
Een ontdekkingstocht. 

 

 De Kauriboom, 80 x 62 cm, gemengde techniek op papier, 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Saskia E.M. van Dijk werkt op grote witte vellen papier en tekent die op het eerste gezicht vrij vol met 

potloodlijnen: rechte en ronde lijnen of arceringen. Bij nadere beschouwing vertrekken die lijnen vanuit 

een verticale kern en waaieren ze losjes uit over het papiervlak. Grijze en zwarte lijnen worden 

onderbroken of aangevuld door witte en grijze vlakken hoogglans- of acrylverf, met vlakjes 

lichtgekleurde gouache of aquarel, en soms aangevuld met kleine collages. De tekening is fragiel of 

krachtig, dun of dik, fijn of grof, gemaakt met grafiet, pastelkrijt en Oost-Indische inkt. Als lijnen al 

beweeglijk kunnen zijn, dan kruisen ze de verfvlakken of worden bedekt door verf. 

Haar handschrift bestaat uit talloze lijntjes die opkomen en verdwijnen, aarzelingen, correcties, met 

toevoegingen en weglatingen. De kunstenaar werkt op een vrije manier, als iets niet bevalt, schrapt ze 

rigoureus desnoods met schuurpapier en schaar en maakt ze weer delen wit of vervaagt ze. Dit alles 

op de huid van het stevige papier, die op sommige plekken glanst en op andere dof of gehavend is. 



Op De Kauriboom zijn vervagingen, verdoezelingen naast duidelijk aangezette lijnen en lagen verf te 

zien. Materiaal en techniek gebruikt ze op een vrije manier. Ze wil ontdekken en kijken wat het wordt. 

Het materiaal bepaalt mede de vorm en de rijkdom van haar verhaal. 

Saskia van Dijk’s werkwijze is dynamisch en wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen. 

Haar vellen papier blijven maanden lang in bewerking. Op de vraag of en wanneer het werk af is 

antwoordt ze dat het moment waarop het verhaal verteld is zich uiteindelijk wel aandient.  

De Kauriboom, titel van een van de tekeningen geeft het gebied weer van een rijke complexe natuur, 

vol met mysteries en verrassingen, niet enkelduidig maar ambivalent. Een omgeving van groei en 

verval. De ovale zachte glanzende kauri als knop en belofte. 

De kaurischelpen ontdekte Saskia van Dijk in Mali, toen ze in de voetsporen van haar vader in 1995 er 

voor het eerst naartoe reisde en daarna vele malen terug keerde. Kauri’s (caurie, cowry) komen 

oorspronkelijk uit de Indische oceaan en werden in het verleden als betaalmiddel gebruikt in landen in 

West-Afrika en zijn er nog steeds waardevol. Ook magische beeldjes en gris-gris fascineren haar, ze 

omringt zich ermee in haar atelier. Deze objecten met hun eenvoudige vorm en materiaal en 

onderliggende betekenissen zijn haar zo dierbaar dat ze de kern vormen van veel van haar werk. 

Beeldjes of delen van beelden vormen een uitgangspunt en in vrijwel al haar werk zijn verwijzingen 

naar kaurischelpjes te ontdekken. 

Saskia van Dijk: ‘De precieze nabootsing van objecten en de natuur is niet mijn intentie. Mijn 

tekeningen zijn heel doorwerkt, maar er moet iets te raden overblijven. De sfeer is belangrijk.’ 

Het doet denken aan het werk van een dichter die woorden of zinnen weglaat of aan een musicus met 

aanzetten en stiltes. 

 

Saskia E.M. van Dijk werd in 1960 geboren in Voorburg. Ze is de dochter van kunstenaar Ad van Dijk. 

Na een dansopleiding aan het Conservatorium in Den Haag ging zij naar de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten. Zij exposeert regelmatig, heeft prijzen gewonnen en geeft cursussen en 

workshops. Zie website semvandijk.nl 
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Saskia E.M. van Dijk exposeert van 25 januari 2020 t/m 18 februari in de 

Voorhoutgalerie. 
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