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devotion Lichamen van rook gemaakt
Over enkele tekeningen van Elly Strik

De eerste reeks tekeningen die in Diepenheim te zien zal zijn heet Die Ehe. Het gaat om 
vier tekeningen die Elly Strik heeft samengebracht in 2006: Zwei neue Bräute (2004), 
Castration II (2005), Castration IV (2005) en Braut (1998).

In de eerste en de vierde tekening van de reeks treffen we twee vormen aan die ik sui-
kerbroodvormig zou willen noemen, omdat die omschrijving vaak gebruikt wordt om 
bergen te omschrijven. Ik hou van het idee van een schaalverschuiving. Anderzijds roept 
het woord ook iets monolithisch op, alsof de bruid van steen is of van nachtelijk ijs en 
nooit zal ontdooien. 

Uit de titel van Zwei neue Bräute kunnen we afleiden dat het om twee dames gaat, twee 
bruiden. De eerste tekening suggereert een hoofd dat schuilgaat in een soort van pool-
muts, een muts die vooraan afgeboord is om het hele gezicht te omvatten of te bescher-
men. In het midden van de tekening bevindt zich een langwerpige, verticale vlek die een 
donkere opening suggereert, maar ook het silhouet van een in lang haar gehulde bruid 
zou kunnen zijn. Het is een tekening met magische, dubbelzinnige vormen, die om on-
bekende redenen een schoonheidservaring oproept. Het meest opvallende, daarbij, is de 
tamelijk banale, centrale compositie, die de intensiteit (of kwetsbaarheid) van de teke-
ning lijkt te verhogen. In het algemeen treft de tekening ons ook door een suggestie van 
diepte of ruimte: de centrale vorm lijkt op te bollen. De tekening krijgt daardoor iets 
sensueels, iets levends en misschien ook iets bedreigends. De schoonheid van de teke-
ning heeft iets te maken met het oproepen van deze diepte in een vlakke tekening, maar 
ook in het castreren van de virtuositeit die daarvoor nodig is. De centrale, verticale vlek 
lijkt immers opzettelijk vlak geschilderd, als had de tekening het nodig ingesnoerd of 
ingeperkt te worden. Het achterste gedeelte van de vorm die aan een muts doet denken, 
zou ook een versierd struisvogelei kunnen zijn. Deze vorm raakt ons door de schoonheid 
van de factuur: van de manier waarop het blauwe netwerk getekend is.

Deze reeks van vier tekeningen wordt afgesloten met de tekening Braut, waarin we zoals 
gezegd opnieuw een suikerbroodvormig silhouet aantreffen. Het zou kunnen gaan om 
een vrouwenfiguur die volledig schuilgaat achter haar lange haar, zoals Mélisande, maar 
ook om een dame die schuilgaat achter een zwarte sluier of burka. In ons gesprek Over 
raaf worden en donkere suikerbroden vertelt Elly Strik dat de bruid in haar werk altijd 
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onzichtbaar, verhuld of gesluierd is. Ze is onkenbaar en wordt pas ontsluierd door de 
toenemende intimiteit van het huwelijk. Ik vind dat een mooi beeld. 

De twee middelste tekeningen van de reeks tonen ons het sensuele raster van een door 
potloodstreepjes opgeroepen beeld van twee pauwenveren waaruit het oog is verwijderd. 
Voor Elly Strik zijn dit een beeld voor een ontmanning: beelden die plaats maken voor 
iets anders door een lege ruimte te tonen. ‘De tekeningen zijn ontstaan uit de wens geen 
ijdelheid in het beeld toe te staan,’ vertelt Strik, ‘daartoe moest ik het mooiste deel uit de 
veren verwijderen en zo kijkruimte aan de toeschouwer schenken.’ Over de twee bruiden 
vertelde ze mij dat ze ‘fallisch geworden’ zijn. Ze gaan schuil in een bolster, een muts, 
een haarvacht, een nieuwe, misschien wel als mannelijk ervaren dierlijkheid. ‘Deze reeks 
gaat niet noodzakelijk over mensen,’ vertelt Elly Strik, ‘Ze ontstaat uit de ontmoeting 
tussen de verschillende tekeningen. Ze heeft iets te maken met ontsluieren. Ze toont iets 
door het te verbergen. Ze opent en sluit zich tegelijkertijd. Ze neemt ruimte in en maakt 
plaats. De titel en de ondertitels verwijzen naar The Bride Stripped Bare by her Bachelors, 
even van Duchamp. De beelden in dit werk spreken over de kunst: de bruid als kunst, 
de kunst als vrijgezellenmachine, de kunstenaar als vrijgezel. Ooit maakte ik een collage 
waarin ik Goya liet trouwen met Goya. Dat was de eerste aanzet tot deze thematiek.’

Een ander werk dat centraal zal zijn in de tentoonstelling in Diepenheim is de grote te-
kening Spreek vrouw, wat zal ik je schenken (2004). De titel is afkomstig uit een Salomé-
verhaal. Het is een uitspraak van Herodes, die de geestelijk hoogstaande Johannes opof-
fert aan zijn eigen lichamelijke genoegens of, om het nog rauwer te zeggen, de denker 
Johannes reduceert tot een afgehakte kop, die zo weer tot lichaam wordt en opnieuw 
tedere kussen vermag te ontvangen. In Striks tekening ontmoeten we een centrale vrou-
wenfiguur die een bruidssluier en een apenmasker draagt. Ze draagt de sluier over haar 
arm alsof het een bruid is die over een drempel gedragen wordt. Het donkere dieren-
hoofd contrasteert met de blanke sluier, die onderaan net het geslacht van de vrouw 
verhult, dat misschien ook heel dierlijk zou kunnen zijn. 

Graag vertel ik hier iets over de vierdelige reeks Family Album (2007-2008), die opent 
en sluit met prachtige tekeningen die louter bestaan uit gebogen streepjes die het beeld 
van op de vloer gevallen, geknipte haartjes oproepen. Hoe elementair en tegelijk krach-
tig kan een tekening zijn! Op de tweede tekening zien we twee anthuriums die bijna 
verzwolgen worden door de harige schaduw van een apenkop met vrouwenhaar. In de 
derde tekening lijkt het alsof we een vooraanzicht zien van dezelfde aap, die blij poseert 
met meisjesachtige lokken dat zijn of haar schouders bedekt en uit zijn of haar kin 
lijkt te groeien. Toen ik deze reeks een tweede keer zag, bleek de kunstenaar de linker 
anthurium iets meer reliëf bezorgd te hebben, waardoor de bloemen ineens een soort 
van haartooi werden. Telkens weer roept ze het dubbelzinnige op van een tekening die 
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oog of een tepel, althans, enkele potloodstreepjes die een geïsoleerd oog of een tepel zou-
den kunnen voorstellen. ‘Het zou ook een hemellichaam kunnen zijn,’ vertelt Strik.

Een zelfde spel met schaal vinden we in de vierde tekening van de zevendelige reeks The 
Difficulty for a Monkey to Throw off its Instinctive Fear and Hatred of a Snake (2007). In 
deze tekening herkennen we opnieuw een samengetroepte verzameling streepjes die het 
beeld van een vrouwelijk geslacht oproepen, maar bovenaan de tekening creëert een 
zwarte, aan de onderzijde gebogen rand de indruk dat we een hemellichaam zien.  In 
de vijfde tekening van deze reeks, waarachter een roze achtergrond aan de linkerzijde 
fel opgloeit, herkennen we een soort van apengezicht met holle neus, of een vrouwelijk 
geslacht dat omringd wordt door haar waaruit en apengezicht opdoemt. In de zevende 
tekening lijkt een vrouw te luisteren naar een grote zeeschelp, maar aan de luisterende 
zijde schijnt haar gezicht op te lossen in de schaduw van de schelp. De schaduw zelf 
lijkt te bestaan uit haarkrulletjes, uit rook. Het reliëf van de schelp blijkt overigens zelf 
uit niet meer te bestaan dan enkele dikker aangezette krulletjes, die meteen ook een 
herinnering oproepen aan de factuur van gebreide mutsen in Striks tekeningen. Wordt 
in de muts niet zichtbaar het gebreid zijn van ons eigen lichaam, dat in zoverre niet veel 
verschilt van het gebreid zijn van een tekening? Ten slotte herkennen we in deze reeks 
nog een portret van Darwin waarin de zwarte hoed solide lijkt te zijn en het gezicht zich 
schiftend verdubbelt in een lepreus spookbeeld. De titel van de reeks is een verwijzing 
naar een passage in Darwins autobiografie waarin gesteld wordt dat het voor de mens 
net zo moeilijk is om van zijn geloof af te stappen als het is voor een aap om zijn instinc-
tieve angst voor en weerzin tegen een slang te overwinnen.

Graag vertel ik hier ook iets over een losstaande tekening die ook Echo der voorvaderen 
heet, net zoals de hierboven beschreven reeks. In deze tekening lijkt een schedel te zwe-
ven voor een apenkop. Toen ik Strik hierop wees, antwoordde ze: ‘Ook in deze tekening 
vinden we een echo. We zijn getuige van een omgekeerde geboorte, zou je kunnen zeg-
gen. Het is niet het leven dat uit het bekken komt, maar de schedel die uit het hoofd 
geboren wordt. Omdat de schedel getekend is als een ruïne, is de geboorte zichtbaar. 
Het gaat om een kinderschedel. Het is geen schedel van een jonge aap, die zien er anders 
uit. Een kinderschedel ligt goed in de hand.’ ‘Heb je al eens een kinderschedel gezien?’ 
vraag ik haar. ‘Al twee keer,’ vertelt ze. ‘Maar ik vertel liever niet waar. Bij een van die 
mensen bevond het schedeltje zich in een van de slaapkamers.’

Een laatste reeks kleinere tekeningen die we zullen aantreffen in de tentoonstelling be-
staat uit drie delen en heet Orakel (2008). Op de centrale tekening in deze reeks treffen 
we opnieuw het centrale, suikerbroodvormige silhouet aan, dat nu een harige buiten-
rand heeft gekregen en in zijn geheel overdekt lijkt met een witte tatoeage of gelaatsbe-
schildering die doet denken aan het haarnetje van Bride. 

zich tot een volume lijkt te willen verheffen en juist daarom op andere plekken zo plat 
mogelijk gemaakt wordt.

De reeks Echo der voorvaderen (2006-2007) bestaat uit zes tekeningen. De eerste te-
kening stelt een soort van hangend, slap apenmasker voor, dat aan de achterzijde een 
menselijke schaduw werpt, alsof het een gevild Janushoofd betreft, half menselijk, half 
dierlijk. De tekening roept het beeld op van de slappe mensenhuid die Michelangelo 
schilderde in Het Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel. Strikt genomen gaat het om de 
huid van de gevilde apostel Bartholomeus, maar het beeld wordt ook,beschouwd als zelf-
portret van Michelangelo, onder meer omdat het beeld zich heel centraal bevindt. Over 
haar eigen tekening vertelt Elly Strik: ‘Het is een afgelegde huid. Het zou de huid van 
een voorvader kunnen zijn, maar dan een voorvader in alle mogelijke betekenissen van 
het woord. Hetzelfde geldt voor het woord echo. Een echo komt altijd uit verschillende 
richtingen. Voor mij gaat het ook om een echo van het werk van andere kunstenaars… 
Het zwakke profiel rechts is een heel lichte schaduw, een soort van echo. Eigenlijk is het 
een optreden van de schaduw als spiegel. Het oor is eruit gehaald. Wil je die echo horen, 
dan heb je een oor nodig. Vaak haal ik het belangrijkste deel uit een tekening. Iets dat 
niet te zien is, is soms veel meer aanwezig.’

In de tweede, de vierde en de zesde tekening van deze zesdelige reeks herkennen we 
zwierige, neerhangende pauwenveren, die voor mij door een verdichting en gelijktij-
dig opduikende transparantie in het midden het beeld oproepen van een vrouwelijk 
geslacht. In de eerste tekening zien we ook dansende haarlokken, in de zesde tekening 
denken we een krulsnor te zien, alsof doorheen de spookgedaante van een vrouwelijk 
geslacht het gezicht van je grootvader verschijnt. Op de achtergrond van deze tekening 
werd een tweede, doorschijnende pluim aangebracht met waterachtige, met behulp van 
een spalterkwast aangebrachte vegen. Ook in deze reeks zijn we verbluft door de virtu-
ositeit van de kunstenaar, die drie volledig verschillende pluimen tevoorschijn tovert en 
uit die pluimen totaal verschillende beelden laat opdoemen.

Zoals Giacometti in zijn tekeningen de onderliggende, vreemd opbollende en anonieme 
atomaire structuur van een gezicht lijkt te willen oproepen, slaagt Strik erin potloodlij-
nen te dwingen tot een telkens andere samenklontering die in onze knetterende en gis-
tende hoofden telkens andere beelden en verhalen oproept. De derde tekening van deze 
reeks toont opnieuw een suikerbroodvormig silhouet, deze keer roos getint en voorzien 
van een dubbele tekening: een patroon van golvende lijnen dat een beetje doet denken 
aan geschaafd hout en daaroverheen voornamelijk een patroon van los drijvende haren. 
In de vijfde tekening denken we het portret van een aap te herkennen, waarbij een verza-
meling van zigzaggende streepjes schouders en romp evoceren en aan de onderzijde van 
het gezicht een tweede gezicht lijkt op te doemen. Rechtsboven zien we een geïsoleerd 
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In het gesprek Over raaf worden en donkere suikerbroden vertelt Elly Strik over het rituele 
aspect van het tekenen, waarbij vertrokken wordt van een lijntje dat almaar herhaald 
wordt, als een echo, tot het ongemerkt veranderd is in een ander lijntje. Het schilderen 
of tekenen van netjes of parelsnoeren maakt de schijnbare repetitiviteit van deze hande-
ling zichtbaar. Het resultaat is een beeld dat het wezen van het tekenen blootlegt. De 
eerste en derde tekening van de reeks lijken op elkaar. In die zin is de reeks een soort van 
spiegelbeeld van Die Ehe, waarin de twee middelste tekeningen oppervlakkig gezien een 
spiegelbeeld vormen. Hier gaat het om twee zich centraal verdichtende, uit vele losse 
lijntjes bestaande tekeningen, die door de aard van die lijntjes doen denken aan zich 
verdichtend schaamhaar. In de eerste tekening zet deze verdichting zich verder en lijkt 
in het donkerste gedeelte een gezicht op te doemen. De tekeningen zijn virtuoos. Bijna 
niets is er, tenzij de gekraste nacht waaruit het droombeeld van de ets opdoemt, tenzij 
een wonder samentroepen van lijntjes, waaruit een volume lijkt te ontstaan, alsof we 
tegelijk de geboorte van een tekening, een beeld, een spookbeeld en een levend wezen 
meemaken. Als we nu onze blik opnieuw op de centrale tekening vestigen, waar het 
suikerbroodvormige silhouet harige buitenranden heeft gekregen, denken we terug aan 
die mooie passage in een brief van Gerard Reve, waarin die op tedere, beeldende wijze 
verhaalt hoe zijn man des nachts heel even de gedaante van een vos heeft aangenomen: 
‘Wel veranderde in bed Matroos een keer in een vos, kompleet met snuit en vacht, ter-
wijl ik volslagen ekstatisch verliefd op hem werd. Ik heb de snuit en vochtige neuspunt 
en de vacht met eigen handen wel degelijk gevoeld.’ Van dichtbij bekeken kan elk voor-
werp monsterlijke vormen aannemen, zeker de plekken waar ons lichaam behaard is of 
via geheime kronkels communiceert met de buitenwereld. In onze haren worden wij 
niet alleen dieren, maar ook planten, schimmels en varens. In onze openingen worden 
wij ademende modder. Doorheen een kier lispelen Pyramus en Thisbe hun fluisterende 
woordjes van liefde en worden zij goden in’t diepst van elkaars geslacht. De waarheid is 
als een hetaere, schreef Nietzsche, zet haar ondersteboven en je ziet haar verborgen re-
denen. Diep verborgen zijn wij bange dieren, in onze verwarde gedachten, in onze dro-
men, in onze spookbeelden, in het ritselen van de struiken, in het gefladder van vogels, 
in het kruipen van insecten, in het vallen van de nacht, in het maanlicht, in de sneeuw, 
in onze tekeningen, in onze woorden.

Montagne de Miel, 17 augustus 2009

Alle hierboven aangehaalde uitspraken van Elly Strik zijn afkomstig uit gesprekken met 
Hans Theys.

“Die Ehe”

4 drawings (1998-2005)
graphite, oil and lacquer on paper

Zwei neue Bräute (2004)

Castration II (2005

Castration IV (2005)

Braut (1998).
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Bodies Made of Smoke
About a few of Elly Strik’s drawings

The first set of drawings the public will see in Diepenheim is called Die Ehe (The 
Marriage). Elly Strik brought these four drawings together in 2006: Zwei neue Bräute 
(Two New Brides, 2004), Castration II (2005), Castration IV (2005) and Braut (Bride, 
1998).

In the first and fourth drawings in the set we encounter two forms which I would like 
to call ‘sugar loaf-shaped’ because that description is often used to describe mountains. 
I like the idea of a change in scale. The word also has monolithic connotations as if the 
bride is made of stone or of nocturnal ice and will never melt. 

We gather from the title Zwei neue Bräute that the drawing represents two women, two 
brides. The first drawing suggests a head concealed in a sort of polar hat edged at the 
front to enclose or protect the whole face. An elongated, vertical spot in the middle 
of the drawing suggests a dark opening, but it could equally be the silhouette of a 
bride swathed in long hair. It is a drawing with magical, ambiguous forms which for 
some unknown reason evokes a sense of beauty. The most striking thing about it is the 
rather banal, central composition which seems to heighten the drawing’s intensity (or 
vulnerability). In general what strikes one about the drawing is the suggestion of depth 
or space: the central form seems to bulge out, giving the drawing an air of sensuality, 
a sense of something animate and perhaps also threatening. The beauty of the drawing 
has something to do with creating this sense of depth in a flat drawing, but also with 
castrating the virtuosity needed for it, since the central, vertical spot seems to have been 
deliberately painted flat, as if it had been necessary to curtail the drawing. The back 
part of the form which is reminiscent of a hat, might also be a decorated ostrich egg. 
This form touches us because of the beauty of the facture, because of the way the blue 
network is drawn. 

Braut concludes this set of four drawings. Again we encounter a sugar loaf-shaped 
silhouette which could be a female figure completely hidden by her long hair, like 
Mélisande, or a woman concealed behind a black veil or burka. In our conversation 
On dark sugar loaves and becoming a raven Elly Strik says that in her work the bride is 
always invisible, shrouded or veiled. The bride is unknowable and only unveiled by the 
increasing intimacy of marriage. To me that is a beautiful image. 
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limp skin Michelangelo painted in The Last Judgement in the Sistine Chapel. Strictly 
speaking, it is the skin of the flayed apostle Bartholomew, but the image is also regarded 
as a self-portrait of Michelangelo, partly because it is so central. Elly Strik has this to say 
of her own drawing: “It is a skin that has been shed. It could be the skin of an ancestor, 
but then an ancestor in every possible sense of the word. The same applies to the word 
echo. An echo always comes from different directions. For me it is also an echo of the 
work of other artists… The faint profile on the right is a very light shadow, a sort of 
echo. Actually it is the appearance of the shadow as a mirror. The ear has been removed. 
You need an ear if you want to hear that echo. I often remove the most important part of 
a drawing. Sometimes something has a much greater presence when you can’t see it.” 

In the second, fourth and sixth drawings in this six-part series we recognize elegant, 
dangling peacock feathers, which for me conjure up an image of a female sex organ 
because of the constriction and simultaneous emerging transparency in the middle. In 
the first drawing we also see dancing locks of hair; in the sixth drawing we think we see a 
handlebar moustache, like grandfather’s face appearing through the apparition of female 
genitals. A second, translucent feather was added in the background with watery streaks 
applied with a dragger brush. In this series, too, we are amazed by the skill with which 
the artist produces three completely different feathers and has totally different images 
emerge from them.
 
Just as Giacometti seems to want to evoke the underlying, strangely bulging and 
anonymous atomic structure of a face in his drawings, Strik manages to have pencil 
lines form ever different coagulations, conjuring up ever different images and stories 
in our thundering, fermenting heads. The third drawing in the series shows another 
sugar-loaf-shaped silhouette, this time rose-tinted and with a double drawing: a pattern 
of undulating lines not unlike planed wood and, on top of that, loose floating hairs. In 
the fifth drawing we think we recognize the portrait of a monkey: a collection of thin 
zigzagging lines evoke the shoulders and body and, underneath the face, a second face 
seems to appear. Top right we see an isolated eye or a nipple, or at any rate pencil lines 
which could represent an isolated eye or a nipple. “It could also be a celestial body”, says 
Strik. 

The fourth drawing in the seven-part series The Difficulty for a Monkey to Throw off 
its Instinctive Fear and Hatred of a Snake (2007) plays with scale in much the same 
way. Again we recognize a bandied together collection of thin lines which evoke the 
image of female genitals, but at the top of the drawing a black, arched border gives the 
impression that what we are seeing is a celestial body. In the fifth drawing in this series, 
its pink background glowing brightly on the left, we recognize a sort of monkey face 
with a hollow nose, or the female sex organ surrounded by hair from which a monkey’s 

The two drawings in the middle show us the sensual raster of a pencil-line image of two 
peacock feathers from which the eye has been removed. For Elly Strik this is a castration 
image: images which make way for something else by showing an empty space. “The 
drawings are the result of wanting an image devoid of vanity,” says Strik. “That meant 
removing the most beautiful part of the feathers, thus giving the spectator viewing 
space.” She told me that the two brides have ‘become phallic’. They lie hidden in a husk, 
a hat, a coat of hair, a new bestiality which might be seen as masculine. “This series is 
not necessarily about people”, says Elly Strik. “It all started when I put the different 
drawings together. It has something to do with unveiling. It shows something by hiding 
it. It opens and closes simultaneously. It takes up space and makes space. The title and 
subtitles refer to Duchamp’s The Bride Stripped Bare by her Bachelors, even. The images in 
this work talk about art: art as a bride, art as a bachelor machine, the artist as a bachelor. 
I once made a collage in which I had Goya marry Goya. That’s what inspired this theme 
initially.”
 
Another work that will be at the centre of the exhibition in Diepenheim is the large 
drawing Speak woman, what can I give you (2004). The title derives from a Salomé 
story. The words are those of Herod who sacrifices the spiritual John the Baptist to his 
own physical gratification or, to put it even more harshly, reduces the thinker John to a 
severed head, which then becomes body again and able to receive tender kisses. In Strik’s 
drawing we encounter a central female figure wearing a bridal veil and a monkey mask. 
She holds the veil over her arm as if it were a bride being carried over a threshold. The 
dark animal head contrasts with the white veil that just conceals the woman’s private 
parts; they, too, might be bestial. 

I would now like to say something about the four-part series Family Album (2007-
2008), which opens and closes with wonderful drawings that consist purely of curved 
narrow lines which put one in mind of cut hair lying on the floor. How elementary and 
yet powerful a drawing can be! In the second drawing we see two anthuriums which are 
almost swallowed up by the hairy shadow of a monkey’s head with a woman’s hair. In 
the third drawing we seem to have a frontal view of the same monkey posing happily, 
with girlish locks covering his or her shoulders and even growing out of his or her chin. 
When I saw this series for the second time, the artist seemed to have given the left 
anthurium slightly more relief so that the flowers suddenly became a sort of headdress. 
It invariably evokes the ambiguousness of a drawing that seems to want to become a 
volume, but is made as flat as possible in other places. 
 
The Echo of the Ancestors series (2006-2007) consists of six drawings. The first drawing 
presents a sort of limp, hanging monkey mask, which casts a human shadow at the back, 
like a flayed Janus face, half human, half animal. The drawing evokes the image of the 
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of a drawing, an image, an apparition and a living being. If we now turn back to the 
drawing in the middle, the one where the sugar-loaf-shaped silhouette has acquired a 
hairy outer edge, we think of that lovely passage in a letter where Gerard Reve describes 
so affectionately and expressively how one night his husband Matroos Vos momentarily 
took on the appearance of a fox: “Matroos once changed into a fox in bed, complete 
with snout and coat of fur, while I fell ecstatically in love with him. I felt his snout and 
the damp point of his nose and coat of fur with my own hands.” Seen from close to, 
any object can take on a monstrous form, particularly the place where our body is hairy 
or communicates with the outside world by means of secret twists and kinks. Our hairs 
make us not only animals, but also plants, fungi and ferns. In our openings we become 
breathing mud. Pyramus and Thisbe whisper words of love through a crack and become 
gods in the depths of each other’s openings. The truth is like a hetaere, Nietzsche wrote, 
turn it upside down and you see its hidden motives. Unseen to others, we are frightened 
animals, in our confused thoughts, in our dreams, in our apparitions, in the rustling of 
the bushes, in the fluttering of birds, in the crawling of insects, in the falling night, in 
the moonlight, in the snow, in our drawings, in our words.

Montagne de Miel, August 17th 2009

face appears. In the seventh drawing a woman seems to be listening to a large seashell, 
but on the listening side her face dissolves in the shadow of the shell. The shadow itself 
seems to consist of curls of hair or of smoke and the shell’s relief of no more than several 
thicker little curls, which immediately call to mind the facture of knitted hats in Strik’s 
drawings. Can we see the knit of our own body in the hat, which does not differ much 
from the knit of a drawing? Finally, in this series we also recognize a portrait of Darwin 
in which the black hat seems to be solid and the shifting face doubles into a leprous 
apparition. The title of the series is a reference to a passage in Darwin’s autobiography 
which argues that it is as difficult for man to abandon his faith as it is for a monkey to 
overcome its instinctive fear of, and aversion to snakes.

I would now like to say something about a separate drawing which is also called Echo 
of the Ancestors. In this drawing we seem to have a skull poised in front of a monkey’s 
head. When I pointed this out to Strik, she replied: “There is an echo in this drawing 
as well. We witness what you might call an upside-down birth. It is not life that comes 
out of the pelvis, but the skull that is born out of the head. Because the skull is drawn 
as a ruin, birth is visible. It is a child’s skull. It is not the skull of a young monkey; they 
look different. A child’s skull fits in your hand.” “Have you ever seen a child’s skull?”, I 
ask her. “Twice”, she says. “But I would prefer not to say where. Let’s just say, I saw one 
of them in a bedroom.” 

The last series of smaller drawings we will see in the exhibition consists of three parts 
and is called Oracle (2008). In the drawing in the middle of this series we encounter 
another sugar-loaf-shaped silhouette, which has now acquired a hairy outer edge and 
seems to be covered all over with a white tattoo or face painting reminiscent of the 
hairnet in Bride. 

In the conversation On dark sugar loaves and becoming a raven Elly Strik talks about the 
ritual aspect of drawing, which starts with a line that is repeated over and over again, 
like an echo, until it changes imperceptibly into another line. The painting or drawing 
of nets or pearl necklaces visualizes the apparent repetitiveness of this operation. The 
result is an image that reveals the essence of the drawing. The first and third drawings 
in the series are very similar. In that respect the series is a sort of mirror image of 
Die Ehe in which the two drawings in the middle seem on the face of it to form a 
mirror image. What we have are two centrally constricting drawings consisting of many 
separate lines, which by their very nature put us in mind of constricting pubic hair. This 
constriction continues in the first drawing and a face seems to appear in the darkest part. 
The drawings are masterly. There is almost nothing, except for the scratched night from 
which a vision of the etching emerges and except for a wondrous bandying together 
of lines, from which a volume seems to emerge, as if we were experiencing the birth 



“Family Album”

4 drawings (1998-2005)
graphite, oil and lacquer on paper
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Des corps faits de fumée
Sur quelques dessins de Elly Strik

The first set of drawings the public will see in Diepenheim is called Die Ehe (The 
Marriage). Elly Strik brought these four drawings together in 2006: Zwei neue Bräute 
(Two New Brides, 2004), Castration II (2005), Castration IV (2005) and Braut (Bride, 
1998).

In the first and fourth drawings in the set we encounter two forms which I would like 
to call ‘sugar loaf-shaped’ because that description is often used to describe mountains. 
I like the idea of a change in scale. The word also has monolithic connotations as if the 
bride is made of stone or of nocturnal ice and will never melt. 

We gather from the title Zwei neue Bräute that the drawing represents two women, two 
brides. The first drawing suggests a head concealed in a sort of polar hat edged at the 
front to enclose or protect the whole face. An elongated, vertical spot in the middle 
of the drawing suggests a dark opening, but it could equally be the silhouette of a 
bride swathed in long hair. It is a drawing with magical, ambiguous forms which for 
some unknown reason evokes a sense of beauty. The most striking thing about it is the 
rather banal, central composition which seems to heighten the drawing’s intensity (or 
vulnerability). In general what strikes one about the drawing is the suggestion of depth 
or space: the central form seems to bulge out, giving the drawing an air of sensuality, 
a sense of something animate and perhaps also threatening. The beauty of the drawing 
has something to do with creating this sense of depth in a flat drawing, but also with 
castrating the virtuosity needed for it, since the central, vertical spot seems to have been 
deliberately painted flat, as if it had been necessary to curtail the drawing. The back 
part of the form which is reminiscent of a hat, might also be a decorated ostrich egg. 
This form touches us because of the beauty of the facture, because of the way the blue 
network is drawn. 

Braut concludes this set of four drawings. Again we encounter a sugar loaf-shaped 
silhouette which could be a female figure completely hidden by her long hair, like 
Mélisande, or a woman concealed behind a black veil or burka. In our conversation 
On dark sugar loaves and becoming a raven Elly Strik says that in her work the bride is 
always invisible, shrouded or veiled. The bride is unknowable and only unveiled by the 
increasing intimacy of marriage. To me that is a beautiful image. 
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The two drawings in the middle show us the sensual raster of a pencil-line image of two 
peacock feathers from which the eye has been removed. For Elly Strik this is a castration 
image: images which make way for something else by showing an empty space. “The 
drawings are the result of wanting an image devoid of vanity,” says Strik. “That meant 
removing the most beautiful part of the feathers, thus giving the spectator viewing 
space.” She told me that the two brides have ‘become phallic’. They lie hidden in a husk, 
a hat, a coat of hair, a new bestiality which might be seen as masculine. “This series is 
not necessarily about people”, says Elly Strik. “It all started when I put the different 
drawings together. It has something to do with unveiling. It shows something by hiding 
it. It opens and closes simultaneously. It takes up space and makes space. The title and 
subtitles refer to Duchamp’s The Bride Stripped Bare by her Bachelors, even. The images in 
this work talk about art: art as a bride, art as a bachelor machine, the artist as a bachelor. 
I once made a collage in which I had Goya marry Goya. That’s what inspired this theme 
initially.”
 
Another work that will be at the centre of the exhibition in Diepenheim is the large 
drawing Speak woman, what can I give you (2004). The title derives from a Salomé 
story. The words are those of Herod who sacrifices the spiritual John the Baptist to his 
own physical gratification or, to put it even more harshly, reduces the thinker John to a 
severed head, which then becomes body again and able to receive tender kisses. In Strik’s 
drawing we encounter a central female figure wearing a bridal veil and a monkey mask. 
She holds the veil over her arm as if it were a bride being carried over a threshold. The 
dark animal head contrasts with the white veil that just conceals the woman’s private 
parts; they, too, might be bestial. 

I would now like to say something about the four-part series Family Album (2007-
2008), which opens and closes with wonderful drawings that consist purely of curved 
narrow lines which put one in mind of cut hair lying on the floor. How elementary and 
yet powerful a drawing can be! In the second drawing we see two anthuriums which are 
almost swallowed up by the hairy shadow of a monkey’s head with a woman’s hair. In 
the third drawing we seem to have a frontal view of the same monkey posing happily, 
with girlish locks covering his or her shoulders and even growing out of his or her chin. 
When I saw this series for the second time, the artist seemed to have given the left 
anthurium slightly more relief so that the flowers suddenly became a sort of headdress. 
It invariably evokes the ambiguousness of a drawing that seems to want to become a 
volume, but is made as flat as possible in other places. 
 
The Echo of the Ancestors series (2006-2007) consists of six drawings. The first drawing 
presents a sort of limp, hanging monkey mask, which casts a human shadow at the back, 
like a flayed Janus face, half human, half animal. The drawing evokes the image of the 
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limp skin Michelangelo painted in The Last Judgement in the Sistine Chapel. Strictly 
speaking, it is the skin of the flayed apostle Bartholomew, but the image is also regarded 
as a self-portrait of Michelangelo, partly because it is so central. Elly Strik has this to say 
of her own drawing: “It is a skin that has been shed. It could be the skin of an ancestor, 
but then an ancestor in every possible sense of the word. The same applies to the word 
echo. An echo always comes from different directions. For me it is also an echo of the 
work of other artists… The faint profile on the right is a very light shadow, a sort of 
echo. Actually it is the appearance of the shadow as a mirror. The ear has been removed. 
You need an ear if you want to hear that echo. I often remove the most important part of 
a drawing. Sometimes something has a much greater presence when you can’t see it.” 

In the second, fourth and sixth drawings in this six-part series we recognize elegant, 
dangling peacock feathers, which for me conjure up an image of a female sex organ 
because of the constriction and simultaneous emerging transparency in the middle. In 
the first drawing we also see dancing locks of hair; in the sixth drawing we think we see a 
handlebar moustache, like grandfather’s face appearing through the apparition of female 
genitals. A second, translucent feather was added in the background with watery streaks 
applied with a dragger brush. In this series, too, we are amazed by the skill with which 
the artist produces three completely different feathers and has totally different images 
emerge from them.
 
Just as Giacometti seems to want to evoke the underlying, strangely bulging and 
anonymous atomic structure of a face in his drawings, Strik manages to have pencil 
lines form ever different coagulations, conjuring up ever different images and stories 
in our thundering, fermenting heads. The third drawing in the series shows another 
sugar-loaf-shaped silhouette, this time rose-tinted and with a double drawing: a pattern 
of undulating lines not unlike planed wood and, on top of that, loose floating hairs. In 
the fifth drawing we think we recognize the portrait of a monkey: a collection of thin 
zigzagging lines evoke the shoulders and body and, underneath the face, a second face 
seems to appear. Top right we see an isolated eye or a nipple, or at any rate pencil lines 
which could represent an isolated eye or a nipple. “It could also be a celestial body”, says 
Strik. 

The fourth drawing in the seven-part series The Difficulty for a Monkey to Throw off 
its Instinctive Fear and Hatred of a Snake (2007) plays with scale in much the same 
way. Again we recognize a bandied together collection of thin lines which evoke the 
image of female genitals, but at the top of the drawing a black, arched border gives the 
impression that what we are seeing is a celestial body. In the fifth drawing in this series, 
its pink background glowing brightly on the left, we recognize a sort of monkey face 
with a hollow nose, or the female sex organ surrounded by hair from which a monkey’s 
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of a drawing, an image, an apparition and a living being. If we now turn back to the 
drawing in the middle, the one where the sugar-loaf-shaped silhouette has acquired a 
hairy outer edge, we think of that lovely passage in a letter where Gerard Reve describes 
so affectionately and expressively how one night his husband Matroos Vos momentarily 
took on the appearance of a fox: “Matroos once changed into a fox in bed, complete 
with snout and coat of fur, while I fell ecstatically in love with him. I felt his snout and 
the damp point of his nose and coat of fur with my own hands.” Seen from close to, 
any object can take on a monstrous form, particularly the place where our body is hairy 
or communicates with the outside world by means of secret twists and kinks. Our hairs 
make us not only animals, but also plants, fungi and ferns. In our openings we become 
breathing mud. Pyramus and Thisbe whisper words of love through a crack and become 
gods in the depths of each other’s openings. The truth is like a hetaere, Nietzsche wrote, 
turn it upside down and you see its hidden motives. Unseen to others, we are frightened 
animals, in our confused thoughts, in our dreams, in our apparitions, in the rustling of 
the bushes, in the fluttering of birds, in the crawling of insects, in the falling night, in 
the moonlight, in the snow, in our drawings, in our words.

Montagne de Miel, August 17th 2009

All sayings by Elly Strik quoted in this text spring from conversations with Hans Theys.

face appears. In the seventh drawing a woman seems to be listening to a large seashell, 
but on the listening side her face dissolves in the shadow of the shell. The shadow itself 
seems to consist of curls of hair or of smoke and the shell’s relief of no more than several 
thicker little curls, which immediately call to mind the facture of knitted hats in Strik’s 
drawings. Can we see the knit of our own body in the hat, which does not differ much 
from the knit of a drawing? Finally, in this series we also recognize a portrait of Darwin 
in which the black hat seems to be solid and the shifting face doubles into a leprous 
apparition. The title of the series is a reference to a passage in Darwin’s autobiography 
which argues that it is as difficult for man to abandon his faith as it is for a monkey to 
overcome its instinctive fear of, and aversion to snakes.

I would now like to say something about a separate drawing which is also called Echo 
of the Ancestors. In this drawing we seem to have a skull poised in front of a monkey’s 
head. When I pointed this out to Strik, she replied: “There is an echo in this drawing 
as well. We witness what you might call an upside-down birth. It is not life that comes 
out of the pelvis, but the skull that is born out of the head. Because the skull is drawn 
as a ruin, birth is visible. It is a child’s skull. It is not the skull of a young monkey; they 
look different. A child’s skull fits in your hand.” “Have you ever seen a child’s skull?”, I 
ask her. “Twice”, she says. “But I would prefer not to say where. Let’s just say, I saw one 
of them in a bedroom.” 

The last series of smaller drawings we will see in the exhibition consists of three parts 
and is called Oracle (2008). In the drawing in the middle of this series we encounter 
another sugar-loaf-shaped silhouette, which has now acquired a hairy outer edge and 
seems to be covered all over with a white tattoo or face painting reminiscent of the 
hairnet in Bride. 

In the conversation ‘On dark sugar loaves and becoming a raven’ ‘ Elly Strik talks about 
the ritual aspect of drawing, which starts with a line that is repeated over and over again, 
like an echo, until it changes imperceptibly into another line. The painting or drawing 
of nets or pearl necklaces visualizes the apparent repetitiveness of this operation. The 
result is an image that reveals the essence of the drawing. The first and third drawings 
in the series are very similar. In that respect the series is a sort of mirror image of 
Die Ehe in which the two drawings in the middle seem on the face of it to form a 
mirror image. What we have are two centrally constricting drawings consisting of many 
separate lines, which by their very nature put us in mind of constricting pubic hair. This 
constriction continues in the first drawing and a face seems to appear in the darkest part. 
The drawings are masterly. There is almost nothing, except for the scratched night from 
which a vision of the etching emerges and except for a wondrous bandying together 
of lines, from which a volume seems to emerge, as if we were experiencing the birth 
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“Echo der voorvaderen”

4 drawings (1998-2005)
graphite, oil and lacquer on paper

Zwei neue Bräute (2004)

Castration II (2005

Castration IV (2005)

Braut (1998).
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Körper von Rauch gemacht
About a few of Elly Strik’s drawings

The first set of drawings the public will see in Diepenheim is called Die Ehe (The 
Marriage). Elly Strik brought these four drawings together in 2006: Zwei neue Bräute 
(Two New Brides, 2004), Castration II (2005), Castration IV (2005) and Braut (Bride, 
1998).

In the first and fourth drawings in the set we encounter two forms which I would like 
to call ‘sugar loaf-shaped’ because that description is often used to describe mountains. 
I like the idea of a change in scale. The word also has monolithic connotations as if the 
bride is made of stone or of nocturnal ice and will never melt. 

We gather from the title Zwei neue Bräute that the drawing represents two women, two 
brides. The first drawing suggests a head concealed in a sort of polar hat edged at the 
front to enclose or protect the whole face. An elongated, vertical spot in the middle 
of the drawing suggests a dark opening, but it could equally be the silhouette of a 
bride swathed in long hair. It is a drawing with magical, ambiguous forms which for 
some unknown reason evokes a sense of beauty. The most striking thing about it is the 
rather banal, central composition which seems to heighten the drawing’s intensity (or 
vulnerability). In general what strikes one about the drawing is the suggestion of depth 
or space: the central form seems to bulge out, giving the drawing an air of sensuality, 
a sense of something animate and perhaps also threatening. The beauty of the drawing 
has something to do with creating this sense of depth in a flat drawing, but also with 
castrating the virtuosity needed for it, since the central, vertical spot seems to have been 
deliberately painted flat, as if it had been necessary to curtail the drawing. The back 
part of the form which is reminiscent of a hat, might also be a decorated ostrich egg. 
This form touches us because of the beauty of the facture, because of the way the blue 
network is drawn. 

Braut concludes this set of four drawings. Again we encounter a sugar loaf-shaped 
silhouette which could be a female figure completely hidden by her long hair, like 
Mélisande, or a woman concealed behind a black veil or burka. In our conversation 
On dark sugar loaves and becoming a raven Elly Strik says that in her work the bride is 
always invisible, shrouded or veiled. The bride is unknowable and only unveiled by the 
increasing intimacy of marriage. To me that is a beautiful image. 
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The two drawings in the middle show us the sensual raster of a pencil-line image of two 
peacock feathers from which the eye has been removed. For Elly Strik this is a castration 
image: images which make way for something else by showing an empty space. “The 
drawings are the result of wanting an image devoid of vanity,” says Strik. “That meant 
removing the most beautiful part of the feathers, thus giving the spectator viewing 
space.” She told me that the two brides have ‘become phallic’. They lie hidden in a husk, 
a hat, a coat of hair, a new bestiality which might be seen as masculine. “This series is 
not necessarily about people”, says Elly Strik. “It all started when I put the different 
drawings together. It has something to do with unveiling. It shows something by hiding 
it. It opens and closes simultaneously. It takes up space and makes space. The title and 
subtitles refer to Duchamp’s The Bride Stripped Bare by her Bachelors, even. The images in 
this work talk about art: art as a bride, art as a bachelor machine, the artist as a bachelor. 
I once made a collage in which I had Goya marry Goya. That’s what inspired this theme 
initially.”
 
Another work that will be at the centre of the exhibition in Diepenheim is the large 
drawing Speak woman, what can I give you (2004). The title derives from a Salomé 
story. The words are those of Herod who sacrifices the spiritual John the Baptist to his 
own physical gratification or, to put it even more harshly, reduces the thinker John to a 
severed head, which then becomes body again and able to receive tender kisses. In Strik’s 
drawing we encounter a central female figure wearing a bridal veil and a monkey mask. 
She holds the veil over her arm as if it were a bride being carried over a threshold. The 
dark animal head contrasts with the white veil that just conceals the woman’s private 
parts; they, too, might be bestial. 

I would now like to say something about the four-part series Family Album (2007-
2008), which opens and closes with wonderful drawings that consist purely of curved 
narrow lines which put one in mind of cut hair lying on the floor. How elementary and 
yet powerful a drawing can be! In the second drawing we see two anthuriums which are 
almost swallowed up by the hairy shadow of a monkey’s head with a woman’s hair. In 
the third drawing we seem to have a frontal view of the same monkey posing happily, 
with girlish locks covering his or her shoulders and even growing out of his or her chin. 
When I saw this series for the second time, the artist seemed to have given the left 
anthurium slightly more relief so that the flowers suddenly became a sort of headdress. 
It invariably evokes the ambiguousness of a drawing that seems to want to become a 
volume, but is made as flat as possible in other places. 
 
The Echo of the Ancestors series (2006-2007) consists of six drawings. The first drawing 
presents a sort of limp, hanging monkey mask, which casts a human shadow at the back, 
like a flayed Janus face, half human, half animal. The drawing evokes the image of the 

limp skin Michelangelo painted in The Last Judgement in the Sistine Chapel. Strictly 
speaking, it is the skin of the flayed apostle Bartholomew, but the image is also regarded 
as a self-portrait of Michelangelo, partly because it is so central. Elly Strik has this to say 
of her own drawing: “It is a skin that has been shed. It could be the skin of an ancestor, 
but then an ancestor in every possible sense of the word. The same applies to the word 
echo. An echo always comes from different directions. For me it is also an echo of the 
work of other artists… The faint profile on the right is a very light shadow, a sort of 
echo. Actually it is the appearance of the shadow as a mirror. The ear has been removed. 
You need an ear if you want to hear that echo. I often remove the most important part of 
a drawing. Sometimes something has a much greater presence when you can’t see it.” 

In the second, fourth and sixth drawings in this six-part series we recognize elegant, 
dangling peacock feathers, which for me conjure up an image of a female sex organ 
because of the constriction and simultaneous emerging transparency in the middle. In 
the first drawing we also see dancing locks of hair; in the sixth drawing we think we see a 
handlebar moustache, like grandfather’s face appearing through the apparition of female 
genitals. A second, translucent feather was added in the background with watery streaks 
applied with a dragger brush. In this series, too, we are amazed by the skill with which 
the artist produces three completely different feathers and has totally different images 
emerge from them.
 
Just as Giacometti seems to want to evoke the underlying, strangely bulging and 
anonymous atomic structure of a face in his drawings, Strik manages to have pencil 
lines form ever different coagulations, conjuring up ever different images and stories 
in our thundering, fermenting heads. The third drawing in the series shows another 
sugar-loaf-shaped silhouette, this time rose-tinted and with a double drawing: a pattern 
of undulating lines not unlike planed wood and, on top of that, loose floating hairs. In 
the fifth drawing we think we recognize the portrait of a monkey: a collection of thin 
zigzagging lines evoke the shoulders and body and, underneath the face, a second face 
seems to appear. Top right we see an isolated eye or a nipple, or at any rate pencil lines 
which could represent an isolated eye or a nipple. “It could also be a celestial body”, says 
Strik. 

The fourth drawing in the seven-part series The Difficulty for a Monkey to Throw off 
its Instinctive Fear and Hatred of a Snake (2007) plays with scale in much the same 
way. Again we recognize a bandied together collection of thin lines which evoke the 
image of female genitals, but at the top of the drawing a black, arched border gives the 
impression that what we are seeing is a celestial body. In the fifth drawing in this series, 
its pink background glowing brightly on the left, we recognize a sort of monkey face 
with a hollow nose, or the female sex organ surrounded by hair from which a monkey’s 
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of a drawing, an image, an apparition and a living being. If we now turn back to the 
drawing in the middle, the one where the sugar-loaf-shaped silhouette has acquired a 
hairy outer edge, we think of that lovely passage in a letter where Gerard Reve describes 
so affectionately and expressively how one night his husband Matroos Vos momentarily 
took on the appearance of a fox: “Matroos once changed into a fox in bed, complete 
with snout and coat of fur, while I fell ecstatically in love with him. I felt his snout and 
the damp point of his nose and coat of fur with my own hands.” Seen from close to, 
any object can take on a monstrous form, particularly the place where our body is hairy 
or communicates with the outside world by means of secret twists and kinks. Our hairs 
make us not only animals, but also plants, fungi and ferns. In our openings we become 
breathing mud. Pyramus and Thisbe whisper words of love through a crack and become 
gods in the depths of each other’s openings. The truth is like a hetaere, Nietzsche wrote, 
turn it upside down and you see its hidden motives. Unseen to others, we are frightened 
animals, in our confused thoughts, in our dreams, in our apparitions, in the rustling of 
the bushes, in the fluttering of birds, in the crawling of insects, in the falling night, in 
the moonlight, in the snow, in our drawings, in our words.

Montagne de Miel, August 17th 2009

face appears. In the seventh drawing a woman seems to be listening to a large seashell, 
but on the listening side her face dissolves in the shadow of the shell. The shadow itself 
seems to consist of curls of hair or of smoke and the shell’s relief of no more than several 
thicker little curls, which immediately call to mind the facture of knitted hats in Strik’s 
drawings. Can we see the knit of our own body in the hat, which does not differ much 
from the knit of a drawing? Finally, in this series we also recognize a portrait of Darwin 
in which the black hat seems to be solid and the shifting face doubles into a leprous 
apparition. The title of the series is a reference to a passage in Darwin’s autobiography 
which argues that it is as difficult for man to abandon his faith as it is for a monkey to 
overcome its instinctive fear of, and aversion to snakes.

I would now like to say something about a separate drawing which is also called Echo 
of the Ancestors. In this drawing we seem to have a skull poised in front of a monkey’s 
head. When I pointed this out to Strik, she replied: “There is an echo in this drawing 
as well. We witness what you might call an upside-down birth. It is not life that comes 
out of the pelvis, but the skull that is born out of the head. Because the skull is drawn 
as a ruin, birth is visible. It is a child’s skull. It is not the skull of a young monkey; they 
look different. A child’s skull fits in your hand.” “Have you ever seen a child’s skull?”, I 
ask her. “Twice”, she says. “But I would prefer not to say where. Let’s just say, I saw one 
of them in a bedroom.” 

The last series of smaller drawings we will see in the exhibition consists of three parts 
and is called Oracle (2008). In the drawing in the middle of this series we encounter 
another sugar-loaf-shaped silhouette, which has now acquired a hairy outer edge and 
seems to be covered all over with a white tattoo or face painting reminiscent of the 
hairnet in Bride. 

In the conversation ‘On dark sugar loaves and becoming a raven’ ‘ Elly Strik talks about 
the ritual aspect of drawing, which starts with a line that is repeated over and over again, 
like an echo, until it changes imperceptibly into another line. The painting or drawing 
of nets or pearl necklaces visualizes the apparent repetitiveness of this operation. The 
result is an image that reveals the essence of the drawing. The first and third drawings 
in the series are very similar. In that respect the series is a sort of mirror image of 
Die Ehe in which the two drawings in the middle seem on the face of it to form a 
mirror image. What we have are two centrally constricting drawings consisting of many 
separate lines, which by their very nature put us in mind of constricting pubic hair. This 
constriction continues in the first drawing and a face seems to appear in the darkest part. 
The drawings are masterly. There is almost nothing, except for the scratched night from 
which a vision of the etching emerges and except for a wondrous bandying together 
of lines, from which a volume seems to emerge, as if we were experiencing the birth 



“Orakel”

3 drawings (1998-2005)
graphite, oil and lacquer on paper

Zwei neue Bräute (2004)

Castration II (2005

Castration IV (2005)
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Over raaf worden 
en donkere suikerbroden

Een gesprek met Elly Strik

Woensdag, 5 augustus 2009. Mijn vierde bezoek aan het atelier van Elly Strik. Ze heeft 
nog steeds heel lang haar, opgetast en samengehouden door een haarband die versierd is met 
een zigzaggend motief dat zichzelf in verschillende kleuren opvolgt, als een regenboog van 
bliksems: bruin, oranje, rood, geel en wit. Het motief doet denken aan de grote tekening die 
we vorige keer zagen, waarop ook een regenboogmotief voorkwam. Ik vertel mijn oude mop 
over een kunsthistoricus die ik tijdens een college hoorde verkondigen dat Gaudi’s werk louter 
decoratief was. Toen ik de man vroeg wat het woord decoratie voor hem dan betekende, 
antwoordde hij dat decoratie iets was dat geen architecturale werking had, bijvoorbeeld 
omdat het gewoon op een gevel werd geplakt.

ES: La Sagrada Familia van Gaudi is ongelooflijk. De hele stad krijgt er een ander 
karakter door. Prachtige torens, die doen denken aan de moddertorentjes die je als kind 
maakt. In die torens gaan duizelingwekkende, spiraalvormige trappen schuil. Boven 
kan je van de ene toren naar de andere stappen over heel smalle bruggen met lage 
leuningen… Wie zoiets beweert over decoratie wil eigenlijk niet zien wat decoratie 
eigenlijk is… Een vriend, die een duurzame energiebron heeft ontwikkeld uit de zaden 
van de jatrophaplant, vroeg mij toen hij stervende was of ik een doodskist voor hem 
wilde maken. Ik vond het een moeilijke vraag, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen 
een eenvoudige kist van wit getint eikenhout te kopen en die te voorzien van een met 
kleurpotlood getekende fries die bestond uit half doorzichtige jatrophabladeren in 
verschillende groenen. Toen ik mijn vriend opgebaard zag, leek het alsof hij zweefde. 
De kist, voorzien van de fries, lichtte hem op. Hij leek wel een engel. Heel mooi… Het 
maken van een tekening met een herhalend motief heeft iets te maken met een ritueel, je 
zet je gedachten uit. Je tekent een eerste lijntje en herneemt het, je neemt het mee als een 
echo. Langzamerhand vergeet je dat eerste lijntje, waardoor je een nieuw lijntje krijgt 
dat model gaat staan. Zo ontstaan patronen, die voor mij systemen zijn om energie door 
te geven.

- Een ritme of raster.

ES: Ja, waar jij het altijd over hebt: een verzameling gaatjes, bolletjes of krulletjes waaruit 
een beeld kan opdoemen.
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- We kijken naar ‘Orakel’, een reeks van drie tekeningen uit 2008. Op de tweede tekening 
herkennen we een donker, suikerbroodvormig silhouet (een vrouw met een burka of een 
vrouw met lang haar van achteren beschouwd) dat is versierd met witte, geschilderde schakels. 
Zijn die schakels voortgekomen uit de wens een soort van haakwerk te schilderen, zoals de 
gebreide jurken met grote gaten in de jaren zeventig, of uit het zetten van lijntjes die zich 
gaan gedragen als schakels?

ES: Beide dingen gebeuren tegelijkertijd… Die gebreide jurken hadden ook iets 
folkloristisch, vind je niet?

- De tekening doet natuurlijk ook denken aan met henna versierde handen, gelaatsbeschilderingen 
en tatoeages, die hier de vorm aannemen van een soort van net of traliewerk, zoiets als een 
haarnetje, dat als een sluier met grote mazen een hoofd of een vrouw insnoert.

ES: Haakwerk of breiwerk komt natuurlijk ook tot stand als gevolg van een repetitief 
ritueel… Voor mij heeft de tekening ook iets te maken met het voortdurend openen en 
sluiten van een beeld. De vrouw met de burka is een beeld dat dit openen en sluiten in 
zich draagt. Op de eerste en de derde tekening zien we de begeleiders van de vrouw met 
de burka, die haar een extra dimensie geven.

- Zijn er, naast de concrete logica van het schilderen, nog redenen waarom er zoveel wollen 
mutsen in je werk voorkomen? Waar komen die mutsen vandaan?

ES: Op een dag was ik de eerste bezoeker in de Orangerie in Parijs en na het bekijken 
van de waterlelies van Monet was ik ook de eerste bezoeker van het toilet. Daar lag een 
rood mutsje, vermoedelijk achtergelaten door de laatste bezoeker van de vorige dag. 
Dit mutsje is hier speciaal voor mij achtergelaten, dacht ik… Vroeger had ik altijd 
onverwarmde, koude ateliers, zodat ik wel eens een muts droeg. Op een dag besloot ik 
een werk te maken over de muts die ik in Parijs gevonden had. De manier waarop ik 
de muts schilderde, was verwant met de verfbehandeling van de waterlelies. Later is de 
muts ook een bruikbare metafoor gebleken.

- Wat vond je van de waterlelies?

ES: Ik ben geen aanbidder van het werk van Monet, maar het kijken naar de schilderijen 
met de waterlelies is elke keer een bijzondere visuele ervaring. De beweging in het 
oppervlak van die schilderijen is heel wild, weelderig en overweldigend. Door die 
beweging zie je de vormen niet meer, zie je niet meer waar ze vandaan komen. Zoveel 
details die elk een eigen leven leiden en toch een samenhangend totaalbeeld vormen. 

Ontroerend mooi… Het bijzondere aan de behandeling van het oppervlak van de 
waterlelies zit in het feit dat je je bewust wordt van de onderliggende lagen. Er zit een 
doodsbesef in die werken. 

- Zoals in de eerste en de derde tekening van de reeks ‘Orakel’, waarin je een gezicht laat 
opdoemen uit dansende en verknoopte potloodlijnen die het beeld van schaamhaar oproepen? 
Of in deze grote tekening die een donkere schedel voorstelt met een wollen muts. Het beeld 
van de schedel doemt slechts aarzelend op uit vlakken die zelf uit een schiftende materie 
lijken te bestaan.

ES: Soms grijp ik terug naar ouder werk, omdat ik het gevoel heb dat ik het nog verder 
kan drijven. Het is de bedoeling een tekening zover te drijven dat ze autonoom wordt, 
dat er iets nieuws ontstaat. Een werk dat niet af is mist wrangheid en spanning. In dit 
werk heb ik gisteren de konen van de schedel geler gemaakt.

- Zodat ze meer naar voren komen en er meer ruimtelijkheid ontstaat?

ES: Ik zou willen dat het beeld de illusie van een donkere, transparante diepte oproept, 
maar tegelijk heel aanwezig is. In mijn tekeningen onderscheid ik partijen waar je 
schijnbaar een vooruitgestoken arm in kan laten verdwijnen en andere partijen die een 
meer concrete invulling hebben.

- De vlakken lijken te bestaan uit streepjes, waardoor ze uit elkaar lijken te vallen. Het doet 
een beetje denken aan met viltstift streperig ingevulde kleurboeken.

ES: Het zijn potloodstrepen op een gekleurde ondergrond. De onderste laag van mijn 
tekeningen bestaat meestal uit een mengeling lak en olieverf, waarmee ik het papier op 
kleur breng. Eigenlijk is het een sapje, zo dun is het. Het trekt in het papier. De lakverf 
dient om dat sapje een beetje substantie te geven en te beletten dat een teveel aan olie 
het papier opvreet. De olieverf dient om het mengsel exact de kleur te geven die ik 
wil. Soms teken ik daarover met potlood en grafiet. Dan komen er nieuwe verflagen 
over. Sommige van die lagen, of gedeelten ervan, worden weggewist met papier en een 
oplosmiddel… Soms wordt een tekening eerst als schildering aangebracht, heel lichtjes, 
waardoor je een focusverschil krijgt. Ik werk graag met grafiet of potlood. Het is een 
gereedschap dat zich richt naar het maken, het verandert van vorm. Ik gebruik potloden 
en grafietstaven van verschillende merken. Sommige merken glanzen meer dan andere. 
Verder gebruik ik alle diktes en alle gradaties van zachtheid en hardheid.

- De schedel valt uit elkaar in verschillende vlakken, die op verschillende manieren tot stand 
zijn gekomen, maar vormt toch een geheel, zoals de waterlelie-schilderijen van Monet. 
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Bovenop de schedel troont het beeld van een wervelend geschilderde, wollen muts. Beide 
moeten samen ook één samenhangend beeld vormen, waarbij het beeld van de muts op het 
eerste gezicht heel aanwezig lijkt en de schedel lijkt op te lossen in het duister. Beide partijen 
houden elkaar in evenwicht. De oplichtende aanwezigheid van de ogen, als een soort echo 
van de oplichtende muts, belet het oplossen van de schedel.

ES: In ideale omstandigheden wordt het portret een soort van landschap, een wijkende 
ruimte waarin je niet meteen een figuur herkent. In veel van mijn tekeningen probeer 
ik een holle ruimte op te roepen, waarin de toeschouwer kan opgenomen worden. 
Ik zou willen dat je de indruk hebt dat het beeld je aanraakt. Elk beeld raakt je aan 
op een bepaalde plek. Als ik reeksen samenstel, dan combineer ik tekeningen die je 
op verschillende plekken aanraken. Ik bedoel dat heel lichamelijk… Denk jij dat het 
mogelijk is een kunstwerk op een lichamelijke manier te ervaren?

- Ik denk dat we al onze ervaringen als lichamelijk kunnen beschouwen, ook ons denken. 
Maar er is meer. Proust dacht dat ervaringen die we niet bewust hadden opgeslagen, beter 
bewaard waren in ons brein, in het geheugen van ons lichaam. Daarom kunnen bepaalde 
geuren of geluiden een volledig moment uit het verleden op een bijna ongeschonden manier 
voor ons in herinnering brengen. Omdat het gaat om geuren of klanken hebben we ze niet 
bewust, in beelden vertaald of onder woorden gebracht en daardoor verminkt, opgeslagen, 
en lijkt het alsof we ervan doordrongen zijn, zodat ook de pink zich herinnert waar hij zich 
toen bevond.

ES: Kan je mijn tekeningen horen?

- Neen. Tenzij je het hebt over een soort van zoemen? Zoals we inwendig zingen wanneer we 
tekenen of schrijven? Of zoals de ‘druïdische zingzang’ van Lucebert, zoals Nooteboom die 
beschrijft?

ES: Neen, geen zoemen. Voor mij maken ze een hels kabaal.

- Heb je dat ook met andere kunstwerken?

ES: Neen, alleen met mijn werk. Daarom denk ik dat het kabaal niet uit de tekeningen 
voortkomt, maar uit mezelf.

- Je doet mij denken aan de jonge held van de ‘Recherche’ die heel aandachtig kijkt naar de 
dingen, omdat hij wil achterhalen waar hun uitstraling vandaan komt, tot hij als oudere 
man ontdekt dat ze gewoon oude beelden in hem oproepen… Waarom zouden beelden geen 

klanken kunnen oproepen? We zouden hier een intelligente opmerking kunnen plaatsen 
over synesthesie, de gekleurde klinkers van Rimbaud en het gedicht ‘Correspondances’ van 
Baudelaire, maar ik denk liever met plezier terug aan Oliver Sachs’ beschrijving van mensen 
met een absoluut gehoor, die elke noot als een afzonderlijk, duidelijk herkenbaar individu 
ervaren, waardoor ze bepaalde wijsjes niet herkennen als ze in een andere toonaard worden 
gespeeld. Als het voor bepaalde mensen mogelijk is noten te associëren met kleuren of vormen, 
waardoor ze een individueel karakter krijgen, dan moet het voor sommige mensen ook 
mogelijk zijn klanken te horen bij het zien van beelden. Misschien gebeurt dit met je eigen 
beelden, omdat ze in je geheugen opgeslagen zitten als een soort van muziek, als een soort van 
muzikale reeksen? Sachs schrijft ergens dat ons gevoel van identiteit een soort van melodie 
moet zijn. Ik denk dat we alles kunnen ervaren als melodieën of wanklanken, als ritme, 
als een opeenvolging van kleuren, klanken, geuren, vormen, gaten of bulten en dat al onze 
ervaringen in ons brein liggen opgeslagen als ritmische reeksen, waarvan de vorm bepaald 
wordt door de manier waarop we waarnemen (licht en donker, groot en klein, ver weg en 
dichtbij, punt, lijn of vlak) en de manier waarop onze herinneringen liggen ingebed in met 
elkaar telkens anders verbonden neuronen, als reusachtige, driedimensionale netwerken van 
paternosters. (En elk netwerk bevat neuronen die ook met andere grotere netwerken zijn 
verbonden, zodat het eigenlijk niet gaat om drie dimensies, maar om ontelbare, door elkaar 
geweven druiventrossen.)

ES: Gek dat je dat zegt, over licht en donker. Ik vertelde je zonet dat ik soms verder 
werk aan oudere tekeningen om ze verder te drijven. Vaak heeft dat te maken met 
een goede verhouding tussen licht en donker. Je vermoedde dat ik de konen van deze 
tekening geler heb gemaakt om de konen naar voren te laten komen, maar voor mij had 
het eerder iets te maken met de paarse vlakken ernaast. Dat paars is zo aanwezig dat ik 
het geel nodig had om er tegenin te knallen. Ik vind het fijn om tekeningen door een 
soort van hemels wroeten tot een vorm van autonomie te brengen. Ik werk verder tot 
het beeld zo’n grote mate van realisme heeft, dat het een eigen leven gaat leiden, dat het 
zijn eigen bestaan in de wereld heeft gebracht. Dat duurt heel lang. Het gevaar is vaak 
dat je te vroeg stopt. Je tekening roept een bepaald gevoel op en je stopt. Maar je moet 
doorgaan en het beeld oppompen tot bijna niemand kan ontkomen aan het gevoel dat 
wordt opgeroepen. Soms gaan er maanden over het maken van zo’n tekening. Het heeft 
ook te maken met zelf willen begrijpen wat erop staat. Het paars is nachtelijk, maar er 
zit ook geel in de nacht. Door de versterking van het geel, als maanlicht, krijgt het werk 
een landschappelijk karakter. Het wordt iets dat je niet kan pakken. Het krijgt ook een 
andere schaal.

- Zoals in de vijfdelige reeks ‘Snake and Bride in Blue’ waarin een tekening voorkomt van 
een gebreide muts die het beeld oproept van een suikerbroodvormige berg?
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ES: Voor mij is dat geen muts, maar een vrouwelijke figuur. Ik probeer die vorm zodanig 
weer te geven dat je ook landerijen of een soort van terrasbouw kan zien, bijvoorbeeld 
links bovenaan.

- In een ander schilderij van deze reeks menen we een gesluierde vrouw te herkennen, waarbij 
een blauw parelsnoer de sluier bovenaan en onderaan afbindt, waardoor we denken aan 
mensen die een kap over het hoofd krijgen vooraleer ze opgehangen worden.

ES: De gesluierde vrouw is de bruid. Elke bruid die ik schilder is niet zichtbaar. De 
tekening met de blauwe parels is de eerste tekening waar ik een serie rond heb opgebouwd. 
Het snoer is natuurlijk ook een slang. De eerste tekening van de reeks stelt de hangende 
kop van een slang voor.

- Vandaar die vreemde versiering, die deed denken aan tatoeages of gelaatsbeschilderingen, 
maar zo vreemd geïsoleerd leek.

ES: Het motief is vanzelf ontstaan. 

- We vinden het parelsnoer terug in een vanitas-tekening waarin we versierde schedels en een 
wandelende Ensor herkennen.

ES: Het snoer ontstaat natuurlijk uit het tekenen. Het is een ketting van bolletjes. Het is 
een beeld voor een tekening of een reeks tekeningen. We zien inderdaad twee gestapelde 
doodshoofden die de toeschouwer aankijken. Op de grens tussen de twee hoofden lijken 
twee nieuwe ogen te ontstaan. Ook Ensor kijkt ons aan. Bovenaan de tekening staat 
de openingszin van een van zijn toespraken, waarin hij vertelt wanneer hij geboren is, 
op een dag die gewijd was aan Venus… Geboorte en dood komen in deze tekening 
samen als in een kringloop, als in een halssnoer, een snoer van ijdelheden en verlangen. 
Ik ben heel erg geboeid door het werk van Ensor. Het oppervlak van zijn schilderijen 
lijkt uiteen te vallen, maar tegelijk vormt het één wereld, één beeld… De kralen zijn 
ook oogjes… Het werk gaat over meer dan Ensor, maar ik had Ensor nodig voor het 
bewuster kijken, vanwege het terugkijken. Het figuurtje met wandelstok activeert het 
kijken, waardoor het beeld je in zijn greep houdt, het is lastig om je ervan los te maken, 
het is als een eeuwigdurend afscheid. Meer wil ik er niet over vertellen. Ik leg mijn werk 
niet graag uit. Het werk zelf zegt meer, het is slimmer dan ik, zoals Richter zegt.

- Het heeft geen zin al je werken toe te lichten, maar als je samen met ons naar enkele werken 
kijkt, weten we hoe we naar je andere tekeningen kunnen kijken.

ES: Dat is waar… 

- Het beeld valt uiteen, maar tegelijk vormt het één wereld…

ES: Elke tekening begint met één lijntje. Dat eerste lijntje kan je nooit meer terugzien, 
tekenen is altijd weer afscheid nemen van het eerste lijntje. Je weet waar je naartoe wil, 
maar onderweg gebeurt er iets en wijk je af. Zo groeit een tekening. Het gaat om de 
dingen die je onderweg ontmoet en je tekening opladen. Plotseling komen alle lijnen bij 
elkaar en gebeurt er een soort van implosie of explosie, waarbij alle lijntjes één wereld 
worden en zich samenballen tot een figuratie, tot een beeld dat verschijnt. De voorbije 
weken heb ik sommige tekeningen, bij voorbeeld de tekening met de anthuriums, hier 
en daar een beetje bijgewerkt zodat er een beetje meer volume ontstond. Er zit meer 
spanning in wanneer er een volume gesuggereerd wordt, wanneer er dingen onder lijken 
te zitten.

- Momenteel hangt hier maar één reproductie aan de muur, waarop we de gevouwen handen 
van een biddende persoon herkennen, met prominente vingers. Van wie is dit werk?

ES: Het beeld is afkomstig van een prentbriefkaart met een detail uit de Kruisiging 
van Matthias Grünewald. Ik hou van de turbulentie in de mouwen, maar vooral van 
de manier waarop de vingers in alle richtingen wijzen. Grünewald doet dat heel vaak: 
lichamen op een heel gekunstelde manier afbeelden waardoor ze heel expressief worden. 
De handen zijn voldoende. Er zit zoveel spanning in, dat je de rest van het lichaam niet 
meer moet zien. Je wéét hoe de rest van het lichaam zich voelt… Ik hou ook van de raaf 
die met twee stukjes brood in de bek komt aanvliegen in De ontmoeting tussen de Heilige 
Antonius en Sint-Paulus. Eén stukje per persoon. De vorm van de raaf is prachtig. 

- Toen wisten ze nog niet hoe vliegende of lopende dieren er eigenlijk uitzagen, zodat ze die 
bewegingen ook niet konden suggereren.

ES: Waarschijnlijk is het daarom zo mooi. Het is vormelijk heel mooi opgelost Je moet 
ook eens kijken naar de manier waarop het gebergte of de wolken op de achtergrond 
zijn geschilderd: waanzinnig modern. Weggewassen.

- Zoals jij ook partijen wegwast met papier en verdunner?

ES: Ja.

- De raaf doet mij denken aan je tekening van een hijgende kraai. Ik denk dat je dat als een 
van je belangrijkste werken beschouwt.
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ES: Het is een werk dat alles inleidt. Het is een dier dat mens geworden is. Het werk is 
erg groot, drie meter breed. Ik vind het belangrijk dat je als kijker van links naar rechts 
moet meekijken.

- De kraai ademt op de aarde. Waarom?

ES: Hij is de aarde aan het voorverwarmen. Een vogel op de grond is iets anders dan 
een vogel op een tak. De kraai is een voorouder. Toen ik later in India kwam, zag ik daar 
heel veel grote kraaienzwermen. De mensen proberen ze te lokken. Ze beschouwen ze 
als aangename boodschappers.

- Wilde je nog iets vertellen over Grünewald?

ES: Dat je zijn werken op een lichamelijke manier ervaart. Je kan je lichamelijk 
voorstellen wat er aan de hand is in die taferelen. Dat vind ik steeds belangrijker. Zoals 
ik daarstraks zei, heeft het iets te maken met de spanning tussen donker en licht. Ik vind 
het bijzonder dat je in je eigen lichaam kan afdalen terwijl je alleen maar bezig bent met 
in- en uitademen. Het is een van de thema’s van de reeks Para Goya. 

- Waarin het gezicht van Goya opdoemt uit zwermende zaadcellen?

ES: Het is eerder zo dat de verschijning van Goya’s gezicht de zaad- en eicellen aantrekt. 
Niemand weet waar het hoofd van Goya is gebleven, hij ligt zonder hoofd begraven 
onder zijn eigen fresco. Elke tekening van de reeks spreekt een verschillend lichaamsdeel 
aan. De reeks krijgt daardoor iets kosmisch, dat tegelijk heel lichamelijk is. Alsof die 
tekeningen je omwikkelen en ergens aanraken.

- Uit deze tekening heb je het gezicht geknipt. Het personage houdt een zwaard omhoog dat 
opglanst door de dikke laag grafiet. Het zwaard praat met de uitsnede. Linksonder zien we 
een afgehakt, maar niet ingevuld hoofd. Is het een Judith?

ES: Ja. Het is een tekening naar een werk van Lucas Cranach de Oude. Het allermooiste 
zijn die handjes van hem, met die kriebelende vingertjes. Het lijkt alsof ze nog een 
beetje aan het haar van dat afgehakte hoofd zit te frutselen, alsof ze zich peinzend zit af 
te vragen of ze wel juist heeft gehandeld. Ik heb dat een beetje overdreven, waardoor ze 
van die vreemde, stompe handjes heeft. Eerst had ik het gezicht van Holofernes laten 
opdoemen uit haar gezicht, maar dat voldeed niet. Dan is die hand op haar schouder 
verschenen. Ik begrijp het zelf nog niet helemaal.

- Het is nog niet af.

ES: Neen. Ik ben nog op zoek. Er moet nog iets gebeuren dat alles doet kloppen. Het 
uitgesneden hoofd doet nu denken aan een kermisattractie, vind ik.

- Je hebt haar onthoofd, maar je zit nog een beetje te frutselen.

ES: Die grote hand was bedoeld als troost, maar het werkt niet. Maar het heeft wel iets. 
Je blijft aldoor naar dat gat kijken. Dat werkt dan weer wel.

- En deze tekening?

ES: Dat is ook een werk naar Lucas Cranach de Oude, met name het schilderij De 
maagd met kind onder de appelboom. Ik heb er een Eva van gemaakt die achterna 
gezeten en verdreven wordt door twee appels. Van Eva zijn alleen het haar en het oor 
overgebleven.

- Er komen veel oren voor in je tekeningen, bijvoorbeeld omringd door de vacht van 
apenhoofden. Ik zag ze als beelden voor het vrouwelijk geslacht (een in plooitjes gehulde 
ingang) en wilde er verder niets over vragen. Maar misschien hebben ze ook iets te maken 
met het feit dat je je werk hoort? En dat we via onze oren en neus meer directe, lichamelijke 
indrukken opdoen dan via onze ogen (zoals Proust illustreert met het tinkelende lepeltje en 
het belletje van Swann)?

ES: Oren zijn vreemd. Ze zien er allemaal verschillend uit. Er wordt heel veel in 
blootgelegd. Soms kan je er een embryo in zien en soms de helft van een schedel. Leven 
en dood. Eva’s gezicht heb ik weggegomd, maar aan de linkerkant van de tekening heb 
ik de hoeken zwart afgerond, zodat er een wereld lijkt te verschijnen. Haar weggelaten 
gezicht valt samen met een wereld. Eén mens valt samen met de hele kosmos. Als ik iets 
van dat wezenlijke raak, van wat het betekent mens te zijn, dan ben ik tevreden. Tegelijk 
wil ik de tekening, die in de kunst meestal wordt gebruikt als beginpunt, neerzetten als 
een zelfstandige vorm. Daarom werk ik ook altijd op papier. Ik kan geen andere vorm 
meer verdragen… Soms kan ik vier uur lang dezelfde handeling uitvoeren. Soms stop 
ik na een minuut. Waarom? Ik denk dat het geluid dan ophoudt en daarom moet je 
afstand nemen en kijken. Want wat doe je eigenlijk als kunstenaar? Het gaat niet om de 
kunstenaar zelf, maar om de beweging die je vast kan leggen. De hand doet dingen die 
je niet weet. Gelukkig, want de hand liegt niet, het hoofd wel. Onlangs zag ik een mooie 
documentaire over Giacometti, die pratend verder boetseerde. Dat zou ik nooit kunnen. 
Zijn handen bleven de hele tijd contact houden met zijn werk. Hij bleef kneden van 
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boven naar beneden en van beneden naar boven, waarbij zijn ogen zijn handen bleven 
volgen… Ik heb lang gedacht dat ik na het voltooien van een tekening telkens lichter 
zou worden, maar dat is niet het geval, omdat je steeds beter leert kijken en het steeds 
moeilijker wordt om dingen te ontwikkelen vanuit het niet weten. Je weet te goed hoe het 
werkt. De uitdaging zit in het niet weten, wanneer je al doende ontdekt, begrijp je ook 
meer… Ik heb me wel eens afgevraagd waarom iemand perse een bepaald kunstwerk wil 
kopen. Volgens mij koopt zo iemand tijd om samen te kunnen zijn met een werk. Een 
kunstwerk legt de tijd stil, denk ik. Maar iemand die met een kunstwerk leeft, gaat er 
altijd nieuwe lagen in ontdekken, net zoals je je partner pas leert kennen door jarenlang 
met hem of haar samen te leven. Jaar na jaar licht je sluiers op en pas aan het eind 
ontdek je de bruid. Zo’n apenhoofd met vrouwenlokken: daar kan je in verdwijnen. Je 
kan er heel veel tijd zoekmaken. Het heeft iets ruïne-achtigs. Een holle ruimte waarin je 
kan verdwijnen. Haren! Als je ziet welke dans daarin kan plaatsvinden! Ik hou ervan dat 
het banale en het verhevene samenkomen. Haren kunnen je overwoekeren, steeds weer 
raak je erin verstrikt, ze geven een zichtbare vorm aan je eigen lichaam zijn, dier zijn of 
landschap zijn. Het haar is datgene wat blijft komen. Het welt op uit jezelf.

- Vorige keer vertelde je mij dat je werkt met spalterkwasten.

ES: Het zijn de fijnste kwasten, je kan er heel fijn mee werken. Je kan ze handig vastnemen 
bij de haren, waardoor je heel soepel kan schilderen. Je trekt er mee in de richting van de 
rug van je hand. Soms draai ik het papier om bepaalde bewegingen te kunnen maken. 
Het fijne aan deze kwasten is het dansen. Elk haartje begint onafhankelijk te dansen. 
Soms lijkt het alsof zo’n kwast een eigen wil krijgt. Vroeger heb ik er ook wel eens stukken 
uit geknipt, om parallelle strepen van verschillende breedtes te kunnen schilderen. De 
kwast ligt heel dicht bij je hand. Het is ook fijn ze zo vast te nemen dat je vingertoppen 
op de haren rusten. Het lijkt dan alsof de haren uit je vingertoppen groeien.

- Zodat je aap wordt, of kraai? Een kraai die schildert met zijn vleugels?

Montagne de Miel, 2 augustus 2009
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On dark sugar loaves and becoming a raven

A Conversation with Elly Strik

Woensdag, 5 augustus 2009. Mijn vierde bezoek aan het atelier van Elly Strik. Ze heeft 
nog steeds heel lang haar, opgetast en samengehouden door een haarband die versierd is met 
een zigzaggend motief dat zichzelf in verschillende kleuren opvolgt, als een regenboog van 
bliksems: bruin, oranje, rood, geel en wit. Het motief doet denken aan de grote tekening die 
we vorige keer zagen, waarop ook een regenboogmotief voorkwam. Ik vertel mijn oude mop 
over een kunsthistoricus die ik tijdens een college hoorde verkondigen dat Gaudi’s werk louter 
decoratief was. Toen ik de man vroeg wat het woord decoratie voor hem dan betekende, 
antwoordde hij dat decoratie iets was dat geen architecturale werking had, bijvoorbeeld 
omdat het gewoon op een gevel werd geplakt.

Elly Strik: La Sagrada Familia van Gaudi is ongelooflijk. De hele stad krijgt er een 
ander karakter door. Prachtige torens, die doen denken aan de moddertorentjes die je 
als kind maakt. In die torens gaan duizelingwekkende, spiraalvormige trappen schuil. 
Boven kan je van de ene toren naar de andere stappen over heel smalle bruggen met 
lage leuningen… Wie zoiets beweert over decoratie wil eigenlijk niet zien wat decoratie 
eigenlijk is… Toen een vriend, die een duurzame energiebron heeft ontwikkeld uit 
de zaden van de jatrophaplant, mij vertelde dat hij stervende was en vroeg of ik een 
doodskist voor hem te maken, heb ik een eenvoudige kist van wit getint eikenhout 
gekocht en voorzien van een met kleurpotlood getekende fries met half doorzichtige 
jatrophabladeren in verschillende groenen. Toen ik hem opgebaard zag, leek het alsof 
hij zweefde. De kist, voorzien van de fries, lichtte hem op. Hij leek wel een engel. Heel 
mooi… Het maken van een tekening met een herhalend motief heeft iets te maken met 
een ritueel, je zet je gedachten uit. Je tekent een eerste lijntje en herneemt het, je neemt 
het mee als een echo. Langzamerhand vergeet je dat eerste lijntje, waardoor je een nieuw 
lijntje krijgt dat model gaat staan. Zo ontstaan patronen, die voor mij systemen zijn om 
energie door te geven.

- Een ritme of raster.

Strik: Ja, waar jij het altijd over hebt: een verzameling gaatjes, bolletjes of krulletjes 
waaruit een beeld kan opdoemen.

- We kijken naar ‘Orakel’, een reeks van drie tekeningen uit 2008. Op de tweede tekening 
herkennen we een donker, suikerbroodvormig silhouet (een vrouw met een burka of een 
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vrouw met lang haar van achteren beschouwd) dat is versierd met witte, geschilderde schakels. 
Zijn die schakels voortgekomen uit de wens een soort van haakwerk te schilderen, zoals de 
gebreide jurken met grote gaten in de jaren zeventig, of uit het zetten van lijntjes die zich 
gaan gedragen als schakels?

Strik: Beide dingen gebeuren tegelijkertijd… Die gebreide jurken hadden ook iets 
folkloristisch, vind je niet?

- De tekening doet natuurlijk ook denken aan met henna versierde handen, gelaatsbeschilderingen 
en tatoeages, die hier de vorm aannemen van een soort van net of traliewerk, zoiets als een 
haarnetje, dat als een sluier met grote mazen een hoofd of een vrouw insnoert.

Strik: Haakwerk of breiwerk komt natuurlijk ook tot stand als gevolg van een repetitief 
ritueel… Voor mij heeft de tekening ook iets te maken het voortdurend openen en 
sluiten van een beeld. De vrouw met de burka is een beeld dat dit openen en sluiten in 
zich draagt. Op de eerste en de derde tekening zien we de begeleiders van de vrouw met 
de burka, die haar een extra dimensie geven.

- Zijn er, naast de concrete logica van het schilderen, nog redenen waarom er zoveel wollen 
mutsen in je werk voorkomen? Waar komen die mutsen vandaan?

Strik: Op een dag was ik de eerste bezoeker in de Orangerie in Parijs en na het bekijken 
van de waterlelies van Monet was ik ook de eerste bezoeker van het toilet. Daar lag een 
rood mutsje, vermoedelijk achtergelaten door de laatste bezoeker van de vorige dag. 
Dit mutsje is hier speciaal voor mij achtergelaten, dacht ik… Vroeger had ik altijd 
onverwarmde, koude ateliers, zodat ik wel eens een muts droeg. Op een dag besloot ik 
een werk te maken over de muts die ik in Parijs gevonden had. De manier waarop ik 
de muts schilderde, was verwant met de verfbehandeling van de waterlelies. Later is de 
muts ook een bruikbare metafoor gebleken.

- Wat vond je van de waterlelies?

Strik: Ik ben geen aanbidder van het werk van Monet, maar het kijken naar de 
schilderijen met de waterlelies is elke keer een bijzondere visuele ervaring. De beweging 
in het oppervlak van die schilderijen is heel wild, weelderig en overweldigend. Door 
die beweging zie je de vormen niet meer, zie je niet meer waar ze vandaan komen. 
Zoveel details die elk een eigen leven leiden en toch een samenhangend totaalbeeld 
vormen. Ontroerend mooi… Het bijzondere aan de behandeling van het oppervlak van 
de waterlelies zit in het feit dat je je bewust wordt van de onderliggende lagen. Er zit een 
doodsbesef in die werken. 

- Zoals in de eerste en de tweede tekening van de reeks ‘Orakel’, waarin je een gezicht laat 
opdoemen uit dansende en verknoopte potloodlijnen die het beeld van schaamhaar oproepen? 
Of in deze grote tekening die een donkere schedel voorstelt met een wollen muts. Het beeld 
van de schedel doemt slechts aarzelend op uit vlakken die zelf uit een schiftende materie 
lijken te bestaan.

Strik: Soms grijp ik terug naar ouder werk, omdat ik het gevoel heb dat ik het nog verder 
kan drijven. Het is de bedoeling een tekening zover te drijven dat ze autonoom wordt, 
dat er iets nieuws ontstaat. Een werk dat niet af is mist wrangheid en spanning. In dit 
werk heb ik gisteren de konen van de schedel geler gemaakt.

- Zodat ze meer naar voren komen en er meer ruimtelijkheid ontstaat?

Strik: Ik zou willen dat het beeld de illusie van een donkere, transparante diepte oproept, 
maar tegelijk heel aanwezig is. In mijn tekeningen onderscheid ik partijen waar je 
schijnbaar een vooruitgestoken arm in kan laten verdwijnen en andere partijen die een 
meer concrete invulling hebben.

- De vlakken lijken te bestaan uit streepjes, waardoor ze uit elkaar lijken te vallen. Het doet 
een beetje denken aan met viltstift streperig ingevulde kleurboeken.

Strik: Het zijn potloodstrepen op een gekleurde ondergrond. De onderste laag van mijn 
tekeningen bestaat meestal uit een mengeling lak en olieverf, waarmee ik het papier op 
kleur breng. Eigenlijk is het een sapje, zo dun is het. Het trekt in het papier. De lakverf 
dient om dat sapje een beetje substantie te geven en te beletten dat een teveel aan olie 
het papier opvreet. De olieverf dient om het mengsel exact de kleur te geven die ik 
wil. Soms teken ik daarover met potlood en grafiet. Dan komen er nieuwe verflagen 
over. Sommige van die lagen, of gedeelten ervan, worden weggewist met papier en een 
oplosmiddel… Soms wordt een tekening eerst als schildering aangebracht, heel lichtjes, 
waardoor je een focusverschil krijgt. Ik werk graag met grafiet of potlood. Het is een 
gereedschap dat zich richt naar het maken, het verandert van vorm. Ik gebruik potloden 
en grafietstaven van verschillende merken. Sommige merken glanzen meer dan andere. 
Verder gebruik ik alle diktes en alle gradaties van zachtheid en hardheid.

- De schedel valt uit elkaar in verschillende vlakken, die op verschillende manieren tot stand 
zijn gekomen, maar vormt toch een geheel, zoals de waterlelie-schilderijen van Monet. 
Bovenop de schedel troont het beeld van een wervelend geschilderde, wollen muts. Beide 
moeten samen ook één samenhangend beeld vormen, waarbij het beeld van de muts op het 
eerste gezicht heel aanwezig lijkt en de schedel lijkt op te lossen in het duister. 
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Strik: Beide partijen houden elkaar in evenwicht. De oplichtende aanwezigheid van de 
ogen, als een soort echo van de oplichtende muts, belet het oplossen van de schedel… In 
ideale omstandigheden wordt het portret een soort van landschap, een wijkende ruimte 
waarin je niet meteen een figuur herkent. In veel van mijn tekeningen probeer ik een 
holle ruimte op te roepen, waarin de toeschouwer kan opgenomen worden. Ik zou willen 
dat je de indruk hebt dat het beeld je aanraakt. Elk beeld raakt je aan op een bepaalde 
plek. Als ik reeksen samenstel, dan combineer ik tekeningen die je op verschillende 
plekken aanraken. Ik bedoel dat heel lichamelijk… Denk jij dat het mogelijk is een 
kunstwerk op een lichamelijke manier te ervaren?

- Ik denk dat we al onze ervaringen als lichamelijk kunnen beschouwen, ook ons denken. 
Maar er is meer. Proust dacht dat ervaringen die we niet bewust hadden opgeslagen, beter 
bewaard waren in ons brein, in het geheugen van ons lichaam. Daarom kunnen bepaalde 
geuren of geluiden een volledig moment uit het verleden op een bijna ongeschonden manier 
voor ons in herinnering brengen. Omdat het gaat om geuren of klanken hebben we ze niet 
bewust, in beelden vertaald of onder woorden gebracht en daardoor verminkt, opgeslagen, 
en lijkt het alsof we ervan doordrongen zijn, zodat ook de pink zich herinnert waar hij zich 
toen bevond.

Strik: Kan je mijn tekeningen horen?

- Neen. Tenzij je het hebt over een soort van zoemen? Zoals we inwendig zingen wanneer we 
tekenen of schrijven? Of zoals de ‘druïdische zingzang’ van Lucebert, zoals Nooteboom die 
beschrijft?

Strik: Neen, geen zoemen. Voor mij maken ze een hels kabaal.

- Heb je dat ook met andere kunstwerken?

Strik: Neen, alleen met mijn werk. Daarom denk ik dat het kabaal niet uit de tekeningen 
voortkomt, maar uit mezelf.

- Je doet mij denken aan de jonge held van de ‘Recherche’ die heel aandachtig kijkt naar de 
dingen, omdat hij wil achterhalen waar hun uitstraling vandaan komt, tot hij als oudere 
man ontdekt dat ze gewoon oude beelden in hem oproepen… Waarom zouden beelden geen 
klanken kunnen oproepen? We zouden hier een intelligente opmerking kunnen plaatsen 
over synesthesie, de gekleurde klinkers van Rimbaud en het gedicht ‘Correspondances’ van 
Baudelaire, maar ik denk liever met plezier terug aan Oliver Sachs’ beschrijving van mensen 
met een absoluut gehoor, die elke noot als een afzonderlijk, duidelijk herkenbaar individu 

ervaren, waardoor ze bepaalde wijsjes niet herkennen als ze in een andere toonaard worden 
gespeeld. Als het voor bepaalde mensen mogelijk is noten te associëren met kleuren of vormen, 
waardoor ze een individueel karakter krijgen, dan moet het voor sommige mensen ook 
mogelijk zijn klanken te horen bij het zien van beelden. Misschien gebeurt dit met je eigen 
beelden, omdat ze in je geheugen opgeslagen zitten als een soort van muziek, als een soort van 
muzikale reeksen? Sachs schrijft ergens dat ons gevoel van identiteit een soort van melodie 
moet zijn. Ik denk dat we alles kunnen ervaren als melodieën of wanklanken, als ritme, 
als een opeenvolging van kleuren, klanken, geuren, vormen, gaten of bulten en dat al onze 
ervaringen in ons brein liggen opgeslagen als ritmische reeksen, waarvan de vorm bepaald 
wordt door de manier waarop we waarnemen (licht en donker, groot en klein, ver weg en 
dichtbij, punt, lijn of vlak) en de manier waarop onze herinneringen liggen ingebed in met 
elkaar telkens anders verbonden neuronen, als reusachtige, driedimensionale netwerken van 
paternosters. (En elk netwerk bevat neuronen die ook met andere grotere netwerken zijn 
verbonden, zodat het eigenlijk niet gaat om drie dimensies, maar om ontelbare, door elkaar 
geweven druiventrossen.)

Strik: Gek dat je dat zegt, over licht en donker. Ik vertelde je zonet dat ik soms verder 
werk aan oudere tekeningen om ze verder te drijven. Vaak heeft dat te maken met 
een goede verhouding tussen licht en donker. Je vermoedde dat ik de konen van deze 
tekening geler heb gemaakt om de konen naar voren te laten komen, maar voor mij had 
het eerder iets te maken met de paarse vlakken ernaast. Dat paars is zo aanwezig dat ik 
het geel nodig had om er tegenin te knallen. Ik vind het fijn om tekeningen door een 
soort van hemels wroeten tot een vorm van autonomie te brengen. Ik werk verder tot 
het beeld zo’n grote mate van realisme heeft, dat het een eigen leven gaat leiden, dat het 
zijn eigen bestaan in de wereld heeft gebracht. Dat duurt heel lang. Het gevaar is vaak 
dat je te vroeg stopt. Je tekening roept een bepaald gevoel op en je stopt. Maar je moet 
doorgaan en het beeld oppompen tot bijna niemand kan ontkomen aan het gevoel dat 
wordt opgeroepen. Soms gaan er maanden over het maken van zo’n tekening. Het heeft 
ook te maken met zelf willen begrijpen wat erop staat. Het paars is nachtelijk, maar er 
zit ook geel in de nacht. Door de versterking van het geel, als maanlicht, krijgt het werk 
een landschappelijk karakter. Het wordt iets dat je niet kan pakken. Het krijgt ook een 
andere schaal.

- Zoals in de vijfdelige reeks ‘Snake and Bride in Blue’ waarin een tekening voorkomt van 
een gebreide muts die het beeld oproept van een suikerbroodvormige berg?

Strik: Voor mij is dat geen muts, maar een vrouwelijke figuur. Ik probeer die vorm 
zodanig weer te geven dat je ook landerijen of een soort van terrasbouw kan zien, 
bijvoorbeeld links bovenaan.
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- In een ander schilderij van deze reeks menen we een gesluierde vrouw te herkennen, waarbij 
een blauw parelsnoer de sluier bovenaan en onderaan afbindt, waardoor we denken aan 
mensen die een kap over het hoofd krijgen vooraleer ze opgehangen worden.

Strik: De gesluierde vrouw is de bruid. Elke bruid die ik schilder is niet zichtbaar. 
De tekening met de blauwe parels is de eerste tekening waar ik een serie rond heb 
opgebouwd. Het snoer is natuurlijk ook een slang. De eerste tekening van de reeks stelt 
de hangende kop van een slang voor.

- Vandaar die vreemde versiering, die deed denken aan tatoeages of gelaatsbeschilderingen, 
maar zo vreemd geïsoleerd leek.

Strik: Het motief is vanzelf ontstaan. 

- We vinden het parelsnoer terug in een vanitas-tekening waarin we versierde schedels en een 
wandelende Ensor herkennen.

Strik: Het snoer ontstaat natuurlijk uit het tekenen. Het is een ketting van bolletjes. 
Het is een beeld voor een tekening of een reeks tekeningen. We zien inderdaad twee 
gestapelde doodshoofden die de toeschouwer aankijken. Op de grens tussen de twee 
hoofden lijken twee nieuwe ogen te ontstaan. Ook Ensor kijkt ons aan. Bovenaan de 
tekening staat de openingszin van een van zijn toespraken, waarin hij vertelt wanneer 
hij geboren is, op een dag die gewijd was aan Venus… Geboorte en dood komen in 
deze tekening samen als in een kringloop, als in een halssnoer, een snoer van ijdelheden 
en verlangen. Ik ben heel erg geboeid door het werk van Ensor. Het oppervlak van 
zijn schilderijen lijkt uiteen te vallen, maar tegelijk vormt het één wereld, één beeld… 
De kralen zijn ook oogjes… Het werk gaat over meer dan Ensor, maar ik had Ensor 
nodig voor het bewuster kijken, vanwege het terugkijken. Het figuurtje met wandelstok 
activeert het kijken, waardoor het beeld je in zijn greep houdt, het is lastig om je ervan 
los te maken, het is als een eeuwigdurend afscheid. Meer wil ik er niet over vertellen. Ik 
leg mijn werk niet graag uit. Het werk zelf zegt meer, het is slimmer dan ik, zoals Richter 
zegt.

- Het heeft geen zin al je werken toe te lichten, maar als je samen met ons naar enkele werken 
kijkt, weten we hoe we naar je andere tekeningen kunnen kijken.

Strik: Dat is waar… 

- Het beeld valt uiteen, maar tegelijk vormt het één wereld…

Strik: Elke tekening begint met één lijntje. Dat eerste lijntje kan je nooit meer terugzien, 
tekenen is altijd weer afscheid nemen van het eerste lijntje. Je weet waar je naartoe wil, 
maar onderweg gebeurt er iets en wijk je af. Zo groeit een tekening. Het gaat om de 
dingen die je onderweg ontmoet en je tekening opladen. Plotseling komen alle lijnen bij 
elkaar en gebeurt er een soort van implosie of explosie, waarbij alle lijntjes één wereld 
worden en zich samenballen tot een figuratie, tot een beeld dat verschijnt. De voorbije 
weken heb ik sommige tekeningen, bij voorbeeld de tekening met de anthuriums, hier 
en daar een beetje bijgewerkt zodat er een beetje meer volume ontstond. Er zit meer 
spanning in wanneer er een volume gesuggereerd wordt, wanneer er dingen onder lijken 
te zitten.

- Momenteel hangt hier maar één reproductie aan de muur, waarop we de gevouwen handen 
van een biddende persoon herkennen, met prominente vingers. Van wie is dit werk?

Strik: Het beeld is afkomstig van een prentbriefkaart met een detail uit de Kruisiging 
van Matthias Grünewald. Ik hou van de turbulentie in de mouwen, maar vooral van 
de manier waarop de vingers in alle richtingen wijzen. Grünewald doet dat heel vaak: 
lichamen op een heel gekunstelde manier afbeelden waardoor ze heel expressief worden. 
De handen zijn voldoende. Er zit zoveel spanning in, dat je de rest van het lichaam niet 
meer moet zien. Je wéét hoe de rest van het lichaam zich voelt… Ik hou ook van de 
raaf die komt aanvliegen met de twee stukjes brood in De ontmoeting tussen de Heilige 
Antonius en Sint-Paulus. Eén stukje per persoon. De vorm van de raaf is prachtig. 

- Toen wisten ze nog niet hoe vliegende of lopende dieren er eigenlijk uitzagen, zodat ze die 
bewegingen ook niet konden suggereren.

Strik: Waarschijnlijk is het daarom zo mooi. Het is vormelijk heel mooi opgelost Je moet 
ook eens kijken naar de manier waarop het gebergte of de wolken op de achtergrond 
zijn geschilderd: waanzinnig modern. Weggewassen.

- Zoals jij ook partijen wegwast met papier en verdunner?

Strik: Ja.

- De raaf doet mij denken aan je tekening van een hijgende kraai. Ik denk dat je dat als een 
van je belangrijkste werken beschouwt.

Strik: Het is een werk dat alles inleidt. Het is een dier dat mens geworden is. Het werk is 
erg groot, drie meter breed. Ik vind het belangrijk dat je als kijker van links naar rechts 
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moet meekijken.

- De kraai ademt op de aarde. Waarom?

Strik: Hij is de aarde aan het voorverwarmen. Een vogel op de grond is iets anders dan 
een vogel op een tak. De kraai is een voorouder. Toen ik later in India kwam, zag ik daar 
heel veel grote kraaienzwermen. De mensen proberen ze te lokken. Ze beschouwen ze 
als aangename boodschappers.

- Wilde je nog iets vertellen over Grünewald?

Strik: Dat je zijn werken op een lichamelijke manier ervaart. Je kan je lichamelijk 
voorstellen wat er aan de hand is in die taferelen. Dat vind ik steeds belangrijker. Zoals 
ik daarstraks zei, heeft het iets te maken met de spanning tussen donker en licht. Ik vind 
het bijzonder dat je in je eigen lichaam kan afdalen terwijl je alleen maar bezig bent met 
in- en uitademen. Het is een van de thema’s van de reeks Para Goya. 

- Waarin het gezicht van Goya opdoemt uit zwermende zaadcellen?

Strik: Het is eerder zo dat de verschijning van Goya’s gezicht de zaad- en eicellen aantrekt. 
Niemand weet waar het hoofd van Goya is gebleven, hij ligt zonder hoofd begraven 
onder zijn eigen fresco. Elke tekening van de reeks spreekt een verschillend lichaamsdeel 
aan. De reeks krijgt daardoor iets kosmisch, dat tegelijk heel lichamelijk is. Alsof die 
tekeningen je omwikkelen en ergens aanraken.

- Uit deze tekening heb je het gezicht geknipt. Het personage houdt een zwaard omhoog dat 
opglanst door de dikke laag grafiet. Het zwaard praat met de uitsnede. Linksonder zien we 
een afgehakt, maar niet ingevuld hoofd. Is het een Judith?

Strik: Het is een tekening naar een werk van Lucas Cranach de Oude. Het allermooiste 
zijn die handjes van hem, met die kriebelende vingertjes. Het lijkt alsof ze nog een 
beetje aan het haar van dat afgehakte hoofd zit te frutselen, alsof ze zich peinzend zit af 
te vragen of ze wel juist heeft gehandeld. Ik heb dat een beetje overdreven, waardoor ze 
van die vreemde, stompe handjes heeft. Eerst had ik het gezicht van Holofernes laten 
opdoemen uit haar gezicht, maar dat voldeed niet. Dan is die hand op haar schouder 
verschenen. Ik begrijp het zelf nog niet helemaal.

- Het is nog niet af.

Strik: Neen. Ik ben nog op zoek. Er moet nog iets gebeuren dat alles doet kloppen. Het 

uitgesneden hoofd doet nu denken aan een kermisattractie, vind ik.

- Je hebt haar onthoofd, maar je zit nog een beetje te frutselen.

Strik: Die grote hand was bedoeld als troost, maar het werkt niet. Maar het heeft wel 
iets. Je blijft aldoor naar dat gat kijken. Dat werkt dan weer wel.

- En deze tekening?

Strik: Dat is ook een werk naar een schilderij van Lucas Cranach de Oude: De maagd met 
kind onder de appelboom. Ik heb er een Eva van gemaakt die achterna gezeten en verdreven 
wordt door twee appels. Van Eva zijn alleen het haar en het oor overgebleven.

- Er komen veel oren voor in je tekeningen, bijvoorbeeld omringd door de vacht van 
apenhoofden. Ik zag ze als beelden voor het vrouwelijk geslacht (een in plooitjes gehulde 
ingang) en wilde er verder niets over vragen. Maar misschien hebben ze ook iets te maken 
met het feit dat je je werk hoort? En dat we via onze oren en neus meer directe, lichamelijke 
indrukken opdoen dan via onze ogen (zoals Proust illustreert met het tinkelende lepeltje en 
het belletje van Swann)?

Strik: Oren zijn vreemd. Ze zien er allemaal verschillend uit. Er wordt heel veel in 
blootgelegd. Soms kan je er een embryo in zien en soms de helft van een schedel. Leven 
en dood. Eva’s gezicht heb ik weggegomd, maar aan de linkerkant van de tekening heb 
ik de hoeken zwart afgerond, zodat er een wereld lijkt te verschijnen. Haar weggelaten 
gezicht valt samen met een wereld. Eén mens valt samen met de hele kosmos. Als ik iets 
van dat wezenlijke raak, van wat het betekent mens te zijn, dan ben ik tevreden. Tegelijk 
wil ik de tekening, die in de kunst meestal wordt gebruikt als beginpunt, neerzetten als 
een zelfstandige vorm. Daarom werk ik ook altijd op papier. Ik kan geen andere vorm 
meer verdragen… Soms kan ik vier uur lang dezelfde handeling uitvoeren. Soms stop 
ik na een minuut. Waarom? Ik denk dat het geluid dan ophoudt en daarom moet je 
afstand nemen en kijken. Want wat doe je eigenlijk als kunstenaar? Het gaat niet om de 
kunstenaar zelf, maar om de beweging die je vast kan leggen. De hand doet dingen die 
je niet weet. Gelukkig, want de hand liegt niet, het hoofd wel…
 Onlangs zag ik een mooie documentaire over Giacometti, die pratend verder boetseerde. 
Dat zou ik nooit kunnen. Zijn handen bleven de hele tijd contact houden met zijn 
werk. Hij bleef kneden van boven naar beneden en van beneden naar boven, waarbij 
zijn ogen zijn handen bleven volgen… Ik heb lang gedacht dat ik na het voltooien van 
een tekening telkens lichter zou worden, maar dat is niet het geval, omdat je steeds beter 
leert kijken en het steeds moeilijker wordt om dingen te ontwikkelen vanuit het niet 
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weten. Je weet te goed hoe het werkt. De uitdaging zit in het niet weten, wanneer je al 
doende ontdekt, begrijp je ook meer… Ik heb me wel eens afgevraagd waarom iemand 
perse een bepaald kunstwerk wil kopen. Volgens mij koopt zo iemand tijd om samen 
te kunnen zijn met een werk. Een kunstwerk legt de tijd stil, denk ik. Maar iemand die 
met een kunstwerk leeft, gaat er altijd nieuwe lagen in ontdekken, net zoals je je partner 
pas leert kennen door jarenlang met hem of haar samen te leven. Jaar na jaar licht je 
sluiers op en pas aan het eind ontdek je de bruid. Zo’n apenhoofd met vrouwenlokken: 
daar kan je in verdwijnen. Je kan er heel veel tijd zoekmaken. Het heeft iets ruïne-
achtigs. Een holle ruimte waarin je kan verdwijnen. Haren! Als je ziet welke dans daarin 
kan plaatsvinden! Ik hou ervan dat het banale en het verhevene samenkomen. Haren 
kunnen je overwoekeren, steeds weer raak je erin verstrikt, ze geven een zichtbare vorm 
aan je eigen lichaam zijn, dier zijn of landschap zijn. Het haar is datgene wat blijft 
komen. Het welt op uit jezelf.

- Vorige keer vertelde je mij dat je werkt met spalterkwasten.

Strik: Het zijn de fijnste kwasten, je kan er heel fijn mee werken. Je kan ze handig 
vastnemen bij de haren, waardoor je heel soepel kan schilderen. Je trekt er mee in de 
richting van de rug van je hand. Soms draai ik het papier om bepaalde bewegingen te 
kunnen maken. Het fijne aan deze kwasten is het dansen. Elk haartje begint onafhankelijk 
te dansen. Soms lijkt het alsof zo’n kwast een eigen wil krijgt. Vroeger heb ik er ook wel 
eens stukken uit geknipt, om parallelle strepen van verschillende breedtes te kunnen 
schilderen. De kwast ligt heel dicht bij je hand. Het is ook fijn ze zo vast te nemen dat 
je vingertoppen op de haren rusten. Het lijkt dan alsof de haren uit je vingertoppen 
groeien.

- Zodat je aap wordt, of kraai? Een kraai die schildert met zijn vleugels?

Montagne de Miel, 2 augustus 2009

“Snake and Bride in Blue”
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Die Schwierigkeit für einen Affen, 
seine instinktive Furcht vor 
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„Die Schwierigkeit für einen Affen, 
seine instinktive Furcht vor und seinen Hass 

auf eine Schlange abzulegen“, 2007 

In der Bibel macht das erste Menschenpaar seine erste schlechte Erfahrung mit einer 
Schlange. Diese verführt Eva zum Apfelklau vom Baum der Erkenntnis, womit die 
Vertreibung aus dem Paradies und das menschliche Unheil ihren Lauf nehmen. Das 
sinnbildliche biblische Erkennen findet seine zoologische Entsprechung beim adulten 
Affen und Menschen. Weder der einen noch der anderen Spezies ist die Furcht vor 
Schlangen angeboren, aber sie kann leicht erworben werden. Es braucht nicht einmal 
eine eigene Erfahrung. Junge Affen fürchten sich vor Schlangen nicht erst, wenn sie 
einmal gebissen worden sind, also selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern 
auch, wenn sie bei älteren Artgenossen deren ängstliches Verhalten gegenüber Schlangen 
beobachten. 

Eine plausible Erklärung, warum das so ist, hat Charles Darwin geliefert. In vereinfachter 
Form lautet seine Argumentation: Alle unsere Vorfahren, die in der Evolution keine 
Angst vor Schlangen zeigten, hatten geringere Chancen, Nachkommen zu zeugen. Wer 
sich jung und mutig einer Giftschlange entgegenstellte und von ihr gebissen wurde, 
starb ohne Kinder, die seine Furchtlosigkeit in die nächste Generation hätten tragen 
können. Die Urängste, nicht nur die vor Schlangen, entstanden in den Millionen von 
Jahren, die unsere Ahnen in der Wildnis verbrachten. Mit ihrer siebenteiligen Arbeit 
„Die Schwierigkeit für einen Affen, seine instinktive Furcht vor und seinen Hass auf 
eine Schlange abzulegen“ begibt sich Elly Strik zeichnerisch auf die Suche nach dem 
Phänotyp, der dem Urahnen der Menschen und rezenten Affen entsprochen haben 
könnte – eine haarige Angelegenheit, in mehrfacher Hinsicht: 

An erster Stelle steht ein menschenähnliches Wesen, es beherrscht den aufrechten Gang 
und ist von Kopf bis Fuß von einem dichten Pelz überzogen. Die schwarze Behaarung aus 
Bleistift und Graphit formiert ein Körperornament, das im Pelzgestrüpp Physiognomie, 
Brust, Scham und Gliedmaße unterscheiden lässt. Die Arbeit ist in mehreren Schichten 
entstanden. Die Künstlerin hat über ihre Zeichnung einen Überzug aus einer Mischung 
von Öl und Lack gelegt, der das Papier in ein Beige-Rosa taucht. Der zarte Strahlenkranz, 
der das Pelzwesen umgibt, ist das Überbleibsel von Radierspuren, die Elly Strik vom 
Blattrand bis ins äußere Deckhaar durch eine Graphitschicht gelegt hat. In dem 
sich daraus ergebenden Spannungsfeld erscheinen die tiefschwarzen Haarspitzen des 
Pelzkleides wie elektrisiert und bringen das Haarsträuben ins Bild, das den Pelzträger 
bei Gefahr größer und gefährlicher wirken lässt. Die Gänsehaut, die uns bei Erregung, 
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unterschiedlicher Länge, Breite und Stärke gebildet wird.
 Ganz in Darwins Sinn legt die Künstlerin in der vierten Arbeit ein Haarornament 
auf das Zeichenblatt. Dabei repräsentiert der einzelne Bleistiftstich ein einzelnes 
Körperhaar. Aus der spezifischen Länge, Dicke, Krümmung oder Wuchsrichtung der 
Striche resp. Haare auf dem hautähnlichen, rosa lasierten und leicht glänzenden, glatten 
Bildgrund ergibt sich der inhaltliche Zusammenhang: Vor uns steht ein buschiges Feld 
von menschlichem Schamhaar. Als ikonographisches wie motivisches Vorbild dieser 
im Zentrum der Reihe stehenden Arbeit, drängt sich das skandalträchtige Gemälde 
L’Origine du monde (Der Ursprung der Welt) von Gustave Courbet aus dem Jahr 1866 
auf. Courbet zeigt in Nahsicht die behaarte Vulva einer nackten Frau, gebettet auf ein 
weißes Tuch. Der Ausschnitt ist so gewählt, dass alleine die Schenkel, Bauch und Brust 
zu sehen sind und das Gesicht der Frau dabei unsichtbar bleibt. Courbet sieht die 
Doppelnatur des weiblichen Geschlechts: einerseits ist es Objekt der sexuellen Begierde 
und Ziel aller Sehnsucht, andererseits liegt in ihm der Ausgang der Geburt und damit 
der Beginn des Lebens. 
 Elly Strik blickt nicht zwischen die Schenkel einer Frau des 19. Jahrhunderts, vielmehr 
transponiert sie Courbets Idee in die Vorzeit der Menschwerdung, wo ein schmaler Grad 
den Unterschied zwischen Mensch und Tier bestimmte. Der sexuell aufgeladene Ort der 
weiblichen Scham setzt die Differenz, da gerade dort sich ein weiterer haariger Sachverhalt 
festmachen lässt. Bei jenen Tieren, auch Menschenaffen, die uns verwandtschaftlich 
am nächsten stehen, ist die Geschlechtsregion nicht besonders behaart, eher das 
Gegenteil ist der Fall. So sehr die Haarwucherung auf der Kopfregion in der dritten 
Arbeit der Reihe tierisches und nicht menschenartiges assoziieren lässt, so sehr wird mit 
der Haarwucherung in der vierten Arbeit der Mensch und seine Schambehaarung in 
Erinnerung gebracht. 
 Schließlich lichtet Elly Strik auf dem fünften Blatt das Dickicht ihrer Bleistiftstriche 
und kreiert ein Vexierbild aus Kopf- und Schamregion. Der Bildeindruck wechselt 
zwischen einer menschlichen Vulva, deren Lippen sich im Zentrum der Scham öffnen, 
und einem von Haaren überwucherten Kopf, in dem Augen, Nase, und ein geöffneter 
Mund zu erahnen sind. 
 Haaren, die an gemeinhin haarfreien Stellen auftreten, haftet etwas unberechenbar 
Bedrohliches an. Zunehmend haarsträubend und unheimlich wird es in Elly Striks 
sechster Arbeit, die einen Kopf mit Schulteransatz zeigt: Zunächst mag man den Anblick 
eines menschlichen Hinterkopfes vermuten, doch zeichnen sich hinter dem Vorhang 
aus parallel gerichteten mehrschichtigen Strichlagen Augen, Nase und Mund als dunkle 
Schatten ab. Daraus kombiniert der Betrachter, dass unter der mächtigen, gestrickten 
Woll-Haar-Mütze ein von pechschwarzen Haaren zugewachsenes Gesicht steckt. 

Die letzte Zeichnung ist die größte der siebenteiligen Folge. Hier lässt Elly Strik zwischen 
zwei emporragenden Händen Traumgesichter erwachsen: In den Bleistiftgespinsten sind 
gasartige Wolken, ein von schwarzem Haar umsponnener Kopf oder ein Schneckengehäuse 

Angst, Ekel, Wut oder plötzlicher Kälte über den Rücken läuft, ist dem Menschen als 
verkümmerter tierischer Rest dieses Abwehrmechanismus verblieben. 

In den nachfolgenden Zeichnungen richtet die Künstlerin ihren Fokus auf die haarigen 
Verhältnisse einzelner Körperregionen. In der zweiten Arbeit der Reihe senkt sich ein 
dicht behaarter Affenkopf ohne Körper herab. Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass die 
große Tiernase ins Zentrum rückt. Weil uns Menschen der Anblick einer Affennase nicht 
vertraut, sondern eher unheimlich ist, suchen wir nach einem menschlichen Déjà-vu und 
meinen – fälschlicher Weise – einen zugewachsenen Wuschelkopf mit Augen, Nase und 
Mund erkennen zu können. Insbesondere im Zusammenhang mit der darauffolgenden 
dritten Arbeit, die das bekannte Konterfei von Charles Darwin mit Rauschebart und Hut, 
als motivischen Ausgangspunkt wählt, verweist Elly Strik auf den „haarigen Unterschied“ 
zwischen Mensch und Tier. Wie noch heute bei vielen Säugetieren war bei den frühen 
Vorläufern von Homo sapiens die dichte Körperbehaarung vermutlich ein Schutz vor 
Hitze, Kälte oder mechanischer Belastung. Die reine Schutzfunktion trat im Laufe der 
Entwicklung zum modernen Menschen in den Hintergrund und die Behaarung verlor 
ihre ursprüngliche Bedeutung. Ein anthropologisches Erklärungsmodell vermutet, dass 
die Abnahme der Körperbehaarung für den Menschen der Urzeit beim Jagen Vorteile 
brachte. Der Schweiß konnte auf weniger behaarter Haut besser verdunsten und so dem 
Körper Kühlung verschaffen. Dadurch wurde es möglich auch in heißen Regionen beim 
Jagen länger zu laufen. Ein anderes Modell erklärt das evolutionäre Zurückweichen der 
Körperbehaarung mit der Eindämmung von Krankheiten. Auf nackter Haut finden 
Parasiten weniger Lebensraum, wodurch den spärlich behaarten ein Überlebensvorteil 
zukam. Darwin erklärt die Aussehensveränderung beim Menschen, also die Bloßlegung 
der zuvor mit Fell bedeckten Haut und die Entwicklung der Ornamente Haupthaar 
und Bartwuchs mit der sexuellen Selektion nach ästhetischen Vorlieben: „Darin, dass 
ein theilweiser Verlust des Haares von den affenähnlichen Urerzeugern des Menschen für 
ornamental gehalten worden ist, liegt nichts Überraschendes, denn wir haben gesehen, 
dass bei Thieren aller Arten unzählige fremdartige Charaktere in dieser Weise geschätzt 
und folglich durch geschlechtliche Zuchtwahl erlangt worden sind“. Für Darwin wurden 
die „Weibchen… zur geschlechtlichen Zierde der Haardecke entkleidet“. 

Auch wenn sich in Elly Striks dritter Arbeit die Physiognomie Darwins einer Fixierung 
zu widersetzen scheint, betont die Künstlerin die inszenatorisch schmückende Funktion 
der Kopfbehaarung des Evolutionsforschers, die von Darwin für unsere Urahnen im 
zweiten Band der „Abstammung des Menschen“ analysiert wurde: „… es scheint, als 
hätten unsere männlichen affenähnlichen Urerzeuger ihre Bärte als Zierathen erlangt, 
um das andere Geschlecht zu bezaubern oder zu reizen“. Äußerst effektvoll kontrastiert 
in Elly Striks Porträt das glänzende Schwarz von Darwins Hut, das durch dicke Lagen 
weichen Bleistifts entsteht, mit seinem Rauschebart, der aus wirren Bleistiftlinien 
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erkennbar. Bei genauerer Betrachtung verwandeln sich die vermeintlichen Schultern 
im Streifenhemd am unteren Blattrand in die Wellen von Wasser. Damit wird das 
Schlussbild als Sinnbild für den Ursprung des Lebens aus dem Wasser deutbar. Zudem 
bringt Elly Strik mit den Händen die Idee des Schöpfergottes ins Spiel , ebenso ließe 
sich die Anzahl Sieben der Bilderreihe auf die biblische Erzählung von der Erschaffung 
der Welt in sieben Tagen beziehen. Andererseits können die Hände vor allem aber auch 
für die Künstlerin selbst stehen . Es ist Elly Strik, die mit ihren Händen – zeichnend – 
Welten entstehen lässt. 

Noten

Vgl. Susan Mineka and Michael Cook, Social learning and the acquisition of snake fear in monkeys, 
in: Social Learning, Psychological and Biological Perspectives, hg. von Thomas R. Zentall, Bennet 
G. Galef, JR., Hillsdale, New Jersey 1988, S. 51-74. Für fachliche Hinweise in biologischen und 
paläontologischen Fragen danke ich Gottfried Klappert und Oliver Sandrock. 
 Wie erst vor wenigen Jahren nachgewiesen wurde, besteht zwischen dem sich physiologisch 
unterscheidenden menschlichen Haupthaar und rezenten Primatenhaar auch eine genetische 
Differenz, vgl. Arthur H. Neufeld und Glenn C. Conroy, Human head hair is not fur, in: Evolutionary 
Anthropology, Volume 13, 2004, Issue 3, S. 89 (doi: 10.1002/evan.20011).
 Vgl. Mark Pagel und Walter Bodmer, A naked ape would have fewer parasites, in: Proceedings: 
Biological Sciences, August 7, 2003, Band 270, Suppl. 1, S. 117-119.
 Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, 2. Bd, aus dem Englischen übersetzt von J. Victor 
Carus, Stuttgart 1875, S. 355-356.
 Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, 2. Bd, aus dem Englischen übersetzt von J. Victor 
Carus, Stuttgart 1875, S. 361.
 ibid.
 „Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß“ 1. Mose. 2, 7; „Und Gott baute 
ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm ...“ 1. Mose. 2, 22. 
Zu Gott als Schöpfer der Welt und der Erschaffung des Menschen vgl. Ernst Kris und Otto Kurz, Die 
Legende vom Künstler, (1934) Frankfurt a. M. 1980, S. 79-80.
 Vgl. Siegfried Gohrs Einleitung in: Die Hand des Künstlers, Kat.-Ausst. Museum Ludwig, Köln 
1991, S. 5-20; zur kunsthistorischen Forschung zur Hand vgl. Martin Warnke, Der Kopf in der Hand, 
in: Martin Warnke: Nah und Fern zum Bilde. Beiträge zu Kunst und Kunsttheorie, Köln 1997, S. 
108-120.
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„The Difficulty 
seine instinktive Furcht vor und seinen Hass 

auf eine Schlange abzulegen“, 2007 

In der Bibel macht das erste Menschenpaar seine erste schlechte Erfahrung mit einer 
Schlange. Diese verführt Eva zum Apfelklau vom Baum der Erkenntnis, womit die 
Vertreibung aus dem Paradies und das menschliche Unheil ihren Lauf nehmen. Das 
sinnbildliche biblische Erkennen findet seine zoologische Entsprechung beim adulten 
Affen und Menschen. Weder der einen noch der anderen Spezies ist die Furcht vor 
Schlangen angeboren, aber sie kann leicht erworben werden. Es braucht nicht einmal 
eine eigene Erfahrung. Junge Affen fürchten sich vor Schlangen nicht erst, wenn sie 
einmal gebissen worden sind, also selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern 
auch, wenn sie bei älteren Artgenossen deren ängstliches Verhalten gegenüber Schlangen 
beobachten. 

Eine plausible Erklärung, warum das so ist, hat Charles Darwin geliefert. In vereinfachter 
Form lautet seine Argumentation: Alle unsere Vorfahren, die in der Evolution keine 
Angst vor Schlangen zeigten, hatten geringere Chancen, Nachkommen zu zeugen. Wer 
sich jung und mutig einer Giftschlange entgegenstellte und von ihr gebissen wurde, 
starb ohne Kinder, die seine Furchtlosigkeit in die nächste Generation hätten tragen 
können. Die Urängste, nicht nur die vor Schlangen, entstanden in den Millionen von 
Jahren, die unsere Ahnen in der Wildnis verbrachten. Mit ihrer siebenteiligen Arbeit 
„Die Schwierigkeit für einen Affen, seine instinktive Furcht vor und seinen Hass auf 
eine Schlange abzulegen“ begibt sich Elly Strik zeichnerisch auf die Suche nach dem 
Phänotyp, der dem Urahnen der Menschen und rezenten Affen entsprochen haben 
könnte – eine haarige Angelegenheit, in mehrfacher Hinsicht: 

An erster Stelle steht ein menschenähnliches Wesen, es beherrscht den aufrechten Gang 
und ist von Kopf bis Fuß von einem dichten Pelz überzogen. Die schwarze Behaarung aus 
Bleistift und Graphit formiert ein Körperornament, das im Pelzgestrüpp Physiognomie, 
Brust, Scham und Gliedmaße unterscheiden lässt. Die Arbeit ist in mehreren Schichten 
entstanden. Die Künstlerin hat über ihre Zeichnung einen Überzug aus einer Mischung 
von Öl und Lack gelegt, der das Papier in ein Beige-Rosa taucht. Der zarte Strahlenkranz, 
der das Pelzwesen umgibt, ist das Überbleibsel von Radierspuren, die Elly Strik vom 
Blattrand bis ins äußere Deckhaar durch eine Graphitschicht gelegt hat. In dem 
sich daraus ergebenden Spannungsfeld erscheinen die tiefschwarzen Haarspitzen des 
Pelzkleides wie elektrisiert und bringen das Haarsträuben ins Bild, das den Pelzträger 
bei Gefahr größer und gefährlicher wirken lässt. Die Gänsehaut, die uns bei Erregung, 

Angst, Ekel, Wut oder plötzlicher Kälte über den Rücken läuft, ist dem Menschen als 
verkümmerter tierischer Rest dieses Abwehrmechanismus verblieben. 

In den nachfolgenden Zeichnungen richtet die Künstlerin ihren Fokus auf die haarigen 
Verhältnisse einzelner Körperregionen. In der zweiten Arbeit der Reihe senkt sich ein 
dicht behaarter Affenkopf ohne Körper herab. Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass die 
große Tiernase ins Zentrum rückt. Weil uns Menschen der Anblick einer Affennase nicht 
vertraut, sondern eher unheimlich ist, suchen wir nach einem menschlichen Déjà-vu und 
meinen – fälschlicher Weise – einen zugewachsenen Wuschelkopf mit Augen, Nase und 
Mund erkennen zu können. Insbesondere im Zusammenhang mit der darauffolgenden 
dritten Arbeit, die das bekannte Konterfei von Charles Darwin mit Rauschebart und Hut, 
als motivischen Ausgangspunkt wählt, verweist Elly Strik auf den „haarigen Unterschied“ 
zwischen Mensch und Tier. Wie noch heute bei vielen Säugetieren war bei den frühen 
Vorläufern von Homo sapiens die dichte Körperbehaarung vermutlich ein Schutz vor 
Hitze, Kälte oder mechanischer Belastung. Die reine Schutzfunktion trat im Laufe der 
Entwicklung zum modernen Menschen in den Hintergrund und die Behaarung verlor 
ihre ursprüngliche Bedeutung. Ein anthropologisches Erklärungsmodell vermutet, dass 
die Abnahme der Körperbehaarung für den Menschen der Urzeit beim Jagen Vorteile 
brachte. Der Schweiß konnte auf weniger behaarter Haut besser verdunsten und so dem 
Körper Kühlung verschaffen. Dadurch wurde es möglich auch in heißen Regionen beim 
Jagen länger zu laufen. Ein anderes Modell erklärt das evolutionäre Zurückweichen der 
Körperbehaarung mit der Eindämmung von Krankheiten. Auf nackter Haut finden 
Parasiten weniger Lebensraum, wodurch den spärlich behaarten ein Überlebensvorteil 
zukam. Darwin erklärt die Aussehensveränderung beim Menschen, also die Bloßlegung 
der zuvor mit Fell bedeckten Haut und die Entwicklung der Ornamente Haupthaar 
und Bartwuchs mit der sexuellen Selektion nach ästhetischen Vorlieben: „Darin, dass 
ein theilweiser Verlust des Haares von den affenähnlichen Urerzeugern des Menschen für 
ornamental gehalten worden ist, liegt nichts Überraschendes, denn wir haben gesehen, 
dass bei Thieren aller Arten unzählige fremdartige Charaktere in dieser Weise geschätzt 
und folglich durch geschlechtliche Zuchtwahl erlangt worden sind“. Für Darwin wurden 
die „Weibchen… zur geschlechtlichen Zierde der Haardecke entkleidet“. 

Auch wenn sich in Elly Striks dritter Arbeit die Physiognomie Darwins einer Fixierung 
zu widersetzen scheint, betont die Künstlerin die inszenatorisch schmückende Funktion 
der Kopfbehaarung des Evolutionsforschers, die von Darwin für unsere Urahnen im 
zweiten Band der „Abstammung des Menschen“ analysiert wurde: „… es scheint, als 
hätten unsere männlichen affenähnlichen Urerzeuger ihre Bärte als Zierathen erlangt, 
um das andere Geschlecht zu bezaubern oder zu reizen“. Äußerst effektvoll kontrastiert 
in Elly Striks Porträt das glänzende Schwarz von Darwins Hut, das durch dicke Lagen 
weichen Bleistifts entsteht, mit seinem Rauschebart, der aus wirren Bleistiftlinien 
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erkennbar. Bei genauerer Betrachtung verwandeln sich die vermeintlichen Schultern 
im Streifenhemd am unteren Blattrand in die Wellen von Wasser. Damit wird das 
Schlussbild als Sinnbild für den Ursprung des Lebens aus dem Wasser deutbar. Zudem 
bringt Elly Strik mit den Händen die Idee des Schöpfergottes ins Spiel , ebenso ließe 
sich die Anzahl Sieben der Bilderreihe auf die biblische Erzählung von der Erschaffung 
der Welt in sieben Tagen beziehen. Andererseits können die Hände vor allem aber auch 
für die Künstlerin selbst stehen . Es ist Elly Strik, die mit ihren Händen – zeichnend – 
Welten entstehen lässt. 

Noten

Vgl. Susan Mineka and Michael Cook, Social learning and the acquisition of snake fear in monkeys, 
in: Social Learning, Psychological and Biological Perspectives, hg. von Thomas R. Zentall, Bennet 
G. Galef, JR., Hillsdale, New Jersey 1988, S. 51-74. Für fachliche Hinweise in biologischen und 
paläontologischen Fragen danke ich Gottfried Klappert und Oliver Sandrock. 
 Wie erst vor wenigen Jahren nachgewiesen wurde, besteht zwischen dem sich physiologisch 
unterscheidenden menschlichen Haupthaar und rezenten Primatenhaar auch eine genetische 
Differenz, vgl. Arthur H. Neufeld und Glenn C. Conroy, Human head hair is not fur, in: Evolutionary 
Anthropology, Volume 13, 2004, Issue 3, S. 89 (doi: 10.1002/evan.20011).
 Vgl. Mark Pagel und Walter Bodmer, A naked ape would have fewer parasites, in: Proceedings: 
Biological Sciences, August 7, 2003, Band 270, Suppl. 1, S. 117-119.
 Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, 2. Bd, aus dem Englischen übersetzt von J. Victor 
Carus, Stuttgart 1875, S. 355-356.
 Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, 2. Bd, aus dem Englischen übersetzt von J. Victor 
Carus, Stuttgart 1875, S. 361.
 ibid.
 „Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß“ 1. Mose. 2, 7; „Und Gott baute 
ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm ...“ 1. Mose. 2, 22. 
Zu Gott als Schöpfer der Welt und der Erschaffung des Menschen vgl. Ernst Kris und Otto Kurz, Die 
Legende vom Künstler, (1934) Frankfurt a. M. 1980, S. 79-80.
 Vgl. Siegfried Gohrs Einleitung in: Die Hand des Künstlers, Kat.-Ausst. Museum Ludwig, Köln 
1991, S. 5-20; zur kunsthistorischen Forschung zur Hand vgl. Martin Warnke, Der Kopf in der Hand, 
in: Martin Warnke: Nah und Fern zum Bilde. Beiträge zu Kunst und Kunsttheorie, Köln 1997, S. 
108-120.

unterschiedlicher Länge, Breite und Stärke gebildet wird.
 Ganz in Darwins Sinn legt die Künstlerin in der vierten Arbeit ein Haarornament 
auf das Zeichenblatt. Dabei repräsentiert der einzelne Bleistiftstich ein einzelnes 
Körperhaar. Aus der spezifischen Länge, Dicke, Krümmung oder Wuchsrichtung der 
Striche resp. Haare auf dem hautähnlichen, rosa lasierten und leicht glänzenden, glatten 
Bildgrund ergibt sich der inhaltliche Zusammenhang: Vor uns steht ein buschiges Feld 
von menschlichem Schamhaar. Als ikonographisches wie motivisches Vorbild dieser 
im Zentrum der Reihe stehenden Arbeit, drängt sich das skandalträchtige Gemälde 
L’Origine du monde (Der Ursprung der Welt) von Gustave Courbet aus dem Jahr 1866 
auf. Courbet zeigt in Nahsicht die behaarte Vulva einer nackten Frau, gebettet auf ein 
weißes Tuch. Der Ausschnitt ist so gewählt, dass alleine die Schenkel, Bauch und Brust 
zu sehen sind und das Gesicht der Frau dabei unsichtbar bleibt. Courbet sieht die 
Doppelnatur des weiblichen Geschlechts: einerseits ist es Objekt der sexuellen Begierde 
und Ziel aller Sehnsucht, andererseits liegt in ihm der Ausgang der Geburt und damit 
der Beginn des Lebens. 
 Elly Strik blickt nicht zwischen die Schenkel einer Frau des 19. Jahrhunderts, vielmehr 
transponiert sie Courbets Idee in die Vorzeit der Menschwerdung, wo ein schmaler Grad 
den Unterschied zwischen Mensch und Tier bestimmte. Der sexuell aufgeladene Ort der 
weiblichen Scham setzt die Differenz, da gerade dort sich ein weiterer haariger Sachverhalt 
festmachen lässt. Bei jenen Tieren, auch Menschenaffen, die uns verwandtschaftlich 
am nächsten stehen, ist die Geschlechtsregion nicht besonders behaart, eher das 
Gegenteil ist der Fall. So sehr die Haarwucherung auf der Kopfregion in der dritten 
Arbeit der Reihe tierisches und nicht menschenartiges assoziieren lässt, so sehr wird mit 
der Haarwucherung in der vierten Arbeit der Mensch und seine Schambehaarung in 
Erinnerung gebracht. 
 Schließlich lichtet Elly Strik auf dem fünften Blatt das Dickicht ihrer Bleistiftstriche 
und kreiert ein Vexierbild aus Kopf- und Schamregion. Der Bildeindruck wechselt 
zwischen einer menschlichen Vulva, deren Lippen sich im Zentrum der Scham öffnen, 
und einem von Haaren überwucherten Kopf, in dem Augen, Nase, und ein geöffneter 
Mund zu erahnen sind. 
 Haaren, die an gemeinhin haarfreien Stellen auftreten, haftet etwas unberechenbar 
Bedrohliches an. Zunehmend haarsträubend und unheimlich wird es in Elly Striks 
sechster Arbeit, die einen Kopf mit Schulteransatz zeigt: Zunächst mag man den Anblick 
eines menschlichen Hinterkopfes vermuten, doch zeichnen sich hinter dem Vorhang 
aus parallel gerichteten mehrschichtigen Strichlagen Augen, Nase und Mund als dunkle 
Schatten ab. Daraus kombiniert der Betrachter, dass unter der mächtigen, gestrickten 
Woll-Haar-Mütze ein von pechschwarzen Haaren zugewachsenes Gesicht steckt. 

Die letzte Zeichnung ist die größte der siebenteiligen Folge. Hier lässt Elly Strik zwischen 
zwei emporragenden Händen Traumgesichter erwachsen: In den Bleistiftgespinsten sind 
gasartige Wolken, ein von schwarzem Haar umsponnener Kopf oder ein Schneckengehäuse 
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