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Resonanties 13

De Duitse kunstenaar Joseph Beuys zou dit jaar honderd zijn geworden. Al voor zijn dood op  
23 januari 1986 hoorde hij als beeldhouwer en performancekunstenaar bij de wereldtop van de 
avant-garde kunst. Naast het experimentele karakter van zijn werk, is vooral de mysterieuze 
dimensie van de materialen vilt en vet waarmee hij werkte, de rituele kant van zijn performan-
ces en de bijna sacrale rol die hij zichzelf toeschreef reden genoeg om een ander te laten resone-
ren in een monastieke context. Een kolfje naar de hand van Thomas Quartier osb die net zoals 
de door hem bewonderde kunstenaar de wereld bekijkt vanuit een ‘cel’, een ‘kiemcel’ allicht.

Eenheid en heling in actie: 
Joseph Beuys vanuit monastiek oogpunt bekeken

Toen Joseph Beuys op 21 mei 1974 naar de Verenigde Staten trok, liet hij zich 
op de luchthaven in Düsseldorf van kop tot teen in vilt wikkelen. Hij wilde 
niets van Amerika zien, zei hij. In het land van de onbeperkte mogelijkheden 
hadden de oliecrisis en de Watergate-affaire voor een vertrouwensbreuk 
gezorgd tussen de burger en de overheid. Mensen voelden zich in hun vrijheid 
beperkt door politiek en economie. De kunstenaar bezocht het land in volle-
dige afzondering. 

Beuys die op 12 mei 1921 in Krefeld werd geboren, had zelf de oorlog mee-
gemaakt en er een actieve rol in gespeeld. Hij wist wat crisis betekent. Toen 
hij bij zijn reis naar Amerika de confrontatie met de werkelijkheid tot een 
minimum terugbracht, was het zijn doel om daarmee de oorspronkelijke 
levenskracht terug te vinden – de kracht die ieder mens in zich draagt. 
Beschermd tegen de kou kon hij een relatie opbouwen met het land dat even-
als hij te kampen had met menig trauma. De titel van de uitgevoerde kunst-
actie suggereert trouwens een intense relatie tussen de omgeving en de tijde-
lijke eremiet: I like America and America likes Me. Is hier sprake van ironie? 
Of gaat het eerder om een andersoortig contact met de werkelijkheid, dat juist 
een existentiële, spirituele laag onder de crises aanboort?

Eenmaal geland op de luchthaven in New York, werd hij door een ambu-
lance naar de galerie René Block in de schaduw van de Twin Towers gebracht. 
Beuys had die wolkenkrabbers eerder dat jaar ‘Cosmas en Damianus’ genoemd, 
de twee heiligen uit de tweede eeuw die arts waren en mensen onbezoldigd 
wilden genezen. In de galerie bracht hij drie dagen in het gezelschap van een 
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coyote door. Hij had een houten staf ter beschikking, er lag stro op de grond 
en een tiental exemplaren van The Wall Street Journal. Beuys speelde met de 
prairiewolf die aanvankelijk agressief en angstig reageerde. Geleidelijk bouw-
den zij wel een relatie met elkaar op. De coyote gebruikte de kranten als 
nachtkamp, niet het stro. Hij sliep op de rapporten van het economische sys-
teem. Op het einde omhelsde Beuys het dier, werd weer naar de luchthaven 
gebracht en vloog terug naar zijn thuisstad. 

Heeft Beuys de relatie van Amerika met zijn eigen mythische oorsprong en 
het grote trauma uit zijn geschiedenis daadwerkelijk geheeld door zich terug 
te trekken met het mythische wezen ‘coyote’ waarin je volgens hem ook een 
‘engel’ kunt zien? Heeft hij de wereld van de Amerikaanse droom veranderd? 
Een coyote is voor de Noord-Amerikaanse inheemse bevolking een heilig dier 
uit de scheppingsmythe. Hem omhelzen betekent de weg terug naar de oor-
sprong bewandelen.

Beweging naar binnen
Beuys was vanaf de jaren zestig het enfant terrible van de moderne kunstscène. 
Hij werd vereerd en bespot tegelijk. Menigeen noemde hem een charlatan. 
Voor hem kon alles kunst zijn, inclusief zijn eigen persoon. Zijn beroemde 
uitspraak ‘Iedereen is een kunstenaar’ wijst erop dat hij in ieder mens (en zelfs 
in ieder object) een creatieve potentie zag.1 In die zin zou je Beuys ook een 
vertegenwoordiger van de Fluxusbeweging kunnen noemen, die een soort 
(onverkoopbare en ondermijnende) anti-kunst propageerde.2 Of je nu van  
zijn installaties en performances houdt of niet, ze schudden je in ieder geval 
wakker, ze wekken afkeer of zorgen voor fascinatie. 

Vaak werd voor zijn eigen ‘bewegingen’ het beeld van de nomade gebruikt, 
bijvoorbeeld door de kunsthistoricus Uwe Schneede die in de memorabele 
artiestentrip naar de VS “het principe van de moderne kunst, namelijk 
 beweging” ontwaarde.3 Maar die beweging gaat bij Beuys steeds de diepte in, 
naar de oorspronkelijke betekenis van materialen, dieren en mensen. Daarom 
gaat hij naar binnen en maakt hij de wereld klein. Hij laat zich omhullen en 
trekt zich in een kamer terug, alleen met een mythisch dier. Het nomadische 
lijkt in die zin veel weg te hebben van de monastieke bestaanswijze: alleen 
zijn bij je eigen oorsprong. Beide archetypes – de nomade en de monnik – 
 verenigt de kunstenaar in zijn persoon, die daardoor ook nog eens de preten-
tie heeft de wereld te veranderen. 

De motieven van afzondering, bescherming, oorsprong en heling die hieraan 
ten grondslag liggen, verdienen dus een spirituele duiding. De kunstenaar zoekt 
een beschermde ruimte op, in het oog van de storm. Daarvoor staat het vilt 
waarin hij gewikkeld wordt, een centraal motief in zijn oeuvre. Over zichzelf 
vertelde Beuys dat Tartaren hem in vilt wikkelden toen hij tijdens de oorlog in 
maart 1944 neergestort was boven de Krim. Het materiaal staat voor warmte, 
het beschermt en redt levens, al is ondertussen ook duidelijk geworden dat 
Beuys’ verhaal zelf ook weer een mythe en geen feitelijke gebeurtenis is. 
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Afzondering en bescherming gaan vanaf het vertrek voor zijn spirituele reis 
naar Amerika samen, beweging en reductie. De coyote staat voor de mythische 
oorsprong van de werkelijkheid. De coyote is een reëel dier waarmee je contact 
kunt maken, en tegelijk is hij de uitbeelding van de hele schepping. Door het 
contact op basaal niveau vindt opnieuw een reductie plaats: Beuys zegt tijdens 
de hele performance geen woord, hij communiceert alleen non-verbaal. Alleen 

Joseph Beuys, I like America and America likes Me, performance met de coyote, Galerij René Block,  
New York, 1974.

De coyote verscheurt het vilt waarin Joseph Beuys zich gewikkeld heeft. © foto: J. Beuys.
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daardoor is het mogelijk om zo diep in de werkelijkheid af te dalen dat de 
wonden, die het verleden heeft geslagen, geheeld kunnen worden. In monas-
tiek jargon heet het dat door afzondering en bescherming – het doel van elk 
klooster – een relatie tot de werkelijkheid mogelijk is, die een overstijgend, 
transformatief perspectief opent – iets wat monniken ‘God zoeken’ noemen.

Sjamaan

Vaak werd Beuys, onder andere naar aanleiding van zijn actie in Amerika, een 
sjamaan genoemd. Hijzelf heeft het sjamanisme in zijn werk – zelfs vanaf het 
begin – steeds aan bod laten komen. Zou hij zelf een sjamaan zijn geweest,  
of heeft hij zich alleen maar als zodanig geprofileerd? Dat hangt uiteraard af 
van de definitie van het begrip. 

Volgens religiewetenschapper Kocku von Stuckrad werd het sjamanisme 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw een ‘spirituele optie’ die lang niet 
meer alleen betrekking had op extatische wondermannen in Siberië:  
“Men bedoelde er nu de mogelijkheid mee om het eigen bewustzijn met het 
transpersoonlijke en kosmische bewustzijn te verbinden en daardoor heling 
voor zichzelf, de gemeenschap en de hele planeet te bereiken.”4 De actie van 
Beuys kadert in zo’n begripsbepaling. De performer schiep een cel waarin de 
focus dermate op het bewustzijn lag, dat die zelftranscendentie zich voltrok 
door gewoon met de dingen in aanraking te komen, bijvoorbeeld met de 
textielsoort vilt en de coyote. Die prairiewolf trok tijdens het verblijf in de 
galerie overigens ook aan de viltlappen waarin de kunstenaar gehuld was  
en maakte zo een materiële transformatie zichtbaar. Het bewustzijn van 
Beuys verbond zich letterlijk met het kosmische bewustzijn dat door de 
scheppingsmythe wordt gevoed. 

Ging het bij die transformatie om een persoonlijke zelfontdekking en -ont-
plooiing? Hoegenaamd niet. Kunstcriticus Heiner Stachelhaus wijst erop dat de 
sjamanistische acties van Beuys niet alleen een mythisch verleden huldigden. 
Ze waren ook bedoeld als tekenen voor de toekomst. Stachelhaus schrijft: 
“Sjamaan en kunstenaar handelen door zelfopgave. Ze brengen een offer aan 
de samenleving. Door zichzelf op het spel te zetten, activeren zij helende 
krachten in anderen.” Het gaat dus om meer dan alleen maar een communi-
catief middel. Door de handelingen komt een “verbinding tussen materiele en 
spirituele krachten tot stand, die onberekenbaar is”.5 Beuys zelf heeft dat naar 
aanleiding van zijn performance in New York bevestigd: “De geest van de 
coyote is zo sterk dat geen mens hem kan begrijpen en kan voorzien wat hij 
voor de toekomst van de mensheid gaat betekenen”.6 

De tijdelijke hermitage in de schaduw van het Empire State Building, hét 
symbool van materialisme, opent het bewustzijn voor een nieuwe wereld.  
In die nieuwe wereld hoort elke mens sjamaan en kunstenaar te zijn door  
in beweging te komen en naar binnen te keren. Ook dat is een opvallende 
parallel met het bestaan van een monnik, al zal die uiteraard geen coyote op 
zijn cel en geen skyscrapers voor zijn deur kennen.
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Sociale sculptuur
De visie van een nieuwe samenleving 
is in het werk van Beuys niet alleen 
maar een naïeve droom maar wel dege-
lijk reëel, als sociale sculptuur (soziale 
Plastik). Ze is een utopie, dat wel. Ze is 
immers nog niet verwezenlijkt, maar 
niets zegt dat ze wel binnen een 
bepaalde tijd te bereiken valt. Daarop 
wijst kunstwetenschapper Philip 
Ursprung in zijn recente studie over 
Beuys: “In plaats van de heersende 
 economische orde die de samenhang 
tussen werk en loon verbroken heeft, 
zou nu het idee weer kunnen heersen 
dat werk altijd werk voor anderen bete-
kent.” Ook de kunstenaar handelt niet 
alleen voor zijn eigen roem of het 
 vermaak van een kleine elite, maar 
voor iedereen. Mensen vormen samen 
een ‘sociale sculptuur’, niet alleen in 
het museum maar overal. Kunst is vol-
gens Ursprung social art. Beuys rekte door zijn performances het kunstbegrip 
op (erweiterter Kunstbegriff). 

Hoe valt dat te rijmen met de afzondering en het hermetische karakter van 
Beuys’ voorstelling in de VS? Het is duidelijk dat de kunstenaar weliswaar 
alleen handelde maar dat wel degelijk met anderen wilde delen.7 Herbert Wietz 
maakte een 16mm-film van de actie. Beuys koos voor een zwart-wit versie 
“omdat dit het spirituele karakter van de performance beter zichtbaar maakt”. 
De hele actie staat in het teken van dit streven naar het geestelijke dat alle 
energieën mobiliseert en tot een heel eigen eenheid maakt, net zoals in 
de Geestelijke Oefeningen van de door Beuys bewonderde Ignatius van Loyola. 
De toeschouwer kijkt ondertussen over de schouder van de kunstenaar en voelt 
zich uitgedaagd om ook zelf de brug te slaan naar de spirituele krachten uit 
het verleden en zo voor de toekomst iets te betekenen.

Kunst had voor Beuys een therapeutisch doel, beweert kunstwetenschapper 
Barbara Strieder. “Dat doel bestaat erin maatschappelijke en persoonlijke 
tekorten te helen. De kerngedachten van transformatie en heling horen trou-
wens bij Beuys’ concept van de sjamaan.”.8 Ook hier kan de vergelijking met 
het monastieke leven behulpzaam zijn. Monniken hebben niet de pretentie hun 
leven in afzondering en contemplatie hoger te achten dan dat van anderen. 
Integendeel, in hun perceptie is iedereen een monnik, net zoals voor Beuys 
iedereen een kunstenaar is. Monniken veranderen de wereld in hun cel,  
want ze dringen erdoor tot hun oorsprong. Wat bij Beuys in New York uit de 

Joseph Beuys, Crucifix (Kriegerdenkmal), 
mixed media, toren van de St. Mauritiuskirche in 
Meerbusch-Büderich.
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scheppingsmythe van de Indianen afkomstig is, gaat in een klooster terug op 
de heilsgeschiedenis. Dan komt er een beslissend motief bij, namelijk de 
 Verlosser. Het is zeker geen toeval dat kruisbeelden in het oeuvre van Beuys 
een belangrijke plek hebben. De Christusfiguur staat bij hem voor de ultieme 
bevrijding. De zelfopoffering van de individuele mens ten behoeve van   
anderen en van de hele schepping, is de hoogste vorm van ‘sociale sculptuur’.

*
* *

Wie met het werk en de persoon van Joseph Beuys aan de slag gaat, zal veel 
dingen niet met elkaar kunnen rijmen. Veel kritiek is in de afgelopen jaren op 
zijn mythologisch en politiek betekenissysteem geleverd. Vanuit monastiek 
oogpunt kunnen de begrippen ‘eenheid’ en ‘heling’ echter een veelbelovende 
sleutel zijn tot beter begrip. We kunnen van deze man leren dat een symbo-
lisch leven en handelen een grote betekenis in kleine gebaren kan ontsluiten. 
Dat Beuys het Empire State Building vergeleek met de twee christelijke helers 
uit het vroege christendom en in de schaduw van die torens het onverwachte, 
onvoorspelbare en basale deed, maakt van hem een inspirator en bereider van 
de weg die ieder mens in zijn of haar eigen cel kan en moet gaan. Wie zijn 
wonden uit het verleden laat zien en erbij stil staat, gaat verlossing tegemoet, 
en die verlossing vangt aan met het ‘sociale kunstwerk’ dat hier en nu zijn 
verbeeldingskracht deelt met al wie ervoor open staat. 

Kortom, ook in het jaar van zijn honderdste verjaardag is de spirituele revo-
lutie van Joseph Beuys nog lang niet voltooid en is ze juist daardoor springlevend.
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