
Waar de hand zingt (Breyten Breytenbach) 

 

‘Dit moet het zijn! Ga verder, ga naar de uiterste rand van het denken, naar waar de hand zingt. Want wie of 

wat kan je naar de onderwereld voeren behalve de creatieve bewegingen van de vrije geest?’  

Zo schreef Breyten Breytenbach in zijn fenomenale boek Intieme vreemde (2006 Uitgeverij Podium) 

over het creatieve proces.  

De tegenstelling die uit deze titel blijkt zal ook in de tentoonstelling in Drawing Centre 

Diepenheim en het hoofdgebouw van Kunstvereniging Diepenheim te zien zijn in tekeningen en 

ruimtelijk werk. De tentoonstelling wil iets tonen over de noodzaak onszelf te verbinden met de 

wereld en daar tevens weer door het maken van kunst afstand van te nemen. De kunstenaar staat 

in de wereld en zoekt op een vel papier of in een bepaald materiaal naar zijn plaats en verbeeldt 

zijn eigen verhaal.  

Uit de culturele antropologie en cultuurfilosofie kennen we het begrip vervreemding. Het beschrijft 

de ontwikkeling in de westerse wereld waarbij wetenschap en kapitalisme de werkelijkheid van 

zijn betovering ontdoen. De verhouding tussen mensen en tussen mens en natuur wordt 

gereduceerd tot een kwestie van economie en rationalisme. Dit heeft geleid tot het ontkennen 

van de mogelijkheid van een intieme verhouding met de wereld. De kunstenaar is de bedenker 

van het creatieve proces dat tot een kunstwerk leidt. In dat proces is hij de tijdelijke heerser. De 

kunstenaar, koning even, danst in het begin met de leegte als partner, speelt met de wereld en het 

universum op papier of in materiaal. Hij keert terug op de aarde en wroet verder in zijn geest. 

Vanuit visie, ervaring en vaardigheid groeit een kunstwerk uit tot een visuele capsule van tijd en 

ruimte. Het in materiële zin (hortend en stotend) aaneenrijgen van lijnen en vlakken op papier, of 

het ontwikkelen van een oorspronkelijke vorm, in welk materiaal dan ook, is de verwezenlijking 

van een metamorfose. Hierbij lijkt het vakmanschap in allerlei disciplines weer te ‘mogen’.  
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