
Inleiding door Wim Crouwel, vormgever en hoogleraar, ter 

gelegenheid van de tentoonstelling Getekend beeld van Loes 

van der Horst in de Kunstvereniging Diepenheim op zaterdag 

16 september 2006.

Loes van der Horst in Diepenheim

Alhoewel in de tentoonstelling van vandaag alleen

de tekeningen van Loes van der Horst te zien 

zijn, wil ik u toch eerst graag meenemen langs 

haar ruimtelijke oeuvre. Het is namelijk 

fascinerend om de weg te volgen die Loes van der 

Horst tot nu toe, tot hier in Diepenheim, heeft 

afgelegd.

Ik heb die weg in eerste instantie vanaf een 

zekere afstand gevolgd door haar werk te gaan 

zien en tentoonstellingen van haar werk te 

bezoeken. In de loop van de tijd heb ik haar 

persoonlijk leren kennen. 

Het kan geen kwaad om het werk van een kunstenaar

eerst vanaf die veilige ongehinderde afstand te 

bekijken alvorens de overwegingen van de maker te

horen. Eerst het werk zien, niet gekleurd door 

persoonlijke motivaties; een kunstwerk moet 

immers voor zichzelf spreken. De ontmoeting met 

de kunstenaar zelf kan behoorlijk verwarrend 

zijn, je hoort van alles dat je niet wilt weten 

omdat het je visie op het werk en de al of niet 
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appreciatie ervan, eigenlijk op een lastige 

manier gaat beïnvloeden. Ik leer een kunstenaar 

het liefst pas kennen als het werk mij 

fascineert; dan is er kans op verdieping in 

plaats van verleiding.

In de vroege jaren zestig, toen de naam van Loes 

van der Horst begon door te dringen in de 

discussies over waar het met de kunst heen moest,

maakte ze textiele weefsels. Belangrijk was het 

moment toen ze een grote stap maakte in haar 

ontwikkeling door gladde synthetische vezels te 

gaan toepassen in plaats van de natuurlijke 

garens en andere romantische materialen waar de 

textielkunstenaars traditioneel mee werkten. Op 

de belangrijke Biënnale van Lausanne toonde ze in

1969 haar doorbraak met het heldere, ruimtelijk 

geconstrueerde werk ‘White Link’, dat later een 

plaats kreeg in het crematorium Westgaarde in 

Amsterdam.

Vanaf dat moment ontworstelde ze zich eigenlijk 

aan die, voor haar te nauwe wereld van de 

textiel. Een uitdagende nieuwe weg lag voor haar 

open. Van het in wezen vlakke weefsel, via het 

ruimtelijk en transparant maken van geweven 

strukturen, gaat ze de ruimte in. De jaren 

zeventig liggen vóór haar en ze staat aan het 

begin van een ontdekkingsreis door een 
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onbegrensde en onmetelijke ruimte. Er ontstaan 

vele experimenten waar het niet in de eerste 

plaats meer om weefsels gaat maar om manipulaties

waarin verschillende materialen een rol spelen.

Een werk in het park van Kröller-Müller: Dulobita

uit 1972/73 markeert dit nieuwe tijdperk het 

sterkst. Het bestaat uit vier in polypropeen 

getwijnde, zadelvormig gespannen netten, die een 

transparante architectuur vormen. Loes van der 

Horst markeert hiermee de gekozen plek in het 

park; de netten schermen rhitmisch ruimte af, de 

hoekpunten van de netten lopen uit in spankabels 

die weer terugverwijzen naar vaste elementen in 

die ruimte. 

In de loop van de tijd ontstaan verschillende 

grote gespannen werken, die steeds weer heel 

specifiek voor een bepaalde ruimte worden 

geconstrueerd zoals een overtuigende Kabelnet 

constructie boven water in Amsterdam zuid-oost 

uit 1974/76 en het latere gekleurde Dubbelvelum 

in het station van Zaandam uit 1983.

Toen ik recent bij Loes van der Horst op het 

atelier was had ze het zelf zo verwoord: ‘.....de

ruimte ontdekken, accentueren en verlevendigen. 

Het vlak met de beide zijden, twee aspecten: 

flexibiliteit, transparantie, en de beweging in 
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de ruimte. Daar lag en ligt een groot terrein 

open. Ik zat niet vast aan een massa, een volume 

met veel gewicht en de daarbijbehorende 

zwaartekracht....’ Tot zover haar eigen woorden.

Zoals je mag verwachten van een gewetensvolle 

kunstenaar komen geen gemakkelijke herhalingen 

voor; als alle mogelijkheden zijn onderzocht is 

het de hoogste tijd om verder te kijken.

Het werk wordt in de loop van de jaren tachtig in

zeker opzicht  minimalistischer; zo tekent ze in 

1984 in de tentoonstelling, ‘Beelden aan de 

Linge’ in Acquoy, doormiddel van een enkele 

smalle rode band, een groot snijvlak in de 

ruimte. Het is een oefening in waarneming. Ook de

Irritante rechthoek uit 1985 in de traphal van 

het Stedelijk Museum in Amsterdam suggereert 

doormiddel van een enkele gespannen smalle band 

een dwingend scheidingsvlak dat tegelijkertijd 

zowel aanwezig als afwezig is. In Arnhem is de 

Rijnlijn gesitueerd; een enkele witte gespannen 

band van 50 meter lengte tussen de bomen langs de

Rijnoever.  

Het is alsof Loes van der Horst bij sommige van 

die werken het perspectief van de ruimte als het 

ware tot het uiterste wil oprekken; het oog wordt

naar onzichtbare verten geleid. Ze wil 

zichtlijnen zichtbaar maken.
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Ik zei in het begin al dat ik de ontmoeting met 

een kunstenaar soms behoorlijk verwarrend vind. 

Je hoort dan soms persoonlijke beweegredenen die 

je in het werk nog niet had ontdekt en je blijft 

zitten met de vraag of je vanaf dat moment het 

werk anders moet of wilt gaan zien. 

Het kan ook voorkomen dat je door louter 

aanschouwing het werk van een kunstenaar 

waardeert en denkt te begrijpen. Als er dan nieuw

werk ontstaat, dat een plotselinge onverwachte 

wending te zien geeft, kan óók dat behoorlijk 

verwarrend zijn. 

De ontwikkeling van het werk van Loes van der 

Horst laat doorgaans stappen zien die als het 

ware logisch en navolgbaar op elkaar volgden, ook

als het grote stappen zijn, maar bij de laatste 

werken uit de jaren negentig werd ik even van 

mijn stuk gebracht.

In enkele grote recentere werken doken plotseling

silhouet-achtige elementen op. Op gespannen 

draden die de ruimte aftasten en afmeten in het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag in 

1993 en in het Flevohuis in Amsterdam in 1997, 

waren plotseling amorfe vormen als vreemde vogels

neergestreken. Of die lange klimpaal in de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag uit 1998, 
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waartegen kleine wezens en wapperende figuraties 

opklimmen. 

Op enkele tekeningen laat Loes van der Horst de 

voorstudies voor deze werken zien. Soms zijn het 

landschappelijke impressies met wolken en 

horizon. Eerst dan ontdek je dat het altijd weer 

om ruimte gaat. Alles wat die ruimtelijkheid 

veroorzaakt heeft haar intense belangstelling. 

Dan zie je dat die vrije figuren op haar 

gespannen draden als bladeren en vlinders door de

lucht zweven. Ze zijn een reactie op de 

rechtlijnige architectuur die ze met de 

staalkabels afmeet en onderstreept en 

tegelijkertijd met vrije vormen weer relativeert.

Het is dus niet zo dat er plotseling een geheel 

andere weg wordt ingeslagen maar dat ook deze 

stap weer voortkomt uit dezelfde fascinatie voor 

de ons omringende ruimte. Ruimte die voor Loes 

van der Horst synoniem is aan vrijheid.

Zo ben ik met een tocht langs haar pad terecht 

gekomen bij de tekeningen die we hier zien. Loes 

van der Horst heeft van jongsafaan getekend. Ik 

dacht dat het van belang was om iets over het 

ruimtelijke werk te vertellen alvorens u die 

tekeningen gaat bekijken. 

Soms zijn het autonome tekeningen, alleen als 

tekening bedoeld; soms zijn het voorstudies voor 
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later uitgevoerd werk; altijd zijn ze ontstaan 

uit de behoefte om dat wonderlijke mysterie van 

ruimte te doorgronden. Dan weer gezien vanaf 

ooghoogte, dan weer vanuit het heelal. 

De tekeningen zijn trefzeker opgezet, alsof het 

beeld al volledig voor ogen stond. Het materiaal 

speelt een belangrijke rol: de papiersoorten, de 

inkt voor de scherpte of het werken met de kwast,

het grafiet voor de structuur van het papier, het

krijt als het diepzwart moet zijn, enzovoort.

Ik wil afsluiten met de lange banen die u hier 

ziet hangen, ze laten lijnstukken zien; 

contrastrijk in lijndikte; diepzwart tegen het 

transparante Chinese papier. Voor mij hangen ze 

er vandaag als symbool van het opstijgende pad 

dat Loes van der Horst aflegde. 
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