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Het heeft even geduurd, maar er ligt weer een verse Sjoch! voor je klaar. Eén met 
veel informatie: ik begin met een uitspraak van Churchill, daarna iets over de expo 
in Tsjechië. Informatie over Jeroen Bosch in het Brabants Museum en de parallelle 
expo van New Place Art Gallery. En de overdracht van het schilderij ‘De hemel gaat 
open’ op 14 februari in de Dorpskerk van Woubrugge.   
Veel lees- en kijkplezier gewenst!  

1. CHURCHILL  
Hoewel ik (gelukkig) nooit subsidie heb gehad en het niet goed vind dat het 
‘zomaar’ wordt verstrekt, weet ik dat ‘cultuur’ erg belangrijk is. Voor het 
welbevinden van mens en in de opvoeding, denk maar aan muziekonderwijs. 
Daarom wil ik je de volgende uitspraak van Churchill (Engelse premier tijdens de 
Tweede Wereldoorlog) niet onthouden. Toen een minister hem vroeg of het niet 
handig was ‘Cultuur’ te korten ten gunste van ‘Defensie’, was zijn antwoord: “Nee, 
want daar vechten we juist voor!”  

2. EXPO IN TSJECHIE  
Deze tentoonstelling is vanaf 27 februari tot en met 2 juni 2016 in het stadje 
Horažďovice. Rond deze stad heb ik een groot aantal kunstwerken van de omgeving 
gemaakt, etsen, zeefdrukken en vooral pasteltekeningen.  

Op 27 februari was de opening. Deze werd verricht door de directeur Mgr. Iva  
Košatková. Ik heb een paar dingen over mijn kunstenaarschap verteld en een korte 
rondleiding gedaan (in het Duits, simultaan vertaald in het Tsjechisch). Goede en 
geïnteresseerde opkomst, ca 60 personen. Breed van samenstelling, zoals enkele 
‘hoogwaardigheidsbekleders’ en een aantal jonge mensen. Dus niet alleen de 
‘Grijze Golf’. De galerie is mooi, net opgeknapt, goede verlichting, apparatuur voor 
een goede atmosfeer e.d. Hieronder enkele sfeerplaatjes  
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De burgemeester 
voor de eerste 
keer, tijdens de 
inrichting 

  
 

 
 
Cadeau voor de directeur (Links naast me) en het museum/de 

galerie. 

 
 
 
Ik heb ook ander werk 
van me opgehangen, 
waaronder een aantal 
portretten. Daar waren 
deze twee oude dames 
weg van. We konden 
elkaar niet verstaan, 
maar ik werd een paar 
keer over mijn arm 
geaaid: ‘Schön!  
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Wat is een zeefdruk? Zij: Engels. Hij alleen Tsjechisch 
 

Op mijn site onder Nieuws staat de Duitse folder van de expo in Tsjechië. 
http://www.feikedevries.nl/nieuws (2)  
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3. JEROEN BOSCH en Feike de Vries  
Het de meesten niet ontgaan zijn dat er een grote Jeroen Bosch tentoonstelling in 
het Noordbrabants Museum is georganiseerd met werken uit diverse buitenlandse 
musea. ‘Jheronimus Bosch, visioenen van een genie’ is te zien van 13 februari t/m 
8 mei 2016. Het museum is dagelijks geopend van 9 tot 19.00 uur. Van te voren 
moet er een ticket gekocht worden! Zie lange link:  

http://boschexpo.hetnoordbrabantsmuseum.nl/nl?gclid=CjwKEAiAmNW2BRDL4 
KqS3vmqgUESJABiiwDTT6TtwHGSEqy7p8k1y6dfdieZjM7xkU6ZQx_Bnym2X 
xoC_gLw_wcB   
Tip, neem een digitale gids. Enkele jaren geleden heb ik de Jeroen Bosch 
tentoonstelling in het Boymans van Beuningen, Rotterdam bezocht en kreeg daar de 
unieke mogelijkheid dat olv een kunsthistoricus te doen. Bij het werk van Jeroen 
Bosch moeten je ogen wel geopend worden!  

 

 
In de New Place Art Gallery, rechtsom vanuit de museum, tweede pand (!) is een 
aan Jeroen Bosch gerelateerde expositie. Werk, geïnspireerd door Jeroen Bosch. 
Heel divers. Ik ‘hang’ daar ook met een drieluik ‘Wat gezegd is, is waar’. Reeds 
aangekondigd in de voorgaande Sjoch!’s, 38 en 39. Zie voor afbeelding: 
http://www.feikedevries.nl/nieuws  (3) In een groot formaat, mooi in detail te 
bekijken. 

 

4. OVERHANDIGEN KUNSTWERK ‘De hemel gaat open’.  
Tijdens de restauratie van de Dorpskerk in Woubrugge (2015) kon er gekerkt 

worden in de andere PKN-gemeente in Woubrugge (Geref. Kerk). Nadat de kerk 

opgeknapt was kreeg ik de opdracht van de Ned. Herv. Gemeente (Dorpskerk) een 

schilderij te maken als dank voor de verleende gastvrijheid. Op zondag 14 februari 

werd dit schilderij overhandigd aan de vertegenwoordiging van de Geref. Kerk. De 

opdracht was kort en duidelijk: Maak iets dat de goede samenwerking duidelijk 

maakt. Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Voor mij is een van de meest 

sprekende verhalen over dit onderwerp in de Bijbel, het verhaal van de vier vrienden 

die hun gehandicapte vriend ondanks vele obstakels toch bij Jezus krijgen. Lees het 

maar na in Marcus 2:1-12 (zie hieronder) 

De preek en de liederen hadden te maken met het thema van het schilderij. Na de 

preek mocht ik een paar dingen zeggen over deze opdracht.   

Ik heb onder anderen gezegd dat ik me erg vereerd voelde en me een beetje zie tussen 

de vroegere schilders die vele opdrachten kregen van de (RK) kerk. Mijn voordeel 

was dat ik weinig restricties opgelegd kreeg en ik heb een aantal dingen uitgelegd 

over het schilderij. Dat wil ik nu ook graag doen. Eerst het kunstwerk:  

Zie: http://www.feikedevries.nl/nieuws (4). Groot formaat, om de details te kunnen 

zien. 

Foto’s hieronder zijn gemaakt door Eb van de Vechte (Woubrugge) tijdens de kerk-

dienst. 

  

Ik heb me bij het schilderen van dit 

werk toch wel enigszins laten leiden 

door de vroege renaissance-

schilders, die voor het eerst 

individuen schilderden, mensen met 

een eigen karakter en zichtbare 

emotie. Deze schilders bleven ook 

heel dicht bij het ‘gewone’, later 

kwam er meer ‘drama’ 

(bombastisch) in het werk van de 

kunstenaars. Daarom is het ook niet 

extra druk in het vertrek waar Jezus 

is. Ik heb namelijk alle aanwezige 

mensen een ‘emotie’ willen geven: 

aandachtig, veroordelend, afwach-

tend, met sympathie, antipathie, 

enz.   

De situering is modern, alleen Jezus 

is ‘herkenbaar’. Kleding, licht-

koepel, e.d. zijn van nu. Jezus is 

betrokken bij de man die voor hem 

neerdaalt, hij ‘haalt hem binnen’. 

Uiteraard waren het in de Bijbel vier 

mannen, maar ik heb er een vrouw 

bijgevoegd. De hemel rondom is 

donker, er komt geen licht door. Op 

lange hoge ladders staan wijzèlf en 

smeren continue de hemel dicht. Zelfmedelijden kan je het zicht op hulp ontnemen 

(en een ‘engel’ komt niet alleen van ‘boven’!).  

Deze vier vrienden creëren een gat in de hemel (zelfde vorm als het gat in het dak): 

‘de hemel gaat open!’  

Heel verrassend was voor mij dat dit verhaal heel universeel is. Het schilderij is 

tijdens de ‘opbouw’ door diverse niet religieuze mensen bekeken. Sommigen 

vertelden dat ze bepaalde dingen zelf in hun leven hadden ervaren (zoals 

bijvoorbeeld hulp die je soms liever niet wilt, omdat het confronterend is. Zó smeer 

je dus de hemel dicht) 

 
EEN ZIEKE MAN KOMT BIJ JEZUS 
Het Bijbelverhaal (uit de Bijbel in gewone taal) 
 
Een tijdje later kwam Jezus terug in Kafarnaüm. Toen de mensen hoorden dat hij 
er weer was, kwamen ze allemaal naar zijn huis. Zelfs buiten voor de deur was er 
geen plaats meer, Jezus vertelde de mensen over God.   
Toen kwamen er nog vier mensen aan. Ze droegen een man die niet kon lopen.  
Maar door de drukte konden hem niet bij Jezus brengen. Daarom maakten ze 
een gat in het dak, precies boven Jezus. Ze lieten hun zieke vriend op zijn 
draagbed naar beneden zakken.  
Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet 
kon lopen: 'Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.'  
Er zaten een paar wetsdieraren tussen de mensen. Die dachten bij zichzelf: 
Zoiets mag hij helemaal niet zeggen! Hij beledigt God. Alleen God kan de zonden 
van mensen vergeven!  
Maar Jezus wist wat ze dachten.  
Daarom zei hij tegen hen: 'Het is anders dan jullie denken. Het lijkt makkelijk om 
tegen iemand die niet kan lopen, te zeggen: 'Ik vergeef je alles wat je verkeerd 
gedaan hebt.' Het lijkt veel moeilijker om tegen hem te zeggen: 'Sta op, pak je 
draagbed op, en ga lopen.'  
Maar ik ben de Mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om te vergeven. Dat 
zal ik jullie laten zien.' Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen: 'Sta op, pak 
je draagbed op, en loop naar huis.'  
Meteen stond de man op. Hij pakte zijn bed op en liep weg.   
Iedereen had gezien wat er gebeurd was. De mensen waren diep onder de 
indruk. Ze dankten God en zeiden: 'Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt!'  
 

6. KUNSTUITLEEN 
Misschien denk je wel eens: ‘Ik zou best een schilderij van Feike willen kopen, maar 

ik weet niet of ik dat ‘altijd’ mooi zal vinden’. Of je hebt iets gezien dat je eigenlijk 

wat te duur vindt. Dan bestaat er bij mij de mogelijkheid om kunst te lenen. Je betaalt 

voor een bepaalde – vooraf overeengekomen – periode een vast maandelijks bedrag. 

Op de administratiekosten na, is het bedrag een spaarbedrag. Dat betekent dat je het 

gespaarde deel kunt besteden aan een (deel van) de/een aankoop. 

Wil je hier meer over weten, zie: 

http://www.feikedevries.nl/kunstuitleen  

Een prachtige manier om goedkoop aan 

echte kunst aan de muur te komen. Het 

kost je dus bijna niets!  

 

 

 

 

Zeefdruk Hejná (Tsjechie): 
‘Winteravond’ 
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