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Nieuwjaar
16 januari
“De tijden zijn in zoverre interessant dat ze kakofonisch zijn”.
Met deze eerste zin van het Nationaal dictee der Nederlandse
Taal, sloot voorzitter Henk Hollemans zijn toespraak tot de 
grote groep Vrienden af.
Om te vervolgen met: ”Maar ik beaam het: de tijden zijn 
kakofonisch: Er wordt wat af gekletst, ge-maild, ge-twittert, 
ge-hyved.
Gevraagd en ongevraagd worden ons meningen voorgescho-
teld en opgedrongen in een eindeloze kakofonische stroom.
En juist daarom is het goed dat er kunst is, kunst om tot 
rust te komen, kunst met momenten voor jezelf, om je te 
bezinnen, om even af te schakelen, even weg te dromen 
en binnen te gaan in een andere wereld en al die mediale 
opwinding even achter je te laten.
En dan is het goed dat u vandaag, hier, in dit museum bent, 
en dat u de komende tijden nog kunt blijven genieten van wat 
ons in Het Domein en in deze regio en daarbuiten geboden 
wordt.
Kunst leeft en kunst blijft. Het is geen gekkenwerk.
Blijf ervan genieten!”
De bijeenkomst werd opgeluisterd door het fluittrio Vivente 
en afgesloten met een smakelijke hap van Cato Catering.

Broodje kunst
15 maart

De bijeenkomst was in zijn geheel gewijd aan de 
Amerikaanse kunstenaar Léon Golub (1922 – 2004) 
van wie in de tentoonstelling tekeningen en een 
documentaire (“Late Works are the Catastrophes”) te 
zien waren. Roel Arkesteyn, conservator hedendaagse 
kunst liet ons uitgebreid kennismaken met beide 
kunstenaars, hun inspiratie en hun werk(wijze).
Golub was  tot nu toe nauwelijks bekend in Europa, in 
Nederland is het zijn eerste solo. Hij verwierf vooral 
naam in Amerika met metershoge schilderijen.
Zijn echtgenote Nancy Spero (1926 – 2009) was een 
belangrijke inspiratiebron voor zijn kunstenaarschap.
Zij was als erkend feministe net zo maatschappelijk 
betrokken als Léon.

Bulletin jan2012.indd   2Bulletin jan2012.indd   2 23-01-12   16:1823-01-12   16:18



Kloosterkwartier
27 maart

Negentig Vrienden gaven zich op! Een schot in de roos 
deze excursie in eigen stad naar het Kloosterkwartier, 
dat op dit moment ingrijpend wordt verbouwd door de 
firma Laudy.  
Op het programma stond een inleiding over het Klooster-
kwartier door de heer Jan Drummen, senior-project-
manager van de firma Laudy en een rondleiding door het 
complex in wording. 
Tevens hield Marion Aarts, archeoloog van de gemeente 
Sittard Geleen, een voordracht over de belangwekkende 
opgravingen die er met name bij de bouw van de 
ondergrondse Odaparking  en het Kloosterkwartier 
aan het licht zijn gekomen. Zij hebben een  bijzondere 
bijdrage  geleverd aan de kennis van de omgeving 
van de historische kern van Sittard en de tijddiepte 
van de bewoningsgeschiedenis in het beekdal van de 
Geleenbeek.  Zij stond stil bij de meest bijzondere en in 
archeologisch Nederland  bijzondere fenomenen die daar 
zijn aangetroffen.  De rondleiding door de historische 
gebouwen en de reeds gerealiseerde appartementen 
was een ware  openbaring, inclusief drie herontdekte 
zustertoiletten.
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Niki de Saint Phalle
Collectors House, 6 mei
Niki de Saint Phalle had wellicht geen introductie nodig, 
maar in deze tentoonstelling was haar volledige oeuvre en 
met name haar ontwikkeling als kunstenares te volgen. En 
dat maakte het tot een unieke gebeurtenis. Ook bijzonder 
is het euregionale scholenproject, waarin middelbare 
scholen gevraagd is een eigentijds ontwerp te maken voor 
de HON, een werk dat de Phalle levengroot realiseerde 
in Stockholm  als ‘Hon - a Cathedral’. Een reusachtig 
liggende vrouwfiguur van 28 meter waarvan de bezoeker 
de binnenkant kon betreden via haar vagina om daar een 
tentoonstellingsruimte, theater, een observatorium en een
‘milkbar’ te bezichtigen. De school uit Luik won de wedstrijd
en hun Hon heet Tosca, een eigentijdse ijsbeer en die  in 
Heerlen werd gebouwd. 
Het Collectors House is een totaal nieuw tentoonstellings-
concept in Nederland, een publiekprivaat initiatief, om zelden
getoonde hedendaagse beeldende kunst uit particuliere 
collecties te presenteren aan publiek. We werden ontvangen
en rondgeleid door Initiatiefnemers en privéverzamelaar 
Albert Groot. Het Collectors House wil een luchtbrug zijn 
tussen verzamelingen en publiek.
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Metz
20 en 21 mei

Belangrijkste doel was het nieuwe museum Centre Pompidou.
Het eerste programma onderdeel was een stadrondrit 
per eigen bus met een gids. Om 17.00 uur stond het 
Centre Pompidou op het programma. Iedereen op eigen 
gelegenheid en eigen tempo in dit prachtige gebouw met 
zijn verrassende opstelling keuzes van kunst van de depots 
uit Parijs. Na een diner in le Romarin overnachtten we in 
hotel Aleron.
De volgende dag een wandeling door het Keizerlijk 
kwartier van Metz met solide Pruisische architectuur van 
begin 20ste eeuw. ‘s Middags werd de Kathedraal onder 
leiding van gidsen bezocht en daarna was iedereen vrij
om een bezoek te brengen aan diverse opties of de stad
in te gaan.
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Broodje kunst
6 juni

Roger Ballen behoort tot de belangrijkste fotografen van 
zijn generatie. Hij werd in 1950 in New York geboren, 
maar woont en werkt al ruim dertig jaar in Johannesburg, 
Zuid-Afrika. Tussen 1982 en 1994 richtte Ballen zijn 
fotocamera op de blanke bevolking in het achterland. 
Hij verwierf wereld-faam met indringende foto’s die de 
dagelijkse omgeving in kaart brengen van deze personen 
aan de randen van de Zuidafrikaanse samenleving. In zijn 
recente foto’s is de mens steeds meer verdrongen naar de 
marge van de voorstelling en peilt Ballen naar de duistere 
diepten van het menselijke bestaan – naar de ‘skadukant’, 
in het Afrikaans.

Kunstfietsroute
19 juni

Het was koud, regenachtig en winderig die dag. Van de
40 Vrienden gingen er 20, al dan niet op elektrisch 
ondersteunde fietsen richting Posterholt (wind in de rug). 
De overigen namen de auto. Eerste stop in Waldfeucht 
en verder naar kasteel Aerwinckel. Dat werd in 1854 
gebouwd door de bekende Roermondse bouwmeester 
Dr. Pieter Cuypers in opdracht van de familie Geradts.
Het neogotische kasteeltje ligt, omgeven door een prachtig 
aangelegde Engels landschapstuin, tussen Posterholt en 
buurtschap ’t Reutje. We werden door Kasteelvrouw
Petra de Haas persoonlijk rondgeleid. Na de lunch een 
bijzonder optreden van Madama; over kunst en inspiratie.
In de grote zaal was er daarna kunst te bewonderen van 
Roger Braun en anderen.
De dag werd afgesloten met een bezoek aan het atelier 
van José van der Varst-de Vos ook in Posterholt.
Het thema van haar werk zijn de structuren van de natuur 
en de kleuren in de natuur. Dit geeft ze weer door met 
een spatel de olieverf laag over laag aan te brengen. 
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Hasselt
1 juli

Vrijdag 1 juli was er het daguitstapje naar Hasselt waar we 
het modemuseum en de moderne kunsthal Z33 bezochten.
Na een korte busreis werden we begroet in het
mode-museum van Hasselt, waar enthousiaste gidsen ons 
rondleidden door de tentoonstelling ‘Prints’. Prints gaat 
over zowel historische kostuums als hedendaagse couture 
creaties in mode- en kostuumgeschiedenis.
Bij het organiseren van de excursie dachten we nog dat we 
het mannelijk gezelschap een alternatief moesten bieden, 
met bijvoorbeeld het Jenevermuseum. Achteraf gezien een 
goeie keuze om dat toch maar niet te doen; iedereen was 
een en al oor en zichtbaar verrast door wat er allemaal 
te zien was. De expo liet goed zien hoe het modebeeld 
de socio-economische en technologische ontwikkelingen 
en trends in de loop der tijd weerspiegelden. Zo zag je de 
kleding veranderen naarmate de vrouwenemancipatie z’n 
intrede deed.
Na een uitgebreide lunchpauze was het tijd voor de 
moderne kunst in Z33. ‘Exhibition #1’ was de naam van 
de expositie, een solo-tentoonstelling van de Belgische 
kunstenaar Kris Verdonck. Hier kregen we niet zomaar 
een standaardrond-leiding, maar een heuse performance 
van de gids door de tentoonstelling. Volgens een route die 
de kunstenaar had bedacht, waarbij alles aan de verbeelding 
van de toeschouwer werd overgelaten. Het eindpunt 
van de route was een aangelegde tuin in het museum, 
vol exotische planten en dieren. Uit voorzorg kregen we 
beschermende kleding over onze eigen kleren, alsof exoten 
onze oorspronkelijke natuur bedreigen. Al met al een 
interessante rondleiding en expositie. In de nazit in het 
auditorium van het museum konden we alsnog onze vragen 
en indrukken kwijt.
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Molukkendag
9 oktober

Het ochtendgedeelte was speciaal voor de Vrienden 
georganiseerd. Kitty Jansen, conservator van de afdeling
stedelijke historie van het Domein sprak over de tentoon-
stelling Rasah Rindu: de totstandkoming, achtergronden 
en meer en gaf een “rondleiding” met beelden over de 
expositie. Daarna was er gelegenheid tot zelfstandig 
bezoek aan de expositie. 
Ter afsluiting was er een  gevarieerde Molukse lunch 
(vissalade en kleefrijst met kokos), bereid door leden van 
de Molukse vereniging Bergaul.
’s Middags was  er een openbaar gedeelte waarin
Rene Haustermans (oude)Molukse muzikanten interviewde. 
De middag wordt opgeluisterd door een Moluks zangkoor.
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C-Mine Genk
30 oktober

C-Mine bevindt zich op de plek waar vroeger de mijnen waren.
Het is een Multifunctioneel centrum met uiteenlopende 
disciplines (bioscoop, theaters, expositieruimtes en erfgoed).
Het aperitiefconcert van Zefiro Torna, het Vlaams Ensemble 
voor Oude Muziek, was een streling voor het oor.
Na een drankje en een lichte lunch werden we rondgeleid door
de energiegebouwen van de vroegere mijn.
De herbestemming van het mijncomplex in Genk naar een  
culturele bestemming werd als zeer geslaagd beoordeeld.

Kultuur Kaffee
13 november

Nu is er een vervolg op deze Vrienden voor Vrienden 
initiatieven  met een nieuwe naam:
KultuurKaffee Vrienden van Het Domein.
Hierin zullen op gezette tijden interessante bijeenkomsten 
gepland worden zoals literaire middagen, kleine concerten, 
vraaggesprekken met personen uit de Kunstwereld, 
museum-ervaringen van Vrienden, culturele reisverslagen 
van Vrienden, etc.

13 november was de aftrap, de ouverture met een 
boekpresentatie van 2 Vrienden van Het Domein:
Peter van Deursen en Niek Bremen. Zij hadden samen een 
boek geschreven met als titel VALSE DES FLEURS. 
Niek schreef de tekst en Peter maakte de illustraties en 
gedichten.
Voorzitter Henk Hollemans interviewde beide heren over 
hun leven, de kunsten en het boek uiteraard voordat de 
officiële presentatie plaatsvond.
Meer dan 100 bezoekers woonden de presentatie bij.
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Broodje kunst
13 december

Rozen en pistolen Charlotte Schleiffert
 (Tilburg, 1967) verwierf internationale bekendheid met 
haar zeer expressieve tekeningen en schilderijen met 
felle kleuren, imposante formaten en onconventioneel 
materiaalgebruik als nepbont en plakplastic. Thema’s in haar 
werk: intolerantie, macht, geweld, onderdrukking, armoede 
en ontheemding. De tentoonstelling in Het Domein is vooral 
gewijd aan Schleifferts werk van de laatste drie jaar en andere 
zelden of nooit eerder getoonde werken. Als onderdeel 
van de tentoonstelling heeft de kunstenares een nieuwe 
muurschildering gerealiseerd in de T-zone.   (Rondleiding 
Roel Arkesteyn)  

Weven en leven Helga Petzold
“Het woekeren met kleuren en nog niet weten waar het 
naartoe gaat. Laten groeien. […] Eenzaamheid. Werken in 
een spanning, iets niet laten zitten. Dan ontstaat vanuit de 
spanningsboog een eigen dimensie, een eigen identiteit”.
Voor Paetzold was kunst een anker dat diende als houvast 
om te overleven. Zij bewonderde met name het vermogen 
van kunstenaars in gevangenschap om vast te houden aan hun  
creatieve vermogens, te blijven creëren en zich daardoor niet 
klein te laten krijgen. Voor haar bood het creatieve proces 
gelegenheid om de rijkdom aan  gedachten steeds weer uit te 
bouwen.(Rondleiding Kitty Jansen)
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Vriend zijn van Museum Het Domein

Als Vriend:

• bezoekt u het gehele jaar gratis Museum Het Domein, 

• ontvangt u uitnodigingen voor alle openingen, 

• ontvangt u een gratis bulletin met daarin achtergrond- 
 informatie over exposities en excursies, 

• U krijgt gratis rondleidingen of lezingen bij exposities, 

• U ontvangt korting op extra georganiseerde activiteiten  
 zoals excursies (één keer per jaar naar het buitenland), 

• Er is 25% korting op catalogi en artikelen uitgegeven  
 door Museum Het Domein. 

• Bovendien bezoekt u de Stadsgalerij in Heerlen en de  
 musea in Roermond gratis en krijgt u 50% korting op  
 de entreeprijs van het Museum voor Hedendaagse  
 Kunst in Antwerpen. 

• In het filmhuis krijgt u € 2,00 korting op vertoon van  
 uw Vriendenpas.

• Lidmaatschap: individueel € 23,00
  gezin € 40,00

Als u belangstelling heeft kunt u zich via de website
aanmelden of d.m.v. de aanmeldingskaart in het museum.

Contact
Henk Hollemans, voorzitter 
046 4525924
henk.hollemans@hetnet.nl

Begunstiger
CATO Catering

Jaarprogramma 2012
Architecten Bruls en Co, Maastricht

Beaufort 04, Belgisch kust(met overnachting)

Architectuurdag Antwerpen

Kunstfietsroute (met overnachting)

Herkenrode (Hasselt) Koen van Mechelen

Cuypershuis, Roermond

Vijf historische wandelingen

Broodjes Kunst

T times

Kultuurkaffee

Exacte data zijn te vinden op de website.
www.vriendenvanhetdomein.nl 
Vrienden ontvangen voor elke activiteit een schriftelijke 
uitnodiging.

Stedelijke historie
Tot 26 febr.
Hartebloed
Wandkleden van Helga Paetzold

11 maart- 10 juni
De kick van de klik
80 jaar fotokring Geleen

23 juni- 26 sept.
De Onderstroom III
Laatste in serie van drie over de 
alternatieve jongerenbeweging in
Sittard-Geleen

6 okt.- 20 jan.
Leven aan de Maas
Opgravingsresultaten Holtum Noord

Hedendaagse kunst   
4 februari - 22 april
More to Tell
Recente aanwinsten voor de collectie.

5 mei - 26 augustus
HANS LEMMEN en JOSÉ BEDIA
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