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Bart Lodewijks strijkt als een reiziger neer en maakt 
met zijn geometrische repeterende witte lijnen op de 
huizen een patroon. Het patroon koppelt de huizen 
zoals de straat dat ook doet. Hij begint het werk door 
op verschillende objecten zoals het wegdek, stenen en 
muurtjes te tekenen. Door langzaamaan een vertrouwd 
gezicht in de verschillende buurten te worden, slaagt 
hij er in om het werk te verleggen naar gevels van huizen 
en op langere termijn zelfs binnenskamers bij de 
bewoners thuis. 
Mensen komen hun huizen uit en gaan in gesprek en 
kijken verwonderd naar hun eigen gevel. 
Met toestemming worden de strakke krijtlijnen per kavel 
vakkundig door Lodewijks aangebracht. Enkele huizen 
hebben geen lijnen, spelbrekers zijn het in het lijnenspel 
dat als een spinnenweb de vanzelfsprekendheid van 
het straatbeeld langzaam laat veranderen. 
Straten worden verbonden met elkaar, de tekeningen 
worden herkend en besproken door de bewoners. 
Tot de wind en de regen alle krijtstrepen heeft uit-
gewist. Lodewijks schrijft over wat er voorvalt tijdens het 
tekenen. Wat er overblijft van het project in Diepenheim 
is een documentaire.

Documentaire over ‘Drawing Diepenheim’ 

In de documentaire zien we Lodewijks tekenen en in 
gesprek met de bewoners van Diepenheim. Het proces 
in Diepenheim is vastgelegd door documentaire-
maakster Griet Teck. 

Vanaf de opening van de nieuwe tentoonstellingen 
zal een preview vertoont worden van de documentaire, 
vanaf het DRAWING FRONT WEEKEND op 16 en 17 april 
wordt de film in zijn geheel vertoont in de Kunst-
vereniging.

“Overal in Diepenheim en omgeving liggen ronde 
stenen. Het zijn de stille getuigen van de laatste 
ijstijd. De stenen werden door het puntje van een 
gletsjertong voortgeschoven en kwamen tot stilstand 
in Overijssel. Bewoners hebben hun tuinen ermee 
opgesierd. Een van de stenen voorzie ik van een 
krijttekening. Het is de eerste tekening die ik in 
Diepenheim maak. Een voorbijgangster zegt dat de 
betekende steen op een kaneelkussentje lijkt. 
Een bewoonster komt naar buiten en zegt: ‘je hebt 
de steen zacht gemaakt.’ Ik vraag aan haar of ik ook 
op het stenen beeld in haar tuin mag tekenen. 
‘Je bedoelt het meisje met de waterkruik?’ 
‘Ja, ik zou de lijnen door kunnen trekken op de buste 
van het meisje. ‘Dat is goed, geef haar ook een ziel,’ 
zegt ze.” 
Door Lodewijks aan de Ruimersdijk te Diepenheim

“Frans de eigenaar van een boerenschuur zegt: ‘liefst 
zou ik de schuur willen restaureren maar de gemeen-
te stelt geen middelen ter beschikking.’ Zijn vrouw 
Gerda valt hem in de rede: ‘ze stellen wel middelen 
ter beschikking om de schuur af te breken, maar dat 
doen we natuurlijk niet.’ Omdat het krijt geen blij-

K U N S T V E R E N I G I N G  D I E P E N H E I M 

Bart Lodewijks
Diepenheim Drawing 

In aanloop naar nieuwe tentoonstellingen in de Kunstvereniging en het Drawing Centre 
betekent beeldend kunstenaar Bart Lodewijks met wit schoolbordkrijt stenen, straten, 
muren, schuren en huizen in Diepenheim. De geometrische repeterende lijnen laat de 
bewoners anders kijken naar hun omgeving. Lodewijks tekent vanaf 15 februari tot be-
gin april. Er wordt een documentaire gemaakt over wat er zoal voorvalt als je ‘gewoon’ 
op straat begint te tekenen. 
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vend materiaal is vinden Frans en Gerda het goed dat 
ik op hun schuur teken. ‘Het is een plek met een ziel, 
niet zomaar een schuur’, drukken ze me op het hart.
’s Ochtends wanneer ik arriveer is de grond bevroren 
en de gehele dag blaast er een noordoostelijke wind. 
Ik teken een serie kleine pilaren ofwel steunbalken 
die ervoor zorgen dat de schuur opgewassen is tegen 
zijn ongewisse toekomst. Het werk vordert traag 
omdat mijn handen nauwelijks bestand zijn tegen 
ijzige kou. Ik voorzie de schuur van een naam: het 
Behouden Huis. Vernoemd naar het onderkomen op 
Nova Zembla waar Willem Barentsz in 1596 met zijn 
manschappen de poolwinter overleefde”. 
Door Lodewijks aan de Markveldseweg te Diepenheim

Internationale bekendheid

Sinds 1999 maakt Bart Lodewijks (1972) lineaire tekenin-
gen met schoolbordkrijt in volksbuurten en schrijft over 
wat er voorvalt tijdens het tekenen. Hij werkte onder 
meer met het S.M.A.K. in Gent (Moscou-Bernadette, 
2008-2010; TRACK, 2012); Capacete, Rio de Janeiro 
(Mondriaan Fonds 2010, 2013); The Model, Sligo, Ierland 
(2012 t/m 2015) en Whitechapel Gallery, Londen 
(2014-2015). Ook werkte hij de afgelopen jaren in 
opdracht van de Vlaamse steden Ronse, Genk, Gent, 
Brussel en Antwerpen. Via Emergent galerie (Veurne, 
België) maakt hij opdrachten in privéwoningen. 

Publicaties over zijn projecten komen tot stand in 
samenwerking met Roma Publications in Amsterdam 
(o.a. Onvergetelijke buurt, 2010, Het schiereiland van 
Vlaanderen, 2012). 
In opdracht van het Mondriaan Fonds (NL) schreef hij in 
2014 het essay Heimwee naar krijt (over tekenprojecten 
in Vlaanderen en Rio de Janeiro) dat verscheen in de 
essay-reeks van het Mondriaan Fonds.

Bekijk de documentaire over 
Bart Lodewijks ‘Drawing Diepenheim’ 
van Griet Teck in de kelder van de Kunstvereniging
van 19 maart t/m 15 april de preview en van 16 april 
t/m 5 juni de hele documentaire.
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