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KROONSTOK VAN MARIA DE KEMP

Een paar jaar na haar trouwen, vestiging in Genert en het
moeder worden, ging ze eind zestiger jaren naar de Vrije Àca-
denie te llelmonil. Later sloot ze zíc}r aan bij Gemerts Atelier
en in 197O hingen haar eerste schilderijen rrtentoonrr in de
keltler van Gemerts I kasteel blj een manifestatie georgaÍriseerd
door de Genertse Sportcentrale. Een jaar later werd ze door
Nettie de Beer uitgenodigd voor een echte kunstexpositie in
de kersverse Cr€mertse Galerie De Pandelaarse KamDen. IIet werL
van Maria de Kenp - want daarover hebben we het - werd aange-
wendrron in &mert het venstertje van de kunst open te makenrr,
zoals het doel van de Galerie werd omschreven in het Helmonds
Dagblad....
Haar schilderijen zi,in in het Genert van nu algeneen gekend.
en gelet op het betrekkelijk gering aantal exposities dan is
daarÍnee meteen aangetoond dat haar creaties velen hebbên aan-
gesproken, intlruk maakten, en a1s het ware bleven haJrgen....
Op kunsttentoonstel l ingen en veilingen zoals die georganiseerd
door lÍeekblad De Streek, r+erd van Maria de KemD ttallesrr ver-
kocht .
rUart, zegt l"laria nuchter, trnensen schiinen het nooi te vinden,
zelf ben ik nogal kritisch en niet zo gauw tevreden, tis niks
denk ik vaak en ..och, ik doe naar zo dat ik er zelf plezier
in heb. rl

In de woonkarner hangen drr laatste produkten: Fi-guren, gestal-
ten, Dortretten. rrHet is de lc'acht in de mens die overeind
bliift, wat me altijd enorm heeft geboeid.rr Het is een toe-
lichting tlie heel treffend de uitstraling van de afbeeldingen
typeert. Het boeit, het leeft, het heeft iets te zeggen. Iets
van de striid die elke mens moet leveren om te leven...
Eind vorig jaar vroegen we Maxia de Kernp om in navolging van
Paul Verhees, Jan van Gemert en Johan Claassen een niêur,i ont-
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werp te maken voor de rrkappetunierr van kmerts Heen. Ze lnyan
naar de Heenkaner on een idee op te doen...
Het werd de lcoonstok, een werktuig uit de oudarnbachtelilc be-
dreven handweveri.'i. Sinpel ogend op het eerste gezicht, maar
dat bii nadere beschouwing toch heel ingenieus in elkaar bliÈt
te steken. Een toestel ook dat karalcteristiek genoend kan wor-
den voor de aoparatuur gebruikt in tle huisnijverheid van wel-
eer. llet aDparaat bestaat uit eên blok net loottrecht daarop
een lange stalen pin (de stok), waarómheen een haspel (tsoon)
draait net dê daaroD gewonden strengen inslaggaren.
Met behulp van een piipenspoêIwiel werd dit ga.ren van de hoon-
stok op zogenaande ltskietjestt of piÍpjes gespoeld. die tle we-
ver in de weefspoel stak en vervolgens op zijn gètouw weer
leeg weefde.
Op tle achterkant van ale onslag heeft Maria een volgespoeld
rrskietjerr afgebeeld. rt Is nog hrarm. K1aar voor de wever !

Op de voorkant is de kroon on de stok nog niet helernaal stil
gevallen.
Ei.r op ale titelpagina tensl-otte zien we in aÍart-wit g€repro-
duceerd een schildering van rrmensen van Maria de Kemprr.
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