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Kunst en cultuur – en de weldadige grens tussen schepping en zondeval
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Als wij het over een sterk kunstwerk hebben, denken we aan iets dat mooi is en indringend. Het boeit je en het heeft je iets
te zeggen. Het doet je wat in dubbele zin. Tenminste – dat is 'onze' opvatting, hier, in het westen. In andere delen van de
wereld heeft altijd een ander soort kunst bestaan. En nog steeds maakt men daar kunst die niet op onze manier 'mooi' is,
maar 'vreemd'. Vaak zelfs vreeswekkend. Die kunst is niet als kunst bedoeld, d.w.z. niet voor dat dubbele kunstgenot dat
we vaak omschrijven met de woorden 'Tot lering en vermaak'. Die 'vreemde' kunst zoekt iets anders. Ze is op geheimzinnig
contact uit. Contact met onzichtbare machten.
Van beide typen kunst volgt hier een voorbeeld in de vorm van een mensenpaar.

Primitief mensenpaar
Een voorbeeld van die contact-zoekende-kunst vinden we in de twee houten museumstukken hiernaast (afb. 1). De
beeldjes zijn gemaakt door een primitieve volksstam aan de andere kant van de aardbol. Primitief betekent hier niet
onbeholpen of onontwikkeld, maar oorspronkelijk. De voorwerpen zijn vervaardigd door de oorspronkelijke bevolking, in
dit geval een stam op een eiland in de Stille Zuidzee.
Je kunt deze voorwerpen inderdaad niet mooi noemen. Ze zijn eerder vreemd. Bij de lichamen is nauwelijks op
verhoudingen gelet. Wel zijn met grote nadruk de geslachtskenmerken aanwezig. We zien een uitgesproken man en een
uitgesproken vrouw. Door de felle kleuren en de wilde hoofdtooi hebben ze iets dreigends. Dat hebben ze hard nodig. Dit
drukke, verwarrende, vreeswekkende maakt ze precies geschikt voor hun doel. Ze stralen power uit en wekken de indruk
dat er een 'macht' in huist. Hun functie is magisch. Ze moeten de stam in contact brengen met verborgen machten en
krachten in de natuur. In dit geval een van de geheimzinnigste krachten die de natuur herbergt: levenskracht,
vruchtbaarheid. Al staan ze nu achter glas tentoongesteld, de beide beeldjes zijn niet voor een museum gemaakt.
Oorspronkelijk functioneerden ze in het kader van heidense riten: uitbundige rituele opvoeringen en dansen. Zulke feesten
zijn 'heilig': ze geven macht over de machten. Ze verhogen de kans op nageslacht en helpen de stam voort te bestaan.
Tenminste, zo stelt men het voor in de mythen, de oude verhalen over wel en wee van de wereld, de goden en de geesten.
En - zo gelooft men het. Vanuit deze heidense levensoriëntatie kregen deze beeldjes hun speciale vorm.

Bijbels mensenpaar
In het westen kwam een ander type kunst tot bloei. Als voorbeeld daarvan toont afb. 2 opnieuw een mensenpaar. Het is
een onderdeel van een sarcofaag (stenen doodskist). De vormgeving is primitief in beide betekenissen. De figuurtjes zijn
tamelijk onbeholpen, maar staan ook dicht bij het begin van een ontwikkeling. Het lijkt erop dat de vroeg-christelijke
beeldhouwer niet op de hoogte is met zijn voorgangers, de kunstzinnige Grieken en de kundige Romeinen. Kennelijk moet
hij zijn vak opnieuw uitvinden. Hij doet z'n best om de figuren overtuigend als een man en een vrouw uit te beelden.
Overtuigend betekent voor hém: goedgelijkend. Alleen al hierdoor verschilt dit mensenpaar ingrijpend van de magische
figuurtjes uit afb. 1. Bovendien verbeelden ze niet een willekeurige man en vrouw, maar Adam en Eva. Die doken niet zo
maar eens in een oerwoud op. Ze werden geschapen. En meer: ze werden goed geschapen. Daarom moeten ze er mooi
uitzien. Zo bepalen deze figuurtjes ons bij het goede en schone.
Tegelijk oriënteren ze ons ten aanzien van het kwaad in deze wereld. Dat hoort niet bij het begin. Het kwam er later bij.
Tussen Adam en Eva staat een boom. Het is de boom uit de hof, door God zelf geplant. Maar er kronkelt een slang
omheen. Het is de kwade slang van ná het goede begin. Het dier heeft de vrouw zojuist een vrucht aangereikt. De
verboden vrucht. Adam strekt zijn hand uit en steekt twee vingers op, alsof hij een eed zweert. Het is een ernstige poging
om Eva te waarschuwen. Maar zij luistert niet. Trouwens, hijzelf evenmin. Beiden overtreden ze het gebod en beiden
verliezen ze hun onschuld. Daarop wijst het feit dat ze hun schaamte bedekken.
Dan gebeurt er nog iets. Na de val komt de vloek: 'In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten' (Gen. 3:19). De
kleine korenschoof, aan de voeten van Adam, vertelt het. En - zo gelooft men het. Vanuit deze christelijke levensoriëntatie
kreeg het eerste mensenpaar deze artistieke vorm.

De ban gebroken
Over vorm en inhoud van beide kunstwerken is meer te zeggen dan de ruimte van dit artikel toelaat. Maar één ding is



duidelijk. Een kunstwerk staat niet op zichzelf. Het hangt samen met (geloofs)voorstellingen die een cultuur doortrekken.
Het tweede kunstwerk vertegenwoordigt een opvallend andere cultuur dan het eerste, en wel vanwege een opvallend ander
geloof. De beeldjes van afb. 1 vertellen een verhaal zonder begin of einde, een verhaal dat zich altijd wéér laat vertellen,
een verhaal dat wordt afgelezen uit de natuur. De figuurtjes van afb. 2 beelden een uniek verhaal uit. De eenmalige
geschiedenis van Adam en Eva en van de val. Dit verhaal wordt afgelezen uit een boek. Het bevrijdt de mens van het
geloof in een kosmische cirkelgang. Het rukt hem uit de kringloop en plaatst hem op een weg. Het maakt hem los uit zijn
binding aan de natuur en zet hem in de ruimte van de geschiedenis. Het breekt de ban van de onpersoonlijke krachten
waaraan hij zich overgaf. Boven al die machten kent hij nu een persoonlijke Heer. En boven zijn bestaan erkent hij het
gebod, het woord dat het leven afgrenst van de dood, het goede van het kwade. Hij leest de norm niet langer af uit de
Natuur (met een hoofdletter). Hij vereert niet langer de natuurervaring. Hij weet zich aangewezen op God en zijn
openbaring.

Geschiedenis en natuur
Door dit geloof zijn de cultuur en de kunst van het westen sterk beïnvloed. Het valt ons vaak te weinig op, doordat allerlei
andere invloeden zich ermee hebben vermengd. Allerlei vormen van humanisme verbonden zich met christelijke
voorstellingen. En omgekeerd zochten zelfs de kerkvaders vaak steun bij heidense denkers. Maar eeuwenlang heeft het
westen de mythen op een zekere afstand weten te houden. De kosmische kringloop raakte op de achtergrond. Het
hoogste thema waaraan een kunstschilder zich kon ontwikkelen, was de zogeheten historie: een leerzame en boeiende
vertelling over een gebeurtenis uit heden of verleden. Daarin stond een mens centraal op beslissende momenten in zijn
leven. Of op beslissende momenten in het leven van zijn land.
Maar tegelijk bleef men veelal hechten aan leerzame of vermakelijke verhalen over ondeugende goden en godinnen uit de
mythologie. Er was vaak een wankel evenwicht tussen christendom en humanisme.
Met de romantiek, rond 1800, slaat de balans weer door naar de mythen. Tot dan toe was het simpel gezegd zo, dat de 
geschiedenis het toneel vulde, terwijl de natuur het decor vormde. De kunstenaars van de romantiek keren deze rollen
om. Het allesbeheersende wordt de natuur. Langzaam maar zeker valt de geschiedenis buiten de lijst. Tegelijk verandert
het beeld van de natuur drastisch. Eerst gaat het nog om aardse verhoudingen. Maar al gauw maakt de aarde weer plaats
voor het heelal. En voor geloof in een kosmische kringloop van leven en dood.

Van Gogh en Klee
Deze overgang is duidelijk te volgen in het werk van Van Gogh. Zijn eerste grote meesterwerk is De aardappeleters (afb.
3): mensen die hun avondmaal aan de grond ontworsteld hebben, vrijwel één met de aarde - en met de aardkleuren van het
schilderij. Wat later verbindt Van Gogh de van levenskracht trillende aarde met de levenwekkende zon. Nachtelijke hemels
wervelen van sterren en manen (afb. 4). Cipressen - symbolen van de dood - schieten vlammend het heelal in. Van Gogh
schrijft: 'Zoals je de trein neemt naar Rouen, zo neem je de dood naar de sterren.' Hij gelooft dat we het aardse leven in de
kosmos voortzetten. De dood lijkt overwonnen.
Bij Paul Klee, veertig jaar later, wordt de schepping nog onbelangrijker. Ze brengt hem op een idee hoe het toegegaan zou
kunnen zijn in andere zonnestelsels. Hij ziet hemel en aarde als een model voor wie Genesis permanent wil voortzetten.
Zo worden kunstenaars scheppers van nieuwe mythen.

'Modern' verwant met 'primitief'
Nu zou je kunnen zeggen: dit staat nogal ver van ons af. Maar zo eenvoudig ligt het niet. De ideeën van de moderne
kunstenaars zijn in onze cultuur algemeen erkend. Het levensgevoel dat hierbij past, heeft ons allen bereikt.
Kunstgeschiedenisboeken beginnen vandaag uitgebreid met de mythische voorwerpen van primitieve volken. En deze kunst
- die nooit als kunst werd beschouwd - staat vandaag te boek als de meest oorspronkelijke vorm van kunst. De
baanbrekers van de moderne kunst worden geprezen, omdat ze het contact met deze oeroude basis wisten te herstellen.
Hiermee spoort de opvatting dat het kwaad onder ons een oer-gegeven is. Over het goede begin hoor je niet meer (Van
Gogh vond de schepping een mislukking. (Brief 615 (26 mei 1888). Evenmin is de zondeval in onze cultuur nog een serieus
thema. De weldadige grens tussen schepping en val is uitgewist. Goed en kwaad worden beide (!) aan het begin
geplaatst, als bestanddelen van het onontwarbare Oer, alsof ze met de natuur mee 'ontstaan' zijn. Ook hier geldt wat een
gereformeerde theoloog in een ander verband schrijft: 'Er is een chaosmacht actief onder ons; die macht kan blijkbaar in de
geschapen wereld vrij in- en uitlopen.'(C. Trimp, Klank en weerklank, Barneveld 1989 (p. 99).)

De Bijbel als mythe
Niet alleen de kunst, ook de Bijbel vat men tegenwoordig steeds meer in mythische geest op. De Bijbel is wel waar, zegt



men, maar niet waar gebeurd. Deze houding voltooit de hedendaagse verwarring. Ze maakt het vandaag mogelijk dat een 
dichter een kanselrede houdt. Het dagblad Trouw van 13 juni jl. drukte zo'n rede af van de dichter C.O. Jellema. Daarin
wordt de Hebreeënbrief moeiteloos tot een mythische beschouwing omgetoverd. In het voorbijgaan wordt ook het
'verhaal' van de zondeval even meegenomen. Jellema: 'Volgens de mythe werd door het eten van een appel het eerste
mensenpaar belast met de kennis van goed en kwaad...' Via de appel springt deze dichter over op het bekende
appelboompje van Van Gogh. En vandaar op het menselijk verlangen naar onschuld. Zo krijgt hij de cirkel rond. De cirkel
van de eeuwige kringloop waarin wij mét de natuur óp en met haar ónder zouden gaan.

Vechten voor lofprijzing
In het theologische vlak keren we ons hiertegen, neem ik aan. Maar in het culturele vlak vinden we verzet een beetje
overtrokken. Toch is het daar minstens zo hard nodig. Als we met nieuwe vormen van oude mythen overspoeld worden,
waar zal dan in de toekomst nog verweer vandaan kúnnen komen? En waar vinden we dan een gemeente die hier met elan
tegenin zingt?
Zoiets gaat niet vanzelf. Er zijn dit jaar nieuwe liederen onder onze aandacht gebracht. Die komen uit het Liedboek voor
de kerken. Maar hoe kwamen ze daarin? Een van de liedtekstdichters, Ad den Besten, vertelt openhartig dat het voor veel
dichters bepaald niet vanzelf sprak om in de twintigste eeuw een overtuigend kerklied te dichten. Het is een taai gevecht
geweest, bekent hij, waarin hij zich heeft moeten ontworstelen aan de moderne mythen. (Tjerk de Reus, 'Dader van het
woord. Over Ad den Besten', in: Bloknoot, nr. 22 (themanummer).)
Zo eindigt deze verkenning met aandacht voor ons lied. En met de wens dat het zingen een profetische plaats krijgt in ons
leven, zoals bij Simeon (zie de binnenkant van de omslag, en het daarbij behorende artikel).


