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Ik fiets op de slingers af. Het geluid van wapperend ‘vertier’, lichte kleuren 
en geruis van ‘mensenpraat’ komt me tegemoet. Ik trek de sleutel uit mijn 
fietsslot en loop richting het openstaande hek. ‘Waar kan ik mijn jas ophan-
gen?’, vraag ik Maartje van den Noort, de echtgenote van Ruben van der 
Scheer, met wie hij ook exposeert. Een kind huppelt speels in de ruimte 
rond. Een vrouw, ook bij de expositie aanwezig, hoor ik zeggen: ‘Het is 
alsof jullie kunstwerken ook bij elkaar horen.’ Ik kijk om me heen. Al zijn 
de stijlen van beide kunstenaars verschillend, ze heeft een punt. Maartje 
schildert op rechthoekige doeken en panelen fragiele en dansende bloem-
figuratieven. Ruben werkt met hout, in abstracte, ronde vormen die ope-
ningen bieden voor eigen interpretatie. Overeenkomstig is, dat beide stijlen 
een conceptuele kracht hebben.

De werken spreken tot de verbeelding. Ze ademen, net 
zoals de bomen waartussen dit atelier staat. Ze geven 
ruimte aan acceptatie. Ze voegen niets toe, maar halen 
op wat er reeds is; een menselijk verlangen naar rond zijn, 
heelheid, evenwicht.

Je herkent het vrije werk van Ruben aan de minimalis- 
tische houtdraaiwerken en unieke, esthetische objecten. 
In stille observatie merk ik dat het hout me raakt; het doet 
iets met me, alsof het in mij roert, mijn binnenwereld een 
beetje schuurt of openzet zelfs. Zo duidelijk als de conti-
nuïteit van de ronde vormen een zekere vanzelfsprekend-
heid uitstralen, zo duidelijk voel ik me op dat moment zelf 
‘oneindig’.

Als kind wilde Ruben uitvinder worden. Of filosoof. Bewe-
gingswetenschappen is de studie die hij later in zijn leven 
kiest, onder andere om praktische redenen, zoals het 
hebben van meer baanzekerheid. Weer later besluit hij 

naast zijn werk te gaan studeren, omdat zijn oude verlan-
gen naar de filosofie hem niet loslaat. In Amsterdam rondt 
hij zijn studie af met een scriptie over lichamelijkheid en 
aanraking, waarna hij een verrassende weg inslaat. Deze 
brengt hem uiteindelijk naar het autonoom kunstenaar-
schap.

Ruben kiest voor een baan als psychomotorisch thera-
peut, waarmee hij zich begeeft op het grensvlak tussen 
lichaam en geest. Ieder mens heeft lichamelijke, geeste-
lijke, emotionele en spirituele kanten. Er is sprake van een 
onderlinge wisselwerking, maar je kunt niet altijd duidelijk  
onderscheid maken: als mens ben je één geheel. De cir-
kel, die veelal terugkeert in Ruben’s beeldend werk, doet 
mij denken aan die ‘eenheid’. Echter zie ik ook het com-
bineren van contrasten, zoals een cirkel gecombineerd 
met een vierkant, wat heel goed aansluit op de holistische 
insteek van zijn werk als therapeut.
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Net als in een relatie, waarbij twee uitersten – twee apar-
te individuen – samenkomen en een nieuwe ‘eenheid’ 
vormen, ervaar ik bij het kijken naar Ruben’s werken ook 
een soort ‘eenwording’, of ‘relatie’, zelfs. Een sterk verlan-
gen, dat zich wil verhouden tot het kunstwerk, ermee in 
gesprek wil gaan of het aan wil kunnen raken om de tex-
tuur te voelen. 

Iets maken; uit je hoofd naar je handen, naar het voelen, 
zintuiglijk waarnemen, kan als een meditatieve bezigheid 
worden gezien. Of zoals Ruben mij vertelt: ‘het houtdraai-
en is een zingevende bezigheid.’ Ruben maakt zijn houten 
objecten op een houtdraaibank en gebruikt regelmatig 
dunne verf of inkt. Sommige objecten worden gezand-
straald. Al bij de eerste keer dat Ruben kennismaakt 
met de houtdraaibank, grijpt deze techniek hem aan. Dit 
gebeurt tijdens de meubelopleiding aan het Hout- en 
Meubileringscollege in Amsterdam, die hij volgt nadat hij 
zijn filosofiescriptie heeft afgerond. Het schrijven van zijn 
scriptie koppelt hij bewust aan een praktische bezigheid: 
het ontwerpen en maken van een houten tuinmeubel 
voor zijn vader en moeder. Al tijdens zijn studie filosofie 
verlangt Ruben ernaar om meer met zijn handen te gaan 
doen, om uit zijn hoofd te stappen. Hij wil loskomen van 
het functionele in zijn werk, zo merkt hij wanneer hij een 
tijdje als meubelontwerper bezig is. Hij besluit om, naast 
de designstukken die hij maakt, ambachtelijk werk van 
hout te gaan maken. Objecten die in zichzelf geen functie 
hebben, behalve dat ze bestaan.

De cirkels van het leven: je begint aan een studie en gaat 
werken, je reflecteert door te voelen waar je verlangen 
naar uitgaat; keert terug naar je jeugd en durft wegen 
te bewandelen die eigenlijk al lang houtsnijden. Op die 
nieuwe wegen raak je andermans cirkels die jou helpen 
te komen waar je wilt komen, je loopt, je denkt, je voelt 
vooral, je maakt datgene waar je zin in hebt.

De analyse van Ruben’s maaktheorie is makkelijk te 
begrijpen: volg je nieuwsgierigheid in het leven, laat 
de wegen die je geen energie geven en je niet verder 
brengen zoveel mogelijk achter je. Volg datgene wat je 
inspireert. Het dan ook daadwerkelijk te gaan doen, is een 
tweede. Ruben deed het. En doet het nog steeds. 



LFK / 130 LFK / 131

‘Ik wil je nog iets meegeven.’ Ruben wijst naar de post-
kaarten op tafel. Het zijn kleine houtdraaiwerken met 
ronde openingen waar je doorheen kunt gluren. Eens in 
de zoveel tijd maakt hij een aantal van deze bijzondere 
kaarten, waarin hij de houtdraaitechniek toepast. Ze zijn 
inmiddels onder zijn klanten een verzamelobject gewor-
den. Of zelfs verheven tot iets heel bijzonders. Zo vertelt 
Ruben over een kind dat een kaart heeft omgedoopt tot 
knuffel. Een reactie op zijn werk die diepe indruk op hem 
heeft gemaakt.

‘Welke wil je? Of vind je het leuker als ik hem per post naar 
je toestuur?’ Ik kijk aandachtig naar de werkjes die op tafel 
liggen. Netjes geordend, formeel bijna. Ik loop ernaartoe, 
pak er een met een opvallend fluoride roze en ronde kern 
– geschilderd met acrylverf, schat ik. Uiteindelijk wissel ik 
hem toch in voor een kleinere postkaart met een opening 
in het midden. ‘Symbool voor de cirkel van het leven’, zijn 
de woorden die in me opkomen. Ik houd het werkje voor 
mijn ogen. Door het gat van het object kijk ik naar buiten. 
‘Deze wordt het,’ besluit ik. Ruben vertelt over de bete-
kenis van de gaten in zijn kunst; dat het je nieuwsgierig 
maakt naar wat er achter het gat gebeurt, en onder de 
materie, het hout, wanneer het werk op een tafel ligt. 
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VOLG JE NIEUWSGIERIGHEID 
IN HET LEVEN, LAAT 
DE WEGEN DIE JE GEEN 
ENERGIE GEVEN EN JE NIET 
VERDER BRENGEN ZOVEEL 
MOGELIJK ACHTER JE.

Onderweg naar huis denk ik aan het ontstaan van 
Ruben zijn fascinatie voor het houtdraaien. En hoe 
hij me vertelde wie dit in hem heeft aangewakkerd. In 
de periode dat hij met hout leert werken op de meu-
belvakschool, ontmoet hij Maria van Kesteren, een 
kunstenares die ook hout draait. Ze heeft een huis met 
werkplaats in Hilversum, waar Ruben vaak langsgaat. 
De oudere vrouw is als een mentor voor hem, van haar 
leert hij om het vrije vormgeven serieus te nemen. 
Maria blijkt uiteindelijk van grote betekenis voor zijn 
kunstenaarschap, inmiddels is zij overleden. 

Misschien geeft het eindige in het leven, in wat dan 
ook: je baan, je liefde voor iets of iemand, wel stof tot 
een heropening bedenk ik me. In mijn rugzak vliegt 
het kunstwerkje van Ruben alle kanten op. Er zit geen 
bescherming omheen. Wie een postkaart bestelt, 
krijgt hem zo op zijn deurmat. Volgens Ruben hoort 
dat bij de betekenis van zijn werk; dat het een weg gaat 
en dat de weg het werk beïnvloeden zal.
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