
Land art rond het Eemklooster
23 april t/m 30 oktober 2022
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Meet & Greet een kunstenaar*

11 juni  11:00 uur   Chiel Kuijl,  
Peggy Eras,  
Peter Huibers/ Duo Sonido

9 juli 11:00 uur   Jan Everwijn,  
Jos Smink,  
Hedy Hempe

20 aug. 11:00 uur   Thea van Vliet,  
Jacomien Boonstra &  
Yolanda van Dongen

24 sept. 11:00 uur   Johan Sietzema,  
Peggy Eras

30 okt.  laatste dag  Elsbeth Pilz & Hester Pilz,  
Carola Mokveld

*  Check de actuele planning op:  
www.pubart.nl/Tentoonstellingen/Land-Art-Stille-Omgang/



Voorwoord
Het Eemklooster bestaat 90 jaar en is nu geen klooster 
meer, maar een verzamelplek voor o.a. bedrijven, ateliers 
en kinderdagverblijven. Toch is de sfeer in het park rond de 
gebouwen nog die van rust en contemplatie. 

Vorig jaar hebben we voor dit kunstproject een voorstel gedaan 
bij de gemeente Amersfoort en kunstenaars gezocht die met 
deze buitenruimte aan de slag wilden gaan. De gemeente was 
enthousiast en ook het Eemklooster was blij met dit initiatief.

Veertien kunstenaars reageren met hun werk op deze 
bijzondere locatie! De expositie laat zien dat deze unieke locatie 
een plek is om samen te genieten van kunst, natuur en cultuur. 
Zij toont de kracht van land art en de kunstenaars.
Door kunst te plaatsen 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. 

U ontdekt een bijzondere parkachtige buitenruimte en wordt 
daarbij verrast door de kunstwerken. Even ontsnappen aan 
de hectiek van de dag is heerlijk ontspannend. Dus maak van 
deze Stille Omgang een moment om tot uzelf te komen en te 
genieten van de kunst en de natuur.

Elganan Jelsma & Peggy Eras



Hier
Mijn werk is ontstaan uit een 
samenvoeging van schets en schrift.
Het zoeken via een soort aflezen en kennis 
verzamelen over een specifieke plek; wat 
heeft deze plek nog nodig, wat hoort daar.
Zo’n beschrijving vervliegt in een 
handeling, een spoor van materie, ditmaal ‘ingewikkeld’, met 
verstrengelingen, plooien, bindingen, aftasten met het zicht, het 
kijken en begrijpen van een samen-stelsel van woordachtige 
geschreven letters in de ruimte, om direct af te kunnen lezen. 
Ingezwachteld schrift, leesbaar op de grens tussen beeld en taal, 
een vertaling.
Een ‘Hier’, ode aan het nu.

1   Johan Sietzema
Leeuwarden, 1953
www.Johansietzema.nl



Vest (om aan te trekken)
Beschutting tegen je omgeving, 
iets aantrekken, aankleden.
B.v. in een gebreid vest, uit 
wilgenteen gevlochten als een 
jasachtig object. 
Er even in te verwijlen, in te 
gaan staan, armen door de 
korte mouwen gestoken, armen 
gespreid, open staan voor de 
omgeving en even genieten van 
waar je bent.
Er even stil bij staan (en dit 
vastleggen met een selfie 
misschien).

2   Johan Sietzema
Leeuwarden, 1953
www.Johansietzema.nl



Herinnering
je geheugen vervaagt
zoals wolken komen en gaan
weerspiegelt dit water je herinnering

Dit werk is gemaakt naar aanleiding van de ziekte van 
Alzheimer, die het leven van mijn vader over heeft genomen. 
Alle herinneringen vervagen, de mensen worden niet meer 
herkend. 
Maar door de gaten in de tegenwoordige tijd, komt zijn jeugd 
weer naar boven.

In de vijver drijft een foto waarbij het gezin uit zijn jeugd is 
verdwenen, de wolken weerspiegelen zich in het water, waar wij 
het gezin weer vaag herkennen.

3   Carola Mokveld
Eindhoven, 1959
www.carolamokveld.nl



Mediation
Vijf figuren
Bijten zich vast
Op het scherpst van de snede

Vergeten hun zachte kanten
Verbergen zich
Achter ruwe bolsters

Zagen poten
Van onder stoelen.

4   Jan Everwijn
Zuidzande, 1950
www.janeverwijn.nl



Horizon
Mijn werk is gebaseerd op structuren uit de 
microbiologie. Kleine elementen vormen 
samen een groter geheel, waarbij met name 
het rizoom (de wortelstok) de groeivorm is 
die je telkens weer terug ziet keren. 
Vanuit iedere groeikern ontstaan uitlopers, die verderop weer 
een groeikern vormen waaruit nieuwe uitlopers ontstaan, 
enzovoorts. Deze structuur wordt bij uitstek zichtbaar door 
beweging die de bezoeker zelf kan veroorzaken.
De architectuur van draden vormt een ruimte in het landschap. 
Een rustplek, een andere werkelijkheid.

(De titel verwijst naar een beeldverhaal van Lian Ong waarin een volk 
op de vlucht voor een ziekte de onzichtbare draden binnen de eigen 
gemeenschap ontrafelt.)

5   Chiel Kuijl
Naarden, 1971
www.chielkuijl.nl



Perpetermobile, evenwicht in beweging
Vele stille omgangen zult u aanschouwen als u de tijd neemt om 
werkelijk even stil te staan bij de Perpetermobile.

Fysiek is de mobile een 
stille omgang in de meest 
letterlijke zin van het woord, 
maar hoe zit dat mentaal? Wat 
gebeurt er innerlijk met je?
Stilte treedt in, rust daalt 
neder.
“Ware rust is niet het 
ontbreken van beweging, het 
is evenwicht in de beweging.” 
(Feuchtersleben)

6   Peter Huibers
Haarlem, 1957
www.peterhuibers.art



In stilte om(ge)gaan
Associaties:
Geweld, zinloos geweld. Religies, geweld binnen religies. 
Inspirerende figuren, mensen die de wereld kunnen veranderen. 
Volgelingen, ‘vogels van diverse pluimage’. Mensen die de 
wereld op zijn kop zetten. Geweld, zinloos geweld.

Centraal staat een hoge omgekeerde stronk van een gouden 
regen. In een cirkel eromheen staan 12 verschillende 
boomstronken overal vandaan. Uit binnen- en buitenland. 
Allemaal op zijn kop. Iedere beschouwer kan zelf associëren 
en betekenis geven aan getallen, diversiteit en opstelling. 
Tijdens mijn laatste reis door Spanje heeft het idee meer 
vorm gekregen. Het is met allerlei materialen in de natuur 
uitgeprobeerd en fotografisch vastgelegd.

7   Jan Everwijn
Zuidzande, 1950
www.janeverwijn.nl



Sluiers
Door het bos gaat een Stille omgang 
van 47 sluiers. Het getal 47 is een 
positief teken van de engelen dat succes 
symboliseert als resultaat van al je 
inspanningen. Het herinnert je eraan dat 
je alles moet waarderen wat je tot nu toe 
in je leven hebt gedaan. Neem dingen 
niet als vanzelfsprekend aan en waardeer 
niet alleen grote doelen, maar ook kleine. 
Met de sluier proberen we iets te verbergen. De kleur paars 
wordt ook wel gezien als een symbool voor passie, inventiviteit, 
inspiratie, originaliteit en spiritualiteit.
Gemaakt van wilgentenen en steigernet van de watertoren van 
Bussum.

8   Peggy Eras
Tilburg, 1955 
www.peggyeras.nl



Stille Omgang 
Stille Omgang symboliseert voor mij de 
natuurlijke cyclus van leven en dood die zich 
ondanks alle menselijke drukte voltrekt. Het 
uitgangspunt is stapelen met dode takken 
die in de kloostertuin te vinden zijn. 

Alle takken zijn verschillend en daardoor krijgt elke tak zijn 
eigen functie en bestemming in het geheel. Die verschillen zijn 
aanknopingspunten die de verbinding mogelijk maken. Het in 
elkaar passen vraagt om gevoel, geduld en volharding. 

Tijdens het werken met natuurlijke materialen in het landschap 
ga ik op zoek naar de juiste lijn, beweging en richting. Zo 
ontstaat een bouwsel met natuurlijke vanzelfsprekendheid. 

9   Hedy Hempe
Geleen, 1968
www.hedyhempe.nl



Portretten 
Met de combinatie van een serie grote portretten verbeelden de 
kunstenaars een innerlijke kracht waarmee zij de sfeer van rust 
van deze bijzondere plek willen versterken.
De portretten vormen een tegenhanger in deze onrustige en 
vluchtige tijd en zijn een plek voor de voorbijganger om even 
letterlijk stil te blijven staan.
De portretten zijn geschilderd op 
(hergebruikt) steigerdoek, refererend 
aan de bouw en de ontwikkeling van het 
kloostergebouw. De transparantie versterkt 
de verbinding van de portretten met hun 
omgeving. Gekozen is voor een sober en 
eenvoudig materiaal en kleurgebruik om de 
sfeer van rust en contemplatie te versterken.

10   Yolanda van Dongen
Den Haag, 1959
www.boonstravandongen.nl

Jacomien Boonstra
Surhuisterveen, 1964



Waar vinden wij zingen?
In dit werk onderzoeken Elsbeth en Hester 
de nederigheid en de kracht van de 
verstilling. Ze verleiden de bezoeker om oog 
te hebben voor de kleine wonderen die ons 
omgeven. Bidstoelen, kastjes, een doopvont, 
keramische ‘zwam/wijwaterbakjes’, met 
daarin foto’s die de wereld van de kleine wonderen aan ons 
tonen, vormen samen een installatie waarin de toeschouwer 
als deelnemer wordt uitgenodigd. Het werk kan alleen geknield 
op bidstoeltjes, die tegen de bomen geplaatst zijn bekeken 
(en ervaren) worden. ‘Waar vinden wij zingen?’ kwam in nauwe 
samenwerking tot stand, vanuit de eigen kunstdiscipline. Zo is 
er een mooie synthese ontstaan tussen fotografie (Elsbeth Pilz) 
en keramiek en installatiekunst (Hester Pilz).

11   Elsbeth Pilz
Oss, 1961
www.elsbethpilz.nl

Hester Pilz
Eindhoven, 1959
www.hesterpilz.nl



Kapel
De natuur is voor mij heilig, een gewijde 
plaats voor rust, bezinning en inspiratie, 
zij is tevens een voorwaarde om te 
kunnen leven.
Mijn installatie ‘Kapel’ heb ik dan ook 
gemaakt van natuurlijke materialen (was, 
veren, bloemen, takken, bladskeletten 
en kaasdoek) en is daarmee een ode aan de natuur.
De bloemen die ik heb verwerkt komen voornamelijk uit 
rouwboeketten.
Door het ophangen van deze gotische ramen en het roosvenster 
ontstaat een ruimte die doet denken aan een kapel.
De locatie van mijn kapel is bewust vlakbij de kleine 
begraafplaats gekozen, waarbij herdenken centraal staat.

12   Thea van Vliet 
Vlaardingen, 1956
www.theavanvliet.nl



139
Achter het gesloten hek was de begraafplaats van de zusters 
van Onze Lieve vrouw van Amersfoort.
Op dit kerkhof lagen ooit 139 zusters begraven. In 2009 werden 
ze na verkoop van het klooster herbegraven in Amersfoort.
Hier staan nu 139 zwarte emmers met witte lakens er in.
Op de lakens een kruis. Een installatie die verwijst naar het 
verdwenen bestaan van de zusters.
Zwart en wit, de kleuren van hun habijt. De emmers als 
verwijzing naar ‘de werken’. Het laken, onbevlekt, maar door de 
tijd dat het werk hier staat, zal ook dat veranderen…
Ook de zonnebloem, symbool van de zusters zal wel dan niet 
haar weg hier vinden. Zoals de zonnebloem de stand van de zon 
volgt, zo willen wij ons keren tot het eeuwige Zonnelicht,
Christus – door Maria.

13   Carola Mokveld
Eindhoven, 1959
www.carolamokveld.nl



Perpetermobile, 
evenwicht in beweging
Op deze plaats in het 
bos een tweede mobile 
van houten staven in een 
bewegend evenwicht. 
Maar nu tussen de bomen 
in plaats van bij een open 
vlakte zoals eerder in deze 
stille omgang.
“Ware rust is niet het 
ontbreken van beweging, 
het is evenwicht in de 
beweging.” 
(Feuchtersleben)

14   Peter Huibers
Haarlem, 1957
www.peterhuibers.art



Anna
Anna leerde haar dochter Maria 
lezen. 
‘Vrouwen die kennis doorgeven 
aan de volgende generatie’ is al 
jarenlang een belangrijk thema in 
het werk van Elganan en stond de 
afgelopen 200 jaar ook centraal bij 
de Zusters. 
In het kloostercomplex waren 
een meisjesinternaat, het Lyceum ‘Onze Lieve Vrouw ter Eem’ 
en de kweekschool ‘Sint-Agnes’ gevestigd. In totaal was het 
Eemklooster een verblijfplaats voor ongeveer 500 zusters en 
meisjes.
Het werk is gemaakt van oude banners van musea.

15   Elganan Jelsma
Dordrecht, 1964
www.elganan.nl



16   Jos Smink 
Amersfoort, 1951
www.jossmink.online 

Knotwilgen
Voor deze 
buitententoonstelling heb ik 
in de vorm van een soort kale 
knotwilgen, bakens van rust 
en stilte in het landschap, 
mijn kunstwerk opgebouwd. 
Geplaatst langs het pad van 
de Stille Omgang en in de 
nabijheid van het voormalige 
klooster staan ze, verzonken 
in zichzelf, roerloos op hun 
plek. Een beeld van verstilde 
rust in de context van een 
kloostertuin.



Klaaglijn
Het is zo Hollands dat klagen, 
het is een gewoonte en niemand 
kijkt er van op. Vaak lokt de ene 
klacht de andere uit. Mensen gaan 
met elkaar een dialoog aan of die 
klacht nu wel zo gegrond is, zelf 
weten ze wel een betere. In stilte 
valt er niets te klagen. De klager 
heeft zijn zegje gedaan en heeft 
zijn hart gelucht, ik hang het in 
de lucht. Ontstaan in de trein naar 
Maastricht. Een vrouw die de hele treinreis zat te klagen. Het 
idee was geboren. Dit geklaag heb ik uitgewerkt in een klaaglijn 
gemaakt van oude zeilen.

17   Peggy Eras
Tilburg, 1955 
www.peggyeras.nl 



Het Eemklooster
Het in 1932 gebouwde klooster 
bestond uit drie delen: een 
meisjesinternaat, het Lyceum 
‘Onze Lieve Vrouw ter Eem’ en de 
kweekschool ‘Sint-Agnes’. 
In totaal bood het Eemklooster 
een verblijfplaats aan ongeveer 
500 zusters en meisjes. 
Het klooster behoorde tot de in 
1822 opgerichte congregatie van 

de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Het kloostercomplex is ontworpen in de stijl van het 
traditionalisme en wordt gekenmerkt doordat de vorm wordt 
bepaald door de bestemming; elk type bestemming levert 
karakteristieke vormen op. 
De vormgeving van architect B.J. Koldewey, in samenwerking 
met W.C.A. Kroese, is sober en behouden. Ambachtelijkheid is te 
zien in de detaillering en het materiaalgebruik; hout, baksteen, 
natuursteen en dakpannen. Het is een soort ‘gesamtkunstwerk’; 
een integratie met de aanwezige 
kunst zoals beeldhouwwerken, 
muurschilderingen en glas in lood. 
Het kloosterterrein is onderdeel 
van de Utrechtse Heuvelrug. Er is 
een sterke relatie tussen de groene 
gebieden rondom. Een prachtige plek 
voor een land art tentoonstelling.



Land art ‘Stille Omgang’
23 april 2022 - 30 oktober 2022

Organisatie:  Stichting PubArt, 2022
Projectleiders:   Elganan Jelsma en Peggy Eras
Grafische vormgeving:  Rob Schultheiss

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

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.

Locatie
Het Eemklooster, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort
Terrein vrij toegankelijk dagelijks van 10:00 - 20:00 uur.
www.eemklooster.nl  -  www.pubart.nl 

De expositie is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Amersfoort en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


