
 

  

Jan Tregot moest even aan de Duitse organisatoren uitleggen wat hij bedoelde met dit beeld, 'De laatste 

Dagen'. 

Werk van Martje Verhoeven. 

Waar exposeer je een doe-het-zelf- 
messias? 

NIJMEGEN/KRANENBURG 

Het is de eerste samenwerking tussen een Nijmeegs kunstcentrum en een 
Kranenburgs museum: 'Kunst en Religie'. Met onbedoelde meerwaarde.  

MARTIN PIETERSE 

Er zijn in ons land niet veel mensen die nog naar de kerk gaan. Religie is echter een 

geliefd thema, ook onder kunstenaars. Al was het maar om er eens flink op af te 

geven. De dubbelexpositie Kunst en Religie, in Nijmegen en in het Duitse 

Kranenburg, voert de discussie rond religie en kunst soms op het scherpst van de 

snede. 

 



Kunst en Religie is een eerste samenwerking tussen kunstcentrum Kunstmagazijn in 

Nijmegen en museum Katharinenhof in Kranenburg. De tentoonstelling toont werk 

van vijftien Nederlandse en Duitse kunstenaars uit de grensregio. In de toekomst 

moeten meer gezamenlijke exposities volgen. 

 

De samenwerking lijkt logisch. De grens tussen Nijmegen en Kranenburg is al 

eeuwenlang vloeiend. Aan weerszijden van de grens bestaan echter ook grote 

verschillen, juist op het gebied van geloof. 

 

De vele ex-katholieken in Nijmegen gaan losjes om met religie. Een flinke mep 

richting kerk moet kunnen. Zo exposeert Kunstmagazijn onder andere werk van Bart 

Jansen. Prominent in de expositieruimte hangt zijn metershoge schilderij van een 

Christusfiguur aan het kruis, die zichzelf met een schroefboormachine 

kruiskopschroeven in de linker handpalm draait. Best heftig en confronterend. Juist 

daarom kozen de Nederlandse organisatoren ervoor, om dit schilderij op de affiche 

en op de flyers te zetten. Dat moet kunnen, in Nijmegen. 

 

De regio rond Kranenburg is echter traditioneel katholiek. Daar nemen ze het geloof 

nog serieus, en blieven ze geen doe-het-zelfmessias met een Black & Decker. 

 

Met het gevolg dat er voor het Kranenburgse deel van de expositie aparte affiches en 

flyers moesten worden gemaakt, met een ander kunstwerk. 

 

Dat werd een Christusfiguur van Jan Tregot, tentoongesteld in Katharinenhof. Tregot 

hergebruikt antieke beelden van Christus in zijn objecten, maar doet dat heel 

ingetogen. 

 

Desondanks moest ook Tregot even aan de Duitse organisatoren uitleggen, wat hij 

bedoelde met zijn beeld De laatste Dagen: een bloederige, aan stukken gesneden 

Christus die herinnert aan alle mensen die ook nu nog om hun geloof worden 

gemarteld. Niet om het kunstwerk af te wijzen, maar om eventuele vragen uit het 

publiek beter te kunnen beantwoorden. 

 

Ondanks alle voorzichtigheid waren er naar verluidt vóór de opening toch 

Kranenburgers, die op straat demonstreerden tegen de 'godslastering' in het 

museum. Nijmegenaren en Kranenburgers leven in dezelfde regio, maar hebben 



blijkbaar sterk verschillende opvattingen over religie en kunst. 

 

Dat spanningsveld is feitelijk een onbedoelde meerwaarde geworden van de 

expositie, want het geeft stof tot dialoog en verdieping. 

 

Kunst en Religie gaat overigens niet alleen over Christus en kerk. Birgit Brebeck-Paul 

maakte bijvoorbeeld een Tibetaanse gebedsmolen van industrieel afval, waarvan je 

de trommels met de hand in beweging kunt brengen. Haar gebedsmolen in 

Kranenburg is echter niet voorzien van gebeden, maar van dollartekens. 

 

De god van het geld mogen we immers ook niet vergeten. 

 

Museum Katharinenhof exposeert op zolder een vaste collectie christelijke 

devotionalia, van reliekschrijnen tot bidprentjes. 

 

Het zijn getuigen van een vroom vertrouwen in Gods bijstand, in een wrede en 

onvoorspelbare wereld. Dagmar Reichel gebruikte deze zaal als achtergrond voor 

haar installatie Trost und Leid: enige tientallen oplichtende 'gedachtenballonnetjes' 

op de vloer, met bijbelcitaten en spreuken, die gelovigen vroeger steun gaven in hun 

harde werkelijkheid. 

 

Reichel trekt dat volksgeloof naar de huidige tijd, door bij het begin van de zaal de 

harde werkelijkheid van nu te laten horen: de stem van een opgefokte Donald Trump, 

die dreigt om iedereen die hem niet bevalt aan te pakken. 

 

Martje Verhoeven vulde een museumvitrine met allerlei voorwerpen van hout, 

schelpen, en weefsels van rendierhaar. Het ziet er heel 'Afrikaans' uit, als gemaakt 

door een toverdokter. Ergens temidden van die sjamanistische voorwerpen zie je dan 

hosties en kruisen, en een avondmaalkelk, aan de buitenkant bekleed met bont. 

 

Waarmee Verhoeven heel mooi aantoont dat het kruisbeeld en de afgodsbeelden 

van de wonderdokter bij elkaar horen. En dat het altijd heel aardse mensen zijn, die 

aan het goddelijke een (kunstzinnige) vorm geven. 

 

Kunst en Religie, tot en met 14 mei. Kunstmagazijn Kanunnik Mijlinckstraat 1 

Nijmegen: woensdag tot en met vrijdag 14.00 tot 18.00, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur. 



Museum Katharinenhof Mühlenstrasse 9 Kranenburg: dinsdag tot en met zondag 

14.00 tot 17.00 uur. 

 


