
in deze serie. Eind 2020 verloor 
ik mijn moeder. Haar ziekbed en 
overlijden heb ik van heel dichtbij 
meegemaakt. Kort na haar over-
lijden ben ik op zoek gegaan naar 
verhalen van herkenning. In 2021 
deed ik mee aan de cursus dag-
boekschrijven voor nabestaanden 
“Alledaagse Rouw” begeleid door 
Lotte de Schouwer. 

Rouw is voor mij iets ongrijpbaars, 
vol contrast. Het komt en gaat in 
onvoorspelbare golfbewegingen. 
En als ik er ruimte voor maak en er 
bewust bij stilsta, krijg ik er vaak 
ook veel voor terug.

Mika Schalks
Mika Schalks (1998) is grafisch 
ontwerper en illustrator met een 
voorliefde voor stop-motion ani-
matie. Door middel van kleurrijke 
illustraties, misplaatste letters en 
een zwak voor kitsch esthetiek 
probeert hij moeilijke onderwerpen 
begrijpelijk te maken en problema-
tische stereotypen aan te kaarten. 
Hij combineert analoog en digitaal 
in zijn printwerk en zijn animatie 
om zijn eigen stijl te creëren. 
 
Abstracte Figuren
In een serie collages maakt Mika 
posters voor imaginaire werelden. 

Door het inscannen van analoge 
zwart-wit collages creëert hij 3d 
objecten van platte beelden. De 
posters voor imaginaire films uit 
een andere wereld worden ter 
plekke gemaakt en opgehangen 
aan een poster muur van een 
imaginaire bioscoop.
 

Ortrud Brandes
Ortrud Brandes (1959) is docente 
Duitse Taal, traiteur, dichter,
verhalen- en liedjesschrijver.

Verhalende poëzie
Organiseert een muzikale afslui-
ting tijdens deze expositie  
“Verhalen”. Musici en dichters 
treden op onder het motto:

Vanavond ben ik de 
lijm niet vergeten om de
zon aan de zee te plakken
 
Emma van Hooff 
Emma van Hooff (1997) is dichter 
en schrijver. In 2021 studeerde ze 
af aan de Schrijversvakschool in 
de vakken poëzie en toneel. Ze pu-
bliceerde gedichten in onder meer 
Het Hollands Maandblad, Kluger 
Hans, Ooteoote, Papieren Helden, 
de Revisor en Tijdschrift Terras 
en betrad meermaals het podium. 
In februari 2022 verscheen haar 
debuutbundel Placebomens bij 
Atlas Contact. 
 
Debuutbundel Placebomens
Emma van Hooff trekt je mee in 
een bundel over leven en niet 
leven, over angst om  dood te 
gaan en tegelijkertijd het ver-

langen ernaar. Aan het woord is 
een zintuiglijk, gevoelig lyrisch ik, 
met veel lef en humor. Er worden 
dreigbrieven geschreven aan 
Pandora, er is een hiernamaals 
dat op instorten staat, een woeste 
transpiratiezee, er zijn oesters met 
parels en er is een onderzoek naar 
de rekking van een leven, hoe lang 
het duurt tot dat in een gezicht 
uiteenknapt. De gedichten in deze 
wonderschone bundel zijn ritmisch 
en sterk. Emma van Hooff over-
tuigt met haar inlevingsvermogen 
en enorme verbeeldingskracht. 

Rhodé Tavenier
Rhodé Tavenier (1995) is grafisch 
vormgeefster en kunstenares. 
Aandachtig observeert zij verha-
len in en om haar heen. Als kun-
stenares vertelt ze deze verhalen, 
als grafisch vormgeefster helpt ze 
anderen de juiste vorm te vinden 
om die van hen te vertellen. 
Samen met haar vader en Peter 
Minnee heeft zij in 2021 De Rode 
Schuur opgericht. Een plek vol 
met liefde en aandacht voor kunst 
en ambacht.

Verhalen van alledaagse rouw
“Wat is alledaagse rouw voor 
mij?” is de vraag die ik in woord 
en beeld probeer te beantwoorden 
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van troost, schoonheid, liefde en 
licht in. Vooral liefde! Dan hebben 
wij elkaar even gezien, gevonden, 
en zal ik blij en gelukkig zijn dat ik 
je mocht raken.”

Sanne van der Meij
Sanne van der Meij (1996) is een 
multidisciplinair kunstenaar, opge-
leid als illustrator aan de Willem de 
Kooning Academie, maar stiekem 
ook keramist, schilder en tekenaar. 
Put inspiratie uit de filosofie, de 
liefde en haar eigen sores.

Uit m’n hoofd de wereld in
Om mijn hoofd niet te laten 
overstromen door de eindeloze 
gedichtenstroom waar ik soms  
zo makkelijk in kan verzeilen, 
schrijf ik. 

Opschrijfboekjes vol, met ge-
dachten, nieuw, oud, herhalend, 
terugkerend en soms eens  en 
nooit meer. Zo kan het uit mijn 
hoofd de wereld in, want anders 
wordt het te veel.

Afgelopen lente brak mijn hart, 
dus ik schreef. En met die woor-
den teken ik, om te proberen te 
vangen wat het is dat ik voel. Dat 
voelen gaat fysiek, dus komt het 
lichaam, mijn lichaam, veel terug 

in de tekeningen. Met die combi-
natie van woorden en lijf kan mijn 
voelen de wereld een beetje in, 
zodat er weer wat ruimte komt in 
mij. 

Wiebe Ruitinga
Wiebe Ruitinga (1989) zoekt naar 
tijdloze schoonheid in zijn werk. 
Onafhankelijk van een verhaal. 
Daarbij vormen evenwicht, 
eenheid, spanning en levenszin 
de centrale thema’s. Dit vertaalt 
zich in de materiaalkeuze, in de 
vormen die ontstaan en de kleu-
ren waarmee hij werkt. Zijn werk 
ontstaat zonder vooropgezet plan 
en krijgt vorm tijdens het maak-
proces. Een proces dat hij ziet als 
een dialoog tussen hem en het 
object.  

De belangrijkste inspiratiebron-
nen voor zijn werk zijn: de natuur, 
oervormen zoals Stonehenge en 
de Prehistorische megalieten, 
maar ook de schoonheid in het 
alledaagse. Een voetafdruk of een 
stukje kauwgom. 
Kunstenaars die hem inspireren 
zijn o.a.:  
Per Kirkeby, Armando, Barbara 
Hepworth en Giorgio Morandi. 

Ochtendgloren
Ochtendgloren, Olieverf op 
doek, 2022. 
 

Daniël Tavenier
Daniël Tavenier (1964) ziet zichzelf 
als een modern ambachtsman. In 
1987 studeerde hij af aan de KABK 
in Den Haag. Hij is een schilder, 
tekenaar, graficus, en een bezield 
docent. Duurzaamheid staat bij 
hem voorop: zelf verf maken met 
natuurlijke materialen, schilderen 
zonder schadelijke oplosmiddelen, 
recycling en lokaal werken. Ook is 
hij de bewoner van en zorgdrager 
voor De Rode Schuur.

De lege stoel
“Voor mij is de lege stoel het beste 
schilderij om jou mijn rouw en 
verdriet te laten voelen. Een lege 
stoel laat wel heel duidelijk zien 
dat er iemand niet is en in mijn 
geval niet meer is. 

Eigenlijk al mijn schilderijen die ik 
maakte op mijn reis alleen in mijn 
camper, ooit onze camper, zijn me-
taforen geworden voor mijn rouw: 
het gemis van mijn allerliefste 
vrouw Carolien. God zij dank kan 
ik weer schilderen, dat is vooral 
hetgeen wat mij een beetje lucht 
en leven en soms plezier geeft. En 
zo schilder ik mij door de rouw een 
onzekere toekomst in. Hou dit in je 
achterhoofd wanneer je naar mijn 
schilderijen kijkt, en vind hier iets 


