
Bij Onstwedde staan 
zeven bezemstelen 
geparkeerd. De heks is 
terug van nooit 
weggeweest 
In kunstruimte Artphy bij Onstwedde is een project gaande 
rond het fenomeen heks. Beeldend kunstenaars verbinden 
de jacht en angst van toen aan het vrouwenbewustzijn van 
nu. 

 
 

Mirjam werd voor de tentoonstelling Heks! geportretteerd door Beth Namenworth. Foto DvhN 

Tekst: Joep van Ruiten DvhN 



Er staan zeven bezemstelen geparkeerd bij de ingang van kunstruimte 
Artphy in het gehucht Wessinghuizen. Ondersteboven, of toch niet – hoe 
parkeer je een bezemsteel eigenlijk? Ze zijn opvallend klein, eerder 
bedoeld om te vegen, dan om mee te vliegen. Cadeautjes van 
buurtbewoners, vertelt gastvrouw Janke Westra.  

Bij Artphy is deze zomer een groot project gaande over heksen. Het leidde 
eerder tot een reeks uitverkochte opvoeringen van het theaterstuk  De heks 
van Almen , een boekje met essays en literaire verhalen én een officieel 
verzoek aan het gemeentebestuur van Westerwolde voor eerherstel aan 
vrouwen die in de zestiende eeuw in de Oost-Groninger regio zijn 
gemarteld en ter dood gebracht.  

Terwijl zoiets in Schotland en elders reeds is gebeurd, wordt op het 
gemeentehuis in Wedde nog over rehabilitatie nagedacht. Ondertussen 
gaat het project in Artphy door. Zondag worden in de kunstruimte twee 
lezingen over heksen gehouden en voert kunstenaar Rose Akras een 
performance op. Bovendien is er een tentoonstelling over de altijd 
hachelijke positie van de vrouw.  

Wegblijven van de romantische clichés  
Heks! is geen makkelijke expositie. Acht kunstenaars zijn door Westra en 
haar partner Jan Willem Kok gevraagd werk te maken geïnspireerd op de 
heksen van toen en nu. Hoewel de inleiding op de tentoonstelling helder is 
en Artphy zoals gebruikelijk een uitstekende brochure heeft gemaakt, en 
het zeker goed is dat Heks! wegblijft van romantische clichés, zijn niet alle 
bijdragen even toegankelijk. 



 

De entree van kunstruimte Artphy bij Onstwedde. Foto: DvhN 

Zo is de video Obelisk van Chaja Hertog & Nir Nadler lastig te plaatsen. We 
zien een figuur met lang haar door verschillende landschappen en gangen 
lopen en ontdekken dat het een meisje is op de schouders van haar vader. 
Later lezen we dat hiermee de overgang van kind naar volwassene wordt 
verbeeldt en de film gaat over de wereld die aan de volgende generatie 
wordt nagelaten. Het is een  rite de passage waar je alle kanten mee op 
kunt.  

Meer in lijn met het thema is  Elders, shades en healers van de in Oeganda 
geboren kunstenaar Ayo. Geïnspireerd door het gegeven dat vrouwen in 
Afrika tot de komst van Europese missionarissen vaak de functie van 
genezer vervulden, bouwde Ayo met fotografie, video en keramiek een naar 
veel kanten springende installatie over verstoring van traditie, archivering 
en culturele onteigening.  

Misogynie en angst voor deling van macht  
Blikvanger in de kunstruimte is de installatie  Up in smoke van de in 
Amsterdam verblijvende kunstenaar Jimini Hignett en haar moeder Jo 



Lewington. Ze laten verleden en heden samenkomen middels een 
brandstapel met daarboven een mobile bestaande uit 365 kleine 
voorwerpen van porselein. Hun brandstapel spreekt letterlijk voor zich. 

 

Blikvanger van de tentoonstelling Heks! is de brandstapel Up in smoke van Jimini Hignett. Foto DvhN 

Up in smoke  is meer dan een verbeelding van een middeleeuwse straf 
voor vrouwen die als zondebok werden gebruikt omdat ze afwijkend gedrag 
vertoonden. Uit het hout klinken kreten van mannen die in deze tijd uiting 
geven aan vrouwenhaat. De beschimpingen van PVV-voorman Geert 
Wilders aan het adres van D66-leider Sigrid Kaag zijn een voorbeeld van 
deze hedendaagse misogynie en angst voor verandering en deling van 
macht.  

Lucht, levendigheid en strijdvaardigheid  
Hoewel er alle aanleiding toe is, denk aan hoe vrouwen in delen van de 
Verenigde Staten onlangs het recht op zeggenschap over hun lichaam is 
ontnomen, biedt Heks! ook lucht, levendigheid en strijdvaardigheid.  



Dat laatste blijkt uit de bijdrage van Susanna Inglada, een installatie met 
grote tekeningen die een nieuw hoofdstuk wil laten zien. De van oorsprong 
Amerikaanse kunstenaar Beth Namenwirth kwam op het idee vrouwen te 
interviewen waarvan zij denkt dat het hedendaagse heksen zouden kunnen 
zijn. Daarna portretteerde zij hen. Zeven kleurrijke en vrolijke schilderijen 
met verschillende vormen leverde het op. 

 

De bijdrage van Susanna Inglada aan de tentoonstelling Heks bij Artphy. Foto: DvhN 

Hoe ziet een hedendaagse heks eruit? Afgaand op de portretten zijn het 
relatief jonge, zelfstandige vrouwen. Zoals ‘Barbara’ die geïnteresseerd is in 
gitaarmuziek en leeft in een retro-interieur. Of iemand als ‘Mirjam’ wier 
belangstelling onder meer uitgaat naar vulva’s en het boek  Ik ben mijn 
muze van kunstenaar en Minerva-docent Loes Faber.  

Op het eerste gezicht gewone vrouwen, voor zover die bestaan. Totdat de 
kijker in de Artphy-brochure leest dat ze allemaal een kat hebben. En 
eeuwenoude vooroordelen opnieuw opduiken. Zie je wel. 



 

De hedendaagse heks Barbara, geschilderd door Beth Namenwirth. Foto DvhN 

Heks! is tot en met te 2 oktober bezoeken in Kunstruimte Artphy bij 
Onstwedde. www.artphy.nl De lezingen en performance starten zondag om 
15.00 uur. Entree 10 euro. 

 

 


