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We zoeken iemand wiens werk velen aanspreekt. Een kunstenaar, die veelzijdig is 
en in meerdere materialen werkt en denkt. Bij voorkeur ook iemand, die een relatie 
heeft met de kunstvakopleiding in Tilburg. Zou Maria Roosen bereid zijn hieraan 
mee te werken? We kennen haar werk van de vele tentoonstellingen maar we zien er 
naar uit persoonlijk kennis te maken met een internationaal gerenommeerde kunste-
naar. We leggen haar de vraag voor en krijgen meteen een positieve reactie. Ze nodigt 
ons uit voor een gesprek in haar atelier in Arnhem. Het atelier blijkt gevestigd te zijn 
in een voormalige kazerne aan de rand van de stad. Op het terrein geen spoor van 
die militaire voorgeschiedenis. Hoewel het complex besloten is, heerst er geen sfeer 
van een sacrale kunsttempel. Wel een broedplaats, waar kunst en natuur naadloos 
in elkaar overgaan. Lopend tussen kweekbakken voor planten en zwartgeblakerde 
boomstammen door komen we op de plek, waar Maria Roosen werkt: een grote witte 
ruimte met prachtig licht. Een grote werktafel, voltooid werk, klaar voor exposities, 
vele uiteenlopende materialen, schetsen, aquarellen en tussen dat alles enige me-
dewerkers. Ondanks de veelvormigheid van objecten op iedere denkbare plaats is er 
een sfeer van rust, ordening en inspiratie. Het kennismaken ging zo gemoedelijk, zo 
pretentieloos, dat er als vanzelf een gesprek ontstond, zonder een formele interview-
structuur. Maria Roosen blijkt een enthousiast verteller van begin tot eind.

Startend met de beste herinneringen aan de invloed van haar moeder, die haar 
echt op het spoor heeft gezet van de kunsten, begint ze te vertellen:

“Mijn moeder adviseerde mij om op de Havo voor textiele werkvormen te kie-
zen. Ik heb toen al ondervonden, dat het zoeken naar persoonlijke oplossingen voor 
gestelde beeldende problemen meer oplevert dan het hanteren van de bekende op-
lossingsstrategieën. Na de Havo even overwogen om naar de Vrije school te gaan, 
maar daar werd vooral vrijblijvend gebatikt en ik wilde echt meer. Dus een cursus 
modeltekenen gevolgd en van een vriend stilleven leren tekenen om zó werk te ver-
zamelen om ermee naar een opleiding te kunnen gaan. Ik werd aangenomen op het 
Mollerinstituut.

Ik had overigens bewust gekozen voor de Tehatex-opleiding [1] en niet voor de 
academie, omdat mijn beeld van een academie bepaald werd door mensen die uitslui-
tend met kunst bezig zijn. De veelzijdigheid van thuis wilde ik niet kwijt: ik wilde alle 
soorten mensen meemaken. Belangstelling voor kunst alleen vond ik toen te weinig, 
maar binnen een half jaar op het Moller was ik ook dag en nacht met kunst bezig. Bij 

[1]  De Tehatex-docentenopleiding maakte deel uit van het Mollerinstituut, dat onder de Katholieke 
Leergangen resorteerde.
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 Welke kunstenaar zou iets zinnigs kunnen opmerken over bronnen die 
gebruikt worden als uitgangspunt om tot beelden te komen? 
Dat was de vraag, die we ons stelden als voorbereiding op een interview.
Een persoon aan wie we de volgende vragen zouden kunnen voorleggen:

* In welke mate is je opleiding bepalend voor je manier van werken?

* Wat brengt het beeldend proces op gang?

*   In hoeverre maak je bewust of onbewust gebruik van je inspiratiebronnen?
   (herinneringen, wereld om je heen en kunst)

 *  Kun je goed werken binnen een vastgesteld kader, 
bijvoorbeeld een opdrachtsituatie?

* En hoe ga je om met kritiek binnen de kunstwereld?

door huib fens en christianne niesten
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de toelating op het Moller werd me gevraagd, wie mijn grote voorbeelden waren in de 
kunstgeschiedenis. Die had ik niet echt - dat veranderde toch iedere keer als ik weer 
meer leerde over een kunstenaar. Uiteindelijk wilde ik van iedere kennismaking met 
nieuwe kunstenaars leren.

Eenmaal gestart, raakte ik onder de indruk van de vele vakken, die we tegelijker-
tijd aangeboden kregen. Ik ben daar nu nog blij om. Het heeft me heel veel durf gege-
ven. Door met al die vakken kennis gemaakt te hebben, wist ik hoe ik mijn ideeën kon 
vormgeven. Ik ben wel altijd rebels geweest in het hanteren van de diverse technie-
ken: liever een persoonlijke mix, dan alles volgens de regeltjes. Ik kwam zo bijvoor-
beeld tot het weven in ijzerdraad.”

portret van giovanni arnolfini en zijn vrouw, detail.
jan van eyck, 1434

“Achteraf gezien heb ik veel te danken aan de lessen kunstgeschiedenis. Als kun-
stenaar reageer je toch op momenten uit de historie. Bij het maken van mijn zwarte 
bol  (‘Jan van Eyck was hier, 1434-1989’) was ik onder de indruk van het werk van Jan 
van Eyck. In het portret van Arnolfini hangt tegen de achterwand een stralende spie-
gel. In die spiegel is Van Eyck zelf zichtbaar. Hij maakt iets zichtbaar van de ruimte 
buiten de spiegel. Ik had die ervaring ook toen ik een zwarte glazen bol liet blazen 
en tijdens het afkoelen van het materiaal zag hoe het uiteinde van het roodgloeiende 

glas langzamerhand reflecterend werd. In die zwarte bol zag ik mezelf in de spiege-
ling tevoorschijn komen.

De kunstgeschiedenis kwam voor mij extra tot leven tijdens excursies. Het Moller 
was daar toen niet zo actief in, maar ik regelde iets waardoor ik met het Mollerinsti-
tuut naar Florence kon. Met de Witte Lelie uit Amsterdam - ook een lerarenopleiding 
waar een vriendin van mij studeerde - reisde ik al mee naar Florence en Venetië. Die 
ervaringen had ik niet willen missen.”

Het gesprek richt zich vervolgens op het docentschap: 
“Ik ontdekte ook hoe sommige docenten van hun lessen een heel theater wisten te 

maken, waardoor je geboeid en uitgedaagd werd en hoe andere collega’s iedere keer 
weer saai waren.

Tijdens de stageperiode kwam ik er achter, dat het reguliere lesgeven niets voor 
mij was. Als het over didactiek ging wilde ik altijd de codes doorbreken. Ik weet nog, 
dat ik stage liep bij een docent, die ook kunstenaar bleek te zijn. Dat maakte indruk. 
Dat wilde ik ook! In zijn lessen ging hij uit van wat de kinderen aansprak, afhankelijk 
van de gebeurtenissen van het moment. Aan het Mollerinstituut pleitte ik voor meer 
mannelijke docenten in het textielonderwijs; dit om de truttigheid te ontlopen. Maar 
nu ik zelf lesgeef wil ik dat er meer vrouwen lesgeven, omdat er meer vrouwelijke stu-
denten zijn en omdat de kunst de vrouwelijke inbreng hard nodig heeft.

Na mijn studie ben ik wel les gaan geven, maar dan meteen op academies. In Gro-
ningen heb ik les gegeven vanuit mijn eigen ervaringen met mijn werk en vanuit een 
eigen enthousiasme. Ik had zoveel te melden over mijn persoonlijke levenslessen, dat 
ik het soms lastig vond om naar studenten te luisteren. Sommigen hadden daar geen 
last van, anderen werden knettergek van mij. Ik probeerde mijn opdrachten zodanig 
te formuleren dat de studenten zicht kregen op mogelijke oplossingen. Het kader van 
de opdracht werd daardoor geen beperking, maar betekende juist vrijheid en uitda-
ging om tot spannende beelden te komen.

Natuurlijk waren er ook studenten, die na twee weken nog steeds niets gepres-
teerd hadden, maar wel ‘thuis hadden zitten nadenken’! Ik vond het jammer van de 
kostbare tijd, waarin beelden tot stand hadden kunnen komen. Om ze te helpen en 
uit de tent te lokken, gaf ik ze de opdracht om het hele lokaal totaal te veranderen en 
wel binnen een week - om de beurt kreeg iemand anders de opdracht. Dit maakte ze 
los: het daagde ze uit eens een groot gebaar te maken. Al doende raakten ze over een 
dood punt. De een strooide zand op de vloer, een ander ging met de meubels die aan 
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de gang en weer een ander zocht het in het beïnvloeden van de geur. Ik had mijn doel 
bereikt.

Zelf werk ik nog steeds zo: tijdgebonden experimenteren op een heldere, directe 
manier op zoek naar de essentie van het materiaal, een gevoel of idee. Al doende ont-
dekken, bekijken, bijstellen en doorgaan.

Processen komen bij mij altijd op gang vanuit een zekere noodzaak. Ik heb daar-
bij tijd nodig om me te kunnen concentreren; reflectie om te ontdekken welke vragen 
er leven. Reflectie ook vanuit het omgaan met het materiaal. Ik heb een tijd gehad, 
dat ik vijf tekeningen per dag maakte. Tekeningen over dingen uit mijn omgeving. In 
de eerste tekening laat je gewoon van alles gebeuren; in de tweede ontdek je waarover 
het zou kunnen gaan; in de derde denk je “zo ga ik het maken”en in de vierde komt 
alles goed. Wat moet je dan nog met de vijfde? Dan maak je je kwast schoon en blijkt 
dat je de voorgeschiedenis aan het wegwerken bent en tot de echte kern komt.

Zo merkte ik bijvoorbeeld met een wortel in m’n hand dat het regende. Vervol-
gens ontstond al tekenend een wortelregen en het uiteindelijke resultaat was een dui-
zendtal wortels in een Antwerps theater.”

“Ik weet hoe de dingen eruit zien als ik dicht bij mezelf blijf, ik weet hoe ik me 
voel, hoe ik in m’n lijf zit. Het startpunt ben ikzelf en mijn omgeving, het thema is IK.

Ik handel vanuit mijn gevoel bij de dingen en bij de situaties waarin ik me bevind. 
Na het overlijden van mijn vriend Gerrit maakte ik een houten ketting. Dat begon 
met het rond maken van houten stammen. Ik kon op dat moment niet anders. Het 
was voor mij een vorm van mediteren. In het werken vond ik troost en tegelijk een 
mogelijkheid om mijn woede te uiten. Vanuit mijn gevoel was ik gaan handelen om 
vervolgens te kijken welke kant het op zou kunnen. Zo kwam ik bij het laatste kleine 
bolletje tot het maken van een ketting voor de sterkste man. Dat klinkt therapeu-
tisch, maar het is een vorm om tot de essentie van het handelen te komen, en om de 
noodzaak te voelen waarom iets gemaakt moet worden.

“Overigens denk ik, dat Arte Povera voor mij ook een inspiratiebron is geweest, 
omdat het daar o.a. ging over omgaan met natuurlijke materialen - het meest inspire-
rende voorbeeld of het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld daarvan zijn de 
door Kounellis tentoongestelde paarden. Je hoeft niet te bedenken wat je ermee kunt 
doen, want in het omgaan met de materialen worden de eigenschappen vanzelf dui-
delijk. In de kunstgeschiedenis kun je ontdekken hoe anderen oplossingen gevonden 
hebben. We zijn wel met z’n allen bezig he, met het onderzoek naar het beeld.

Met collega-kunstenaars over het werk praten, kan ook verhelderend zijn. Dat ge-
beurt dan meestal tijdens het bezoeken van tentoonstellingen of ateliers. Overigens 
mis ik de kritische toon van de vroegere kunstkritiek wel. Ik heb geen behoefte aan 
oppervlakkige kijkers. Mensen als Anna Tilroe en Hans Hartog de Jager hebben echt 
iets te melden, ze houden je scherp.”

Het gesprek wordt afgerond met de uitnodiging te kijken in een andere atelier-
ruimte. We lopen tussen haar werk door en zij geeft ons kunstbeschouwing op lo-
catie. Onder andere zien we veel glazen vormen, zowel hangend als liggend. Terwijl 
ze ons rondleidt vertelt Maria over de expertise van haar glasblazers, over toevallige 
vormen die je van de natuur cadeau krijgt. De zwartgeblakerde boomstammen, waar-
langs we binnengekomen zijn, blijken mallen te zijn waarin deze glazen vormen zijn 
ontstaan.


