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Religieuze kunst: wie zegt dat? 

Samenvatting van de lezing die dr. Mirella Klomp* hield op het symposium Kunst en Religie, op 4 
februari 2012 in De Rode Hoed te Amsterdam 
   
 
In de online encyclopedie Encyclo wordt het begrip ‘religieuze kunst’ omschreven als ‘in brede zin te 
gebruiken voor kunst waarmee religieuze thema’s worden uitgebeeld en voor kunst die in eredienst 
wordt gebruikt’.1 Aan deze twee omschrijvingen voeg ik een derde toe: religieuze kunst is ook ‘kunst 
waaraan religieuze betekenis wordt toegekend’.  
 
De huidige global society, ook wel aangeduid als de netwerksamenleving, kenmerkt zich door 
constante flows van economische, financiële en culturele goederen en middelen, de verplaatsing van 
informatie, het reizen en migreren van mensen en noem maar op.2 Alles, de hele wereld, is in 
beweging, inclusief wijzelf. Dat biedt ons ongekende mogelijkheden, maar die mogelijkheden maken 
de wereld ook in toenemende mate complex: het leven is gelaagd, dynamisch en meerduidig. Onder 
andere door globalisering en voortgaande technologische ontwikkelingen is de wereld een complex 
netwerk geworden waarin een ieder van ons zich op eigen wijze beweegt. Ik participeer in 
verschillende netwerken tegelijkertijd en creëer zelf het zinvolle verband tussen die netwerken, 
tussen de dingen die ik zie, hoor en meemaak. Dat doe ik door er betekenissen aan toe te kennen. 
Het toekennen van betekenissen aan gebeurtenissen en objecten doen we allemaal en we doen het 
in toenemende mate individueel. 
 Voor een groot deel van onze medelanders is de joods-christelijke traditie niet zozeer een 
religieuze aangelegenheid, maar een cultureel gegeven. Tegelijkertijd is er buiten de muren van de 
kerk grote, sommigen zeggen, toenemende interesse voor spiritualiteit en sacraliteit waarneembaar. 
Ook geloof is dus in verregaande mate geïndividualiseerd; ieder gelooft zijn eigen dingen op zijn 
eigen manier en beleeft ze op zijn eigen manier. Sommigen ervaren het heilige of het sublieme in de 
liturgie van de kerk, bij anderen gebeurt dat wanneer ze door een schilderij geraakt worden bij de 
rondgang door een museum, of tijdens een concert in eender welk concertgebouw. Willen we 
nieuwe manifestaties van religie en religiositeit leren herkennen en duiden, dan vereist dat een 
brede, open blik en vloeibare en dynamische classificaties van wat religieus, sacraal of spiritueel is. 
We moeten kortom spreken over betekenissen die worden toegekend vanuit een breed religieus-
sacraal referentiekader. 

Tegen de achtergrond van de netwerkcultuur waarin 1) mensen steeds individueler hun 
eigen betekenissen toekennen, en 2) religiositeit en sacraliteit zich manifesteren in tal van vormen 
met gedifferentieerde betekenissen, is, kortom, het spreken over religieuze kunst uiterst interessant 
en bepaald geen eenduidig gebeuren. Niet alleen is beauty in the eye of the beholder, hetzelfde geldt 
voor religieuze betekenis. Die ontstaat uit een actief proces van betekenisgeving.  

Wanneer gesproken wordt over de religieuze betekenis van een kunstwerk, blijkt het vaak te 
gaan om de visie van de kunstschilder, componist of beeldhouwer. De kunstenaar is echter slechts 
één van de betekenisgevers van het kunstwerk: daarnaast zijn er nog talloze andere mensen en 
partijen. In het spreken over religieuze kunst zou dus vaker duidelijk gemaakt moeten worden vanuit 
wiens perspectief een specifiek kunstwerk religieus wordt genoemd. Doordat er meerdere 
betekenisgevers tegelijkertijd zijn, ontstaan er namelijk verschillende betekenissen naast elkaar. 
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Ik leg zo het accent op dit derde gebruik van het begrip religieuze kunst om twee redenen. Aan de 
ene kant heeft niet alle kunst een religieus thema of religieuze functie, maar kan die kunst niettemin 
religieuze betekenis krijgen. Aan de andere kant krijgt kunst die wél een religieuze inhoud of functie 
heeft, niet altijd ook religieuze betekenis. Twee voorbeelden. 

Het stuk Spiegel im Spiegel, een compositie van Arvo Pärt3, wordt door luisteraars vaak 
aangeduid als religieuze of sacrale muziek; muziek die je meevoert, al dan niet naar een andere 
werkelijkheid; muziek die de ziel raakt. Een analyse van de betekenissen die luisteraars eraan 
toekennen laat duidelijk zien dat meer ‘basaal-sacrale betekenissen’ (diepere dimensie; 
bovennatuurlijke kracht; het ultieme) en ‘institutioneel religieuze betekenissen’ (in lijn met de 
Christelijke geloofstraditie(s)) zich niet tegen elkaar laten uitspelen.4 Arvo Pärt wordt doorgaans 
gerekend tot de componisten van de New Spirituality, wier muziek zich slechts traag voortbeweegt. 
Niet de beweging staat centraal maar de klank. Klank kan echter niet verwijzen naar iets buiten 
zichzelf. Het voortbrengen of horen van muziek kan wel allerlei dingen oproepen bij de musicus of de 
luisteraar en kan zeker ervaringen teweeg brengen, die zelfs als religieus of transcendent kunnen 
worden omschreven. Maar de muziek zelf betekent niets. Voor Spiegel im Spiegel van Pärt geldt: 
deze muziek heeft geen religieuze of sacrale/spirituele inhoud, maar krijgt door luisteraars zulke 
betekenissen toegekend.  

In de St John Passion van James MacMillan is min of meer het tegenovergestelde gaande: 
deze Passie is een compositie met een religieuze tekst, maar krijgt daarmee niet automatisch ook 
religieuze betekenis.5 Dat blijkt uit onderzoek dat ik verricht naar hedendaagse muzikaal-theatrale 
Passies die niet in de traditioneel-religieuze setting van de kerk wordt uitgevoerd, maar klinkt de 
‘seculiere’ context van de concertzaal.6 De Schotse componist James MacMillan schreef deze Passie 
in 2007 voor de concertzaal, in opdracht van een viertal muziekgezelschappen. In het werk worden 
liturgische chant die sterk aan de kerk doet denken afgewisseld met opzwepende koordelen en 
dramatische orkestpartijen die naar een climax leiden. De betekenissen die muzieksector (het 
concertpodium en het orkest dat dit werk programmeerden), concertbezoekers en de componist-
dirigent aan dit concert gaven, werden toegekend vanuit verschillende referentiekaders. De Passie 
had economische betekenis, kreeg betekenis vanuit economisch en cultureel referentiekader, 
muzikaal referentiekader, traditioneel-religieus referentiekader en als vorm van vrijetijdsbesteding. 
Was nu deze Passie-uitvoering religieuze kunst? Daar is geen eensluidend antwoord op te geven. De 
Passie is gebaseerd op klassieke, religieuze teksten, de muziek zelf verwijst naar niets en traditioneel-
religieuze of een meer basaal soort van sacrale betekenis kreeg het werk voor sommigen wel, maar 
niet voor iedereen. De Passie is daarmee omgeven door een cluster van meervoudige en 
meerduidige betekenissen. 
 
In het gangbare discours over kunst en religie domineert vaak een objectiverende manier van 
spreken. Die manier van spreken verhult de wijze waarop mensen (individueel) betekenissen 
toekennen aan het leven in het algemeen, en aan kunst in het bijzonder. Bovendien wordt daarbij 
over religie regelmatig te statisch en eenvormig gesproken, terwijl er in werkelijkheid een grote 
diversiteit aan religieus-sacrale betekenissen aan kunst wordt toegekend. De Prof. dr. G. van der 
Leeuw-Stichting heeft in haar kunstopdrachten en -projecten altijd voor ogen gestaan dat niet op 
voorhand valt te zeggen wat ‘religieuze kunst’ is en wat niet. We merken nog steeds: het meest 
interessant zijn díe projecten die zelf de vraag oproepen ‘is dit nu religieuze kunst?’ Het veld van 
religie en kunst is uitermate dynamisch. De bewegingen die zich er laten traceren zijn voortdurend 
vloeiend; ze gebeuren waar wij in een kunstwerk zinvolle verbanden ervaren, waar kunst 
onverwachte samenhangen oproept en nieuwe – misschien wel religieuze – betekenissen uitlokt. 
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