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Kunst stelt ons in staat onze plek onder de zon,
ergens tussen de aarde en de hemel in, te heroverwegen. Nooit komen we helemaal los van de
aarde. Maar kunnen we wel helemaal opgaan in
de aarde? Gé-Karel van der Sterren werkt aan een
oeuvre dat enerzijds gaat over het fysieke schilderen: de stoí het materiaal, de beweging die hij
maakt daar en dan. Anderzijds wijst zijn werk
verder dan het puur stoffelijke en lichamelijke
van het schilderen, naar de wereld die we als
mensen voor onszelf maken en zijn.
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jongen en een wouw in zwemkleding. De wouw
tig, op haar bui( languit over een bergzand.Bakkend
indezon.De jongen zítovercínd,watingezakt.Is hij te

en

warm geworden? Denkt hij erover om maar eens even een
verkoelende duik te nemen? Zíjnhaar lijkt nat aanzijnhoofd
te plakken. Een strandtafereel. Tenminste... dat is de plek
waar je een dergelijk tafereel zoaplaetsen. De schilder, GéKarel van der Sterren, heeft de omgeving bíjnaabstract gemaakt. De kleur van de verf op de bovenste helft van het doek
is blauw. Dat past

bij de hemel, de lucht. Gé-Ihrelheeftzelfs
in de blauwe

een suggestie van een horizon gegeven door

wolken horaontale beweginge n te zetteÍI. D aar zos het
blauw naar water , de zee kunnen wijzen. De vlekken en bewegingen in de v efi. zou je kunn enlezen als wolken. Donker,
kolkend. Een dreigende lucht. Over de zee komt onweer aanrollen. Boven de benen van dejongen en de vrouw is een vlak
geschilderd met een wat vergrijsd blauw, haast richting violet. Alles onder de wouw heeft een rode of bruine kleur. De
verf is daat dan, haast ffansparant. De strucírur van het doek
schijnt erdoorheen. Het rode en bruine wijst naar aardeof, als
het een strandtafereel is, naar zand.Waar de figuren herkenbaarverwíjzerlnaeÍ mensen, daar is de omgeving ambigu. Is
het wel een strand? Of is het toch gewoon vefi.díemetgïove
bewegingen is aangebracht en door veel verdun@gin wolken is opgedroogd? Behalve de kleuren die naar hemel, aarde
en water kunnen verwíjzen, is er eigenlijkgeen

duidelijke

verwíjzíngnaar een landschap, een plek onder dezot.
De jongen is herkenbear,zíjnbeeld'klopt'met hoe we de
werkelijkheidzien. Maar de vrouw is wel erg bruin gebakken.
Zíj ís geschilderd met rood enzwaÍt. De kwast heeft de bolling van haar lichaam gevolgd,waardoor het een sterk plas-
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tisch karakter heeft gekregen. Maar hetgezicht roept ookgedachten aan spieren op.Zoaze gevíLdziljn? Diegedachte
maakt de afbeelding luguber, morbide.

Wat is de mens?
Goede beeldende kunst doet ons iets ervaren van wat het is

om mens tezgnop aarde.l De Franse filosoofPaul Ricoeur
haaltzíjnDuitse collega MarcínHeidegger aan om dit te ver-

duidelijken:'hetztlndedathetzíjnbegrijpd.2Ricoeurzegt
dat een kunstwerk ons voor het probleem stelt van'de zinvan
het bestaan: het is de bemiddehng waardoor wíj onszeLf
fleren) begrijpen'.3Waten wie we dachten tezíjn, wordt bevraagd.We ontdekken een nieuwe, een andere manier om
onszelf.tebegrijpen. Wat is de mens?4 Wie ben ik?
Het werk van Gé-Karel heeft een dubbelzinnígkarakter. Het
is herkenbaat eÍ\ook weer niet. Het is verf op een doek, maar

in

kleuren, vorÍnen en bewegingen lijken we een plek te
herkennen. De figurenzíjnherkenbaar,meeÍ tegelijk is de
manier vraarop de wouw is geschilderd ook vervreemdend.
Het klopt niet helemaal met wat we zouden verwachten. De
figuren zíjncentraal geplaatst in de compositie, de omgeving
lijkt te zíjngemaakt om hen. Deze mensen: ze hadden een
plek nodig om mens te worden. De'wereld' vanverf en beweglng om hen heen bestaat ter wille van hen. Wij als kijkers
moeten in die vlekken, wolken en bewegingen samenhang
aanbrengen. De mens brengt samenhang aan in het universum waarin hij is geworpen. Maar wat is de mens? In het eerde

ste scheppingsverhaal van Genesis

saat geschreven:'God

schiep de mens als zíjnbeeld; als het beeld van God schiep

Hij

hem; mannelijk en wouwelijk schiep Hij hen.'5 Gé-KareI
schilderde hier de mens, mannelijk en vrouwelijk schilderde
hij hen. Maar niet alleen dat. Het werk lijkt meer tezeggen
over de aard en het wezen van de mens. Wellicht ook over de

mens' ín deze w ercldaj l?6

De mogelijkheid van de mogelflkheid
jongen komt overeind vanuit het middelpunt. Zíjnhoofd
wordt omlijst door het blauw, de wolken, de hemel. De vrouw
lrgt op haar buik op aarde. Haarlijflijkt uit het bruin en rood
van de aardegenomen.T We zien haar lijf plastisch, sterk stoffelijk Alsof haar binnenste niet meer bekleed is met menselijke huid. Ontmaskerd. De rabbijn Harold Kushner zegcover
het'ons' waawanGod spreekt bij de schepping van de mens
in het eerste scheppingsverhaal, de plrnalis malestatis,dat het
enerzijds verwijst naarGodenanderutlds naar de dieren die
hij al op de aardeheeft laten ontstaan.s In het werk vanGé-

De
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untitled, ocryl en olieverf op doek,27o x 2oS cm, 2oo2. Cé-Karel van der Sterren (www.gekarel.com) werd in 1969 geboren in
Stadskanaal en studeerde in 1995 af aan de Academie voor Beeldende Kunst van Enschede. Hij exposeerde in binnen- en
buitenland en zijn werk is opgenomen in diverse musea en privé- en bedrijfscollecties. Hij won verschillende prijzen en stipendia voor zijn werk. Momenteel is h'rj betrokken bij de galeries Jaap Sleper (Utrecht), Steendrukker'rj (Amsterdam) en
DomArte (Rucphen). Cé-Karelwoont en werkt in Amsterdam.
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lijkt ook zoíets aan de hand tezíjn. Enerzijds is de mens
stof van deaarde,een dierlijk wezen.Maar de mens kanzichzelídaarboven verheffen: rechtop gaanzítten Hij is dan met
Karel

vo o rs

telling is amb igu : enerzíj ds herkenb aa r, anderuíj ds to ch

vooral abstract. Eneruijds

tijd

zíjnhoofdin

de wolken, in de hemel. Hij kijkt neer op zíchzelf: eenwezendat met zijn buik op de aarde ligt, uit aarde

v erf.

ontsproten; en tegelijk een wezen dat denkt en zich bewust is
vanzíjnbestaan.
Kushner denkt verder over de'goddelijke', de hemelse kant
van de mens.9 Hij zegtdat mensen anders dan dieren niet beperkt zijn tor hun lichamelijkheid. De geest is bezig me t vragen van goed en kwaad, en stelt ons in staat'nee' tezeggen
tegen onze instin«en.Zo wordt voor de mens het mannelijke
en het vrouwelijke geproblematiseerd. Voor dieren is seks
eenvoudig,maaÍ voor mensen een probleem. We kunnen seks
beleven als een goede kracht, maaÍ ook als een verwoestende
kracht. Iets waar je jezeLf.aankunt uitleveren.Zo komen we

D rs. M. A. H .

uitbij

Ssren Kierkegaard: hoe verhouden we ons

totonzewíj-

heid?lo'De mogelijkheid van de mogelijkheid' roept een existentiële angst op. Het lijkt me datGé-Karel.zíchmet dit werk
afwaagt,zeker als ik het plaats in de context van zíjnoeawe,
hoe wij omgaan met onze vrijheid als hedendaagse mensen.
Het hedonísme kan een uitlevedngzíjnaan het domme genieten. Genieten dat niet meer goed voorje is. Gé-lGrel

lijkt

het werk een venster op een

en een plek, anderuijds is het toch gewoon een doek met
ercp. Hemel en aarde.

Kns e is b eeldend kunstenaar en theolo o B (w ww .t on-

Wuse,nl).

Noten
r De Amerikaanse

kunstenaar Lawrence Weiner wordt door Ann Goldstein, directeur van het StedelijkAmsterdarn, geciteer& 'een kunstwerk
stelt ons in staat onze plek onder de zon te heroverwegen'. (Marcel ten

Hooven, De Groene Amstudommu m. 9, zotz.)
GvL 432, Hilversum: Gooi & Sticht t984:'Een mens te zijn op aarde', tekst
!V. Barnard, muziek Straatsburg 1545.

z

Paul Ricoea4Íekst enbetekenis,Baarn: Ambo L99L,34.

3
4
5

Psalm8.

Ricoeur, a.w.6t.
Gen. rz7

(f,lillibrordvetahng ry9).

6 GvL 432:Een mens te zijn op aarde', zie noot t.
7 ELLen ten Wolde wijst erop dat er een grote gelijkenis bestaat tussen het
Hebreeuwse woord voor mens in het eerste Genesisverhaal('adorfl en het
woord voor aardbodem ('adamnh), waaruit God de stof neemt om de
mens te voflnen (Ellen ten Wolde, Het paradíjs,Zoetermeer: Meinema

plaatst de mens tegen een dreigende achtergrond. De hedonistische samenleving heeft een onvreerslucht bovenzích

zoo6, to). Bovendien zegt Ten Wolde dat deze beide woorden eenzelfde
stam hebben,namelijk'adnm: 'rood' of 'roodzijn'. Ze legt daarmee een

hangen: de uitbuitingvan de aarde. Hetgenieten waarvan we
ziek worden.

verbinding met de rode kleur van de aarde in het Heilige Land, het land
van het oude IsraëI.

8

Tussen hemel en aarde
Het afgebeelde werk vanGé-Karel van der Sterren uitzooz
toont ons onszelf als dubbelzínnígewezens. Wezens diezich
ergens flrssen de hemel en de aarde

Harold Kushner, ALs't kwaalgoedemensenfieJt,Baarn: Ten Have ry83,7r.
9 Kushner, a.w.7z-7+
ro Soren Kierkegaard,Hetbegip Angst,Budel: Damon zoo9.

in bevinden. Geworpen in

een universum waaraan we zelf.betekenis moeten geven. De

I

a

Religieuze diversiteit en sociale cohesie
ln het religíeuze landschap van Nederland heeft een aardverschuiving
plaatsgevonden. Aan het begin van de
twintigste eeuw was twee procent van
de Nederlanders geen lid van een kerk.
Anno zot3 is datzo'n zestig procent
van de bevolking. De kerken lopen leeg
- een verschijnsel dat in alle West-Europese landen te zien is.
Betekent dit dat mensen in onze gesecu la riseerde samenlevi ng a religieus
zijn geworden? Niet per se. Veel mensen zoeken op een onconventionele
manier naar wat waarde en richting
aan hun leven kan geven. De mondig
geworden burger neemt het heft in
eigen hand en beslist zelf wat in de
versch il lende levensbeschouwelijke
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tradities voor het dagelijkse leven
oriëntatie biedt. Met behulp van een
grote variëteit aa n levensbeschouwingen en religieus getínte rituelen, die

nieuwe gelovigen k'rjken over de gren-

tradities heen en
leggen verbindi ngen tussen daa rvoor
gescheiden werelden, een ontwikkezen van religieuze

hU bij vrienden, cdllega's, in cursussen,

ling die in Azië al lang wordt geprakti-

tijdens reizen of bij het surfen op het
world wide web tegenkomt, stelt de
niet langer aan het instituut gebonden'gelovige' (m/v) zij n zi ngevings-

seerd.

pakket zelf samen.
Deze' patchwork-rel igiositeit' be kommert zich niet om het principe van
monotheïstische ge loofszu iverheid.
ldentiteiten vloeien in elkaar over en
vermengen zich. Er ontstaan hybride
levensstij len en mensen ontwi kkelen
meervoudige cu ltu rele en levensbeschouwel ijke identiteiten. Deze
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