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Ateliers
Joannes Riviusstraat 4, Elsloo
Telefoon: 046-4370763

Pottenbakken / Keramiek
Schilderen
Tekenen / Grafiek
Boetseren / Beeldhouwen

Peter Grimm, voorzitter
Aronskelk 148, 6181 MK Elsloo
046-4370164
Piet Op den Camp, secretaris
Steinerbos 4, 6171 AL Stein
046-4337564
Francis Mekel, penningmeester
Dr. Nolenslaan 36, 6162 EX Geleen
046-4746540
Willy de Jong, bestuurslid
Hilda Keller, bestuurslid

Het lidmaatschap van de vereniging dient
schriftelijk bij de secretaris te worden aangemeld
en opgezegd

€ 180,= per jaar
€ 145,= per jaar, tweede gezinslid
€ 135,= per jaar, tweede werkvorm
€ 25,= per jaar, donateur

Rabobank Stein: 11.41.80.121.

Jacques van Laar, 046-4338379 – en
Piet Op den Camp, 046-4337564 –
ruifvoer@expressiegroepderuif.nl
Het Ruifvoer verschijnt 1 maal per jaar

Het Ruifvoer verschijnt één maal per jaar aan het
begin van het nieuwe seizoen. Het is bedoeld als
bewaarblad, waarop je makkelijk terugvalt als je
de ledenlijst of het activiteitenrooster wilt
raadplegen. Bovendien vind je er aardige
artikelen, die je een kijkje gunnen in wat onze
leden zoals beweegt.
Alle actualiteiten en nieuwtjes worden verspreid
via een digitale Ruifflits, die op gezette tijden in
uw schermpost verschijnt. Beide publicaties zijn
een belangrijk bindmiddel in de vereniging.
Voor de samenstelling en de opmaak van het
Ruifvoer tekenen Piet Op den Camp en Jacques
van Laar. Dat heeft de afgelopen jaren steevast
een keurig blad opgeleverd, dat door onze leden
met plezier van de eerste tot de laatste bladzijde
wordt doorgenomen.

Onlangs gaf Jacques aan, dat hij een stapje
terugdoet bij De Ruif omdat er prioriteiten
dreigen te botsen – onder andere door zijn lessen
aan de kunstacademie. Daarom is hij genoodzaakt
om na deze editie van het Ruifvoer zijn
redactiewerk te stoppen. Wij vinden dat
natuurlijk spijtig, gelet op de kwaliteit die
Jacques leverde en waarvoor hij terecht een
tijdlang De Wisselbeker in huis mocht koesteren…

Graag danken we Jacques: niet alleen voor de tijd
die hij heeft gestoken in de samenstelling van het
Ruifvoer, maar ook uitdrukkelijk voor al het
bestuurswerk dat hij in het verleden heeft verzet.
We rekenen erop dat wij elkaar niet uit het oog
verliezen!
Peter Grimm

de ruif
expressiegroep



Op 1 juni overleed ons bestuurslid Marlies Hempe.
Het was voor iedereen in haar omgeving – en ook
voor ons – een overrompelende gebeurtenis. Ze was
eind mei met zeer ernstige hartproblemen met
spoed in het ziekenhuis opgenomen, waar alle
denkbare zorg uiteindelijk niet meer kon baten.
Marlies heeft lange tijd op woensdagmorgen met
veel plezier gewerkt in de keramiekgroep van De
Ruif. Daar was zij in haar element en leverde ze
werk af, dat op haar lijf en ziel was geschreven.
Het paste in haar karakter om op een zeker
moment ook mee te helpen in het bestuur.
Marlies heeft in De Ruif een belangrijke rol

De rouwkaart van Marlies met hierop een
afbeelding van een van haar werkstukken.

gespeeld, ondanks haar bescheiden opstelling. Ze
was inderdaad, zoals de rouwkaart meldde, ‘een
vrouw uit één stuk’. Veel dingen liepen gesmeerd
als zij ervoor zorgde. Je kon in de organisatie echt
altijd op haar rekenen. Door haar
plichtsgetrouwheid zijn veel dingen die iedereen
vanzelfsprekend vindt ook vanzelfsprekend
gewórden.
In de vergaderingen gaf ze een positief,
evenwichtig en verstandig oordeel, wat altijd ter
harte werd genomen. Zo kom je overal in De Ruif
een stukje van haar bijdrage tegen. Op die manier
hielp ze mee voor anderen – en gelukkig ook voor
zichzelf – een mooi, creatief platform te scheppen.
Daar zijn we dankbaar voor.
Van Marlies is op ingetogen wijze, zo passend bij
haar, midden in de natuur afscheid genomen.
We missen haar zeer en wensen Herman en de
familie heel veel sterkte.

Namens het bestuur,
Peter Grimm

Ik wil graag het bestuur en de leden van De Ruif
bedanken voor alle sympathieke woorden en de
geweldige samenwerking door de jaren heen. En
die bokaal heeft inderdaad staan pronken in mijn
bescheiden atelier. Wat mij betreft blijft de band
met De Ruif bestaan, want eigenlijk kan ik niet
zonder...

Een heel goed en creatief
Ruifseizoen gewenst.

Jacques van Laar
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Beste leden en mentoren van De Ruif,

De opening van het Ruifseizoen 2013-2014 is
volgens planning op zaterdagmiddag 7 september
om 16.00 uur. Dat valt samen met de
tweejaarlijkse Kunstketting die het hele weekend
in de gemeente Stein wordt gehouden. De
Kunstketting is een gezellige en ontspannen
manier om kennis te maken met de ateliers van
kunstenaars die hier hun stek hebben gevonden.
Een ketting is een reeks van schakels, en daarom
is de naam zeker niet slecht gekozen. Als vanouds
neemt De Ruif in de Joannes Riviusstraat aan het
evenement deel. Hier zullen we op zaterdag en
zondag met schilderijen, keramiek en beelden aan
de bezoekers een presentatie geven van het werk
dat in onze ateliers tot stand komt.
Daarnaast stellen ook individuele leden van onze
vereniging hun eigen werkruimten open tijdens de
Kunstketting. Onze dinsdaggroep boetseren en
beeldhouwen is bij Loek Nieuwendijk eveneens
van de partij, waarin vele bekende gezichten acte
de présence geven. Dat alles overziend, kunnen
we rustig stellen dat het schakeltje van onze
vereniging een bescheiden maar niet te missen
bijdrage levert aan het kunstklimaat in de regio.

De Ruif opereert traditiegetrouw op het raakvlak
van amateur- en professionele kunstenaars,
waarbij we zeker proberen wederzijds respect en
belangstelling te wekken. Wanneer we aan de slag
zijn delen we immers veel gemeenschappelijke
vragen, zoals: ‘hoe begin je?’, ‘hoe ontwikkel ik
me?’, ‘hoe kan iets persoonlijks uitdrukken met
mijn werk?’, of: ‘wanneer is het eigenlijk klaar?’
Stuk voor stuk zaken, waarmee je vroeg of laat
wordt geconfronteerd in het wordingsproces van
een eigen werkstuk. Bewust of onbewust: je zoekt
in het atelier steeds naar antwoorden op deze
ogenschijnlijk simpele vragen.
Ik hoop dat we met open geest deze bijzondere
kunstroute verkennen, op weg naar verrassende
resultaten in het nieuwe seizoen.

Mentoren geven daarbij onmisbare reflectie en
handreikingen uit hun eigen ervaring. We
verwelkomen vanaf deze plek Marie-Claire Krell

en Maud Vermeule, die als opvolgers van
respectievelijk Vicky Mantz en Frits Hermans elk
een eigen keramiekgroep gaan begeleiden.
We hopen jullie allemaal op zondagmiddag te
ontmoeten!

Namens het bestuur,
Peter Grimm

Werk zonder titel van John Willems



Al enkele jaren fascineert mij in de schilder- en
beeldhouwkunst het beeld van een moeder met
kind. Het heeft iets eeuwigs in het licht van de
desalniettemin dagelijkse werkelijkheid. Overal
waren en zijn moeders met kinderen, in alle
landen en in alle culturen, zolang de mensheid
bestaat. Nog elk moment wordt op talloze
plaatsen op aarde met een nieuw mensenleven
begonnen.

Dat gegeven boeide talloze kunstenaars door de
eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Binnen
de met name Rooms-Katholieke cultuur nam
Maria eeuwenlang een prominente plaats in;
tenslotte stond zij, moeder van Jezus, in vroeger

tijden heel wat dichter bij het volk dan haar
goddelijke Zoon of diens Vader. Zij was moeder en
mens als alle anderen en daardoor het uitgelezen

medium om toegang te krijgen tot de Zoon. Geen
wonder dat zij door de christenheid als heilige
vrouwe gekoesterd werd, maar ook afgebeeld,

samen met haar goddelijke zoon. Bovendien roept
het zien van een jonge moeder-met-kind bij velen
positieve gedachten op en gevoelens van liefde en
aandacht.
Maar het beeld van een moeder met een kind op
de arm of op schoot dateert al van eeuwen vóor die
opzienbarende geboorte in Bethlehem. Er zijn

beelden bewaard gebleven uit Egypte van een
vrouw die haar kind voedt van meer dan 2000 jaar
vóor Chr. Maar ook uit andere delen van de
wereld resteren dergelijke beelden, zoals dat van
een Mexicaanse moeder met kind uit ongeveer
1000 vóor Chr. Ongetwijfeld zullen ook die

2 In Museum
Kröller-Müller op
de Hoge Veluwe
treft u
verschillende
vitrines aan met
Inuit-beeldjes. De
maker van dit
moeder-en-kind
beeldje uit ongeveer
1900 is niet bekend
(Inuit, Canada).

1 Enige tijd geleden fotografeerde ik dit beeld van
Jacques Lipchitz (1891-1973) in Museum Beelden
aan Zee te Scheveningen. Hij noemde het ‘Moeder
en kind’. Verdere gegevens: brons, 1945.

3 Bovenin het Groninger
Museum exposeerde
enkele jaren geleden de
beeldhouwer Folkert de
Jong (1972) met o.a. dit
beeld: ‘Circle of Trust
(Mother and Son)’. Hij
maakte het in 2009 uit
styrofoam en
gepigmenteerd
polyurethaanschuim; het
is 47x68x195 cm. groot.

4 In het
Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen.
Pottenbakkersmuseum
en centrum voor
hedendaagse kunst,
vindt u (onder veel
meer) dit beeldje van
de Limburgse
beeldhouwer Piet
Killaars (1922). Het is
getiteld ‘Maria’.
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beelden met religie te maken hebben gehad,
evenals die uit bijvoorbeeld India of China of
Egypte, waarvan met name de afbeeldingen van
de godin Isis en haar zoon Horus nog regelmatig
in musea te zien zijn.

Dit stukje gaat over moeders met hun kind
afgebeeld in steen, marmer, hout, brons, keramiek
of elke andere grondstof waaruit (sculpturen) of
waarmee (plastieken) beelden gemaakt werden en
worden. Hier ook nog de schilderkunst bij te
betrekken zou een te omvangrijk geheel worden.
Gedurende enkele eeuwen, binnen de
schilderkunst valt dat nog beter te traceren, zien
we dat het ‘kind’ niet langer met een hoofdletter
wordt geschreven. Ongemerkt sluipt de profane,
de wereldlijke variant, de kunsten binnen en zien
we steeds vaker “gewone” moeders met “gewone”
kinderen op schoot. Pas de laatste jaren keert,
met name in de fotografie en de schilderkunst, af
en toe de Madonna-met-kind terug, voorzichtig,
bijna als nieuw verschijnsel.

Op deze bladzijde(n) wil ik u enkele beelden laten
zien die ik om enigerlei reden opmerkelijk vind.
Natuurlijk zijn ons de talrijke
Madonna/Maagd/Maria-beelden-met-Kind meer
dan bekend, omdat we nu eenmaal in het van

oorsprong Rooms-Katholieke zuiden wonen: we
zien ze in kerken (hoewel het er op lijkt dat die
beelden dreigen te verdwijnen en bescherming
nodig hebben), maar ook buiten kom je ze tegen,
op hoeken van straten of boven sommige poorten
en in Mechelen bijvoorbeeld boven een cafédeur.
In noordelijker provincies zie je ze nauwelijks, wat
sinds de Beeldenstorm ook wel begrijpelijk is. Van
elk beeld geef ik een korte beschrijving; u begrijpt
inmiddels dat deze paar voorbeelden niet meer
voorstellen dan een druppel in de Oceaan; het is
niet anders.

Overmoedig voorstel
Zou het niet aardig zijn als wij, leden en mentoren
van Expressiegroep De Ruif, gedurende een
periode, bijvoorbeeld van nu tot aan de
Jaarvergadering in maart 2014, in een door ons
gebruikelijke vorm (schilderij, sculptuur, plastiek,
tekening) en in een door ons gewenste uitdrukking
(abstract, figuratief), een moeder-met-kind
maakten? Tijdens die vergadering zouden we
elkaar ons werk (en idee daarover) kunnen laten
zien (en vertellen) en misschien zou er vervolgens
nog wel meer mee kunnen worden gedaan.
Vooropgesteld dat meedoen geheel op vrijwillige
basis gebeurt en niemand enige dwang uitoefent.
Slechts onder die voorwaarde!

Anton de Joode
(schilderen donderdagavond en vrijdag).

6 Om de twee jaar houdt men in Swalmen een
internationale keramiekbeurs, waar we altijd
met plezier rondkijken. Dit beeldje van Sally
MacDonell (Engeland, 1971) was daar onlangs
(onder meer) te zien. Het heet ‘Moeder en baby’
(keramiek, 22x23x12 cm.).

5 Op weg naar het Museumpark in Rotterdam
staat aan het water van de Westersingel het beeld
‘Moeder en kind’ van Carel Visser (1928). Hij
maakte het in brons in het jaar 2000 en sinds
2001 staat het op deze plek in Rotterdam.



Misschien komt het door mijn leeftijd, maar bij het
woord ‘tatoeëren’ krijg ik zelden vrolijke
gedachten. Het is een bezigheid die associaties
met ‘schemerig’ en ‘achterkamertjes’ oproept,
maar desalniettemin reisden wij naar het Leidse
SieboldHuis, waar onlangs de tentoonstelling
‘Japan Tattoo’ te zien was. Het Huis ligt aan het
Rapenburg, waar veel van het materiaal dat Von
Siebold destijds in Japan verzamelde,
tentoongesteld wordt.

Dit keer viel er met name een groot aantal
prenten van mannen en vrouwen te zien met
prachtig “versierde” lichamen. Hoewel er over de
hele wereld al eeuwenlang getatoeëerd wordt,
ontwikkelde deze kunstvorm zich in Japan tot
grote hoogten. Dit mede onder invloed van en in
wisselwerking met de Japanse prentkunst. Niet
zelden liet men het hele lichaam verdwijnen onder
kleurrijke legendarische en mythologische figuren.
Met name in de 19e-eeuw lieten ‘gewone’ mensen
zich versieren aan de hand van prenten van
getatoeëerde Chinese volkshelden. Ook in het

Kabuki-theater verschenen getatoeëerde helden,
die vervolgens weer door prentkunstenaars
werden vastgelegd. Nog steeds zijn deze Japanse
prenten een belangrijke inspiratiebron voor veel
tatoeagekunstenaars.
De laatste tijd zijn er ook bij ons, in het westen,

veel ‘gewone’ mensen die zich laten tatoeëren. Het
verschijnsel lijkt gedemocratiseerd en de
versiering blijft ook nu lang niet altijd beperkt tot
een schouder of enkel. Prachtig allemaal, maar
nee, echt vrolijk kan ik er niet van worden.

Anton de Joode

Rabobank Clubkas Campagne 2013

Voor de tweede keer had Rabobank dit jaar een
clubkas campagne. Leden van de bank konden
stemmen op een vereniging of stichting naar
keuze. Dit jaar hebben we meegedaan.
De leden hebben massaal gestemd! In totaal zijn
39.348 stemmen uitgebracht door 8.216 leden van
de Rabobank.
De waarde van 1 stem bedroeg € 3,81.
Er zijn 46 stemmen uitgebracht op onze
vereniging.

Wij hebben als vereniging het bedrag van € 175,81
gekregen naar aanleiding van deze campagne.
Een kleine moeite kan dus veel geld opleveren
voor onze vereniging!

Via deze weg willen wij de “stemmers” hartelijk
bedanken voor hun steun!

Francis Mekel
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Zaterdag 28 september 2013
Het Depot in Wageningen en Museum voor
Moderne Kunst Arnhem.

Vertrek vanuit Elsloo – Dorine Verschureplein
9.00 uur, Stein – kerk Sanderboutlaan 9.08 uur

Afgelopen jaren vonden de Ruifexcursies over de
landsgrenzen plaats. Dit jaar willen we eens in
Nederland blijven. Op veler verzoek gaan we de
prestigieuze beeldengalerij Het Depot
(www.hetdepot.nl) in Wageningen bezoeken. Een
particuliere stichting beheert hier sinds 2004
een mooie collectie werk van voornamelijk
hedendaagse beeldhouwers. De Stichting Het
Depot ondersteunt beeldhouwers van torsen en
fragmenten, waarbij de ontplooiingskans van de
kunstenaar centraal staat. De collectie in
ondergebracht in voormalige panden van de
Landbouwuniversiteit en grenst aan het bekende
Arboretum De Dreijen .
Na het bezoek aan Het Depot vervolgen we onze
weg naar Arnhem naar het Museum voor
Moderne Kunst (voormalig Gemeentemuseum –
www.mmkarnhem.nl). Dit misschien niet zo
bekende museum heeft de belangrijkste
neorealisten in huis. Over twee verdiepingen
worden meer dan honderd schilderijen in
chronologische weergave van 1900 tot het heden
getoond. Daarnaast wordt er speciale aandacht
besteed aan 15 kunstenaars en vormgevers die
een grote rol spelen of hebben gespeeld voor deze
collectie beeldende en toegepaste kunst.
Hieronder bevinden zich de bekende neorealisten
als Charley Toorop, Carl Willink, Dick Ket, maar
ook Reinier Lucassen en Marlène Dumas.
In de maand september loopt de tentoonstelling

van David Bielander met als thema sieraden van
vruchten en dieren. Een andere tijdelijke expositie
is van Arnout Visser met als thema glaspiraten.
Daarna bestaat de mogelijkheid het centrum van
Arnhem verder te verkennen. Arnhem staat
bekend als het 'Haagje van het Oosten. Tevens
profileert de stad zich als the placet to be… voor
het ontwerpen van mode.. Op de academie hebben
reeds diverse spraakmakende couturiers hun
eerste schreden gezet, zoals Viktor en Rolf
(bruidsjurk prinses Mabel) en Jan Taminiau (dé
inhuldigingsjurk en het jasje gemaakt van
postzakken van koningin Máxima). Op de
Klarendaalseweg bevinden zich diverse ateliers en
winkels die hier
experimenteren met
nieuwe materialen
en modellen.
Op deze zaterdag is

er tevens een
kunstmarkt gepland.
In de late avonduren
vindt er een festival
van levende beelden
plaats, maar
waarschijnlijk zijn
we dan al weer op
weg naar huis.
Zowel in Het Depot
als in het Museum
kun je terecht voor
een kopje koffie.

Kosten per persoon 30 euro, te betalen bij
aanmelding of overschrijving op bankrekening
11.41.80.121 onder vermelding van: excursie 2013.
Opgave via de excursiecommisse :
Marlies Op Den Camp, Ine van der Weijden of
Corine Vijverberg
corinemaijers@gmail.com
marliesopdencamp@planet.nl
ine.vd.weyden@gmail.com
of op de openingsmiddag van De Ruif op zaterdag
7 september.
P.S. Wie het eerst komt , wie het snelst in de bus
zit… in principe 1 introducee per lid (na 15
september indien plaats meer introducees
toegestaan)



Alweer 3 jaar ben ik betrokken bij het
samenstellen van het Ruifvoer. Telkens proberen
we een blad te maken dat informatief is en leuk
om te lezen. Daarnaast zijn ook de illustraties en
foto's van groot belang, want het oog wil ook wat!
Ook willen we graag laten zien wat de Ruifleden
allemaal maken. Daarvoor hebben we foto's nodig,
heel veel foto's, want we moeten kunnen kiezen uit
onderwerp, formaat en kleur.
In het digitale Ruifvoer heb ik eens een oproep
gedaan om foto's op te sturen. Hier is maar door
een handvol mensen op gereageerd. Het lijkt wel
of de Ruifleden hun eigen werk niet goed genoeg
vinden! En dat is vreemd nietwaar, want we
maken met z'n allen volop prachtig werk!
Ik heb nog veel foto's uit het verleden, maar de
meeste zijn niet van voldoende kwaliteit.
Drukwerk stelt hogere eisen aan foto's dan het
internet. Foto's voor drukwerk hebben minimaal
170 DPI (dots per inch) nodig. De foto's hoeven
niet perfect te zijn, want ik kan ze rechttrekken,
lichter of donkerder maken, enz. enz.
Dus nogmaals: stuur foto's van jullie werkstukken
naar het secretariaat van de Ruif via
info@expressiegroepderuif.nl
Als de bestanden te groot zijn, kan dat via
www.wetransfer.nl, hier kunt utot 2 Gb in een
keer versturen.
Kan ik op jullie rekenen?
Piet op den Camp

Mus,
Geschilderd door
Ed Schaap
(schilderen
donderdagavond)

Misschien ten overvloede, maar toch doen we
weer onze oproep aan het begin van het seizoen:
wil elke groep s.v.p. na afloop het atelier netjes
achterlaten? Jazeker, de ruimten zijn bedoeld om
flink te werken en dat levert beslist rommel,
verfresten, stof en afval op. Dat hoort er nu
eenmaal bij.
Neem wel vóór het verlaten van het atelier de tijd
om met elkaar de zaak even stof te zuigen,
eventuele etensresten weg te gooien en de
vuilniszakken consequent in de daarvoor
bestemde buitencontainer te doen. Ook dát hoort
er nu eenmaal bij. Het ateliergebruik is echt niet
vrijblijvend, want na de ene groep komt er weer
een andere!
Door even op te ruimen gun je elkaar ook
letterlijk de ruimte om in vrijheid te werken.
Alvast veel dank,
Het bestuur.
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Bij De Ruif spelen de mentoren een belangrijke rol
tijdens de bijeenkomsten van de verschillende
werkvormen. Zij begeleiden de leden in hun
leerproces en presenteren ideeën, leggen
technieken uit, en stimuleren verdieping en
creatieve uitdaging. Sinds vorig jaar zijn een
drietal nieuwe mentoren aan de slag bij De Ruif
die we graag aan jullie voorstellen. Toevallig alle
drie keramisten!
Van alle drie mentoren heeft de redactie foto's van
werkstukken van het internet geplukt ter
illustratie!

Lei Hannen uit Echt is al vele jaren actief als
professioneel beeldend kunstenaar en zeker geen
onbekende in de regio. Zijn opvallend en
gevarieerd keramisch werk heeft zijn weg via vele
exposities en kunstmarkten in binnen- en
buitenland gevonden naar de particuliere
liefhebber en bedrijven en instellingen.

Hij heeft veel ervaring met lesgeven en geniet
ervan om zijn kennis en ervaring te delen met
anderen die even leergierig zijn als hijzelf.
www.leihannen.nl

Maud Vermeule-Koelman uit Buchten brengt
als mentor ook een rijke ervaring in. Zowel op het
gebied van lesgeven aan kinderen en volwassenen,
op scholen en in eigen atelier, als in het gebruik
van verschillende materialen en toepassing van
technieken.

In de loop van de jaren heeft zij zich gespecialeerd

in keramische handvormen, raku en glas. Haar
eigen werk is heel gevarieerd en kleurrijk, speels
en vrolijk.
www.maudskeramiek.nl

Marie-Claire Krell uit Maastricht is van
kindsbeen aan bezig met keramiek en heeft een
gedegen basis opgebouwd via studie in binnen- en
buitenland. Zij kent alle technieken en materialen
die zij toepast in haar werk dat vaak komisch en
monumentaal van karakter is, en ook een
educatieve dimensie heeft waarin zij graag een
verhaal vertelt.

Zij houdt van het contact met mensen en deelt
graag met anderen haar creatieve en technische
vaardigheden. Haar ervaring op het gebied van
het organiseren van exposities en leiden van
workshops kan ons goed van pas komen.
www.marie-claire-krell.nl



Aangetrokken door een prachtig affiche dat overal
ophing heb ik het werk van de schilder Jules
Bastien-Lepage (1848-1884) leren kennen tijdens
een expositie in 1984 in de citadel van Montmédy
in Frankrijk, niet ver van het dorp waar wij een
jaar eerder waren neergestreken.
Zijn schilderijen spraken mij meteen aan door hun
toegankelijkheid, stijl, onderwerpen en coloriet.

Vooral de boerenscènes zijn ontroerend en roepen
heel goed het harde negentiende eeuwse
plattelandsleven op in de streek, en de sfeer en is
heden ten dage nog zeer herkenbaar.

Jules Bastien-Lepage was afkomstig uit
Damvillers, voor die tijd een groot boerendorp in
Lotharingen. Als kind was hij al in de weer met
potlood en papier en het werd snel duidelijk dat
hij veel talent had. Een opleiding tot kunstschilder
lag echter niet in de lijn der verwachtingen en hij
kreeg een baan bij de post. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan en uiteindelijk ging hij

toch studeren aan de École des Beaux-Arts in
Parijs en later zelfs in Londen.

Bastien-Lepage ontwikkelde een eigen visie en
naturalistische stijl die zich situeert tussen laat-
romantisch en impressionistisch. Met name zijn
kijk op de natuur en het platteland, ontdaan van
iedere vorm van schone schijn en romantiek, was

vernieuwend. Naast een reeks treffende society
portretten heeft hij schitterende impressies van
het plattelandsleven en dorpsfiguren nagelaten.
Zijn werk had redelijk succes en hij ontving zelfs
belangrijke prijzen en onderscheidingen zoals het
Légion d'honneur.

Door zijn vroege dood op 36jarige leeftijd heeft
Jules Bastien-Lepage slechts een klein oeuvre
achtergelaten. Niet erg bekend bij een groot
publiek maar kenners en liefhebbers weten zijn
werk op waarde te schatten. Een groot deel van
zijn werk is na zijn dood verkocht en de rest bleef
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in handen van de familie. Veel schilderijen zijn
verspreid over musea in Europa, Amerika en
Australië en een kleine collectie uit de
nalatenschap is te zien in het museum in de

citadel van Montmédy.

Toch werd hij niet vergeten want kort na zijn dood
werd al een overzichtstentoonstelling gehouden in
Parijs en vijf jaar later werd zijn beeld onthuld in
zijn geboortedorp Damvillers, gemaakt door
Auguste Rodin. Erachter werd een klein
mausoleum gebouwd voor hem en zijn familie. En
zelfs meer dan 100 jaar later is er nog altijd
interesse voor zijn werk want in 2007 werd een
belangrijke retrospectieve tentoonstelling,
compleet met een uitvoerige catalogus, van zijn
werk gehouden in het Musée d'Orsay in Parijs.

Jacques van Laar
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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.

* Er wordt tegenwoordig heel veel geglazuurd. Dat betekent dat een werkstuk soms meerdere keren
wordt gebakken. Daarom gaan we voor het tweede en derde baksel een extra bijdrage vragen van €
0,50 per 2kg werkstuk. Dus: 0-2 kg = € 0,50, 2-4 kg = €1,- enz.
Gegalzuurde werkstukken kunnen alleen gebakken worden indien ze aangeleverd worden met een
"onderbak", dit om beschadiging aan de ovenplaten te voorkomen.

* Mentoren en bestuur dringen er bij de leden aan om bij stoffige werkzaamheden stofkapjes te
gebruiken voor je eigen gezondheid.

* Vegen in de benedenruimtes moet worden: stofzuigen. Tafels met nat afnemen, evenals de leren
kussens. Steenstof, kleistof en glazuurstof zijn ongezond voor iedereen.

Je hoeft dit echt niet uit het hoofd te leren want als er iets niet duidelijk is, spreek dan een mentor of
bestuurslid aan.
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Werkstukken van Etsje de Joode




