
Riekje Offerhaus schildert tweeluik van samenleving voor tentoonstelling  

‘Ik schilder! Ik boodschap niet’ 

Door Annie van Gansewinkel
WAGENINGEN – Van 2 november tot 21 december is in Wageningen, 
Binnenhaven 7, de tentoonstelling Point of no Return waaraan 22 kunstenaars 
meedoen. Een van hen is Riekje Offerhaus.

De ochtend van het interview heeft Riekje Offerhaus (76) wel een uur op haar 
hurken kamelen zitten tekenen bij het circus. Ze is gefascineerd door de wereld 
van circus en kermis. Vroeger zat ze dagenlang te schetsen in het circus. ‘Ik 
mocht zelfs achter de coulissen komen. Veel glamour voor het oog, maar armoe 
erachter.’
Ooit maakte ze al een schilderij van een carrousel in Frankrijk onder de platanen. 
Die carrousel is nu weer opgedoken in een schilderij van haar tweeluik voor de 
tentoonstelling Point of no Return. Dat schilderij draagt de titel: ‘Menselijke 
samenleving’, mensen op de kermis hebben plezier en ze zijn met elkaar 
verbonden. Een vrouw met kind en beer zoekt zelfs contact met de toeschouwer.
Op het andere doek, ‘Netwerksamenleving’, is elke persoon op zichzelf, 
verscholen achter laptop of mobiel. Zo merkt de telefonerende vrouw niet op dat 
het kind aan haar hand enthousiast wijst naar de kermis.
‘Als kinderen vanuit school meteen achter de computer verdwijnen in plaats van 
met vriendjes te spelen, vind ik dat zorgelijk. Het is een tendens, maar ik wil het 
niet zwart-wit zien. Die menselijke samenleving kan ook benauwend zijn, als 
iedereen alles van elkaar weet.’
Riekje wilde graag meedoen aan deze groepstentoonstelling. ‘Ik wil niet alleen op 
een eilandje schilderen.’ Het thema bracht haar op het onderwerp: 
veranderingen. ‘Klimaatverandering is dan voor de hand liggend. Ik maak me 
daar ook zorgen over, maar ik ga geen stervende vissen schilderen. Ik heb 
behoefte aan warmte. Dan schilder ik liever een warme stal waar twee boertjes 
voor hun koetjes zorgen, of de mooie dingen in de natuur. Ik schilder! Ik 
boodschap niet.’
Riekje maakt figuratief werk en vaak beeldt ze mensen af. Iedere week doet ze 
met een groep aan modeltekenen en ook maakt ze portretten, onlangs nog het 
portret van de directrice van Circus Renz.
Voor het werk van deze tentoonstelling is ze op een andere manier te werk 
gegaan. Anders schildert ze intuïtiever, nu dacht ze tevoren lang na over de 
compositie voor die twee werelden.
Riekje Offerhaus heeft al een lange staat van dienst als kunstenaar. Tegen de zin 
van haar vader ging ze toch naar de kunstacademie, in Arnhem, en sindsdien 
heeft ze altijd geschilderd. ‘Ik heb het schilderen nodig voor mezelf.’ Naast haar 
werk in opdracht, portretten bijvoorbeeld, maakt ze ook vrij werk. Belangrijke 
gebeurtenissen uit haar leven zoals ziekte geeft ze daarin een plaats. 
Of ze tevreden is over dit tweeluik? ‘Ik ben nooit echt tevreden. Je vergelijkt 
jezelf met anderen en dan zijn er ook altijd schilders die ik beter vind. Trots en 
twijfel wisselen elkaar af.’
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(Bijschrift:) Riekje Offerhaus met het schilderij ‘Menselijke samenleving’


