
 

Kunstenaars uiten zich in beelden: 

tekeningen, etsen, houtsneden, 

druksels, schilderijen, sculpturen, 

installaties . Ad Lansink, ooit actief als 

wetenschapper en politicus, 

ontmoette in de loop van de jaren 

veel kunstenaars. Vaak op afstand, 

maar soms ook dichtbij, in zijn 

Nijmeegs stamcafé, op exposities in 

galerieën en musea, of in het atelier, 

waar kunstenaars in eenzaamheid 

een nieuwe werkelijkheid scheppen. 

De meeste kunstenaars hebben veel 

te zeggen, in beelden maar ook met 

woorden. Kunstenaars menen vaak 

geen spreker te zijn. Toch hebben zij 

veel te vertellen, al was het alleen al 

om de motieven van hun werk te 

verklaren. Beeldspraak is de weerslag 

van Ad Lansinks gesprekken met 25 

kunstenaars, niet volgens een vast 

stramien, maar met een gevarieerde 

aanpak: soms aan de hand van themas, 

soms chronologisch. Vrijwel alle 

gesprekken vonden plaats in het atelier 

van de kunstenaars, die de gelegenheid 

benutten om hun woorden met beelden 

te staven. De lezer en kijker kan bij het 

zien van de vele afbeeldingen de 

verbinding leggen tussen beeld en tekst. 

Thomas Verbogt, schrijver en columnist 

schreef een toepasselijk voorwoord. Ger 

Loeffen, documentair fotograaf uit de 

regio Nijmegen, portretteerde de 

kunstenaars in hun atelier. Vormgever 

Kees Hakvoort zorgde voor een 

verrassende omslag en een fraaie lay out. 

Beeldspraak wordt uitgegeven door BnM 

uitgevers te Nijmegen. Het gebonden 

boek met stofomslag beslaat 224 pagina's 

in volledige kleurendruk. De bijzondere 

edities, die uitgebracht worden in 

samenwerking met Galerie Stills worden 

elders in deze nieuwsbrief toegelicht. 
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Beeldspraak of een van de bijzondere 

edities ondersteunt de koper het 

Taborhuis, dat voor haar werk voor een 

belangrijk deel aangewezen is op de 

opbrengst van acties en de steun van 

donateurs. Het Taborhuis is gevestigd op 

het terrein van Medisch Centrum 

Dekkerswald te Groesbeek . Voor meer 

informatie: www.taborhuis.nl . 

Het Taborhuis is een centrum voor 

begeleiding van mensen met kanker 

of een andere levensbedreigende 

ziekte. Ook hun naasten kunnen 

worden begeleid. De therapeuten die 

er werken ondersteunen mensen bij 

het terugvinden van de balans in hun 

leven. Zij leren hen om te gaan met 

angst en paniek en met het 

veranderde levensperspectief. Ook 

krijgen zij weer oog voor alles wat er 

nog wel is. Het is belangrijk werk met 

een groot effect op de kwaliteit van 

leven. Met de aanschaf van 
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Het Taborhuis deed al eerder een 

beroep op kunstenaars om de 

fondsenwerving een artistieke 

impuls te geven. Kunstenaars van 

naam en faam werkten mee aan de 

grafiekmappen van 2001 en 2004. 

De oplage van vijftig exemplaren, 

elk met vijf prenten was voor de 

officiële publicatie uitverkocht. In 

Beeldspraak, het derde kunstproject 

van en voor het Taborhuis bundelt 

Ad Lansink zijn gesprekken met 

vijfentwintig kunstenaars, die met 

groot enthousiasme zijn uitnodiging 

hebben aanvaard. Dat zij naast het 

gesprek ook een schilderij, een 

sculptuur of grafisch werk ter 

beschikking stelden, tekent hun 

inzet voor het  goede doel. De lezers 

en kijkers van Beeldspraak 

ontdekken in het fraai uitgegeven 

boek woorden en beelden van:  

• Alexander Bobkin 

• Elzo Dibbets 

• Gerry Dobbelaer 

• Theo Elfrink 

• Karin Elfrink 

• Ted Felen 

• Harrie Gerritz (grafiek) 

• Jos van Gessel 

• Machyta Giebels 

• Oscar Goedhart 

• Diederik Grootjans 

• Andreas Hetfeld 

• Sven Hoekstra 

• Harry van Kuyk 

• Bob Lejeune 

• Angeline Lips (grafiek) 

• Nel Linssen 

• Cor Litjens 

• Ad Merx 

• Jos van Riswick 

• Dick Tasma 

• Ed van Teeseling  

• Robert Terwindt 

• Ronald Tolman (grafiek) 

• Wim Zurné (grafiek) 

Gelderland.  Ook schreef hij columns, 

voornamelijk over milieu en energie in 

diverse tijdschriften. Ad Lansink is vanaf 

1997  voorzitter van de Stichting 

Vrienden van het Taborhuis. 

Auteur 

Dr. A.G.W.J. (Ad) Lansink (1934) 

studeerde chemie aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht en 

promoveerde in 1964 aan de toenmalige 

Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 

1977 was hij als biochemicus verbonden 

aan de Afdeling Pathologie van het Sint 

Radboudziekenhuis. Van 1977 tot 1998 

was hij voor het CDA lid van de Tweede 

Kamer. Sinds 1980 opende hij exposities 

in Nijmegen, Tilburg, Heeswijk, Lisse, 

Arnhem en den Haag. Ad Lansink leverde 

vanaf 1999 een tiental bijdragen voor 

het Biografisch Woordenboek 

Kunstenaars 
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Diederik Grootjans 

Olieverf op paneel 30x24 cm 

[Luxe editie] [Verkocht] 

Ted Felen 

Prenten uit de map Israel 

[totaal 6 zeefdrukken] 



Kees Hakvoort is een gepassioneerd 

ontwerper, die al zijn vaardigden legt in 

het maken van mooie boeken. Hij 

verzorgde de lay out van diverse 

kunstboeken, en tekende ook voor de 

vormgeving van het boek, waarin de 

ontwerpen voor Museum Het Valkhof 

werden toegelicht. Kees Hakvoort 

besteedde vele uren aan de lay out en 

beeldredactie van Beeldspraak. 

 

Ger Loeffen (Beuningen 1950) werkt 

sinds 1984 in de journalistieke en 

documentaire fotografie. Na een 

jarenlange verbondenheid bij  dagblad 

De Gelderlander in Nijmegen vult 

documentair fotograaf Ger Loeffen zijn 

agenda met onderwerpen die hem 

aanspreken. Voor Beeldspraak 

fotografeerde hij de kunstenaars in hun 

atelier en beeldhouwwerken in stad en 

omgeving. Hij werkt  voor dagbladen, 

tijdschriften, instellingen en 

gemeenten. Ook maakt hij eigen 

fotoprojecten: in 1995 gaf hij het 

fotoboek StraatBeeld uit. In 2005 was 

hij medeorganisator van het Nijmeegs 

fotoproject ‘De Verwondering’. De 

belangrijkste criteria binnen zijn 

fotografiestijl zijn: geloofwaardigheid, 

het echte leven, actie en interactie. 

emotie en inlevingsvermogen. 

De Extra editie omvat eveneens het 

gebonden exemplaar van Beeldspraak, 

met twee of vier gesigneerde prenten, 

waarvan de oplage 60 bedraagt. De 

grafiek wordt verzorgd door Harrie 

Gerritz, Angela Lips, Ronald Tolman en 

Wim Zurné.  

 

De prijs van de Extra editie met 2 

prenten, genummerd 1-100 is € 190.  

De Luxe editie met 4 prenten , 

genummerd XXI - XXV is ook gesigneerd 

door alle kunstenaars. De prijs daarvan 

is € 500. 

    

Die belangeloze medewerking van alle 

kunstenaars stelt Galerie Stills en de 

auteur in staat om twee bijzondere 

edities uit te brengen.  

 

De Luxe Editie is genummerd van I - XXI 

en bestaat uit een volledig gebonden en 

door alle kunstenaars gesigneerde 

uitgave van Beeldspraak, met een uniek 

werk van een van de kunstenaars: een 

schilderij, sculptuur, map met prenten of 

keramiek. De prijs van deze Luxe editie is 

€ 600, € 750, € 1000 of € 1250 afhankelijk 

van het gekozen kunstwerk. 

 

Bijzondere edities van Beeldspraak 

In het najaar van 2007 bestaat Galerie 

Stills vijf jaar. Deze eerste mijlpaal wordt 

gevierd met de uitgave van Beeldspraak 

van Ad Lansink en de organisatie van 

een jubileumexpositie De opbrengst 

daarvan is bestemd voor het Taborhuis.  

Kunstenaars en anderen werkten 

belangeloos mee aan dit project.  

 

BnM uitgevers hebben inmiddels al veel 

kunstboeken gepubliceerd, in een 

kwalitatief hoogstaande en verzorgde 

uitvoering. Ook Beeldspraak is met veel 

enthousiasme en zorg uitgegeven. 

Een still is een foto van een scène uit een 

film. Een kunstwerk kun je ook zien als 

een still, een ingekaderde impressie uit 

de bewegende werkelijkheid van een 

kunstenaar. Galerie Stills geeft ruimte aan 

deze impressies in wisselende exposities 

van moderne, figuratieve kunst, via ver-

koop van kunstboeken, met kunstadvies 

en kunstverhuur aan bedrijven. Acht keer 

per jaar stelt Stills exposities samen van 

professionele kunstenaars en jong talent, 

bekende en minder bekende namen. Bij 

de programmering zoekt Stills aansluiting 

bij wat er in het Rijk van Nijmegen leeft. 

Vormgever Kees Hakvoort en fotograaf Ger Loeffen 
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Karin Elfrink  

Sluis bij Weurt 2007 

Olieverf op karton, 18x21 cm 

Machyta Giebels 

Red Portret 2007 

Olieverf en mortel op doek 

52x52 cm 

[Verkocht] 

Galerie Stills en BnM uitgevers 

Omslag Map Ted Felen 



Liefhebbers van grafiek hebben de keus uit twee bijzondere edities: 

Luxe Editie met de volledige serie van vier prenten, ontworpen voor het Taborhuis 

door Harrie Gerritz, Angeline Lips, Ronald Tolman en Wim Zurné, bij het door alle 

kunstenaars gesigneerde boek Beeldspraak. De prijs van deze editie bedraagt 500 €. 

Oplage 5 exemplaren (Verkocht 2 exemplaren) 

Extra Editie met telkens twee prenten uit bovenstaande serie. De prenten worden 

vanaf 15 november getoond bij selexyz dekker v.d. vegt. Alle prenten kennen een 

oplaag van 50 exemplaren en zijn door de kunstenaar gesigneerd. De prijs van deze 

editie bedraagt € 190. Oplage: 96 exemplaren. 

De bijzondere edities worden gepresenteerd vanaf 21 december in Galerie Stills, 

Voorstadslaan 68 te Nijmegen De Luxe Edities kunnen worden afgehaald na de 

expositie. De edities met grafiek zijn op 21 december 2007 beschikbaar. Intekening 

op de edities: Galerie Stills: info@galeriestills.nl. Tel 024-6416350. 

Edities met grafiek van Harrie Gerritz, Angeline Lips, Ronald Tolman en Wim Zurné 
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Overzicht Luxe Edities met uniek kunstwerk 

Alexander Bobkin, Schilderij,                                                                € 1000  verkocht 

Elzo Dibbets, Blokken van Struycken, 3 Schilderijen                        € 1250  verkocht 

Gerry Dobbelaer, Schilderij                                                                  € 1000. verkocht 

Karin Elfrink, Sluis bij Weurt, Schilderij                                                 € 750   

Theo Elfrink, Schilderij                                                                           € 1000  verkocht 

Ted Felen, Israel, Map met 6 zeefdrukken,                                          € 750   

Jos van Gessel, Schilderij                                                                       € 1000.  

Machyta Giebels, Schilderij                                                                   € 1000  verkocht 

Oscar Goedhart, Bronzen sculptuur                                                      € 500   

Diederik Grootjans, Schilderij                                                                 € 750  verkocht 

Andreas Hetfeld, Bronzen sculptuur                                                  € 1000  verkocht 

Sven Hoekstra, Drieluik                                                                         € 1250  verkocht 

Harry van Kuyk, Naakten, 8 prenten in wissellijst                              € 750   

Bob Lejeune, Prometheus, Keramiek sculptuur                               € 1000   

Nel Linssen, Sieraad                                                                                 € 750  verkocht 

Cor Litjens, Bronzen sculptuur naar keuze (zie blz 5)                        € 750   

Ad Merx, Schilderijtjes, 4 minidrieluiken naar keuze                         € 750  optie, verkocht 

Jos van Riswick, Schilderij                                                                        € 750   

Dick Tasma,Schilderij,                                                                             € 1000  optie 

Ed van Teeseling, Aquarel                                                                       € 500.  

verkocht Robert Terwindt, Schilderij                                                                    € 1000  

Harrie Gerritz 2007 

White Tower, zeefdruk 

Angeline Lips 2007 

Huis, zeefdruk 

Ronald Tolman 2007 

Berg Tabor, Ets 

Wim Zurné 2007 

Zorg, Zeefdruk 



Bronzen sculpturen van Cor Litjens 

Drieluik van Elzo Dibbets: De blokken van Struycken (verkocht) 

Minidrieluik van Ad Merx 
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Enkele afbeeldingen van unica bij Luxe edities 

naar keuze 

 

Trap naar plateau: 

theater  

van de wereld 

 brons, 20 x 24x 4 cm 

 

 

 

 

Taborhuis 

Brons, 8 x 8 x 10 cm 

De kleurrijke olieverfschilderijtjes van Ad Merx meten elk 9 x 14 cm. Naast het afgebeelde drieluik heeft de 

kunstenaar nog drie andere minidrieluikjes gemaakt. De afbeeldingen worden op aanvraag toegezonden. De 

schilderijtjes worden gemonteerd in afzonderlijke lijsten. 

Olieverf in brush-techniek op paneel. Afmetingen  28 x 21 cm. De panelen zijn fraai ingelijst. 


