
  



KH MESSEN in Ålvik Noorwegen - RESIDENCY oktober 2021 - NINET KAIJSER 

Begin oktober 2021 vertrek ik voor mijn reis naar Álvik, een klein dorp in de Hardangerfjord 
in Noorwegen. Het is niet vanzelfsprekend dat mijn residency doorgang vindt omdat de 
beschermende maatregelen rondom Covid in deze tijd weer zijn verscherpt.  
Een week voor mijn vertrek krijg ik de vraag of ik wel wil komen, aangezien de andere 
kunstenaars die tegelijkertijd met mij zouden verblijven, hebben afgezegd. Of ik het zeker 
weet, staat als vraag in de mail, want het kan in de herfst in Álvik in je eentje best stil, 
eenzaam, donker en afgelegen zijn. Hans en Simone, de fantastische hosts van KHMessen, 
mailen speciaal voor mij nog kunstenaars die eerder in Messen zijn geweest, met de vraag of 
ze voor een korte periode kunnen komen. Zo heb ik toch wat aanspraak van Anastasia en 
later Philipp, respectievelijk een performancekunstenaar uit Rusland/Zweden en architect 
uit Berlijn. 
 
 

 

 
 
 
De reden dat ik mijn eerste residency in de Hardangerfjord wil doen is dat ik wil ervaren hoe 
het is om in echte, ongerepte, waarachtige natuur te zijn, om er te wonen en te tekenen, om 
de tijd te hebben er volledig in op te gaan. Nu er slechts twee kunstenaars zijn in deze 
periode is er ook weinig sociaal contact en kan ik mij afzonderen. Mijn doel is om te 
onderzoeken wat dat doet met mijzelf, mijn tekeningen, mijn werkwijze en ook wat het doet 
met mijn gezondheid.  
 

KH MESSEN  
Mijn kamer en studio zijn aan de 
achterkant van het gebouw 



 
 
 
 
DE EERSTE DAGEN 
De eerste dagen na mijn aankomst ben ik overweldigd door het landschap. De rust, de stilte, 
de kolossale aanwezigheid van de bergen, het licht, het weer, alles lijkt mij op te slokken. Als 
een diertje in een nieuwe omgeving ga ik op pad en ik loop steeds grotere stukken verder 
van huis. Ik probeer op de glibberende stenen het kleine baaitje bij het huis Messen te 
bereiken. Dat lukt en ik dompel mij zelfs even onder in het koude water. De rotsen zijn 
prachtig daar. Groot maar glooiend gaan ze het water in. Oranje wieren liggen aangespoeld. 
Opvallend is de aanwezigheid van water overal. Naast de grote diepe watervlakte van de 
fjord zijn er watervallen die langs de weg, in het dorp en boven in de bergen met grof 
geweld naar beneden stromen. Je ontkomt er niet aan om ze te moeten oversteken. Ook 
boven in de bergen zijn er meertjes. 
In mijn studio, die twee keer zo groot is als mijn atelier in Nederland en bovendien uitzicht 
heeft op de fjord, hang ik twee grote vellen papier op van 210 x 150 cm en ik begin gewoon. 
 
 
   
 
 

Het baaitje vlakbij Messen 

Tekening van het wier in het baaitje Begin van de FJORD tekeningen 



DE WANDELING 
Van Anastasia, de performancekunstenaar, die al voor de zevende keer in KHMessen 
verblijft, hoor ik over een wandeling naar boven naar Kjepsostølen, die ze al meerdere keren 
heeft gemaakt. Ze laat me foto’s zien van meertjes boven in de bergen, ingeklemd tussen 
rotsen met oranje mossen en grassen. Een maanachtig buitenaards landschap. Daar wil ik 
naar toe. 

Het weer in Ålvik is meestal bewolkt met regen maar af en 
toe is er een droge dag of zelfs zon. Ik houd iedere dag goed 
de weersverwachting in de gaten en grijp mijn kans als er 
een droge dag is. Met een beschrijving op papier van 
Anastasia voor de tocht omhoog op zak (eenmaal boven is 
er een gemarkeerde andere route terug naar beneden), stap 
ik in de ochtend vroeg in de bus naar het beginpunt. Ik zie 
mijzelf als een niet onervaren wandelaar en ik heb goede 
spullen maar toch vind ik het een spannende tocht. Het is 
weliswaar droog maar bewolkt en mistig, het pad is niet 
makkelijk te volgen. De route is best glad en drassig, ik moet 
omhoog op ladders klimmen en er zijn een aantal 
watervallen om over te steken. Maar wat een beloning als ik 
boven kom! Een mistige, verstilde eenzame wereld waar ik 
het best spannend vind om te zijn. De rotsen, de meertjes, 
en de mossen verbeelden een sprookjesachtige wereld die 
wordt versterkt door de flarden van wolken. Het is er volledig stil op het geluid van de 
watervallen na. Ik loop stevig door want ik moet voor het donker beneden zijn. De terugweg 
bestaat uit soms enorme dalende rots vlaktes die glad zijn. Als een omgekeerde spin ‘loop’ ik 
dan op mijn benen en armen tegelijk langzaam er overheen. Net voor het donker ben ik, na 
een tocht van bijna 9 uur, veilig beneden. 

 

 

De ladder naar boven 



 

 

 
Boven bij Kjepsostølen 



De wandeling schrijf ik niet voor niets zo uitgebreid op want voor mij is deze ervaring 
kenmerkend voor wat ik wil verbeelden in mijn tekeningen. Verderop in dit verslag beschrijf 
ik dat uitgebreider. 
 
Een paar dagen later loop ik de tocht opnieuw met prachtig weer. De rotsen zijn droog en 
het uitzicht over de fjord zonder wolken is adembenemend. Het contrast met de eerste 
wandeling is enorm. Het landschap is nog steeds indrukwekkend en groots maar het voelt nu 
vriendelijk en vertrouwd. Boven schreeuw ik het uit, ik stroom over van de overweldigende 
schoonheid. 
Terug in de studio werk ik de rest van de weken gestaag door aan mijn grote werken en loop 
op droge dagen nog een aantal andere tochten omhoog. 
 

 
 
 

Mooi weer boven 



 
TEKST EN TEKENINGEN  
 
Tijdens mijn residency in KHMessen schreef ik over mijn werk: 
 
Mijn tekeningen verbeelden werelden waarin ons verlangen naar, en onbestemde angst voor 
de overweldigende kracht van de natuur samengaan. Terwijl we controle uitoefenen in ons 
leven is er tegelijkertijd de drang naar vrijheid. Het liefst tegelijkertijd. Is het juist nu, in onze 
gecontroleerde samenleving dat we zoeken naar verbinding met het grote onbekende? Is het 
de schoonheid, de kracht en kennis, het onverzettelijke karakter en tegelijkertijd grootse en 
eigenzinnige van de natuur dat ons aantrekt? En dat ons misschien ook ongemakkelijk 
maakt. 

Mijn getekende grote landschappen refereren aan het ‘sublieme’. Als gevoelens ontstaan die 
ons raken gaat dat vaak voorbij aan schoonheid. Ik wil die grens onderzoeken. Naast de 
verbazing over de schoonheid en het mooie is er ook de huivering van eenzaamheid, 
verlatenheid, angst, nietigheid. De landschappen die ik verbeeld zijn onverzettelijk. 

Met mijn tekeningen wil ik werelden creëren die los staan van de tijd en realiteit. Er is 
afwezigheid van ieder menselijk ingrijpen. Vervreemdend en magisch, maar ook 
onheilspellend en krachtig. Het unheimische gevoel als je je ergens bevindt waar je niet weet 
of je daar thuishoort is wat ik wil opzoeken. 

De natuur vormt zich in de tijd, langzaam. Mijn tekeningen kunnen niet anders. Het lange 
werken is noodzakelijk. 
 
Simone Hooymans, beeldend kunstenaar en host van KHMessen, bezocht mijn studio en 
schreef een blog: 

 
Lees hier Simone ‘s blog 
 
Tijdens de maand in KHMessen ben ik begonnen aan twee grote tekeningen. De eerste 
FJORD tekening (rechts op de foto) is een landschap geïnspireerd op de kleine baai beneden 
bij het huis. Veel elementen zoals de eilandjes, het licht, de vorm van de rotsen en de wieren 
zijn ontstaan uit de waarneming, geabstraheerd en gecomponeerd tot mijn eigen 
denkbeeldige landschap. De tweede FJORD (links) is een landschap dat refereert aan wat ik 
boven op de berg heb gezien. Van allebei de tekeningen heb ik de eerste en deels tweede 
laag kunnen maken. Work in progress dus. 
 
 
 
 

https://www.khmessen.no/blog/2021/10/31/sublime-landscapes/


NU 
Mijn residency is een heel belangrijke ervaring voor mij geweest. Ik weet nu hoe fijn en goed 
het is om me een aaneengesloten tijd volledig te wijden aan mijn tekeningen. De hyperfocus 
waar je in terecht komt is goed voor mijn werk en ik kan tot een diepere laag doordringen in 
mijn gedachten wat zich vertaalt naar mijn tekeningen. De vertraging van de tijd die erin 
sluipt is voor mij voelbaar en zichtbaar. Het hoort bij wat ik zoek in mijn tekeningen. 
 
Inmiddels hangen de twee grote werken op mijn atelier en werk ik eraan verder. Uit de vele 
foto’s die ik heb gemaakt en uit mijn herinneringen ontstaan werken voor de Micro serie 
waarvan er een speciale editie bij ARTVARK terecht komt. Ook heb ik tijdens mijn verblijf een 
tentoonstellingsaanvraag geschreven voor de Vishal in Haarlem. Deze zal in juli 2022 
plaatsvinden. 
 
Ik ben de Stichting Gerbrandy Cultuurfonds ontzettend dankbaar voor hun bijdrage en hun 
vertrouwen in mij. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

De FJORD tekeningen in mijn atelier 
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