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Interview 
Jan LangerakSelfmade man, autodidact of amateur?

Volgens mij zijn dit ongeveer de benamingen die bij 

mij passen. Jan Langerak (1948) geboren en  getogen 

in Bodegraven. Als niet academisch geschoolde kon 

ik lid worden van Korf, dé vereniging van christelijke 

kunstenaars. 

Na mijn pensionering probeerde ik met doek, verf en 

penselen, gekocht bij Kruitvat, op ambachtelijke wijze 

een landschap te creëren. Volgens een kunstvriend 

een mislukking om de simpele reden, dat ik de horizon 

was vergeten. Een plaatselijke kunstschilder vond het 

toch wel een boeiend schilderij. Vooral de bruine lucht! 

Dit had hij op de kunstacademie niet geleerd. Dus was 

ik, per ongeluk, mijn tijd ver vooruit!

Maar wat kun je van iemand verwachten die, voordat 

hij uit het arbeidsproces stapte, nog nooit had geschil-

derd. Wel was ik altijd  geïnteresseerd in schilderijen, 

landschappen en stillevens, die ik beoordeelde op 

mooi, lelijk, wel of niet aansprekend.

Waarom tekenen en schilderen?  

De redactie van de Korf Nieuwsbrief vroeg mij om 

te schrijven hoe ik er toe kwam om te gaan tekenen 

en schilderen. Ook, waarom ik me als amateur had 

aangesloten bij Korf, waarvan de meeste leden veel 

meer afweten van kunst en alles wat daarmee te ma-

ken heeft. Het schrijven in de Nieuwsbrief zou moeten 

gebeuren door kenners die de lezers kunnen inwijden 

in de geheimen van de kunstenaars. Hun motivatie  

om kunst te vervaardigen, de verschillende technie-

ken, door welke onderwerpen zij geïnspireerd worden 

etc. De lezers krijgen daardoor een goede indruk van 

Jan Langerak, Franse boerderij. Olieverf op doek



wat er allemaal bij komt kijken om een kunstwerk te 

realiseren. Vanwege mijn beperkte kennis is een inhou-

delijke bijdrage niet zinvol. Eerlijk gezegd: een mooi 

kunstwerk bewonderen, er graag naar kijken met 

respect voor de maker en er van leren, dat is voor mij 

het voornaamste. Maar goed, er werd op aangedron-

gen om toch iets op papier te zetten. Daarom vertel 

ik wat mij dreef om potlood en penseel ter hand te 

nemen, misschien tot navolging van anderen.

Het Hollandse weer met zijn vele buien speelde hierin 

een grote rol! Naast het gezin en mijn werk was ik ’s 

avonds bezig met sociale activiteiten en bleef er geen 

tijd over voor een hobby. Na deze periode verander-

den mijn bezigheden volkomen. Met mooi weer had ik 

in en rond het huis werk genoeg! Daarnaast wandelde 

en fietste ik in de natuur, voorzien van een camera 

en verrekijker, prachtig! Maar, als de herfst met zijn 

regenbuien en de winter zich aandienen, wat dan? De 

kinderen gaven me een driemaandelijkse tekencursus 

cadeau. Ik probeerde met potlood en tekenpapier 

tekeningen te maken onder leiding van een plaatselijke 

kunstenaar. Kleur sprak mij uiteindelijk meer aan en 

daarom stapte ik over op olieverf. In een blad las ik 

over de bekende schilder Henk Helmantel, dat hij na 

de kunstacademie begon met naschilderen. Zo begon 

ik om Koekoek, Everts, Vermeer en van Ruysdael 

na te schilderen. Overigens niet zo simpel als je nog 

geen penseel hebt vastgehouden! Daarnaast bezocht 

ik musea en exposities om studie te maken van de 

vele kunstwerken, heel leerzaam! Prachtige doeken, 

abstract, impressionistisch, realistisch of ruimtelijk 

werk, observeren en daaruit leren was en is voor mij 

een steun in de rug. Met name de impressionisten als 

Jongkind, Weissenbruch, Claude Monet, Boudin en 

anderen spreken mij bijzonder aan.

Probeer het eens!

Sommigen zeggen, schilderen dat zou ik niet kunnen. 

Op mijn vraag of men het al eens heeft geprobeerd, 

zegt men meestal nee. Daarom moedig ik iedereen 

aan om het gewoon te proberen. Het is echt heerlijk 

om scheppend bezig te zijn. Het maakt blij als er iets 

op het doek komt wat jezelf hebt geschilderd! Natuur-

lijk denk je wel eens “wat moet er van terecht komen, 

het wil maar niet lukken”. Soms ben je bang om het 

reeds geschilderde te verknoeien en durf je eigenlijk 

Jan Langerak, Het rode huis 40 x 30 cm. Olieverf op doek

Jan Langerak, Stemming 20 x 50 cm. Olieverf op doek



niet verder te gaan. Maar, er ontstaan al schilderend 

soms ook kleuren, situaties en figuren op het doek 

waar je nauwelijks de hand in hebt gehad. De bekende 

schilder Picasso zei eens “ik zoek niet, maar ik vind”. 

Daarom wil ik iedereen aanmoedigen, begin gewoon! 

Korflid

Een Korflid belde mij op en vroeg of hij mijn schilde-

rijen mocht zien. Zelf maakt hij  prachtige, zeer grote 

schilderijen. Een leerschool voor mij om, afhankelijk 

van een onderwerp, een linnen of katoenen doek te 

kopen met de juiste afmetingen. Verf en penselen zijn 

er ook in vele soorten. Als beginneling kocht ik van 

alles maar wat. Verf mengen is ook een vak apart. Je 

kunt een diversiteit aan kleuren realiseren. Voor dit 

alles geldt: “leren door te doen”. Als er in de winkel, 

waar je dit materiaal kunt kopen een goede onderne-

mer aanwezig is, kun je meestal op de meeste vragen 

een deskundig antwoord verwachten. De winkel in 

Jan Langerak, Zeegezicht 50 x 50 cm. Olieverf op doek

Jan Langerak, Eiger Schweiz 40 x 30 cm. Olieverf op doek

Alphen a/d Rijn waar ik mijn inkopen deed, werd door 

een hijskraan volledig verwoest. Dit zal iedereen wel 

bekend zijn. Inmiddels hoopt men dit jaar nog op een 

nieuwe locatie een herstart te maken.

Ik werd uitgenodigd om een Korfvergadering te bezoe-

ken en ook een paar schilderijen mee te nemen, zodat 

de leden konden beoordelen wat voor vlees ze in de 

kuip hadden. Ik zou mij als beginneling gaan mengen 

onder kunstenaars met vele jaren ervaring in het ver-

vaardigen van kunstvoorwerpen.

De Korfvergadering was gepland, de afspraak ge-

maakt en daar ging ik, op audiëntie! Wat viel het mee! 

Ik werd op de meest vriendelijke wijze door de leden 

ontvangen en welkom geheten. Vriendelijke mensen, 

dit bleek al direct! Aan de vergadertafel fluisterde de 

buurman in m’n oor “ik wil het niet in het openbaar 

zeggen, maar de horizon op dat ene schilderij loopt 

scheef en op het andere heb je op de vloedlijn van de 

zee een soort van drempel geschilderd”. U kunt zich 

voorstellen dat deze buurman bij mij geen kwaad meer 

kan doen! 

De voorzitter opende de vergadering. Na de behande-

ling van allerlei huishoudelijke zaken, gingen we over 

op de werkbespreking. We zaten in een kring, met in 

het midden ruimte om een kunstwerk te positioneren.

Kasteeltje, 12,5 x 17,5 cm. Olieverf op doek



Op rij pakte iemand zijn kunstwerk en zette dat in het 

midden. De kunstenaar vertelde wat hem of haar had 

geïnspireerd om dit kunstwerk te maken, de mate-

rialen, de moeilijkheidsgraad, enz. enz. enz. Daarna 

kon iedereen zijn mening geven over het gemaakte. 

Gezegd moet worden dat dit gebeurde op een zeer 

positief kritische manier zodat geen enkele kunstenaar, 

zover ik dit kon beoordelen, er een minderwaardig-

heidscomplex aan overhield. 

Langzaam maar zeker kwam ik aan de beurt. Ik kneep 

hem als een ouwe dief. Gelukkig had mijn buurman 

zijn mening over de scheve horizon en de geschilderde 

drempel in zee al ingefluisterd. Hopelijk waren de an-

deren wat minder uitgeslapen. Ik mocht mijn “kunst-

werken” één voor één neerzetten en vertellen wat me 

had bewogen om tijdens de regenbuien mijn vrije tijd 

te vullen met het vervaardigen van deze schilderwer-

ken. Daar stond ik dan! Alle ogen werden gericht op 

het getoonde. Naast de zwijgers, zeiden sommige 

sprekers: “niet slecht voor een beginneling”. Ik slaakte 

een zucht van verlichting toen dit onderdeel achter de 

rug was. Na de rondvraag wenste de voorzitter ieder-

een een goede reis! Ik vroeg hem of ik lid kon worden. 

Hij beantwoordde mijn vraag positief!

Mijn schilderswereld zag er toen plotseling zonniger 

uit! Want tussen deze sympathieke, maar ook deskun-

dige mensen, valt er veel te leren voor een autodidact. 

Daarom ben ik blij als veel leden de vergaderingen 

bezoeken want hun inbreng is zeer verrijkend. Maar 

ook het sociale aspect is belangrijk, waardoor een 

Korfvergadering nog meer inhoud krijgt!

Als laatste wens ik ieder die dit leest de onmisbare ze-

gen van God toe in het nieuwe jaar 2016. Alles wisselt 

op Zijn wenken maar Hijzelf verandert niet!

Nederzetting 15 x 20 cm. Olieverf op karton
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Planetaria in proces [2]
Jan den Ouden

In het vorige nummer van het maga-
zine heb ik iets verteld over het ont-
werp en het maken van de modellen 
voor de planetaria.

De bollen waren van een verschillende 
figuratie voorzien: een bol (Markelo) 
was voorzien van een gezicht, de vele 
zweetdruppels duiden op de enorme 
hitte…
De zon voor Terschuur was geïnspi-
reerd door de wetmatigheden van ons 
zonnenstelsel/het systeem van tand-
wielen van het planetarium van Eise 
Eisinga in Frankerer (1774). 
De fontein in Barneveld heeft ‘groei’ 
als thema. De handen verwijzen naar 
de plek waar het planetarium ligt: de 
zorgboerderij ‘‘t Paradijs’, waar cliën-
ten het groen verzorgen. 

• Zonnebol bij het planetarium in Markelo

• Wasmodel met handen • Proefopstelling bij Trevi- 
  fonteinen

• Marjon Nijhof patineerde de    
  bollen

• Fontein bij huize Terschuer



Bij Groot Zonneoord in Ede zijn op de bol gestileerde zonnevlammen te zien.
De zonnen werden gegoten door bronsgieterij ‘De Smelterij’ in Veen. Hans Nijhof maakte van elk van de model-
len een gipsen gietvorm. De bronzen afgetsels werden door Marjon Nijhof voorzien van verschillende patinees, 
waaronder een blauwige en een groenige.

Bij De Wilde metaal werden de bollen in tweeën gedeeld en bevestigd op een RVS-buis. Trevi fonteinen zorgde 
voor de verlichting in de bol en voor de fonteintechniek.

Zanati beton maakte de ‘planetarium-bak’ in vier delen. De messing letters werden in de gietmal meegenomen.
De zwerfkeien, die de planeten verbeelden worden vanuit de bak aangelicht.

Eern geweldig project waar vooral veel technische hobbels moesten worden genomen.

• Gerlinde brengt zorgvuldig de plantvormen aan
• Planetarium bij huize Terschuer

• Namen in messing

• De handen afgieten



Tijs Huisman

Klokken
In mijn huis heb ik drie echte klokken, d.w.z. klokken die 

niet op batterijen lopen, maar gewoon zoals klokken altijd 

waren, met radertjes en wijzers. Het zijn twee hangklokken 

en een klok die op vier houten pootjes staat. De hangklokken 

zijn voorzien van geluidjes om de uren en halfuren aan mij 

kenbaar te maken. De ene hangklok (klok no. 1) komt bij een 

neef van mijn vader vandaan. Het is een Junghans. Voor de 

weetgierigen onder ons: een kenner heeft kunnen achterhalen 

dat de klok is gemaakt tussen 1890 en 1894. De klok moet 

toen ongeveer 9 gulden hebben gekost. Een dure klok des-

tijds, want het weekloon (60 uur) van een arbeider bedroeg in 

die tijd 6 gulden. Het geluid dat hij maakt is ook oud!

De tweede hangklok (klok no. 2) is een krijgertje, een Zaans 

klokje, heb ik me laten vertellen. Hij doet het alleen maar als 

ik zijn twee messingachtige  gewichten om de paar dagen 

omhoog takel. Het geluid dat het op de gezette tijden laat 

horen is niet meer dan een mager gebel. 

De sta-klok (klok no. 3) komt bij mijn schoonouders vandaan. 

Ook een Junghans. Het zou me niet verbazen als hij uit 

dezelfde tijd komt als de Junghans hangklok (klok no. 1). Zijn 

bam-geluid is me al vijftig jaar bekend. Heel mooi! 

Vooral ’s nachts heb ik veel plezier van deze drie klokken. 

Het gebeurt nogal eens dat ik wakker ben. Als ik dan klok no. 

2 hoor tingelen dat het vier uur is, vind ik dat heel fijn om te 

horen en draai ik me nog een keer om. Even later hoor ik klok 

no 1. (ik herken hem aan het “gebarsten” geluid) ook melden 

dat het vier uur is. Op mijn digitale slaapkamerklokje zie ik 

dan dat het sinds het eerste klokbericht inmiddels twintig 

minuten later is geworden. Toch maar op vier uur houden? 

Natuurlijk! Wanneer klok no. 3 even later meldt dat het pas 

twee uur is, draai ik me nog tevredener om. Klokken zijn er 

eigenlijk ook een beetje voor de gezelligheid!

Het is goed om op te merken dat het binnen Korf al net zo is 

als bij mij thuis. Binnen onze vereniging tikken en bimbam-

men de klokken allemaal op hun eigen wijze. Dat is bijzonder 

prettig! Verscheidenheid is een verrijking en maakt het boei-

ender. Daar heb ik in ieder geval wel oren naar!

Exposities KORF
EXPOSITIE KORF IN GAMEREN
DV in februari, maart en april 2016 hopen we als Korf te exposeren 

in Zorgcentrum Het Slot,  Ridderhof 1, te Gameren.

De organisatie is in handen van Jan Langerak.

EXPOSITIE KORF IN PUTTEN
DV in 2017 met als thema de Psalmen

“Adviesbureau van KORF”

Wil je bijvoorbeeld weten hoe je een beeldje op een 

sokkeltje plaatst of welk papier geschikt is voor water-

verf? Hoe je het beste een papieren werk op hout kunt 

plakken? Hoe moet ik iets polychromeren? Dan biedt 

HET ADVIESBUREAU VAN KORF hulp!

Tijs Huisman, Jan den Ouden en Geert Lammers 

bieden jullie advies aan op het gebied van beeldende 

kunst en vormgeving.

Bij wie moet ik zijn?

Tijs Huisman beantwoordt vragen op het gebied van 

de beeldhouwkunst: tijs.huisman@kpnmail.nl tel. 

0182-510270

Voor tekenen en schilderen, grafische technieken, 

fotografie, ruimtelijke vormgeving e.d. kun je terecht 

bij Jan den Ouden: info@artworx.nl tel. 0346-213198

Voor tekenen en schilderen bij Geert Lammers:

glammers@telfort.nl tel. 0548-515320

Leden kunnen via e-mail, telefoon of na een afspraak 

terecht bij de bovengenoemde bestuursleden met 

vragen over materialen en technieken en voor advies 

m.b.t. hun beeldend werk.

 Tijs Huisman, brons

Marino Marini,

gepolychromeerd 

houten beeld



Het Kröller-Müller Museum eert de Engelse

beeldhouwster Barbara Hepworth (1903-1975)

met een grote overzichtstentoonstelling.

Datum: 28 nov 2015 - 17 apr 2016

Plaats: Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6

 6731 AW Otterlo,  info@krollermuller.nl

BARBARA HEPWORTH: 
SCULPTURE FOR A MODERN WORLD

De moeite waard om even op internet de

werken van haar te bekijken!

 Nikkie le Nobel, bloemen olieverf

Exposities KORF
EXPOSITIE KORF IN GAMEREN
DV in februari, maart en april 2016 hopen we als Korf te exposeren 

in Zorgcentrum Het Slot,  Ridderhof 1, te Gameren.

De organisatie is in handen van Jan Langerak.

EXPOSITIE KORF IN PUTTEN
DV in 2017 met als thema de Psalmen

NIKKIE LE NOBEL 
SCHILDERES VAN BLOEMEN



Soms maak je  een collage om na te tekenen.
Je scheurt of knipt enkele tijdschriftbladzijden aan stukken en je rangschikt ze
zo, dat je een mooie collage krijgt en plakt die op. Maar waarom opplakken? 
Rangschik je stukken papier en maak een foto, rangschik opnieuw en maak
weer een foto. Zo kun je met dezelfde stukken papier een aantal verschillende
voorbeelden maken. Je slaat ze op en print ze uit. Printen kost geld. 
Je kunt ze daarom ook op je laptopscherm laten staan en dan maar tekenen
en schilderen. Succes!

Voorbeelden maken
door Geert Lammers



Het einde van de schoonheid en een nieuw begin, 

is de titel van een boek van Hans den Hartog Jager. 

Nadat mijn schoonvader en ik de tentoonstelling ‘Ber-

gense school, de eerste Hollandse Expressionisten’ 

bezocht hadden, kregen we het boek met deze titel 

in handen. Het lag wat onopvallend  tussen diverse 

tentoonstellingsgidsen in de museumshop van het 

museum Singer Laren. Toen ik de titel en de achterflap 

las, dacht ik: dit is belangrijk.

Hans den Hartog Jager beschrijft allereerst een aantal 

persoonlijke ervaringen waarmee hij zijn onderwerp 

introduceert. Allereerst schrijft hij over zijn ervaringen 

bij het zien van een beeld van Olafur Eliasson in de 

Turbine Hall van Tate Modern.

De tweede ervaring gaat over een excursie naar Rome 

in het tweede jaar van zijn studie. Daar staat de groep 

stil bij een beeld van Bernini, De extase van de heilige 

Theresa (ca.1650). Was dit echt zo’n bijzonder beeld? 

De meesten waardeerden het om het technische 

vakmanschap die het toont. Anderen hadden meer 

bewondering voor het idee achter het beeld. De extase 

van deze heilige werd niet door iedereen begrepen, 

maar vooral geassocieerd met porno. Later beseft de 

schrijver pas dat de extase van de heilige Theresa, 

exact die vervoering is die wij graag willen beleven 

bij het zien van een kunstwerk. Hij illustreert dit met 

nog een persoonlijk voorval. Hij komt later één van 

de studentes weer tegen tijdens een bezoek aan een 

HET SUBLIEME 
door Gerard van Rossum

n.a.v. Hans den Hartog Jager, Het sublieme, het einde van de schoonheid en een 
nieuw begin, uitgeverij Athenaeum-Polak&Van Gennep

Olafur Eliasson De zon



tentoonstelling van Jeff Koons. Als hij vraagt wat zij 

van Koons werk vindt, antwoordt ze met de veelzeg-

gende woorden: “Waarom maakt die man niet gewoon 

iets moois?”

De schrijver laat zien welke schoonheidsidealen een 

grond vormen en een rol spelen in de klassieke kunst. 

Bij de klassieke schoonheidsidealen gaat het om het 

idee dat er een verband bestaat tussen schoonheid en 

waarheid. Er is sprake van een streven naar absolute 

schoonheid. Met zoekt naar symmetrie, harmonie en 

wetmatigheden in getal en verhouding. Denk bijvoor-

beeld aan de gulden snede. Dat stelt dat twee lijnen in 

een ideale verhouding tot elkaar staan als de kortste 

zich precies zo verhoudt tot een langere als de langere 

tot de korte en de lange bij elkaar. Vooral in de Griek-

se, Romeinse en Renaissancistische kunst komen de 

hierboven genoemde idealen voor.

Langzamerhand kwam er echter een curieuze tegen-

strijdigheid openbaar binnen het klassieke schoon-

heidsideaal. Als klassieke schoonheid zo absoluut 

en onveranderlijk is, waarom was zij dan slechts aan 

een beperkt aantal kunstenaars gegeven? En hoe kon 

het dan zijn dat hun vormen onderling ook nog eens 

verschilden van elkaar? Twee eeuwen later kwam 

hierdoor  tijdens de Verlichting de nadruk in de kunst 

steeds meer te liggen op de vaardigheid van het unie-

ke individu. De kunst maakte zich los van het absolute 

schoonheidsideaal van de klassieken en het artistieke 

oordeel werd steeds autonomer en persoonlijker.

Uitvoerig gaat de schrijver daarna in op het Roman-

tische schoonheidsideaal. De persoonlijke expressie 

van de kunstenaar staat in dat ideaal voorop. Men 

ging actiever zoeken naar nieuwe vormen, nieuwe 

ideeën om deze persoonlijke en vrije expressie te 

verwezenlijken. Binnen het Romantische schoonheids-

ideaal is nadrukkelijk ook een plaats weggelegd voor 

het sublieme, het overweldigende, het overrompelen-

de, het verheffende. Hans den Hartog Jager wijst dit 

sublieme aan in het werk van Turner en Caspar David 

Friedrich. 

De schrijver bespeurt ook sporen van het sublieme 

in het werk van 20e eeuwse kunstenaars als Rothko, 

Barnett Newman, Jackson Pollock en  Willem de 

Kooning. Hij stelt dat zij min of meer de romantische 

schoonheid uitluidden, zoals de Aesthetic Movement 

dat een eeuw eerder deden met de klassieke schoon-

heid.

Na de tweede wereldoorlog begon men in de mo-

derne kunst alle binding met schoonheid los te laten. 

Schoonheid associeerde men met saai en oude 

machthebbers. Schoonheid moest weg, moest afge-

schaft. Dit afschaffen van de schoonheid paste ook 

bij de maximale vrijheid die kunstenaars afdwongen. 

Dit uitleven en botvieren van de vrijheid als kunstenaar 

moest wel leiden tot de vraag wat de betekenis van 

kunst  nog is als alles kunst kan zijn. Zo hebben de in 

deze lijn werkende kunstenaars hun eigen artistieke 

graf gegraven. 

Toch is schoonheid altijd sluimerend in de kunst van 

na de Tweede Wereldoorlog aanwezig geweest. De 

schrijver noemt dat de onverschillige schoonheid als 

een bijproduct van een steeds verder gaande reductie 

van de vorm. Deze schoonheid is niet bewust gezocht, 

maar kwam toch openbaar. Zo kunnen we genieten 

van de schoonheid van gestapelde balken van Donald 

Judd bijvoorbeeld.

De schrijver van dit boek ziet de meeste kansen in de 

hedendaagse kunst voor de schoonheid die voortkomt 

uit de romantische traditie. De individuele expressie 

van het unieke individu is nog steeds het belangrijkste, 

misschien wel het enige dogma in de hedendaagse 

kunst. (blz. 126). En op blz. 127 schrijft hij: Al deze 

werken ontlenen hun kracht uiteindelijk aan het idee 

dat de kunstenaar zijn vrijheid heeft gebruikt om iets 

te maken wat nog nooit door anderen op die manier 

is gemaakt - waarmee hij of zij iets toevoegt aan de 

wereld. Maar dat werkt alleen als de toeschouwer het 

óók kan zien, het kan bevatten, als je als kijker die vrij-

Donald Judd



Jan den Ouden, voorzitter, Marleen Kleiberg, secretaris (bartkleiberg@kliksafe.nl), Geertje van den Broek, 

penningmeester, Bert Bosch, Tijs Huisman, Geert Lammers

Rekeningnummer KORF: NL38 RABO 0333642899. Kopij voor het volgende nummer eind februari inleveren 

bij Geert Lammers: glammers@telfort.nl. Voor meer informatie: www.korfinfo.nl

heid met de kunstenaar kunt meevieren, en een beeld 

of een idee krijgt voorgezet dat de grenzen van jouw 

gevoelens en gedachten verlegt – hoe weinig ook.

Volgens de schrijver is de schoonheid terug in de 

hedendaags kunst en daarmee onverwachts  ook het 

sublieme. Hij bespreekt in zijn boek werk van Olafur 

Eliasson, James Turrell, Anish Kapoor. Hij vertelt over 

het werk van de conceptuelen en over Land-Art. In 

veel werk van deze kunstenaars speelt het overweldi-

gende van de natuur een rol en worden elementen van 

het grote scheppingswerk door hen gebruikt om er 

hun eigen sublieme kunstwerk van te maken. 

Ook al is in het werk van deze kunstenaars geen 

sprake van een expliciete verwijzing naar de Schepper, 

impliciet is het wel aanwezig.  Het werk van deze kun-

stenaars herinnert ons aan onze kwetsbaarheid en zo 

heeft hun werk ons vandaag in artistiek en inhoudelijk 

opzicht best wat te zeggen. Tegelijk wordt duidelijk dat 

ook deze hedendaagse kunst geen uitzicht biedt in de 

existentiële vragen van de moderne mens. De kun-

stenaar Bas Jan Ader bijvoorbeeld steekt vanaf Cape 

Cod met zijn kleine zeilboot (4m) de oceaan over naar 

Fallmouth, Engeland. Al zeilend wil hij ideeën verzame-

len voor zijn tweede Search-tentoonstelling, maar deze 

extreme tocht loopt niet goed af. Zijn zeilboot wordt 

op zee ten zuid westen van de Ierse kust gevonden. 

Zijn vrouw Mary Sue blijft alleen achter. Zo krijgt dit 

Romantisch schoonheidsstreven  hier en daar toch 

weer een nihilistische trek. 

Welk schoonheidsideaal hebben wij als Korfleden? 

Wat mij betreft: De schoonheid is ten diepste geen 

ideaal, maar een Persoon. (Beminnelijk Vorst, Uw 

schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van de 

mensen ver te boven, Psalm 45:1 berijmd).  Eenmaal 

zullen we als mens te maken krijgen met de meest 

sublieme gebeurtenis ooit, wanneer Jezus Christus zal 

terugkomen op de wolken van de hemel. Dan telt niet 

het streven naar het sublieme in de kunst, maar of we 

geborgen zijn in Hem die zich nu nog bekend maakt 

als de Schuilplaats van de Allerhoogste.

Mark Rothko

Het bestuur van KORF wenst
allen gezegende kerstdagen

en een voorspoedig 2016 toe.


