
IS KUNST RELIGIEUS? 
 
Op een zondag in juli 2008 nemen mijn partner en ik plaats in de kerk van de heilige 
Jacobus te Santiago de Compostela. We willen tijdens de eucharistieviering niet 
staan, dus zijn we ruim van te voren aanwezig. Tegen twaalven stroomt de kerk vol. 
De viering bevalt me: ze is niet te traditioneel. Maar wat me tijdens de mis vooral op-
valt, is dat de verering van St.-Jacobus gewoon doorgaat. De buste van Jacobus be-
vindt zich aan het eind van het priesterkoor, bóven het hoofdaltaar. Het beeld is door 
middel van een trap vanuit het ambulatoriumi te bereiken. Aan de ene kant klimt men 
omhoog, aan de andere kant daalt men weer af. Er is een constante stroom van ver-
eerders. Dat gaat tijdens de eucharistieviering gewoon door. Het hindert nauwelijks. 
Maar vanuit de kerk zie je wél, dat mensen hun armen om het beeld heen slaan: ze 
omarmen Jacobus. Nu hadden mijn partner en ik dat al eerder gezien, want vóór de 
mis zijn wij uit nieuwsgierigheid ook omhoog en omlaag gegaan: pelgrims raken het 
beeld aan, kussen het en, inderdaad, omarmen het. 
Wat gebeurt er nu eigenlijk? Vereren zij het beeld? Nee. Ze vereren Jacobus, willen 
contact met hem. Maar Jacobus ís niet meer. Jacobus is overgegaan naar het on-
zichtbare deel van de werkelijkheid. Deze laatste woorden gebruik ik heel bewust zo, 
omdat het gebruikelijke ʻhiernamaalsʼ of de ʻhemelʼ mij te traditioneel is: wie hierin 
gelooft, denkt vaak dualistisch, alsof er twee werelden zijn. Ik kom er verder in dit ar-
tikel op terug, als ik mijn visie op de werkelijkheid geef. 
De pelgrims hebben de buste van Jacobus nodig om met hem in contact te komen, 
om hem te voelen. Het beeld bemiddelt een niet tastbare werkelijkheid. 
 
Rituelen maken het onzichtbare tastbaar. Daar zijn tal van voorbeelden van te geven. 
De sacramenten van de katholieke kerk doen dat in sterke mate. De ernst waarmee 
ze worden voltrokken onderstreept dat. Sommigen, ook niet-gelovigen, kunnen zeer 
geboeid zijn door de esthetiek ervan. 
De pelgrimstocht naar Santiago is ook als een ritueel te zien, een uitgebreid en tijd-
rovend gebeuren weliswaar. 
Iemand vroeg mij eens: ʻMoet je daarvoor gelovig zijn?ʼ ʻWelnee,ʼ was mijn antwoord. 
ʻmisschien denkt Herman Vuijsje ii  dat, omdat hij de huidige pelgrims geen échte 
pelgrims vindt. Het komt vaker voor bij atheïsten, dat ze een eenzijdig beeld van ge-
lovigen hebben. Alsof in hun overwegingen ook niet zeer menselijke zaken mogen 
meespelen, alsof geloven in God onveranderlijk Middeleeuws moet blijven.ʼ 
We hebben op de camino iii veel mensen zien lopen. Ook fietsers en motorrijders 
hebben we gezien. Hun motieven om naar Santiago te gaan, lopen uiteen: ʻKijken of 
ik het vol kan houdenʼ of ʻIk wil alles eens goed op een rijtje krijgenʼ of ʻIk wil dichter 
bij mijn wortels komenʼ. Laat ik het gewoonweg menselijke motieven noemen: gelovi-
ge motieven spelen daar soms doorheen. Het gemeenschappelijke is, dat deze pel-
grims met de onzichtbare, spirituele kant van hun leven bezig zijn: de pelgrimstocht 
is slechts vormgeving. 
 
Ik ga nu over naar het eigenlijke onderwerp: de relatie tussen kunst en religie. De titel 
geeft het al aan: is kunst religieus? Daarop zal ik uiteindelijk ʻjaʼ antwoorden, maar 
voor het zover is, zal nog een en ander toegelicht moeten worden. Op het begrip 
kunst zal ik kort ingaan: het is te complex en er zijn te veel opvattingen over om er 
meer woorden aan te wijden. Daarnaast zal ik toelichten wat ik onder religie versta. 
Maar eerst zal ik wat uitgebreider stilstaan bij mijn werkelijkheidsopvatting. Daarin 
komen kunst en religie gemakkelijk samen. 



Laat ik beginnen met enkele citaten van Lyotard die kunst en esthetiek vanuit het 
postmodernisme benadert iv : ʻHet postmoderne zou dat zijn (.....) wat zoekt naar 
nieuwe presentaties, niet om daar van te genieten, maar om het gevoel voor het be-
staan van het onberedeneerbare te scherpen.ʼ v 
Hier volgt het tweede citaat: ʻTenslotte moet het duidelijk zijn dat het niet aan ons is 
werkelijkheid te verschaffen, maar toespelingen op het denkbare dat niet gepresen-
teerd kan worden te bedenken.ʼ vi 
Wat mij in deze citaten treft, is ʻhet gevoel voor het onberedeneerbare scherpenʼ en 
ʻdat het niet aan ons is de werkelijkheid te verschaffenʼ. 
Om bij het laatste te beginnen: wij verschaffen ons inderdaad de werkelijkheid niet. 
Deze is gegeven. Voor mij is er maar één werkelijkheid. Alles wat we zeggen te gelo-
ven maakt deel uit van die ene werkelijkheid. Als iemand zegt ʻEr is een persoonlijke 
Godʼ zeg ik ʻOké, die is deel van de werkelijkheid zoals ik haar zie.ʼ En als iemand 
zegt ʻEr is een hemelʼ dan reageer ik met ʻHemel is een dimensie van de werkelijk-
heidʼ.  
Werkelijkheid versta ik als het alomvattende: het universum en nog meer. Het heelal 
zie ik slechts als het materiële en tastbare deel van de werkelijkheid. Het is niet alles: 
het is het topje van de ijsberg. Het heelal vervloeit in het onzichtbare ʻdeelʼ van de 
werkelijkheid. ʻDeelʼ is tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat het niet begrensd 
gedacht kan worden: de werkelijkheid is oneindig, eeuwig zelfs. Dit kan ik niet empi-
risch aantonen: empirie is alleen mogelijk met de tastbare kant van de werkelijkheid. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ook de empirie haar grenzen heeft: astronomen 
vermoeden, dat het heelal nog meer in zich bergt, dan we nu aan kunnen tonen.  
Dat de werkelijkheid ook níet tastbaar is, dat gelóóf ik. Dat is geen zaak van het 
hoofd maar van het hart. Het gaat er bij mij niet in, dat de aarde als de steen van 
Magritte zo maar in de lucht hangt. Ons tastbaar heelal en onze blauwe planeet wor-
den ʻgedragenʼ in en door een werkelijkheid waar rationeel en empirisch uiteindelijk 
niets over te zeggen valt. Wie gelovig is, benoemt dat met het woord God, wie onto-
loog viiis noemt het met Zijn. Maar ik ben ervan overtuigd, dat deze woorden benoe-
men wat uiteindelijk niet benoemd kan worden: de werkelijkheid is voor ons kleine 
verstand en gemoed niet te vatten. Zó interpreteer ik het ʻonberedeneerbareʼ van 
Lyotard. 
In dit verband citeer ik Johannes Mol die onder andere het volgende over Heidegger 
schrijft viii : ʻHij stelt dat de hele westerse traditie er vanuit is gegaan dat de werkelijk-
heid toegankelijk is en dat de mens in principe in staat is die toegankelijke werkelijk-
heid te begrijpen.ʼ En even verderop vervolgt hij: ʻDe techniek brandmerkt Heidegger 
als oorzaak van het niet zien van de radicale eindigheid van iedere toegankelijkheid.ʼ 
In mijn eigen woorden klinkt het als volgt: de mens staat open naar de werkelijkheid, 
maar die openheid is radicaal eindig. Daarbij past het volgende voorbeeld van de 
manier waarop Heidegger denkt: een steen betuigt zʼn zwaarte, maar als we die 
zwaarte willen doorgronden en de steen splijten, trekt dezelfde zwaarte zich in die 
brokstukken terug, want ʻde aarde is datgene waarin het opkomen alles wat opkomt 
als zodanig terugneemt en bergtʼ. In het zich tonen van de dingen vindt tegelijkertijd 
het verbergen plaats. Kortom, ook het tastbare deel van de werkelijkheid zullen we 
niet geheel doorgronden. We zullen nooit doordringen tot de essentie van ʻsteenʼ. De 
dingen hebben hun geheim, schrijf ik met een knipoog naar Van den Beukel ix. 
 
Een ʻgroot deelʼ van de werkelijkheid is immaterieel en ontastbaar. Filosofen hebben 
geprobeerd dit deel met de rede te pakken: Plato bedacht het ʻrijk der Ideeënʼ, Aristo-
teles heeft vorm gegeven aan de metafysica, er is zinsleer of ontologie ontstaan en 
bij Kant x lijkt het oordeelsvermogen ons in staat te stellen de dingen als een geheel, 



als een eenheid te zien. Typisch voor Kant is, dat hij ook híer vertrekt vanuit de Re-
de, in zijn ogen het hoogste vermogen van de mens. 
Maar ik vertrek liever vanuit het hart, vanuit het gevoel of de intuïtie. Daarbij stel ik 
me het volgende voor: de mens beleeft de werkelijkheid als een totaal en neemt ʻge-
voeligʼ waar. Wat hij ziet, hoort, ruikt, proeft en betast is altijd al met ʻgevoel omwik-
keldʼ. Hij neemt altijd interpreterend en waarderend waar. Waarneming en zingeving 
zijn met elkaar vervlochten. Dit is existentiële noodzaak: als de mens niet gefilterd 
waarneemt, zou hij gebombardeerd worden met talloze onsamenhangende zintuiglij-
ke prikkels. Zijn wereld zou voor hem onherbergzaam zijn. De mens neemt de werke-
lijkheid zodanig waar, dat die bewoonbaar voor hem wordt. 
 
In hun zingevende waarneming hebben mensen ook een Archimedisch punt nodig, 
een punt waar ze hun diepste overtuiging aan ʻop kunnen hangenʼ: het besef, dat de 
wereld er zomaar of toevallig is, is onverdraaglijk xi.  De mens heeft dat éne, laatste 
en niet rationeel te verantwoorden punt nodig, waardoor hij de werkelijkheid als één 
ervaart: dat noem ik geloof. Voor de een is dat God, voor de ander het sublieme of 
het esthetische, maar het kan ook een uiteindelijke waarde zijn, zoals liefde of ge-
rechtigheid. Godsgeloof is niet noodzakelijk, wél dat Archimedische punt. Dat geldt 
ook voor atheïsten. Voor mij persoonlijk staat het dierbare woord ʻGodʼ voor die fas-
cinerende, mysterieuze en nieuwsgierig makende kant van de werkelijkheid. 
 
Het waarnemen waar ik boven over schreef, lijkt passief, maar dat ís het niet: een 
mens zit eigenlijk nooit roerloos stil waar te nemen. Een mens is altijd in beweging, is 
ʻaan het doenʼ, handelt. Dat hoort bij alle autonome, zichzelf voorbewegende we-
zens: de baby is nog niet geboren of hij manifesteert zich al met overdadige geluiden 
en bewegingen. De mens is dus een expressief wezen: hij drukt zich uit, hij handelt. 
Ook in dat zich uitdrukken en handelen, waarvan waarnemen onlosmakelijk deel uit-
maakt, waardeert hij de werkelijkheid en geeft er zin aan. 
 
Op dit ʻzich uitdrukkenʼ wil ik nader ingaan, om uiteindelijk bij ʻkunstʼ uit te komen. 
De Grieken al onderscheidden drie domeinen waarop mensen zich met de werkelijk-
heid bezighouden: het ware, het goede en het schone.  
Het eerste domein betreft het weten, het opdoen van kennis. Daarbij is vooral het 
verstand betrokken, ʻvooralʼ omdat ook gevoel en wil er bij betrokken zijn: zelfs de 
natuurwetenschapper of jurist ʻgelooftʼ, heeft voorkeuren of wil iets. Maar het ʻhoofd-
gereedschapʼ is het verstand. Er wordt geverifieerd of gefalsificeerd. Daarna wordt 
iets als waarheid vastgesteld of verworpen. 
Het tweede domein is dat van het handelen. De achterliggende gedachte van de 
Grieken was, dat het goede tot stand komt als mensen goed handelen. Wij zouden 
zeggen: het gaat om moreel handelen. Het is het domein van de ethiek. Het belang-
rijkste instrument daarbij, meenden de Grieken, is de wil. 
Met het derde domein wordt het ʻterrein van het schoneʼ betreden. We denken dan 
spontaan aan mooie dingen, aan esthetiek, aan de esthetica. Naar huidig inzicht is 
het domein breder: het gaat om de expressie. De mens is een wezen dat zich uit-
drukt, dat laat zien wat het denkt en voelt. Het daarbij passende vermogen is de intuï-
tie of het gevoel. Hier staan de emoties centraal: e-motie is wat ons in beweging zet. 
Een mens kan zich op talloze manieren uitdrukken: hij kan het uitschreeuwen, acte-
ren, een installatie bedenken, een gebouw ontwerpen, gedichten schrijven, rituelen 
voltrekken, een sms-je versturen, tekenen, spreken, gebaren, een schilderij maken, 
muziek maken, een bloemetje sturen, dansen enzovoort. De voorbeelden geven het 
al aan: kunst heeft in dit domein haar plaats.  



Maar, haast ik mij te schrijven, hoeft er niet mee samen te vallen. Kunst is een be-
paald soort expressie. Ik vind het bijna niet te doen om het af te bakenen. Ook in 
ʻDenken over kunstʼ van A.A. van den Braembussche xii  wordt kunst niet gedefini-
eerd. Daarom beperk ik mij tot een vage omschrijving. Bij kunst denk ik primair aan 
beeldende kunst en aan musea, in tweede instantie aan architectuur, literatuur, mu-
ziek, film, theater enzovoort. 
 
Kunst associeer ik ook met vrijheid: juist in expressie realiseert de mens vrijheid. Hij 
is vrij om wat hij denkt en voelt uit te drukken. Als hij zich uitdrukt zoals dat bij hem 
past, noemen we dat authentiek. Authenticiteit is de ʻwaarheid van de expressieʼ, zo-
als een geformuleerde natuurwet waarheid van het verstand is. 
In onze tijd is de kunst autonoom: ze heeft zich losgezongen van vorstenhoven en de 
kerk. Nog nooit hebben kunstenaars zoveel ruimte gehad om zich uit te drukken. De 
gebondenheid aan materie – steen, linnen, hout, muziekinstrumenten, taal, computer 
enzovoort – blijft, omdat dit middelen zijn waarmee de kunstenaar zich uitdrukt. 
Nu kan ik de filosofische vraag stellen ʻWaarom drukt een kunstenaar zich uit?, maar 
een bevredigend antwoord levert zoʼn vraag niet op. Wat mij fascineert, is dát ie zich 
uitdrukt, dat ie voortdurend met de materialen in gevecht is, dat ie in zichzelf als 
beeldend kunstenaar en in zijn opdracht gelooft. Ja ʻgelooftʼ, want waar haalt iemand 
als Van Gogh de kracht vandaan om ondanks alle tegenslagen te blijven geloven dat 
hij móet schilderen. Het fascineert me, dat zovelen vanuit zoʼn houding werkzaam 
zijn en blijven. Is dat de kracht van het expressieve? Kan expressie, ook al is het 
voor weinigen weggelegd, een manier van leven zijn? 
 
In zijn expressie en de vormgeving daaraan is de kunstenaar met de werkelijkheid 
bezig en geeft hij er zin aan. Bewust of onbewust geeft hij vorm aan hoe hij over de 
wereld denkt en wat hij erbij voelt. Hij zal het niet altijd onder woorden kunnen bren-
gen, maar dat hoeft ook niet, want hij ʻspreektʼ door middel van het ʻmateriaalʼ waar 
hij vorm aan geeft. Dat materiaal maakt deelt uit van wat ik eerder in dit artikel de 
tastbare kant van de werkelijkheid genoemd heb. Maar door de creatieve daad wordt 
ín dat materiaal iets van de niet-tastbare kant van de werkelijkheid zichtbaar: het 
kunstwerk is een ʻvenster op het onzichtbareʼ. Tenminste, zo zou je het kunnen erva-
ren. 
Neem Mark Rothko. Zijn latere schilderijen tonen, meestal horizontale, kleurvlakken. 
De kleuren zijn zodanig gekozen, dat je een bijzondere lichtintensiteit gewaarwordt. 
Voor mij is dat heel spiritueel. Ik ervaar iets van eeuwigheid, van het zijnsmysterie als 
ik naar zijn schilderijen kijk. Vooral als je in een ruimte komt met gedempt licht waarin 
alleen zulke Rothkoʼs op een uitgekiende plaats aan de vier wanden hangen. 
 
ʻVensters op het onzichtbareʼ: ook religie opent vensters op het onzichtbare. Religie 
komt van het Latijnse ʻre-ligareʼ: dat betekent ʻnaar achteren bindenʼ, vastbinden, 
vasthouden. Vastbinden heeft te maken met het Archimedisch punt, waar ik al eerder 
over schreef. Kunstenaars realiseren, vaak onbedoeld en onbewust, iets in hun werk 
waar ze zich aan vast kunnen houden. Noem het voor mijn part ʻzinʼ. Juist omdat ze 
het zó doen, hebben ze er zin in. Het ʻnaar achterenʼ is de binding aan de geschie-
denis, aan de traditie: kunstenaars staan op de schouders van hun voorgangers, ook 
al zetten ze zich er soms tegen af. We staan met al onze kunstuitingen in een be-
paalde traditie, maar kunnen deze bijbuigen, er een nieuwe richting aan geven. 
 
Misschien denken velen van ons bij religie spontaan aan kerk, paus of moslims. Ik 
zie het graag ruimer, maar teken er graag bij aan, dat gelovigen met al hun riten en 
projecties op hún manier met het bestaansmysterie bezig zijn.  



Ik voel vooral een oneindige, niet te vatten en fascinerende ruimte om me heen waar-
in ik me geborgen wil weten. Die geborgenheid creëer ik voor een deel door vanuit de 
tastbare werkelijkheid verbindingen te leggen met de onzichtbare kant van de werke-
lijkheid. Dat doe ik vooral door intuïtie, door verbeelding, door geloof ..... 
 
Ik sluit af met een citaat uit ʻDenken over kunstʼ xiii: ʻDankzij de kunst worden wij ons 
bewust van de wezenlijke realiteit, van het goddelijke in alles, het universele in het 
bijzondere, kortom van het ritme dat alles doordringt. Kunst verwijst naar het onnoe-
melijke of onzegbare dat áchter de wereld van de verschijnselen oplicht. Zij brengt 
ons in contact met een metafysische of bovennatuurlijke werkelijkheid, die ons eer-
biedig doet zwijgen.ʼ 
Dit citaat vertrekt vanuit een geloof waarin nog wordt uitgegaan van twee werkelijk-
heden: de natuurlijke en de bovennatuurlijke. Daarom worden ook woorden gebruikt 
als ʻachter de wereld der verschijnselenʼ. Men gaat van een ʻoudʼ type geloof uit. Zelf 
zou ik het als volgt willen uitdrukken: kunst brengt ons in die éne werkelijkheid, waar 
wij allen deel van uitmaken, door middel van waarneembare middelen in contact met 
het de niet tastbare dimensie van de werkelijkheid. In díe zin is kunst religieus. 
 
 
 
 
                                            
i Het ambulatorium is de ruimte om het priesterkoor heen, de zogenaamde koorom-
gang. 
ii Herman Vuijsje noemt zichzelf atheïst. Hij heeft de pelgrimsroute naar Santiago in 
omgekeerde volgorde gedaan: van Santiago naar zijn woonplaats Amsterdam. Daar-
over schreef hij het boek ʻPelgrims zonder God”. 
iii De pelgrimsweg naar Santiago. Deze bestaat grotendeels uit een pad dat naast de 
rijweg loopt. 
iv De Franse filosoof Jean-François Lyotard schreef o.a. ʻHet postmoderne uitgelegd 
aan onze kinderenʼ, vertaald door C.Janssen en D.Veerman. 
v Lyotard, Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen, p. 17 en 23. 
vi A.w., p. 24-25 
vii Een ontoloog hangt de ontologie aan, de zogenaamde zijnsleer: elk ding is een 
zijnde en heeft een onvervreemdbare kern. Het diepste beginsel is het Zijn, met een 
hoofdletter. Het Zijn ís er, het is gegeven: het zou binnen mijn werkelijkheidsopvatting 
ook de onzichtbare kant van de werkelijkheid omvatten. Ontologisch gesproken zou 
ook die onzichtbare kant ʻer zijnʼ, terwijl ik eraan hecht te zeggen, dat we daaromtrent 
geen zekerheid hebben. We kunnen het hooguit vermoeden, misschien wel verlan-
gen.  
viii Mol, Johannes, Filosofen over het belang van kunst. Plaatsbepalingen, Best 1997, 
p. 86. 
ix Arie van den Beukel is een Delftse emeritus hoogleraar in de natuurkunde die in 
ʻDe dingen hebben hun geheimʼ heeft willen aantonen, dat wetenschapper zijn en 
geloof in een persoonlijke God goed te combineren zijn. 
x In zijn derde kritiek, Kritik der Urteilskraftʼ, lijkt hij te komen tot een synthese van zijn 
grote theorieën over de zuivere en de praktische rede. Het gaat om de vraag: wat 
verbindt dat alles? 
xi Die onverdraaglijkheid hangt mogelijk ook samen met het besef, dat ik eindig ben. 
De gedachte dat ik er ooit helemaal niet meer zal zijn, dat mijn bestaan of naam niet 



                                                                                                                             
meer herinnerd zal worden – we noemen dat soms ʻde tweede doodʼ – is in de evolu-
tie misschien langzamerhand doorgedrongen tot het menselijk bewustzijn en heeft in 
de menselijke cultuur allerlei vormen van geloof in een voortbestaan na de dood in 
het leven geroepen. Dit hoeft geen bewust proces te zijn geweest, maar op dit mo-
ment is de menselijke geest zó ver ʻgevorderdʼ dat we dat ontstaansproces kunnen 
ʻreconstruerenʼ. Ik vind dit een van de meest zegenrijke gevolgen van de secularisa-
tie. 
  
xii  Braembussche, A.A. van den, Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfiloso-
fie, Bussum 2000, 3e druk. Het betreft hier een zeer informatief maar ook kritisch 
boek. Van den Braembussche geeft een caleidoscopisch beeld van allerlei benade-
ringen van en theorieën over kunst, schetst een geschiedenis van de kunst in maat-
schappelijk perspectief, gaat zelfs op de ʻtaalʼ van de kunst in en begint met een in-
leidend hoofdstuk over de kunstfilosofie. Dit laatste is mijns inziens terecht: met 
kunstfilosofie wordt vooral reflectie bedoeld, het stellen van kritische vragen. Maar 
..... kunst wordt niet gedefinieerd. 
xiii Braembussche, A.A. van den, Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfiloso-
fie, Bussum 2000, 3e druk, p. 104. Het lijkt niet een citaat te  zijn van de auteur zelf, 
maar van Bell (Bell, C., Art. The classic manifesto on art, society, and aesthetics, Ox-
ford, 1987). 


