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'Dedood en de

kunst verwijzen

beide naar een

dimensie achter

de werkelijkheid'

BeeSdend kynstenaar Huub Kortekaas over dood en kunst

Op zoek naar de juiste tekens

Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag was

deze zomer op zijn woon- en werkplek - de Tempelhof

in Winssen - een overzichtstentoonstelling te zien van

het werk van beeldende kunstenaar Huub Kortekaas.

Daarbij ook een aantal kunstwerken die met de dood te

maken hebben. Zijn meeste recente zijn de 'Iconen'.

"Zij stralen de eenvoud uit die ik al vijftig jaar zocht."

Zijn belangstelling voor de grafcultuur werd
gewekt in 1984. Twee vriendinnen vroegen hem
om nog tijdens hun leven graftekens voor hen te
maken. "Hierdoor werd ik mij bewust dat dood
en leven onherroepelijk met elkaar verbonden
zijn. De dood is de ultieme ervaring van de
individuele mens. We zouden dat afscheid dus
best bewuster vorm mogen geven door er tijdens
ons leven al over na te denken."
Het is duidelijk dat Kortekaas behalve kunste-
naar ook filosoof is. Hij denkt na over het leven
en over de dood, want leven en dood zijn in zijn
filosofie onlosmakelijk met elkaar verbonden.
"De twee bronzen gedenktekens die ik voor deze
vriendinnen heb ontworpen, zijn gefnspireerd
op ons gemeenschappelijk geloof in het leven
waarin de dood beleefd wordt als een overgang
naar een nieuwe onbekende dimensie. In de
graftekens die ik heb gemaakt, stel ik deze
gedachte centraal en probeer ik tot een op de
persoon gerichte specifieke vorm te komen."

Taboe
In veel culturen wordt de dood beleefd als een
nieuw begin: het begin van een reis naar het
eeuwige, naar het alles. Helaas, zo constateert de
kunstenaar, was de uitvaartbranche in de twintig-
ste eeuw verworden tot een 'uit handen nemeri.
De dood was taboe geworden en dat had, volgens
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de zeventigjarige Kortekaas alles te maken met de nivellering.
"Door de nivelleringsgedachte moest iedereen hetzelfde zijn.
Als iedereen nu maar dezelfde blauwe spijkerbroek zou dra-
gen, dan zouden de onterechte verschillen tussen de mensen
opgelost worden. Er zou geen autoriteit meer zijn die bepaalde
wat goed was en wat niet. Iedereen hetzelfde, dus ook dezelfde
graven met dezelfde standaardmaten voor iedereen."
Een andere oorzaak waardoor de dood 'onzichtbaar' werd, was
de economische situatie na de Tweede Wereldoorlog. Het ging
het weer goed met Nederland, de inkomens stegen en de ver-
zorgingsstaat werd opgericht. Kortekaas: "Alles was gericht op
geld verdienen. En geld verdien je alleen als je leeft. De cultuur
werd een jongerencultuur. De dood werd weggestopt, die paste
daar niet in."

Stilte
Tegenwoordig is er weer meer ruimte voor individuele wensen:
laatste wensen en wensen van nabestaanden. En er is weer
aandacht voor spiritualiteit, voor de laatste reis. Kortekaas: "We
gaan weer naar een bewustere tijd, met ruimte voor religie en
filosofie. Bij die aandacht voor filosofie hoort ook stilte. Stilte
is de bron voor de creatieve gedachte. Vanuit stilte ontstaan
ideeen, creatieve ideeen en gedachten. Gedachten ook aan
overledenen. Stilte hoort bij een uitvaart. Hoe groots er bij de
uitvaart ook uitgepakt wordt, stilte is goed. Het is een vorm
van meditatie: stilstaan bij de situatie van dat moment. En als
dat moment een uitvaart is, dan staan we stil bij degene voor
wie de uitvaart is."
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Terebinth
Vanaf de jaren tachtig, memoreert de kunste-
naar, kwam de omkering in het denken over de
dood, over uitvaarten en over gedenken. "Het
begon met aids-patienten. Door aids kwam de
dood weer midden in het leven. Aids-patienten
stonden in hun eigen wereld, velen waren homo-
seksueel, creatief en jong. Er kwam daardoor
een beweging op gang waarin jonge en creatieve
mensen met de dood om moesten gaan." Maar
ook de toegenomen mondigheid van mensen,
speelt een rol. "Zij laten zich niet afschepen door
mannen in zwarte pakken die hen een standaard-
uitvaart willen aanbieden."
De veranderende gewoonten rond begraven en
cremeren zorgen ervoor dat we tegenwoordig
bijzondere afscheidsmomenten ervaren. De uit-
vaart van Andre Hazes is daar een voorbeeld van,
al is het niet de manier waarop Kortekaas zou
willen gedenken en herdenken. "fe hoeft niet alle
rituelen even mooi te vinden, dat is persoonlijke
smaak, maar toch is er een soort winst behaald.
Het ritueel is er op allerlei manieren kleurrijker
op geworden."
De toegenomen aandacht voor de cultuur
rondom de dood leidde in de jaren tachtig tot
de oprichting van de stichting Terebinth, waar
Kortekaas heel direct bij betrokken was. "We
hebben met Terebinth geijverd voor het laatste
afscheid, voor mooie rituelen, want in de dood
behoort een mens op zijn best te zijn. Gedenken
gaat over dromen en verlangens, die moet je niet
wegstoppen."

De Kosmobiel
In de afgelopen twintig jaar maakte hij een aantal
markante grafmonumenten. In 1996 kreeg hij
Internationale bekendheid met de Kosmobiel,
een bijzondere lijkkoets waarin de overledene
rechtop vervoerd wordt. "Rechtop staand in een
bloemknop, is de dood als een aankondiging van
nieuw leven. Het lijkt bijna een soort lanceer-
basis." De Kosmobiel is tegelijk een kunstwerk
en werd geexposeerd in verschillende musea
in Europa. "Vanuit de kunst probeer ik mijn

bijdrage te leveren in het veranderen van de cultuur. Ik wil de
vrijheid van de menselijke ziel centraal stellen, haar verheffen
boven de economic. Ik probeer economie en spiritualiteit weer
bij elkaar te brengen. Natuurlijk moeten we gewoon werken
om geld te verdienen, maar de mens is ook een spiritueel
wezen. De verdieping in het bewustzijn manifesteert zich als
je met de dood wordt geconfronteerd."

De dood en de kunst
Een herdenkingsteken is als 'een zielsportret van de gestor-
vene', vindt Kortekaas. "Het moet de energie verbeelden van de
overledene, de unieke energie die hij had toen hij nog leefde.
Creativiteit is een mogelijkheid om achter de werkelijkheid
te kijken. Kunst is er om de nabestaanden te verwonderen.
Niemand kan verklaren wat creativiteit is, en wat kunst is.
Zoals ook niemand kan weten waar de ziel van de gestorvene
is. Maar een ding is zeker: kunst gaat verder en dieper dan de
werkelijkheid. En zo is het ook met de dood. Want wat is leven
precies? We weten het niet. Heeft de mens een ziel? En waar
bevindt zich die ziel? Niemand kan uitleggen wat schoonheid
is, wat kunst is, maar het is er wel. De dood en de kunst ver-
wijzen beide naar een dimensie achter de werkelijkheid."

Iconen
Hij is nu zeventig jaar en terugkijkend op 45 jaar kunstenaars-
schap, ziet hij dat zijn werk in het teken staat van een intense
zoektocht naar een universele wereldtaal. "Ik zie de mens als
een unieke zaailing van moeder aarde, deel van een groot orga-
nisch geheel. Op weg naar een mondiale renaissance groeien
we naar een nieuw universeel mens en wereldbeeld."
Zijn meest recente werk noemt hij Iconen. Het zijn beelden
die volgens Kortekaas door iedereen begrepen kunnen worden:
in de eenvoud schuilt de kracht. "Het zijn universele tekens.
Tijdens mijn leven is een groot oeuvre gegroeid, waaronder
een beeld van Erasmus, de bekende Engelhart-stoel, de Tuinen
van de vijf wereldreligies en ik heb zelfs een auto ontworpen.
Ik heb gewerkt met polyester, zink, rvs, granito, brons, goud,
zilver en staal. De Iconen worden in cortenstaal en rvs uitge-
voerd en stralen de eenvoud uit die ik al vijftig jaar zoek. Een
gebundelde samenvatting van mijn filosofie in beeldtaal."

'Mijn Iconen

zijn beeiden die

door iedereen

begrepen kunnen

worden. Het zijn

universele tekens'

(foto's: Huub Kortekaas)
Metafoor
De filosoof in Kortekaas herkent wat Plato zegt: achter de wer-
kelijkheid die we zien, schuilt een andere dimensie. Het is de
uitdaging van de mens om daarnaar op zoek te gaan. (> Vervolg op pagina 17)
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"Dit klinkt misschien zweverig, maar dat is het
niet. Mijn beeldtaal is van een stralende eenvoud,
zij reikt de sleutel aan naar die andere wereld.
Het corten-staal waar ik mee werk is zwaar en
aardkleurig. Ik werk vanuit de aarde, de aarde
als metafysische energiebron. Zoals planten
ontkiemen uit de aarde, zo ontkiemt ook mijn
kunst uit de aarde. De plant is in mijn werk de
metafoor voor het verlangen van de mens zich te
ontplooien."

De juiste tekens
Ook over zijn eigen dood en uitvaart heeft Huub
Kortekaas nagedacht. "Het afscheid is onze
laatste kans om te laten zien wie we werkelijk
zijn. De laatste kans om in het spanningsveld
van aarde en hemel de mensenwereld te laten
proeven hoe we ons zelf beleefden in onze beste
momenten. Ik ga in de Kosmobiel mijn laatste
reis op aarde maken. We moeten de dood weer
het illusoire karakter teruggeven als afspiegeling
van onze diepste verlangens. Mijn gedachten,
gevoelens en ideeen vormen de enige zin van
mijn bestaan. Mijn afscheid zal de tekens dragen
die verwijzen naar mijn leven, in het bewustzijn
dat we tijdens het leven in de dood staan. En bij
het afscheid heeft ieder mens recht op de juiste
tekens."

De website van Huub Kortekaas is: www.huubkortekaas.nl

Anderen over Kortekaas

Prof.j.C.M. Hattinga Verschure, met Kortekaas oprlchter van De Terebinth;
"Wat was er voor grafkunst toen we De Terebinth oprichtten? Soms een kruis
op een zerk, maar veel afbeeldingen met een diepere betekenis waren er niet.
Kortekaas heeft belangrijke types van graftekens toegevoegd. Zfjn werk is sterk
symbolisch, De figuur die hij veel gebruikt is een ztch openend kiemblad. Het
wil zoveel zeggen dat dood de ontkieming is naar een ander leven. Voor ons
eigen kleine familiebegraafplaatsje hebben we ooit zoiets gekocht."

Wim Vlaanderen; "Ik heb met Kortekaas in het Terebinthbestuur gezeten. Maar
Kortekaas was altijd een man van de kunst, geen bestuurder. Hij introdu-
ceerde het gebruik van metaal, met die ontluikende bloemen. Een belangrijk
thema voor hem was dat de toegangspoorten van begraafplaatsen steeds min-
der werden. Vroeger betrad je via zo'n poort een andere dimensie. Hij heeft
het Terebinth-logo ontworpen: het takje met de poort eromheen."

From Rensen.oud-bestuurslid De Terebinth: "Kortekaas was een van de mede-op-
richters van De Terebinth en hij heeft een aantal ftmeraire monumerrten ont-
worpen. Zijn ontwerpen voor grafmonurnenten zijn aanztenlijk meer faij de tijd
dan het zwarte marmer dat toen, In de jaren tachtig, hoogtij vierde. Hij was
wat dat betreft echt een stimulator in de vernieuwing van de funeraire kunst"

Michel Kuipers, Memento Gedenkbeelden: "Huub Kortekaas Is een goed beeld-
houwer en indertijd een van de gangmakers van de funeraire kunst. Daarmee
heeft hij eigenlijk een oude draad weer opgepakt. Hoewel zijn eigen beeldtaal
altijd centraat staat, sluit zijn werk aan op de historie, met zijn hekjes-achtige
grafmonumenten. Tegeltjk heeft het een sterke monumentale kwattteit met een
grootse uitstraling."
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