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„Een adelaar die in de wolken zweeft,” zegt Jan Pieter Kaptein, „dát vinden
we in onze gezindte aansprekende esthetiek. Zo’n beeld wordt in alle
kerkverbanden gebruikt.”
Hij staat in een verveloos schoollokaal in Dordrecht, waar zaterdag de expositie
”Over kunst en reformatorisch enzo” werd geopend, en haalt de poot van een
zonnebril met dierenprint tevoorschijn. „Mooi hè, zo dierlijk. Niet alleen door die
print, maar ook door de vorm. Dit is ook esthetiek.”
Feitelijk geeft hij een manifest over breder kijken. „Ik raap dingen op van de straat
en maak er een kleine tentoonstelling van. Noem het archeologische vondsten uit
mijn geesteswereld. Ik vind het interessant om te zien hoe mensen hierop
reageren.”
In de hal krijgt organisator Sela(c) –kunstnaarsnaam van Liesbeth Goudzwaard uit
Middelburg– de microfoon in handen om de tentoonstelling officieel te openen.
Echter niet door een toespraak te houden; dat zou maar strijden met haar beginsel
voor vandaag: geen woorden maar beelden.
Niets in dit gebouw is vandaag zonder betekenis. De kapstokken zitten niet aan de
wand; ze hangen aan touwen op kunstige wijze door elkaar. De gang is voor
”hervormde” kunstenaars: PKN ter linker-, HHK ter rechterzijde. De afgescheidenen
hebben een meer geïsoleerde positie in de verschillende lokalen. Kees en Mathilde
Berends –beiden fotograaf– vinden het boeiend om met deze tentoonstelling mee
te doen. „Maar in een gergemlokaaltje hangen vinden we maar zozo.”
De indeling op kerkverband zou zichtbaar kunnen maken of er verschillen zijn
tussen bijvoorbeeld kunstenaars uit de Gereformeerde Gemeenten en christelijk
gereformeerde collega’s, maar die lijken er ternauwernood te zijn. In elk lokaal is
het werk divers: fotografie, affiches, tassen, twee bungelende koptelefoons
waarmee je een moderne compositie kunt beluisteren, architectuurontwerpen,
tekst die met potlood op de wand is geschreven.
In een benauwde ruimte verzamelen velen zich rond auteur Franca Treur die,
eerlijk is eerlijk, ook kunstenaar is „met reformatorische wortels.” Ze houdt een
korte lezing die inhaakt op de diverse reacties uit reformatorische hoek op haar
boek ”Dorsvloer vol confetti”. Volgens Treur blijken er vooronderstellingen te leven
die niet kloppen: dat ze de buitenkant van het geloofsleven zou bekritiseren, dat ze
in haar opvoeding alleen maar regeltjes heeft ervaren en dat Katelijne iemand is
om medelijden mee te hebben.
Om dit te weerspreken leest ze passages voor uit haar werk –„we zijn hier
tenslotte bij elkaar om de kunst zelf te laten spreken”– bijvoorbeeld die waarin
Katelijne een regel overtreedt door naar de kermis te gaan. Ze krijgt straf, maar
het idee dat ze die als onterecht ervaart, en dat met deze passage dus kritiek op
regels wordt gegeven, is volgens Treur meer in het hoofd van reformatorische
lezers ontstaan dan dat het er werkelijk staat. Integendeel, Katelijne realiseert zich
de ernst van het vergrijp wel terdege. Hebben reformatorische lezers soms zélf
moeite met regels en projecteren ze deze op de tekst, vraagt Treur zich af.
„De lezer die zich met Katelijne identificeert, wordt aangezet tot vragen stellen bij
het verhaal van de groep waartoe hij behoort. Ik denk dat veel ouders en
ambtsdragers in de reformatorische zuil niet zitten te wachten op dat soort
Katelijnes.” Om diezelfde reden, besluit Treur, heeft de zuil waarschijnlijk ook
moeite met kunstenaars, omdat ze grenzen onderzoeken en verleggen.
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Dat dat zo is bewijst even later kunstenaar-in-opleiding Pieter Hartkoorn. Hij staat
bij het affiche dat hij maakte naar aanleiding van de opdracht ”Wat is je visie op
seksualiteit?” Er staan twee mannen op, en de tekst uit Romeinen 1: 27: „En
evenzo ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit
geworden in hun lust tegen elkander.”
„Je moet je realiseren dat deze poster tussen vele andere hing,” zegt Hartkoorn,
„van klasgenoten die mij een fundamentalist vinden.” Hét onderscheid met
seculiere collega’s is volgens hem dan ook dat christelijke kunstenaars geloven in
een absolute waarheid en dat ze daar in hun werk niet omheen kunnen. „Met deze
poster probeer ik de wrijving te laten zien tussen enerzijds mijn wortels, mijn
geloof en anderzijds een gevoel van medemenselijkheid. Want het moet
bijvoorbeeld ontzaglijk moeilijk zijn om als homo altijd in onthouding te leven.”
Hij stelt zich hiermee naar twee zijden kwetsbaar op. „De wereld vindt me een
fundamentalist, maar de reformatorische wereld is algauw geschokt, bang dat ik
een nuance aanbreng die de absolute waarheid afzwakt.”

Het is voor een kunstenaar een worsteling om je reformatorische identiteit vast te
houden in een wereld die in het teken van autonomie staat. Dat maakt een
wandeling langs de aanwezig kunstwerken in elk geval duidelijk. Dat de een er
meer moeite mee heeft dan ander eveneens.
Vooral het werk van de jongere garde lijkt in het teken te staan van zoeken,
experimenteren en soms ook provoceren. De tentoonstelling schept daarom een
wat eenzijdig beeld. Werk van meer ervaren kunstenaars –zoals van Jan den
Ouden, Adri Geelhoed en Steinie Boender– is weinig aanwezig. Terwijl juist deze
‘onzichtbare’ groep –die doorgaans niet participeert in forums, of zich presenteert
door middel van een website– zou kunnen aantonen dat het mooiste werk ontstaat
wanneer de focus komt te liggen op beheersing van techniek en materiaal.
Niet omdat er geen vragen, ideeën of conflicten meer zijn, maar omdat dat alles
dan niet dominant meer is. Alleen dan ontstaan die verstilling en de concentratie
die nodig zijn om het uiterste uit je materiaal te halen. En pas dan vallen er
”sprekende beelden” te bekijken die écht geen woorden meer nodig hebben.
”Over kunst en reformatorisch enzo” is tot en met 4 februari te zien in Dordrecht.
www.overkunstenreformatorischenzo.nl
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