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Overigens organiseert KienhuisHoving bescheiden exposities 
over moderne kunst en wel onder de titel:

Wie is er bang voor moderne kunst?

In dit kader exposeerden bij KienhuisHoving:
Herman Krikhaar, schilderijen, 2000

Jan de Beus, schilderijen, 2001
Theo Wolvecamp, schilderijen, 2002
Pierre van Soest, schilderijen, 2003

Erik Oldenhof, schilderijen, en Ben Oldenhof, beelden, 2004
Bert Teunissen, Domestic Landscapes, fotografie, 2005

Henk Lassche, schilderijen 2005

De kunstcommissie van KienhuisHoving (Oonk / Van der Vaart / Top) 
is benieuwd naar uw reacties. U kunt ons berichten per e-mail 

(t.g.van.marle@kienhuishoving.nl) 

PANTHEON 25 POSTBUS 109 7500 AC ENSCHEDE

TEL. 053 – 480 42 00

www.kienhuishoving.nl
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Foto’s: Onno Boermeester en Helen Joyce



 

Rita Kok: Wandkleden op de keper beschouwd

Ruimtelijk werk

 Ik weet het nog goed: voor het eerst op kamers: 

schrootjesplafonds, magazijnstellingen in blank vuren en voor het 

raam “in-betweens”, gordijnen die het mogelijk maakten naar buiten 

te kijken maar het naar binnengluren beletten. “In-betweens” waren 

in de mode in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Zij werden 

langzaam maar zeker verdrongen door horizontale en verticale 

lamellen. 

 In het werk van Rita Kok duiken de “in-betweens” weer 

op: Nu niet meer functioneel, maar kunstzinnig.

 In de jaren ’70 begon Rita te weven. Zij ontwikkelde een 

spel van schering en inslag tot een geheel eigen vormentaal, geweven 

in een diafaan (transparant) verband. 

 Het materiaal is vooral linnen, juist omdat het volgens 

haar zo natuurlijk van aard is. Linnen heeft “body” en door de glans 

geeft het zijn kleur terug.

 Rita maakt wandkleden en daarmee volgt zij een lange 

traditie. Al in de negende eeuw maakte men weefsels die bedoeld 

waren om aan de muur te hangen. Aanvankelijk ter bescherming 

tegen de kou.

 Uit die tijd dateert het begrip “een kamer tapijten”. Dit 

betekent een serie van zes of zelfs meer tapijten van gelijke hoogte 

en varieerbaar naar behoefte wat betreft de breedte, die tezamen 

als het ware een kamer vormden rond het haardvuur in de grote 

ridderzalen.

 Wandkleden kwamen tot stand in een samenwerkings-

verband tussen ontwerper en wever. Paste de ontwerper zich 

aanvankelijk aan aan het materiaal, gaandeweg ging hij meer zijn 

stempel drukken op het productieproces.

 Ontwerpers waren vaak kunstschilders zoals Hennequin 

de Bruges (Angers 1375) of Peter Paul Rubens (1577-1640) die 

gaandeweg meer gedurfde composities aanreikten: monumentale, 

ruimtelijke voorstellingen met figuren die vol-plastisch gevormd 

waren, het liefst in “claire-obscur”. Schetsen werden omgezet in 

kartons, die op het getouw vertaald werden. 

 Dikwijls in meer dan 150 kleuren en met een 

toenemend aantal kettingdraden. 

Wandkleden werden statussymbolen, slechts bereikbaar voor een 

kleine groep. Door de slechte economische omstandigheden werden 

in de achttiende eeuw bijna geen wandkleden meer gemaakt, mede 

omdat de vroegere cliëntèle zich deze aankopen niet meer kon 

veroorloven.

 In de jaren ‘30 van de vorige eeuw beleefde het genre 

een voorzichtige wedergeboorte. Deze wandkleden hadden geen 

dieptewerking, weinig kleur en waren van grover weefsel.

In de jaren ‘70 herontdekten zowel professionele kunstenaars als 

amateurs het weefambacht met natuurlijke materialen. Textiele 

kunstvormen emancipeerden, zonder dat direct aansluiting werd 

gezocht bij de gangbare ontwikkelingen in anderekunstvormen. 

 In vergelijking met de hoogtijdagen van Rubens heeft 

de wever van nu geen rekening meer te houden met een 

ingewikkeld ontwerp van een ander, maar kan hij eens temeer 

zichzelf ontplooien.

 En dat doet Rita Kok.

De geometrie in haar patronen doet bepaald streng aan en lijkt in 

tegenspraak met de bescheidenheid van haar kunstzinnig optreden. 

Die strengheid vindt ook een tegenpool in de keuze van de gebruik-

te materialen, zoals het eerdergenoemde linnen, samen met perspex, 

vissnoer, rubber en dun metaaldraad.

 Zachte natuurlijke draden verweven met materialen die 

met het licht spelen. De laatste jaren lijkt haar werk opener te 

worden, minder streng en minder geometrisch.

 In een tijd waarin veel architectuur strak en zakelijk is 

(“minimal”), vormen haar kleden speelse accenten tegen de muur.

Net als de “in-betweens”  uit de jaren zestig en zeventig breken zij 

het licht, nu niet functioneel, maar esthetisch. 

 Wanneer haar wandkleden enige centimeters van de 

muur hangen komen zij tot leven. Bij een goede belichting 

worden de patronen van de kunstwerken als silhouetten op de 

wand geprojecteerd. Is de zon de lichtbron dan lijkt het werk van 

Rita pas echt tot leven te komen.

 In het werk ontbreken de kepers, dat wil zeggen de 

weefpatronen met diagonaal voortlopende reliëfstrepen. Bij het 

spreekwoordelijk “op de keper beschouwd” zoekt zij de grens waar 

wandkleed overgaat in ruimtelijk object, namelijk daar waar het in 

plooien valt of vrij in de ruimte lijkt te zweven.

 Rita’s kunstwerken willen niets toedekken, maar juist de 

toeschouwer in de gelegenheid stellen licht te ervaren en ruimte te 

ontdekken. fj

Li
nn

en
 p

er
sp

ex

Li
nn

en


