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‘Reformatorische’ kunst ontstijgt landschapjes
Geplaatst: 23 januari 2010 22:40, laatste wijziging: 25 januari 2010 07:44

door onze redacteur Marie Verheij

DORDRECHT - De opening van de tentoonstelling 'overkunstenreformatorischenzo.nl' in een antikraakschool in
Dordrecht trok zaterdagmiddag meer dan tweehonderd belangstellenden. Het publiek reageerde nieuwsgierig,
verrast en geprikkeld.

Er zit beweging in de reformatorische wereld als het gaat over de visie op kunst. Dat valt af te leiden uit de reacties die in
de wandelgangen te horen zijn op de expositie georganiseerd door de Zeeuwse kunstenares Liesbeth Goudzwaard, ook wel
bekend onder de naam Sela©. Nieuwgierigheid drijft de mensen op deze zaterdag naar Dordrecht. De meesten zijn verrast,
of ze voelen zich op positieve wijze geprikkeld. Er klinken allerlei commentaren: sterke beelden, top, kwaliteit! Mag gerust
op een galerie in Amsterdam hangen!

Goudzwaard heeft de ingezonden kunst van 48 deelnemers op kerkelijke denominatie ingedeeld. Geen succes, vinden
sommigen. Juist ludiek, menen anderen. Jaap de Jonge is tekenleraar op de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits
in Middelharnis. Hij kijkt met een professionele blik. Er hangt hier werk van zijn zoon, maar hij komt ook kijken wat deze
tentoonstelling te bieden heeft. ,,Heel divers werk'', zegt De Jonge, afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten. Een ding
valt hem op: de kunst van reformatorischen huize blijft over het algemeen binnen de veilige marges. ,,Het zet aan tot iets,
maar heel vaak is het net niet wat het moet zijn.''

Nelleke van de Marel uit Zwijndrecht kijkt naar een grote tekening en probeert er wat uit te halen. ,,Zulke krabbeltjes
maak ik ook als ik aan de telefoon ben'', zegt ze. Van de Marel bezoekt regelmatig musea. Ze wil weten wat kunst
reformatorisch maakt, wat ze anders hebben dan seculiere kunstenaars en is er nog niet uit.

Hip 
Gert Kievit (19) is met zijn vriend Frans Bron (22) naar de tentoonstelling gekomen. Kievit is van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland, Bron van de Gereformeerde Gemeenten. Kievit: ,,Ik kom hier omdat mijn moeder hier werk
heeft hangen. Ze maakt tassen.'' Deze hippe reformatorische jongemannen zijn oprecht geïnteresseerd in kunst. Wat
zouden ze willen meenemen als ze naar huis gaan? Hmm. Frans Bron weet het meteen: het werk van Martijn Duifhuizen
boeit hem geweldig. Dat portret met de neergeslagen ogen van Karine Hubregtse ook. Daar kan hij wel wat mee. Kievit is
juist gecharmeerd van twee foto's van Kees Berends.

Voorzitter Jan den Ouden van de Kunstenaars op reformatorisch fundament (KORF) loopt rond in de lokalen van de
antikraakschool. Het werk wat hij ziet is ,,wisselend van kwaliteit''. De verscheidenheid is groot en dat vindt hij verrassend.
,,Je ziet dat kunstenaars met een reformatorische achtergrond de brave landschapjes en stillevens ontstijgen''. Dat komt,
legt hij uit, omdat ook in reformatorische kring steeds meer mensen naar de kunstacademie gaan.

Den Ouden: ,,De Bijbel geeft grenzen aan en als kunstenaar heb je je daar binnen te begeven.'' Op dat fundament baseert
de veertig leden tellende KORF zich.

Het doek dat 'Psalm 51' heet, heeft hij over het hoofd gezien, omdat het weggestopt hangt achter een half schoolbord. Hij
kijkt: ,,Psalm 51 is mij hier te gemakkelijk en te voor de hand liggend weergegeven. Kunst moet wat mij betreft beslist
een diepere lading aanboren bij de toeschouwer.''
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