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De Stichting Beelden in Leiden biedt met haar jaarlijkse openlucht
tentoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht een podium aan jonge 
Nederlandse beeldhouwers. Dit jaar zijn de meeste exposanten  
zelfs nog maar pas afgestudeerd. Voor hen is de tentoonstelling  
een prachtige kans om na de betrekkelijke beslotenheid van de 
academie met hun werk naar buiten te treden, in dit geval ook 
letterlijk. De Stichting Beelden in Leiden wil de jongeren met het 
organiseren van de tentoonstelling daadwerkelijk een stap laten 
maken in hun ontwikkeling naar een professioneel kunstenaarschap. 
Hoe serieus de Stichting deze rol neemt, blijkt onder meer uit haar 
samenwerking met professionele partners op alle gebied, niet alleen 
bij de selectie van de kunstenaars en de jurering voor de Frans de 
Wit Prijs, maar bijvoorbeeld ook bij de werving van sponsorgelden, 
het transport van de kunstwerken en de vormgeving van de 
publiciteitsmiddelen. Het initiatief om juist nu, in een tijd dat cultuur 
door velen als een overbodige luxe wordt gezien, voor de beeldende 
kunst in de bres te springen, verdient alle lof. Het laat de mensen 
zien dat creativiteit een kracht is die ons onder alle omstandigheden 
kan inspireren, die ons kritisch en scherp houdt en ons vertrouwen 
geeft voor de toekomst.

MARTIJN SANDERS
verzamelaar van moderne kunst en  
voormalig directeur van Het Concertgebouw

Voorwoord Stichting  
Beelden  
in Leiden
Anno 2014 zijn we al weer toe aan de derde editie van Beelden in 
Leiden. Net als vorig jaar is deze editie weer iets anders dan de 
voorgaande. Niet alleen zijn er andere kunstenaars uitgenodigd,  
ook het tentoonstellingsconcept is nieuw. De behoefte aan een 
zekere samenhang tussen de verschillende kunstwerken leidde  
tot het besluit om te kiezen voor een gemeenschappelijk basismate
riaal. Maar de vraag was natuurlijk: Welk materiaal? Het antwoord 
werd gevonden in onze eigen, nog prille geschiedenis. Toen de 
Stichting Beelden in Leiden in 2012 haar eerste beeldententoon
stelling op de Hooglandse Kerkgracht organiseerde, stelde zij een  
prijs beschikbaar voor aanstormend Nederlands beeldhouwtalent. 
De prijs werd genoemd naar Frans de Wit, de belangrijkste  
twintigsteeeuwse beeldhouwer uit Leiden, die in 2004 overleed.  
In 1993 won De Wit met zijn Klimwand en Schijf in grofpuinheuvel  
in Spaarnwoude zelf de Betonprijs van de Nederlandse Beton
vereniging. In 2012 was Marianne Lammersen de eerste winnaar  
van de Frans de Wit Prijs, die vorig jaar opnieuw meedeed met een 
deels in beton uitgevoerde installatie. Naar eigen zeggen verwees 
ze daarmee bewust naar het werk van Frans de Wit.

Voorgaande was voor de Stichting Beelden in Leiden aanleiding om 
als gemeenschappelijk materiaal voor de tentoonstelling van 2014 te 
kiezen voor beton. Dit betekent dat aan alle exposanten is gevraagd 
een sculptuur te maken waarvan beton een substantieel deel uit
maakt. Het initiatief van Beelden in Leiden is nadrukkelijk bedoeld 
om jonge Nederlandse kunstenaars de mogelijkheden voor de 
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Dat de realisatie van de beeldententoonstelling ook dit jaar niet 
zonder slag of stoot is gegaan, mag een understatement heten. 
Maar juist daarom zijn wij extra blij en trots dat het ons weer gelukt 
is. Naast uiteraard de inspirerende en tomeloze inzet van onze 
exposanten en partners – in het bijzonder de Nederlandse Beton
vereniging en Struyk Verwo – was daarbij de financiële steun van  
de vele sponsors en subsidiegevers niets minder dan onmisbaar.  
Aan hen allen wil ik bij dezen namens de Stichting Beelden in Leiden 
mijn hartelijke dank en grote waardering uitspreken. Wij danken ook 
het Rijksmuseum van Oudheden, Museum Volkenkunde, Museum 
Boerhaave en Galerie LUMC dat zij met de deelpresentaties van  
het werk van Ruud Kuijer hun loyaliteit aan ons initiatief hebben 
laten blijken. Verder gaat onze dank natuurlijk uit naar de Gemeente 
Leiden, de leden van de vakjury, ons comité van aanbeveling en  
niet in de laatste plaats naar de omwonenden van de Hooglandse 
Kerkgracht en onze enthousiaste vrijwilligers, die allemaal hun 
steentje hebben gedragen aan het waarmaken van onze ambities.

JOQUE MULDER
voorzitter Stichting Beelden in Leiden

beeldhouwkunst van dit bij uitstek hedendaagse materiaal te laten 
onderzoeken. Een bijkomende reden om juist voor beton te kiezen, 
is het feit dat sculpturen die geplaatst worden in de openbare 
ruimte, zoals in Leiden het geval is, in hoge mate bestand moeten 
zijn tegen weersinvloeden en vandalisme. Aangezien veel beeldhou
wers voor hun inkomsten afhankelijk zijn van opdrachten voor open
bare sculpturen ziet de Stichting Beelden in Leiden het als een 
buitengewoon leerzame ervaring voor de jongeren om zich nu al 
met deze noodzaak bezig te houden. Beton, dat met het verstrijken 
van de tijd alleen maar harder wordt, is in dit opzicht zeer geschikt. 
Ten slotte ziet de Stichting de betrekkelijk geringe kosten van beton 
als een kans voor de jongeren om in een vroeg stadium van hun 
carrière een werk van monumentale omvang te maken dat besten
dig is en daardoor ook beter te verkopen.

Om deze doelstellingen te halen, werkte de Stichting Beelden in 
Leiden samen met betonkunstenaar Ruud Kuijer en de Nederlandse 
Betonvereniging. Kuijer, winnaar van Betonprijs in 2005 en daarmee 
dus opvolger van Frans de Wit, heeft met zijn voornamelijk betonnen 
beelden een internationale reputatie verworven. Hij verzorgde als 
aftrap van het tentoonstellingsproject een masterclass voor de jonge 
beeldhouwers en toont tijdens Beelden in Leiden 2014 verschillende 
series werken in de Leidse musea en het LUMC. De Nederlandse 
Betonvereniging is hét kennisplatform op het gebied van beton.  
De betonexperts van Nederland hebben de geselecteerde beeld
houwtalenten gewezen op de enorme veel zijdigheid van beton,  
dat zeker niet alleen in zijn bekende grijze vorm hoeft te worden 
toegepast. De beeldhouwers hebben op hun beurt de betonexperts 
uitgedaagd om de grenzen van het gebruik van beton verder op te 
rekken en nieuwe oplossingen te bedenken voor problemen die in  
de dagelijkse toepassing van beton in de bouw niet meteen aan de 
orde zijn. Op die manier hoopt de Stichting Beelden in Leiden dat 
het tentoonstellingsproject zowel de beeldende kunst in Nederland 
als de bouwsector nieuwe perspectieven biedt en bijdraagt aan  
een vruchtbare samenwerking tussen bedrijfsleven en kunstenaars. 
Uiteindelijk zal daarvan ook het publiek, voor wie wij de tentoon
stelling in de eerste plaats maken, optimaal profiteren.
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Veiling Hoofdsponsor 
WAD

WAD Depots voor cultureel erfgoed is een relatief jonge onderneming 
die zich toelegt op het ontwikkelen van gebouwen met depots voor 
erfgoed dat eeuwigdurend wordt bewaard. Het eerste complex, met 
de naam Depot Amsterdam, wordt in 2015 opgeleverd en heeft als 
hoofdhuurder EYE Film Instituut Nederland. Alle depots van WAD 
worden apart geklimatiseerd en zijn zodoende geschikt voor elk type 
erfgoed. Een tweede complex wordt waarschijnlijk in de regio Leiden 
gerealiseerd en zal dienen als centrale bewaarplaats van musea en 
archiefinstellingen in de Randstad. Naar verwachting is dit complex 
van 10.000 m2 in 2017 gereed.

WAD voelt zich niet alleen in praktische, maar ook in ideële zin sterk 
verbonden met de culturele sector in Nederland. Dat WAD een 
bijdrage kan leveren aan de duurzame opslag van cultureel erfgoed  
is mooi, maar kunstwerken tentoonstellen in de openbare ruimte is 
nog mooier. Iedereen kan daar immers van genieten. Daarom zijn wij 
er trots op om als hoofdsponsor te mogen optreden van deze derde 
beeldenexpositie in hartje Leiden. De titel van de tentoonstelling  
is ‘Sterk Werk’ en dat spreekt ons aan. De organisatie is in staat 
gebleken om met haar initiatief veel partijen aan zich te verbinden. 
Een goed voorbeeld van cultureel ondernemerschap!

ARJEN PELS RIJCKEN
directeur WAD

Op dinsdagavond 3 juni a.s. organiseert de Stichting Beelden in 
Leiden een veiling van de kunstwerken op de Hooglandse Kerkgracht. 
De werken, speciaal voor de tentoonstelling gemaakt door negen 
talentvolle jonge kunstenaars, gaan vanaf 18.00 u. onder de hamer 
van Jop Ubbens, in het dagelijks leven directeur van Christie’s 
Amsterdam. Daarnaast worden twee sculpturen van de gerenom
meerde Utrechtse beeldhouwer Ruud Kuijer geveild. Werk van 
Kuijer is tijdens Beelden in Leiden 2014 te zien op satelietpresen
taties in het Rijksmuseum van Oudheden, Museum Boerhaave, 
Rijksmuseum Volkenkunde en Galerie LUMC. Ten slotte wordt ook 
Particals Caught Flip-Flopping van Yasser Ballemans (deelnemer 
Beelden in Leiden 2012) te koop aangeboden. Deze sculptuur is 
begin 2014 op initiatief van Businessplatform Schipholweg en door 
bemiddeling van de Stichting Beelden in Leiden tijdelijk geplaatst  
op het Schuttersveld. Voor deze unieke veiling zijn musea en 
verzamelaars uitgenodigd, evenals de leden van de Vereniging 
Bedrijfscollecties Nederland.

Kijk voor alle werken waarop geboden kan worden op het inlegvel van deze catalogus.
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De archeoloog van de toekomst zal ongetwijfeld 
naar onze eeuw verwijzen als het betonnen tijdperk. 
Beton is tegenwoordig overal. Hoewel de meeste 
mensen bij een beeldhouwwerk niet direct aan 
beton denken, wordt het al weer zo’n honderd jaar 
gebruikt door beeldhouwers. Maar echt populair is 
het nooit geworden. Beton kampt met een imago-
probleem dat ervoor heeft gezorgd dat de mogelijk-
heden van het materiaal voor de kunst slechts 
mondjesmaat zijn benut. Mede om die reden werd 
voor Beelden in Leiden 2014 aan negen jonge  
Nederlandse beeldhouwers gevraagd een sculptuur 
te maken die gedeeltelijk of geheel uit beton  
bestaat. Daarnaast werd ‘betonbeeldhouwer’  
Ruud Kuijer gevraagd met een aantal presentaties 
van zijn werk op verschillende plekken in Leiden te 
laten zien dat beton en kunst heel goed samengaan.

Beton wordt geassocieerd met gebouwen die niet zozeer mooi 
hoeven zijn als wel snel en goedkoop gebouwd moeten kunnen 
worden. Dat er wel degelijk mooie betonarchitectuur is, daar hoor  
je weinig over. Bij lelijke gebouwen krijgt het beton de schuld,  
bij mooie gebouwen gaat alle eer – terecht – naar de architect.  
Bij beelden is dat precies zo. Hoeveel mensen zouden weten dat  
het beeld De voetballer van Henk Chabot, in 1937 gemaakt voor  
De Kuip in Rotterdam, in beton gegoten is? Je kijkt vooral naar  
wat het beeld voorstelt, naar de expressie van de figuur, naar zijn 
volkse voorkomen, dat zo goed past bij de club waar hij voor staat. 
Het materiaal is bijzaak – dat wil zeggen: voor de kijker, want voor 
de maker is het een heel ander verhaal. Voor hem is het maken van 
kunst in zekere zin een voortdurend gevecht met het materiaal.  

Hendrik Chabot
DE VOETBALLER 1936-1937
beton, h. 200 cm
Feyenoordstadion, Rotterdam

Inleiding
STERK WERK
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Met de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog 
werd beton het meest toegepaste bouwmateriaal. In de architec
tuurstijl die functionalisme heet, kozen architecten ervoor om 
materialen en constructies in hun onverbloemde, pure vorm te laten 
zien. De symbolische en versierende bouwsculptuur, die tot en met 
de jaren dertig in Nederland de norm was, raakte na de oorlog 

Om aan zijn verbeelding vorm te geven, moet hij het zijn wil  
opleggen. Hoeveel moeite dat kost, verschilt per materiaal, maar 
beton laat zich net als brons in een mal gieten en kan na droging  
tot in lengte van dagen weer en wind doorstaan. Eigenlijk is het  
raar dat beton niet massaal door kunstenaars wordt omarmd.

Eind negentiende eeuw werd in de bouwsculptuur, oftewel beeld
houwwerk aan gebouwen, al gebruik gemaakt van portlandcement. 
Deze voorloper van hedendaags beton komt dicht in de buurt van 
het beton waarmee de oude Romeinen immense bouwwerken als 
het Pantheon en het Colosseum realiseerden. In Nederland was het 
de Utrechtse kunstenaar Erich Wichman die rond 1916 onderzoek 
deed naar de mogelijkheden van modern beton voor de beeldende 
kunst. Wichman was vrij kunstenaar, maar werkte ook voor de 
Nederlandse Betonijzerbouw. Hij haakte aan bij de techniek van het 
metaliseren van beton, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen 
materialen schaars waren, werd ingezet om duurdere natuursteen
soorten te imiteren. Typische bouwbeeldhouwers als Hildo Krop en 
John Rädecker pasten op verzoek van hun opdrachtgevers even
eens beton toe en experimenteerden met het nieuwe materiaal in 
hun autonome oeuvre. Een van de bekendste beelden van Rädecker 
is zijn eigen grafmonument in Blaricum, dat een gevleugelde figuur 
voorstelt, gemaakt van beton en daarom ook wel ‘betonmannetje’ 
genoemd.

volledig uit de gratie. Architecten wilden geen sculptuur meer aan 
hun gebouwen. Sommige beeldhouwers begonnen toen met het 
maken van beelden die feitelijk architectonische constructies zijn 
en vaak werden uitgevoerd in ijzer of beton. Een van de belangrijkste 
Nederlandse beeldhouwers van deze constructivistische richting is 
Carel Visser, die onder meer in 1968 een betonnen speel sculptuur 
maakte voor Oegstgeest. Andere voorbeelden zijn het Monument 
voor Rijkswaterstaat in Den Haag van Joop Beljon uit 1969, dat zich 
ook qua schaal kan meten met de architectuur, en Vierkant eiland in 
de plas van Frans de Wit in Rotterdam, ontstaan tussen 19931996, 
dat met zijn grondvlak van ruim vijftig bij vijftig meter een van de 
grootste sculpturen van Nederland is.

Carel Visser
ZONDER TITEL 1968
beton, h. 210 cm
Apolloplein, Oegstgeest

Frans de Wit
VIERKANT EILAND IN DE PLAS 
1993-1996
beton, 52 x 52 m
Prinseneiland, Rotterdam
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Beton is ervoor gemaakt om op monumentale schaal te worden 
toegepast. Voor de zeven meter hoge Olifanten van Tom Claassen 
langs de snelweg bij knooppunt Almere, daterend van 19992000, 
werden staalconstructies opgevuld met tempex en bekleed met 

spuitbeton, dat op overtuigende wijze een ruwe olifantenhuid 
imiteert. Tussen 2001 en 2013 maakte Ruud Kuijer voor het  
industrieterrein de Lage Weide in Utrecht een serie van zeven 
betonnen collagesculpturen, geplaatst langs het Amsterdam 
Rijnkanaal en getiteld Waterwerken, waarvan de hoogste tot twaalf 
meter reikt en die ondanks hun monumentaliteit een heel lichte  
en speelse indruk wekken. Dat beton zich behalve voor dergelijk 
grote projecten ook wel degelijk leent voor kleiner werk bewijst 
Kuijer met sculpturen die voor de huiskamer zijn bedoeld  
en gemakkelijk op een tafel of een kastje passen. Hij stelde de 
composities samen uit plastic koffiebekertjes, voorgevormde 
verpakkingsmaterialen en andere alledaagse dingen, die hij  
vervolgens in één keer in beton afgoot.

Beton is kortom een materiaal dat weliswaar niet heel populair is 
onder kunstenaars, maar dat tegelijkertijd niet meer weg te denken 
valt uit de moderne beeldhouwkunst. Doordat de betonindustrie zich 
continu vernieuwt, nemen de mogelijkheden zelfs alleen maar toe. 

Voor de negen talentvolle jonge beeldhouwers die meedoen aan 
Beelden in Leiden 2014 – Luuk van Binsbergen, Tim Breukers,  
Kim van Erven, Marleen Hartjes, Catinka Kersten, Jimi Kleinbruinink, 
Nadine van Veldhuizen, Dieke Venema en Izaak Zwartjes – was het 
de eerste keer dat zij met het materiaal werkten. Voor sommigen  
zal het misschien bij deze ene keer blijven, anderen voegen het 
materiaal toe aan hun bestaande arsenaal om er later nog eens op 
terug te grijpen en wie weet is er zelfs een enkeling die inmiddels 
zozeer door beton is gegrepen dat dit voortaan een hoofdrol gaat 
spelen in zijn of haar oeuvre. Op die manier kan beton in de Neder
landse beeldhouwkunst nog een mooie toekomst tegemoet gaan.

FEICO HOEKSTRA
curator Beelden in Leiden

Ruud Kuijer
WATERWERK III  
2004-2006
gewapend beton,  
h. ca. 10 m
industrieterrein  
Lage Weide, Utrecht

Tom Claassen
OLIFANTEN 1999-2000
beton, h. 700 cm
knooppunt A27-A6, Almere
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LUUK VAN BINSBERGEN (1987) studeerde van 2008 tot 
2012 aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Enschede. 
In 2012 had hij zijn eerste solotentoonstelling bij Dynamo 
Expo in Enschede. Groepstentoonstellingen waaraan hij 
meedeed, zijn onder meer ‘Over the Edge’ in het Kunstenlab 
in Deventer (2013) en ‘Kunst Trifft Kohl’ in het Duitse 
Göttingen (2013). In de zomer van 2014 is zijn werk te zien 
op een solotentoonstelling in de beeldentuin van Museum 
de Fundatie in Heino. Luuk van Binsbergen woont en werkt 
in Enschede.

Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

CONCRETE ROOTS 2014 
hout, draadstaal en beton 
h. 390 cm
collectie kunstenaar

LUUK VAN 
BINSBERGEN
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LUUK VAN BINSBERGEN werkt doorgaans uitsluitend met 
motorzaag en boomstammen. Speciaal voor Beelden in Leiden 2014 
combineerde hij het ruwe hout met beton. De grote tegenstelling 
tussen beide materialen – natuurlijk versus industrieel – bleek bij 
nader inzien een gegeven dat heel goed aansluit bij de bestaande 
uitgangspunten van zijn werk. Terugkerende begrippen in zijn  
nog jonge oeuvre zijn ‘balans’, ‘ritme’, ‘beweging’ en ‘verbinding’, 
maar ook ‘contrast’. De natuurlijke delen van zijn sculptuur, getiteld 
Concrete roots, lijken hun oorspronkelijke groeikracht te hebben 
behouden. Ze waaieren uit en reiken tegelijkertijd naar boven.  
De industriële balken, meestal gebruikt om een constructie te 
dragen, wekken hier de indruk te zijn aangebracht om de bewegingen 
van het hout onder controle te houden. Je bent als kijker onbewust 
geneigd te denken dat zonder de balken het beeld de lucht in zou 
vliegen. Van Binsbergen heeft met andere woorden het contrast 
tussen de gebruikte materialen optimaal benut en bovendien hun 
oor spronkelijk statische karakter zodanig omgebogen dat er een 
uitgesproken dynamische sculptuur is ontstaan.

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN  
WORDT GESPONSORD DOOR DOUBLEMATURED
DoubleMatured is een ontwerpbureau uit Leiden. We houden van tosti’s en complexe 
vragen. Kwaliteit en verassen is ons credo. We zijn sterk in campagnes en huisstijlen en 
werken samen met ambitieuze culturele instellingen en grote commerciële organisaties. 
DoubleMatured houdt van kunst en steunt Stichting Beelden in Leiden vanaf dag één. 
Het is een prachtig initiatief!

LADDERTREE 2013
eik, h. 450cm 
collectie kunstenaar

EXPANDED VIEW 2012
eik, 120 cm
collectie kunstenaar

UNFINISHED CIRCLE 2013
grove den, h. 130 cm
collectie kunstenaar  
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HIDDEN SHAPE 2 2013
acacia, h. 180 cm
collectie kunstenaar

TWISTED ACACIA 2013
acacia, h. 310 cm
collectie kunstenaar

V-FORM WAVE 2014
acacia, h. 130 cm
collectie kunstenaar

EXHIBITION VIEW 2013
hout, h. 215 cm 
collectie kunstenaar
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TIM BREUKERS (1985) studeerde in 2007 af aan de 
Akademie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Van 2007 tot 
2009 studeerde hij aan De Nieuwe Academie in Den Haag. 
Daarna verbleef hij als ‘artist in residence’ in onder andere 
het Sichuan Fine Arts Institute in Chongqing (2009),  
het Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch (2011) 
en de Rijksakademie in Amsterdam (2013-2014). Zijn werk 
was te zien op de tentoonstellingen als ‘ArtOlive jong Talent 
XXL’ in de Westergasfabriek in Amsterdam (2010), ‘Nieuwe 
aankopen’ in het Stedelijk Museum s’Hertogenbosch (2011) 
en de Biennale Internationale de Céramique de Vallauris  
in Frankrijk (2012). Tim Breukers woont en werkt in 
Amsterdam.

Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

CLIFF 2014 
beton en bladgoud
l. ca. 400 cm
collectie kunstenaar
(i.o.v. Beelden in Leiden)

TIM  
BREUKERS
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TIM BREUKERS maakte voor Beelden in Leiden 2014 een liggende 
sculptuur met de even prozaïsche als raadselachtige titel Cliff.  
De betonnen platen, met daarin een nogal merkwaardige combinatie 
van bekende en onbekende namen, werd onder meer ontleend aan 
een klassieke topgevel aan de Hooglandse Kerkgracht. Klassieke 
architectuur is een belangrijk referentiepunt voor Breukers, bij 
voorkeur als ruïne en gezien door de ogen van romantische kunste
naars. Een van zijn helden is Piranesi, maker van talloze reeksen 
prenten van vervallen en steevast overwoekerde tempels en andere 
gebouwen. In Cliff speelt Breukers met het gegeven dat de meeste 
mensen de inscripties op dergelijke ruïnes niet of slechts gedeeltelijk 
begrijpen en er juist daarom zo door zijn gefascineerd. Met humor, 
zoals in dit werk het verrassende optreden van ‘Bob Marley’, geeft 
hij aan de doorgaans wat zwaarmoedige romantiek een luchtig 
tegenwicht.

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN  
WORDT GESPONSORD DOOR BURGY
Bij BURGY Bouwbedrijf in Leiden gaan traditioneel vakmanschap en moderne  
bedrijfsvoering hand in hand. Klassiek bouwen is wat wij doen  voorop lopen in 
kwaliteitsontwikkeling ons doel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat  
bij BURGY Bouwbedrijf hoog in het vaandel. Wij sponsoren bijzondere projecten  
zoals Beelden in Leiden.

BIERGROT 2013
koelkast en klei, h. 100 cm
vernietigd
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BIG BAGS 2011
porselein, h. 120 cm
collectie Stedelijk Museum ’s-Her-
togenbosch / collectie kunstenaar

XL 2012
aluminium en plant, l. 183 cm
collectie kunstenaar

BROODJE KEBAB 2013
klei, h. 7 cm
particuliere collectie

AUTO 2013
klei, h. 60 cm
vernietigd
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KIM VAN ERVEN (1984) studeerde van 2009 tot 2013  
aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Bij haar 
afstuderen werd ze zowel genomineerd voor de HKU-Award 
als voor de Jan Zumbrink Prijs. Sindsdien nam ze onder 
meer deel aan de groepstentoonstellingen ‘Ernstig geschikt! 
2013’ in kunstruimte Circa…dit in Arnhem, ‘Best of 
graduates’ in Galerie Ron Mandos in Amsterdam en  
‘KAAP’ in Fort Ruigenhoek in Groenekan. Kim van Erven 
woont en werkt in Utrecht.

Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

LAZY HENGE 2014 
tempex, beton en hout
h. ca. 200 cm
collectie kunstenaar
(i.o.v. Beelden in Leiden)

KIM  
VAN ERVEN
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KIM VAN ERVEN is gefascineerd door goedkoop geproduceerde 
decoratiematerialen, displays en woonaccessoires die de taak 
hebben om het leven mooier en gezelliger te maken, maar daar 
doorgaans niet zo goed in slagen. Van Erven haalt dergelijke 
objecten uit hun context, brengt lichte veranderingen aan en 
presenteert ze als autonome kunstwerken. Hoewel zij op die manier 
de absurditeit van de dingen laat zien, krijgen deze tegelijkertijd  
een eigen esthetiek en zeggingskracht. Voor Beelden in Leiden 2014 
maakte Van Erven een aantal betonnen nepstenen die lijken te zijn 
weggelopen van de vijver afdeling in een tuincentrum. De stenen 
werden op kleurige houten krukjes geplaatst en in een kring gezet. 
De verwijzing naar het wereldberoemde Stonehenge is onmis
kenbaar, maar zittend op hun krukjes verliezen de (zogenaamde) 
monolieten elke potentiële waardigheid. In plaats van te imponeren 
hebben zie iets humoristisch en aandoenlijks, zelfs iets menselijks 
gekregen, dat de kijker misschien wel net zo lang bijblijft als de 
afstandelijke monumen taliteit van hun illustere voorbeeld.

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN  
WORDT GESPONSORD DOOR MOBIZZY
Beelden in Leiden op handige mobiele website. Het meeste internetverkeer in NL 
verloopt via mobiel. Echter, 90% van de websites wordt daarop slecht ingeladen. 
Mobizzy levert complete mobiele websites. Slim gekoppeld aan gewone websites.  
Zo wordt de juiste content snel ingeladen op smartphones. Ook voor Beelden in Leiden. 
www.mobizzy.com.

LITTLE OPPORTUNITIES 2014
gemengde technieken,  
variabele afmetingen
collectie kunstenaar
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THINGS ARE COMING ALONG 2013
mdf, hout, lak, steen, glas en  
color oil slime, variabele afmetingen
collectie kunstenaar

THINGS ARE COMING ALONG 2013
mdf, hout, lak, steen, glas en  
color oil slime, variabele afmetingen
collectie kunstenaar

THINGS ARE LOOKING UP 2013
mdf, hout, lak en potpourri, h. 350 cm
collectie kunstenaar
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Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

INCEPTION 2014 
beton
h. 100 cm
collectie kunstenaar  
(i.o.v. Beelden in Leiden)

MARLEEN HARTJES (1986) studeerde van 2004 tot 2005 
aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem.  
Ze vervolgde haar opleiding aan de Academie voor Beeldende 
Vorming in Tilburg, waarvan ze in 2009 afstudeerde met  
de Jacques de Leeuw Prijs. Sindsdien nam ze deel aan 
tentoonstellingen als ´Op de huid´ in Corrosia! in Almere 
(2010), ‘Six Degrees of Separation’ in de Willem II Fabriek  
in Den Bosch en ‘Young Art Night’ in het Van Abbemuseum 
in Eindhoven (2013). Behalve als zelfstandig kunstenaar 
werkt Hartjes als curator en moderator voor verschillende 
musea en kunstinstellingen in Nederland. Marleen Hartjes 
woont en werkt afwisselend in Eindhoven en Amsterdam.

MARLEEN 
HARTJES
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MARLEEN HARTJES omschrijft haar kunst als ‘een ode aan de 
tijdelijkheid’. Titels als Spectral Memory en Echo wijzen daar ook 
op. Laatstgenoemde werk toont de afdrukken in aluminiumfolie  
van een aantal mensen. De installatie doet denken aan de holtes die 
door overrompelde inwoners van Pompeï zijn achtergelaten in de 
gestolde lava na de uitbarsting van de Vesuvius. Voor Beelden in 
Leiden maakte Hartjes een vergelijkbare sculptuur. In een betonnen 
bed is de afdruk zichtbaar van een liggende figuur. Of het gaat om 
iemand die wakker ligt, slaapt of misschien wel dood is, blijft een 
raadsel. Op poëtische wijze is zodoende een alledaags moment 
vastgelegd in de tijd. De sculptuur kan enerzijds geïnterpreteerd 
worden als een moderne variant van het klassieke ‘Memento mori’ 
(‘Gedenk te sterven’) en anderzijds als een omkering van het 
traditionele monument, waarmee vaak slechts één persoon wordt 
geëerd voor een daad van historische betekenis. Hartjes eert juist 
een onbekende mens op een willekeurig moment zonder betekenis 
en heeft daarmee in feite een monument gemaakt voor iedereen.

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN  
WORDT GESPONSORD DOOR WAD
WAD depots voor cultureel erfgoed is ontwikkelaar van gebouwen met depots voor de 
opslag van kunst en archieven. Het eerste complex heet Depot Amsterdam en wordt 
eind 2015 opgeleverd. EYE Filmmuseum is de hoofdhuurder. Omdat kunst bij voorkeur 
tentoongesteld moet worden spreekt de tentoonstelling van BiL erg aan. Geniet!

ECHO 2009
aluminiumfolie, variabele afmetingen
particuliere collectie / collectie kunstenaar
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CASTLE IN THE SKY 2012
gemengde techniek, h. ca. 350 cm
collectie kunstenaar

SPECTRAL MEMORY 2010
textiel, h. 150 cm
collectie kunstenaar
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CATINKA KERSTEN (1988) studeerde van 2007 tot 2013 
aan de Koninklijke Academie van Kunsten in Den Haag.  
Haar afstudeerproject was de installatie Looks like I own 
you now, die deels werd verworven voor de Caldic Collectie.  
Na haar afstuderen nam Kersten deel aan groepstentoon-
stellingen als ‘Art Primeur’ in Galerie De Compagnie in 
Dordrecht en ‘Nieuwe Oogst’ in Galerie Bart in Nijmegen.  
In het voorjaar van 2014 was haar werk te zien op de Salone 
Internazionale del Mobile in Milaan. Catinka Kersten woont 
en werkt in Den Haag.

Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

EN IEDEREEN HIELD DE ADEM 
IN TIJDENS DIE FRACTIE VAN 
EEUWEN 2014 
beton, h. 175 cm
collectie kunstenaar
(i.o.v. Beelden in Leiden)

CATINKA 
KERSTEN
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Voor haar afstuderen aan de Koninklijke Academie in Den Haag 
maakte CATINKA KERSTEN een installatie rond het thema ‘jacht’, 
bestaande uit een aantal gipsen diersculpturen die werden afgegoten 
in mallen van textiel. Een vergelijkbare techniek gebruikte ze bij 
haar betonsculptuur voor Beelden in Leiden 2014. In plaats van 
verschillende dieren is hier steeds dezelfde mensfiguur te zien, 
liggend in de foetushouding. Kersten nam haar eigen lichaam  
als model. De gevulde mallen werden in kisten te drogen gelegd,  
wat de hoekige vormgeving van de betonnen lichamen verklaart.  
Het kunstwerk refereert zowel aan (beginnend) leven als aan de 
(eeuwige) slaap. Je zou er een stapeling van generaties in kunnen 
zien. Het grote formaat van de lichamen tilt deze boven de werke
lijkheid uit, terwijl de verticale opbouw associaties oproept met 
kerktorens en totempalen. Door de sculptuur met mos te laten 
begroeien, neemt de mystieke uitstraling alleen maar toe. 

WALZ 2010
performance met  
pop van papiermaché
collectie kunstenaar

WE KNEW IT FROM THE START 2011
installatie met ijs, ijzer, water en plastic
collectie kunstenaar

STITCHES 2010
interactieve installatie met naai machine, 
zwart keperband en wit garen
collectie kunstenaar

EEKHOORN 2012
katoen en gips, h. 40 cm
particuliere collectie

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN  
WORDT GESPONSORD DOOR VOBN
Beelden in Leiden werd direct ondersteund door VOBN. De aangesloten betoncentrales 
hebben het beton geleverd en de kunstenaars geholpen bij de realisatie van hun 
kunstwerken. Hoewel beton al in de Oudheid werd gebruikt, is het bij uitstek een 
materiaal voor Sterke Werken van deze tijd. Van viaduct tot oeverbescherming en van 
woongebouw tot fietspad. ‘Allerminst saai, duurzaam, hightech en ook kunstzinnig’, 
aldus Ron Peters, directeur VOBN.
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LOOKS LIKE I OWN YOU NOW -  
DOE WITH ARCHED BACK / STANDING FOX 2012 
katoen, pigment en gips, h. 75 cm / h. 45 cm
collectie kunstenaar / particuliere collectie

LOOKS LIKE I OWN YOU NOW -  
RUNNING WILD PIG / FLAT BROWN BEAR 2012
katoen, pigment en gips, h. 65 cm / h. 90 cm
collectie kunstenaar

LOOKS LIKE I OWN YOU NOW -  
ARCHED BROWN BEAR / GREY BEAR 2013 
katoen, pigment en gips, h. 90 cm / h. 90 cm
collectie kunstenaar

LOOKS LIKE I OWN YOU NOW  
- FOUR HARES 2010
katoen, pigment en gips, h. 130 cm
Caldic Collectie /  
Museum Voorlinden, Wassenaar
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JIMI KLEINBRUININK (1987) begon zijn opleiding aan  
de Academie Minerva in Groningen in 2009. Sinds zijn 
afstuderen in 2013 deed hij mee aan verschillende groeps-
tentoonstellingen, waaronder ‘Colour up your world’ in  
het Centrum Beeldende Kunst Drenthe in Assen, ‘Ernstig 
geschikt! 2013’ in kunstruimte Circa…dit in Arnhem en  
‘All is Giving’ in het voormalig postkantoor in Groningen.  
In 2014 had hij een solotentoonstelling bij Allard Wildenberg 
Art Projects in Naarden. Kleinbruinink woont en werkt in 
Groningen.

Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

AAN DE ANDERE KANT VAN DE NULLIJN 
2014 
beton, h. 150 cm
(i.o.v. Beelden in Leiden)

JIMI  
KLEIN - 
BRUININK
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Zelf vergelijkt hij zijn werk wel eens met stedenbouw, waarin 
gestructureerde uitbreiding en organische groei naast elkaar 
gebeuren en ongemerkt in elkaar opgaan, tot er na verloop van  
tijd een onlosmakelijke eenheid blijkt te zijn gesmeed. Op een zeer 
vergelijkbare manier bouwt JIMI KLEINBRUININK zijn torens. 
Uitgaande van enerzijds het materiaal, dat wil zeggen de pijlers  
en de bouwstenen, en anderzijds de beelden in zijn hoofd, de ideeën 
en associaties, komt hij al passend en metend tot gewilde en vaak 
ook ongewilde resultaten. De ontdekkingstocht die hij beleeft 
tijdens het maken van zijn werk probeert hij over te brengen  
op de toeschouwer door het ontstaansproces niet te verhullen  
maar juist zichtbaar te laten. De onderliggende architectonische 
structuur van het werk, in feite conventioneel, werkt daarbij als  
een visueel anker, die de potentiële chaos in bedwang houdt. 

BUT WHERE DO WE PUT  
THE COUCH 2013
aluminium, karton, polyurethaan, 
bamboe, styrofoam, piepschuim,  
h. 67cm
collectie kunstenaar

STAAND ROOD 2014
karton, polyurethaan, acryl spuitverf, 
houtlijm, h. 45 cm
collectie kunstenaar

BETWEEN CIRCLES 2014
ijzer, karton, hout, bamboe, acryl 
spuitverf, h. 60cm
collectie kunstenaar

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN WORDT 
GESPONSORD DOOR ASR VASTGOED ONTWIKKELING
Wij vinden het een eer om getalenteerde kunstenaars, zoals Jimi Kleinbruinink,  
te ondersteunen. Wij hebben voor Jimi gekozen, omdat zijn sculptuur een originele, 
fantasierijke verwijzing is naar stedenbouw en architectuur, met een keur aan 
materialen. Net als Jimi proberen wij in onze projecten nieuwe wegen in te slaan  
en mensen telkens weer te verrassen, zoals in de nieuwe Leidse Catharinasteeg.  
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NEVER MIND THE MESS 2013
hout, gips, piepschuim, pur, 
speelgoedhuisjes, aluminium, 
acrylverf, h. 210cm
collectie kunstenaar

TWO SIDES TO THE SAME STORY 2013
gemengde techniek, h. 120 cm
collectie kunstenaar

HERE COMES THE FLOOD (DETAIL) 2013
gemengde techniek, h. ca. 200 cm
collectie kunstenaar

HERE COMES THE FLOOD 2013
gemengde techniek, h. ca. 200 cm
collectie kunstenaar

CONCRETE TWO 2014
beton en ijzer, h. 58 cm
collectie kunstenaar
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NADINE VAN VELDHUIZEN (1991) werd van 2009 tot 2013 
opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 
Sinds haar afstuderen volgt ze de postacademische opleiding 
Material Utopias aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. 
Werk van Van Veldhuizen was eerder dit jaar te zien op de 
groepstentoonstelling ‘All attitudes, all the shapeliness,  
all the belongings’ van Ramfoundation in Rotterdam.  
Nadine van Veldhuizen woont in Utrecht en werkt in 
Amsterdam.

Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

THIS HAS NOTHING TO DO WITH ANYONE ELSE 
2014 
beton, keramiek
h. 110 cm
collectie kunstenaar (i.o.v. Beelden in Leiden)

NADINE VAN 
VELDHUIZEN
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NADINE VAN VELDHUIZEN begint haar sculpturen met tekeningen. 
Zonder naar een duidelijk resultaat toe te werken, laat ze haar  
pen over het papier gaan. Bijna altijd ontstaan er tekeningen van 
mensen in actie. Getergde creaturen zijn het, met verwrongen 
lichamen. In het atelier worden zij uitgewerkt tot sculpturen.  
Ook This has nothing to do with anyone else, speciaal gemaakt  
voor Beelden in Leiden, laat zich omschrijven als een getergd 
wezen. De figuur oogt zowel kwetsbaar als sterk, waardoor  
de kijker voortdurend op twee of zelfs meerdere gedachten hinkt. 
Medelijden en afgrijzen wisselen elkaar af, bewondering slaat om  
in angst. Tegenstellingen doen zich eveneens voor in het materiaal
gebruik, in de combinatie van harde en zachte materialen, en het 
gedwongen huwelijk tussen constructie en massa, of beter gezegd 
tussen bottenstelsel en vlees. Van Veldhuizen rekent af met het 
geïdealiseerde mensbeeld door er een vertekend beeld voor in  
de plaats te zetten, dat des te meer de waarheid spreekt.

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN  
WORDT GESPONSORD DOOR ACHMEA
Achmea draagt de kunst een warm hart toe. De  eigen verzameling kunstwerken bestaat 
op dit moment uit hedendaagse internationale kunst, met inhoudelijke accenten op 
ruimtelijk werk en geografische accenten op Nederland en Turkije. Achmea wil een 
venster bieden op de hedendaagse kunst voor zowel eigen medewerkers als derden. 
Vandaar onze bijdrage aan Beelden in Leiden.

PAPÀ 2014
hout, stro en leem , h. ca. 220 cm
collectie Museo dei Bronzi Dorati  
e della città di Pergola, Pergola (IT)
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ZONDER TITEL 2013
gemengde techniek, h. ca. 210 cm
collectie kunstenaar

U CAN’T TOUCH THIS 2013
hout, acrylic one en textiel,  
h. ca. 140 cm
collectie kunstenaar

ZONDER TITEL 2014
papier, klei en hout, h. ca. 60 cm
collectie kunstenaar
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DIEKE VENEMA (1990) studeerde van 2008 tot 2012 aan  
de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle. In 2013 
werkte ze met een stipendium van het Mondriaan Fonds  
in het Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch  
en deed ze onder meer mee met de groepstentoonstelling 
‘Prospects and concepts’ in de Van Nelle Fabriek in 
Rotterdam. In datzelfde jaar had ze een solotentoonstelling 
in expositieruimte Moira in Utrecht. Dieke Venema woont  
in Kampen en werkt in Zwolle.

Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

ZONDER TITEL 2014 
gewapend beton en pigment
h. ca. 200 cm
collectie kunstenaar
(i.o.v. Beelden in Leiden)

DIEKE  
VENEMA
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Hoewel het DIEKE VENEMA in de eerste plaats gaat om de auto
nome zeggingskracht van compositie en materialen, verwerkt ze 
soms bestaande objecten in haar kunst of maakt ze sculpturen  
die aan bijvoorbeeld een figuur of een dier doen denken.  
Voorwaarde is echter altijd dat de sculptuur er aan alle kanten 
interessant uitziet. Het samenspel van massa en ruimte, tot 
uitdrukking gebracht in zaken als ritme, spanning, contrast en 
beweging, bepaalt de uiteindelijke vorm van het beeld, waarin  
zowel het gebruikte materiaal als het maakproces open en bloot 
wordt getoond. Voor Beelden in Leiden 2014 maakte Venema een 
betonnen beeld dat ondanks zijn abstracte karakter refereert aan  
de werkelijkheid. De constructie roept verschillende associaties op.  
De één ziet er misschien een steekkar in, een ander denkt eerder 
aan een kinderwagen. De ogenschijnlijk wankele compositie  
biedt subtiel tegenspel aan de robuuste uitstraling van het beeld. 
Wie eromheen loopt, zou zelfs even kunnen denken dat het staat  
te swingen op muziek.

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN  
WORDT GESPONSORD DOOR OVBD
De Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict verbindt haar 250 leden onderling en legt 
verbanden met de omgeving. Kunst heeft ook een bindend element. Het netwerk van 
Beelden in Leiden en het door haar getoonde ondernemerschap spreekt ons erg aan.

ZONDER TITEL 2012
gips, papier en was, h. 130 cm
collectie kunstenaar
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ZONDER TITEL 2013
keramiek, h. 150 cm 
collectie kunstenaar

ZONDER TITEL 2012
gips en papier, h. 150 cm
collectie kunstenaar

ZONDER TITEL 2013
keramiek, l. 80 cm
collectie kunstenaar

ZONDER TITEL 2013
keramiek, h. 45 cm 
collectie kunstenaar60 61



IZAAK ZWARTJES (1974) studeerde in 2008 af aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. 
Sindsdien exposeert hij vrijwel jaarlijks bij Upstream Gallery 
in Amsterdam. Belangrijke andere solopresentaties waren 
‘Exodus’ in het Cobra Museum in Amstelveen (2009) en 
‘Basic Construction’ in het Odapark in Venray (2011). 
Daarna volgden groepstentoonstellingen als ‘Present 
Forever’ van FATFORM in Amsterdam (2012) en ‘Beelden  
in Leiden’ (2013). Bij die laatste expositie won hij de  
Frans de Wit Prijs. Izaak Zwartjes woont en werkt in Leiden.

Beeld op de tentoonstelling
Zie het inlegvel voor een foto  
van het beeld op locatie.

RE-FERTILIZER 2014 
mestwagen en beton
h. 250 cm
collectie kunstenaar /  
courtesy Upstream Gallery  
(i.o.v. Beelden in Leiden) 

IZAAK 
ZWARTJES
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Het werk van IZAAK ZWARTJES laat zich nog het best  
omschrijven als een apocalyptisch visioen. Zijn rauwe sculpturen  
en installaties lijken ontsproten aan een wereld vol geweld en 
verderf, zonder uitzicht op hoop. Het enige zinvolle wat een mens  
in zo’n vijandige omgeving kan doen, is zich terugtrekken.  
Zwartjes maakte de afgelopen jaren een hele serie schuilplaatsen, 
waarvan zijn houten nest, gebouwd op ruim twintig meter hoogte 
aan een gevel van de Meelfabriek in Leiden, dat hij in 2013  
enige tijd bewoonde, ongetwijfeld de meeste aandacht trok.  
Voor Beelden in Leiden 2014 zocht hij zijn toevlucht – letterlijk –  
tot een oude verroeste mestkar, die hij van een beschermende  
laag beton voorzag. Om iets wat ooit een container voor stront  
was om te bouwen tot een plek om in te leven, geeft wel aan dat  
het Zwartjes menens is: alles beter dan de boze buitenwereld.

HET BEELD OP DE TENTOONSTELLING IN LEIDEN  
WORDT GESPONSORD DOOR HOGESCHOOL LEIDEN
Hogeschool Leiden werkt met passie, talent en menselijke maat. We bieden een 
activerende leer en werkomgeving en dragen bij aan innovatie van de beroepspraktijk 
en aan de ontwikkeling van professionals. We zijn betrokken bij actuele beroepsmatige 
en maatschappelijke vraagstukken. Dat Beelden in Leiden op vergelijkbare wijze een 
podium aan jonge kunstenaars biedt, spreekt ons erg aan.

BASIC CONSTRUCTION III 2013
hout, h. ca. 500 cm
collectie kunstenaar /  
courtesy Upstream Gallery  
(i.o.v. Beelden in Leiden)

NEST 2013
hout, takken, fietsbanden en textiel, h. ca. 450 cm
collectie kunstenaar /  
courtesy Upstream Gallery
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UNTITLED 2011
hout, staal, motorblok en wielen
h. 155 cm
collectie kunstenaar /  
courtesy Upstream Gallery 

UNTITLED 2013
staal, hout, textiel, plastic,  
karton, mest en purschuim
h. 196 cm
collectie Stedelijk Museum  
‘De Lakenhal’, Leiden

THE RAPE OF DITHYRAMBOS 2013
staal, hout, textiel, plastic,  
karton, mest en purschuim
h. 225 cm
collectie kunstenaar /  
courtesy Upstream Gallery 

BASIC CONSTRUCTION I 2011
hout, variabele afmetingen
collectie kunstenaar /  
courtesy Upstream Gallery  
(i.o.v. Beelden in Leiden) 
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atelierfoto is aangevraagd, 
volgt volgende week

Beeldhouwer Ruud Kuijer werkt al 25 jaar met beton en 
onderzocht het materiaal grondig op zijn sculpturale 
kwaliteiten. De Stichting Beelden in Leiden vroeg Kuijer om 
ter voorbereiding op Beelden in Leiden 2014 voor de jongere 
exposanten een masterclass te verzorgen en tijdens de 
tentoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht met 
satelietpresentaties in het Rijksmuseum van Oudheden, 
Museum Boerhaave, Rijksmuseum Volkenkunde en Galerie 
LUMC een bescheiden overzicht van zijn werk samen te 
stellen.

RUUD  
KUIJER
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Ruud Kuijer studeerde van 1981 tot 1984 aan de Akademie voor 
Kunst en Vormgeving St. Joost in Den Bosch. Tussen 1984 en 
1986 volgde hij een postacademische studie aan de Jan van 
Eyck Academie in Maastricht. Daarna vestigde hij zich in 
Utrecht. Van begin af aan richtte hij zich op het zuiver sculp-
turale spel van massa en ruimte, ook al zijn er soms wel degelijk 
herkenbare objecten verwerkt in zijn beelden, die gerekend 
kunnen worden tot de traditie van de constructieve collage.  
Het materiaal wordt niet verhuld maar juist benadrukt.  
De specifieke kenmerken van het materiaal bepalen uiteindelijk 
zelfs grotendeels de vorm van het kunstwerk.

Met de serie Staan  / Liggen  / Hangen  / Leunen (19861992) maakte 
Kuijer de structurele eigenschappen van materialen zichtbaar en 
vroeg hij aandacht voor verschillen in textuur en kleur. In de serie 
Gegalvaniseerd ijzer  / Beton (19922001) gebruikte hij voor het 
eerst beton als autonoom uitdrukkingsmiddel. Aanvankelijk diende 
het slechts om de ijzeren delen te verbinden. Maar beton bleek niet 
alleen sterk, het liet zich betrekkelijk gemakkelijk in allerlei vormen 
gieten en nam daarbij de huid aan van de gietmal. Kuijers fascinatie 
voor beton leidde vervolgens tot de Waterwerken (20012013), 
zeven kolossale collagesculpturen bij de spoorbrug over het 
AmsterdamRijnkanaal in Utrecht. De groep speelse betonnen 
beelden relativeert de louter functionele omgeving van het  
bedrijventerrein.

In 2004 kreeg Kuijer voor zijn beeldhouwkunst de Fentener van 
Vlissingen Cultuurprijs en in 2005 de Nederlandse Betonprijs.  
In 1993 won hij al de Charlotte van Pallandtprijs. Bekende sculpturen, 
naast de Waterwerken, zijn Springtij voor het hoofdkantoor van 
Koninklijke Boskalis in Papendrecht (2008) en Alliance voor  
de haven van Melbourne (2009). Werk van Kuijer bevindt zich  
onder andere in de collecties van het Centraal Museum in Utrecht,  
het Gemeentemuseum en Beelden aan Zee in Den Haag, het 
Stedelijk Museum in Amsterdam en het Lehmbruck Museum  
in Duisburg, alsook in particuliere verzamelingen in Nederland,  
België en de Verenigde Staten.

SCULPTUUR II 1990 
hout, beton en ijzer, h. 127 cm
collectie Gemeentemuseum, Den Haag

ALLIANCE 2009
gewapend beton, h. 9.5 m
collectie Port of Melbourne Corporation

ZONDER TITEL 1994
gegalvaniseerd ijzer en beton,  
h. 304 cm
collectie kunstenaar
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WATERWERKEN 2001-2013
gewapend beton, max. h. 12 m
industrieterrein Lage Weide, Utrecht
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Tijdens Beelden in Leiden 2014 zijn beeldhouwwerken van  
Ruud Kuijer te zien op vier verschillende locaties in de binnenstad  
van Leiden. Elke presentatie belicht een ander aspect van  
Kuijers oeuvre. 

•  Rijkmuseum voor Oudheden: Over het gebruik van beton  
bij de Romeinen.

• Museum Boerhaave: Over het gieten van een betonnen beeld.*
•  Rijksmuseum Volkenkunde: Over collagesculptuur,  

kubisme en ‘primitieve’ kunst.
•  Galerie LUMC: Over Kuijer en de moderne Nederlandse  

beeldhouwkunst.

*  In Museum Boerhaave zal tevens een videofilm worden vertoond  
over de Waterwerken.

WATERWERKEN 2001-2013
gewapend beton, max. h. 12 m
industrieterrein Lage Weide, Utrecht
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KLIMWAND 1996-2002
beton 
h. 14,4 m
recreatiegebied Spaarnwoude
collectie Recreatie Noord-Holland

Frans de Wit Prijs
voor jong Nederlands beeldhouwtalent

De aanmoedigingsprijs van de Stichting Beelden in Leiden is 
genoemd naar de Leidse beeldhouwer Frans de Wit (19422004). 
Het werk van De Wit kenmerkt zich door zin voor monumentaliteit 
en respect voor het materiaal. Naar eigen zeggen zocht hij met zijn 
kunst naar ‘nietgemaakte dingen’. De Wit studeerde in 1965 af  
aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. 
Direct daarna kreeg hij de opdracht een beeld te maken voor een 
school in Zoeterwoude. Met dit aluminium beeld begon een lange  
rij werken in de openbare ruimte, waaronder Elementen (1974)  
in Zutphen, Klimwand en Schijf in grofpuinheuvel (19861992)  
in Spaarnwoude, Vierkant eiland in de plas (19931996) in Rotterdam 
en Vijf beelden op een kromme (19962002) in Leiden. In 1970 
ontving Frans de Wit de Jacob Hartog Prijs en in 1993 de Neder
landse Betonprijs.

Tijdens de opening van ‘Beelden in Leiden’ wordt traditiegetrouw  
de Frans de Wit Prijs voor jong Nederlands beeldhouwtalent 
uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijs, in de vorm van een plaquette, 
is beschikbaar gesteld door de Stichting Frans de Wit en ontworpen 
door Jan Kleingeld. De driekoppige vakjury van de Frans de Wit Prijs 
bestaat uit Jop Ubbens (directeur van veilinghuis Christie’s),  
Jan Teeuwisse (directeur van museum Beelden aan Zee in Scheve
ningen en bijzonder hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Univer siteit 
Leiden) en Peke Hofman (kunstcriticus en curator). Om aan te 
geven dat de Stichting Beelden in Leiden zich voor langere tijd inzet 
voor ‘haar’ kunstenaars wordt de winnaar uitgenodigd om het jaar 
daarop opnieuw mee te doen. Winnaars van de twee voorgaande 
edities waren Marianne Lammersen en Izaak Zwartjes.
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Ontwerp + fotografie campagne
& BiL-zuil Stationsplein  
DOUBLEMATURED, LEIDEN  
www.doublematured.com
I.S.M. MERIJN TINGA, LEIDEN
www.ateliertinga.nl

Transport beelden
KORTMANN ART PACKERS & SHIPPERS
www.kortmann.nl

Fotocredits
LUUK VAN BINSBERGEN
alle foto’s: L. van Binsbergen
TIM BREUKERS
alle foto’s: T. Breukers
KIM VAN ERVEN
alle foto’s: K. van Erven
MARLEEN HARTJES
alle foto’s: M. Hartjes
CATINKA KERSTEN
alle foto’s: C. Kersten en Ola Lanko
JIMI KLEINBRUININK
alle foto’s: J. Kleinbruinink
NADINE VAN VELDHUIZEN
alle foto’s: N. van Veldhuizen
DIEKE VENEMA
alle foto’s: D. Venema
IZAAK ZWARTJES
portretfoto p. 63: DoubleMatured
foto p. 65: DoubleMatured
foto p. 66: G.J. van Rooij
foto p. 67: Zebra Fotostudio’s
RUUD KUIJER
alle foto’s: Rob Versluys
FRANS DE WIT
alle foto’s: M. de Haan
FOTO’S BEELDEN OP 
HOOGLANDSE KERKGRACHT
alle foto’s: DoubleMatured

COLOFON BEELDEN IN LEIDEN WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR
Bestuur
JOQUE MULDER 
voorzitter
HERMAN SCHOLTEN  
secretarispenningmeester
NELLEKE VAN VARICK  
contactpersoon kunstenaars
MARCUS ROOIJAKKERS
evenementorganisatie
ARJEN PELS RIJCKEN
sponsoring

Comité van aanbeveling
FERRY BREEDVELD voorzitter  
Raad van Bestuur LUMC
META KNOL directeur  
Museum De Lakenhal
RENÉ DE JONG programmamanager voor 
de economische agenda Leidse regio
ALEXANDER STRENGERS  
voorzitter kunstcommissie  
De Nederlandsche Bank
VINCENT ICKE hoogleraar  
theoretische sterrenkunde  
Universiteit Leiden
MARTIJN SANDERS voorzitter Vereniging 
Rembrandt, Holland Festival, Erasmusprijs
ELCO BRINKMAN senator

Jury
JOP UBBENS directeur  
Christie’s Amsterdam
JAN TEEUWISSE directeur  
Museum Beelden aan Zee
PEKE HOFMAN kunstcriticus en curator

Curator
FEICO HOEKSTRA

Ontwerp + productie catalogus 
DOUBLEMATURED, LEIDEN
Joris Smidt & Michel van Ruijven 

Drukwerk
PANTHEON DRUKKERS, AMSTELVEEN
www.pantheondrukkers.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
gereproduceerd worden, opgeslagen in een 
geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt op 
enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of welke manier dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  
van de uitgever.

ISBN/EAN 9789081925624

Copyright © 2014
Stichting Beelden in Leiden

MET DANK AAN

stichting
H.L. Drucker

fonds

Casper Faassen, Studio Projectie, Lek Makelaars,  
Daniel Pol, Marjolein van Haasteren, Sylvia ten Kley,  
Matilde Zijp, Izaak Zwartjes, Resi van der Ploeg,  
Elwine Spanjersberg en Allart Lakke

WERK &
O N D E R N E M I N G
S T I C H T I N G

78 79



80


