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Op religie wordt in de hedendaagse kunst allergisch gereageerd.
Sommige kunstenaars zijn echter immuun.

Allergie
voor religie

Ooit, lang geleden, waren kunst en religie
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kunstenaars werden door de kerk ingezet als ‘de hand
van God’ om het geloof visueel te openbaren.
Het waren de dagen dat zogeheten autonome
kunst nog in geen velden of wegen te bekennen
was. Godzijdank. Zonder het christendom als
opdrachtgever én inspiratiebron zou de westerse kunst een aantal fraaie meesterwerken
zijn misgelopen.
Later, veel later, met de komst van het allesbepalende modernisme in de 20e eeuw, ging de
innige band tussen kunst en religie verloren.
Een beetje avant-gardistisch ingestelde kunstenaar hield zich vooral bezig met artistieke
navelstaarderij. Kunst werd de nieuwe religie,
het geloof zelf de Kop-van-jut. Slechts een
enkeling wijdde zich zonder heilige huisjes
omver te willen kegelen, nog artistiek onverschrokken aan religie. Niet dat het hogere de
kunstenaar niet (stiekem) bleef fascineren.
Zo blijkt ook uit de groots opgezette tentoonstelling ‘Traces du sacré’, momenteel te zien
in Centre Pompidou in Parijs, die de relatie
tussen kunst en spiritualiteit in de kunstproductie van de afgelopen 100 jaar onder de
loep neemt.

Kunst werd de
nieuwe religie,
het geloof zelf de
Kop-van-jut
Ben Raaijman Kanselkramen uit serie
‘Small Architecture’ (voor nieuw Oosteinde,
opdrachtgever Gema Aalsmeer, plaatsing
zomer 2008) Foto: Ben Raaijman
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Maar spiritualiteit is een pluriforme, en daarmee betrekkelijk veilige noemer. Ook voor de
kunstenaar. In een tijd waarin religie - weliswaar op onfrisse wijze - weer helemaal terug
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Ondanks de etymologische oorsprong werkt religie vooral als splijtzwam. Renée Borgonjen pleit in
haar essay voor wat meer ‘geloven’ in plaats van zeker te weten de waarheid in pacht te hebben.

Schaar,
naald en

draad

Simone de Groot
Foto’s:

“Ik vind het absurd dat je als
kunstenaar het onderwerp religie
uit de weg zou moeten gaan”
reﬂectie
De gemeenschappelijke noemer vond Hacham
in het zachte geluid van biddende mensen,
die een intiem soort stilte bewerkstelligen.
Hacham nam geluidsfragmenten op in een
moskee, een synagoge en een kerk, die in
Zachte, kleine stem naast elkaar te beluisteren zijn – iets dat nog nooit eerder gebeurd is.
Tegenover deze intieme zachtheid van religie
zette ze geluiden van de opbouwwerkzaamheden bij Ground Zero in New York. “Het is
dé plek die symboliseert dat wij in naam van
religie al eeuwenlang dingen kapotmaken.
Om het vervolgens weer op te bouwen.”
Hacham erkent het heikele karakter van het
werk, en daarmee de kwetsbaarheid voor
kritiek. “Op het moment dat ik mensen uitleg
waar het over gaat, zie je ze denken: moet dit
nou?” Maar met dat soort gedachten is ze snel
klaar. “Ik doe alles vanuit een integere keuze,
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niet om makkelijk te willen scoren. Ik wil
met mijn werk juist weg van de stereotypes.”
Na 9/11 is religie meer dan ooit terug in het
publieke debat. Een verhit debat dat veelal
vervalt in een monotone bromtoon. Kunstenaars zijn bij uitstek geschikt om tegenover
dat zwart-wit denken een andere blik te zetten.
Weg van de stereotypes. Om wat frisse wind
te laten waaien door ongezonde discussies
waarin welles-nietes woordspelletjes en
pseudo-relletjes het fast food hoofdmenu
vormen. Natuurlijk behelst dit voor de kunstenaar meer dan alleen zich bezighouden met
onversneden religie. Het vraagt om een reﬂectie op ónze tijdsgeest. Maar welke kunstenaar
- behalve die van het mythische soort verstopt
op de zolderkamer - is daar nou vies van?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Xandra de Jongh

Een ouder familielid gaf mij onlangs te
verstaan dat wij elkaar na de dood niet meer
tegen zullen komen omdat zij zich dan als
goedgelovige katholiek (hoger) in de hemel
zal bevinden.
Religie komt van religare wat ‘opnieuw verbinden’ betekent. Waar idealiter hechte verbanden
gevormd worden door de religie werkt ze toch
vooral als splijtzwam. In Nederland gaat het
vandaag de dag niet meer om de scheidslijn
tussen katholiek en protestant, tussen vrijzinnig of streng in de leer, maar om het onderscheid en de vermeende morele suprematie
der wereldgodsdiensten, meer in het bijzonder
om de verschillen tussen moslims en nietmoslims.
Zou de onlangs verschenen vertaling van
de koran door Kader Abdolah veel bijdragen
aan het begrip voor moslims? Feit is dat de
gemiddelde mens domweg niet de moeite
wil nemen zich werkelijk te verdiepen in het
eigen of andermans heilige boek. Boeken die
overigens meer overeenkomsten delen dan
wordt verondersteld. Nu ligt de nadruk steeds
op oppervlakkige tegenstellingen die snel in
het oog springen. En die gooien de meeste olie
op het vuur.

In De inslag van een komeet, beschouwingen
over geloof, ongeloof en bijgeloof maakt ﬁlosoof
Pierre Bayle (1647-1706) de lezer deelgenoot
van zijn onzekerheid, met de onderliggende
bedoeling ons van ons eigen geloof, ongeloof
of bijgeloof bewust te maken. “Wie eenmaal
zelf twijfelt, is in staat zijn eigen standpunt
te relativeren en kan zich beter inleven in het
standpunt van de ander”. Dit (v)oordeel van de
twijfel is nauwelijks te overschatten.
Het mooie van kunst is dat ze bij uitstek in
staat is mensen open te stellen voor de blik
van de ander. Een kunstwerk kan ons
verbinden met iets dat buiten onszelf ligt.
Ook met een voorstelling van het goddelijke.
Er is door de eeuwen heen heel veel kunst
gemaakt in naam van het ‘ware’ geloof.
Stadsbeeldbepalende kerken en het leeuwendeel van de schilderijen tot de 17e eeuw.
Daarnaast is er uit naam van andere ‘ware’
geloven ook veel kunst vernietigd. Denk
maar aan de 16e eeuwse beeldenstorm. Je zou
verwachten dat dergelijke mechanismen niet
meer spelen in de hedendaagse kunst maar
met de grensrechter die religie nu eenmaal is,
blijft alles mogelijk.
In december 2007 woedde er een stormachtige
discussie over fotobeelden in Den Haag en
bracht kunst ons land dagenlang in beroering.
En niet alleen ons eigen land, het nieuws
haalde ook de voorpagina’s van onder meer
de Italiaanse Corriere della sera en de Spaanse
El País. De uit Iran afkomstige fotografe
Sooreh Hera, vers afgestudeerd aan de
Koninklijke Akademie Beeldende Kunst in
Den Haag, was uitgenodigd om deel te nemen
aan een tentoonstelling in het Haags
Gemeentemuseum. Op eigen initiatief lichtte
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