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Opening 23 april 2022 Eemklooster Amersfoort
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Opening door Michiel Krutzen (Eemklooster), 
wethouder Astrid Janssen en projectleiders 
Peggy Eras en Elganan jelsma.



Midden in de drukte van de samenleving is er de stilte van het 
Eemklooster.
Veertien kunstenaars uit het hele land tonen op het terrein 
rond het Eemklooster in Amersfoort land art kunstwerken die 
veelal speciaal voor deze locatie vervaardigd zijn. 
De getoonde werken zijn toevoegingen aan- en reacties op 
het landschap. Het terrein en de begroeiing zijn daarbij geheel 
intact gebleven. 
Het Eemklooster is nu een verzamelplek voor bedrijven, 
ateliers en kinderdagverblijven. Toch is de sfeer in het park er 
omheen nog die van rust en contemplatie. Door kunst te plaat-
sen op onverwachte plekken wordt het unieke van de locatie 
benadrukt. De tentoonstelling is een soort ‘stille omgang’ waar 
de kunstwerken reflecteren op het kloosterleven van stilte en 
bezinning tegenover de drukte van het gewone leven. Deze 
expositie laat zien dat de unieke locatie een plek is om samen 
te genieten van kunst, natuur en cultuur. Zij toont de kracht 
van de land art en de kunstenaars.

Wethouder Astrid Janssen: “Het Eemklooster is een van de 
Amersfoortse rijksmonumenten en zowel het complex als het 
terrein eromheen zijn prachtig. Het kunstproject, dat mede 
mogelijk is gemaakt door Open Call Beeldende Kunst Amers-
foort, verbindt kunstwerken met de omgeving. Het maakt 
deze serene plek aan de rand van de stad nog iets mooier dan 
ze van zichzelf al is. Ik hoop dat veel mensen de kunst komen 
bekijken en zo ook het klooster, misschien wel opnieuw, ont-
dekken.”

De kunstenaars
Met Johan Sietzema en zijn kunstwerk ‘HIER’, een ode aan het 
nu, begint de route rondom het klooster.  In de voortuin kan 
men in zijn gevlochten ‘vest’ gaan staan voor een selfie.
Chiel Kuijl maakt structuren dmv touwen en kleine element-
jes. De structuur die ontstaat door deze verbindingen wordt 
nog meer zichtbaar door beweging die de bezoeker zelf kan 
veroorzaken door op de schommelbank te gaan zitten. 

Stille Omgang Land Art
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Jan Everwijn plaatste wortelstronken van verschillende 
bomenonderste boven in de grond in de installatie ‘In stilte 
om(ge)gaan’. 
Peter Huibers maakt met een mobile, evenwicht in beweging. 
“Ware rust is niet het ontbreken van beweging, het is even-
wicht in de beweging.” 
Peggy Eras, kunstenaar en mede-organisator, maakte 47 paarse 
sluiers van wilgentenen en oud steigerdoek. De kleur paars 
staat voor passie, inspiratie en spiritualiteit. Ook creëerde zij 
een klaaglijn met vlaggen van oude zeilen met daarop ‘geklaag’ 
van mensen. 
Hedy Hempe heeft in een week tijd, ter plekke een enorme 
installatie opgebouwd van takken van het terrein. Met daarin 
een opening, een kader om doorheen te kijken naar het kloos-
ter. 
Het kunstenaarsduo Jacomien Boonstra & Yolanda van Dongen 
maakten tekeningen, portretten op wit steigerdoek. 
Iets verderop worden de bezoekers, door Elsbeth Pilz en Hester 
Pilz, verleid in ‘Waar vinden wij zingen?’ om oog te hebben 
voor de kleine wonderen in de natuur die ons omgeven. De 
foto’s van Elsbeth vinden een bijzondere plek in de keramiek 
van land artist Hester. 
Thea van Vliet creëerde als ode aan de natuur de installatie 
‘Kapel’ met gotische ramen en een roosvenster, gemaakt van 
natuurlijke materialen (met oa bloemen uit rouwboeketten 
en veren). Om de natuur te eren als gewijde plaats voor rust, 
bezinning en inspiratie. 
Carola Mokveld plaatste een familieportret in de vijver en op 
de voormalige begraafplaats creëerde zij de installatie ‘139’. 
Het aantal zusters dat hier begraven heeft gelegen gaf zij een 
plek door een emmer met wit laken te plaatsen. Hierop staan 
geborduurde kruizen. De lakens veranderen door de tijd en in-
vloed van de natuur en zullen na afloop weer verwerkt worden 
in nieuwe kunstwerken. 

Elganan Jelsma toont een ‘Anna’, de vrouw die kennis door-
geeft. Typerend voor de kennisoverdracht waar de zusters al 
die jaren voor stonden! De Anna is gemaakt van afgedankte 
banners van musea. 
Als laatste heeft de Amersfoortse kunstenaar Jos Smink een lo-
catie uitgekozen tussen zijn voormalige ‘jongensschool’ en het 
zicht op het ‘meisjesklooster’. De ‘knotwilgen’ weerspiegelen de 
lucht en geven een mooie doorkijk naar het kloosterterrein.

De expositie is dagelijks gratis toegankelijk! Van 10-20 uur.
Een catalogus met route en info van alle kunstenaars, is ter 
plekke gratis verkrijgbaar, maar ook te downloaden via de 
website van pubart.nl

Ook was er een lezing door Hedy Hempe en enkele Meet & 
Greets met kunstenaars. en poetische muzikale bijdrage van 
Duo Sonido.

Kunstenaars: Hedy Hempe, Chiel Kuijl, Carola Mokveld, Hester 
Pilz & Elsbeth Pilz, Johan Sietzema, Jos Smink, Yolanda van 
Dongen & Jacomien Boonstra, Peggy Eras, Elganan Jelsma, Jan 
Everwijn, Peter Huibers en Thea van Vliet.

Het Eemklooster, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort
www.eemklooster.nl
Organisatie: PubArt Kunstprojecten www.pubart.nl

Mogelijk gemaakt door de gemeente Amersfoort en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

Er zijn veel foto’s gemaakt oa. door Elganan Jelsma, Peggy Eras 
en Gert Luitingh (bij de opening)



Johan Sietzema
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Chiel Kuijl
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Jan Everwijn
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Peter Huibers
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Peggy Eras
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Hedy Hempe



12

Jacomien Boonstra & Yolanda van Dongen
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Elsbeth Pilz & Hester Pilz
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Thea van Vliet
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Carola Mokveld
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Elganan Jelsma



17

Jos Smink



Stille Omgang in de media
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Online
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Nieuwsbrieven

Er zijn vanuit PubArt meerdere nieuwsbrieven gestuurd.

Deelname aan Mnd vd Geschiedenis
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Stille Omgang, kunst om het Eemklooster - 1 juni 2022
Marjolein Sponselee
 
Het is een verborgen parel, het Eemklooster in Amersfoort. De 
tentoonstelling Stille Omgang vestigt in de zomer van 2022 
terecht de aandacht op deze plek. 
Verstilde kunstroute op unieke locatie
Een verborgen parel aan de grens van Amersfoort: het Eem-
klooster. Dit in 1932 gebouwde klooster is ontworpen door B. 
J. Koldewey en heeft de status van rijksmonument omdat het 
een uniek complex is dat nog voor een groot deel intact is. 
Het omvatte een meisjesinternaat, een lyceum en een kweek-
school. In totaal was er ruimte voor 500 zusters en meisjes. Het 
klooster behoorde tot de congregatie van de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort, die in 1822 is opgericht. Tot 1981 
was er een internaat voor meisjes, daarna werd het gebouw 
veel gebruikt als conferentiecentrum. In 2009 zijn de laatste 
zusters vertrokken.
Om het kloostercomplex, dat bestaat uit een reeks gescha-
kelde hoven, ligt een groot buitenterrein met een parkachtige 
tuin aan de voorzijde en aan de achterkant een bos en grote 
speelweide. Het terrein als geheel is circa 26.000 m2 groot en 
sowieso een bezoek waard.

Hier en nu
Hier vindt deze zomer Stille Omgang plaats, een tentoonstel-
ling met grotendeels op de locatie afgestemde kunstwerken 
van natuurlijke materialen. Kunst die werkt met en in de na-
tuur. Veertien kunstenaars dragen eraan bij. Hun werk voegt 
zich op verschillende manieren in de omgeving. Meteen bij 
aankomst valt het woord ‘hier’ op dat in grote letters op het 
grasveld staat. Je bent er zou het kunnen zeggen, maar Johan 
Sietzema roept met dit werk ook vooral op er echt te zijn. Hier 
en nu. Net als in zijn tweede werk: een vest van van wilgente-
nen dat je kunt aantrekken om even stil te blijven staan. 

De armen gespreid in de korte mouwen, een open houding 
om de wereld te verwelkomen. Het lijkt een ritueel om het de 
reis van je af te schudden en echt op deze plek aan te komen.
We staan dan bij de entree van het gebouw, waarvoor een 
paar treden lager een enorme vijver ligt die je verder het park 
in lokt. In het water drijft een foto, een herinnering aan wat 
er was. Carola Mokveld maakte het werk naar aanleiding van 
de ziekte van Alzheimer die de herinneringen van haar vader 
uitwist. Een mooi beeld, deze foto die niet meer compleet is, 
stuurloos dobberend op het water.
Ook het werk van Chiel Kuijl oogt fragiel. Onder het bladerdak 
van een enorme boom op een open plek in het park, spande 
hij een netwerk van touwen dat op de wind heen en weer 
beweegt. Als een natuurlijk systeem waarin alles verbonden 
is. Aan een grote tak hangt een schommel. Als je erop zit deint 
het hele netwerk mee.

Iets soortgelijks gebeurt in de werken van Peter Huibers. Op 
twee plekken hangt een mobile van horizontale planken 
tussen de bomen die heel langzaam ronddraait, een trage 
beweging waardoor de compositie steeds verandert en de tijd 
even stilstaat.
Het werk is ook een spel met de titel Stille Omgang, zo ook de 
bijdragen van Jan Everwijn die 12 boomstronken onderstebo-
ven in een cirkel zet rondom de stronk van een gouden regen. 
Net als in zijn tweede werk toont hij een kant die normaliter 
niet te zien is: de wortel. In Mediation is het de binnenkant van 
de stam die we te zien krijgen, opgepoetst en glanzend, een 
sterk contrast met de ruwe bast van de bomen om het werk 
heen.
In het bos
De route duikt nu het bos in, waar een stil en donker pad is 
opgefleurd met paarse sluiers die als geesten tussen de bomen 
hangen. Een ingreep van Peggy Eras. Het is een van de werken 
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in Stille Omgang die verwijst naar spirituele en/of religieuze 
symboliek.
Hedy Hempe pakt een eind verderop het meest robuust uit. 
Van takken die ze in het bos vond bouwde ze een grote sculp-
tuur. De takken leunen tegen elkaar als in een schuilplaats, 
maar laten een cirkel open. Een beeld dat zich hier duidelijk 
thuisvoelt en goed past qua formaat en plaatsing.
Yolanda van Dongen en Jacomien Boonstra hingen een serie 
grote portretten tussen de bomen, getekend op halftranspa-
rant steigerdoek, waardoor ze ijl aanwezig zijn en niet te zeer 
domineren. Steigerdoek wordt door meerdere kunstenaars 
gebruikt. Het is bestand tegen de elementen en verwijst naar 
de bouwplannen die er voor het terrein van Eemklooster zijn. 
In de toekomst komen er woningen op het terrein om het 
klooster en een parkeergarage onder het grasveld.

Rust
Verwijzingen naar religie en de zusters van het klooster, 
aandacht voor het hier en nu, stilstaan, contemplatie, het zijn 
thema’s die zich als vanzelf aandienen op deze plek. Elsbeth en 
Hester Pilz combineren elementen als bidstoelen en een doop-
vont met fragmenten uit de natuur. Als relieken liggen foto’s 
van een dode vogel of een zwemmend lichaam verborgen in 
kastjes en kommen tussen de bomen. Een uitnodiging om stil 
te staan en de bijzonderheden van de natuur op te merken. 

Ook Thea van Vliet doet dat. Zij maakte raamwerken van bla-
deren en veren die ze ophing om een schoongeveegde plek in 
het bos, als een natuurlijke kapel. Een ode aan de natuur. Niet 
toevallig is dat dichtbij de begraafplaats van de zusters van 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Daar op die begraafplaats plek, heeft Carola Mokveld een 
eerbetoon gemaakt aan de 139 zusters die hier ooit te rusten 
lagen. Onder de hoede van het witte kruis tegenover het hek 
staan in een cirkel 139 emmers met witte lakens erin. Zwart en 
wit als verwijzing naar de kleuren van het habijt en naar het 
werk dat ze hebben verzet. Een stil, tijdelijk momument.
Stille Omgang is georganiseerd door Elganan Jelsma en Peggy 
Eras, binnen het kader van de Open Call regeling, waarmee 
Gemeente Amersfoort sinds 2018 ruimte biedt aan bijzondere 
projecten. Jelsma en Eras organiseren met enige regelmaat 
tentoonstellingen en zijn zelf ook kunstenaar. Ook hier hebben 
ze een werk bijgedragen. Jelsma deed dat met een moeder 
met kind: Maria en haar moeder Anna, een thema dat in veel 
van haar werk terugkomt. Centraal staat daarin de kennis die 
Anna aan haar dochter doorgeeft, weergegeven in reepjes 
steigerdoek als een silhouet dat beschermend achter het kind 
staat. Peggy Eras hing de paarse geesten tussen de bomen, 
en haar Klaaglijn een langer lopend project waaraan zij steeds 
toevoegt. De Klaaglijn is een waslijn met fragmenten stof 
waarop citaten van klagende mensen staan. Een hoop klach-
ten waarbij je alleen maar denkt: waarom zeuren mensen zo. 
Het lijkt op deze plek allemaal niet zo van belang.
Tot slot het werk van Jos Smink, die als enige deelnemer het 
Eemklooster al lange tijd kent. Hij ging naar de jongensschool 
aan de andere kant van het hek. Op de plek waar hij vaak door 
het hek keek staan zijn twee abstracte knotwilgen als vreemde 
objecten in het bos. In hun ‘knot’ een spiegel waarin het bla-
derdak en de hemel te zien zijn. Wederom een moment van 
rust en inkeer, zoals in de hele route. Stille Omgang doet zijn 
naam eer aan. Geen uitbundige werken, maar een aangename 
wandeling. Een bijzondere locatie waar de kunst de aandacht 
op vestigt met werken die de aandacht hier houden, bij de 
plek en het moment. Waar de rest van de wereld even heel ver 
weg is.



Bij de expositie is een handzame 
catalogus verschenen. Deze is gratis 
te verkrijgen bij het begin van de 
route (zolang 
de voorraad 
strekt) of dmv 
deze QR-code 
te downloaden 
via de site van 
PubArt kunst-
projecten).

Land art rond het Eemklooster

23 april t/m 30 oktober 2022

Locatie: 
Het Eemklooster, Amersfoort
Daam Fockemalaan 22, 
3818 KG Amersfoort

Terrein vrij toegankelijk 
dagelijks van 10:00 - 20:00 uur.
Ruime gratis parkeergelegenheid.

www.eemklooster.nl  -  www.pubart.nl

Laat je verrassen tijdens een wandelingetje 
door het mooie bos. Ga schommelen op de 
schommelbank van Chiel Kuijl, zie hoe het licht 
schijnt door de ‘kerkramen’ van Thea van Vliet 
(die gemaakt zijn van veren, takjes en bladeren) 
en hervind je evenwicht bij de mobiles van 
Peter Huibers. Op werkdagen 
kun je eventueel aan het 
einde van de omgang 
iets gaan drinken of 
eten bij restaurant 
La Cantina.

Maandelijks zijn 
er Meet & Greet 
momenten met 
de kunstenaars: 
zie voor het 
actuele programma 
social media van 
PubArt en de website 
www.pubart.nl.

Deelnemende 
kunstenaars:
Yolanda van Dongen & 
Jacomien Boonstra, Peggy Eras, 
Jan Everwijn, Hedy Hempe, 
Peter Huibers, Elganan Jelsma, 
Chiel Kuijl, Carola Mokveld, 
Hester Pilz & Elsbeth Pilz, Johan 
Sietzema, Jos Smink en Thea 
van Vliet.

Ontdek spannende land art 
kunst in de kloostertuin

In het park rondom het Eemklooster in 
Amersfoort is tot 30 oktober 2022 de 
expositie ‘Stille Omgang’ te zien. 
Waar vroeger de nonnen uit het klooster 
wandelden, tonen nu hedendaagse 
kunstenaars tussen de bomen en op 
de gazons speciaal voor deze locatie 
gemaakte kunstwerken. 

Mede mogelijk gemaakt door:

Recreatiekrant Utrecht



Lezing door Hedy Hempe
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Meet & Greets
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Meet & Greets



26

Meet & Greets



Meet & Greets
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social media posts
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social media posts



Plattegrond met route
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QR code naar website PubArt
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