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Inleiding
De motivatie voor het onderzoek naar de betekenis 
van het werk van Berlinde de Bruyckere is gelegen in 
het feit dat zij de confrontatie met geweld, pijn en lij-
den niet uit de weg gaat. Opmerkelijk daarbij is dat zij 
haar inspiratie voor een belangrijk deel vindt in chris-
telijk/religieuze iconen. Hebben deze iconen voor haar 
ook een traditioneel christelijk/religieuze betekenis of 
zijn deze iconen een krachtig middel om haar bood-
schap gestalte te geven? Vanuit theologisch standpunt 
is dit de centrale vraag van dit artikel.

Reinhard Hoeps1 zegt in het voorwoord van het ver-
melde boek: “Nachrichten von Gewalt, Schmerz und 
Leid gehören zu den niemals fehlenden Themen der 
täglichen Berichterstattung. Im Hintergrund dieser 
Bilder werfen Gewalt, Schmerz und Leid Fragen nach 
ihrer Darstellung und nach ihrer Darstellbarkeit auf. 
Die Wunde wird als Prinzip der Bildkonstitution er-
hoben worden. Die Wunde wird als Prinzip der Bild-
konstution zur Diskussion gestellt.“ Kunstenaars die 
hierdoor geraakt zijn, worstelen met de vraag hoe je 
hier op een applerende wijze uitdrukking aan kunt ge-
ven. Berlinde de Bruyckere is een kunstenaar die haar 
ogen niet sluit en worstelt met lijden, pijn, dreiging en 
dood. In de Kunstbus2 staat in een lexicon over haar: 
“Haar werk laat zich voortdurend associëren met de 
dualiteit van liefde en lijden, dreiging en bescherming, 
leven en dood. Ze gebruikt bewust herkenbare vor-
men waarmee ze de toeschouwer aan het denken wil 

1 Reinhart Hoeps in het Vorwort van Deine Wunde, Kerber Art, p. 9

2 De Kunstbus op internet is een verzameling lexicons over kunst, muziek, cultuur en design. Opgericht door Guus Jurcka en Jacobine Feekes die het 
opgedragen hebben aan Jacobines’ vader ir. Ruud Feekes b.i. architect b.n.a

zetten, met herinneringen wil opzadelen. Ze legt de 
interpretatie van haar werk echter niet vast. Ze laat 
haar werk bewust open voor diverse interpretaties.” 
Juist deze meerdere interpretaties zijn aan de orde in 
dit onderzoek.

Het artikel is als volgt ingedeeld. Na een korte intro-
ductie over haar jeugd en opgroeisituatie, wordt er 
iets verteld over haar ontwikkeling als kunstenaar, met 
wat voor materialen ze werkt en wordt er iets gezegd 
over de impact van haar werk. Hoewel het onderzoek 
naar het traditioneel christelijke/religieuze motief 
centraal staat, worden een aantal thema’s belicht om 
enigszins vertrouwd te raken met haar werk. Het the-
ma Dekens wordt besproken, omdat het over geweld 
en beschutting tegen geweld gaat. Het thema Aanéén-
genaaid gaat over de gebrokenheid in deze wereld en 
haar poging om nog te redden wat er te redden valt 
om weer één geheel te maken. ‘The Wound’ komt aan 
de orde, omdat het in het verlengde ligt van geweld, 
verminking en pijn. Als ze zelf over een bepaald thema 
iets gezegd heeft, komt ze zelf aan het woord, daarna 
krijgen de professionals de kans om te reageren. Aan 
de hand van de christelijk/religieus getinte sculpturen 
zoals de Doornenkroon, de Schmerzenmann, Jelle 
Luipaard, the Wound en de Piéta wordt het religieuze 
motief bekeken. 

Afbeelding 1
WE ARE ALL FLESH, 2009, was, hout, metaal, epoxy, ijzer
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 84



2

Jeugd en opgroeisituatie3

Berlinde wordt in 1964 geboren in Gent, België. Haar 
ouders zijn druk bezette mensen. Vader verdient de 
kost als paardenslager en gaat op de jacht. Op 5 jarige 
leeftijd wordt zij geplaatst in een internaat. Ze wordt 
door de nonnen gedwongen haar linkshandigheid af 
te leren. Een klap op je vingers als je links schreef. Ze 
begon te stotteren. Na het gestotter begon het bed-
plassen. Hoon, schaamte, boosheid bij de katholieke 
leidsters. Iedere ochtend opnieuw hingen de natte 
lakens over De Bruyckeres slaapvertrek publiekelijk ten 
toon voor alle andere kinderen. Ze zegt ervan: “Al dit 
leidde tot een grote eenzaamheid” Die eenzaamheid 
werd “waarschijnlijk” haar reden om te scheppen. 
Ze zegt er zelf van: “Ik begon te tekenen toen ik vijf 
was. Om te ontsnappen aan een wrede werkelijkheid 
Bij het tekenen was alles mogelijk. Mijn verbeelding 
was mijn redding.”4 In het internaat is ze veel aan het 
lezen, vooral poëzie. Als uitlaatklep tekent ze. Hoewel 
ze veel meekrijgt van kadavers van dode dieren en 
bloed, is dat niet per se de reden dat we dat terugzien 
in haar latere werk, maar de vertrouwdheid ermee 
maakt dat ze er niet voor terugdeinst om het in haar 
werk te gebruiken. Na het zien van een keizersnede 
bij een koe, besluit ze geen dierenarts te worden. Op 
12 jarige leeftijd weet ze al dat ze naar het Sint-Lucas 
in Gent wil. Het kostte wel wat overredingskracht om 
haar ouders te overtuigen om na deze opleiding de 
opleiding Monumentale kunst te gaan volgen. “Zou je 

3 Uit het interview met Hilde van Canneyt d.d. 9 augustus 2012

4 Lucette ter Borg in Een schatkamer vol gruwelen, 30 oktober 2014

5 Geciteerd uit de Kunstbus

6 Zoals de kunstenaar vermeld heeft in een persoonlijke e-mail aan de auteur van dit artikel

niet voor een echt vak kiezen?”. Als ze afstudeert, is 
ze daarna al vroeg succesvol en weet ze de aandacht 
voor haar werk te trekken.

De kunstenaar Berlinde de Bruyckere5 
Ze maakt driedimensionale beelden, installaties en 
aquarellen. Haar oudere werken hebben een minima-
listisch karakter. Staal, steen en glas zijn in deze peri-
ode haar favoriete materialen. Langzaamaan verlaat 
ze het abstracte werk en zien we herkenbare vormen 
en dingen. Daarbij introduceert ze textiel, kneedbaar 
lood, was en stro als minder onbuigzame materialen.

Ze is inmiddels een artiest van naam en zeker in België 
een gevierd kunstenaar. Op diverse grote internationa-
le exposities is haar werk ten toon gesteld en wordt ze 
gezien als een kunstenaar met een eigenzinnig oeuvre. 
In 1990 wordt ze laureaat van de prestigieuze prijs 
Jeune peinture Belge.

Opmerkelijk is dat ze inspiratie vindt in het 15e -eeuw-
se schilderij van Anotella Da Messina Christ Crowned 
with Thorns (Afbeelding 2). Als ze in New York is, gaat 
ze zoals ze zelf zegt: “even op bezoek bij een oude 
vriend”6. Ook in haar werk komen de Doornenkroon, 
de Schermzensmann, de Piéta, the Wound en Jelle Lui-
paard met regelmaat terug als religieuze iconen, maar 
op een heel eigenzinnige manier vorm gegeven.

Afbeelding 2
CHRIST CROWNED WITH THORNS, Anotella Da Messina, 1470
Uit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonello_da_
Messina_002.jpg
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De thema’s
De dekens
Vanaf begin jaren negentig werkt Berlinde de Bruyc-
kere met dekens als materiaal voor haar beelden en 
installaties. De dekens symboliseren niet alleen warm-
te en beschutting, maar ook kwetsbaarheid en angst. 
Ze zegt er zelf over: “Een deken is voor mij symbool 
van geborgenheid. Het heeft een ziel, die meestal po-
sitief geladen is. Een deken dekt je toe, je voelt je kind 
dat binnen zit terwijl het regent. Ik gebruik een deken 
ook als negatief voorwerp. Je kan iemand zoveel liefde 
geven en geborgenheid geven dat hij erdoor verstikt 
raakt, zichzelf niet meer vindt. Onder een stapel de-
kens liggen desoriënteert! Die dubbelzinnigheid speel 
ik graag uit in mijn werk.” Angela Mengoni7 schrijft 
over het Dekenhuis (Afbeelding 3): “De metalen kooi 
onder de zachte dekens suggereert dat de letterlijke 
latentie gepaard gaat met een semantische: iets ver-
ontrustends wordt verdrongen.”

Het imposante van de kooi komt sterk naar voren. De 
veelkleurige dekens maken het beeld wel vrolijker en 
geeft de hoop dat er iets warms wordt bedoeld, maar 
het zou ook iets onheilspellends kunnen bevatten. Het 
heeft ook iets van een bunker die beschermt tegen 
oorlogsgeweld.

Over de dekenvrouwen (Afbeelding 4) zegt zij: “De 
relatie tussen tonen en schuilen is een relatie die zich 
voordoet binnen één beeld. Het beeld dekenvrouw 
heb ik voor het eerst gemaakt in de periode van de 

7 Angela Mengoni in Berlinde de Bruyckere, Mercatorfonds p. 60

8 Szeeman, Harald,’LLLL’, in Baert, Barbara en Harald Szeemann Berlinde de Bruyckere: Eén 2002-2004. Tent. cat. La Maison Rouge en De Pont. Prato, Gli 
ori 2005, p. 5

genocide in Rwanda in 1993-1994. Ik toon een beeld 
van iemand die eigenlijk niet gezien wil worden. Op 
dat moment was ik zelf bezig met de vraag naar de 
essentie van het huis. Voor mij betekent dit een plek 
om te schuilen, alleen zijn, te kunnen denken. Toen 
zag ik mensen op de vlucht met alleen een deken om 
zich te beschermen, te bedekken. Zo is dat beeld bij 
mij ontstaan.”

Harald Szeeman8 zegt over de dekenvrouwen dat ze 
“als getuigenissen van het lijden van de schepselen 
in deze wereld werden uitgekozen op grond van hun 
plastische kwaliteiten.”

Het beeld wat de verlatenheid en het niet gezien wil-
len worden mijns inziens goed weergeeft, wordt in de 
onderstaande beeltenis weergegeven.

Afbeelding 3
DEKENHUIS, 1993
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 72

Afbeelding 4
Doris Halfmann, bedekt met een deken in een oude opslagplaats, 
inspiratie voor de installatie Doris Halfmann, 1994                         
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 50
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Aanééngenaaid
In de serie Aanééngenaaid wordt een serie schilde-
rijen en sculpturen getoond die uiting willen geven 
aan de gebrokenheid van het bestaan en de éénheid 
die verloren is gegaan. Berlinde de Bruyckere wil 
van afzonderlijke elementen weer een nieuw beter 
mensbeeld creëren. Ze zegt hier zelf over: “Ze zijn met 
zwart garen aaneengenaaid uit allemaal losse stukken. 
Op een bepaald moment schiet er van het mensbeeld 
niets meer over, vind ik. Als ik denk aan hoe wij als 
mens reageren op sommige situaties, hoe wij met 
elkaar omgaan, dan vind ik dat wij soms zeer lelijk zijn, 
en dan valt dat mooie-mensbeeld uit elkaar. Met die 
beelden Aanééngenaaid (Afbeeldingen 5 en 6) heb ik 
geprobeerd vanuit flarden mens één beeld te grij-
pen, alles aan elkaar te naaien en te proberen om dat 
mensbeeld weer samen te stellen. En de deken heb ik 
daarbij echt wel gebruikt als een huid die de stukken 
weer bijeen maakt en die een nieuw beeld creëert.”

Stephanie Damianitsch9 stelt in haar betoog vast dat in 
BdBs’ werk meer uitersten verbonden worden. Ze for-
muleert het als volgt: “the sensitive ‘feeling along’ of 
the obvious metaphoric sutures in her objects ensures 
a deepened approach to her work, particularly with 
regard to the seams the artist addresses, connecting 
past with present, life with death and the ‘flesh’ of 
mankind with the ‘flesh of the world’.”

9 Stephanie Damianitsch in Seams in the Flesh of the World in Berlinde de Bruyckere, Suture p. 53

10 Angela Stief, Bodies in Exile in Berlinde de Bruyckere, Suture p. 98

11 Emmanuel Alloa, Het lichaam verbinden in BdB van het Mercatorfonds, p. 207

Angela Stief10 zegt over haar schilderijen Aanéén-
genaaid (Afbeeldingen 5 en 6): “These are bowed, 
cowed beings. One can only imagine the reason for 
their introversion: they presumably have retracted for 
reasons of caution, modesty, vulnerability, fear, or as 
a result of traumatic experiences. These are bodies in 
exile-they appear withdrawn, foreign and homeless.”

Emmanuel Alloa11 zegt: “Berlinde de Bruyckeres 
sculpturen zijn als het ware momentopnamen van een 
hardnekkig gevecht om een eenheid terug te vinden 
die misschien nooit bestaan heeft, maar in elk geval 
onherroepelijk verloren is.”

Opvallend zijn de verschillende benaderingen van de 
artiest en de kunstcritici. Het geeft de gelaagdheid 
van het werk weer. Het beeld wat getoond wordt, is 
aandoenlijk door zijn onafheid, de wat gebogen hulpe-
loze houding, de armen die ontbreken en de persoon 
die uitgebeeld wordt, lijkt het spoor bijster. Het beeld 
geeft ook weer dat er met alle macht geprobeerd 
wordt nog een samenhangend geheel te construeren 
met een zachte beschuttende deken.

In het aquarel (Afbeelding 6) zien we het bloeddoorlo-
pen ‘hoofd’ met de bloedvaten en de aanééngenaaide 
huid als een luguber beeld van verminking en pijn.

Afbeelding 5
AANÉÉN-GENAAID, 2000, was, dekens, gips
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 104

Afbeelding 6
AANÉÉN-GENAAID, 1999, aquarel en potlood op papier
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 181
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De religieus getinte beelden
De beeldengroep van de Schmerzensmannen (Afbeel-
ding 7) en Jelle Luipaard (Afbeelding 9) zijn iconografi-
sche beelden van het lijdensverhaal van Christus. Het 
is opvallend hoezeer deze beelden ‘uitgekleed’ zijn. Ik 
citeer opnieuw Emmanuel Alloa (p. 208): “De kun-
stenares is een echte iconofiel. Ze laat zich graag inspi-
reren door religieuze iconen. Maar onder haar grote 
honger naar beelden, gaat ook een soort iconoclasme 
schuil12, alsof je koste wat kost elke gelijkenis met de 
mens en zijn beeld moet afbreken om tot een ande-
re gevoeligheid te komen. Blootgestelde lichamen 
worden in alle opzichten anorganische, disfunctionele 
lichamen: met hun organen verliezen ze ook elke vorm 
van functionaliteit.”

Hoewel de gekruisigde Christus voor velen klassiek 
een troostende functie heeft en de heilszekerheid voor 
het leven na dit leven vertegenwoordigt, zegt Berlinde 
de Bruyckere13: “Vroeger hadden we de zekerheid van 
het geloof en de traditie, heden ten dage zoeken we 
steeds naar regels, doelen en normen, om te leven in 
deze wereld, waarbij altijd de twijfel blijft bestaan of 
dat ook het goede is.”

Valerie Ortolani14: “Ekel und Abschreckung spielen 
auch in de Bruyckeres Werk eine gewisse Rolle, auch 
wenn es nie aus Voyeurismus oder blanken Horror an-

12 Theys, Hans, “I a man iconophile and an iconoclast”, gesprek met Berlinde de Bruyckere in Wieg, Cornelia, red. Mysterium Leib: Berlinde Bruyckere im 
dialog mit Cranach und Pasolini. München, Hirmer Verlag 2011, p. 24

13 Interview met Hans Theys

14 Valerie Hortolani, The Problem of God, p. 111

15 Alena Alexandrova The Role of Religious Motifs in Contemporary Art chapter 8, Fordham University (2017)

gelegt ist. Immer wohnt ihren Figuren auch eine Wür-
de, wenn nicht gar Schönheit inne. Für De Bruyckere 
ist Schönheit etwas, ‘das die Tragödie wie eine Schleier 
überdeckt und dadurch akzeptabel macht’.” Valerie 
Ortolanie eindigt zijn bijdrage met de woorden: “So 
zeichnet De Bruyckere ein gebrochenes, erschüttertes 
Bild der Welt, in dem zich das Fortleben der Grausam-
keit des Menschen hindurch tragisch manifestiert.”

Het beeld van de Schmerzenmann (Afbeelding 7) 
roept religieuze gevoelens op. Het werk is imponerend 
hoog opgesteld, prachtig gemaakt en door de titel van 
de sculptuur kan ik het verbinden met de Jezusfiguur 
en zijn lichamelijk lijden. De nadruk komt te liggen op 
dat lichamelijke lijden.

In een interview op Youtube naar aanleiding van een 
expositie vertelt Berlinde dat vroeger de beelden en 
de schilderijen in kerken en in heilige plaatsen plekken 
waren waar mensen vertroosting zochten. Zij heeft 
zich hierdoor laten inspireren om er een geheel eigen-
tijdse vorm aan gegeven.

In haar boek The Role of Religious Motifs in Contempo-
rary Art wijdt Alena Alexandrova15 een hoofdstuk aan 
het werk van Berlinde de Bruyckere. Zij typeert Berlin-
de de Bruyckere’s werk als volgt: “Recurring themes 
in the work of Berlinde de Bruykere are the fragility of 

Afbeelding 7
SCHMERZENSMANN V, 2006, was, ijzer, epoxy
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 38

Afbeelding 8
PIÉTA, 2008, was, epoxy, hout, metaal
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 154



6

the human body, its mortality and suffering and such 
states as loneliness and intimacy.” Verder in het artikel 
gaat ze in op de vraag of Berlinde de Bruyckeres’ kunst 
(Jelle Luipaard, Hanne, en San.S, Afbeelding 9 en 10) 
gezien kan worden als religieuze kunst, als ze be-
weert16: “but they cannot be qualified as religious art, 
as they neither treat a religious theme explicitly nor 
refer to Christian iconography in any straightforward 
sense. The absence of faces and the contemporary 
names used as titles of two of the three distance them 
further from being religious representations.”

Tenslotte eindigt ze met een boude bewering17: “The 
artist then adresses a very elusive and difficult space 
in which religious meanings can be present in contem-
porary art, as if she is aware that religious images can 
be referred to, but only as a demonstration of the loss 
of religious faith.”

Hier kan tegen in gebracht worden dat het schilde-
rij Christ crowned with Thorns (Afbeelding 2) voor 
haar het ‘vleesgeworden’ beeld is geworden om uit 
te beelden wat haar zo bezighoudt. Het ‘Woord wat 
vlees geworden is’ (Johannes 1: 14) inspireert haar om 
de pijnlijke lichamelijke sensaties weer te geven. De 
Schmerzensmann V (Afbeelding 7) geeft het beeld van 
een amechtig wezen dat zich krampachtig vast krult 
tegen een rechtop staande paal.

16 Ibid, p. 190

17 Ibid, p. 192-193

18 BdB, in Mrata Gnyp, “the beautiful and The ASwe-inspiring. The evocative works of Belgian artist BdB “in Zoo Magazine, No 29, 2010, p. 5

19 Angela Stief, Bodies in Exile in BdB Suture p. 96

De Piéta’s zijn beelden uit 2007-2008. Sommige beel-
den zijn enigszins herkenbaar als de traditioneel voor-
gestelde Maria met de dode Jezus op schoot, maar 
meestal kunnen we het pas herkennen als we de titel 
van het werk hebben gelezen. Zelf zegt zij erover18: “de 
emotie van de Piéta (Afbeelding 8) is in essentie erg 
droevig, maar dankzij zijn picturale kwaliteit, kwets-
baarheid en de fragiliteit van het materiaal, kan het 
ook andere gevoelens oproepen: zachtheid tegenover 
de hardvochtigheid van de wereld.” Wat het beeld van 
de Piéta (Afbeelding 8) ook oproept beschrijft Angela 
Stief19: “This figure seems to address not so much the 
dialectic between abstract and representational but 
rather the process of becoming-a body. The aesthetic 
retrospective connection of the figure to an unspeci-
fied origin is also reflected in De Bruyckere’s seemingly 
archaic formal language and points up the Geworfen-
heit –the subject’s thrownnes into the world- as an on-
tological disposition. This kind of existential dimension 
is rather unusual for a piece of contemporary art.”

De sculpturen nodigen uit tot verdere diepere over-
peinzingen.

Afbeelding 9
J.L., 2005, was, hout, ijzer, epoxy
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 40

Afbeelding 10
Hanne | 2003
Uit: Hans-Peter Wipplinger, Berlinde De Bruyckere, Suture, 
pagina 61
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The Wound
Reinhart Hoeps20 betoogt in zijn verhandeling Bilder 
der Wunde (Afbeeldingen 11 en 12) dat het Christen-
dom een beeldreligie is: “weil Bilder die Vorstellungen 
und Glaubensüberzeugungen nicht nur zum Aus-
druck, sondern auch nachhaltig prägen. Bilder wec-
ken Empfindungen, evozieren innere Bilder, steueren 
Gebetshaltungen, in Kirchengebäuden geben sie Wege 
vor”. Het horen van het Woord en het aanschouwen 
van de dingen om ons heen is vanuit het Christelijke 
geloof erop gericht de zichtbare sporen van God in zijn 
schepping te ontdekken (Romeinen 1: 20). Of zoals 
verwoord in 1 Korintiërs 13: 20: “Nu kijken we nog in 
een wazige spiegel, maar straks kijken we oog in oog.” 
Er is dus een spanningsveld tussen het zichtbare en 
het onzichtbare. Maar de onzichtbare God is zichtbaar 
geworden in de zichtbare Jezus Christus. Reinhart 
Hoeps21 zegt hierover: “Im Zusammenhang der eu-
ropäischen Kunstgeschichte hat die Bestimmung des 
Glaubens als Nachfolge Jesu tiefe Spuren bis hinein in 
die Prinzipien der Bildkonstitution hinterlassen.” Dit 
heeft ertoe geleid dat de Memoria passionis schilde-
rijen opleverde die een getrouwe reconstructie waren 
van het lijden van Jezus met alle martelwerktuigen 
die in de lijdensgeschiedenis voor handen waren (zie 
Afbeelding 14 van Arma Christi). In de Imago pietatis 
zien we afbeeldingen verschijnen van Jezus als  
Schmerzensmann. Zijn wonden worden getoond met 

20 Ibid. p. 13

21 Ibid. p. 18

22 Ibid. p. 21

23 Ibid. p. 24

het eruit siepelende bloed (zie Afbeelding 15 Chris-
tus im Grabe). Reinhart Hoeps22 zegt hierover: “Die 
Wunde gibt das Prinzip, das in der Sprache der Bild-
lichkeit entfaltet und reflektiert wird.” De wond heeft 
ook bij de Modernen een belangrijke rol, maar23 “Für 
eine Kunst, die sich nicht explizit aus dem Zusammen-
hang christlicher Glaubensüberlieferung versteht” en 
verder: “Die Wunde ins Bild zu setzen, verlangt nach 
ungeschöntem Realismus und zugleich nach einer 
Wahrung dessen, was sich jeder Anschaubarkeit ent-
zieht.”

Een modern voorbeeld is het schilderij van de wond 
van Wols (Afbeelding 12). Na een 14 maanden duren-
de opsluiting in meerdere kampen schrijft kunstcriticus 
Ewald Rathke over dit schilderij: “Nach 1940 verlieren 
die gezeichneten Dingen auch noch den letzten Rest 
von Begrenzbarkeit: die Linien fasern aus, verlaufen 
wie feine Fäden und verdichten sich zu Büscheln, Ge-
spinsten und Knäueln.”

Een voorbeeld dat ‘The Wound’ (Afbeelding 11) uitge-
licht wordt vanuit de traditioneel uitgebeelde Chris-
tusfiguur en gebruikt wordt om pijn en lijden uit te 
beelden. Een bloederige wond met pijnlijke associaties 
trekt de aandacht en doet de toeschouwer gruwen.

Afbeelding 11
Kunstenaar onbekend
Uit: Reinhard Hoeps, Richard Hoppe-Sailer, Deine Wunden, pagina 12

Afbeelding 12
PEINTURE, Wols, 1946/47, Öl auf Leinwand
Uit: Reinhard Hoeps, Richard Hoppe-Sailer, Deine Wunden, pagina 36
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In Afbeelding 13 wordt een kamer getoond met twee 
lijkbaren, twee haksels om bomen te bewerken, twee 
tuinvorken, twee zinken kastjes aan de muur, kort-
om allerlei getuigen van menselijke activiteit- en hun 
afwezigheid. Hoewel hier geen enkel mensfiguur valt 
te bespeuren zijn de werktuigen stille getuigen van 
het onlangs gebeurde. Het lichaam heeft op de baar 
gelegen en de het tuingereedschap is gebruikt om het 
graf te delven en het lichaam te begraven.

Bijzonder hoogleraar Dr. A.M.Spijkerboer24 zegt over 
Berlinde de Bruyckere: “Berlinde de Bruyckere maakt 
grote beelden van lichaamsachtige vormen. Je ziet 
handen, voeten, maar geen hoofd. Wel naakte huid 
en vlees, blauwe aderen, spieren, en nooit ziet het er 
ontspannen uit, eerder verkrampt en pijnlijk, heel erg 
kwetsbaar ook. Het zijn de beelden waartoe ik mezelf 
moet dwingen om daar langer dan negen seconden 
naar te kijken, hoezeer ze ook met liefde zijn gemaakt. 
Waarom, omdat ik direct weet: dit gaat ergens over, 
dit gaat over het afzichtelijk lijden. Als ik dit niet uit 
kan houden, wat doe ik dan bij al die ziektebedden, 
waar ik naast zit of bij al die levens waarin het lijden 
niet zichtbaar is, maar wel een afgrond. Het geeft 
tegelijk rust om te blijven stilstaan, om het erbij uit 
te houden. Het is dus, met zoveel woorden: helend. 
Als er iemand durft te kijken, mag dit deel van mij er 
kennelijk ook zijn, zo werkt het.”

24 Dr. A.M. Spijkerboer, Het uithouden bij het lijden, toespraak tijdens het Symposium op 10 oktober 2015 van het Platform Kerk en Kunst

25 Berlinde de Bruyckere, in Gnyp (zie verwijzing 12)

26 Zie verwijzing 14, p. 97

27 Stephanie Damianitsch, Seams inthe Flesh of the World in BdB, Suture, p. 56

Je zou ook kunnen zeggen: Gedeelde smart is halve smart.
We zagen zo de ontwikkeling van het thema de wond 
in de geschiedenis van de middeleeuwse naar de 
moderne kunst. De wond en verwondingen spelen ook 
een belangrijke rol in De Bruyckeres’ werk. Zelf zegt zij 
hierover25: “De wond is een teken van zijn, een gapend 
gat dat je bewust maakt dat het lichaam een binnen-
kant heeft. Door de wond kan onze binnenkant zicht-
baar worden voor de buitenwereld, wat een essentiële 
existentiële ervaring is […]omdat pijn voelen- natuur-
lijk afhankelijk van de ernst van de pijn-je ‘denken’ 
kan doen vergeten en je terug kan brengen naar een 
vleselijke ervaring.”

Angela Stief26 schrijft: “using colours of the flesh, she 
experiments on various surfaces: on wax, plastic, 
fabric and paper. The wound is a dark, bloody opening 
that turns the inside out. It marks a stigma that de-
mands one’s perception when viewing the sculptures; 
without idealistic exaltation it symbolizes aliveness in 
the condition of its endangerment.”

Terugkerend in het werk van Berlinde de Bruyckere is 
de manier van weergeven. Enerzijds is het een ake-
lige lugubere wond, maar anderzijds heeft het ook 
iets moois en zachts en kan er zoals zij zelf zegt uit de 
randen weer genezende groei optreden. Stephanie Da-
mianitsch27 zegt hierover: “The wound (Afbeelding 16) 

Afbeelding 13
ZEIGE DEINE WUNDE, Joseph Beys, 1974/75
Uit: Reinhard Hoeps, Richard Hoppe-Sailer, Deine Wunden, pagina 40

Afbeelding 14
Heilige Lanza mit Arma Christi und Gregormesse, Nürnberg,1597; Öl auf 
Leinwand; 78x59 cm, Kolumba, Köln
Uit: Reinhard Hoeps, Richard Hoppe-Sailer, Deine Wunden, pagina 186
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also places the focus on the injured body surface, the 
dialectic dimension of a skin that has lost its function 
of a clear demarcation line between interior and ex-
terior.” Het geeft een lichaamsperceptie weer waarbij 
het lichamelijke en het psychololgische, het zijn en 
bewustzijn samenvallen. Ook weer zo’n nadenkertje.

Desgevraagd antwoordt Berlinde de Bruyckere op de 
vraag hoe het religieuze aspect van haar werk beoor-
deeld moet worden, antwoordt zijzelf: “De thema’s die 
in religieuze kunst getoond worden, zijn universeel. 
Het zijn thema’s die in alle religies voorkomen en die 
het religieuze aspect overstijgen.”

We kunnen het religieuze karakter van BdB’s werk 
derhalve zien als haar specifieke interpretatie van de 
religieuze iconen waardoor zij geïnspireerd is. Het is 
een vorm van religieuze activiteit, als een vorm van 
wat zich het beste laat omschrijven met het Engelse 
woord ‘worship’. In Worship in the Network Culture28 
zeggen de auteurs in the introductie: “Worship is con-
textualised by the people involved and influenced by 
the culture in which it is celebrated. At the same time 
worship ‘accomplishes more than its context would 
suggest’.”29 ‘Worship’ uit zich in rituelen die zich niet 
laten begrenzen door religieuze voorschriften. Het zijn 
spontane geloofsuitingen die zich volgens van Gennip30 

28 Marcel Barnard, John Cilliers, Cas Wepener, Worship in the Network Culture, p. 3

29 “Long: Makling sense of Christian worship ’ ’70-71. Compare Chapter 7.5

30 Van Gennip: The rites of passge

31 Turner, The ritual proces.

32 Schleiermacher, Ästhetik 12-13

33 Derrida: “Structure, sign and play”, p. 292

laten kenmerken door ‘autonomy and instability’. Deze 
activiteit van het opzoeken van grenzen kan volgens 
Victor Turner31 leiden tot ‘a more permanent condition 
and that communitas can originate in this stage’. Hoe 
staat het met kunstzinnige uitingen van ‘worship’? 
Schleiermacher32 zegt hierover: “A direct indentificati-
on of affection and representation lacks measure and 
rule. Here we can think of jumping for joy, rage or cry 
of terror. These are direct representations of affection, 
but they are not art. Art presupposes reflection or inhi-
bition between the stimulated affection and its repre-
sentation. It requires a reflection in which any direct 
identification is abolished and measure and rule beco-
me operative. Art and liturgy imply order and rhythm. 
This is not necessarily religious. Art and worship- that 
is, symbolic order and rituals- originate from the same 
source, namely a heightened consciousness or affec-
ted feeling. Art and worship are manifestations of that 
consciousness or feeling.” Het wil niet zeggen dat de 
bron van affectie leidinggevend is. Het is juist de ‘free 
play’ van de artiest die eindeloze interpretaties moge-
lijk maakt. Of zoals Derrida33 verwoordt: “‘Free play’ 
announces the birth of a new, as ‘yet unnameable’, 
beyond-the- human as a metaphysical being. This free 
play precludes the search for a central source, an im-
mediate presence. The beyond-the-human surrenders 
to the free play of ‘interpretation of interpretation’.”

Afbeelding 15
Christus im Grabe, Kreta 15 jh.; Eitempera auf Holz; 64x49,5 cm, Iko-
nen-Museum Recklinghausen
Uit: Reinhard Hoeps, Richard Hoppe-Sailer, Deine Wunden, pagina 136
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Hoewel bij Berlinde de Bruyckere het schilderij van 
Christus met de doornenkroon een belangrijke inspi-
ratiebron is, geeft juist de ‘free play’ van de artiest het 
eigen cachet.

Afbeelding 16
THE WOUND I, 2011-2012, was, leder, paardenhaar, hout, textiel, ijzer, 
deken, epoxy, ijzeren armatuur
Uit: Angela Mengoni, Berlinde De Bruyckere, pagina 94
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Conclusies
Terugkerend is de dubbele betekenis van de besproken 
werken. In het Dekenhuis (Afbeelding 3) en de deken-
vrouwen (Afbeelding 4) geven de dekens bescherming 
en warmte, maar tonen ze ook kwetsbaarheid en 
angst. De behoefte om je te verschuilen en er niet te 
zijn. Het zijn ook getuigen van het lijden van de schep-
selen in deze wereld.

In Aanééngenaaid (Afbeeldingen 5 en 6) wil Berlin-
de de Bruyckere nieuwe mensen maken van flarden 
mens om nog te redden wat er te redden valt. Ze is 
hierbij aangeslagen door wat mensen elkaar aandoen. 
Hoewel de nieuwe beelden niet prettig zijn om te zien, 
omdat het lijkt dat ze nog maar op weg zijn om iets te 
worden, kunnen ze door de natuurgetrouwe weergave 
van de lichaamsdelen wel een gevoel van zachtheid en 
medeleven oproepen.

The Wound (Afbeelding 11, 12 en 13) maakt in de 
geschiedenis van de kunst een ontwikkeling door. De 
afbeelding van Jezus aan het kruis in detail weergege-
ven, maakt plaats voor het tonen van zijn bloedende 
wonden. Bij de modernen heeft de wond nog steeds 
grote impact, maar lijkt de relatie met de gekruisigde 
Christus steeds verder te verdwijnen en wordt het 
vroegere icoon een middel om verdriet, pijn en ellen-
de weer te geven. Bij Berlinde de Bruyckere laat de 
wond het gapende gat zien van de wond die ontstaan 
is en het binnenste, het kwetsbare deel, wordt zicht-
baar. Ook hier lijkt het mogelijk dat aan de randen van 
de wond weer herstel kan optreden. Zowel de ver-
scheurdheid, de kwetsbaarheid, het pijnlijke, maar ook 
de mogelijke genezing wedijveren om de aandacht.

In de religieus getinte beelden komen ook meerdere 
boodschappen op ons af. De boodschap is dat we ons 
vertrouwde geloof niet meer hebben en dat we zelf 
moeten uitzoeken wat goed en slecht is. Jelle Luipaard 
(Afbeelding 9) toont ons een zielig hoopje mens dat 
aan een bijna kruis hangt aan een houten drager en 
lijkt daarbij op de vervlogen hoop, de verlatenheid en 
alles wat verloren is gegaan.

Zowel Valerie Ortolanie, Alena Alexandrova als Rein-
hart Hoeps benadrukken dat de iconen inmiddels 
een hulpmiddel zijn geworden om het lijden, de pijn 
en destructie weer te geven. Er is een relatie met de 
religieuze iconen en eniger moment hebben ze ook de 
kunstenaar geraakt, maar vervolgens is de religieuze 
connotatie verdwenen en zijn het krachtige hulpmid-
delen geworden om het thema lijden, pijn en destruc-
tie weer te geven.

In ‘Worship in the Network Culture’ zien we dat ‘gelo-
ven’ als religieuze activiteit het best te begrijpen is als 
een vorm van ‘worship’. Een met affect beladen acti-
viteit die tot rituelen, maar ook tot kunst kan leiden 
die zowel een religieus als een profaan karakter kan 
hebben. Bij Berlinde de Bruyckere zien we ook deze 
‘worship’ activiteit die geïnspireerd is door traditio-
neel christelijk/ religieuze iconen. Het Woord dat vlees 
geworden is, zien we terug in haar vleesgeworden 
Schmerzensmann (Afbeelding 7), de Piéta (Afbeelding 
8) en de Doornenkroon.

Berlinde de Bruyckere worstelt met haar ‘demonen’, 
maar met haar werk maakt ze wel een statement en 
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gaat ze al die moeilijke gevoelens niet uit de weg en 
worstelen haar sculpturen om geboren te worden. De 
schoonheid en de vormgeving ontroeren, maar verhul-
len de pijn niet. 
 
Als we denken aan de woorden van Johannes 1: 
14: “Het Woord is vlees geworden en heeft bij ons 
gewoond” kunnen de gedachten uitgaan naar de 
beelden van Berlinde de Bruyckere en de vleesgewor-
den ‘Schmerzensmann’ die velen in beweging heeft 
gebracht en kan helpen om de problemen van deze 
tijd uit te beelden en te accentueren.
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