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Een groepsexpositie met tekeningen waarin rituelen een rol spelen en waarin landschap-
pen getoond worden die een mystieke ervaring kunnen oproepen. De kunstenaars tonen, al 
dan niet bewust, een voorkeur voor het mythische en de mystieke macht en kracht die de 
natuur op ons kan hebben. De expositie is mede door Hans de Wit als gastcurator samenge-
steld. Hans de Wit is de winnaar van de Èpos Press Tekeningen Prijs 2012. De winnende kun-
stenaar zou een solotentoonstelling krijgen, maar omdat Hans de Wit al een dergelijke pre-
sentatie heeft gehad bij de opening van Drawing Centre Diepenheim is er gekozen voor een 
groepstentoonstelling, met De Wit als curator. Hij neemt zelf deel met enkele tekeningen. 

 Kunstvereniging Diepenheim
 Grotestraat 17
 7478 AA Diepenheim
 0547 – 35 21 43
 Drawing Centre Diepenheim
 Kuimgaarden 1
 7478 AN Diepenheim
 0547 – 35 28 28

info@kunstvereniging.nl  |  www.kunstvereniging.nl
Openingstijden: 
woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Sandra Kruisbrink heeft haar betrekkelijk simpele 
onderwerp van boomkruinen op een schitterende 
technische wijze tot een poëtisch en krachtig beeld 
verheven. Het is een raadselachtige wijze van tekenen. 
Lijnen suggereren niet alleen die vorm van de boom-
kruin, maar lijken het werk, als gehuld in zinderende 
thermiek, een bepaalde beweeglijkheid mee te geven. 
Het vage gebruik van kleur is wel gerelateerd aan de 
natuur, lucht of landschap, maar overheerst niet. 
Hoewel sfeer in een kunstwerk maar een betrekkelijk 
begrip is, speelt dat in de tekeningen toch ook een rol. 

Vanuit een vogelvluchtperspectief kijken we op lege 
zeeën van Rachida post en dan ontdekken we op een 
zeker moment dat die iets meer in de pastel aangezette 
vormpjes kleine boten blijken te zijn die over de zee 
zwerven. De leegte is juist de kwaliteit van deze 
spannende tekeningen, die met minimale middelen en 
handelingen lijken te zijn gemaakt. Op geraffineerde 
wijze werkt zij met horizontaal getrokken lijnen naar 

dat definitieve beeld toe. Er zit raffinement in, maar 
tegelijk is het totaalbeeld ook kwetsbaar en zeer 
gevoelvol getekend. 

mai van Oers heeft voor het eerst een tekening ge-
maakt die je niet loslaat vanwege de details die niet 
alleen in overvloed aanwezig zijn, maar die je ook de 
vraag doen stellen, gaat dit alleen over de dood, de 
mens en is de natuur hier minder belangrijk? 
Met een eindeloos geduld is het totale vel papier 
gevuld met beelden. In de kleinere tekeningen zien 
we een exotische wereld verbeeld. Geen Hollandse 
landschappelijke invloeden, maar de fantasie lijkt het 
stuurwiel voor deze volle beelden. 
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De tekenaars in deze tentoonstelling gaan uit van 
een beleving van het landschap. hun werk is echter 
zelden een afspiegeling van een ‘gezien’ landschap. 
Al snel proef je dat de kunstenaar het wil verheffen 
tot een mythisch beeld. 
Daarnaast vinden we een opvallende hang naar 
mystiek. Aanpassingen in het letterlijke beeld of 
toevoegingen van abstracties maken dat de beleving 
van de tekening de primaire ervaring van het land-
schap ruim voorbij gaat. 
In de tijd van homerus kreeg het woord mythe de 
betekenis die als belangrijkste moet worden gezien: 
heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn 
herkomst en godsdienst. Vanaf het einde van de 19e 
eeuw wordt het begrip ‘mythe’ gehanteerd binnen 
wetenschappen als de psychologie, culturele antro-
pologie en de historische sociologie in een andere 
betekenis: een verhaal met een louterende werking 
dat een diepe waarheid over het menselijk bestaan 
uitdrukt, bijvoorbeeld door uitbeelding te geven aan 
een archetype. 
mystiek betreft het hartstochtelijk streven naar een 
persoonlijke vereniging van de ziel met God. 
De term mystiek verwijst ook naar de achterliggende 
leer over kennis en persoonlijke ervaringen van 
toestanden van bewustzijn voorbij de normale 
menselijke perceptie. Er bestaan natuurlijke en 
religieuze mystieke ervaringen. Een natuurlijke 
mystieke ervaring kan zijn het gevoel dat ervaren 
wordt één te zijn met de natuur tijdens een lange 
boswandeling. Dit soort ervaringen zijn van een 
geheel andere aard dan de religieuze mystieke 
ervaringen. meestal ‘overkomt’ het iemand zonder 
dat hij deze de ervaring actief nastreeft. 
Dat we in de huidige tijd de begrippen mythe en 
mystiek enigszins vrijer duiden zal blijken uit de 
keuze van de werken in de tentoonstelling. 
Niet noodzakelijkerwijs heeft de maker zich van te 
voren gerealiseerd dat hij of zij iets van die mystieke 
of mythische orde wilde uitdrukken. Sterker nog, 
het is in veel gevallen zo dat de samensteller van de 
tentoonstelling op volstrekt persoonlijke gronden er 
die betekenis inlegt. het is een soort ‘omgekeerde 
bewijslast’ die overigens wel met de kunstenaars 
gedeeld is, maar die voor de verantwoordelijkheid 
van de samensteller is.
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waarnemen, en in het recentere werken worden die 
silhouetten soms wat explicieter. Een lichte aanzet tot 
een meertje en/of de lucht bijvoorbeeld. Misschien ook 
spiegelingen, die je weer metafysisch zou kunnen 
duiden. 

Erik Odijk is een van de meest pure tekenaars. In de 
grote werken kun je dwalen met je blik en je verbazen 
over de effecten die hij bereikt met dikwijls alleen 
zwart-wit tekenmateriaal. Op enkele plekken wordt 
soms een lichte kleuraanzet toegepast, maar het 
geheel is van een overweldigende schoonheid, hoewel 
Odijk lang niet altijd de mooie kanten van het land-
schap tekent. Hij zoekt naar delen, waarin ook datzelf-
de landschap zijn vernietigende kanten kan tonen en 
waardoor het mysterie groeit. 

hadassah Emmerich is een van die tekenaars die ruim 
met materiaal experimenteert. Vaak gebruikt ze 
linodrukken in de ondergrond om op de dan ontstane 
beelden door te werken op een spontane en soms zelfs 
uitbundige manier. Voor haar is kleur wel relevant en je 
ziet in het werk op papier ook wel de hand van een 

schilder, die soms in grote grove kleurbanen het werk 
een enorme spanning en weerstand meegeeft. Het 
maakt dat je in dit werk blijft speuren naar vormen en 
dingen die je vermoedt, waarvan je niet weet of ze 
bestaan.

hanneke Francken’s pure tekeningen zijn een lust voor 
het oog. De in lijnen opgebouwde complexe com-
posities verraden een liefde voor het handwerk en ook 
voor het gebruik van kleur. Dat heeft te maken met 
haar soms exotische onderwerpen zoals gekleurde 
vogels en vegetatie. De natuur speelt een belangrijke 
rol, maar steeds ervaar je dat het haar te doen is om tot 
een autonoom beeld te komen. Nooit is de tekening 
een afspiegeling van een deel van de ons omringende 
werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt door Hanneke 
Francken opnieuw uitgevonden op papier. 

hans de Wit neemt je mee op een mysterieuze reis 
door een artificieel landschap, waar je een enkele maal 
wel fragmenten kunt herkennen, van een dier, vegeta-
tie, een bunker, een dukdalf, maar waarbij je er vooral 
beter aan doet je niet te laten leiden door conventies 
of standpunten. Hij schept nieuwe werkelijkheden als 
mysteries. Als een godheid tekent hij een ongewone 
specifieke wereld, die de raadselachtigheid van de 
natuur koppelt aan fantasiearchitectuur of landschap. 
Mysterieuze en magische gedachten worden getekend 
met een wonderbaarlijke precisie. 

Nik Christensen is een kunstenaar die het grote 
formaat niet schuwt. De fantasielandschappen waar 
altijd wel iets lijkt te moeten gebeuren, waar mensen 
soms eenzaam dwalen en tot een zekere handelingen 
lijken over te gaan, zijn beladen door middel van het 
volle beeld. Christensen vult het hele vlak regelmatig 
met vegetatie. Zijn met al dan niet verdunde inkt 
getekende werken tonen in details enorme fantasie-
rijke handelingen. Soms strak langs de liniaal getekend, 
soms deels geairbrusht: in zijn werk is (technisch) niets 
onmogelijk. De schijnbare technische chaos is vol-
komen onder controle.

Tjibbe hooghiemstra is een zoeker naar momenten 
van contemplatie, naar stilte en rust. 
Nergens is er in zijn werk beeldend kabaal, visuele ruis 
of opdringerige en beeldende grootspraak. Het gaat in 
zijn werk bovendien nooit om de weergave van wat hij 
zag, maar hij negeert die ook niet. Zo kunnen we soms 
vage omtrekken van een bootje of van een boom 


