D O SS IER
OUDE EN NIEUWE G ODSBEELDEN

Het onzichtbare zichtbaar maken
De zoektocht naar God en het goddelijke in de moderne kunst

Wouter Prins
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Een aantal jaren terug werd museumcurator Wouter Prins voor een lezing
gevraagd in het oosten van Nederland. De invitatie kwam van een PKN
gemeente. Prins uitte zijn vreugde: “Het is altijd een genoegen voor zo’n gezelschap te spreken. Aandachtig publiek in een passende omgeving, want de
Godshuizen van protestanten zijn leeg, wat voor een powerpoint presentatie
met beelden ideaal genoemd mag worden. Het is net alsof je de kans krijgt
alsnog de wanden met kunst aan te kleden.” Maar toen de gastheer zijn
vraag expliciteerde keek Prins toch vreemd op. Wel ging hij in op de invitatie.
Een getuigenis en en passant de hele inhoud van zijn boeiend exposé.
De organisator van de lezing in de bewuste PKN gemeente vroeg nadrukkelijk
om een kunsthistorisch exposé over God. Niet over Jezus, maar over God
alleen. Geen kruisigingen, geen piëta’s, geen geboortescènes. Zo’n verzoek
verwacht je niet uit een hoek waar het tweede gebod – “Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is”
(Ex 20,4) – wordt gerespecteerd.
Ook in ander opzicht was de keuze voor het onderwerp verrassend. God
speelt in de geschiedenis van de christelijke beeldende kunst een marginale
rol. Het achtdelige standaardwerk over de christelijke iconografie, het Lexicon
der christlichen Ikonographie onder redactie van E. Kirschbaum, wijdt niet
meer dan vijf kolommen aan de verbeelding van God, of beter gezegd aan die
van God de Vader. Het verbeelden van God is in het licht van Exodus 20,4
van begin af aan een precaire kwestie geweest. Voor joden en protestanten,
maar ook voor orthodoxen en rooms-katholieken.

De ‘intrede’ van God de Vader
De overwinning van de iconodulen (beeldenvereerders) op de iconoclasten
(beeldenstormers) in het Byzantijnse rijk heeft hierin weinig verandering
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De schepping van Adam en
Eva, miniatuur in de Moutier-
Grandval Bijbel uit Tours
(ca. 834).

gebracht. Ook na de achtste eeuw werd er geen autonoom figuratief beeld van
God geschapen. Gods aanwezigheid werd geëvoceerd in symbolen: de hand
uit de hemel, het brandende braambos, alpha en omega. Alleen in zijn Zoon
licht zijn gelaat op: “Wie Mij ziet, ziet de Vader.” (Joh 14,9) Die uitspraak
werd aanvankelijk tamelijk letterlijk geïnterpreteerd. We zien Christus als
de Albeheerser, de Pantocrator, zetelend in de apsiskalot boven het altaar in
Karolingische en romaanse kerken. En de miniaturist van de beroemde
Moutier-Grandval Bijbel uit Tours (ca. 834) laat zelfs een jonge man, sterk
gelijkend op de figuur van Jezus, de wereld scheppen.1
Pas eeuwen later, vanaf het midden van de twaalfde eeuw, ontwikkelt zich
geleidelijk aan het beeld van God de Vader, met baard en grijs haar. Een fraai
voorbeeld van de overgang naar dit nieuwe type is de scheppingsminiatuur in
de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant (1332), waar God, dansend als een jonge
man, maar wel al met baard, zijn scheppingsdaden verricht.2 De richting van
de evolutie is evenwel bepaald: het beeld van God als oude vader, als grijsaard,
is geboren. Die beeldvorming vindt haar hoogtepunt in Michelangelo’s versie
van de schepping in de Sixtijnse kapel en is sindsdien niet meer weg te
denken, al zouden velen het liever anders hebben gezien. Ook de prachtige
Triniteit van Rubljev, met engelachtige gestalten voor de Vader, de Zoon en de
heilige Geest, heeft hierin geen verandering kunnen brengen.
Tot op zekere hoogte is het beeld van God als oude vader zelfs ontstaan
vanuit de behoefte om binnen de Triniteit onderscheid aan te brengen. De
chronologie in de kunst kent daardoor een curieus verloop: het beeld van de
Zoon gaat vooraf aan dat van de Vader. Maar het resultaat is en blijft onbe
vredigend. We hebben geen beeld van God dat voldoet. Misschien kan dat ook
niet anders. Toch heeft dat kunstenaars vanaf de moderne tijd er niet van
kunnen weerhouden om een poging te wagen God als God (en niet als God de
Vader) ‘in beeld’ te brengen. God in zijn transcendentie, zijn onbegrensdheid,
zijn onzichtbaarheid.
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De schepping, miniatuur
uit de Maerlant Rijmbijbel, 1332.

Teschner Altar van Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich, Das Kreuz im Gebirge (Teschner Altar), olie op lijnwaad, 1808.
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In de negentiende eeuw, het siècle van de doodsverklaring van God, breekt
God pas echt door in de kunst. En dan vooral in het werk van kunstenaars
met een protestantse of joodse achtergrond – artiesten die nieuwe wegen
inslaan om het religieuze te verbeelden. Een van de pioniers is de Duitse
lutheraan Caspar David Friedrich.
Friedrich breekt met een aantal belangrijke conventies in zijn schilderijen.
De gebruikelijk indeling van de compositie in een voorgrond, middenplan en
verschiet komt bij hem te vervallen. Door tevens met de positie van de horizon
te schuiven en deze op een opvallend laag of juist hoog punt in het beeldvlak
te fixeren, creëert Friedrich landschappen die unheimisch overkomen. De
mens wordt een nietig wezen aan de rand van de zee, of hij staat voor
een diepe afgrond. De afgebeelde mens staat vaak met zijn rug naar de kijker,
zodat die laatste als het ware over diens rug mee de diepte in staart.
Deze sublieme ervaring van een overweldigende natuur wordt door Friedrich
verbonden met het religieuze betekenisveld. Gods onbegrensdheid manifesteert zich in de grootsheid van de natuur.3

De verbinding van het landschap met het goddelijke was in die tijd (het
begin van de negentiende eeuw) ongebruikelijk en kwam de schilder dan ook
op kritiek te staan. Geruchtmakend werd zijn Teschner Altar uit 1808, waarin
een schilderij is verwerkt dat een kruis boven op een berg met naaldbomen
toont. Kunstcriticus Basilius von Ramdohr kon het kunstwerk niet smaken. Hij
bekritiseerde niet alleen de voornoemde formele noviteiten binnen de compositie, hij beschuldigde de kunstenaar ook van mystificatie:
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Het getuigt inderdaad van onbeschaamdheid en aanmatiging als landschapsschilders met hun doeken de kerken binnenglippen en altaren
beklimmen […] Die mystiek, die nu overal als een verdovende waas
binnensluipt, in kunst en wetenschap, in de filosofie zowel als in de religie,
staat ons werkelijk tegen!

Friedrich voelt zich hierdoor uitgedaagd om – al was het dan wel met tegenzin – zijn visie op de betekenis van het kruis bovenop de berg publiekelijk
te maken:
De kunstenaar wilde allicht duidelijk maken dat Jezus Christus, geheven
aan het schandhout, de ondergaande zon aanschouwt, die het beeld is van
de eeuwige en alles in het leven roepende Vader. Met de leer van Jezus stierf
een oude wereld en was de tijd voorbij waarin God de Vader himself op
aarde wandelde; de tijd waarin Hij Kaïn vroeg: waarom kijk je zo grimmig
en waarom koester je verkeerde gevoelens; de tijd waarin Hij onder weerlicht en donder de stenen tafelen schonk; de tijd waarin Hij Abraham beval
zijn sandalen uit te doen omdat hij heilige grond betrad. Deze zon zakte
achter de einder en de aarde kon het wegvliedende licht niet langer meer
vasthouden. Dan straalde als een zuiver edelgesteente de Verlosser aan het
kruis, als blinkend goud in het avondschemer, en de milde weerglans
van die pracht daalde over de aarde. Boven op een rots prijkte het kruis,
zo onwrikbaar vast als ons geloof in Jezus Christus. Immer groene naaldbomen omringden het kruis, alsof ze de beeltenis zijn van onze hoop in
hem, de Gekruisigde.

Friedrich was ervan overtuigd dat met de gekruisigde Christus afscheid wordt
genomen van het oudtestamentische beeld van God de Vader. Daardoor kon
het goddelijke zijn intrede doen in de kunst. Maar daar zou het niet bij blijven.
Gelijktijdig met de verandering van het beeld van God, wijzigt het imago van
de kunstenaar die volgens het romantische wereldbeeld vanuit een diepe,
innerlijke noodzaak tot zijn werk wordt gedreven. Zoals God in Genesis 1
bij het niets begint, zo start de kunstenaar met een leeg vlak of met chaos.
Wassily Kandinsky, een van de grondleggers van het modernisme, vergeleek
het schilderen van een doek trouwens ook met het herscheppen van de wereld
– een herschepping die begint met een catastrofe, een gebrul, om te eindigen
in een symfonie van kleuren.

Het sublieme bij Barnett Newman

Wij bevrijden ons van alle belemmeringen door herinnering, associatie,
nostalgie, legende, mythologie… In plaats van ‘kathedralen’ uit Christus,
uit mensen of uit het leven te bouwen, scheppen wij deze nu uit onszelf,
uit ons eigen gevoel. Het beeld dat wij produceren openbaart zichzelf, het
is reëel en concreet, het is een beeld dat duidelijk is voor iedereen die
het zonder de bril van de geschiedenis wil bezien.

Over het ‘sublieme’ bij Newman is veel geschreven. Zo heeft bijvoorbeeld JeanFrancois Lyotard, vanuit zijn reflectie over het schone en het sublieme bij Kant,
een pleidooi gehouden om het woordje ‘NOW’ serieus te nemen.4 Het onuitspreekbare en onvoorstelbare hoeft niet per se gezocht te worden aan gene
zijde, in een andere, hogere wereld. Het is hier en nu, het is kleur en verf,
het is schilderkunst, het is aan het gebeuren, zei Lyotard en hij verwees daarbij naar Heideggers Ereignes. Lyotard plaatste het onvoorstelbare midden in ons
dagelijkse leven, in onze eigen ervaring.
Het transcendent sublieme van Friedrich wordt bij Newman vervangen door
een immanent sublieme. Lyotard ontdekte dit inzicht in de woorden die
Kandinsky en Newman hem aanreikten – iets waar anderen nauwelijks naar
gezocht hadden.

La Fine di Dio van Lucio Fontana
Het beeld dat Lytoard bij Newmans oeuvre schetst, sluit goed aan bij hedendaagse theologische en filosofische zienswijzen over het goddelijke. Maar de
zoektocht naar een werkelijkheid buiten onszelf en buiten het kunstwerk blijft
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Met zijn beroemde boek Het geestelijke in de kunst plaatste Kandinsky een
bindteken tussen spiritualiteit en moderne kunst. Dit zou het startsein vormen
van een complexe, moeizame relatie. Het ‘geestelijke’ werd nooit onderwerp
van serieus onderzoek en bleef decennia lang onderbelicht. Vele kunsthistorici
en -critici hielden vast aan de overtuiging dat de vernieuwingen, die de
moderne kunst inzette, niets met spiritualiteit, laat staan met religie te maken
hadden. Die vernieuwingen zouden eerder het resultaat zijn van een fundamenteel onderzoek naar de essentie, naar de materie van de kunst zelf, wat
resulteerde in vergaande abstracties. Een schilderij is wat het is: verf op doek.
Een compositie bestaat uit louter vormen en lijnen. Daarmee werd gebroken
met het eeuwenoude predicaat dat een schilderij de suggestie zou moeten
opwekken van een venster op de zintuiglijk waarneembare wereld. Illusionaire
vergezichten maakten plaats voor een compositie van lijnen en platte vlakken.
Binnen dit gesternte ontdekte de Amerikaans joodse kunstenaar Barnett
Newman dat ook hij geen onderwerp meer nodig had. ‘Pictures need to be felt,
not to be read’, was zijn credo. Voor Newman was het schilderen een gevoelsmatig, verheven en bijna sacraal proces, en het kijken ernaar een intuïtieve
bezigheid. In zijn beroemde essay uit 1948, The Sublime is now, voegde hij
daar aan toe:
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Kunstwerk uit de reeks La Fine di Dio van Lucio Fontana te gast in het Londens veilinghuis Sotheby’s.

doorgaan. Zo begon een kleine tien jaar na Newman de Argentijns-Italiaanse
kunstenaar Lucio Fontana aan zijn Concetto spaziale, ‘ruimtelijke concepten’.
Fontana maakte een reeks van doeken die hij met een mes van inkervingen
(tagli) voorzag of doorboorde met gaten (buchi). Dit was zijn poging om een
einde te maken aan het concept van het schilderij als een plat vlak. Fontana
wilde de derde dimensie, de ruimte achter het doek, opnieuw zichtbaar maken
– letterlijk zelfs. Kon deze act nog als tamelijk formeel worden afgedaan, met
de serie getiteld La Fine di Dio (1962-1963) betrad Fontana opnieuw het domein
van religie en kunst: een onderwerp dat in het liberale kunstcircuit op weinig
bijval of interesse kon rekenen. En daarom werden de eivormige, geperforeerde
doeken die de serie kenmerken, aanvankelijk als een organisch onderdeel van
het hele oeuvre van Fontana in kunsthistorisch naslagwerk becommentarieert.
Maar over Fontana’s motieven was nauwelijks iets bekend.
Pas lange tijd na de dood van de kunstenaar in 1968 werd de titel van de
serie, La Fine di Dio, onderwerp van discussie. Sommigen meenden dat Fontana met die titel doelde op het einde van het concept van de kunstenaar als
een schepper die zijn maaksels controleert en vereenvoudigt tot het ultieme,
platte vlak. God is onzichtbaar, ondoorgrondelijk, en daarom kan een kunstenaar God niet meer uitbeelden. Anderen benadrukten dan weer de erotische
kant van Fontana’s werk. De gaten en sneden zouden een tegenstrijdige beweging aangeven: het spel tussen binnen en buiten, tussen obsceniteit en het
oneindige. Ei-vruchtbaarheid – vulva! – was het symbool dat sommigen in de
doeken meenden te herkennen.

Het Licht bij James Turrell5
In de voetsporen van Fontana zoekt ook James Turrell, een van de meest succesvolle kunstenaars van onze tijd, de hemel af. Gedurende tientallen jaren,
vanaf het midden van de jaren zeventig, werkte James Turrell aan The Roden
Crater, een uitgedoofde vulkaan in de Painted Desert, een kleurrijke woestijn
gekarakteriseerd door een veelheid aan tinten, in de nabijheid van de Grand
Canyon in Arizona. Nadat hij de krater had gekocht, verbouwde hij deze tot
observatorium voor het blote oog, tot een plaats van waaruit het licht van zon,
maan en sterren op optimale wijze kan worden beschouwd, tot een podium
waar hemel en aarde elkaar lijken te raken. Twintig observatieposten en
lichtruimten zijn in de flanken van de vulkaan en in de krater uitgegraven.
De verschillende vertrekken zijn verbonden door een honderden meters lang
gangenstelsel en zijn zo gesitueerd en gebouwd dat de bezoeker telkens op een
andere wijze licht, kleur en hemel gewaarwordt.
The Roden Crater werd een megaonderneming die jaren duurde en tientallen miljoenen kostte. Gekscherend wordt het wel eens de Sixtijnse Kapel van
Amerika genoemd. Maar het is ook een project dat iedereen weet te raken:
van kunstliefhebbers tot sterrenwetenschappers en van zakenlieden tot gelovigen. De reacties zijn lovend en veelal religieus van toon. De belevenis is
puur, de ervaring gaat aan woorden vooraf, ja ze is zelfs nauwelijks in woorden uit te drukken. “Een absolute zijnservaring, de kijker heeft het gevoel
alsof hij God heeft aanschouwd”, noteert een galeriehoudster, terwijl een
kunstcritica dan weer opmerkt dat Turrells werk voor sommigen de hemel
dichterbij brengt dan ooit.
Hoe heeft Turrell dit gevoel van nabijheid van God en van de hemel weten
op te roepen? Wij leven in een eeuw van skyscrapers, van vliegverkeer, van al
dan niet bemande ruimtevluchten, van satellieten: the sky is the limit. De
moderne mens heeft de Toren van Babel afgebouwd, maar is de hemel en God
kwijtgeraakt. Turrell compenseert dit verlies, bewust of onbewust, door
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Een derde interpretatie combineert de beide voorgaanden. Fontana was in
de tijd dat hij aan de serie werkte, de jaren 1962-1963, in de ban van Youri
Gagarin, de eerste mens in de ruimte. Een nieuw tijdperk brak aan. De
hemel, het domein van God, werd betreden door de mens. Daarmee kwam
er een einde aan het traditionele denken over de oorsprong van de wereld.
Niet God de Vader, maar Moeder Aarde is de schepper van het leven. Fontana
verbond het heelal, verbeeld door de ruimte achter het doek, met het concept
van het ei, symbool van de kosmische vruchtbaarheid, waaruit al het leven
ontstaan is.
Wat de motieven van Fontana ook waren, zijn vrees dat de ruimtevaart God
uit de hemel zou stoten, werd niet bewaarheid. Van meerdere astronauten is
bekend dat zij in de ruimte ervaringen opdeden, die zij als wetenschappers
niet konden verklaren. Een aantal astronauten zou na terugkeer op aarde juist
gelovig geworden zijn.
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James Turrell, The Roden Crater.

gebruik te maken van de inversie. Hij bouwt zijn
krater niet op, hij gaat niet omhoog, maar hij gaat
naar binnen, hij graaft in de aarde. Langs deze
wonderlijke weg hoopt Turrell het contact met de
hemel te herstellen: niet door zich vanuit de aarde
omhoog te werken, maar door de hemel op aarde
te laten neerdalen.
Het bezoek aan de Roden Crater is evenwel een
exclusieve aangelegenheid. Lang van tevoren
reserveren is noodzakelijk en de kosten zijn hoog.
Gelukkig heeft Turrell meerdere observatoria voor
het blote oog ontworpen. Een daarvan realiseerde
hij in 1996 aan de kust bij Kijkduin in Den Haag.
In de duinen schiep hij een ellipsvormige kom van veertig meter lengte en
dertig meter breedte, omsloten door een aarden wal van vijf meter hoog.
M idden in de kom, op het laagste punt, bevindt zich een stenen bank. Liggend
op de bank, de blik gericht naar boven, ervaart de bezoeker sensaties die
gelijkaardig zijn aan die in het hart van de Roden Crater: het hemelgewelf
lijkt zich tussen de randen van de wal op te bollen tot een koepel. Maar de
condities die het mogelijk maken om dit te zien, zijn in de Roden Crater
optimaler. Het licht is er doorgaans helderder, het beeld spectaculairder, en
de omgeving en het hele project nodigen ook veel beter uit om zich open te
stellen voor het waarnemen en ervaren van licht en kleur.

Licht, puur licht. Licht als natuurlijk fenomeen. Licht als een verschijningsvorm van het Verhevene, het Sublieme: in de natuur, maar ook binnen in ons.
Voor de Quaker Turrel kan het zoeken naar het licht in de natuur ook een
zoeken zijn naar het innerlijk licht. “Licht is niet de drager van een open
baring, het is de openbaring, het is God zelf.”

Wouter Prins (°1959) is kunsthistoricus. Hij is conservator van Museum Krona (voorheen het Museum voor Religieuze
Kunst) in Uden.
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In de beroemde Moutier-Grandval bijbel, gemaakt in opdracht van een kleinzoon van
Karel de Grote, is bij het boek Genesis alleen het verhaal van Adam en Eva afgebeeld, en niet
de schepping van de wereld in zes dagen. God is kennelijk tamelijk jong, en zowel Adam
als Eva, beide zonder seksuele kenmerken, lijken sprekend op hem. Voor de elite die het
handschrift onder ogen kreeg, moet de boodschap duidelijk geweest zijn: de relatie tussen
God en de mens is een metafoor voor de relatie tussen heerser en onderdaan, tussen heer
en vazal. Als die relatie wordt verstoord, gebeuren er heel erge dingen.
In 1271 bewerkte Jacob van Maerlant de Historia scholastica van Petrus Comestor. Hij maakte
er een Rijmbijbel van, een vertelling in de Nederlandse volkstaal. Een van de rijkst geïllustreerde handschriften van de Rijmbijbel ontstond in 1332. Dat exemplaar, dat zich bevindt
in het Museum Meermanno-Westreenianum (Den Haag), is voorzien van miniaturen van de
hand van de Utrechtse boekverluchter Michiel van der Borch.
Zie o.a. Werner Busch, Caspar David Friedrich. Ästhetik und Religion, Verlag C.H. Beck,
München, 2003; Werner Hofmann, “Bemerkungen zum Tetschener Altar von C.D. Friedrich”,
in: Christliches Kunstblatt 100 (1962) 50-52.
Cf. Jean-Francois Lyotard, “Presenting the unpresentable: the sublime”, in: Artforum,
april 1982, blz. 56-86; en Jean-Francois Lyotard, “The sublime and the avant-garde”,
in: Artforum, april 1984, blz. 36-43.
Deze paragraaf over James Turrell is een verkorte weergave van: Wouter Prins,
“Roden Crater”, in: M. Barnard, G. van De Haar (red.), De Bijbel cultureel, Zoetermeer, Kapellen,
2009, blz. 60-62.

Parkeer ook eens bij deze

P

Poëzie en kunst

Parkeer ook eens bij deze

Stilstand
Ze staat stiller dan
een staande klok
stil kan staan.
Dieper dan stilte
vallen kan tussen
stoelen achter een
tafel waarop twee
flessen stil staan,
neemt ze plaats
in de ruimte
vol van haar
stervende beweging.
Lager dan een engel
vallen kan, zinkt
ze in zichzelf.

… en ontdek hoe je kovel
een Parnassusmantel wordt!
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… en ontdek hoe je kovel een Parnassusmantel wordt!

Als god dit ziet,
noemt hij de kamer
hemel, de seconde
eeuwig.

Uit: En alles staat stil
van KURT DE BOODT.

Een greep uit de rijke oogst van de voorbije jaren:
Rome & Assisi en Ravenna, twee poëziebundels
waarin PATRICK LATEUR naar het wezen
van de evangelische inspiratie peilt.
Vader, zeg me…, de verhalenbundel
waarmee DIRK HANSSENS zijn lezers
met wijsheden van woestijnvaders omhangt.
Hout op snee, ANTON VAN WILDERODES
meest speelse én diepzinnige taalminiatuurtjes
bij de ‘misericordes’ uit koorbanken.

IJsland, Asland, Arctica, White-out en Kristalschedel,
metafysische verzen waarin CLAUDE VAN DE BERGE stilte afdwingt
voor het eindeloze dat in onwezenlijke landschappen schuilgaat.
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Grensland, de mystiek getinte poëziebundel
van ANNE-MARIE DEMOEN, een dichteres op zoek
naar het land van verstilling en rust.
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Noten

