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Het dossier is een selectie van in de bibliotheek van de Boekman 
stichting aanwezige documenten over kunst, cultuur en religie, 
verschenen sinds 2006. Jack van der Leden verzamelde de titels en  
voorzag ze van een annotatie. Documenten met een signatuur zijn in 
papieren versie beschikbaar. Documenten zonder signatuur zijn artikelen 
uit tijdschriften of digitale documenten, te raadplegen in de bibliotheek.  
Een aantal titelbeschrijvingen is bovendien voorzien van een digitale 
bronverwijzing. Voor diegenen die zich verder in het onderwerp willen 
verdiepen is er vanzelfsprekend veel meer literatuur in de bibliotheek  
te vinden, ook uit de jaren voor 2006. 

Dossier

Brandon, P. en B. Top (2010)
Cultuureducatie en religie. 
Amsterdam: MOCCA, 286 kb.
www.mocca-amsterdam.nl/uploads/
docs/info/cultuur_educatie_en_
religie.pdf
Mocca is een Amsterdams 
expertisenetwerk voor cultuur-
educatie en ondersteunt scholen in 
het formuleren en uitvoeren van 
cultuureducatiebeleid. De culturele 
en levenbeschouwelijke achtergrond 
van scholen, in Amsterdam heel 
divers, kan gevolgen hebben voor de 
beleidsmatige inzet van cultuur-
educatie. Bart Top sprak met 
vertegen woordigers van een aantal 
Amsterdamse islamitische scholen, 
programma-aanbieders en experts 
over de verankering van cultuur-
educatiebeleid met aandacht voor  
de religieuze en culturele aspecten 
van de school. Hij doet tevens 
aan bevelingen voor de inzet van 

cultuur educatie in een islamitisch 
kader. Top stelt o.a. vast dat de 
islamitische scholen het verbod op 
het maken van afbeeldingen van 
mensen en dieren weliswaar 
bevestigen, maar niet altijd uitvoeren. 
Dat leidt soms tot felle afkeurende 
reacties van ouders wanneer 
tekeningen met afbeeldingen in de 
schoolgangen komen te hangen. 

Goedegebuure, J. (2010)
Nederlandse schrijvers en religie 
1960–2000.
Nijmegen: Vantilt, 207 p.
Signatuur: 10-408
Ondanks berichten dat de kerken 
leeglopen en kloosters moeten 
sluiten, is de hang naar religie nog 
altijd sterk geworteld in onze 
samenleving. Traditionele geloofs-
gemeenschappen hebben het 
moeilijk, terwijl alternatieve vormen 
van religie en spiritualiteit juist 

floreren. De afgelopen halve eeuw 
hebben opvallend veel Nederlandse 
schrijvers zich uitgesproken over 
God en het goddelijke. Onder hen 
bevinden zich oude en nieuwe 
christenen, atheïsten, tegendraadse 
mystici, joden die op zoek zijn naar 
hun wortels en zelfs een voodoo-
priesteres. Goedegebuure laat zien 
hoe hun overwegingen en bekommer-
nissen literair vorm krijgen in romans 
en in poëzie, in een stijl die van auteur 
tot auteur is toegesneden op een 
hoogst persoonlijke variant van de 
religieuze ervaring. Onder de 
schrijvers die aan bod komen zijn 
Gerard Reve, Frans Kellendonk,  
C.O. Jellema, Hans Faverey, Désanne 
van Brederode, Andreas Burnier  
en Willem Jan Otten. Zie ook de boek-
bespreking door Liesbeth Eugelink in 
deze Boekman. 
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In de ogen van kunstcriticus en 
museum directeur Jean Clair houdt  
de profanisering van de kunst in dat 
die betekenisloos is geworden.  
Juist in de beeldende kunst is deze 
ontwijding het meest schrijnend: daar 
is het meesterschap verloren gegaan, 
opgeslokt door de low art. Wat de 
huidige crisis ons leert, stelt Clair, is 
dat we moeten terugkeren naar de 
kunst als cultus: de kunst moet weer 
naar het hogere reiken, anders daalt 
ze onherroepelijk af naar de hel.

Egteren, B.J. (2009)
Rijks moet afdeling islamitische 
kunst krijgen.
In: NRC Handelsblad, 6-10-2009,  
123 kb.
Islamitische kunst verdient een  
eigen museale plaats, bijvoorbeeld  
in het Rijksmuseum in Amsterdam, 
zo betoogt Egteren. In NRC Handels-
blad reageerde M. Shatanawi op  
23 november 2009 met ‘Islamitische 
kunst staat los van religie’, 110 kb.  
Wil een museum voor islamitische 
kunst relevant zijn, dan moet het 
vooral tegenstellingen laten zien en 
deze niet gladstrijken. Shatanawi is 
conservator van het Tropenmuseum 
in Amsterdam. In het artikel ‘De 
tegen  strijdigheden van de islami-
tische kunst’ in deze Boekman zet zij 
haar standpunten nader uiteen.

Hlavajova, M., S. Lütticken en  
J. Winder (ed.) (2009)
The return of religion and other 
myths: a critical reader in 
contemporary art.
Utrecht/Rotterdam: BAK/Post 
editions, 213 p. 
Signatuur: 10-234
Deze publicatie is het laatste onder -
deel van een gelijknamig driedelig 
project waarin de gangbare aanname 
van de terugkeer van religie, in zowel 
de artistieke praktijk en het daarbij 

betrokken zijn bij religieuze 
beeldende amateurkunst.

Aerts, M. en M. van der Haak (red.) 
(2009)
Popvirus. Popularisering van 
religie en cultuur. 
Amsterdam: Aksant, 158 p.
Signatuur: 09-418
Verschillende auteurs stellen vast 
dat cultuur en religie populariseren. 
Religie vindt een nieuwe weg op de 
videowebsite GodTube.com, 
debatten over islam en integratie 
worden voor een breed en jong 
publiek gebracht in televisieseries 
als Dunya en Desie, HEMA-posters 
en videoclips rukken op in kunst-
musea. Soms wordt deze populari-
sering van bovenaf opgelegd, door 
museumdirecteuren of televisie-
makers. Soms ook komt het van 
onderaf, als internetgebruikers 
bijvoorbeeld zelf op een politieke 
discussie reageren op YouTube. Maar 
wat betekent deze popularisering 
eigenlijk? Worden ingewikkelde en 
verheven zaken erdoor toegankelijker 
gemaakt, of leidt popularisering tot 
vervlakking en verdomming? En zijn 
er ook mensen die zich er daarom 
tegen verzetten en belang hechten 
aan authenticiteit of aan hoge 
cultuur? Sociale wetenschappers 
laten hun licht schijnen op fenomenen 
als de EO-Jongerendag, het kunst-
programma Cultuurshake en de 
Afro-Braziliaanse bezetenheids-
cultus Candomblé.

Clair, J. (2009)
Een blik in het ravijn van de hoge 
cultuur.
In: Nexus, nr. 52, 93-103.
Signatuur: M09-147
Van oudsher is cultuur een vorm van 
cultus, verbonden aan religie. Wat 
betekent dit voor onze tijd, waarin 
kunst niet-religieus geworden is?  

Nissen, P. (2010)
Kunst en religie.
Nijmegen, 40 kb.
www.peternissen.nl/lezingen/
lezingen-in-2009/108-kunst-en-religie.
html
Op 7 februari 2010 opende Peter 
Nissen, hoogleraar Cultuur-
geschiedenis van de religiositeit aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen, 
de Maand van de Inspiratie, een 
samenwerkingsproject van het 
Kapucijnenklooster te Velp en de 
Stichting Kunst in het Kerkje, met een 
beschouwing over de vraag wat kunst 
en religie met elkaar te maken 
hebben. Wat is kunst en wat is religie, 
wat zijn de overeenkomsten en de 
verschillen?

Veldhuizen, G. van (2010)
Religie & actieve 
kunstbeoefening: beeldende 
kunst.
Utrecht: Kunstfactor, 20 p., 2,4 mb.
www.kunstfactor.nl/engine?app=kunst-
factor&service=classmanager:6785 
&cmd=open&id=111&replaced=true
Deze publicatie over beeldende kunst 
en religie is het eerste deel van een 
zesdelige landelijke inventarisatie 
van amateurkunstvormen met de 
oorsprong in de religie. De inven-
tarisatie heeft als doel de actieve 
kunstbeoefening binnen het werkveld 
van amateurkunst en religie zichtbaar 
te maken en kunstinhoudelijke, 
culturele en sociale informatie over 
deze sector beschikbaar te maken. 
Aan de hand van een vaste structuur 
van vier thema’s komen de verschil-
lende kunstdisciplines aan bod.  
De thema’s zijn: kunst vanuit religie 
of esthetiek, religie en kunstvorm, 
netwerk en infrastructuur, sociaal 
maatschappelijke positie van de 
amateurkunstenaars. De thema’s zijn 
verwerkt in interviews met (amateur)
kunstenaars en professionals die 
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behorende discours, als de publieke 
sfeer, hedendaagse politiek en de 
media in het Westen, onderzocht 
werd als een vormende ‘mythe’ van 
onze huidige tijd. In een verzameling 
teksten reflecteren kunstenaars, 
kunsthistorici en -theoretici, religie-
wetenschappers en sociologen op de 
historische motieven voor de 
zogenaamde ‘terugkeer’ van religie. 
Ook besteden ze aandacht aan de 
relatie van kunst met iconoclasme en 
de connectie met religieuze represen-
tatie, de manipulatie van bepaalde 
religieuze beelden in de massamedia 
en de mogelijkheid van hedendaagse 
kunst om de algemeen geaccepteerde 
opvattingen over de rol en de 
mogelijkheden van het beeld in de 
wereld van vandaag te onder zoeken. 

Wiegers, G. en E. Brugmans (red.) 
(2009)
Onverwachte impressies. 
Heden daagse kunst en 
spiritualiteit. 
Nijmegen: Valkhof, 121 p.
Signatuur: 10-078
Hoe ontwikkelt zich de relatie tussen 
kunst en spiritualiteit in de huidige 
geseculariseerde samenleving? Wat 
betekent religieuze kunst eigenlijk 
nog? Verschillende auteurs belichten 
hoe hedendaagse beeldend kunste-
naars, componisten en musici niet 
zozeer sacrale kunst maken, maar, 
meer dan voorheen in moderne kunst 
het geval was, openstaan voor 
religiositeit en spiritualiteit. De 
eerste drie hoofdstukken van deze 
publicatie gaan in op religieuze kunst 
uit het westerse christendom, het 
boeddhisme en het Mexicaanse 
katholicisme. Daarna volgen drie 
bijdragen over de spirituele betekenis 
van hedendaagse kunst. De teksten 
zijn bewerkingen van voordrachten 
die gehouden zijn tijdens het 
gelijk namige symposium van het 

Thijmgenootschap, de Radboud-
stichting en de Adelbertvereniging 
aan de Universiteit van Tilburg in 
november 2008.

Adema, H. en M.J.M. Hoondert (red.) 
(2008)
Zingen voor het leven: over  
de bindende kracht van muziek  
in de multiculturele en multi-
religieuze samenleving.
Heeswijk: Abdij van Berne, 79 p. 
Signatuur: 08-445
In deze uitgave, verschenen ter 
gelegenheid van het vertrek van Siem 
Groot als stafmedewerker rooms-
katholieke kerkmuziek bij Kunst factor, 
benaderen musici, musicologen, 
theologen, liturgiewetenschappers 
en beoefenaars van de ritual studies 
muziek vanuit het perspectief van 
religieuze en culturele diversiteit. 
Jeroen Schrijner betoogt dat 
kerk muziek op zijn plaats is bij deze 
organisatie, niet alleen vanwege de 
gewenste inhoudelijke en artistieke 
ondersteuning van dergelijke muziek, 
maar ook met het oog op de belang-
rijke rol die religieuze muziek kan 
spelen in een multireligieuze 
samen leving. Muziek overstijgt 
verbale expressie. Hoondert wijst op 
de bindende kracht van rituele muziek 
in een multireligieuze samenleving. 
Over de betekenis van koormuziek  
in nieuwe (herdenkings)rituelen 
schrijven Judith Tonnaer en Paul Post. 
Van Post verscheen in 2010 Voorbij 
het kerkgebouw. De speelruimte 
van een ander sacraal domein, 
waarin hij naast kerkgebouwen 
andere plaatsen, zoals theaters en 
musea, verkent als plaatsen die zich 
lenen voor ritueel en religie 
(signatuur: 10-295). 

Dijksterhuis, E. (2008)
God is nooit dood geweest.
In: het Financieele Dagblad, 
13-12-2008. 
Signatuur: M09-013
Religie en moderne kunst sluiten 
elkaar niet uit. In de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam waren op de tentoon-
stelling Heilig vuur in 2008 topstukken 
uit de in depots opgeslagen collectie 
van het Stedelijk Museum Amster-
dam rond het thema religie gerang-
schikt. 

Heynickx, R. (2008)
Meetzucht en mateloosheid. 
Kunst, religie en identiteit  
in Vlaanderen tijdens het inter-
bellum.
Nijmegen: Vantilt, 479 p.
Signatuur: 09-213
In deze bewerking van een proefschrift 
onderzoekt de auteur hoe tijdens het 
interbellum in Vlaams-katholieke 
kringen oude geloofswaarheden in 
nieuwe artistieke vormen werden 
omgezet. Besproken wordt hoe 
moderne romans, gebouwen en 
schilderijen een traditionele 
geloofswereld in zich meedroegen. 
Onder de voorbeelden die de auteur 
noemt zijn Huib Hoste, voorvechter 
van het Nieuwe Bouwen, die in zijn 
vernieuwingsdrang werd afgeremd 
door zijn katholicisme, en de 
romanvernieuwer Gerard Walschap. 
Hij was naast atheïst ook thomist.

Janssen, B. (hoofdred.) (2008)
Kunst en religie. Reiken naar het 
onvoorstelbare.
Themanummer van Reflexief, jrg. 6, 
nr. 3.
Signatuur: 10-389
Verschillende auteurs brengen de 
relatie tussen kunst en geloof, hun 
plaats in het publieke domein en in 
het bijzonder hun mogelijke rol in het 
onderwijs, onder de aandacht. Religie 
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Paulides, J. en H. Korthals (2007)
Kunst met de islamitische klas. 
Een onderzoek naar de mogelijk-
heden voor kunsteducatie op 
islamitische basisscholen.
Masterscriptie Universiteit Utrecht, 
86 p.
Signatuur: 10-399
Welke mogelijkheden bestaan er voor 
islamitische basisscholen om lessen 
en activiteiten binnen het programma 
Kunstzinnige Oriëntatie op te nemen in 
het reguliere onderwijs programma? De 
auteurs beschrijven in de eerste twee 
hoofdstukken de islam in Neder  land 
en de gang van zaken op islamitische 
basisscholen. Daarna geven ze een 
overzicht van het overheidsbeleid ten 
aanzien van kunst- en cultuureduca-
tie. Vervolgens komt de regelgeving 
omtrent kunst binnen de islam aan bod 
en worden er verschillende knelpunten 
geformu leerd met betrekking tot 
beeldende vorming, muziek, theater 
en dans. Tot slot inventariseren de 
auteurs vanuit verschillende 
invals hoeken de mogelijkheden voor 
kunsteducatieve activiteiten op 
islamitische basis scholen.

Poecke, N. van (2007)
De tragiek van de tragedie.  
Over Nietzsche, Wagner en 
Bluesmuziek. 
Masterthesis Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 99 p.
Signatuur: 08-103
Op een popfestival kunnen mensen 
een spirituele of religieuze ervaring 
hebben, door het effect van de muziek 
en tegelijk het samenzijn met gelijk-
gestemde zielen. Muziek, religie en 
gemeenschapszin zijn ‘soulbrothers’, 
vanaf de Griekse tragedies, via  
Afrikaanse musici en Wagner tot 
heden   daagse barden als Robert 
Johnson en Bob Dylan, legt  
Van Poecke uit in deze filosofische  
verhandeling.

die promoveerde op de beeldvorming 
rondom het literair-cultureel tijd  schrift 
en de uitgeverij De Gemeen schap, 
raakte door het periodiek gefascineerd 
omdat de relatie tussen kunst en 
geloof voortdurend ter discussie stond. 
De redactie van het tijdschrift sloot 
qua opvattingen aan bij de Renouveau 
catholique, een moderne stroming 
binnen het internationale katholieke 
cultuurleven in het eerste kwart van 
de twintigste eeuw. Het proefschrift 
van Van de Haterd, De waarheid 
hooger dan de leus, is beschikbaar 
in de bibliotheek, signatuur: 08-490.

Vorm, P. van der (2008)
Kunst en religie.  
Over zingeving in de kunst.
Doctoraalscriptie Universiteit 
Leiden, 4,1 mb.
www.paulinevandervorm.nl/
Van der Vorm richt zich op de 
parallellie tussen religie en de 
religieuze gemeenschap enerzijds en 
hedendaagse kunst en de gemeen-
schap rondom deze kunst anderzijds. 
Religie komt voort uit de algemene 
menselijke behoefte je te verbinden 
met iets dat hoger is dan jezelf, 
teneinde een houvast te verlenen in 
het menselijk bestaan. Ook kunst 
geldt in onze samenleving als een 
verheven goed. Kunnen kunst en 
religie aan elkaar worden gelijk-
gesteld, en zo ja, hoe kan kunst 
functioneren als een religie?  
Na uitweidingen over de wereld  
van de hedendaagse kunst als 
religieuze gemeenschap en als 
drager van een gemeenschappelijk 
geloof, de kunst wereld als zingevend 
orgaan en kunstwerken als medium 
van zin geving komt ze uit op drie 
verschillende wijzen waarop kunste-
naars zingeving verbeelden. Ook gaat 
ze in op de invloed van de markt-
waarde van kunst en de kunstkritiek 
op zingeving.

blijkt niet verdwenen te zijn, maar van 
gedaante veranderd en bezig met het 
veroveren van een hernieuwde plaats 
in het hart van de cultuur en samen-
leving. Zo schrijft Stephan van Erp  
in De pedagogie van kunst en religie 
dat het in beide gevallen draait om  
de ontvankelijkheid voor een appèl. 
Kunstenaars doen dat op een eigen 
en autonome wijze, die zich niet altijd 
verdraagt met religie. Dit kan leiden 
tot (gods)lastering en censuur. Kunst 
is dikwijls ontregelend, daar hebben 
geloof en onderwijs het moeilijk mee, 
zegt Paul Vogelezang. Kunstenaar 
Reinoud van Vught vindt zijn inspiratie 
in religie. Jonas Staal en Stefan 
Belderbos geven hun mening over de 
relatie tussen kunst en religie in de 
21ste eeuw. Aanleiding voor dit 
thema nummer was de expertmeeting 
‘De relatie tussen Kunst en Geloof’, 
op 14 november 2007 in museum De 
Pont te Tilburg. Ook het voorgaande 
nummer van het tijdschrift Reflexief 
(jrg. 6, nr. 2, verschenen in 2007) was 
gewijd aan kunst en religie (signatuur: 
10-193). Hoe verhouden kunst en 
geloof zich tot elkaar? Hoe manifes-
teren zij zich in de publieke sfeer en 
hoe is hun invloed en werking? Deze 
vragen worden vanuit verschillende 
kunstvormen belicht. In het inleidende 
artikel legt Wilbert van Walstijn uit 
dat de relatie tussen kunst en geloof 
meervoudig is: ze zijn bondgenoten  
of wederzijds dienstbaar; overeen-
komstig of plaatsvervangend en in 
onderlinge concurrentie; de relatie 
tussen beide wordt beheerst door 
spanning, zelfs vijandigheid. Hier 
komt de vrijheid van meningsuiting in 
het geding. In een interview vertelt 
Mark Delrue, priester en directeur 
van het Museum voor Moderne 
Religieuze Kunst in Brussel, wat 
kunst tegenwoordig voor de religieuze 
beleving kan betekenen. Onderzoeker 
en schoolleider Lex van de Haterd, 
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Vanhaesebrouck, K. (et al.) (2007)
Theater en religie: naar een nieuwe, 
kritische spiritualiteit?
In: Theater & educatie, jrg. 13,  
nr. 2/3, 3-126.
Dit themanummer gaat in op de 
verhouding tussen kunst (podium-
kunsten) en religies (christendom  
en islam) in Nederland en Vlaanderen 
en daarbuiten. Het eerste deel gaat 
over de verwevenheid van theater, 
theatraliteit en religie in de westerse 
theatergeschiedenis en het proble-
matische karakter van die verweven-
heid. De vraag hoe ver de artistieke 
vrijheid in religies reikt, staat centraal 
in de bijdragen van Jacques de 
Vroomen, Thomas Crombez en 
Gerard Timmers. In het tweede deel 
besteden diverse Vlaamse en 
Neder landse auteurs aandacht aan 
theatervoorstellingen die zich op 
expliciete of impliciete wijze 
verhouden tot religieuze kwesties. 
Bart Deuss zet uiteen hoe Xynix 
Opera met de jeugdopera Thomas  
op religieuze gevoeligheid stuitte. 
Mieke Kolk, Khalid Mustafa Mubarak, 
Said Naji en Lenin El-Ramly belichten 
in het derde deel de verwevenheid 
van religie, ritueel en theater in een 
niet-westerse, islamitische context. 
De auteurs plaatsen kanttekeningen 
bij misvattingen omtrent de Arabische 
theaterpraktijk die voort komen uit 
halsstarrige vooroordelen.

Brent Plate, S. (2006)
Blasphemy: art that offends.
London: Black dog, 191 p. 
Signatuur: 07-225
De grens tussen artistieke vrijheid  
en godslastering staat op scherp 
sinds de Deense cartoonrel.  
De auteur analyseert het fenomeen 
gods lastering in de drie mono-
theïstische religies, het jodendom, 
het christen dom en de islam, en 
demonstreert aan de hand van 

reacties op ‘aanstoot gevende’ 
kunstvoorwerpen (beeldende kunst 
en film) uit verleden en heden hoe 
groot de impact van religie kan zijn. 

Doorman, M. (2006)
Tempel en kruis in de kunsten. 
In: TM, jrg. 10, nr. 6, 24-26.
Speelt het theater in de huidige tijd, 
gedomineerd door televisie en 
internet, nog een spraakmakende rol 
in het maatschappelijk debat? Zowel 
religie als kunst laat ons iets geloven 
waarvoor geen goede redenen zijn, 
aldus de auteur. Theater- en concert-
bezoek kent nog altijd religieuze 
trekken. Onze liefde voor de verbeel-
ding en originaliteit, ons geloof in de 
uitdrukkingskracht van kunst en in de 
autonomie van kunst is bij uitstek 
romantisch. Zelfs pop muziek is 
religie en vereert haar iconen als 
heiligen. Sinds enkele decennia voelt 
men zich in toenemende mate 
ongemakkelijk met zo’n verheven rol 
van de kunsten. 


