld langs wandelroutes met als uitgangspunt het dorpje Laheimeix 

(Meuse). Ieder jaar worden internationale artiesten ‘in residence’ uitgenodigd om ter plaatse hun werk uit te 

voeren.  

Het feit dat ik jaren na dato nog 

zo gepassioneerd hierover ben 

brengt mij tot de vraag of er 

zoiets dergelijks in de regio is. Ik 

ben het nog niet tegengekomen 

en het zou een geweldig idee zijn 

om een soortgelijke manifestatie 

op te zetten. Wie gaat de 

uitdaging aan? 

 

Jacques van Laar  

 



 
 

Sándor Sinkó: Vrouwenfiguur – brons 


