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€ 220,= per jaar voor keramisten
€ 160,= per jaar, tweede gezinslid
€ 150,= per jaar, tweede werkvorm
€ 25,= per jaar, donateur
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Website
www.expressiegroepderuif.nl 
Contact: Piet Op den Camp, 046‐4337564 
info@expressiegroepderuif.nl

Van de redactie 
Het oude seizoen zit erop, het nieuwe staat voor de deur 
en  dat  betekent  meteen  ook  een  nieuw  Ruifvoer,  een 
nieuwe  excursie,  nieuwe  exposities  en  veel  nieuwe 
ideeën,  waaruit  tenslotte  nieuw  werk  zal  ontstaan.  Het 
begint  al  op  9  september, met  de Winandusmarkt  voor 
Kunst & Antiek in Catsop en er zal nog veel volgen. 
In  dit  nummer  kijken  we  vooral  terug  naar  het  vorige 
seizoen, naar Ruifleden en hun werk, maar ook naar wat 
er “buiten” gebeurde, in de Nederlandse kunstwereld. Dit 
jaar  is  de blik met name gericht op de beeldhouwkunst, 
op de mensen die van een blok steen of een klomp hout 
stukken en spaanders slaan, die hakken, snijden, schaven 
en  schuren  tot  er  iets  overblijft  waar  ze  naar  op  zoek 
waren.  Je  kunt  er  grote  bewondering  voor  hebben, 
waardoor  je  ook  meer  gaat  openstaan  voor  alle 
kunstenaars  die  met  ‘vaste’  materialen  werken; 
tegenwoordig  ook  met  gips  en  kunststoffen.  Dit  jaar  is 
daar bijvoorbeeld de Belgische beeldhouwer Johan Tahon 
in het Bonnefantenmuseum, die indrukwekkende en zeer 
eigentijdse  beelden  uit  (onder  andere)  gips  creëert  die 
zeker  de  moeite  van  het  ervaren  waard  zijn  (nog  tot  2 
december!).
We gaan op bezoek bij een mentor, maar nemen ook een 
kijkje  bij  enkele  tentoonstellingen  waarbij  Ruifleden 
direct  betrokken  waren,  zoals  die  in  Valkenburg,  waar 
Dawaa haar keramiek laat zien,  in het Cultureel Centrum 
in  Maasmechelen,  waar  Margriet  zich  spiegelt  in 
porselein  en  in  De  Grous,  waar  de  wederzijdse 
Maaskentjers  dit  jaar  hun  werkstukken  tonen.  Veel 
kunstzinnige disciplines  komen dus  voorbij  in dit nieuwe 
Ruifvoer, al komt de schilderkunst er wat bekaaid af. Die 
krijgt  volgend  seizoen  alle  aandacht,  zo  nemen  we  ons 
voor. 
Rest ons u een prachtig kunstjaar toe te wensen, waarin 
we weer veel moois het licht  laten zien, maar waarin we 
ook veel moois zullen gaan bekijken. Alleen in onze regio 
gebeurt er op kunstzinnig gebied al  zoveel, dat niemand 
zich hoeft te vervelen. We wensen u allen veel  inspiratie 
toe!
De redactie.

de ruif
expressiegroep

Anton de Joode, 046‐4740035  en
Piet Op den Camp, 046‐4337564  
info@expressiegroepderuif.nl
Het Ruifvoer verschijnt 1 maal per jaar

Redactie Ruifvoer
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Van de bestuurstafel

Onverwacht.  Dat  is  een  kenmerk  bij  uitstek  van  een 
verrassing.  In  het  voorjaar  bezochten  mijn  vrouw  en  ik 
Monschau  (altijd  fraai)  en  daar  belandden  we  –  gratis 
notabene – in het Kunst‐ und Kulturzentrum (KuK) van de 
stadsregio Aken. Sinds kort richt deze instelling zich sterk 
op de  fotografiekunst en worden er exposities van hoog 
niveau georganiseerd, onder andere over fotografie in de 
DDR. Onder de indruk van het gebodene stonden we een 
tijd  later weer  buiten.  Je  denkt  dat  je  de  omgeving wel 
zo’n beetje kent en dan  is er  ineens weer een complete 
verrassing.  Geweldig!  Wanneer  je  hiervoor  geen  oog 
meer wilt hebben, wordt het leven allemachtig saai. 
Ik denk dat Ruifleden dit goed begrijpen. Veel mensen uit 
onze groep worden gedreven door nieuwsgierigheid. Het 
is  een  misverstand  dat  alleen  grote  wereldreizen  deze 
prikkel  kunnen  bevredigen,  want  zij  is  uitstekend  te 
rijmen  met  verkenningen  in  je  eigen  nabijheid:  getuige 

talloze  meesterwerken  in  de  kunstgeschiedenis.  Op  de 
veel  bescheidener  schaal  van De Ruif  geldt  dat  eigenlijk 
net  zo:  al  schilderend,  beeldhouwend  of  keramiek 
makend verken je je grenzen, ga je erover heen, neem je 
eens een andere richting en gebruik je je bagage. En ach, 
wat  geeft  het wanneer  een  verrassing  per  ongeluk  fout 
uitvalt.  ‘Het kan hooguit mislukken’, hoorde  ik eens een 
kunstenaar zeggen. Een wijs woord.
Laat dan ook het nieuwe jaar voor iedereen in het teken 
staan  van  vele  mooie,  onverwachte,  verrassende 
ogenblikken, die  je  in  je eigen werk en  in  je herinnering 
kunt koesteren.
Heel veel plezier in De Ruif!
Namens het bestuur,
Peter Grimm,
Voorzitter.

Onderonsje tijdens de Kunstketting 2017

  Illustraties:
voorzijde 
Nelly van Bekkum, z.t., gem. techn., 2017 (in atelier)

achterzijde
boven: Molom Dawaa: li. ‘Dagdroom’, 2017; re. ‘Vrouw in gesprek’, 2016, keramiek;
onder: John Willems: ‘De menselijke hoedanigheid’, 2017/18, keramiek.
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In  dit  nummer  van  Ruifvoer  treft  u  het  nodige  over 
beeldhouwkunst  aan,  een  kunstvorm  die  tot  de  oudste 
van  de  menselijke  beschaving  behoort.  Ieder  van  ons 
hoorde  wel  eens  van  de  Venus  van  Willendorf,  het 
oeroude  beeldje,  dat  in  1908  in  Oostenrijk  werd 
gevonden. Allen die sinds die oertijd de beeldhouwkunst 
bedreven, waren  (en  zijn)    in wezen volgelingen van die 

stokoude,  ons  onbekende  kunstenaar,  maker  van  dit 
kleine (vruchtbaarheids)beeldje. 

Hieronder  iets  meer  over  de  geschiedenis  van  de 
beeldhouwkunst.
Sinds de vroegste tijden is de beeldhouwkunst decoratief 
en monumentaal geweest en was het menselijk  lichaam 
het  belangrijkste  onderwerp  van  de  beeldhouwer. 
Beeldhouwers  stonden  net  als  schilders  in  dienst  van 
opdrachtgevers, van kerk en overheid veelal,  maar eerst 
na  1900  verandert  dat,  worden  beeldhouwers 
zelfstandiger.  In  de  20e  eeuw  volgen  diverse  stijlen  en 

Beelden






Julio González
Kop genaamd 'De 
Apostel', 1933‐34, 
hout en ijzerdraad

Marino Marini, Pomona, 1949, bronsConstantin Brancusi, Maiastra, 
ca.1912, gepolijst brons

Markus Lüpertz, Mozart Büste, 2005, 
brons




Venus van Willendorf
28.000‐25.000 v. 
Chr., hoogte 11,1 cm, 
kalksteen. 
In Weens museum te 
zien.

stromingen  elkaar  in  snel  tempo  op;  het  waren  onder 
anderen  Pablo  Picasso  en  Georges  Braque  die  er  voor 
zorgden  dat  de  beeldhouwkunst  ingrijpend  veranderde. 
Zo waren eeuwenlang de  traditionele materialen van de 
beeldhouwer  marmer,  brons  en  klei;  nu  wordt  er  ook 
gekozen  voor  karton,  plaatijzer,  draad  en  hout.  Eigenlijk 
is vandaag alles toegestaan.

Dit voorjaar was ik in het Haags Gemeentemuseum, waar 
ik  onder  meer  foto’s  maakte  van  verschillende 
beeldhouwwerken uit de 20e eeuw. Er  is daar altijd van 
alles  te zien, zodat  ik  tijdens die ronde onder andere de 
beelden op deze bladzijde kon vastleggen.
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Vanmiddag was  ik  in  Cultureel  Centrum Maasmechelen, 
om  de  porseleinkunst  te  zien  van  een  aantal 
internationale  kunstenaars  naast  dat  van  leerlingen  van 
enkele  Belgische  kunstacademies.  Een  van  onze 
Ruifleden,  Margriet  Hovener,  was  uitgenodigd  mee  te 
doen en ‘zich te spiegelen’ aan het werk van een van de 
kunstenaars.  Ze  koos  voor  de  Nederlandse  beeldend 
kunstenaar Jeroen Bechtold. 
Meteen  bij  binnenkomst  trof  ik  het  werk  van  Margriet 
aan; daarachter en ernaast stond in rijen het werk van de 
overigen  uitgestald:  porselein  in  allerlei  uitvoeringen.  In 
Wikipedia  las  ik dat porselein een specifieke vorm is van 
keramiek, met andere eigenschappen dan aardewerk.  Je 
hebt  er  nogal  wat  kennis  en  ervaring  voor  nodig  en  bij 
het  bakken  is  een  hoge  temperatuur  noodzakelijk, 

waardoor  het  hard  wordt, 
doorschijnend  haast  en  niet  poreus. 
Iets  ervan  kon  ik  hier  waarnemen, 
met  name  dat  dunne,  bijna 
doorschijnende  van  porselein, 
waardoor  het  een  volstrekt  andere 
uitstraling  heeft  dan  het  ons  meer 
vertrouwde keramiek. 
De ‘reizende’ tentoonstelling had een 
internationaal  karakter,  was 
begonnen  in  Halle,  België,  ging 
vandaar  naar  de  plaats  Torvarni  in 
Tsjechië,  dan  naar  Gmunden  in 
Oostenrijk en terug naar België, eerst 
naar  Beringen,  dan  naar  Heist‐op‐

den‐Berg en tenslotte, nu dus, naar Maasmechelen.
Ik maakte foto’s van werk van enkele deelnemers, onder 

wie Margriet natuurlijk en haar  ‘spiegel‐voorbeeld’. Heel 
bijzonder om te zien, al moest ik wel even zoeken naar de 
wijze  waarop  zij  zich  aan  Bechtold    had  ‘gespiegeld’. 
Moet ze nog maar eens uitleggen!
7 mei 2018

Porselein Spiegelingen

Margriet Hovener






Leen Claes, 
Storm







Jeroen Bechtold

Paula Bastiaansen, Untitled
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Kunstenaers van de Maaskentj  2018

Langs  de  gestapelde  stoelen  kwam  ik  cultureel  centrum 
De  Grous  binnen,  de  plek  waar  de  Maaskentjse 
kunstenaars dit jaar hun kunst vertoonden. Al van buiten 
zag  ik het nodige aan keramiek en beeldhouwkunst, wat 
binnen  nog  met  een  groot  aantal  schilderijen  werd 
aangevuld.  Een  prachtige,  letterlijk  en  figuurlijk  breed 
uitwaaierende  tentoonstelling,  waarbij  ik  persoonlijk, 

met name waar het  de  schilderkunst  betrof,  veel moois 
ontdekte. Daarvan iets op deze pagina.

De  volgende  Ruifleden  deden mee:  Ton  Coops,  Jolanda 
Vranken, Loek Nieuwendijk, Marlies Op den Camp, Eliane 
Wijnants en Piet Op den Camp. 
mei 2018.

De symbolische 
maasbrug.

De opbrengst van de 
stoelen ging naar de 
Wensbus Limburg

Carola Heussen, De trukendoos
acryl op doek

Miranda Florian, 
Ontmoeting (1 van 3)

Frans Thevis, Torso, 
H. 52 cm.
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Ria Schoutrop, Enkele reis

Dawaa Molom, Dame 2018, keramiek

Sinds enige tijd mogen wij Dawaa in ons midden hebben. 
Toen ze zich in januari aan ons voorstelde vertelde ze dat 
ze oorspronkelijk uit Mongolië komt en  in Sittard woont 
en  verder:  Ik  heb  in  Mongolië  aan  de  kunstopleiding 
keramiek  gestudeerd  en  in  Utrecht,  aan  de  HKU,  twee 
jaar  voltijd  illustratieve  vormgeving.  Na  een 
onderbreking  van  mijn  opleiding  ben  ik  verder  in 
Maastricht  aan  de  Academie  voor  Beeldende  Kunsten 
afgestudeerd. Bij ons neemt ze op dinsdag deel aan het 
beeldhouwen en op zaterdag tekent ze model, terwijl ze 
in Sittard haar eigen atelier heeft.

Een begenadigd Ruiflid dus, wat wel bleek  toen we niet 
veel  later een uitnodiging ontvingen naar enig werk van 
haar  te  komen  kijken  tijdens  de  Kunstexpositie  KIV 
(Kunst  in  Valkenburg)  Inside‐Outside  2018  op  Landgoed 
Château  St.  Gerlach/Gerlachuskerk  –  Houthem  St. 
Gerlach. Dawaa blijkt  tot  ‘de stal’  van een Valkenburgse 
galerie te behoren!

Natuurlijk  nam  de  redactie  poolshoogte  op  deze 
expositie, waar zij enkele foto’s maakte van beelden van 
 Dawaa  Molom,  zoals  te  zien  op  deze  bladzijde  en  de 
achterzijde van dit Ruifvoer. We wensen haar ook  in de 
toekomst veel succes toe.

Redactie

Dawaa Molom

Michel Kurylak, Landschap, 90x60

Maaskentjse kunstenaers
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Lizette Bunnik‐Golsteijn

Ze is erg bescheiden”, zei iemand uit haar groep, “ik weet 
niet  of  ze  wel  zin  heeft  in  een  gesprek”  en  dat  klopte, 
want  bijna  had  ze me  afgebeld. 
Maar  dat  deed  ze  niet,  zodat  ik 
vanmorgen,  even  na  tien  uur 
aanbelde. 
Lizette woont aan de noordkant 
van  Sittard,  vlakbij  het 
zwembad,  in  een  wijk  die  nog 
vrij  nieuw  is.  Haar  appartement 
is  royaal,  zodat  ze  ruimte  heeft 
om  haar  hobby  beeldhouwen 
ook  thuis  uit  te  oefenen,  mits 
het  niet  al  te  erg  stuift.  Op  dit 
moment werkt ze aan een beeld 
uit  mergel  (zie  foto)  en  dan 
moet  je  met  dat  stuiven  toch 
een beetje oppassen. 
In  haar  beide  kamers  en  ook 
buiten  staan  de  nodige,  doorgaans  kleine  beelden  van 
haar  en  terwijl  zij  thee  voor  ons  zet,  kijk  ik  alvast  wat 
rond en maak een enkele foto.
Wij  kenden  elkaar  slechts  van  gezicht  en  dan  valt  er 

genoeg  te bepraten. Ze vertelt dat  ze destijds  in Geleen 
werd geboren en daar ook haar opleiding volgde en werk 
vond,  in  het  basisonderwijs.  Dat  zette  ze  voort  in 
Rotterdam, waar  zij met  haar man  in  1969  ging wonen. 

Daar  werkte  hij  onder  meer  voor  een  grote  landelijke 
krant.  Helaas  kwam  hij  op  jonge  leeftijd  te  overlijden, 
zodat  ze  er  al  heel  lang  alleen  voor  staat. Maar  Lizette 
ging  niet  bij  de  pakken  neerzitten,  voedde  haar  beide 
kinderen op en bleef werken aan school. Daarnaast was 
ze  zich  gaan  interesseren  voor  beeldhouwen en maakte 
ze haar eerste, kleine werkstukken. 
Na het  afsluiten  van haar baan  in het onderwijs  ging  ze 
terug naar Limburg, naar deze plek in Sittard, waar ze het 
goed  naar  haar  zin 
heeft. Een van de zaken 
waar  ze  mee  verder 
wilde  was  het 
beeldhouwen.  Van  haar 
nicht  Marjo  hoorde  ze 
over  De  Ruif,  maar 
omdat  er  even  geen 
plaats  was,  werd  het 
2008 of 2009 voordat ze 
er  ook  daadwerkelijk 
kon  beginnen.  En  ze  is 
er nog steeds, werkt op 
de  dinsdag  plezierig 
samen  met  de  andere 
mannen  en  vrouwen.  Ze  vindt  het  prettig  dat  iedereen 
steeds  bereid  is  om  even  te  helpen  waar  dat  nodig  is. 
Omdat ze ervaart in de techniek van het vak nog wel eens 
tekort  te  schieten,  heeft  ze  zich  naast  De  Ruif  ook  bij 

De schijnwerper op Ruiflid
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Atelier Utens in Echt aangemeld. Ze is er uiterst tevreden 
over en wijst me de werken aan die ze òf  in Elsloo òf  in 
Echt maakte.
Haast heeft ze niet, voor alles neemt ze de tijd en gaande 
het  gesprek  blijkt  dat  ‘alles’  uit  meer  dan  alleen 
beeldhouwen te bestaan. Zo geeft ze nog drie yogalessen 
en is lid van een wandelgroep. Op dit moment is ze bijna 
klaar  met  de  500  kilometer  lange  Pieterpad‐wandeling, 
waaraan  ze  samen met  een  vriendin  is  begonnen.  “Nog 
één  etappe”,  legt  ze  uit,  “van  Valkenburg  naar  de  Sint‐
Pietersberg”.  Ik  sta  versteld,  want  zo  piep  is  ze  nu  ook 
niet  meer,  hoewel  ik  sterk  de  indruk  krijg  dat  ze  er  zo 
opnieuw  aan  zou  beginnen.  Ze  raadt  het  in  elk  geval 
iedereen aan die graag wandelt: “Het is fantastisch om te 
doen!” 

Dank  Lizette  voor  het  gesprek  en  succes  met  al  je 
bezigheden!
12 maart 2018.
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Klein Rondje Kunstketting

Vanmiddag  ben  ik  samen  met  een  vriendin  op 
Kunstketting‐avontuur  geweest,  te  beginnen  in  het 
Ruifgebouw in Elsloo. Er was heel wat te zien, al moet ik 
zeggen  dat  vooral  het  keramiek‐atelier  mij  aansprak. 
Vandaar  ging  het  naar  Stein,  naar  de  familie  Willems, 
waar  zowel  John  als Marleen weer  ouderwets  hun  best 

hadden  gedaan.  Ik  heb  er  zelfs  iets  (kleins)  gekocht, 
omdat  ik  het  porselein  zo  mooi  vond.  John  had  zijn 
opgedane  kennis  bij  modeltekenen  in  eerste  plastieken 
uitgebeeld. Zelfs dochter Vera trad in de voetsporen van 
haar  ouders  met  mooie  leren  voorwerpen.  Even 
verderop ligt gebouw De Grous, waar zowel mijn vriendin 
als  ikzelf  met  name  weg  waren  van  het  viltwerk  van 
Mary. Er was ook heel wat bekijks! Dan weer, hup, in de 
auto  naar  Kunstcollectief  Nieuwdorp,  waar  ik  te  horen 
kreeg dat dit collectief bestaat uit mensen zowel van De 
Ruif  als  daarbuiten.  Niets  geen  concurrentie,  uitsluitend 
vrijheid en  zo hoort het binnen de  kunsten! Mooi werk, 
ook  hier,  zoals  overal  trouwens.  Dan,  want  het  werd  al 
laat,  naar  Urmond,  naar  het  Protestantse  kerkje  in  de 

hoogte,  waar  Nel  en  Jacques  het  historische  gebouwtje 
hadden  ‘aangekleed’:  schilderijen  en  houtsnijwerk,  een 
prachtige  afsluiting  van  een  mooi  middagje‐kunst.  Nog 
veel  meer  hadden  we  willen  zien,  maar  helaas,  de  tijd 
was op.
Etsje (9 september 2017)

Wezen is de titel van het beeld of de figuur, 
gemaakt door Berlinde De Bruyckere 
(Gent, 1964) in 2003‐2004. Ze maakte het 
uit wax, epoxy, ijzer, hout en dekens.
Ik zag het in Museum De Pont, als 
onderdeel van de tentoonstelling 
WeerZien.

november 2017

Wezen

– ingepakt – 
met as, pek en veren 

buiten gesloten
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We zijn vanmiddag bij  Ine van der Weyden  in Elsloo, die 
ons  vertelt dat  ze eerder  kon  tekenen dan  lopen en dat 
geloven  we  graag.  Een  leven  vol  kunst  volgde  na  dat 
prille begin, destijds in Sittard. Al dertig jaar woont ze nu 
in Elsloo, aan de Spechthof, waarvan ze inmiddels twintig 
jaar  haar  eigen  keramiekatelier  runt,  de  Kleiduif.  Een 
groot aantal mensen volgde  in die  tijd bij  haar  lessen  in 
keramiek  en  andere  creatieve  vaardigheden,  maar  toch 
vooral in keramiek, al zien we ook de nodige schilderijen, 
waarvan  we  er  bij  het  naar  binnen  gaan  al  vier 
aantreffen. Maar  haar  huis  getuigt  toch  vooral  van haar 
liefde voor keramiek: in haar tuin en atelier, maar ook in 

de kamers boven staan tal van keramische kunstwerkjes, 
die haar grote enthousiasme voor het vak laten zien. 
Aan  de  lessen  komt  dit  weekend  in  juni  een  definitief 
einde,  al  sluit  ze  zeker  niet  uit  dat  ze  haar  atelier  voor 
werkelijk  in  keramiek 
geïnteresseerde mensen 
nog  wel  eens  zal  open 
doen.  Maar  groepen, 
daar zet ze vanaf nu een 
punt achter, het  is mooi 
geweest!
We  bekijken  haar  werk 
en  dat  van  Mary  Vink, 
die  hier  haar  prachtige 
vilten  kleden  exposeert 
naast  Ine’s  keramiek. 
Het  past  uitstekend  bij 
elkaar, het een versterkt 
het  ander  en  zo maakten  ze  er  samen  een mooie,  voor 
Ine  afsluitende  tentoonstelling  van. Maar  Ine  kennende 
zal dit zeker het laatste niet zijn wat we van haar horen!
16 juni 2018

De Kleiduif, twintig jaar

De keramiek van Ine staat prachtig bij de vilten wandkleden van Mary Vink
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Nelly van Bekkum 

De kunst laat zich geen opdracht of boodschap aanleunen 
en heeft alleen met zichzelf te maken. 

Dat  was  even  zoeken,  naar  onze mentor,  op  een  ‘berg’ 
aan de rand van Meerssen, maar met nog drie minuten te 
gaan  arriveerde  ik  volgens  afspraak  voor  haar  deur.  Ze 
ontving me hartelijk  en nam me meteen mee naar  haar 
atelier,  achter  het  huis.  Een  monumentale  ruimte,  met 
tafels,  stoelen  en  heel  veel  kunst  van  haarzelf: 
schilderijen  en  grafiek.  Fantastisch  om  hier  te  kunnen 
werken!



Tijdens een kop  thee  informeer  ik naar wat persoonlijke 
zaken, want  eerlijk  gezegd,  Nelly  is  al  zo’n  veertien  jaar 
werkzaam bij De Ruif, maar mij  is  vrijwel  niets  van haar 
bekend.  Nelly  is  getrouwd,  en  het  echtpaar  heeft  een 
zoon  en  een  dochter  en  die  weer  beiden  één  zoontje, 
kleinzoontjes dus. De  jongste van 4, Mathijs, had op het 
aanrecht  en  het  tafelkleedje  tientallen  kleine  rode 
rondjes geplakt, als om aan te geven dat die onderdelen 

in  elk  geval  verkocht  zijn.  Verder  had  de  kleine 
opmerkelijk veel belangstelling voor Nelly’s werk en “hoe 
ze  alles  deed”.  Kleinzoon  Justin  van  7  schilderde  bij 
voorkeur  vogelhuisjes,  maar  daar  had  ze  er  niet 
voldoende van in huis.

Nelly  is  geboren  en  getogen  in Meerssen;  haar moeder 
woonde  hier  en  bleef  er  ook  na  haar  huwelijk.  Aan  het 
eind van de oorlog was haar Amsterdamse vader naar het 
inmiddels bevrijde Limburg gekomen en daar hadden ze 
elkaar toen ontmoet. Zo ging het soms.   
Nelly  volgde  de  Middelbare  Handelsschool  en  ging  na 
haar  examens  enkele  jaren  in  diezelfde  richting  aan  het 
werk.  Tot  ze  haar  leven  veranderde  en  voor  de  kunst 
koos.  Emilia  Hauser  gaf  aquarelleren  bij  Kumulus  in 
Maastricht  en  van haar  kreeg  ze  verschillende  jaren  les. 
Daarna  ging  ze  naar  het  ABK  in Maastricht,  waar  ze  de 
autonome opleiding volgde en waar ze vijf  jaar verbleef. 
Met  name  de  laatste  drie  jaar  deed  ze  dat  naar  volle 
tevredenheid;  ze  had  en  kreeg  er  alle  ruimte  en  kon 
komen  werken  wanneer  ze  wilde.  Ze  heeft  er  goede 
herinneringen  aan  overgehouden  en  ziet  wat  zij  daar 
leerde  en  ondernam  nog  altijd  als  een  rode  draad  door 
haar  werk  lopen.  In  1999  studeerde  ze  af  op  de 
onderdelen schilderen en grafiek.

Het  eerste  werk  dat  zij  verkocht  was  aan  een  docent 
Beeldhouwen, die het koste wat kost wilde hebben. Een 
opsteker, zo aan het begin van je carrière. Er volgden vijf 
intensieve  jaren,  waarin  ze  deelnam  aan  allerlei 
evenementen  en  exposities  en  waarin  ze  veel  leerde, 
contacten  legde  en  exposeerde.  Tijdens  een 
tentoonstelling in het Terpkerkje in 2004, waar zij samen 
exposeerde met  een  collega  die  lichtobjecten  ontwierp, 
ontmoette ze Corine en Marlies van De Ruif. Ze vroegen 
haar  mentor  te  worden,  daar  Ruud  Stegen,  ons  allen 
welbekend,  had  aangegeven  ermee  te  willen  stoppen. 
Dat wilde ze wel en sindsdien kennen we haar dus als de 
mentor tekenen‐schilderen op de maandagmiddag. 

Nelly is niet iemand die er direct voorkeuren op nahoudt, 
al  zijn  er  zeker  kunstenaars  die  ze  volgt  en  voor wie  ze 

z.t. gem.techn. 2017

De schijnwerper op Mentor

Ongebruikte sjablonen

Een voorbeeld van sjabloontechniek

Gebruikte sjablonen
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een  passie  heeft.  Zo  noemt  ze  Amedeo Modigliani,  Per 
Kirkeby,  Grayson  Perry  en  Veerle  Rooms,  een  Belgische 
grafische  kunstenares.  Het  gaat  haar  met  name  om  de 
manier  waarop  zij  werkten,  om  eventuele  vernieuwing 
en wat de visie is die uit hun werk spreekt. Ze blijkt zeer 
gesteld  op  originaliteit  en  zoekt  ook  zelf  voortdurend 
naar nieuwe technieken die ze dan via haar etsen verder 
uitwerkt.  Meer  dan  met  schilderen  is  ze  bezig  met 
grafisch  werk,  waarbij  zij  op  zink,  koper,  aluminium  of 
karton,  de  “grondplaten"  zoals  ze  die  noemt,  haar 
ontwerp met grote precisie weergeeft. Vervolgens inkt ze 
die in in de gewenste kleuren, waarna ze het ontwerp in 
één  handeling  afdrukt  op  een  drager:  etspapier  of 
kunststof. Het kunststof materiaal geeft bij  lichtinval een 

prachtig  wollig‐
zacht  effect  en 
is  daardoor 
interessant  om 
op  af  te 
drukken.  Na  de 
afdruk  wordt  de 
grondplaat 
zodanig 
behandeld,  dat 
er  geen  tweede 
meer  van 
gemaakt  kan 
worden.  Elke 
afdruk  is  dus 
uniek.


We bekijken samen een groot aantal van haar werken en 
ik  vind  ze  mooi,  zeg  het  jammer  te  vinden  dat  ze  hier 
staan  opgeslagen  en  dus  niet  voor  iedereen  zichtbaar 
zijn.  Ze  begrijpt  het,  maar  legt  uit  dat  ze  het  bezig  zijn 
met nieuw werk verkiest boven alle gedoe voor en rond 
exposities.  Ook  het  lesgeven,  en  dat  niet  alleen  bij  De 

Ruif, vraagt veel van haar tijd en 
aandacht en tenslotte moet een 
mens  keuzes maken.  Ze  vertelt 
nog  dat  ze  met  haar 
maandagmiddaggroep  bij  De 
Ruif  dit  jaar  gaat  afsluiten  met 
een  workshop,  waarbij  Marijke 
Stultiens  (schilderes  en 
textielkunstenares) aanwezig zal 
zijn. Ze gaan schalen maken van 
papier‐maché  en  daarna 
gemaakte  monotypes 
beplakken  of  beschilderen  met 
acrylverf.

Na  ruim  twee  uur  laat  ik  haar 
met een schuldig gevoel achter, 
want  de  rommel  die we  samen 
maakten  is  enorm:  overal 
liggen,  staan  en  hangen 

werkstukken, slingert inpakmateriaal en wat niet al. Maar 
ze zegt het zelf te willen opruimen.
 
De Ruif mag blij zijn met deze mentor, die zowel letterlijk 
als figuurlijk heel veel in huis heeft.

15 februari 2018.

ets z.t. 2010‐11

Gedachtenspinsels (gem. techn.) 2013

ets, z.t., 2010.JPG
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Nelly sluit het jaar af

 Marlies Op den Camp, (3x) z.t., acryl op doek
kunstenaar van de Maaskentj in De Grous, Stein.

Op maandagmiddag 19 maart sloot Nelly het seizoen af met haar hele groep. Ze deed dat samen met Marijke Stultiens, 
echtgenote  van  de  in  2002  overleden  beeldhouwer  Rob  Stultiens.  Ze  leerden  elkaar  destijds  op  de  Jan  van 
Eyckacademie in Maastricht kennen, waarna ze in 1954 trouwden. Marijke is zowel schilderes als  textielkunstenares en 
in haar werk is ze, zoals ik lees, expressionistisch, en ook begrijp ik dat muziek en poëzie in haar werk een belangrijke 
rol spelen. De foto geeft zonder meer aan dat het een geslaagde middag is geworden. Hoe kon het ook anders!
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Geslaagden Academie Maasmechelen

Ook dit jaar kunnen we u met plezier berichten, dat enkele Ruifleden hun opleiding aan de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunst in Eisden‐Maasmechelen met succes afrondden. 
Het zijn:
Barbara van Asselt
Annemie van der Haghen 
Margriet Hovener 
Piet Op den Camp
John Willems 

Allen slaagden aan de afdeling Keramiek.
Wij feliciteren hen van harte met het behaalde resultaat.

Annemie van der Haghen

Barbara van Asselt

Enkele mededelingen van het bestuur

De  gemeente  Stein  heeft  voor  alle  verenigingen  en 
stichtingen  een  nieuw  subsidiebeleid  ingevoerd.  Dat 
betekent  voor  ons  dat  wij  een  deel  van  de  subsidie 
verliezen.  Dit  kan  eventueel  worden  terugverdiend  met 
allerlei  kleine  projecten, waarvan  de  subsidietoekenning 
echter  niet  duidelijk  vaststaat.  Wij  kunnen  met  een 
dergelijke  onzekerheid  niet  begroten  en  zijn  daardoor 
genoodzaakt de contributie te verhogen.
Voorts  bezint  de  gemeente  zich  op  de  accommodaties 
van  de  verenigingen.  Deze  discussie  loopt  op  het 
moment van  schrijven, maar naar  verwachting  zullen de 
betrokken partijen na de zomer worden uitgenodigd voor 
overleg. Ons standpunt was en is dat wij  in onze ateliers 
blijven.
De  overheid  heeft  per  25 mei  de  privacywet  ingevoerd, 
ook  –  helaas  –  voor  kleine  organisaties  als  De  Ruif.  Het 
bestuur  heeft  een  privacyverklaring  opgesteld,  die 
iedereen kan lezen op onze website.
Wat  betreft  het  tussentijds  beginnen  of  beëindigen  van 
het lidmaatschap presenteerde het bestuur tijdens de 

laatste jaarvergadering een aantal regels die wij voortaan 
hanteren.  Deze maken  een  einde  aan  de moeilijkheden 
die  zich  soms  voordoen bij  dit  soort  gevallen. Ook  deze 
vindt u op de website terug.
Wist  u  trouwens  dat  in  de  gemeente  vrijwilligers 
zogenaamde volontarios kunnen ‘verdienen’? Als je deze 
virtuele  munten  spaart  kom  je  in  aanmerking  voor 
attenties  en  andere  zaken,  die  één  keer  per  jaar  door 
lokale  bedrijven  worden  verstrekt.  Iedereen  die  in  De 
Ruif als vrijwilliger wat extra’s doet kan zich opgeven.
En  nu  we  het  toch  over  vrijwilligers  hebben:  dank  aan 
jullie! We zijn bijzonder blij dat  je het werken  in De Ruif 
mogelijk maakt. 
Wij  zullen  present  zijn  in  de  Winandusmarkt  op  9 
september te Catsop.
De Ruif heet nieuwe leden nog steeds van harte welkom, 
dus wanneer je mensen in je omgeving kent die interesse 
hebben… 
Namens het bestuur,
Peter Grimm
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gedroomde beelden 

Johan  Tahon  werd  in  1965  geboren  in 
 Menen,  België.  Hoewel  hij  zijn  ziel  en 
zaligheid  in  het  maken  van  beelden  legde, 
was  hij  nauwelijks  bekend.  Daar maakte  Jan 
Hoet  van  het  Gentse  S.M.A.K.  (Stedelijk 
Museum  voor  Actuele  Kunst)  destijds  een 
eind aan en sindsdien wordt hij veel gevraagd 
en krijgt hij genoeg opdrachten. 
Gevraagd  naar  zijn  manier  van  werken  zegt 
hij dat vooral intuïtief te doen. Het mooiste is 
als  ik  mijzelf  kan  verrassen.  Als  ik  denk  dat 
een ander het gemaakt heeft. En even  later: 
Ik maak beelden om me te wapenen tegen de 
oneindige leegte om mij heen. 

En nu  is hij dan  in het Bonnefantenmuseum, 
waar  hij  enkele  zalen  tot  zijn  beschikking 
kreeg.  Het  is  sinds  korte  tijd  zijn  tweede 
tentoonstelling  in  Nederland.  De  eerste  keer  was  in 
Keramiekmuseum  Prinsessehof  in  Leeuwarden,  waar  hij 
“slechts” tien monniken  liet zien; hier  in Maastricht pakt 
hij flink breder uit. Het museum zegt dit over zijn werk:
Zijn  monumentale  sculpturen  zijn  opgebouwd  uit  een 
combinatie  van  verschillende  materialen;  gips  met 
keramiek,  keramiek  met  brons,  brons  met  gips.  Tahon 
houdt  van  de  combinatie  van  tastbaarheid  en 

spiritualiteit,  voor  hem  is  die  verbinding  een 
noodzakelijke  volledigheid.  Bij  het  keramische werk  valt 
het overgieten met glazuur op, dit heeft voor Tahon een 
ritueel  karakter.  Versnijdingen,  doorboringen  en 
vervormingen verwijzen naar de diepste psychologie.
Ik was onder de indruk!
mei 2018

Johan Tahon
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In  lange  tijd  niet  zoiets  aardigs  gezien,  in  het 
Utrechts  Centraal  Museum  dit  keer.  Hoewel  hij 
volgens  internet  al  de  nodige  roem  heeft 
verzameld,  kende  ik  hem  niet:  Mathieu  Klomp,  in 
1984  in Amsterdam geboren. Hij  groeide    evenwel 
op in Leusden, woont en werkt daar nu in een huis 
met  voldoende  ruimte  voor  zijn  werken.  Want 
Klomp  is  beeldhouwer,  zij  het  dan  niet  in  steen, 
hout of brons, maar  in plastic. Zijn enorme  figuren 
bestaan  uit  een  stalen  binnenframe,  maar  zijn 
verder geheel opgetrokken uit  kunststof. Het werd 
zijn  handelsmerk,  waarmee  hij  tot  ver  buiten  zijn 
gemeente bekend raakte.
Vol  bewondering  bekijk  ik  zijn  Holporem  1 
(Spaceface  1)  uit  2017;  man  en  wolfshond  zijn 

opgetrokken  uit  polyethyleen  en  steatiet  en  daardoor 
doet  Klomp me  denken  aan  zijn  collega  Folkert  de  Jong 
(1972),  die  met  soortgelijke  kunststof‐materialen 
inmiddels  de wereld  over  gaat.  Ook  hij  ontwerpt  uit  de 
kluiten  gewassen  figuren  en misschien  heeft  Klomp wel 
een beetje bij hem gespiekt. Het zou zomaar kunnen.

Dan  wandel  ik  naar  de  aansluitende  ruimte,  waar  een 
tweede  installatie  alle  aandacht  vraagt,  getiteld  Krijger 
(The Reception), uit 2016 en gemaakt van polyethyleen. 
Het geheel bestaat maar liefst uit, als ik goed heb geteld, 
twee  keer  zeven  mensen  en  mensachtigen.  Zeven 
wezens,  dat  zou  je  bijna  denken,  van  vlees  en bloed  en 
zeven waar  je  dat  van mag  betwijfelen:  in  zwart  plastic 
uitgevoerde  types  met  lange  zwarte  puntmutsen;  geen 
idee wat het  geheel  voorstelt.  Een  van de  ‘puntmutsen’ 
raakt de hand aan van de eerste vrouw in de rij, die daar 
iets in lijkt vast te houden. Iets? Niets?
 Dat  laatste kan de kunstenaar  je ook niet vertellen; zelf 
zegt hij ervan:  Ik weet nooit waar het heen gaat, dat vind 
ik  saai.  Het  leukste  is  de  boel  op  z'n  kop  te  zetten  en 
daardoor ook  zelf  verwonderd  te  raken.   De uitkomst  is 
dus  steeds  ongewis;  Klomp  weet  alleen  dat  er  enkele 
kilometers aan folie in opgaat.
Het  folie  dat  wordt  gebruikt  om  producten  vers  te 
houden,  bleek  met  behulp  van  een  föhn  eenvoudig  te 
smelten  en  vervolgens  te  kneden.  Eerst  maakte  hij  iets 
kleins, maar  het  eindigde met  een  levensgroot,  grazend 
paard… en dat was nog maar het begin.
De  titel  van de kleine Klomp‐expositie  is Onbestaanbaar 
en  daar  heeft  het  inderdaad  alle  schijn  van.  De 
kunstenaar  zelf  bestaat  wel  degelijk  en  ik  weet  bijna 
zeker dat we nog van hem gaan horen.
2017.

Mathieu Klomp (A'd. 1984) Holporem 1, 2017, (Spaceface 
1), polyethyleen en steatiet

Onbestaanbaar
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Vertrek op 29 september vanuit Elsloo met de bus van de firma Heijthuijzen, Dorine Verschuereplein om 9.00 uur; 
2e opstapplaats: kerk Kerensheide, Stein, om 9.05 uur. 
Terugreis vanuit Düsseldorf om 20.00 uur. 
Kosten p.p.  € 35 ‐ introducees toegestaan.
Opgave bij het secretariaat Piet Op den Camp of bij de werkgroep Excursies:  Ine van der Weyden, Marlies Op den 
Camp en Corine Vijverberg.

Dit jaar gaan we naar Düsseldorf

Antwerpen 2017



Dawaa Molom

John Willems


