
Wanneer?
Maandag 25 maart 2019
17.00 - 18.00 uur 

Locatie: 
In het Atrium (stadhuis)
Spui 70, Den Haag

Wat kunt u verwachten?
Deze tentoonstelling toont het werk van Paul Dekker (1952-2014) en van de   
kunstenaars van Reakt atelier Anders Bekeken en vindt plaats in het kader van   
de Week van de Psychiatrie. De tentoonstelling wordt om 17.15 uur geopend door   
Richard Prins, directeur van Reakt. Daarna houdt Johan den Dulk, manager van   
Anders Bekeken, een toespraak over Outsider Art. De tentoonstelling is te 
bezichtigen van 18 maart tot en met 29 maart 2019.

Meer informatie over de tentoonstelling en kunstenaars? Ga naar www.reakt.nl/andersbekeken

Uitnodiging 
Outsider Art
kosmische ontmoetingen

‘Mitrieën’ van  Bart Berkhout

www.reakt.nl/andersbekeken


‘Vuur’ van Paul Dekker



Kosmische ontmoetingen      Cosmic encounters 
 

OUTSIDER ART 
 

Van 18 maart tot en met 29 maart 2019 is in het Atrium Den 
Haag de tentoonstelling OUTSIDER ART kosmische 
ontmoetingen te zien met werken van Paul Dekker en een 
selectie werken geïnspireerd op het werk van Paul Dekker uit 
de ateliers van Reakt, Anders Bekeken. De tentoonstelling vindt 
plaats in het kader van De Week van de Psychiatrie. 
 
Paul Dekker (1952-2014) werkte als kunstenaar bij Anders 
Bekeken, het kunstproject van Reakt.  
Paul Dekker maakte kleurrijke schilderijen die verwijzen naar 
kosmos, spiritualiteit en materie. De Paul Dekker Foundation 
die na zijn overlijden is opgericht, vraagt aandacht voor het 
werk van kunstenaars met psychische problemen. 
 
De kunstenaars van Reakt, Anders Bekeken zijn uitgenodigd 
zich te laten inspireren door het werk van Paul Dekker en het 
resultaat is te zien in deze tentoonstelling. 
 
Exposerende kunstenaars  van Anders Bekeken 
Michelle Berendal, Bart Berkhout, Aryen Bhagirath, Jan Willem 
Bregman, Marijke Butter, Marrit Coster, Corine Dekker,  
Dhawtal, Annemiek Eekhout-Petrusma, Edson, Kim van 
Herwynen, Ilse Kamst, Carla Hien, Louise van de Kop, Coby 
Kroone-Heisterkamp, Patricia Mengerink, Olivier, Riet van 
Ravestein, Anita Rollman, Renske Ruiter, Sidon, Hieronique 
Wentink, Dave Woltering. 
 
De tentoonstelling laat uiteenlopend werk zien, in verschillende 
technieken: olieverf, aquarel of acrylverf.  
 
Wat ze met elkaar gemeen hebben: ze zijn allemaal onderdeel 
van Outsider Art, een kunststroming van mensen die vaak niet 
zijn opgeleid tot kunstenaar. Ze ontplooien hun creativiteit  
buiten de kaders en het zicht van het reguliere kunstcircuit. 
 
De Week van de Psychiatrie 
De officiële opening van de tentoonstelling, maandag 25 maart 
om 17.00 uur, valt samen met de start van de Week van de 
Psychiatrie. 
De Week van de Psychiatrie is opgedragen aan alle mensen 
(met of zonder psychiatrische achtergrond) die zich hebben 
ingezet voor verbetering van positie en het leven van mensen 
met psychische en psychiatrische problematiek.  
 
Anders Bekeken valt onder Reakt. Reakt helpt mensen met 
psychische problemen of een verslavingsachtergrond  op weg in 
hun dagelijks leven en  maakt deel uit van Parnassia Groep. 
 
De tentoonstelling is te bezichtigen van 18 maart tot en met 29 
maart 2019 en  wordt mogelijk gemaakt door: 
Reakt, Anders Bekeken, Paul Dekker Foundation 
 
Schilderij voorzijde: “Fire” van Paul Dekker (1952-2014) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

The exhibition OUTSIDER ART cosmic encounters with works of 
art by Paul Dekker and a collection of art work from the Reakt 
Anders Bekeken Art Studios inspired by the work by Paul 
Dekker can be seen in the Atrium The Hague from the 18th of 
March to the 29th of March 2019. The exhibition coincides with 
The Week of Psychiatry. 
 
Paul Dekker, (1952-2014), worked as an artist at the Reakt art 
project, Anders Bekeken. He made colourful paintings with 
reference to cosmos, spirituality and matter. The Paul Dekker 
Foundation, founded after his death, draws our attention to the 
work of artists with mental health issues. 
 
The artists from Reakt, Anders Bekeken have been invited seek 
inspiration in the work by Paul Dekker and the results are 
revealed in this exhibition.  
 
Artists from Anders Bekeken 
Michelle Berendal, Bart Berkhout,  Aryen Bhagirath, Jan Willem 
Bregman, Marijke Butter, Marrit Coster, Corine Dekker, 
Annemiek Eekhout-Petrusma, Edson, Kim van Herwynen, Ilse 
Kamst, Carla Hien, Louise van de Kop, Coby Kroone-
Heisterkamp, Patricia Mengerink, Olivier, Riet van Ravestein, 
Anita Rollman, Renske Ruiter, Sidon, Hieronique Wentink, Dave 
Woltering. 
 
The exhibition shows a variety of work in different techniques: 
oil paint, watercolour or acrylic paint.  
 
What the artists have in common: they are all part of what is 
called, Outsider art, an art movement consisting of people who 
are often not formerly trained as artists. They develop their 
creativity outside the boundaries and out of sight of the more 
acknowledged art circle. 
 
The Week of Psychiatry 
The official opening of the exhibition, Monday, the 25th of 
March at 17.00 pm, coincides with the start of the Week of 
Psychiatry. 
Psychiatry Week is dedicated to all people (with or without a 
psychiatric background) who have worked to improve the 
position and lives of people with mental and psychiatric issues.  
 
Anders Bekeken falls under the organisation, Reakt. Reakt helps 
those with psychological issues or with a background in 
addiction and helps them on their way in their daily lives. Reakt 
is part of Parnassia Group. 
 
This exhibition can be viewed from the 18th of March up until 
the 29th of March 2019 and is made possible by: 
Reakt, Anders Bekeken, Paul Dekker Foundation. 
 
Painting  front: ‘’Fire’’ from Paul Dekker (1952-2014) 
 
 


