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Inleiding 
 
In het Reformatorisch Dablad van 15-03-2017 wordt een artikel 
gewijd aan kunst: “Zonder kunst heeft cultuur te weinig waarde”. 
 
Kunst is van groot belang voor een cultuur die dynamisch en 
levend wil blijven, aldus Rob van Gerwen.  
 
Zonder kunst heeft cultuur te weinig waarde 
Rob van Gerwen  
Kunst is van groot belang voor een cultuur die dynamisch en levend 
wil blijven, stelt Rob van Gerwen. Door kunst delen we onze 
subjectiefste ervaringen met elkaar.  
Cultuur is hoe mensen hun leefwereld vormgeven: architectuur en 
stadsplanning, maar ook de Kalverstraat, het niet vegen van de stoep, de 
manier waarop we auto’s stallen, de media: alles wat de publieke ruimte 
vormgeeft. De politiek zegt dat cultuur zichzelf moet terugverdienen, en 
dat doet ze ook: iedere ingreep heeft zijn eigen verdienmodel. Maar de 
kunsten nemen hierin een bijzondere plaats in. 
Het is een vergissing om te stellen dat kunst niet hoeft te rekenen op 
subsidie. Een gevolg kan zijn dat tentoonstellingen alleen voor een enorm 
kijkerspubliek worden ingericht, de zogenaamde blockbuster-
tentoonstellingen, waardoor bezoekers de kunst niet vruchtbaar ervaren. 
Kunst is bewerkelijk en moet in rust ervaren worden en dat is –
economisch gezien– duur. 
Kunstenaars moeten zich soms jaren op projecten concentreren. Kunst is 
arbeidsintensief en uitermate kwetsbaar. Kunst is autonoom en kan niet 
voor politieke, economische of journalistieke karretjes gespannen 
worden. Iéder kunstwerk is cruciaal, ongeacht wat de omgeving ermee 
opschiet. 
De politiek is momenteel in de greep van onbegrepen mechanismen op 
internet. Wat we op Twitter roepen is een expressie, maar zodra het 
geroepen is en geretweet, wordt het beschouwd als een waarheid. De 
problemen die we daardoor hebben, ontglippen ook onze objectivistische 
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wetenschappen – en leggen daar een centrale zwakte van bloot: 
wetenschappen gaan uitsluitend over objectief meetbare 
regelmatigheden. 
Ik pleit niet tegen de wetenschappen, maar wijs op hun blinde vlek: 
subjectiviteit. Precies datgene waar internet en populisme op inspringen. 
Maar dus ook de kunst. 
 
Waarnemen 
Hoe geven andere media onze leefwereld vorm? Kranten en televisie 
vertellen over gebeurtenissen we over het algemeen niet met eigen 
zintuigen hebben waargenomen. Als het goed is onthullen media de 
werkelijkheid en ontmaskeren ze onwaarheden daarover. Elke 
representatie reduceert echter de werkelijkheid van die gebeurtenissen. 
Gebeurtenissen zijn immers processen, waar waarnemers deel van 
uitmaken. Waarnemers die deze processen niet alleen zien maar ook 
horen, ruiken en voelen. Deze gelijktijdige combinatie van zintuigen 
maakt dat we weten dat wat we zien gebeuren echt is. Alleen de 
waarneming geeft ons de werkelijkheid. 
En waarnemers delen die waarnemingen voortdurend, hoewel niet met 
iedereen. Dat is mijn subjectief realisme. Diezelfde gebeurtenissen nu 
worden in de krant teruggebracht tot een verhaal en een foto. Klopt het 
wat ze schrijven, geeft de foto een adequaat beeld? Het gaat in de 
journalistiek altijd om de waarheid. 
Er is weinig ruimte om het publiek gevoelig te maken voor de manier 
waarop de journalistiek een hapklaar verhaal maakt van complexe 
gebeurtenissen, en wat daarbij zoekraakt. 
 
Autonoom 
In een kunstwerk gaat het nooit om de waarheid van het onderwerp, maar 
om de artistieke verdienste van het werk zelf. Kunstenaars presenteren 
subjectieve aspecten van hun werk. Bij een fictiefilm bijvoorbeeld gaat 
het niet om de waarheid, maar om hoe het is om zulke dingen mee te 
moeten maken, en een kubistisch schilderij brengt iets over zonder dat 
waarheidsgetrouw te doen. Wie de kunsten volgt, beseft dat de theorieën, 
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verhalen en afbeeldingen waarmee we onze kennis overbrengen veel 
meer met ons doen dan alleen waarheid overbrengen. 
Wat wij als kunst beschouwen –onder meer schilderkunst, muziek, 
theater, film en dans– staat bekend als het moderne systeem van de 
schone kunsten zoals dat in de achttiende eeuw is geïntroduceerd door 
Charles de Batteux. Hij zag schone kunst niet langer als functioneel. Van 
functionele ambachten zoals het maken van keramiek, glas in lood, 
tuinkunst en design kun je vaststellen of het aan zijn functie voldoet: blijft 
de koffie wel heet in de kan? Lekt die kom niet? 

 
 
Maar schone kunst moet iedereen zelf esthetisch beoordelen. En wat 
kunst nu eigenlijk is, of waar het aan moet voldoen, is daarmee een lastige 
kwestie geworden. Filosofen vragen zich dan ook af hoe we kunst moeten 
definiëren. Ik meen dat we kunst als een praktijk moeten definiëren wier 
interne factoren alle op elkaar betrokken zijn. Dat maakt haar autonoom. 
Kunstenaars maken kunstwerken bedoeld voor de esthetische 
beschouwing van kunstbeschouwers. Dit publiek beziet wat de 
kunstenaar heeft gedaan om hun een interessante ervaring te bezorgen. 
De ”bedoelingen” van de maker en de ”pogingen” om die bedoelingen 
terug te zien in het ”werk”. Deze drie factoren vormen een kernmoment 
in de kunstpraktijk. De esthetische ervaring is niet uit op het achterhalen 
van de waarheid achter de afbeelding, maar van de artistieke verdienste 
ervan. De maker in het werk is een subjectieve constructie van de kijker: 
je moet een bepaald soort ‘dier’ zijn, een mens met empathisch vermogen 
en verbeelding, en in zekere mate thuis in de kunstpraktijk, om de maker 
in het werk te ervaren. 
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Er zijn verder contexten gecreëerd waarin kunstwerken optimaal ervaren 
kunnen worden, zoals musea en concertzalen. Verder spelen critici een 
rol in de kunstpraktijk, Zij suggereren het kunstpubliek waar het wel of 
niet heen moet gaan en waar het dan op zou moeten letten. Maar wanneer 
het publiek op die suggesties ingaat, zal het toch weer zelf moeten 
oordelen: critici hebben niet het laatste woord. Kunstfilosofen, ten laatste, 
moeten deze praktijk conceptueel duiden, zodat de rollen en 
verantwoordelijkheden van alle deelnemers duidelijk worden. 
 
Verdedigen 
En deze kunstfilosoof zegt dat kunst heel kwetsbaar is. Stel, je staat van 
een werk te genieten en er komt iemand naast je staan die het gaat 
afkraken. Je voelt je gedwongen je ervaring te verdedigen, maar dat lukt 
niet zomaar. Zeker niet als die ander in zijn positie volhardt dat het een 
prutswerk is. Of je staat van een schilderij te genieten wanneer een 
suppoost er een tweede exemplaar naast hangt; een vervalsing! Maar 
welke van de twee is het origineel? De waarneming is voorgoed vergald. 
Kunst is net zo kwetsbaar als menselijk contact kan zijn. De 
kwetsbaarheid van de esthetische beschouwing van kunst, en die van het 
elkaar aankijken – daar draait het allemaal om in de levens die we leiden. 
Het is goed om onze omgeving fijner en aangenamer te maken –cultuur– 
maar het is veel belangrijker om de kwetsbaarheid van onze 
aanwezigheid in deze wereld te beseffen. 
We moeten ervaringen delen, willen we met andere mensen kunnen 
samenleven. We hebben behoefte aan een praktijk die ons autonoom laat 
zien dat de manieren waarop we elkaar in de media over de wereld 
vertellen, ons op heel verschillende manieren sturen. Een cultuur gedijt 
dánkzij de subjectieve eigenschappen van de leefwereld, die we niet 
kunnen bewijzen of naar waarheid kunnen weergeven, maar die we 
niettemin ervaren. 
En dat ervaren delen we alleen in de kunstpraktijk in rust en met 
toewijding. Je beleeft een werk niet in je eentje zus of zo. Samen kijken 
en luisteren is de basis van samen leven. 
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De auteur is senior docent en onderzoeker wijsbegeerte aan de faculteit 
geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Dit is een 
samenvatting van de lezing van Rob van Gerven ”Het cruciale belang van 
kunst voor een cultuur” die hij gisteravond gaf in Leeuwarden. 
 
 
Kunst 
Kunst heeft te maken met kunnen, kunde, iets presteren. Het leven is 
daartoe gegeven, om een leerschool te zijn, een testperiode. Kunst is een 
expressie van het innerlijk, van het denken, van wat er in ons mensen 
leeft, wat ons beweegt. 
Nú  reeds worden er mensen klaar gemaakt voor de nieuwe hemel en 
nieuwe aarde, en ook de bouwstoffen voor de nieuwe aarde worden nu 
reeds bereid. De ondergang (reiniging door vuur) van de huidige aarde, 
zal tevens de herschepping ervan zijn. 
Niet de intellectuelen (dat woord leest men niet in de Bijbel), noch de 
wijzen dezer wereld, maar de wijzen van hart bouwen aan die nieuwe 
toekomst. 
 

 
Israël bouwde in het verre verleden in de woestijn aan haar toekomst. 
Israël had in de woestijn geen luilekkerland-leventje. Men was actief en 
druk bezig. Iedereen die “wijs van hart” was werkte en dacht mee. De 
Tabernakel werd gebouwd. Eerst Elohim, dán pas de mens. 
Voor de Tabernakel werden allervernuftigste dingen gemaakt en bedacht. 
Het had naar onze mening toch veel soberder gekund, maar nee. Het was 
een schitterend heiligdom, vol kleuren, glans, architectuur, wiskundige 
en mathematische inhoud/afmetingen. Mannen en vrouwen werkten 
eraan, onder leiding van Bezaliël en Aholiab, die bezield waren met grote 
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kunstvaardigheden. De Geest van Jahweh werkte in hen via de kunst- en 
handvaardigheden om de tegenwoordigheid van Elohim en Zijn 
herstelplan uit te beelden. Het doel en diepe wezen van de kunst moet 
zijn om de mens heen te wijzen naar de Schepper en Zijn vernieuwende 
kracht. 
 
Kunst is veelal symboliek. In de woestijn werd hard gewerkt aan een 
symbool, aan een kunstwerk, hetwelk de herschepping en levensheiliging 
zou uitbeelden. 
Er was tijdens de vroege middeleeuwen en de Reformatie veel kunst van 
heidense oorsprong, en vandaar dat men alles zo sober mogelijk hield, 
waarmee men wel de kunst op zich verachtte. Volgens de christelijke 
kerk van die tijd zou veel kunst zelfs van de duivel zijn. De kerk, nee, die 
was van God. De oude kerkvaders predikten allen met een beroep op de 
Bijbel, de verachting van de kunst en wetenschap, aldus Chamberlain. 
Ambrosius achtte de wetenschap een schadelijke dwaasheid. Augustinus 
vond de kunst geheel overbodig en de wetenschap nutteloos en nadelig. 
Hij verzette zich tegen de veronderstelling van zijn dagen dat de aarde 
een bolvorm kon hebben. De Bijbel zou gelogen hebben als de aarde 
werkelijk rond was, aldus Augustinus. Alzo bleven kerk en kunst 
gescheiden. 
Dat was in Israël niet het geval, daar worden kunst en godsdienst samen 
tegelijk aangetroffen. Waar het ware leven en de godsvreze is, openbaart 
zich ook de kunst. In de woestijn, in oud Israël, bij de eerste christenen, 
in de Middeleeuwen, in de Renaissance, altijd was de kunst er. In onze 
geestdodende tijd van welvaart, technologische ontwikkeling en 
ongeloof, is echte kunst zeldzaam geworden. En wat er nog een ware 
kunst bijkomt, wordt dikwijls als zodanig niet erkend. Mensen kunnen 
over het algemeen genomen kunst niet meer “lezen”, de symboliek ervan 
niet meer verstaan. Kunst is immers de taal om het sacrale uit te drukken. 
Echte kunst roept ons op de vraag te stellen naar de zin van het leven. 
Kunst alzo is een wijze van bestaan, om het onzichtbare als het ware 
aanschouwelijk te maken. Wanneer wij kunst kunnen “lezen” kan dit ons 
de ware zin van het leven doen beleven. Kunst is niet iets dat men met 
z’n verstand leest of begrijpt. Nee, het hart en gehele lichaam neemt eraan 
deel. 
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Geestelijken waren in vroeger dagen soms grote kunstenaars. Plaats 
vandaag de dag eens een dominee of pastoor naast een kunstenaar, en u 
zult de grote afstand tussen hen zien. Dat mag niet, want kunst is evenzeer 
uiting van het ware leven als prediken. Het is Jahweh die onze vingeren 
onderwijst, ook in de kunst. Voor vele ware gelovigen die niets van kunst 
willen weten, zal het straks een grote verbazing zijn wanneer zij hun 
Schepper zullen ontmoeten. Hij is de grootste Bouwmeester en 
Kunstenaar van het ganse universum. 
 

 
 
De meeste gelovigen en christenen denken heel hun leven lang slechts in 
termen aan de verlossing van hun zielen, en daarmee uit. Zij zullen op de 
nieuwe hemel en aarde –indien ze daar mogen komen- van de ene in de 
andere verbazing vallen wanneer zij hun Schepper en Zijn arbeid zullen 
gadeslaan. Alles hadden zij onderzocht van Gods liefde, van Zijn 
barmhartigheid en wraak, maar niets van Zijn scheppende 
kunstenaarshanden. Wanneer zij eens een blik op Zijn ‘tekentafel’ 
zouden hebben kunnen werpen, zoals Hij de werelden dacht en zij waren, 
zoals Hij alles formeerde, wat zouden zij verbaasd staan. 
Altijd hebben de geestelijken gepreekt over ellende, verlossing en 
dankbaarheid, alsof er niet veel en veel meer in de Bijbel zou staan. Het 
zijn wel voorname zaken die wij noemden, maar het is niet het één en al. 
Er is veel en veel meer. De grote wereld die geschapen is met alles er op 
en er in. Die wereld moet gered, Romeinen 8, van de dienstbaarheid. 
         
Men zou het zo van Jahweh’s ‘dienaren’ niet zeggen dat zij gezanten zijn 
van de allergrootste Bouwmeester en Kunstenaar. Altijd lopen zij in een 
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keurig net (veelal zwart) pakkie rond; nooit hebben zij vuile handen. Zij 
kunnen soms geen spijker recht in een plank slaan, alsof men twee linker-
handen heeft. Iets kunstzinnigs bedenken, laat staan iets kunstzinnigs 
produceren, nee, dat is er niet bij. Daar heb je van die excentrieke figuren 
voor, met lange haren en baarden, zo denkt men.  Op die wijze heeft men 
van God een Theoloog gemaakt, en niet de grote Kunstenaar van het gans 
heelal. 
 
Kunst heeft zijn ontwikkeling, soms tot grote hoogten. Ook de techniek 
heeft zijn ontwikkeling, ja alle wetenschappen. Maar wat is er met de 
theologie aan de hand? Geen enkele grote ontwikkeling, maar veeleer 
achteruitgang in onze eeuw! Duizenden jaren hebben de mensen het 
gezocht in statische vastigheden, o.a. in bouwwerken, in kunst. In onze 
eeuw zijn de mensen onderwezen dat er ook beweging is, het 
dynamische. De mens is mobiel geworden, afstanden zijn overbrugd. 
Heel het leven bruist nu van activiteit. Het statische is nu antiek, een 
monument. 
En de kerk met haar theologie? Zij slaapt in de meeste gevallen! 
Er is bijna geen enkele positieve ontwikkeling in de theologie waar te 
nemen. Er is leegloop bij de kerken. Er heerst een patstelling, er is een 
noodtoestand. Toch is er grote behoefte aan godsdienst, maar dan 
blijkbaar niet datgene wat de kerken bieden. Dat is veelal surrogaat, dat 
voelt men aan. Wanneer de geestelijke dingen inderdaad zoveel hoger 
zijn dan de natuurlijke, waar blijven dan die heerlijke dingen van de 
geest? De theologen laten ons er niets van zien. Waar zijn nog de grote 
kanselredenaars die duizenden wisten te boeien en velen tot het geloof 
brachten? Ik denk aan Monod, Spurgeon, Whitefield, Wisse, Kuiper, etc. 
Waar zijn de kunstenaars van het woord, van de pen, van de dichtkunst? 
Wat een platvloerse taal hoort en leest men alom. Wat een verachting 
voor alles wat met kunst en kunstzin te maken heeft. 
 
Mozes en Bezaliël, Jozef en Jesjoea (Jezus), ze behoren bij elkaar. Kerk 
en kunst, Gemeente en gaven, ze gaan samen. Welk een heerlijke tijd zal 
het zijn op de nieuwe aarde, met mannen als Zerubbabel en Jozua. Het 
definitieve Godsrijk krijgt vaste vorm. Daar zal de Bouwmeester van het 
heelal Zijn grootste kunstwerk aller tijden laten zien, namelijk het 
Nieuwe Jeruzalem, zoals omschreven in Openbaring 20-22, indien de 
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beschrijving ervan wijst naar een fysieke stad. Die stad zal schitteren als 
een parel in de zon. Uiteindelijk zal Elohim alles in allen zijn! 
 

 
 
Verschil tussen Kunst en Techniek 
Technische contructies verschillen van kunst. Vandaag de dag zijn er 
meer techneuten dan echte kunstenaars. Er zijn wel een aantal 
kunstenaars, maar wat zij voortbrengen mag de naam kunst in wezen niet 
dragen.  In onze tijd domineert de techniek en zien we de meest 
vernuftige technische apparaten en constructies. Techniek is echter een 
zaak van het verstand en niet van het hart. Echte kunst is een zaak van 
het hart.  Wanneer ingenieurs of constructeurs machines, computers of 
motoren bouwen, is daarbij het gebruik van het hart overbodig.  Bij echte 
kunst heeft men z’n hart nodig, bezieling en inspiratie, en daarbij komt 
ook techniek te pas. Wat de moderne kunst betreft, deze lijdt echt aan 
bloedarmoede.  Kunst mag niet bestaan uit talloze berekeningen en 
technische contructies. Alle kunst wortelt in de natuur, waarbij kennis 
van de natuurwetten o.a. geometrie  nodig is om de goddelijke harmonie 
te bereiken. Van de Schepper staat dat Hij Bouwmeester én Kunstenaar 
is. De Bouwmeester is te rangschikken onder de techneuten, die 
tekeningen en berekeningen maken voor constructies en machines. De 
Kunstenaar rangschikken wij onder de echte kunstenaars die vanuit hun 
hart werken. Bij de echte kunst komt dus ook wel de technische kennis 
en vaardigheid erbij, maar gaat het vooral om inspiratie en bezieling.  
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 J. Vermeer 
 
Wijzelf gebruiken veel de vijfhoek, waaraan vanaf oude tijden goddelijke 
krachten worden toegekend.  In de vijfhoek is immers de Gulden Snede 
(Golden Section) aanwezig. Dat is een maat of verhouding, nl. 1 : 1,618, 
hetwelk als symbool of teken staat voor de vervolmaakte mens. Om de 
vervolmaakte mens te scheppen dienen de verhoudingen van de Gulden 
Snee te worden toegepast. Alle ware cultuur houdt verband met het leven 
volgens de natuurwetten, naar het handelen en werken met de goddelijke 
maten en verhoudingen, zoals deze o.a. in de Platonische lichamen  
aanwezig zijn. Dat is de Heilige Geometrie.  Alle natuur- en 
cultuurontwikkeling verloopt in de kringloop van opkomen, blinken en 
weer verzinken. Ook techniek en kunst zijn daaraan onderhavig.  Kunst 
en vliegwerk zou men sommige dingen kunnen noemen. Wat de 
techneuten momenteel in CERN, Fermilab, HAARP en dergelijke tot 
stand hebben gebracht is zeer knap. Het is alleen de vraag wat men ermee 
doet en van plan is te doen.  CERN heeft plannen om een nieuwe opvolger 
van de LHC te bouwen die driemaal groter is dan de huidige, en 
zevenmaal sterker. In Berlijn is hierover door 500 technici vergaderd van 
29 mei tot 2 juni 2017.  De huidge LHC is 27 km lang, met een vermogen 
van 13 TeV, en de nieuwe moet 80-100 km lang worden met een 
vermogen van 100 TeV.  De bouw van deze FCC zal ongeveer 20 jaar 
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duren.  Is de techniek hun moderne verlosser? Of zoekt men door middel 
van techniek zelf scheppergod te worden?  
 
Dieren techniek  en kunst 
Niet alle dieren zijn zo technisch en kunstzinnig als  b.v. de zwaluw en 
de bij. De zwaluw bouwt een kunstig nest en legt daar de eitjes in. Ook 
andere vogelsoorten kunnen kunstige nestjes bouwen. De bij bouwt 
honingraat zo perfect en kunstig. Er is een ongevenaarde gelijkmatigheid 
te zien in de raten, en de raat loopt tevens iets schuin af naar het 
middenschild, waardoor de honing er niet uit kan lopen. Er zijn 
verschillende mooie boeken over het leven van dieren en hun technische 
en kunstzinnige prestaties.  

 
 
Bayawever – Ploceus philippinus 
Deze prachtige vogel met gele kop komt uit Zuid-Azië en behoort ook tot 
de Weverfamilie. Hun prachtige elegante nesten hangen ze in bomen, het 
liefst boven water zodat er geen rovers op af kunnen komen. De 
mannetjes weven het nest van gras en palmbladeren. Nadat ze zo’n drie 
weken aan het nest hebben gebouwd is het tijd om de vrouwtjes te lokken. 
Die bepalen onder andere aan het nest of ze doorgaan met het mannetje. 
Wanneer het mannetje is geaccepteerd maakt hij de tunnel van het nest. 
Met wat modder maakt het vrouwtje daarna het interieur af. 
 
Wezen der kunst 
Het wezen der kunst wordt vanouds in verband gebracht met de natuur 
der dingen. Wat is die natuur der dingen, en waar is deze te zien? Kunst 
heeft men eeuwenlang gezien als louter imitatie van het afbeelden der 
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natuur, van mensen en dingen. Toch wordt van de echte kunstenaar veel 
meer gevraagd dan, om een ambachtelijke kopie ergens van te maken. Er 
moet in een kunstwerk een meerwaarde aanwezig zijn, en niet louter een 
kopie ergens van zijn. Reproducties kunnen heel mooi zijn, maar ze 
missen de geestkracht en vernieuwd inzicht, de creativiteit.  Een 
kunstenaar dient ons de dingen te tonen zoals ze werkelijk zijn, niet 
vervormd, niet paradoxaal. Een kunstnaar onthult, ontsluiert. Elk mens 
zal, volgens Schopenhauer, de diepte van een kunstwerk naar zijn eigen 
vermogen peilen. De natuur der dingen wordt door de ware kunst tot 
uitdrukking gebracht. Het is niet iets in het kunstwerk. Het wezen der 
dingen is iets dat plaatsheeft en ons overkomt. 
Grote kunstenaars in ons land toonden hun Noordse zielenadel, rust en 
diepte. Echte kunst moet niet slechts vormgeving zijn, maar tevens 
levensbeschouwing. De echte kunstenaar bezit in hoogste graad wat men 
“ras” noemt. Zijn persoonlijke karakter is zo hoog ontwikkeld dat hij tot 
een voorbeeld van anderen wordt. Zijn zelfstandigheid moet zich in 
vrijheid kunnen ontplooien.   
Verschillende joden hebben aan de Nederlandse kunst deelgenomen. Zij 
verstonden daarbij de kunst om hun bijdragen hemelhoog aan te prijzen. 
Door deze grenzeloze zelfverheerlijking  
menen ze zelf dat zij behoren tot de grote 
Nederlanders in kunst. Volgens Wagner 
hebben de joden echter helemaal geen 
eigen kunst en cultuur gehad, omdat zij 
geen eigen geestesbodem hadden.  Ons 
volk verstaat kunst ook niet meer, daar 
onze moderne kunst niet meer volks is. 
Ook de hedendaagse muziek is niet meer 
volks. Ze vertolkt niet meer de hoogste 
wijsheid, maar is verwilderd door 
vreemde ritmiek. De echte Nederlandse 
kunst is heroisch en vroom. Dat wisten de 
kunstenaars uit het verleden nog te tonen, 
als Rembrandt, Vermeer, Rubens, etc. Een kunstwerk moet een gedachte 
vertolken. De joden waren het die via impressionisme van de kunst een 
handeltje maakten, zoals in Nederland Jozef Israëls en in Duitsland 
Lieberman.  Daarna kwam het expressionisme en de abstracte kunst, die 

 



Kunst en Cultuur                                 No.1040 
 

15 
 

eveneens zakelijk gericht was. Daarna konden joden als Karel Appel 
uitblinken. Het zijn echter de symptomen van een geesteloze tijd met een 
totaal ontaarde kunst.  
 
Onze ouden waren nog kunstzinnig in hoge mate. Zij hadden dorst naar 
schoonheid in de kunst, en daaraan ontleenden zij hun scheppende 
vermogen. Heel het volk beleefde de kunst met hen mee. De individuele 
kunstenaar schiep de kunst voor het volk, en het volk begreep het. Het 
volk kon de kunst lezen en vertolken.  Hun kunst was nog oorspronkelijk. 
Vandaag de dag is veel kunst niet meer dan flut. Het volk begrijpt er niets 
meer van. 
 

 
Figuur 1 Van Jessica Roeloefs, Australische van Nederlandse ouders 

 
http://www.jessicaroelofs.com/currentwork/ix3icuifxhvgwwou4wga3jq
qxsrwe8 
 
Calvijn en kunst 
Men heeft Calvijn vanaf oude tijden verweten dat hij hard, koud en 
zonder esthetisch gevoel was. Voltaire zei: “De rijke, trotse, 
huichelachtige stad, waar men slechts rekent en nooit lacht (in Genève), 
bal en komedie haat, waar als enig genoegen de antieke verzen van de 
goede David worden gezongen, menende dat God in slechte verzen geen 
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behagen schept, een stad waar de harde aard der predikanten op aller 
gelaat somberheid legde”. Dit als kritiek op Calvijn.  
 
Ook protestanten voerden kritiek aan tegen Calvijn; iemand schreef eens: 
“Calvijn was een droge harde geest, een logische redeneerder en 
intellectualist bij uitnemendheid, die warmte van hart miste, welke Luther 
zo bemind maakte”.  
Een andere zei: “Calvijn vertoonde een heilige afkeer van de kunst op het 
terrein der Godsdienst, hij was geen musicus, de harmonie vervolgde hij 
met strengheid, die wellicht niet minder schadelijk voor de Reformatie 
was dan de terechtstelling van Servet”.  
Honderden jaren heeft men klakkeloos deze valse beschuldigingen 
aangenomen, zonder daarbij te onderzoeken in zijn geschriften. Wij 
moeten nu niet te ver overslaan naar het andere uiterste en menen dat 
Calvijn artistiek was; nee, hij was inderdaad sober, en U zult straks 
bemerken waarom. 
Calvijn heeft in zijn leven aan de kunst in haar diverse takken een ruime 
plaats willen geven. De kunst is te zien in de toonkunst, bouwkunst, 
schilderkunst en beeldhouwkunst. Wel heeft hij zich verzet tegen het feit 
dat de kunst heerschappij zou moeten voeren over de religie, en kantte 
zich hierdoor tegen de Roomse kerk, die alles verfraaide met uitwendige 
vormen, zonder het wezen te doorgronden. 
 
Calvijn is niet van conservatisme te beschuldigen, integendeel, hij was 
zelfs wat betreft zijn vele inzichten op het terrein van de kunst zijn tijd 
vér vooruit. Wanneer we in zijn commentaar op Genesis lezen hoe hij 
over Jubal spreekt, die een vader was van alle harpen en orgels, neemt hij 
een zeer mild standpunt in. Indien hij een fel tegenstander van de kunst 
was geweest, dan zou dat hier hebben moeten blijken, dan zou hij hier de 
banvloek over de kunst hebben moeten uitspreken. Niets van dat alles. 
Hij heeft de kunst niet als Kaïns-werk bestempeld, als een gave uit het 
rijk der duisternis omdat ze niet uit de heilige linie van Seth voortkwam. 
Nee, Calvijn noemt de kunst een genadegave Gods. Men mag haar niet 
verachten, omdat ze afdaalt uit de rijk des lichts, al is zij van verre niet te 
vergelijken met de gave der wedergeboorte. Ja, dat God haar juist in de 
onheilige linie deed opkomen, was volgens Calvijn, om het ongelovige 
geslacht voor de algehele inzinking te bewaren.  
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De muziek bezit volgens Calvijn een wondere en ongelofelijke kracht om 
de harten te roeren en de zeden te buigen of te verzachten, en is een schat 
des levens. Wel waarschuwde hij tegen het misbruik, en nooit zei hij, 
mag men uit het oog verliezen dat het doel der kunst niet in haar zelve, 
maar in de verheerlijking Gods gezocht moet worden. Hij zag de gevaren 
van de kunst wel terdege, dat meestentijds daardoor alleen het menselijke 
gevoelen wordt gestreeld en vereerd, en men geen oog heeft voor de 
eeuwige betekenis. Daarom verkoos Calvijn de Godsverering bóven de 
priesterlijke weelde der Roomse kerk.  
 
Hij waarschuwde tegen het kwaad in de schilderkunst, dat een vrouw haar 
schaamte voor de kunstenaar en het publiek bloot gaf, en de vrouw in het 
ballet haar eerbaarheid van zich wierp. Hij heeft geen eigen kunststijl 
ontwikkeld, niet omdat hij dat niet kon, maar vanwege zijn hoger en 
geestelijker beginsel. In de aanbidding van de kunst ligt niet het hoogste 
doel van de Godsverering (wat bij bijna alle andere religies wél het geval 
is). Niet de aanbidding van kunst is de hoogste trap in de religie, zei 
Calvijn, maar God. Men aanbad de symboliek en niet de ware God,. De 
Apostelen aanbaden ook niet de kunstvorm, geen Tempel, maar zij 
aanbaden God in Geest en Waarheid.  
 

 
 
De ware bevrijding van de mens ligt niet in de hoogste trap der kunst, 
maar in het onzichtbare, het geestelijke. Hoe hoger nu de geestelijke 
rijpheid van een christen is, des temeer zal hij zich van het 
aanschouwelijke losmaken, dacht Calvijn. De Sacramenten zijn ook 
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zichtbare tekenen en zegels om ons in onze zwakheid tegemoet te komen, 
althans volgens Calvijn. In wezenberusten ze op magie. De religie is een 
geestelijke zaak, God is een Geest en vraagt om geestelijke verering. De 
kunst mag ons slechts aantonen hoé schoon de wereld door God 
geschapen was, hoe ze door de zonde verwoest werd, en hoe ze eenmaal 
door de Hemelse Bouwmeester in ongekende glorie zal worden hersteld. 
De kunst moet de verlossing uit dit aardse ons aanschouwelijk profeteren 
en voorstellen, anders mist ze haar doel. Van dit standpunt af bezien 
noemde Calvijn de kunst een gave van de H.Geest. Door de val is de 
chaos ontstaan, en het doel der kunst moet dan zijn om ons de lijnen van 
het oorspronkelijke én het toekomende te tonen, verder mag de kunst niet 
gaan. Zo heeft Calvijn het gezien, en in dit voetspoor hebben de meeste 
gereformeerden zich voortbewogen. 
 
Kunst is iets scheppen, gebruik maken van de gaven van God aan ons 
gegeven; het is het Calvinisme geweest, zei eens iemand, dat de kunst 
mondig heeft verklaard, door haar van de kerkelijke voogdij te ontheffen. 
Verder heeft Calvijn nooit de kunst aan het geloof en de bekering 
verbonden, vandaar dat de kerk ook geen voogd over de kunst kon 
blijven; zelfs had Salomo de hulp van Hiram nodig. Veelal vindt men de 
grootste kunstenaars onder de ongelovigen. 
Calvijn heeft ons geleerd de kunst te waarderen, maar niet te 
overschatten, zie hier wat ter navolging strekt! Momenteel geven macht 
en geld de wereld aanzien. Zie het boek van Deyon Sudjic “De macht van 
het bouwen”. 
 
Nebukadnezar, Hitler, Napoleon, Saddam Hoessein en vele andere 
“groten” der aarde lijken de beschermers te zijn van de architectuur. 
Waartoe gebruiken de wereldleiders de architectuur, en waartoe 
gebruikten voornoemde machthebbers de architectuur? Is het om anderen 
de ogen uit te steken, om te imponeren en om zichzelf te verhogen? 
Macht, geld en aanzien hebben dus wel degelijk met architectuur te 
maken. De daadkracht en het aanzien van de machthebbers lijkt 
uitgedrukt te zijn in hun architectuur. Op deze wijze hebben zij 
architectuur tot een propagandamiddel gemaakt. 
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Als voorbeeld het plan om een nieuwe toren op de plaats Zero van de 
voormalige WTC-torens in New York te bouwen. Daar wilde men een 
toren bouwen van 1111 voet hoog (338,6 m). Dat plan werd verworpen, 
en nu staat er een toren van Daniël Liebeskind van 1776 voet hoog (541,3 
m). Duidelijk is dat deze getallen zijn gekozen door de Illuminati. 
Destijds was de Bondskanselarij van Hitler ontworpen door Albert Speer, 
met geen ander doel dan om bij bezoekers de illusie te wekken dat men 
zich hier bevond in de troonzaal van de machtigste man ter wereld. Hitler 
zelf had een grote persoonlijke voorliefde voor architectuur. 
 
.   
Occulte kunst 
De meeste dingen in ons leven hebben twee kanten, een goede en een 
slechte. Men kan met een mes het brood snijden, maar men kan er ook 
iemand mee een doodsteek geven.  
Dat is met kunst ook het geval. Men kan 
met gewijde kunst prachtige en Gode 
aangename zaken aangeven, maar men 
kan met kunst tevens occulte en 
onheilige kanten op. En dat zien we dan 
ook heel bewust, veel meer dan de 
gewone man wel zou denken. De 
satanisten, illuminaten, vrijmetselaren, 
new-agers en allerlei occulte 
groeperingen kunnen hele mooie of  
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knappe kunstwerken maken, waarvan sommigen oogverblindend zijn. 
Daar kunnen christenen nog heel wat van leren. Toch mag men liever een 
heel eenvoudig en minder knap kunstwerk zien dat Gode gewijd is, dan 
een heel schitterend kunstwerk, dat occult is. Tatoeages zijn erg in 
tegenwoordig, met de meest bizarre tekeningen en demonische figuren,  
waardoor de mensen levenslang demonisch belast zijn. 
 
Kunst in de woestijn 
Het is maar de vraag wat men met kunst beoogt.  Wij zullen hierna enige 
occulte kunstwerken bespreken, eerst die in Israël staan, waarvan men 
zou mogen verwachten -indien dit het “uitverkoren volk van Jahweh” zou 
zijn, dat daar kunstwerken zouden te zien zijn, die aan Jahweh zijn 
toegewijd. Nee, dat pakt anders uit.  De Tsjechische kunstenaar Ales 
Vesely heeft in de Negev-woestijn van Israël enkele kunstwerken 
gemaakt, o.a. te Kades Barnea. Een heel knap kunstwerk van de 
Davidster. Het is een levensgrote Merkaba. Dat is een Goddelijk 
lichtvoertuig van de troon van Jahweh, zoals in Ezechiel 1:10. Mer = 
licht, Ka = Geest, en Bah = lichaam, in het Egyptisch. De Merkaba is een 
geest-lichtlichaam dat omringd is door roterende lichtvelden, spiralen 
zoals het DNA. Men komt erdoor in andere dimensies. Het kunstwerk te 
Kades Barnea wil de indruk wekken dat de zwaartekracht aldaar 
opgeheven is, door een gesloten afstand en volle leegte. Dat lijkt 
cryptisch en onmogelijk. Tevens drukt het kunstwerk de relatie uit tussen 
Macrokosmos en Microkosmos 
 
 Met deze lichtwagen kunnen mensen voor de troon van El komen, zoals 
ook Elia ten hemel is gevaren. Rondom ons lichaam hebben wij elektro-
magnetische velden, wat gedeactiveerd kan worden door haat, en 
geactiveerd kan worden door liefde en warmte.  Dan vindt er een 
wijziging in onze cellen plaats. Waar de liefde zich manifesteert, wordt 
de vrees uitgebannen.  JHWH vertoonde Zich aan Elia in de stilte, 
1Koningen 19:12. De Merkaba van Jahweh maakte geen geluid. Bij het 
vertrek van de Merkaba kan er een enorm lawaai ontstaan, dat volgens 
Ezechiel op het geluid van raderen lijkt, als op een vreugdegeschrei 
gelijkend.  Jahweh is de Onzienlijke, die Zichzelf manifesteert als in een 
wervelwind, en visualiseert in een lichtvoertuig. Elia vertrok ook ten 
hemel in een vurige wagen. 2Koningen 2:11. 
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In het occulte wordt via technieken het maken van een Merkaba 
opgeroepen. De kabbalisten reizen via hun Merkaba-meditatie naar 
andere dimensies. De Kabbala is de occulte en mystieke traditie in het 
Jodendom.     
  
Achnaton 
Al snel werd deze Farao genaamd Achnaton (oftewel Echnaton of 
Akhnaton) als een visionaire held gezien. Volgens de een was hij de 
eerste monotheïst, de ander zag hem als de eerste atheïst, hij werd 
beschreven als pacifist en hoeder der kunsten, Freud schreef een boek 
waarin hij de link tussen Achnaton en Mozes probeerde te leggen, 
Velikovsky identificeerde hem met Oedipus en Philip Glass 
componeerde een opera genaamd Akhnaten. 
 
Kunst en Schoonheid 
De Schepper begon niet met het scheppen van een chaos, een oersoep 
waaruit de pracht en praal van de schepping zou zijn ontstaan. Hij schiep 
volgens vaste beginsels, wetmatigheden of principes, die allen gericht 
zijn op schoonheid, perfectie en volmaaktheid. De chaos is ontstaan door 
negatieve krachten die zich te buiten zijn gegaan aan zichzelf door 
zelfoverschatting.  De vaste principes in de schepping zien wij o.a. in de 
geometrie, wat de enige wetenschap is die niet liegt en niet op aannames 
is gebaseerd, maar aantoont wat het stelt.  De Goddelijke wetmatigheden 
en getallen zien we terug o.a. in de Gulden Snede, phi 1: 1.618 en Pi, 
3,14, en in de Fibonnacireeks. Schoonheid is Goddelijk, van de hoogste 
soort en allersterkste kracht, hetwelk het oog streelt en het hart bekoort.  
Onze intuitie zegt ons dat wat wij zien mooi en of lelijk is. Vooral het 
nog jonge en pasgeborenene is schoon, waarover nog niet het verval z’n 
sporen heeft getrokken. Francis Smets (filosoof)  stelt dat de kunst sinds 
de jaren 60 de schonheid de rug heeft toegekeerd, maar dat er zich een 
voorzichtige terugkeer laat zien tot de schoonheid in de kunst. 
Schoonheid werkt Godsverlangen, om te weten wie de grote 
Bouwmeester en Kunstenaar is.  
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Slotsom 
Wij hebben gezien dat met kunst een gewijd doel kan worden 
nagestreefd, maar ook dat er occulte zaken mee kunnen worden 
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aangeduid en afgebeeld. Het is teveel om in kort bestek alle kunstenaars 
en hun kunstwerken te bespreken. Er zijn heel veel kunstenaars, en wij 
denken dan aan de monumentenbouwers, o.a. Willem Moerdijk, en aan 
een veelzijdige kunstenares als Anna Maria van Schurman. Wij mensen 
zijn maar ten dele bekwaam om het veel omvattende van onze Schepper  
weer te geven. Jahweh is de Almacht, de grote Bouwmeester en 
Kunstenaar van al wat leeft en aanzien heeft. Bovendien heeft Hij Zijn 
stad of woonplaats - het hemelse Nieuwe Jeruzalem- buitengewoon 
heerlijk gemaakt, waar Abraham naar uitzag, zie Hebreeën 11:10. Ook 
die stad verwachten wij vol vertrouwen, indien het hier gaat om een 
fysieke werkelijkheid. Wat zal het daar adembenemend mooi zijn! Zie de 
beschrijving ervan in Openbaring 20-22. Het volmaakte, Hem te 
aanschouwen en in aanbidding te loven en te prijzen, Die leeft en Zijn 
heerlijkheid toont.  
Openbaring 21:3  En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de 
tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn 
volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.   
Schone kunst 

https://sputniknews.com/art_living/201702101050553707-zhdun-
sculpture-meme/ 

    In Rusland heeft het kunstwerk van 
Margriet van Breevoort, die in Leiden 
studeert, veel belangstelling.       
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Van Gogh wordt streng bewakt in Napels 

Van Gogh  wordt streng bewaakt, dat had hij zelf nooit kunnen denken. 
Kunstenaars ontvangen meestal pas na hun dood echte waardering. 
 

 


