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Kunst 

De derde c in van Cerck staat voor cultuur. Zonder cultuur in deze wereld is het een saaie 

boel. Nu hebben wij, van de Cerck, een nieuwe expositie van schilderijen geopend. Deze 

duurt twee maanden en de schilderijen zijn van verschillende kunstenaars die momenteel 

les hebben in deze kunstvorm van Ineke Stevens. Het is hun eerste echte werk wat er 

hangt en je kunt er van vinden wat je wilt maar het is een aangename aanblik. Je kunt 

stellen dat het een vrolijk geheel is. Iedereen vindt iets van kunst. Zo was ik eens in 

Londen met enkele vage vrienden en we belanden in het Tate Museum of Modern Art. 

Daar hing zeer modern en abstract werk van verschillende kunstenaars. Een van die vage 

vrienden die ook nog eens een Christelijke opvoeding heeft genoten joeg daar de 

bezoekers inclusief medewerkers van het museum de stuipen op het lijf door in een 

keihard gevloek en getier zijn mening te geven over een schilderij wat daar hing. Hij 

bulderde : ”GVD, wat is dat nou dan, is dat door een aap gemaakt of zo? Zulke troep hang 

je toch niet in een museum?” Waarop een andere vriend het bordje dat erbij hing las en 

zei, ”Rustig maar Hans, die kunstschilder is al overleden dus hij kan niet nog meer van die 

troep maken.” Je kunt zoiets ook anders benaderen. Zo las ik vandaag in een artikel in de 

NRC Next een recensie van ene Hans den Hartog Jager over het abstracte werk van de 

Duitse kunstschilder Gerhard Richter die de afgelopen twaalf maanden 26 nieuwe 

schilderijen maakte en die nu in het Ludwig Museum in Keulen hangen. Ik citeer: ”Alsof 

Richter je ergens vanuit een onnaspeurbare diepte de waarheid en de schoonheid 

aanreikt, en je zelf naar boven mag halen. Het is alsof Richter ons als een geoloog door 

de aardlagen gidst.” Ik zeg er verder niets over. Kom gerust even kijken naar het werk dat 

nu in de Cerck hangt en u mag uw mening hierover geven of voor u zelf houden. Dat moet 

u zelf weten maar dat het een vrolijk geheel is kan niemand ontkennen. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


