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Voor mij ligt het boek Verspijkerd en verzaagd. Een boek dat is ver-

schenen bij de gelijknamige tentoonstelling in het Noord-brabants 

Museum van 18 februari t/m 5 juni 2017 en gaat over het herge-

bruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst.

De kunst van het recyclen is al gestart bij de Dadaïsten van 

de vorige eeuw, maar het opnieuw tot kunst verwerken van 

heiligenbeelden is eigenlijk pas vanaf de jaren ’60 in opkomst. 

Doordat in de jaren ’50 van de vorige eeuw de katholieke devo-

tie afneemt, verdwijnen steeds meer beelden naar de kringloop-

winkels of de afvalshoop. Het is met name kunstenaar Jacques 

Frencken (1929) die deze beelden verzameld en het taboe op de 

devotiebeelden doorbreekt. Hij bewerkt de beelden met spij-

kers, verzaagt en schildert ze. Ze krijgen een nieuwe religieuze 

kans in tijden van secularisatie. De oorspronkelijke betekenis 

van de beelden wordt onder de loep genomen en herijkt. Door 

nieuwe combinaties van vormen en beelden ontstaan andere 

associaties en nieuwe betekenissen.

Frencken is om zijn werk verketterd. 

Hij heeft veel beelden verzameld, maar 

wist in eerste instantie niet wat hij 

ermee moest doen. Hij heeft ze eerst 

getekend, “slechte tekeningen” die hij 

heeft weggegooid.  Daarna is hij as-

semblages gaan maken en heeft hij de 

beelden verwerkt tot nieuwe kunst-

werken. Frencken: “Het zou fantastisch 

zijn als de katholieken mijn werk weer 

als heiligenbeelden in de kerk zouden 

plaatsen. Als dat gepaard gaat met goede gesprekken … Ik heb 

gebroken met de religie, maar ik ben er wel mijn hele werkzame 

leven mee bezig gebleven.” 

Naast het interview met Frencken staat er ook een hoofdstuk 

in over de geschiedenis van het gipsen heiligenbeeld. 

Daarnaast nog gesprekken met bisschop Gerard de Korte 

(bisschop van bisdom ’s Hertogenbosch), Johan Goud 

(emeritus hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst 

aan de Universiteit van Utrecht) en Charles de Mooij (directeur 

Noordbrabants museum). Johan Goud benoemt onder andere 

het romantische beeld van de kunstnaar die met zijn kunst he-

lend wil werken en daarmee een Christus functie vervult. Maar 

dat er ook kunstenaars zijn die het lijden juist aanscherpen, 

zoals Frencken met zijn Spijkerpiëta (ca.1968). De protestantse 

Goud vindt de beelden niet choquerend. “Eeuwen van kritiek op 

het Christendom hebben ons zelfkritisch gemaakt en ons gevoel 

voor humor bevorderd”.

Al met al een mooi boek met ver-

schillende uitgangspunten en een 

uitgebreide beschrijving in een 

aparte overzichtsstaat, waarna de 

ruim 40 beelden prachtig groot 

zijn 

afgebeeld. Een boek dat 

ook los van de tentoonstelling 

een blijvend document is over 

de geschiedenis van de heili-

genbeelden in de hedendaagse 

kunst.

Verspijkerd en verzaagd

Uitgeverij: WBOOKS
Titel: Verspijkerd en verzaagd
Auteurs: Joost de Wal en 
Wout Herfkens
ISBN: 9789462581951
Prijs: 19,95

Jacques Frenken, Blauwe Madonna of 
Drotstemadonna, 1965

Links: Jacques Frenken, 
Heimwee naar Chartres, 1964

Jacques Frenken, 
Franciscus van Assisi, 1966
Links: 
Marijn Morée, Perseverance, 2000

door: Elganan Jelsma
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10 februari 2017 t/m 20 augustus 2017

Tentoonstelling Maria

“Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen her-

kennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar 

leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe 

doet ze dat? En wat zegt dat over ons?” Museum Catharjneconvent.

Een fotocollage van ons bezoek!

Maria

Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht
www.catharijneconvent.nl

Maria Roosen, Roosenkrans,2008-2017

Fransje Killaars, Figure and crosses, 2008

Jan Fabre, L’ange déchu, 1998
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Solotentoonstelling Kunst Stof van Greetje Majoor

“Het is mijn protest tegen al het zwerfvuil in de natuur.” 

Van 5 augustus 2017 – 21 januari 2018 is de tentoonstelling ‘Kunst 

Stof’ te zien in het Waterliniemuseum te Bunnik. Een solo-expositie 

van beeldend kunstenaar Greetje Majoor-Rijerse (Utrecht, 1944) uit 

Laren.  

Greetje Majoor toont in Kunst Stof haar bijzondere weefsels. Het 

monumentale werk van strandafval heeft een duidelijke bood-

schap, een protest tegen onze omgang met de natuur, het vele 

afval dat gedumpt wordt in het water. Ook haar andere werken 

passen goed binnen het museum, zoals ‘de geweldspiralen’ 

waarin krantenfoto’s van oorlogen en kleding van militairen zijn 

verwerkt.

Beeldend kunstenaar Greetje Majoor kiest onderwerpen die 

haar raken, thema’s uit de samenleving, haar leefwereld of nog 

groter de problematiek in de wereld. Thema’s als de enorme 

hoeveelheid plastic afval die dagelijks aanspoelt op de stranden, 

de oorlogen, het geweld,  zij verwerkt ze in monumentaal werk, 

uitgevoerd in het traditionele ambacht van het weven. Een 

enorme technische kennis geeft haar de vrijheid om de weef-

techniek om te vormen tot fascinerende kunstwerken. Daarbij 

verwerkt zij non-traditionele materialen  als stukken plastic, 

prikkeldraad, touw, vogelvleugels en netten om te komen tot de 

essentie van het onderwerp. Zij schuwt geen enkel materiaal of 

thema. Een bijzondere vrouw, een kunstenaar die haar visie op 

de wereld met de kijker wil delen. 

Er is een mooie catalogus bij de expositie verschenen, deze is 

voor 5 euro te koop in de museumwinkel.

Kunst Stof: van 5 augustus - verlengd t/m 21 januari 2018

Kunst Stof

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 
uur. Het museum is in de schoolva-
kanties ook geopend op maandag.
Op het fortterrein worden soms 
evenementen georganiseerd. Tijdens 
evenementen gelden andere ope-
ningstijden en toegangsprijzen. Check 
de website: 
www.waterliniemuseum.nl

Waterliniemuseum Fort bij Vechten, 
Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik 

Foto door: Ineke Vaasen-Janssen
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Fafofluf

Op eens zijn ze daar … de knuffel vriendjes met ‘iets’ bijzonders. 

Waar komen ze vandaan, wie zijn ze en waar gaan ze naar toe? 

Olivos, Koebeer en Hondraf, ieder met een eigen willetje, een eigen 

karakter. Sommige zijn lief, anderen knorrig of in zichzelf gekeerd. 

Iedere knuffel is uniek.

Fantastisch formidabele knuffels voor fantastisch formidabele 

kleine en grote mensen!

De Fafofluf knuffels en foto’s worden door Stichting PubArt ge-

maakt en verkocht ten behoeve van kinderen met bijvoorbeeld 

autisme of epilepsie, met andere woorden:  ‘hoofd’ zaken.

Bij Stichting PubArt presenteren kunstenaars regelmatig nieuwe 

initiatieven. Dit idee komt van Elganan Jelsma.

Elganan: “Ik ben verschillende knufels gaan 

combineren en eigenlijk vond ik deze ‘nieuwe’ 

knuffels veel interessanter dan de gewone. Ze 

keken me aan en ik zag dat er hele verhalen 

achter die oogjes verborgen zaten. En er 

kwamen steeds nieuwe knuffels op mijn pad. 

Meestal afgedankt en ergens achtergelaten. 

Toen ben ik doorgegaan en begreep ik dat 

deze knuffels mij ieder een eigen verhaal gin-

gen vertellen, allemaal beleven ze de wereld 

anders . Van ieder uniek exemplaar ging ik 

houden en ik denk dat meer mensen dat heb-

ben als ze de knuffels in de ogen kijken. Ik ben 

ze ook gaan fotograferen, om hun karakter 

nog meer naar boven te halen.”

De Fafoflufs zijn te volgen via een eigen Facebookpagina: 

www.facebook.com/fafofluf/

Op de website van Stichting PubArt zijn de gegevens te 

vinden. Een pagina met een pdf met serie II, waar je foto’s of 

fluffels uit kunt zoeken en bestellen. De foto’s zijn afgedrukt op 

13x18 cm en kosten 7,50. 

De FAFOFLUFS hebben verschillende prijzen. (15 – 35 euro) 

www.pubart.nl Voor vragen en info: info@pubart.nl
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Geeft Acht! 
Schone kunsten van militaire kleding

Het kunstproject GEEFT - ACHT! is een tentoonstelling voor kunste-

naars in diverse disciplines. Door eenzelfde uitgangspunt (thema, 

materiaal)  hopen wij de kracht van de individualiteit van de kun-

stenaar naar boven te halen.

Militaire kleding

In het project ‘GEEFT - ACHT! Schone kunsten van militaire kle-

ding’ staat gebruikte militaire kleding centraal. Aan kunstenaars 

is gevraagd om gebruikte militaire kleding te verwerken tot een 

kunstwerk of het te gebruiken als inspiratiebron.

Er is een enorme hoeveelheid militaire kleding die via Defensie 

naar een sorteerbedrijf  gaat. Deze kleding mag niet meer als zo-

danig in de openbare ruimte komen. De kleding is ook niet meer 

heel. Het wordt in het sorteerbedrijf verknipt en alle herkenbare 

onderdelen worden verwijderd. 

Duurzaamheid en de circulaire economie

Uitgangspunt van het kunstproject: kleding verwerken in het 

kunstwerk of in seriele producten. Dat is ook uitgangspunt 

van de circulaire economie: het opnieuw en hergebruiken van 

grondstoffen en producten en het beperken en/of verminderen 

van afval en schadelijke stoffen voor het milieu.

Daarnaast is het (her)gebruik van militaire kleding als verwer-

king in kunst gekozen vanwege de maatschappelijke trends 

rondom de circulaire economie. Om de kunsten en kunstenaars 

op een nieuwe manier te betrekken in deze nieuwe trend is er 

gekozen voor het thema hergebruik van militaire kleding. (Ook 

passend bij de locatie.)

Het thema van het project is natuurlijk ook gekozen mede door 

de actualiteit van het militaire uniform. Wij zien het militaire 

uniform vaak in media. In verslaglegging over conflictsituaties 

en oorlogsgebieden komt het militaire uniform zeer vaak voor. 

Het uniform wordt ook door militairen gedragen in het publieke 

domein in Nederland, zoals treinstations of bij grote evenemen-

ten.

De tentoonstelling, eind 2018, wordt o.a. gehouden in het 

Waterliniemuseum Fort bij Vechten, Bunnik. 

Het Waterliniemuseum is een familiemuseum, met een breed 

publiek. 

www.waterliniemuseum.nl

Eind 
2018
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Kunst-artikelen

Drie bijzondere puzzels, met onder de puzzelstukjes haakpatronen en 

knopen! Full colour, met achterop informatie en een stukje geschiede-

nis! Onder de puzzelstukjes een verrassing: bij de botters, hoe maak je 

knopen!, bij het Huizer meisje, haakpatroon van een pikmutsje en bij 

de modeprent een haakpatroon van een 'kapseltje'. A5 formaat, leuk 

als cadeautje. Is goed te versturen in een A5 enveloppe. Per stuk 3,95. 

Grotere oplagen: korting! Neem contact met ons op.

3,00

De FAFOFLUFS 

De knuffels zijn er in 3 prijzen van 15-35 euro. Iedere 

knuffel is uniek en heeft een label en kaartje. De 

opbrengst gaat naar een goed doel (begeleiding van 

kinderen met ‘hoofd’ zaken, als autisme en epilepsie). 

Geen behoefte meer aan een knuffel maar wel gein-

teresseerd? Er zijn ook mooie foto’s gemaakt: 13x18 

cm voor 7,50. Zie voor een overzicht de website!

            7,50/15,00/25,00/35,00 

Het Handwerk kwartet; Het traditionele handwerken 

zoals het ‘vroeger’ op de lagere school van de hand-

werkjuf werd geleerd is weer helemaal terug.    Dit leuke 

kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht 

van handwerktechnieken als breien, borduren, quilten, 

haken, kantklossen en naaldkanten. Ook worden typisch 

Hollandse handwerkproducten en overige technieken als 

punniken afgebeeld.  Handwerkkwartet:  8,00

De genoemde prijzen zijn particuliere verkoopprijzen, inclusief BTW. Exclusief verzendkosten.

Voor winkels, musea en galerieen gelden andere inkoopsprijzen. Neem contact op!

kaartspellen, puzzels en publicaties.   www.pubart.nl

Het boekje Topsy Turvy met een naai- en breipatroon voor omkeer-

poppetjes. Initiatiefneemster is Elganan Jelsma. Het fenomeen van 

omkeerpoppetjes is al heel oud en komt waarschijnlijk voort uit de 

slavenperiode. In het boekje staat dus een traditioneel stoffen pop-

petje. Maar omdat niet iedereen kan naaien en veel mensen wel het 

breien nu oppakken, heeft Elganan een gebreide versie toegevoegd. 

Een eenvoudig model dat in tricotsteek wordt gebreid. En door mid-

del van andere kleuren en versieringen kunnen er vele versies worden 

gemaakt.                           2,00 

Memoryspel Lezende vrouwen in de kunst.

2x18 kaartjes, met bekende en minder bekende kunste-

naars, als Van Gogh en Manet.

Allen schilderden een lezende vrouw.

Te koop via de webwinkel.     

9,00 
Er is ook een memory van Hilversum

Het Weefkwartet;   

Dit leuke kwartetspel biedt in 13 series van 4 kaarten een overzicht 

van technieken, materialen en toepassingen in het weven. Ook een 

kwartet met schilderijen van Van Gogh, die veel wevers schilderde en 

een kwartet met andere kunstenaars.  

Speels en leerzaam.

Weefkwartet:  8,00


