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colofon   redactioneel

rembrandt
aanleiding voor een 
rembrandt-nummer van 
Vrijzinnig is de themadag 
die de VVp op 22 november 
organiseert (zie de aankon-
diging op pagina 16). 
hoewel de zogenaamde 
gouden eeuw buitengewoon 
veel grote kunst heeft opge-
leverd, heeft het werk van 
rembrandt binnen het kader 
van de zeventiende-eeuwse 
nederlandse schilderkunst 
een speciale status. hang 

een schilderij van rembrandt naast dat van een tijdgenoot als gerard dou 
of pieter de hooch en je ziet onmiddellijk het verschil tussen een bekwaam 
ambachtsman en een genie. het blijkt tevens uit de faam die rembrandt 
in het buitenland heeft. een foto van obama voor de nachtwacht in 
het rijksmuseum ging de hele wereld over. in ons land is het werk van 
rembrandt in de loop van de tijd nationaal cultuurerfgoed geworden; iedere 
nederlandse kunstliefhebber heeft daar zijn eigen verhaal bij. op de mid-
denpagina vindt u bijdragen van diverse redactieleden: zij kozen een favo-
riete rembrandt en voegen motivatie plus afbeelding toe. 
gerda hoekveld, die zal spreken op de VVp-rembrandtdag, schrijft over 
rembrandts religieuze kunst. zijn in beeld gebrachte bijbelverhalen ziet zij 
als kritische commentaren op theologische leerstukken, waarbij de schilder 
de kant van de vrijzinnigheid lijkt te kiezen.
ook sophie oosterwijk schrijft over rembrandts bijbelse voorstellingen 
en benadrukt daarbij diens menselijke visie, waarbij hij de verhalen vaak 
anders ziet dan zijn tijdgenoten. maar het is niet alleen rembrandt wat de 
klok slaat in dit nummer. twee andere bijdragen gaan over hedendaagse 
nederlandse kunstenaars. wim wattel bezocht in 2012 de tentoonstel-
ling ‘urban gothic’ van marc bijl in het groninger museum. 400 jaar na 
rembrandt blijkt de esthetiek in de kunst teruggedrongen ten koste van de 
impact: ‘wat doet het kunstwerk met je?’ is de centrale vraag. de insteek 
van de kunstenaar: kritische vragen, aan de kaak stellen. 
corrie jacobs interviewde merijn bolink. Kijken naar kunst komt in dit 
gesprek aan de orde, alsook de intentie van de kunstenaar. waarom 
breng je je werk naar buiten? en als het er is, licht je dan toe of geef je de 
beschouwer alle vrijheid tot een eigen interpretatie?
over de bedoeling van de kunstenaar en het pogen daar zicht op te krijgen 
gaat ook het stuk van wim wattel over Kijken en zien. hij schrijft daarin 
over de confrontatie van de dichters rutger Kopland en rainer maria rilke 
met respectievelijk een rembrandt portret en gebeeldhouwde torso van 
apollo. de bijdrage van hetty zock tenslotte gaat over religieuze ervaring.

Marinus den Oudsten

uitgelicht

Een menselijke visie
rembrandts schilderij uit 1636 is een goed voorbeeld 
van zijn persoonlijke visie. Voor bijbelse voorstellingen 
dienden schilders een kernmoment in een verhaal te kie-
zen met een dramatische impact en liefst een stichtelijke 
boodschap. de menselijke figuur staat in ‘historiestukken’ 
centraal. Kunstenaars wilden bovendien de kijker impo-
neren, dus vaak waren deze werken van groot formaat. 
rembrandt geeft echter in een vrij klein paneel de mense-
lijke kern van het verhaal weer. zijn susanna roept geen 
wellust op, maar medeleven. deze persoonlijke interpre-
tatie vinden we al heel vroeg in rembrandts werk. hij 
ziet een verhaal vaak anders dan zijn tijdgenoten. 
zien en (ver)blindheid zijn terugkerende thema’s bij 
rembrandt. in een eerder werk van 1626 toont hij een 
scène uit het apocriefe boek van tobit. deze vrome jood 
in nineve is door een ongelukkig toeval blind geworden 
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Beeld omslag
detail van rembrandt van rijn, 
de terugkeer van de verloren zoon, 
ca. 1665, hermitage, Sint-Peters-
burg, olieverf op doek, 
262 x 206 cm.

een jonge vrouw kijkt verschrikt onze kant op. 
ze is naakt, want ze wil een bad nemen. alleen haar 
gouden sieraden heeft ze nog om. achter haar liggen haar 
kleren op een hoop: een wit hemd versierd met stiksels 
en een dieprood overkleed. rembrandt schildert haar in 
een privé-tuin, beschut door struiken. ze is echter niet 
alleen. rechts in het struikgewas zien we het profiel van 
een man die haar begluurt. de vrouw hoort kennelijk iets 
en ze probeert haar naaktheid te bedekken. een toevoe-
ging op het bijbelboek daniël vertelt hoe de mooie, vrome 
susanna wordt begeerd door twee joodse rechters die 
regelmatig haar man jojakim bezoeken. op een dag bela-
gen ze haar in haar tuin in babylon. wanneer susanna 
niet op hun voorstel ingaat, beschuldigen ze haar van 
overspel. het vonnis is aan de rechters, dus dit betekent 
de doodstraf. dan houdt echter de jonge daniël haar 
steniging tegen: hij ontmaskert de valse rechters, die op 
hun beurt worden gestenigd. het kwaad wordt gestraft en 
goedheid alsnog beloond.
deze bijbelepisode werd vaak geschilderd: het bood 
immers een mooie rechtvaardiging voor een vrouwe-
lijk naakt aan de muur. Kunstenaars zoals rubens en 
tintoretto toonden wat graag susanna’s schoonheid in 
volle glorie en de gretigheid van haar belagers. in hun 
werk functioneert susanna als legitiem lustobject voor de 

kijker. ook rembrandt zou het verhaal vaak afbeelden. 
in zijn visie gaat het echter niet om susanna’s naaktheid, 
maar om haar onschuld en kwetsbaarheid. instinctief 
geeft ze zich niet bloot, maar krimpt juist in elkaar. haar 
blik betrekt ons rechtstreeks in de situatie. wij kijken met 
heel andere ogen naar susanna dan de loerende rechters, 
die we amper zien.

door  Sophie Oosterwijk

rembrandts Visie
We weten niet veel over rembrandts geloof. Zijn moeder was Katholiek en zijn vader nederlands 

Hervormd. Zelf lijkt hij geen officieel kerklid geweest te zijn. toch spreekt er uit zijn werk niet alleen een 

grondige bekendheid met de bijbel, maar ook een heel menselijke visie. juist die visie maakt zijn werk vaak 

zo aangrijpend.

Rembrandt van Rijn, De badende Susanna, 1636, 

Mauritshuis, Den Haag, olieverf op paneel, 47,2 x 38,6 cm.

Zijn Susanna roept geen 
wellust op, maar medeleven
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– niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. hij wordt wan-
trouwig, zelfs tegenover zijn naasten. tobits vrouw anna 
verdient noodgedwongen de kost met weven en spinnen. 
wanneer ze voor haar werk beloond wordt met een bokje, 
beschuldigt tobit haar van diefstal. de jonge rembrandt 
toont ons het armoedige interieur en de vergane glorie 
van tobits ooit rijke kleding. gezeten naast tobit kijkt 
een hondje bang naar de toeschouwer. onze aandacht 
wordt echter vooral getrokken door anna’s verontwaar-
digde reactie en de vertwijfeling van tobit, die niet lan-
ger wil leven. anna’s repliek was namelijk dat tobits 
vrome daden het gezin niets hebben opgeleverd: een 
typisch menselijke en begrijpelijke reactie op zijn valse 
beschuldiging. haar geduld is duidelijk op. het gezin 
zit financieel én geestelijk aan de grond. juist dit kleine 
voorval koos rembrandt voor zijn zorgvuldig geschilderde 
paneeltje. het contrast tussen anna’s geschokte en tobits 
blinde blikken sprak hem duidelijk aan. wellicht heeft 
rembrandts moeder neeltgen model gestaan voor anna. 
in deze leidse periode schilderde hij namelijk veel oude 
vrouwelijke ‘tronies’, die vroeger als zijn moeder werden 
geïnterpreteerd. 
ook andere episodes in het boek van tobit inspireerden 
rembrandt tot schilderijen en tekeningen. Ver weg in 

heid wordt dus erkend en beloond, én hun ogen worden 
geopend. in een schilderij van 1637 toont rembrandt 
ons het herenigde gezin. tobit knielt met gebogen hoofd 
en gevouwen handen op de grond. anna durft niet te 
kijken en laat zelfs van schrik haar staf vallen. sara en 
tobias kijken wel verwonderd naar rafaël, die nog even 
omkijkt terwijl hij in volle glorie wegvliegt. hoewel wij 
als toeschouwers zijn gezicht niet kunnen zien, maakt 
rembrandt ons wel getuige van het wonder. zijn fenome-
nale gebruik van licht en schaduw maken deze scène nog 
indrukwekkender.

Het menselijke gebaar
met blikken en gebaren verbeeldt rembrandt de men-
selijke kant van deze bijbelverhalen, zoals in een groot 
doek uit zijn laatste levensjaren. in de parabel van de 
verloren zoon (lucas 15:11-32) gaat het echter niet om 
een beloning voor goedheid, maar om liefde en verge-
ving. andere schilders kozen juist de losbandigheid van 
de verloren zoon of het moment waarop hij zijn fouten 
inziet. rembrandt toont echter de hereniging, waarbij de 
vader bijna tastend zijn in lompen gehulde zoon omhelst. 
zijn ogen lijken blind en misschien heeft rembrandt dat 
ook bedoeld: liefde maakt blind, maar je kunt ook kiezen 

ecbatana is de jonge sara ook wanhopig. ze is bezeten 
door de demoon asmodeüs, die al zeven bruidegoms van 
haar heeft gedood, maar niemand ziet dit. sara is familie 
van tobit. beiden hebben hemelse bijstand nodig en die 
krijgen ze. wanneer tobit zich herinnert dat een familielid 
in medië hem nog geld schuldig is, gaat zijn enige zoon 
tobias het geld innen. een reisgenoot biedt zich aan: het 
is de engel rafaël, die zich voordoet als een stamgenoot, 
azarias. ditmaal heeft tobit wel vertrouwen in een goede 
afloop. hij verzekert anna dat ze tobias met eigen ogen 
zal terugzien. dat gebeurt ook. met rafaëls hulp weet 
tobias de duivel uit te drijven, hij trouwt met sara, en bij 
thuiskomst geneest hij zijn vaders blindheid. wanneer ze 
‘azarias’ willen belonen, openbaart deze zich als rafaël 
die gezonden is om tobit en sara te helpen. hun goed-

om fouten in anderen te vergeven en niet langer te zien. 
liefdevol omarmt de vader zijn zoon, die zijn fouten 
erkent. ook de kleuren zijn warm: rood, bruin en goud. 
het licht valt op deze twee figuren en op de man rechts 
die afkeurend toekijkt. hij is de hardwerkende oudste 
zoon die deze vaderlijke vergiffenis niet kan begrijpen. 
Vanuit een menselijk standpunt heeft hij evenveel gelijk 
als anna: het leven is vaak oneerlijk. dit wist rembrandt 
zelf ook na het verlies van drie kinderen, zijn vrouw 
saskia en zijn geliefde hendrickje. Voor zijn dood in 1669 
zou hij ook nog zijn zoon titus verliezen. zijn diep-men-
selijke inzicht behield hij echter. het werk is geschilderd 
in rembrandts latere ‘grove’ stijl en is wellicht nooit door 
hem voltooid. het is echter wel zijn persoonlijke ‘visie’ en 
juist die maakt zijn werk zo ontroerend.

Sophie Oosterwijk studeerde engels in Leiden en promoveer-
de in kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leicester 
(engeland). Ze heeft als docent en onderzoeker gewerkt aan 
diverse universiteiten in engeland en nederland, zoals aan het 
medieval memoria Online (memO)-project in Utrecht. 
momenteel doceert ze wederom kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van St. andrews in Schotland.

Rembrandt van Rijn, Tobit en Anna met het bokje, 1626, 

Rijksmuseum, Amsterdam, olieverf op paneel, 40,1 x 29,9 cm.

Rembrandt van Rijn, De terugkeer van de verloren zoon, ca. 1665, 

Hermitage, Sint-Petersburg, olieverf op doek, 262 x 206 cm.

Rembrandt van Rijn, De engel Rafaël verlaat Tobias en zijn familie, 

1637, Louvre, Parijs, olieverf op paneel, 66 x 52 cm.

uitgelicht

In de parabel van de verloren 
zoon gaat het niet om een 
beloning voor goedheid, maar 
om liefde en vergeving.
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van alle in de ban had gedaan. doet 
hij dit vaker? dat was de vraag waar 
alles mee begon.
wat doet hij? hij kiest het verhaal 
waarin drie mannen abraham ver-
tellen dat hij toch nog een zoon 
zal krijgen met sara. de drie man-
nen in dit verhaal (genesis 18) 
zijn door de Kerk door de eeuwen 
heen getransformeerd tot de heilige 
drievuldigheid oftewel de triniteit, 
waarvan het wezenskenmerk is dat 
alle drie volkomen aan elkaar gelijk 
zijn. in alles, dus ook in uiterlijk. in 
de ets is god afgebeeld als zittende 
boeddha, jezus als een indiaan 
rechts van hem en de heilige geest 
ziet er uit als een chinees. chinezen 
en indianen werden in die tijd nog 
gezien als door god verworpen vol-
ken en boeddha uiteraard als een 
afgod. ismaël, de oudste zoon van 
abraham, behoort ook al tot de ver-
worpen volken. maar hij staat op de 
vleugel van de heilige geest en op 
de hoofdas van de ets; dat is beeld-
taal-grammatica voor de belangrijk-
ste plaats in de voorstelling.

Verrassingen te over
in het enorme christologische bolwerk dat kerkvaders in 
de loop der eeuwen hebben opgebouwd is een belangrijk 
onderdeel de vervangingstheologie, waarin het christen-
dom zich presenteert als het volk van gods voorkeur en 
jezus als de beloofde zoon (van abraham). men dient 
zich dat te realiseren als men naar middeleeuwse schilde-
rijen en die van rembrandt kijkt. 
zij lijken één-op-één illustraties bij de verhalen die zij uit-
beelden maar zijn dat vaak niet. dat valt af te leiden uit 
details die niet in het verhaal thuis horen maar er wel in 
zijn afgebeeld, zoals ismaël in de ets.
Kortom, rembrandt heeft veel verrassingen in petto als 
men weet hoe zijn werk gelezen kan worden. u kunt mijn 
lezing op 22 november dus beschouwen als een leesles.

reflectiereflectie

Politiek en dogmatiek
de zeventiende eeuw is door frijhoff en spies omschre-
ven als een discussiecultuur (Bevochten Eendracht, 1999). 
de discussies waren fel en zijn menigmaal uit de hand 
gelopen, omdat in de omstreden kwesties politiek en dog-
matiek steeds onontwarbaar verweven waren. de strijd 
tussen de intolerante orthodoxie en tolerante vrijzinnig-
heid was niet alleen een woordenstrijd onder dominees, 
maar stelde de staten-generaal en de steden keer op keer 
voor een politieke keus: kiezen voor tolerante regenten 
van het kaliber oldenbarnevelt en jan de witt of voor 
fundamentalistische oranjegezinden onder leiding van 
de prinsen maurits, frederik hendrik of willem ii. de 
twee steden waarin rembrandt gewoond en gewerkt heeft 
vertegenwoordigen deze politieke keus. leiden heeft 
voor de orthodoxie gekozen, amsterdam voor de tole-
rantie. juist omdat rembrandt zich meer dan enig ander 
hollands schilder met de bijbel heeft bezig gehouden, zou 
het vreemd zijn, als hij zich niet zou hebben gemengd 
in de discussies. dat hij zich daarbij van beeldtaal kon 
bedienen in plaats van het woord, maakte in die tijd geen 
verschil. 

Geschoold in de leer
rembrandt kan een inhoudelijke bijdrage aan de theologi-
sche discussies hebben geleverd, want hij was geschoold 
in de rechte leer. met zijn vooropleiding op de latijnse 
school was hij bovendien in staat zelfstandig de bijbel 
en de klassieken te bestuderen – en niet te vergeten de 
vele ketterse geschriften die zowel in het latijn als in 
de nederlandse taal in omloop waren. hij koos boven-
dien een vak dat sinds de middeleeuwen tot doel had 
theologische dogmata voor leken begrijpelijk weer te 
geven. schilders waren dus eigenlijk ook theologen. zij 

brachten in beeld wat door de katholieke priesters in 
het latijn voor de mensen onbegrijpelijk gehouden was, 
maar sinds de reformatie door de protestantse dominees 
in de moedertaal onder woorden werd gebracht – zij het 
dat die woorden nimmer eensluidend waren. nu vereist 
elke beeldtaal een leesmethode: een iconologie. in de 
middeleeuwen legden de onaantastbare kerkelijk dogmata 
de inhoud vast; in de renaissance kwam daar de beeld-
taal van de klassieken bij. rembrandt heeft beide ’talen’ 
gebruikt, zoals recentelijk boudewijn bakker in zijn 
analyse ‘landschap en wereldbeeld’ (2004) heeft laten 
zien en eerder al door Van de wetering is verwoord en 
aangetoond in ‘rembrandt, the painter at work’ (2000). 

als schilder-theoloog heeft ook rembrandt voor de keus 
gestaan: kiezen voor de orthodoxie of voor de vrijzin-
nigheid, die in die tijd vele richtingen kende. het komt 
mij voor dat wij zijn werk zouden moeten lezen met dit 
gegeven in het achterhoofd. staat rembrandt met zijn 
bijbelse kunst meer aan de kant van de woordkunstenaar 
Vondel, wiens hekeldichten de orthodoxie bespottelijk 
hebben gemaakt? of is zijn bijbelse werk te vergelijken 
met de moraliserende emblemata van onder anderen cats 
en heyns, die de heidense zedenleer christelijk geïnter-
preteerd hebben? de vraag stellen, is een tweede oproe-
pen. Kan een schilder-theoloog een woordenstrijd over 
kerkelijke dogmata in beeld brengen zonder de beeldtaal 
aan te passen? 

Kritisch op theologische leerstukken
in mijn boek ‘de god van rembrandt, rembrandt als 
commentator van de godsdienst van zijn tijd’ (2005) toon 
ik aan dat rembrandt nog wel de iconologische methode 
heeft gebruikt om beeldtaal te communiceren - want een 
methode is neutraal - maar dat hij de inhoud van de tra-
ditionele beelden heeft veranderd ter wille van de aan de 
gang zijnde discussies. zijn in beeld gebrachte bijbelver-
halen lezen als kritische commentaren op theologische 
leerstukken. het zijn gelijkenissen met een vaak spottend 
karakter, zoals politieke cartoons in onze kranten. spot 
was in zijn dagen een populair didactisch middel: lering 
door vermaak. maar voor ongeschoolde ogen blijft zijn 
scherpe kritiek op kerk en staat verborgen; blijven zijn 
etsen en schilderijen een hermetisch gesloten boekenkast 
vol leerzame, vermakelijke boeken. en dat is jammer.

Rembrandt en de Drie-eenheid
laat ik een voorbeeld geven: de ets uit 1656 die voor 
mij de aanleiding was met mijn rembrandtonderzoek te 
beginnen. ik was op zoek naar voorbeelden van afbeel-
ding van de triniteit door de eeuwen heen en stuitte op 
de hier afgebeelde ets. ik viel om. wat een spotprent! we 
zien hoe rembrandt de triniteit te kijk zet, drie jaar nadat 
de staten-generaal de anti-trinitariërs als de ergste ketters 

‘ Elke beeldtaal vereist een  
leesmethode’

rembrandt Koos partij – 
en Koos de Vrijzinnigheid
rembrandt vrijzinnig? Dat gelooft toch niemand! Uit de omvangrijke beschrijvingen van zijn bijbelse werk 

treedt rembrandt naar voren als een geniale illustrator die weliswaar vrijelijk met de tekst en de traditionele 

regels van de schilderkunst omsprong, maar die toch binnen de kaders van een vrome gelovigheid bleef. 

Op grond van die aanname kon men op de gedachte komen een ‘rembrandtbijbel’ te produceren. De ver-

onderstelde vroomheid van rembrandt lijkt daarmee een onbetwistbaar feit te zijn. toch schiet dit ‘feit’ 

tekort als men zijn schilderijen wil zien als een vorm van visuele communicatie. met enige voorkennis van 

de zeventiende eeuw en van de man zelf ontdekt men als vanzelf dat rembrandt geen plaatjes bij bijbel-

verhalen heeft willen maken. 

door  Gerda Hoekveld

dr. Gerda hoekveld – meijer (1943) is sociaalgeograaf en 
theoloog. Zij was tot 2005 werkzaam aan het onderwijs-
centrum van de Vrije Universiteit te amsterdam. Zij schreef 
meerdere boeken.
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Op 24 maart liet de amerikaanse president Barack Obama, in 

nederland vanwege de nucleaire top,  zich fotograferen voor de 

‘nachtwacht’, naar zijn zeggen  ‘veruit de mooiste achtergrond’ die je 

je kunt denken. Wij stelden ons de vraag: met welke rembrandt zou jij 

op de foto willen?

rembrandt als achtergrond

Twee handen op één buik
altijd riep het gezegde ‘twee handen 
op één buik’ bij mij een wat ongemak-
kelijk gevoel naar boven. Iets dat 
grensde aan ongewenste intimiteit, 
terwijl de uitdrukking juist het tegen-
overgestelde bedoelt. mensen kunnen 
het zo met elkaar eens zijn, dat die 
twee handen elkaar zeer gewild vin-

thema

Concentratie
Wanneer ben ik helemaal ontspannen 
en gelukkig? niet zo heel vaak. Wat het 
dichtst in de buurt komt: als ik lees. en 
zelfs dan zelden, want er is altijd wel iets 
dat de concentratie, en dus het leesge-
not, breekt: iemand belt aan, de tele-
foon gaat, er zeuren boodschappenlijst-
jes in je hoofd die voor de tekst gaan zit-
ten. de vrouw hier afgebeeld benadert 
mijn ideaal: uiterste concentratie, lezen 
als heilige handeling. Papier en gedruk-
te letters creëren een complete binnen-
wereld. het geruis van de wereld blijft 
buiten. MdO

100% C
In zijn meest abstracte periode schreef 
malevich  ‘de essentie van de schilder-
kunst zijn de kleur en de textuur van de 
verf ’. daarna schilderde hij zijn witte 
schilderijen, met bijzonder weinig kleur. 
Later werd zijn werk minder abstract, 
weer spannender ook. de basis van 
kunst is materiaal. Zo tekende 
rembrandt met houtskool, 100% kool-
stof. hij schilderde met verf (ook maar 
beperkt), maar wat hij daarmee maak-
te…. Portretten die bijna vierhonderd 
jaar later nóg levende mensen lijken. 
Zo’n schepping uit 100% C is toch een 
wonder, bijna zoals ook die uit 65% 
zuurstof, 18% koolstof, 10% waterstof, 
3% stikstof en nog 4% van alles: een 
mens. AvdV

Kladje
Gauw even een schetsje. de situatie: 
twee paarden, een kar, een voerman, 
een verzorgster met een lekker hapje of 
wat te drinken. Wat een trefzekere krab-
bels – moet je die achterbenen zien! Ik 
stel me zo voor, dat rembrandt dit in 
een paar minuten uit de losse pols op 
papier zette. en dan dat ene paarden-
hoofd nader uitgewerkt. een studie: 
even wat uitproberen. het lijkt op mijn 
kladblaadjes als ik een voorgenomen 
onderwerp in trefwoorden op papier 
zet. Om te focussen, te inventariseren, 
te schrappen en tenslotte te schrijven. 
natuurlijk is het het gelikte eindproduct 
waar het uiteindelijk om gaat, maar het 
plezier van de schrijver of de tekenaar 
zit toch vooral in het voorwerk. Vandaar 
mijn keuze voor deze schets. WW

den. de twee keren dat ik zwanger 
was, waren vele handen op mijn buik 
niet altijd zo gewenst, maar dat is een 
ander verhaal. bij ‘het joodse bruidje’ 
van rembrandt is dat wel het geval. 
man en vrouw staan er elkaar toegene-
gen en vol liefde op, al gaat het dan 
om vier handen op een borst, een buik 
en een schouder. marinus en ik zijn dit 
jaar 10 jaar getrouwd, dus we maakten 
ons eigen ‘joods bruidje’ met drie han-
den. a trois mains. MdO/AvdM

Het kind(engeltje) oefent 
om te springen of te vliegen?
naast dat engeltje dat staat te proberen 
om mee te mogen in het engelenkoor 
of zoiets zou ik mezelf willen posteren. 
Je ziet haar of hem bijna niet, want alle 
aandacht gaat naar de lang uitgestrekte 
Jozef die zo ontzettend moe is van het 
bevallen, dat hij, natuurlijk, aan maria 
overliet. Uitgeput, dat zie je zo, terwijl 
maria zit en knikkebolt, zo lijkt het wel, 

Twee paarden bij een halteplaats, ca. 1637

over hun slapend kind. aardje naar 
zijn vaartje?
en hoe het allemaal moet en zal, 
het engeltje oefent en dat is, vind 
ik, een levensles. Oefenen om voor-
bereid te zijn op vleugels om te 
vliegen of wordt het toch een klein 
beginnerssprongetje. dat alles om 
maar te oefenen voor het grote 
koor en mee te zingen: vrede op 
aarde. CJ

‘Het Joodse bruidje’, Rembrandt Harmensz. 

van Rijn, ca. 1665 - ca. 1669

Rembrandtbijbel
de verschijning van een eigen ‘bijbel’ 
moet voor een kunstenaar in de christe-
lijke wereld wel de ultieme erkenning 
zijn.  het overkomt maar een enkeling: 
rembrandt, Chagall – zijn er nog meer? 
Vroeger thuis hadden wij de Kinder-
bijbel van W.G. van de hulst, met de 
bekende dramatische platen van J.h. 
Isings. Voor mijn eigen kinderen oogde 
bert bouwman bij de Woord-voor-
Woord-kinderbijbel van Karel eykman 
(1982) vriendelijker/nabijer, en dat geldt 
ook voor de onvolprezen Peter Vos bij 
‘de werksters van half vijf ’ (Ook van 
Karel eykman, 1969) of ‘Scheppings-
verhaal, getekend voor een meisje’ 

(Peter Vos alleen, 1966).
een kinderbijbel – tenslotte een per-
soonlijke bloemlezing – is nog tot daar-
aan toe. maar een hele bijbel? Je vraagt 
je af of de illustratoren van toen de sub-
tiele kritische noten van rembrandt (zie 
het artikel van Gerda hoekveld) ook 
opgemerkt hebben. en als ìk nou eens 
een geïllustreerde bijbel zou willen 
samenstellen?
Vandaag de dag? met merijn bolink of 
marc bijl? dan zou je toch weer een heel 
ander plaatje krijgen. ‘elke ketter heeft 
zijn letter’, maar ook zeker zijn beelden! 
Of, om een gedicht van Karel eykman te 
citeren: Was ik een schaap, dan wist ik 
het wel… WW Peter Vos, 1969: Het schaap dat kwijt was
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reflectie

wat bezielde rembrandt toen hij dit portret van 
zijn zoon titus schilderde? en wat bezielde rutger 
Kopland, toen hij bij dat portret het onderstaande gedicht 
schreef?1

Dit laat hij zien in het portret
van zijn zoon-het nadenken van een kind
hoe ernstig hoe stil dat gezicht is
hoe het kijkt alsof het kijkt in een verte

en je weet dat zijn ogen daar niets zien
dat hij kijkt naar iets achter zijn ogen
alsof hij zoekt naar woorden voor
wat er daarachter leeft

hij laat ook de hand zien van een kind
hoe het met een duim op zijn kin
en met een pen op een papier
wacht op wat het gaat schrijven

en niemand weet waar het op wacht  
ook dat kind niet
dat is wat wij zien-dat
iets niet geschreven kan worden

ziet u wat Kopland bedoelde?
zag Kopland of ziet u wat rembrandt bedoelde?
bedoelde rembrandt dat wel?

in het maartnummer van ons blad deed ik verslag van 
een gesprek met joke hermsen. daarin kwamen twee 
vergelijkbare ervaringen aan de orde. in de eerste plaats 
die van de duitse dichter rilke bij een klassiek torso van 
apollo, dat hem het gevoel gaf bekeken te worden in 
plaats van zelf te kijken: 

‘geen plek aan jou, die hij niet ziet’

en vervolgens een ervaring van hermsen zelf bij de over-
weldigende schilderkunst van mark rothko: ‘alsof iemand 
de volumeknop van de wereld wat zachter zet om een 
soort intermezzo op de tijd in te lassen’2.

is dit wat ‘echte’ kunst onderscheidt van goedbedoelde 
maar ongeïnspireerde doorsnee? en heeft de kunstenaar 
dat zelf ‘in de hand’ bij het maken van zijn werk? of 
overkomt het hemzelf óók? of is dit allemaal kunst-
kritisch geneuzel in een luxe tijdperk, waarin we niets 
beters te doen hebben dan te proberen onze en elkaars 
‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste 
emotie’ tot op het bot bloot te leggen? ik denk aan joseph 
beuys, die in 1965 de ‘inlegkunde’ van de kunstkritiek 
aan de kaak stelde in zijn performance ‘wie man dem 
toten hase die bilder erklärt’. ook door en over beuys is 
overigens veel gezegd en geschreven wat je maar moet 
willen geloven…

de vraag blijft, hoe het komt dat je door een bepaald 
kunstwerk zo kunt worden gegrepen. en dat anderen dat 
óók hebben… een magische ‘klik’? de taal van het hart?
laat ik eindigen met een haiku:

de ziener beseft
waar de schilder van droomde
ontgaat de kijker 

KijKen en zien
Van godfried Bomans gaat het verhaal dat hij eens achterin een klas zat bij een les nederlands, waar zijn 

werk besproken werd. Hij was verrast door wat hij daar – volgens de leraar – allemaal bij had gedacht. Valt 

tussen de regels door te lezen wat de schrijver ècht bedoelde? Of lezen we tussen de regels door méér dan 

wat de schrijver ooit bedoelde? en hoe zit dat dan met schilders, met andere kunstenaars?

door Wim Wattel

overweging

1 In: ‘toen ik dit zag’ (2008)
2 Zie ook het interview met merijn bolink elders in dit nummer

geen religie zonder ervaring. Van alle grondleg-
gers van religieuze tradities wordt verteld dat ze een 
intense religieuze ervaring hebben gehad. jezus biddend 
op de berg, de boeddha zittend onder een boom. door 
religieuze ervaringen kom je in contact met god en krijg 
je nieuwe inzichten. of het nu gaat om kleine, alledaagse 
ervaringen of om eenmalige, bijzondere ervaringen die je 
hele leven op zijn kop zetten – pas als je geraakt wordt, 
gaat het geloof voor je leven. 

Geraakt in je kern
tijdens een religieuze ervaring vallen grenzen weg. je 
voelt je intens verbonden – met andere mensen, met de 
natuur, met god. je overstijgt je eigen grenzen en wordt 
opgenomen in een groter geheel. dat geeft een gevoel van 
ontzag en eerbied, van intens geluk en diepe betekenis. 
je voelt je betrokken op de wereld om je heen. 
een ander kenmerk van religieuze ervaringen is dat je de 
dingen in een ander licht gaat zien. je krijgt inzichten 
die je daarvoor niet had en ziet nieuwe perspectieven. 
religieuze ervaringen zijn vaak het begin van een beke-
ring – het gaan leiden van een ander leven.
het is dus paradoxaal: je raakt buiten jezelf, maar tegelij-
kertijd word je geraakt in de kern van wie je bent. 
je wordt meer jezelf dan je ooit was.

Creatieve kortsluiting
hersenonderzoekers laten zien dat een religieuze ervaring 
ontstaat als de hersenen anders gaan functioneren dan 
gewoonlijk. als mensen vermoeid of gestresst zijn, op de 

buiten jezelf. het belang 
Van religieuze erVaring 

grens van waken en slapen. als het dagelijkse bewustzijn 
(dat ervoor zorgt dat je in controle bent) minder goed 
functioneert. logisch denken en zintuiglijke waarneming 
raken dan op de achtergrond. als je je bijvoorbeeld afsluit 
van de buitenwereld door te bidden of te mediteren, 
wordt het mogelijk om in contact te komen met andere, 
meer onbewuste delen van jezelf: gevoel, intuïtie en ver-
beelding. een religieuze ervaring is dus een soort creatie-
ve kortsluiting in de hersenen: de draadjes worden op een 
andere manier aan elkaar gekoppeld. je ziet de dingen 
anders dan anders, en je ziet ‘meer’ dan er is.

Kritische geest
niet alle religieuze ervaringen zijn heilzaam. er zijn ook 
beangstigende ervaringen, waarvan de zin ver te zoeken 
is. denk aan visioenen over het einde van de wereld, 
aan psychotische mensen die god horen zeggen dat ze 
zichzelf pijn moeten doen. ook kunnen religieuze beel-
den gebruikt worden om een menigte op te zwepen en in 
naam van god geweld te plegen. een kritische geest blijft 
daarom noodzakelijk in het religieuze leven. maar zonder 
religieuze ervaring kan het geloof geen persoonlijke bete-
kenis krijgen. religieuze ervaringen overkomen je, je kunt 
ze niet afdwingen. maar je kunt er wel de voedingsbodem 
voor vruchtbaar maken: door middel van religieuze prak-
tijken zoals mediteren, zingen of het kijken naar kunst.

maria verschijnt aan een arm meisje in 

Polen. god spreekt tot mozes vanuit een 

brandende braamstruik.  tijdens een berg-

wandeling word je plotseling overvallen 

door een gevoel van diepe verwondering 

over het leven. Zittend in de kerk raak je 

ontroerd bij het zingen van een lied of het 

licht dat door een raam valt.

door Hetty Zock

Mozes voor de braamstruik, Chagall, datum onbekend
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grote revolvers, dit alles overgoten met pikzwarte epoxy-
hars en gecompleteerd met een stapeling van tientallen 
speakers die stuk voor stuk een historische radiotoe-
spraak lieten horen als die van churchill, reagan en zelfs 
hitler.

Verademend
geen genoegen nemen met het gangbare; aan de kaak 
stellen wat conventioneel is; kritische vragen durven 
blijven stellen; zijn dat ook niet de ingrediënten van 
vrijzinnigheid? Vandaar de ‘klik’ bij het zien van deze 
tentoonstelling, toen ik net met deze zaken bezig was. 
het was beklemmend, maar ook verademend: een protest 
tegen de leegheid van onze westerse geldmaatschappij, 
die door de grijze massa als normaal ervaren wordt. ook 
onze kijkcijfercultuur zal ooit verzwolgen worden door 
een beter idee. dat is toch een troostrijke gedachte?

‘marc bijl (1970) is een veelzijdig kunstenaar 
wiens repertoire onder meer bestaat uit installaties, 
video’s, sculpturen, interventies, graffiti en schilderijen. 
het werk van bijl, dat met een herkenbare beeldtaal 
veelal opgetrokken is uit ruwe bouwmaterialen, golfplaat, 
spiegels, druiperige zwarte epoxy, in combinatie met 
overbekende symbolen, (kunst)historische verwijzingen 
en korte teksten, is een voortdurend onderzoek naar - en 
een ondermijning van - de onderliggende machtsstructu-
ren die de massacultuur kenmerken.’ (citaat www.gronin-
germuseum.nl)

Rauw
Verwacht dus geen ‘mooie’ kunstwerken, waarbij je 
in alle rust de vakkundigheid van de kunstenaar kunt 
bewonderen. hoofdkleur is zwart en voornaamste impres-
sie is rauw, beklemmend. sinds het begin van de abstrac-
te kunst eind 19e eeuw is de rol van de esthetiek in de 
kunst teruggedrongen ten koste van de impact: wat doet 
het kunstwerk met je? Voor een kunstenaar als marc bijl 
is dat dan ook het doel geworden: net als bijvoorbeeld bij 
dada in de vorige eeuw wil hij de toeschouwer betrek-
ken, aan het denken zetten met een kritische blik op de 
wereld om zich heen. want die gééft veel te denken! het 
boek bij de expositie 1 typeert dit met een citaat van elvis 
costello: ‘my ultimate vocation in life is to be an irritant. 
not something actively destructive, but someone who 
irritates, who disorientates. someone who disrupts the 
daily drag of life just enough to leave the victim thinking 
there’s maybe more to it all than the mere humdrum qua-
lity of existence.’

Beklemmend
zo werden we in de ene zaal getroffen door een verblin-
dend zilvergrijze parafrase bij barnett newman onder de 
titel ‘i am not afraid anymore’, in de andere door een 
aantal bewerkingen van het satanische pentagramsym-
bool, tot aan de ‘stars and stripes’ van de amerikaanse 
vlag en een stapel heinekenkratjes toe. weer een andere 
ruimte stond vol levensgrote beelden van adelaars, rui-
ters, batman, vrijheidsbeeld en een lara croft met twee 

i am not afraid anYmore

door Wim Wattel

Herfst 2012 kwamen mijn vrouw en ik bij een bezoek aan het groninger museum min of meer terloops terecht bij de 

tentoonstelling ‘Urban gothic’ met werk van de nederlandse kunstenaar marc Bijl. In tegenstelling tot onze niet al te 

hoog gespannen verwachting (we hebben niet zoveel met ‘gothic’, dachten we) was het een verpletterende ervaring…

tentoonstelling

1 ‘In case you didn’t feel like showing up’, uitgave naI Publishers/da2, 
rotterdam 2009

nieuws

Van aLLeS Wat
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Jubileumboek 
VVP Noord-Holland
Op zondag 31 augustus viert de VVP 
noord-holland haar 100-jarig jubileum 
met een feestelijke dag in het 
Zuiderzeemuseum in enkhuizen. een 
van de hoogtepunten van de dag is de 
presentatie van het jubileumboek ‘de 
kop in de wind’. dit boek vertelt over de 
geschiedenis en ontwikkeling van de 
vrijzinnigheid in de provincie. Op de 
achterflap staat te lezen: ‘noord-holland 
wordt de meest vrijzinnige provincie 
van nederland genoemd: het vrijzinnig 
protestantisme is hier wijdverspreid. 

hoe komt dat? dit boek zoomt in op de 
geschiedenis en ontwikkeling van het 
vrijzinnig protestantisme in de provincie 
en zoekt naar verklaringen voor haar 
grote populariteit. Van de droogmakerij-
en langs de tachtigjarige Oorlog en de 
Franse tijd tot uiteindelijk de negentien-
de en twintigste eeuw; de bloeitijd van 
de georganiseerde vrijzinnigheid.’
er worden drie verhaallijnen gevolgd: 
allereerst de geschiedenis van de familie 
Schuijtemaker, een vooraanstaande 
boerenfamilie die ooggetuige is van de 
noord-hollandse geschiedenis met al 
haar hoogte- en dieptepunten. 
daarnaast is er uitgebreide aandacht 
voor de geschiedenis van de Vereniging 
van Vrijzinnige hervormden (VVh) die 
zich organiseerde in een landelijke, pro-
vinciale en talloze plaatselijke verenigin-
gen. tenslotte komen leden van deze 
VVh aan het woord en vertellen zij hoe 
hun vrijzinnige leven er heeft uitgezien. 
het boek is in de boekhandel of via bol.
com te bestellen voor € 31,95. ISbn: 
9789402121278

Biografie over Anne Zernike
In september verschijnt bij uitgeverij 
meinema ‘Ontelbare enkelvouden’, de 
biografie van anne Zernike, de eerste 
vrouwelijke predikant van nederland. 
Zernike was eerst voorganger bij de 
doopsgezinden en later bij de 
Protestantenbond. VVP-er Froukje 
Pitstra promoveerde op deze biografie 
aan de rijksuniversiteit Groningen. 

Marc Bijl, 2005: All the World Is a Stage

Beeld van Anna en Joachim, van een 

meester uit 1470. Volgens de legende 

uit het Proto-Evangelie van Jacobus, 

een niet bijbels boek, de opa en oma 

van Jezus. Vader en moeder van Maria.

Kerstbundel 2014: 
Van je familie moet je het 
hebben… 

deze titel kan je positief uitleggen, 
maar meestal is het een verzuchting, 
die aangeeft dat wat je hebt of krijgt 
van familie niet erg op prijs wordt 
gesteld. Van je familie krijg je genen 
mee, karaktertrekken, leuke en inge-
wikkelde zaken en voor sommige 
mensen zijn vrienden dichterbij dan 
familieleden. maar toch zeggen we: 
bloed is dikker dan water. In de kerst-
bundel duiken we in de familiege-
schiedenis van Jezus. 
Familieportretten, over zijn genen en 

genesis en waarom de vertellers hem 
familie laten zijn van david en 5 eigen-
zinnige vrouwen. Zijn vader heet Jozef, 
naar de dromer uit Genesis? en we kij-
ken in de kunst naar de innige ontmoe-
ting van Opa Joachim en Oma anna bij 
de Gouden Poort van Jeruzalem. deze 
kerstbundel wordt een soort familieal-
bum van Jezus.
Foekje dijk, annemieke van der Veen, 
alke Liebich, erik Jan tillema en Corrie 
Jacobs werken mee aan deze bundel, die 
eind oktober zal verschijnen. U kunt de 
bundel al bestellen via het landelijke 
bureau (zie colofon), ze zijn leverbaar 
vanaf eind oktober. de prijs is gelijk 
gebleven en bedraagt € 3,50.
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Hoe kijken?
wat denken kunstenaars zelf over hoe er gekeken wordt 
en hoe volgens sommigen gekeken moet worden? ik 
vroeg merijn bolink (amsterdam, 1967), kunstenaar, 
naar zijn gedachten hierover en over zijn eigen kunst. op 
wikipedia staat dat hij beeldhouwer, installatiekunstenaar 
en tekenaar is. in een ander artikel staat, dat hij eerder 
een tedere sloper, een taxidermist, wetenschapper en idee-
enfontein is. merijn kent boeken van de botton en daarin 
vindt hij wel behartenswaardige gedachten, maar de actie 
van de gele vellen die vertellen wat je moet zien, vindt hij 
ingaan tegen het gevoel voor kunst. ‘wat de botton doet 

hoe waanzinnig 
wonderlijK de wereld is… 

is meer hoe een consultant met kunst zou omgaan’. 
de beroemde duitse schilder gerhard richter (dresden, 
1932) zegt dat hij het interpreteren en duiden van zijn 
schilderijen aan de critici en journalisten overlaat en daar 
zelf niet teveel over wil loslaten. dat zou het schilderen 
alleen maar in de weg staan. dit in contrast met kunste-
naars als bijvoorbeeld de amerikaanse beeldhouwer, mul-
timedia- en installatiekunstenaar matthew barney (san 
francisco, 1967) of de deense beeldhouwer en instal-
latiekunstenaar van ijslandse afkomst olafur eliasson 
(Kopenhagen, 1967) die buitengewoon goed en graag over 
hun eigen werk spreken. en tegenwoordig kan je door 
middel van filmpjes en interviews op Youtube ook heel 
direct kennisnemen van hun ideeën.
ook de titel van een kunstwerk stuurt de kijker. je kunt 
een persoonlijk verhaal opdringen. een titel kan ook gras 
voor de voeten wegmaaien. bolink geeft een voorbeeld 
van een kangoeroe onder een boomstam. als je daar 
naast zet: ‘narrow escape’ dan gaat het richting cartoon. 
of als je schrijft: ‘Vrij naar michelangelo’, dan verdwalen 
mensen. (afb 1)

Waarom publiceren?
iedere kunstenaar heeft eigen ideeën over waarom hij of 
zij tentoonstelt. op mijn vraag waarom merijn zijn wer-
ken openbaar maakt antwoordt hij: ‘ik wil mijn verwon-
dering over de wereld delen. hoe waanzinnig wonderlijk 
de wereld is. dat wil ik laten zien. sommige kijkers van 
kunst worden geraakt door wat ze zien, maar kunnen 
dan niet precies de woorden vinden. zoals met poëzie, 
je wordt ontroerd door wat er staat, ook al lijkt het een 
vreemd rijtje woorden.’
waarom kunstenaars hun werk publiek maken heeft vol-
gens hem ook gewoon een zakelijke kant. je bent kunste-
naar en dan moet je gewoon heel hard werken om brood 
op de plank te krijgen. want als je niet rijk bent, een 
erfenis hebt uitstaan of een weldoener hebt, dan is het 
belangrijk dat jouw werk te zien is. 

interview

In het rijksmuseum heeft alain de Botton, de school of life-schrijver en filosoof, gele vellen opgehangen, waarop 

staat hoe je moet kijken naar bepaalde kunstwerken (zie kader). Zijn mening ‘kunst als therapie’ heeft tot zinnige 

en hilarische kritiek geleid. Bovenal is de vraag of het recht doet aan kunstwerken, kunstenaar en kijkers. Kunnen 

we niet in alle vrijheid en met al onze hang-ups kijken naar kunst en als een lieve lust interpreteren?

interview met  Merijn Bolink  door Corrie Jacobs

interview

Kennis kan helpen of in de weg zitten
merijn bolink vindt niet dat kijkers iets van hem hoeven 
te weten. maar als mensen onbewust snappen  waar het 
over gaat, dan willen ze meer weten. dan ontstaat er van-
zelf interesse. maar meer weten kan ook het mooi vinden 
laten verdwijnen. merijn vond de manier van tekenen van 
jan toorop, de belangrijkste nederlandse kunstschilder 
van het symbolisme, vroeger fascinerend. hij verzamelde 
prentjes met engelenfiguren van toorop. tot hij ontdekte 
dat ze afgeknipt waren van een grotere prent waar de 
italiaanse fascist mussolini in het midden stond. toen 
heeft hij er met lede ogen afstand van gedaan. 
is dat erg? soms vind je iets mooi en als je meer weet kan 
je dat onderbouwen of loslaten. in de politiek kies je ook 
iemand en neemt intuïtief van alles aan, maar door meer 
te weten van de daden en concrete programma´s wordt  je 
keuze duidelijker of je zoekt verder. 
je kunt een kunstwerk intuïtief benaderen en puur op 
het gevoel afgaan, maar toch, als je niet weet in welke 
tijd en in welke omstandigheden het gemaakt is, mis je 
beslist een dimensie. het feit dat iemand zijn leven heeft 
geriskeerd om kunst te maken onder een dictatoriaal 
bewind heeft een enorme invloed op hoe je dat werk 
ziet. sommige altaarkunstwerken uit de 14e eeuw, die als 
geloofsgeschenk bedoeld waren,  zouden in een tentoon-
stelling van hedendaagse kunst niet misstaan. maar als je 
zo naar kunst kijkt,  kijk je alleen naar plaatjes en wordt 
het oppervlakkig. hetzelfde werk kan dus in een andere 
context iets heel anders betekenen.

Op gevoel…
bolink realiseert  zich dat heel veel zaken een grote mate 
van tijdelijkheid hebben. dingen die je vijf jaar geleden 
mooi vond of wat je vroeger goed vond, ach, die zijn 
voorbijgegaan. 
over zijn eigen werk: toch de heimelijke ambitie hebben 
dat mensen voelen wat jij voelt en dat ze naar iets waar-
achtigs kijken. dan vertelt hij dat hij zag hoe mensen 
ontroerd waren over zijn stoel, waarvan je tegelijk de 
binnen- en buitenkant kon zien. het gevoel was overgeko-
men (afb 2). merijn had diezelfde ervaring bij een schil-
derij van de lets-amerikaanse schilder mark rothko. hij 
was in tranen.  

deze zomer (nog t/m 7 september!) lieten de britse 
schrijvers en filosofen alain de botton & John armstrong 
in het rijksmuseum zien wat kunst voor de bezoeker kan 
betekenen. niet zozeer vanuit (kunst)historisch oogpunt, 
maar met nadruk op het therapeutisch effect dat kunst 
kan hebben en de levensvragen die kunst kan beant-
woorden. de botton (1969) en armstrong (1966) becom-
mentariëren in de tentoonstelling art Is therapy 150 
kunstwerken uit de presentatie van het gehele 
rijksmuseum, van de middeleeuwen tot en met de 20ste 
eeuw, inclusief het aziatisch Paviljoen, maar ook schrij-
ven zij teksten bij de winkel, het café, de garderobe en de 
entree. tevens maken zij een keuze van ca. 40 prenten uit 
het Prentenkabinet van het museum. de teksten zijn 
vormgegeven door Irma boom en toegevoegd aan de 
oorspronkelijke museumteksten. Zij werpen volgens de 
botton en armstrong een geheel nieuw licht op de 
rijksmuseum-collectie. de filosofen brengen met deze 
tentoonstelling voor de eerste keer hun theorieën in de 
praktijk die zij verwoordden in hun nieuwste boek art as 
therapy. (tekst website rijksmuseum:)
https://www.rijksmuseum.nl/nl/art-is-therapy

Over weten 
Ook rembrandt was geen lieverdje. rembrandt en 
Geertje dirxc’s verhouding is een akelige geschiedenis, 
waar heel veel verschillende interpretaties mogelijk zijn. 
een conflict over sieraden, geclaimde rechten vanwege 
een wel of niet bestaande relatie eindigt voor Geertje in 
het Spinhuis. rembrandt zorgde er samen met haar fami-
lie voor dat ze vele jaren werd opgesloten. en het kostte 
haar haar gezondheid. Weten we van die relatie genoeg 
om erover te oordelen? had rembrandt wraakzuchtige 
trekken of heeft hij uit armoede en verliefdheid foute 
keuzes gemaakt?  en wat betekent dat weten voor ons 
kijken?  

1)  Zonder titel (kangoeroe), 2010, kunststof, boomstam,  
ca 0,5 x 2,5 x 2 m

2)  Zonder titel (holle stoel en kern van stoel), 1990,  
bewerkt materiaal van één stoel

 3)  Oraly&Magaly Seffini, 1996, konijnenvacht, lexanglas,  
2 x 90 x 80 cm
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  themadag  inhoud

Van harte nodigen wij u uit voor een landelijke themadag 
over rembrandt van rijn in Vrijburg in amsterdam op 
zaterdag 22 november 2014. in navolging van het succes 
van ons eeuwfeest willen wij u een boeiende en inspi-
rerende dag aanbieden rond de werken van rembrandt. 
leidraad van de dag zal zijn: waarom komen men-
sen, door de eeuwen heen en uit de hele wereld, naar 
rembrandt kijken?  in de middag wordt er een bezoek 
gebracht aan het prachtig gerestaureerde rijksmuseum in 
amsterdam wat op zichzelf al een belevenis is.

in de ochtend is er een lezing door sociaal-geografe en 
theologe gerda hoekveld. zij schreef het boek ‘de god 
van rembrandt’. in haar visie was rembrandt vrijzinnig 
en zij zal dat toelichten in haar lezing. daarnaast zal 
corrie jacobs op zoek gaan naar ‘wat rembrandt uniek 
maakt’. wat brengen de mensen op zijn schilderijen bij 
ons te weeg? het is iets met kijken, dat is zeker. in de 
middag kunt u zelf in kleine groepen met opdrachten aan 
de slag in het rijksmuseum.

het belooft een prachtige dag te worden waarbij wij u 
ook de gelegenheid bieden om kinderen en kleinkinderen 
van (ongeveer) 6–12 jaar mee te nemen. Voor hen is er 
een eigen programma met een interactief deel en een spe-
ciale rondleiding in het rijksmuseum.

Voorlopig dagprogramma
10:00 - 10:30 ontvangst met koffie en thee
10:30 - 12:00 ochtendprogramma met lezingen
12:00 - 12:45 lunch en ontmoeting 
12:45 - 13:30 met openbaar Vervoer naar het rijks
13:30 - 15:30 excursie rijksmuseum

Opgave en kosten
u kunt zich voor deze dag aanmelden tot 1 november bij 
het bureau per telefoon (030-2322155) of per e-mail 
(info@vrijzinnig.nl). 
deelname aan de dag kost € 20, exclusief vervoer en toe-
gang rijksmuseum. Voor kinderen / kleinkinderen is de 
gehele dag gratis.
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