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Ria van Eyk (1938 Venlo)  Een oeuvre 
 

 portret Ria van Eyk door Peter Cox 
 
30 Augustus vindt om 15 uur de opening in museum voor hedendaagse kunst De Pont in Tilburg plaats van een zeer 
bijzondere tentoonstelling ter ere van Ria van Eyk die door de jury van de Beeldende Kunstprijs 2014 van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant aan haar hele oeuvre is toegekend. 30 Augustus t/m 26 oktober 2014 
 
Ria van Eyk studeerde van 1955-1959 aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, reisde naar Denemarken 
en IJsland en was docent aan de academies in Eindhoven, Krefeld en ’s-Hertogenbosch. Een zeer veelzijdig kunstenaar, die 
aanvankelijk vooral bekend werd om haar wandkleden maar evenzeer uitblinkt in het creëren van schilderijen, tekeningen en 
monumentale werken in opdracht. 
 
Via haar studie, eind jaren 1950, zal zij in contact zijn gekomen met de kunstenaars die aan de basis hebben gestaan van de 
kunst van abstractie en constructivisme  zoals Malevitsj (1878-1935) en Mondriaan (1872-1944). 

 

                                                                                                                                  
Malevitsj,wit supermatistisch kruis, 1920-1921    Mondriaan, compositie dambord, 1919 
 
Ria van Eyk was 10 jaar toen het geweld van CoBrA (1948) losbarstte. Het blijft natuurlijk altijd raden waarom een kunstenaar 
kiest voor wat ze kiest, ik heb het haar niet gevraagd, maar ik zou me voor kunnen stellen dat Ria al heel spoedig meer het 
gevoel zal hebben gehad ordening in het leven te willen zoeken. Het zou ook kunnen dat het geweld van de tweede 
wereldoorlog en de oorlog tussen Noord- - en Zuid Korea in 1950 en nog later de neergeslagen opstand in 1956 door  Rusland 
in Hongarije om stilte vroeg. Veelal weten we zelf niet precies waar we onze drijfveren vandaan halen. Het blijft iets mysterieus 
waarom bij dezelfde gebeurtenissen de een naar links en de ander naar rechts afslaat. 
 

                                                                                
Karel Appel,1947 Stedelijk museum Schiedam        Ria van Eyk, monochroom geweven, 1980  
 
De CoBrA beweging wilde de wereld veranderen. De wereld van de volwassene deugde niet, het waren juist de volwassenen 
die van de wereld een puinhoop maakten, nee, zij wilden zijn als kinderen, onbevlekt, spontaan en eerlijk. 
De onstuimigheid van CoBrA zal Ria van Eyk vermoed ik niet zo aangesproken hebben, misschien wel de kleur. 
Uit de kunstwerken van Ria van Eijk komt een meer introverte persoon naar voren die van hieruit naar de buitenwereld kijkt, ook 
een persoon die zich kwetsbaar opstelt, iemand die het misschien van binnen hoort stormen maar deze storm met zachte hand 
en liefdevol tot bedaren weet te brengen. 
 
Ria van Eyk zal zich meer thuis gevoeld hebben met de Nederlandse Nul – beweging, meer internationaal  ZERO genoemd, 
eind vijftiger - begin jaren zestig, die met minimale, zuivere, eerlijke middelen en materialen de wereld vormgeven. ZERO was 
een zoektocht naar een balans tussen positief en negatief, naar een objectiviteit, een neutraliteit en een compromis van 
tegenstellingen. De meeste kunstenaars van de ZERO en Nul - beweging waren een generatie ouder dan Ria van Eyk, 
kunstenaars geboren in de jaren twintig, begin jaren dertig. 
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Ria v. Eyk, Negen diagonalen in vierkant, wol geweven, 1972     Walter Leblanc, Twisted strings op doek, 1972/73 (ZERO) 
 
Ria van Eyk behoorde niet tot de ZERO beweging en het zou kunnen zijn dat Walter Leblanc (1932-1986) een onbekende voor 
haar was. Toch zijn er overeenkomsten, de soberheid en strakke indeling van hun werk , maar ook het materiaal, werkt Ria van 
Eyk met geweven wol, zoekt Walter Leblanc de oplossing in gedraaide katoendraden die gespannen werden op een 
monochroom, meestal wit vlak. Los van bovengenoemde stromingen zal Ria van Eyk zich gesteund hebben gevoeld door de 
conceptuele kunst uit de jaren 1970. In Nederland zal Ria van Eyk zeker met belangstelling het conceptuele werk van JCJ 
Vanderheyden (1928-2012) gevolgd hebben. 
 
Geheel nieuw bij Ria van Eyk is dat zij een totaal nieuwe weg heeft ingeslagen met betrekking tot het maken van wandkleden, 
een ‘ambachtelijke’ kunst die afhankelijk was van opdrachtgevers en niet hoorde bij de ‘vrije’ kunsten. Vrije kunstenaars  
hadden zich vrijgemaakt van opdrachtgevers. Ria van Eyk draaide de zaak om door opdrachtgevers te bevrijden uit hun 
isolement van vastgeroeste opvattingen, die eisten dat wandkleden een bepaalde functie moesten hebben, voldoen moesten 
aan de eisen van de opdrachtgever en de onderliggende iconologie dat een bepaald verhaal moest worden uitgebeeld. Bij 
autonome textielkunst, ligt het initiatief meer bij de kunstenaar, die de opdrachtgever mogelijkheden voorstelt. De figuratie 
verdwijnt meer uit het gezichtsveld van de kunstenaar; het beeld wordt gezuiverd en abstract weergegeven. 
 
Belangrijk voor Ria van Eyk was de Poolse kunstenaar Magdalena Abakanowicz (1930) die in de jaren zestig begon met het 
creëren van autonome textielkunst met touw en sisal als natuurlijke materialen. De invloed van de ZERO - Nul - beweging 
waarin spijkers, ijzerdraad, bouten, dons, touw en andere eenvoudige materialen een status in de kunst verwierven zal zeker 
van betekenis zijn geweest. 
 

             
 Abakanowics, 1971                                                               Armando, 9 boutenreliëf, 1961-1963 
 
In tegenstelling tot de barokke en dramatische kunstwerken van Abakanowicz kiest Ria van Eyk voor het constructivisme 
waarbij lijn, vorm, kleur en licht voldoende zijn om de stilte weer te geven. 
 
De wandkleden van Ria van Eyk zijn ‘vrije-los-hangende schilderijen’ , die nog een stap verder ‘installaties’  genoemd worden;   
totaal vrije werken in de ruimte. In Nederland maar ook in vergelijking met het buitenland heeft Ria van Eyk  een voortrekkersrol 
gespeeld. 
 

        
                                                                   Kleurentotem 1983/86  Rechthoek 1979 en open driehoek in rechthoek 1975/76 
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The Lovely Weaves (1969-1971)                           
Min of meer als een reactie op de werken van Abakanowics met haar touw en sisal materiaal ontwikkelt Ria van Eyk van repen 
kunststoffolie strenge werken in zwart en wit. Helaas was 1973 een ongelukkig jaar. ‘The Lovely Weaves’  ging verloren in 
Polen tijdens de reizende tentoonstelling ‘Nederlandse Textielkunst’. Misschien is de lezing ‘Een harnas met zachte voering’  in 
1983 van Maarten Beks (1929-2001) in het Textielmuseum wel op het werk van Ria van Eyk van toepassing. 

 
My Woven Diary, 1976, is een van de belangrijkste werken die Ria van Eyk maakte tot 1983. Het begrip tijd en ambachtelijke 
handeling werden bewust aan elkaar verbonden; kleurenschema en een vaste ordening van één baan per maand vormden een 
uitgangspunt. De invloed van het Bauhaus (1918-1932) is in veel werken zichtbaar. Het doet me ook denken aan de 
conceptuele kunstenaars van de jaren 1970 waarvan onder andere On Kawara (1932) een belangrijke vertegenwoordiger was. 
In zijn ‘Today’ schilderijen plaatst hij iedere dag op een monochrome achtergrond met witte letters de dag waarop het werk 
gemaakt is. 

 

  
Ria van Eyk: My Woven Diary, 1976                                                       On Kawara, 2 december 1976 
 
Reminiscentie aan Siena 
Ria van Eyk is erg onder de indruk van Siena en de kunst die deze plaats heeft voortgebracht. Wie een bezoek aan deze stad, 
brengt , ik weet het uit eigen ervaring – heb hierover al verschillende keren verteld, is verloren. De kleuren van het Piazza del 
Campo, de palazza’s, al dat goud in het beroemde altaarstuk ‘Maestà’ (1308-1311) van Duccio di Buoninsegna ( tussen 1255-
1319) –in het Museo dell’Opera metropolitana del Duoma, verliest bijna zijn verstand bij het zien van zoveel schoonheid.  
Evenzeer zal Ria van Eyk getroffen zijn door de andere  meesters van de Sienese school met Pietro Lorenzetti (1280-1348) en 
Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), Simone Martini (1284-1344) 
 
Het is zeer goed te begrijpen dat kunstenaars uit latere generaties telkens opnieuw gefascineerd worden wat ze in Siena te zien 
krijgen. En ook abstract werkende kunstenaar ontlenen hun werken aan de werkelijkheid.  
 

                                                                                                     
 
Vóór het altaarstuk (met een vóór- en achterzijde 1308-1311) staande ziet Ria van Eyk  ‘Maestà’  filmisch overgaan in gradaties 
van goud, sienaroden en afgeleide kleuren hiervan. Over een rasterpatroon van gekleurde vierkantjes voegt Ria van Eyk 
laagjes bladgoud toe, zó dat er nog randjes kleur van de onderliggende kleur zichtbaar blijven. Toch moet ik ook denken aan 
haar naamgenoten, wel met een ’c’ ervoor, Jan (1390-1441) en Hubert (1366-1426) van Eyck, beroemd vanwege hun verfijnde 
stofuitdrukking.  
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De IJslandboeken 2002 
1960 bezoekt  Ria van Eyk voor de eerste keer  IJsland om in 1998 terug te keren, er gastlessen te geven en studies te maken 
met vulkaanaarde. Foto’s van borrelende hete aarde worden gecombineerd studies van vulkaanaarde. 
De werken van Ria van Eyk zijn altijd inspiraties die voorkomen uit  de natuur of van kunstwerken uit verleden en heden.. 
Kunstenaars voegen steeds kleine eigen nieuwe laagjes toe aan de rijkdom van de voedingsbodem van de kunstgeschiedenis. 
 

   
 
 
Werken in opdracht 
Het werk van Ria van Eyk leent zich bij uitstek voor het maken van opdrachten die ze veel heeft mogen uitvoeren. 
Haar meest aansprekende en bekendste werk  is het ‘Sterrenhemeltapijt’( 1996-1998), een opdracht van de 
Rijksgebouwendienst voor de vloer van de burgerzaal van het zeventiende-eeuwse Koninklijke Paleis op de Dam (1648-1655), 
gebouwd door architect Jacob van Campen (1596-1657). 
Waar de oorspronkelijke marmeren vloer het zeventiende-eeuwse wereldbeeld in drie ‘Heemels- en Aardklooten’ verbeeldt, 
toont van Eyks vloerkleed het heelal zoals dat aan het eind van de twintigste eeuw te zien was, toen de komeet Hale- Bopp 
aan het firmament verscheen. Deze komeet is een verwijzing naar het beroemde Tapijt van Bayeux uit Frankrijk dat de slag 
bij Hastings in 1066 in beeld heeft gebracht. Daarop is de komeet Haley te zien die  tijdens deze historische veldslag was 
verschenen. 
 

       
Zie vierde plaatje: Tapijt van Bayeux, 50cmhx70m lang, 1064 
 

    
 
Sterrenhemeltapijt, wol, 31,84x17,75m, 1996-1998 

 
Jury Beeldende kunstprijs prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant: 

- Marieke van Schijndel, Juryvoorzitter, kunstadviseur en bestuurslid PBC-Fonds 
- Hendrik Driessen, directeur de Pont Tilburg 
- Liesbeth Jans, programmaleider BkkC Tilburg 
- Verily Klaassen, kunstadviseur Rabobank 
- Henk Pijnenburg, kunstadviseur, kunstliefhebber 
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