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VOORWOORD

Deze fraaie jubileumuitgave verschijnt ter ere van het 25-jarig bestaan van
beeldhouwerscollectief GROEP 85 en is tevens begeleidend bij de buitenexpositie
BEELDEN VERTELLEN in de Hortus Arcadië, Park Brakkenstein in Nijmegen,
van 20 september tot en met 31 oktober 2010.
De titel van het boek verwijst naar een selectie van sculpturen die de makers ervan met
een korte bijdrage toelichten. Stonden in het 20-jarig jubileumboek (2005) de makers
centraal, nu zijn het de sculpturen die spreken. Het gaat o.a. over de keuzes die vooraf
moeten worden gemaakt, maar ook welke tijdens het proces worden genomen: over het
motief, vorm, gevormd met een basisontwerp of puur intuïtief, materiaalkeuze, techniek:
machinaal of met hamer en beitel en de afwerking c.q. oppervlaktebewerking: ruw,
glad of anderszins. Voor iedereen zijn die keuzes individueel en zeer uiteenlopend: zo
verschillend als de eigenschappen van de gebruikte materialen en de persoonlijkheden
van de beeldhouwers.
Bij een mijlpaal als deze is het gerechtvaardigd te memoreren hoe deze bijzondere groep
mensen hun gezamenlijke passie zo lang en in zo’n vruchtbare samenwerking met
elkaar tot op de dag van vandaag kunnen delen. Een korte terugblik over hoe het begon:
eind 1981 startte beeldhouwer Peter Dekkers op de Vrije Academie “De Lindenberg”
in Nijmegen bij wijze van experiment een nieuwe korte cursus van vijf lessen onder de
titel ’beeldhouwen in steen’. De mensen die zich hiervoor meldden, waren na afloop
dusdanig enthousiast en gefascineerd door het werken met het materiaal steen, dat de
cursus herhaald werd en een jaar later de jaarcursussen werden opgezet, die tot op de
dag van vandaag met beeldhouwer Michiel van Pinxteren een grote interesse genieten.
Met name vanuit de zgn. ‘zaterdaggroep’ zijn in de afgelopen jaren nieuwe leden
toegetreden tot GROEP 85, waaronder Peter Dekkers’ toenmalige opvolger aan “De
Lindenberg” beeldend kunstenaar Fred Broekkamp.
Al deze jaren werd afwisselend de nadruk gelegd op de techniek van het steenhouwen,
kennis van het materiaal en vormgeveing. Beheersing van de techniek is voor het
hakken in steen onontbeerlijk. Voor het vrijmaken van de vorm blijkt steeds weer hoe
belangrijk de kennis van meetkundige wetmatigheden en - methoden is, om de nog
opgesloten, vaak (nog) niet zichtbare vorm in de steen toch te kunnen ‘zien’.
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Ook kennis van de eigenschappen van steen is essentieel: zo vloeit de zogenaamde
gesloten vorm van een stenen beeld voort uit het eigenzinnige, onbuigzame - en
daardoor ook zeer kwetsbare - karakter van het materiaal. Als beeldhouwer moet je de
steen als het ware kunnen lezen. Met andere woorden: hij of zij moet in steen kunnen
zien, denken en voelen. Vanzelfsprekend gelden de sculpturale principes ook voor
andere natuurlijke materialen en een enkeling binnen de groep maakt tegenwoordig bij
wijze van afwisseling en experiment ook gebruik van hout als beeldmateriaal.
Als zich in 1985 de gelegenheid voordoet te gaan exposeren in het wijkcentrum van
Molenhoek wordt de naam “GROEP 85” in het leven geroepen en dit vormt het begin
van een reeks exposities en projecten. De intensieve samenwerking en de daarmee
ontstane vriendschappelijke band met elkaar, versterkte onverminderd het engagement
voor het beeldhouwen in steen. Gezien het feit dat een aantal mensen Nijmegen als
woonomgeving hebben verlaten, heeft dat nauwelijks of geen invloed gehad op het
contact en de samenwerking. De interesse voor het sculpturale – het door middel van
wegnemen van materiaal een beeld vormen – en de liefde voor de steen staat bij de
leden van GROEP 85 onverminderd voorop. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aantal
en vooral een grote verscheidenheid aan beelden, in afmetingen variërend van enkele
decimeters tot de monumentale, meer dan levensgrote sculpturen van “The Circle of
Stones” in Engeland, waarover meer verderop in dit boek.
Bij het inrichten van de expositie is getracht de beelden op een natuurlijke wijze
in de qua sfeer afwisselende tuin van de Hortus te laten opgaan. De prachtige
bloemenborders met de eerste, voorzichtige tekenen van het naderend najaar, vormen
daarbij een prachtig decor voor de beelden. Het integreren van de beelden in hun
omgeving is, mede onder invloed van “The Circle of Stones”, in de loop der jaren steeds
belangrijker geworden. Het is een logische stap in een bewustwordingsproces dat alles
met elkaar samenhangt en niet los kan worden gezien van zijn omgeving, de natuur. Dit
geldt voor zowel de mens als zijn creaties in steen.
Tot slot is hier een welgemeende grote dank op zijn plaats aan de medewerkers van
de Hortus Arcadië en de betrokken GROEP 85 leden voor de totstandkoming van deze
fraaie jubileumexpositie. Vooral ook de mensen van GROEP 85, die allerlei taken op zich
hebben genomen en hun bijdragen hebben geleverd om zowel de tentoonstelling als dit
feestelijke jubileumboek te kunnen realiseren, geldt een speciaal woord van dank.
							

Nijmegen, september 2010
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IK LAAT GRAAG DE AFBEELDINGEN VAN MIJN BEELDEN VOOR ZICHZELF SPREKEN.
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De steen heb ik meegebracht uit Italië, uit Toscane in de omgeving van Volterra waar de albast in de
vorm van grote knollen uit de aarde wordt gewonnen. Ik heb vooraf geen schets gemaakt, ‘en taille
directe’ heet dit in vaktermen. Twee platte platen albast met grove randen waren mijn startpunt.
Ik ben begonnen om de ruwe bobbelige randen van de twee schijven te bewerken met een puntijzer.
Gebruikelijk is dat je daarna met tandijzer of houtbeitel de ruwe steen weghakt. Ik heb dat niet gedaan.
Ik heb de tijd genomen om te kijken wat er gebeurde nadat ik het grofste materiaal heb weggepunt. Toen
bleek dat mijn vorm nagenoeg klaar was. De twee platen zijn van vorm op elkaar afgestemd. Ze kunnen
op meerdere wijzen gestapeld worden. Door op tijd te stoppen kan ik het binnenste van de steen laten
zien. Ik draai de steen a.h.w. binnenstebuiten. Het ‘binnenste’ van steen intrigeert mij. Niets zo mooi als
die zijden van de steen als hij gejobt is of gespleten wordt, de meest onbewerkte vorm van de steen zoals
hij er van binnen uitziet. Noem het ‘de ziel’ van de steen.
De oester is een dier dat zich verbergt in haar schelp maar als zij zich opent laat ze haar pure zijn zien, de
‘binnenkant’.De vorm is niet een open schelp maar keert het binnenste naar buiten, laat de ziel van de
steen zien. Het geheim van de oester zelf blijft verborgen.

DE OESTER, ALBAST, 40x30x13 CM
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Dit beeld is gemaakt van een hele harde serpentijn. Moeilijk te bewerken, het kon niet machinaal. De
mooie vorm sprak me erg aan. Daar ben ik ook van afgebleven.
Ik heb alleen maar één kant bewerkt, omdat de andere kant een prachtige structuur had en de bruinrode
buitenrand mooi contrasteerde met de grijsgroene steen.
Wekenlang heb ik geduldig met de puntbeitel de steen vormgegeven richting het midden met de
bedoeling er een gat in te maken, maar dat vond ik uiteindelijk zonde van de mooie ruwe andere kant,
dus is daar nu een vrij diepe kuil ontstaan: een soort zwart gat dat alles naar zich toe zuigt. Al werkende
kwam de titel Universum in mij op vanwege het grote welvende vlak en de zuigende diepte.
En dat is zo gebleven.

UNIVERSUM, SERPENTIJN, 50x35 CM
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Introvert II, is een zeer boeiend beeld met als basiselement de kubus. De sculptuur is opgebouwd uit
vijf gestapelde kubussen, waarvan de vijfde de ‘kop’ vormt. Op de kubussen is slechts één meetkundige
bewerking toegepast: het afpassen van de kwart-cirkel op de kubusvlakken. Hierdoor ontstaan
wonderlijke effecten: de voorzijde van de bovenste kubus, gezien vanaf de punt op de achterzijde, vormt
een zuivere cirkelomtrek. Van de zuil zijn de zijkanten (onder) en de voor- en achterkant (boven) met een
kwartcirkel afgerond. Hierdoor ontstaat een tordering over 90 graden. Aan de bovenzijde van de zuil is
een kwart-cirkel concaaf uitgespaard, die naar onder toe in een punt uitloopt. De top-kubus heeft aan de
voorzijde eveneens een concave uitsparing. Deze lijkt op een driehoek maar is in werkelijkheid een cirkel!
Verrassend maar wiskundig verklaarbaar. Maar er ontstaat tegelijkertijd iets anders dat boven de formele
vormaspecten van het beeld uitstijgt: een geabstraheerde figuratieve vorm die monumentaal, verstild en
in zich gekeerd is. Hieraan ontleent de sculptuur zijn titel ‘Introvert’. Het roept de gelijkenis op met de
laat-middeleeuwse pleurante, de treurende figuur op rijkversierde sarcofagen, afgebeeld in monnikspij
met de kap diep over het hoofd getrokken, het gelaat onzichtbaar. Ook deze figuur was anoniem, verstild
en in zichzelf gekeerd. De subtitel ‘Filosofische Mathematiek’ verwijst tot slot naar het abstracte terrein
van de wiskunde, dat Peter Dekkers als uitgangspunt neemt om mee te experimenteren teneinde een
andere realiteit op te kunnen roepen.

INTROVERT II (FILOSOFISCHE MATHEMATIEK), 1991, ZWART GRANIET, 125x25x25CM
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Het vinden van de balans in je leven is één van de dingen die mij voortdurend bezig houden. De idee
voor ‘Balans’ ontstond in de zomer van 2007 tijdens een sportbijeenkomst, waarbij een balansoefening
moest worden uitgevoerd. Daarbij viel mijn oog op een vrouwelijke medesporter, die deze toch wel
ingewikkelde evenwichtshouding ogenschijnlijk moeiteloos deed. De gedachte drong zich bij me op, dat
dit niet alleen meer een beeld van uiterlijke fysieke schoonheid was, maar veeleer de uitdrukking van een
evenwichtige geestelijke toestand, gekenmerkt door innerlijke rust, volkomen beheersing en harmonie.
Deze indruk werd versterkt door de fraaie gesloten, in zichzelf gekeerde vorm. Het gesloten vormprincipe
is fundamenteel voor de steenbeeldhouwerij. Het waarnemen en herkennen van de schoonheid van deze
evenwichtshouding is de eerste stap, het vastleggen en het voor jezelf verinnerlijken ervan de tweede.
Met de waargenomen voorstelling vers in het geheugen heb ik vervolgens met een model een aantal
studieschetsen gemaakt. In deze snelle schetsen zijn met name houding en proporties vastgelegd. Het
tekenen is overigens het belangrijkste van het hele vormingsproces waarin het eigenlijke creatieve
denkwerk plaatsvindt. Het model is tijdelijk, maar voor de eeuwigheid vastgehouden in de studies. De
uiteindelijke sculptuur is de uitwerking van dit tekenproces. Als laatste stap koos ik een wigvormige
Belgische hardsteen waar het beeld juist in past, vergelijkbaar met een embryo in een ei. Zo lijkt de steen
er optimaal voor gemaakt te zijn. Aldus heb ik uiteindelijk alles in ‘Balans’ gekregen.

BALANS, 2008, BELGISCH HARDSTEEN, 42x16 x19,5 CM
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Opengewerkt waardoor het licht de steen goed tot zijn recht kan laten komen. Hoog gepolijst met
gedeeltelijk originele ruwe steen.

ZONDER TITEL, ALBAST, 30x25 CM
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Het beeld werd geïnspireerd door een foto uit het boek van Marrie Bot: Timeless Love (Rotterdam 2004).
Foto’s zonder schaamte van oudere mensen die elkaar liefhebben en daarmee taboe doorbrekend zijn.
Hoeveel aandacht mag er zijn voor de (ook fysieke) liefde tussen ouderen. Lichamelijkheid lijkt ontdaan
van tederheid, overgave en begeerte. Sexualiteit tot sex en in pornografische beelden vertaald, vorm
gegeven door jonge strakke lichamen maar ontdaan van elke intimiteit.
De tederheid en overgave maar ook de begeerte heb ik geprobeerd vast te leggen, te laten verstillen in de
steen, zodat je toch nog kunt zien dat het er is en was. Beweging van, naar zwijgzame maar indringende
intimiteit.
De steen was behulpzaam, alsof deze begreep waar het om ging. De oranje band, de vlekkerigheid
helpen het symbool te vervolmaken. Niet gepolijst want zo is het niet en zal het niet zijn. Intimiteit kent
vele vormen. Dit beeld laat de versmelting zien en die is ongepolijst, zonder terughoudendheid, zeker na
zovele jaren samen.

TIMELESS, PORTUGEES MARMER, 55x55x70 CM
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Wat beweegt een mens om een hamer en een beitel op te nemen en een gevecht aan te gaan met de
weerspannigheid van een steen?
Wordt hij geïnspireerd door de meteoriet die uit de oneindigheid op de aarde een plaats opeist?
We vragen ons af waarom en door wie hij is gevormd: zo en niet anders.
Door een goddelijke vorm geïnspireerd. Is het hoogmoed om Gode gelijk te zijn? We weten het niet.
Ons beeld, door onze handen gevormd, geeft ons de vreugde en troost die we zo nodig hebben op onze
menselijke aarde.
Rietje overleed op 6 april 2010. Ze schreef deze tekst in 2005 voor het 20-jarig jubileumboek.

PIERROT, CARRARA MARMER
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Het beeld is ontstaan toen ik in een bronsgieterij was. Ik zag daar een ton met afvalbrons, gietkanalen en
knoeiplakken. Deze laatsten ontstaan bij het ingieten van vloeibaar brons in de mallen. Wat ernaast valt
stolt op de koude stenen vloer en zo krijg je die grillige vormen. Dit alles wordt weer hergebruikt.
Ik heb hier wat van gekocht en thuis eens goed bekeken. Uit een Portugees marmeren vloertegel is de
ronding gemaakt en het rechthoekige sokkeltje van zwart marmer.
De bronzen plakken zijn door mijn toenmalige leraar, de beeldhouwer Peter Dekkers, bevestigd en op de
sokkel geplaatst.
Voila, ik vind het één van mijn mooiste beelden, door de combinatie van mathematische vormen met het
stoere afvalbrons.

ZONDER TITEL, MARMER EN BRONS, 29x39 CM
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In 2006 overdacht ik wat ik uit een blok graniet zou maken. Tot ik me realiseerde dat mijn vader over een
jaar negentig zou worden: waarom niet zijn kop gehakt? Nog niet eerder had ik geprobeerd van een mens
een beeld naar het leven te maken. Ik wilde het erop wagen.
Zonder te vertellen wat ik op het oog had, maakte ik foto’s van hem, vanuit verschillende hoeken
en onder diverse omstandigheden. Al gauw merkte ik dat zijn gezicht niet statisch was. Had hij een
bedachtzame bui, dan liepen de lijnen in het gezicht compleet anders dan wanneer hij op de praatstoel
zat, om nog maar te zwijgen van hoe het was als hij zijn luide lach liet horen. Nooit had ik iemand zo
intensief bekeken. Met gesloten ogen kon ik hem precies voor de geest halen.
Maar het viel niet mee. Hoe haal je te voorschijn wat karakteristiek is? Zijn hoofd was anders van bouw
dan ik dacht. Niet slechts smal en hoog, zoals op het eerste gezicht, maar ter hoogte van de oren ook
breed. Dat had ik nooit gezien.
Op de verjaardag was het beeld ver genoeg klaar om te presenteren. Mijn vader vond het geweldig. Zelf
was ik nog niet tevreden en wilde nog wat bijslijpen. Die kans gunde hij mij echter niet. Hij stond niet
toe dat het beeld nog van zijn plaats kwam, bang als hij was dat ik met één misslag alles zou bederven.
Het beeld is dus onvoltooid, net als mijn vader zelf.

VADER, GRANIET, 25x20x50 CM
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Voor mijn 50ste verjaardag heb ik drie blokken Grieks marmer gekregen, verschillend van vorm en
afmeting. Dit voorjaar, met mijn 60ste verjaardag in aantocht, vond ik het hoog tijd worden deze stenen
te gaan bewerken. Van begin af aan stond voor mij vast dat ik ze bij elkaar wil houden, omdat ze uit
dezelfde steengroeve komen. Na lang kijken en denken hebben deze drie mij geïnspireerd tot het maken
van een beeldengroep. Ik ben met de lange rechthoekige steen begonnen. Hij staat centraal in dit
‘verhaal’.
Steen I was rechthoekig en kaarsrecht. Door hem lichte rondingen te geven lijkt hij nu sensueler en veel
vriendelijker. Door een vierkante opening te hakken en hem te ‘kronen’ ontstaat er spanning, maar hij
krijgt ook een serene uitstraling, die door de prachtige gevlamde steen nog eens extra benadrukt wordt.
Mede daarom heb ik bijna het hele oppervlak gepolijst. Door de bewerkte V-vorm aan de bovenkant en
het venster ontstaat een mooi schaduwspel.
Steen II was driehoekig met halve boorgaten en gladde zaagvlakken. Ik wil graag dat die driehoekige
vorm herkenbaar blijft. Er is een figuur ontstaan die lijkt te knielen en Steen I aanbidt.
Met steen III moet ik nog aan de slag. Dit jubileumboek is dan zeker al gedrukt.

DREIECKVERHÄLTNIS, MARMER, 120x20x12CM
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Ik ben begonnen met een model in klei en daarna heb ik een passende steen gezocht. Ik houd van
hardsteen, strakke lijnen en rondingen, zodat het uiteindelijke model voldoende spanning in zich heeft.
Meestal begin ik met de haakse slijper om de grote stukken steen weg te halen. De beoogde vorm komt
dan al wat in zicht. Met hamer en beitel worden de juiste lijnen en rondingen aangebracht en de zachte
lijnen verfijnd. Het prettige van hardsteen is ook, dat je bij de afwerking kunt kiezen voor tegenstellingen,
b.v. hoogglans. Polijsten geeft een diepe zwarte glans en schuren levert grijstinten op.
Mijn streven is om met zo weinig mogelijke details de optimale uitstraling te bereiken.
Ik heb met veel plezier aan dit beeld gewerkt.

GRATIE, HARDSTEEN, 30 CM
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De steen voor dit werk kreeg ik uit de sloop van de grote kerk in Hatert, Nijmegen. Grote, zware, glad
gepolijste stukken steen, voor een altaar en tabernakel. Ik kreeg het gevoel dat er een verborgen
leven in deze steen was dat tot nu toe niet zichtbaar was geworden. Ik werkte aan het beeld tijdens
een project van museum Schloss Moyland. De Japanse kunstenaar Tadashi Kawamata, bouwde als
tijdelijk kunstwerk een ruw houten loopbrug over de slotgracht. Aankomend kunstenaars uit o.a.
Japan, Duitsland en Nederland hielpen halve dagen met de bouw van de brug en maakten daarnaast
met Kawamata’s begeleiding een eigen werk. De psychiatrische inrichting in Bedburg Hau had een
karakteristiek paviljoengebouw ter beschikking gesteld. De sfeer binnen leek nog steeds geladen met de
herinneringen aan vele niet zo gelukkige levens. De isoleercellen waren er nog en tussen de bomen door
keek je naar het volgende paviljoen waar een modern, metershoog hek omheen stond. Deze situatie deed
me denken aan gevangen, onbevrijde energie en bewustzijn, wat op een bepaalde manier overeen kwam
met mijn associaties met de steen. De oude eiken bij het gebouw voelden levend en stromend. Er lagen
ook enkele dikke stammen van een pas gekapt exemplaar. Het gevoel dat er leven of bewustzijn in de
steen zat dat zich een weg naar buiten wilde banen, net als in dat inrichtingsterrein, kreeg vorm in mijn
eerste schets. Vanuit een slangachtige levensader werd uit de vagina van de steen een (bewustzijns-)zon
geboren. Als materiaal voor de zon koos ik een schijf van de eikestam, als levend element van dat terrein.

STEEN BAART ZON, BELGISCH HARDSTEEN
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In oorsprong door Peter Dekkers opgeleid als ‘hakker in steen’ was het erg aanpassen op de opleiding
Beeldhouwkunst aan de Stedelijke Academie in Hoogstraten (België).
Na de verplichte opdrachten in gips, klei, schetsen, mallen, afgieten, enz. kwamen er inderdaad andere
materialen: ijzer, schuimplastic, rubber, glas, pvc, rvs, lood en nieuwe technieken: verhitten, lassen,
smelten, zagen, gieten en ten slotte was daar: HOUT. Mede door de vondst op Portland van prachtige
stukken versteend hout en door een bezoek aan een overzichtstentoonstelling in Emden (D) van David
Nash was mijn interesse voor de verbinding tussen hout en steen geboren.
En dan loop je tegen een holle boomstam van 2 bij 1 meter aan. Vele modellen in klei, hout, pvc en op
papier verder en met 12 kliko’s afval aan pulp en schors komt de kettingzaag er aan te pas. Daar ontstaat
het beeld: 3 spiralen in elkaar.
Nu met hulp van de kettingtakel in het atelier nog wat torderen en klaar is het beeld.
Ja, ja, maar nou nog even de sokkel. Met poten is het een koe, met pallets te lomp, met spoorbielzen
heel lelijk, met een houten blok te zwaar, dus werden het petrellen.
Tot slot: gebruik nooit populier voor een dergelijk beeld, want het is of te nat, of te droog, het scheurt in
ieder geval bij elk transport en dat wordt dan weer lijmen! So what. Ik heb er heel veel van geleerd, en ga
zeker ook door met hout.

BOOR BOOM, 120 JAAR OUDE POPULIER, 250x120x150 CM
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Belgische hardsteen heeft mijn voorkeur. Deze steensoort heeft voor mij een neutrale uitstraling en
dringt zich niet nadrukkelijk op bij de vorm van een beeld. Als je de haktechniek juist toepast zal deze
steensoort braaf je handelingen ondergaan.
Bij elk nieuw beeld vraag ik mij af, hoe pak ik het technisch aan? Techniek en gereedschap bepalen niet
het eindresultaat maar zijn wel onontbeerlijk om tot een goed resultaat te komen. Het maakt mij niet uit
of ik hamer en beitel gebruik of een haakse slijper, alleen de uitkomst telt.
Bij elk beeld ga ik uit van de vorm en afmeting van het stuk steen dat ik op dat moment heb.
Ik zoek naar een vorm en prent die in mijn hoofd. Vooraf maak ik nooit gedetailleerde tekeningen of
voorbeelden; het eindresultaat is dan ook altijd anders dan ik me had voorgesteld. Al werkende kom
ik tot nieuwe ideeën. Deze onvoorspelbaarheid maakt dat het eindresultaat ook voor mij steeds weer
verrassend is.
Zo ook dit beeld. Toen ik eraan begon zag ik een schelpenlijn door de steen lopen en kreeg ik het idee om
een schelp te maken kompleet met ribbels en zo.
Al werkende vond ik het saai en voorspelbaar en liet, behalve de vorm van een schelp alle details varen.
Uiteindelijk is het geen schelp geworden maar wat het wel is weet ik zelf ook niet; anderen moeten maar
zien wat ze er in willen zien. Voor mij is uiteindelijk het ontstaansproces belangrijk.

ZONDER TITEL, BELGISCH HARDSTEEN, 30x30x15 CM
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1998: Daar staat het, een half afgemaakt stuk Belgisch hardsteen. Het heeft al de vage vorm van een kat.
Dat verder vormgeven blijkt een onmogelijke taak voor mij.
Er ontstaat een andere vorm, op papier. Een uitvergroting volgt en wordt op de steen gezet. Met hulp van
de docent worden delen uit de steen gezaagd. Er ontstaat een abstracte vorm waarin ik heb gezocht naar
de verhoudingen tussen rond en recht.
Twee beelden die in een relatie tot elkaar op verschillende manieren kunnen worden neergezet.

SPIEGELBEELD, BELGISCH HARDSTEEN, 35x35x44 CM
GROEP 85
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Symbool van wijsheid. Deze vogel imponeert; is heel bijzonder en oefent op mij aantrekkingskracht uit.
Een grote, zware, rechthoekige steen, zelf gehaald uit een groeve in Portugal.
Mooi getekend Portugees marmer; wat zit erin, wat haal ik eruit? De hele steen benutten en zo min
mogelijk weghakken. Het moet een robuust rond beeld worden.
Een uil zit erin, een eenvoudige vorm, niet glimmend, maar bescheiden. De ene zijde van het marmeren
blok is wat donkerder geaderd, dat wordt de achterkant. De vleugels hoeven niet gehakt te worden, de
steen geeft ze zelf al aan; héél puur. De ogen, de snavel, vooruitstekende borst en klauwtjes accentueren
het beeld.
Om de uil wat steviger te laten staan heb ik voor een roestvrij stalen voet gekozen.

DE UIL, PORTUGEES MARMER, 56x23x21 CM
GROEP 85
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Dit beeld is ontstaan in het najaar van 2009. Een half jaar ervoor was bij mij borstkanker geconstateerd
en ik begon met de tweede serie chemokuren. Elke dinsdag naar het ziekenhuis en op woensdag naar
mijn atelier om verder te werken aan dit beeld. Met een aantal bijwerkingen, een kaal hoofd het meest
zichtbaar. Toch voelde ik me niet ziek en elke dag die ik deel kon uitmaken van het gewone leven was er
één.
Het jaar ervoor was ik in de zomer op Sardinië en tijdens een tocht door de bergen kwamen we langs
een verlaten marmergroeve. Ik heb twee stukken uitgezocht en ingeladen. Ik had al eerder gewerkt
in Belgisch hardsteen, Frans kalksteen en roze graniet, maar nog nooit in marmer. De kleur van deze
stukken stond me aan: een warm soort oker. Ik heb ze in mijn atelier gelegd en er af en toe naar gekeken.
En toen in september heb ik dit stuk op mijn bok gelegd en heb er eerst een ochtend naar zitten kijken.
Een golving……haar in de wind…..
Het leek alsof mijn beitel zijn eigen gang ging, het marmer liet zich moeiteloos modelleren, de vormen
en vlakken dienden zich als vanzelf aan. Mijn ogen zagen wat er moest gebeuren en mijn handen wisten
wat ze moesten doen. Mijn focus was in het hier en nu, zorg over ziekte afwezig. Is dat de reden voor de
rust en stille glimlach?
Een jaar verder ben ik, mijn haar is aangegroeid. En dit beeld, ontstaan in zo’n bijzondere periode, is me
erg dierbaar.

HIER EN NU, SARDIJNS MARMER, 30x21x15 CM
GROEP 85
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Mijn jongste dochter wilde graag dat ik een koning voor haar hakte; dit werd De Koning, een statig beeld
met een grote, zware kroon op een voorname sokkel. Omdat het thema mij fascineerde – wat maakt je
tot koning – ben ik erop doorgegaan. Koning de Tweede lijkt totaal niet op zijn voorganger: het is een
olijke figuur met een drankneus. Een bierdopje – weliswaar van edel zwart marmer – is zijn kroon(tje).
En toch heeft ook hij iets verhevens, ondanks zijn cartoonachtige vertoning. De steen waaruit zijn hoofd
ontstond vond ik in een rivierbedding, onder aan de voet van de marmergroeve Cervaiole in Azzano in
Toscane. Dat op zijn grote neus de aderen in het marmer zeer duidelijk tevoorschijn komen, was een
kadootje tijdens het hakken. Tijdens de Documenta Kassel in 2007, waar de ‘Kronkorken’ een thema was,
ontstond het idee voor zijn kroon. Koning de Tweede schonk ik aan mijn oudste dochter die al jarenlang...
bierdopjes verzamelt!

KONING DE TWEEDE, WIT EN ZWART MARMER, BELGISCH HARDSTEEN, 12x22x35 CM
GROEP 85
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In 2008 ben ik begonnen met een stuk Serpentijn uit Zimbabwe. De steen woog ongeveer 50 kg, was
nogal grillig en had veel kleuren zoals goud, blauw, groen, bruin en wit.
Aangezien de steen in het begin veelvormig was ben ik intuïtief te werk gegaan. Ik heb de steen aan
twee kanten minder ruw gemaakt, zodat een rustiger vorm ontstond.
De grillige uitstekende delen tussen deze vlakken heb ik onbewerkt gelaten.
Later heb ik in de bovenkant een gat gemaakt om een meer eenduidiger vorm te krijgen. Toen dit gat
af was heb ik nog een opening aan de onderkant gemaakt waardoor een poort is ontstaan. De poort is
gesitueerd in het lichte gedeelte van de steen. Dit gedeelte is harder en korreliger.
Aan de ene gladgemaakte kant is nog een deel van de oorspronkelijke huid te zien en te voelen.
Het beeld is op de tast gemaakt.
Om het beeld af te ronden heb ik het op een ijzeren sokkel geplaatst.
Begin 2009 is dit werk afgekomen en geëxposeerd op de tentoonstelling van GROEP 85 in Overloon.

LA PORTE, SERPENTIJN, 55x37x17 CM
GROEP 85

1985
1991
1993
1994
1995
1999
2000
2000
2001
2002
2002

WIJKCENTRUM MOLENHOEK
EXPOSITIEZAAL VRIJE ACADEMIE DE LINDENBERG, NIJMEGEN
AULA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, ‘DEKKERS 10 – HET VLAK VERBONDEN’, NIJMEGEN
ATELIER/GALERIE DE MUL, RHEDEN
FOYER STADSSCHOUWBURG, NIJMEGEN
TRIGON NIJMEGEN
BEELDENTUIN OLDENKOTTE, REKKEN
EXPOSITIEZAAL VRIJE ACADEMIE DE LINDENBERG, NIJMEGEN
GALERIE CREATIEF, OSS
‘BEELDEN IN STEEN’, TUIN MUSEUM DORESTAD, WIJK BIJ DUURSTEDE
DE WEIJERKAPEL, BOXMEER
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2005
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010

‘STEEN IN BEELD’, TUIN MUSEUM DORESTAD, WIJK BIJ DUURSTEDE
EARTH GALLERY, EASTON, PORTLAND, ENGELAND
EXPOSITIEZAAL DE LINDENBERG - HUIS VOOR DE KUNSTEN, NIJMEGEN
UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN
‘STEEN IN BEELD III’, TUIN MUSEUM DORESTAD, WIJK BIJ DUURSTEDE
GROEP 85 IN DE TUIN MET DE GELUKKIGE BOMEN, PFALZDORF, DUITSLAND
‘STONE IN LOON’, BEELDENTUIN BOVENLOON, OVERLOON
‘BEELDEN VERTELLEN’, HORTUS ARCADIË, NIJMEGEN

2001 - PERMANENTE EXPOSITIE: REGENERATION PROJECT & ENVIRONMENT ‘THE CIRCLE OF STONES’,
2010 PORTLAND, ENGELAND
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GROEP 85 en The Circle of Stones 2001 - 2010, Portland, Engeland
1985 - 2010: vijfentwintig onvergetelijke jaren waarin de leden van GROEP 85 het beeldhouwen in steen
ontdekken, zich verder bekwamen in de techniek van het hakken in steen en zich met groot enthousiasme
aan de beeldhouwkunst wijden. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aantal en een grote verscheidenheid aan
beelden, in afmetingen variërend van enkele decimeters tot de meer dan levensgrote steen-sculpturen van ‘The
Circle of Stones’ op Portland in Engeland.
Sinds 2001 reist een tiental leden van GROEP 85 - de Portlandgroep -jaarlijks een tot twee weken naar het
schiereiland Portland in Dorchester aan de Zuid-Engelse kust, de zgn. ‚Jurassic Coast’. Portland is beroemd om
zijn hoogwaardige kalksteen, die met name zeer geschikt is als bouwmateriaal. Vele grote kathedralen, zoals de
St. Pauls-Cathedral in London, zijn gebouwd met Portlandsteen.
Van de talloze groeves op Portland zijn de meesten niet meer in gebruik. Eén daarvan is Tout Quarry, een
steengroeve die zo’n tachtig jaar geleden is uitgeput en vervolgens verlaten. Was deze groeve destijds een
kale, onbegroeide kuil in het landschap, in de loop van de tijd heeft de natuur de overhand gekregen en
sinds tientallen jaren is het een spannend en sfeervol labyrinth-achtig terrein met prachtige opgestapelde
monumentale steenwallen, heuvels en wanden, deels overwoekerd met klimop, bramen, distels en
vlinderstruiken.
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THE CIRCLE OF STONES
Er is op Portland in de loop der jaren een bijzondere biotoop ontstaan met sporadisch voorkomende bloemen en
planten, maar ook met zeldzame insecten waaronder een aantal prachtige vlindersoorten als de ’Portland Blue’,
die men alleen op het eiland aantreft.
Geologisch is het gebied eveneens zeer waardevol door het veelvuldig voorkomen van talloze fossielen in en om
de Portlandsteenlagen, feitelijk fossiele zeebodem. Er worden ammonieten, schelpen, sponzen en versteende
bossen gevonden en zelfs sporen van dinosauriërs.
De sociale historie van de steenwinning op Portland dateert vanaf 1750 en vormt een buitengewoon boeiend
aspect van het eiland. Er waren destijds geen geavanceerde machines, alles ging met de hand en op intuïtie en
werd uitgevoerd als team door ‘family quarry gangs’. Bij het betreden van de oude groeves is dit harde verleden
met alles wat er zich heeft afgespeeld nog steeds voelbaar.
Sinds 1983 zijn in Tout Quarry meerdere kunstenaars (o.a. Anthony Gormley) actief geweest die hun
artistieke sporen in de vorm van opmerkelijke land-art objecten, sculpturen en wandreliëfs hebben
achtergelaten. Kunstwerken, zorgvuldig geïntegreerd in de omgeving, waarbij de liefde voor de steen en haar
ontstaansgeschiedenis centraal staat.
Het is een geliefde plaats voor bezoekers en wandelaars, die de bijzondere schoonheid van de natuur en de
contemplatieve stilte willen ervaren in combinatie met de vele fraaie kunstobjecten.
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Bij de ingang van Tout Quarry, tegenwoordig ‘Tout Quarry Sculpture Park’ geheten, bevindt zich een fraai
heuvelachtig terrein met twee zgn. ‘gullies’ - diepe geulen in het landschap - waardoor twee prachtige
doorkijken naar de oceaan ontstaan. Op deze zogenoemde ‘upper area’ hadden de mensen van de Portlandgroep
in 2001 hun eerste workshop ‘werken in Portlandsteen’. Dit beviel zo goed dat men besloot elk jaar één tot twee
weken hier te gaan hakken. Gaandeweg raakte men steeds meer vertrouwd met de ‘Dutch Area’, kreeg het
een eigen identiteit en ontwikkelde het zich steeds meer in de richting van een environment, aangepast aan de
bijzondere sfeer op Portland en vooral ook in Tout Quarry. De beelden van de Portlandgroep zijn monumentaal en
thematisch sterk verbonden met de natuur, maar ook met de geologische ontstaansgeschiedenis van Portland
en met het historische (keltische) verleden van Engeland: men denke aan de steencirkels van Stonehenge en
Avesbury (en resten ervan op Portland) en aan het mythische verleden zoals in de Arthur-legende.
Kenmerkend voor de sculpturen is dat primair van de steen wordt uitgegaan. Die bezit reeds zijn vorm die
door de beeldhouwer moet worden herkend en verder dient te worden uitgewerkt. Het respect voor de steen
en de omringende natuur heeft tot gevolg dat de sculptuur als haast vanzelfsprekend in het landschap wordt
geintegreerd.
Sinds 1983 is op het eiland de zeer verdienstelijke Portland Quarry & Sculpture Trust (PSQT) actief. Deze
organisatie heeft zich ten doel gesteld het oorspronkelijke landschap van Portland, dat door de eeuwenlange
ontginning ten behoeve van de steenwinning zwaar is gehavend, weer te herstellen. ‘Regeneration’ is daarbij
het centrale kernbegrip: teruggeven aan de aarde wat de mens heeft weggenomen.
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Het fraaie terrein aan de ingang van Tout Quarry, waar de mensen van de Portlandgroep jaarlijks werkten,
ook wel de ‘upper area’ of ‘Dutch area’ genoemd, was in feite een jarenlange dumpplaats van allerlei afval,
afkomstig van de omliggende steenbedrijven. In samenwerking met de PSQT werd het terrein tijdens elk
bezoek door de Portlandgroep steeds verder opgeschoond, herschikt en heringericht met grote stenen en eigen
sculpturen met als resultaat dat nu, na 10 jaar, het landschappelijke environment ‘The Circle of Stones’ is
ontstaan.
‘The Circle of Stones’ van de Portlandgroep is een uniek voorbeeld van hoe een stortplaats door middel
van herinrichting en het plaatsen van beelden is geregenereerd in een fraaie, aantrekkelijke plek voor een
toenemend geïnteresseerd en breed publiek, waaronder vele natuurliefhebbers, wandelaars, maar ook diverse
schoolklassen die met grote regelmaat ter plekke hun lessen kunstbeschouwing krijgen.
In een breder kader heeft de PSQT een project ontwikkeld – het Learning Stone Project - dat een toekomstig
alternatief moet bieden voor hoe de mens respectvol met de aarde en de natuur dient om te gaan. Bij de
totstandkoming hiervan is er sprake van een samenwerkingsverband van wetenschappelijke disciplines
zoals geografie, geologie, biologie en natuurwetenschappen, maar ook van historische en antropologische
wetenschappen en niet op de laatste plaats van beeldende kunst, industrie en politiek.
Het is inmiddels uitgegroeid tot een pilot-project op nationaal en internationaal niveau, dat als voorbeeld zou
kunnen dienen voor toepassingen in de rest van de wereld. Voor de Portlandgroep is het een unieke gelegenheid
om met ‘The Circle of Stones’ aan dit respectabele project te mogen en kunnen deelnemen.
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