
 
 
 
 
 

PERSBERICHT 
 

De Ketelfactory in Schiedam organiseert van 7 september tot en met 11 november 2012 
 

Over Johan 
Het werk van Johan Meijerink 

een terugblik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Johan Meijerink (1948 – 2011) liet een oeuvre na dat even prachtig als gesloten is. Hij was een 
zwijgzame kunstenaar. Zijn werk lijkt even verstild. Als een behoedzaam minimalist laat hij de objecten 
zichzelf zijn en voor zich spreken. De ogenschijnlijke eenvoud ervan en de herhalingen in vorm, 
refereren aan klassieke architectuuropvattingen. Maar het werk doet ook denken aan de beeldtaal van 
Constantin Brancusi. Beide kunstenaars werken met zeer elementaire vormen en betrekken vaak de 
sokkel bij het beeld. Net als Brancusi kan Meijerink eindeloos variëren met de opstellingen van zijn 
beelden én toont hij zich ambachtsman. Elk beeld getuigt van het stille geduld dat nodig is om een 
perfecte ronding te polijsten. Tijdens het langdurige proces worden de objecten teruggebracht tot 
basisvormen als bol en cilinder: kernachtig en volmaakt, en daardoor als ‘stil’ en ‘tijdloos’ te ervaren. 
Zijn beelden zijn monumentaal, ondanks hun bescheiden formaten.  
Het is een oeuvre dat uitnodigt tot presentaties waarin op verschillende niveaus verbindingen worden 
gelegd. 
 



De tentoonstelling ‘Over Johan’ wordt tweemaal ingericht, telkens door een expert uit de kunstwereld. 
Zij putten uit een speciaal voor de gelegenheid gemaakte kast, waarin een groot aantal werken van 
Meijerink is bijeengebracht. Cathy Jacobs, hoofd presentaties van Museum Boijmans Van 
Beungingen, richt de eerste tentoonstelling in, en Catalijn Ramakers, galeriehouder van Johan 
Meijerink de tweede. De bezoeker kan zien of het verschil in opvatting en afstand tot het oeuvre 
verschillende presentatievormen oplevert, en hoe die het werk kunnen duiden en plaatsen.  
 
Distillatie ‘Geërfde stilte’ 
Zondag 14 oktober 2012, van 11.00 tot 16.00 uur 
Op de Distillatie worden de resultaten van de twee versies van de expositie ‘Over Johan’ tegen het 
licht gehouden. Daarnaast vindt de presentatie plaats van de monografie over het werk van Johan 
Meijerink, met tekstbijdragen van Frits de Coninck en Jan van Adrichem. Een goed gesprek over de 
stilte, met alle betrokkenen bij de expositie en het boek. En daarbij een eerbetoon aan een bijzonder 
mens en kunstenaar. 
Met medewerking van Willie Stehouwer, Olphaert den Otter, Catalijn Ramakers en het Arboretum in 
Rotterdam. 
 
Johan Meijerink werd in 1948 in Bandoeng, Indonesië, geboren. Hij studeerde aan de Academie van 
Beeldende Kunsten te Rotterdam. Sindsdien exposeerde hij onder meer in Museum Boijmans Van 
Beuningen, Galerie Van Beveren (Rotterdam), Ram Galerie (Rotterdam), Galerie Nanky de Vreeze 
(Amsterdam) en Galerie Ramakers (Den Haag).Zijn werk bevindt zich in de collectie van Museum 
Boijmans van Beuningen. Johan overleed in september 2011.  
Website: www.johanmeijerink.nl 
 
De Ketelfactory is een projectruimte die zich kenmerkt door een kwalitatief hoogwaardige 
programmering. Kunstenaars ontmoeten elkaar in dubbeltentoonstellingen en geven zelf inhoud aan 
hun Distillatie: een verdiepingsdag waarin bezoekers op zeer persoonlijke wijze kennis kunnen nemen 
van de fascinaties en inspiratiebronnen van de kunstenaars. Iedere Distillatie is daarmee eenmalig en 
uniek. Te gast waren eerder: het Ives Ensemble, natuurfilosoof Matthijs Schouten, woestijnreizigster 
Arita Baaijens, Rob Riemen, directeur van het Nexus instituut, dichter K. Michel en Harm Habing, 
emeritus hoogleraar sterrenkunde. 
 
Eind 2011 ontving De Ketelfactory de Waterweg Cultuurprijs Bob Verbiest 2011. De jury sprak haar 
waardering uit voor de bezielende manier waarop kunst, wetenschap en filosofie worden gesmeed tot 
een ‘fascinerend en gewaagd programma’. Met het prijzengeld groot 25.000 euro zal de ketelfactory 
een bijzonder project realiseren. 
 
Noot voor de redactie: 
Projectruimte De Ketelfactory wordt mogelijk gemaakt door een mecenaat van Nolet Distillery en staat 
onder leiding van Winnie Teschmacher. 
Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen: 06 51811453 
 
De Ketelfactory     tel: 010 4738123 
Hoofdstraat 44     info@deketelfactory.nl www.deketelfactory.nl  
3114 GG Schiedam    open: vr t/m zo 13.00 - 17.00 uur 
 
 
 


