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mijn onderzoek, verwijs ik naar de sociologen 
Ellen Hijmans en Adri Smaling (1997). Levensbe-
schouwing zien zij als een bepaald soort zinge-
vingsysteem, dat op maatschappelijk en individu-
eel niveau vorm kan krijgen. Het bijzondere van 
dit type systeem schuilt in de reflexieve aard er-
van. Reflectie vindt bijvoorbeeld plaats over vra-
gen als ‘wat is zijn?’ en ‘wat is mooi?’ en verder 
door de persoonlijke toepassing hiervan op levens-
vragen zoals ‘hoe leef ik zinvol?’. Religie wordt ge-
reserveerd – ook in de definitie van Hijmans en 
Smaling – voor een levensbeschouwing waarin 
mensen zich in hun reflectie laten leiden door het 
bestaan van een andere werkelijkheid, die zij als 
sacraal ervaren. Deze definities bieden een hand-
vat om de manier waarop de kunstenaars in het 
leven staan te kunnen duiden. 

Kunstenaars en hun levensbeschouwing
Kunstenaars zijn intrigerende personen. Zij kun-
nen iets wat maar weinig andere mensen kunnen: 

IN MIJN PROEfSCHRIfT KUNSTLEVENS (2011) staan 
de levensverhalen centraal van dertig heden-
daagse Nederlandse beeldend kunstenaars en 

schrijvers (schilders, tekenaars, beeldhouwers, 
schrijvers van fictie en non-fictie, dichters en es-
sayisten). Deze kunstenaars maakten mij tijdens 
diepte-interviews, in de vorm van een levensver-
haal, deelgenoot van hun ideeën over hun werk, 
leven en levensbeschouwing, en de verbindingen 
die zij hiertussen zien. In dit artikel werk ik dit 
uit aan de hand van een casus. Maar voordat ik dit 
doe, geef ik eerst een korte omschrijving van de 
termen ‘levensbeschouwing’ en ‘religie’ en intro-
duceer ik kort vier types levensbeschouwing die 
ik na analyse van mijn data onderscheidde. Na de 
uitwerking van de casus eindig ik het artikel met 
een conclusie. 

Levensbeschouwing en religie 
Voor een beschrijving van de termen ‘levensbe-
schouwing’ en ‘religie’, zoals ik die gebruik in 
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der kort beschrijf. Voor een uitgebreid overzicht 
van de verschillende levensbeschouwingtypes ver-
wijs ik naar mijn boek Kunstlevens. 

Type 1 ‘Levensbeschouwing à la carte’. Dit type 
gaf ik de naam ‘à la carte’ omdat de vertegenwoor-
digers ervan hun levensbeschouwing opbouwen 
uit verschillende bronnen, die op diverse plekken 
gevonden zijn. De vertegenwoordigers groeiden 
op in kerkelijke gezinnen in de provincie. Als ze 
praten over de religie uit hun jeugd vallen er 
woorden als ‘dogmatisch’ en ‘bekrompen’. De 
kerk uit hun kindertijd keerden zij jaren geleden 
de rug al toe. Wat opvalt aan hun huidige levens-
beschouwing is dat zij hier op een zeer uitgespro-
ken manier over praten. Voor twijfel of nuance is 
weinig ruimte. Ik veronderstel dat dit onder ande-
re komt door de boeken die zij lezen. Hieruit put-
ten zij levensbeschouwelijke ideeën of kopiëren 
deze zelfs letterlijk. Zij voelen zich in hun levens-
beschouwelijke ideeën bevestigd, omdat zij het bij 
anderen – de schrijvers van deze boeken – zo te-
genkomen. Bij deze kunstenaars is de invloed van 
hun levensbeschouwing op hun kunstzinnig werk 
niet duidelijk aanwezig. 

Type 2 ‘Op de hoge’. Het tweede levensbeschou-
wingtype heet ‘Op de hoge’ naar het gelijknamige 
gedicht van Willem Jan Otten. Tekenares Caren 
van Herwaarden (1961) – een van de responden-
ten die ik tot dit type reken – las tijdens het in-
terview dat ik met haar hield dit gedicht voor en 
aan de hand hiervan duidde zij haar katholieke 
achtergrond en haar huidige levensbeschouwing. 
De vrouwelijke representanten van ‘Op de hoge’ ko-
men uit religieuze gezinnen en voelen de behoef-
te om hiernaar terug te keren. Deze weg terug 
naar huis (Wuthnow 2001) moeten we niet letter-
lijk opvatten. Alleen het intrigerende of aanspre-
kende uit de religie van hun kindertijd gebruiken 
zij voor de constructie van hun eigen levensbe-
schouwing. De kunstenaars met dit type levens-
beschouwing lijken voortdurend op zoek naar de 
juiste woorden om uit te drukken wat zij voelen. 
Als ze hun eigen woorden als ontoereikend erva-

Culturele uitingen als 
‘partners’ of ‘ vrienden’

schilderijen maken die tentoongesteld worden of 
bijvoorbeeld hun gedachten ordenen in essays. Zij 
zijn met andere woorden creatief en in staat tot 
het scheppen van werk. We zijn niet alleen geïnte-
resseerd in het werk van de kunstenaar, maar ook 
in de ruimten rondom hen, zoals hun atelier en 
huis. Sla er de fotoboeken maar op na die gewijd 
zijn aan de woningen van bekende kunstenaars. 
Verder zijn kunstenaars in staat om op eloquen-
te wijze over hun werk, leven en levensbeschou-
wing te praten en worden zij hier ook vaak naar 
gevraagd. Zo ontstaat een fascinerend beeld van 
de authentieke kunstenaar in een tot de verbeel-
ding sprekende omgeving. In het verlengde hier-
van verwachten we wellicht dat ook de levensbe-
schouwing van de kunstenaars authentiek is. Een 
van de uitkomsten van mijn onderzoek is echter 
dat dit niet het geval is. Er is iets anders aan de 
hand. Iets dat ik aanduid met de term ‘zoek-en-
vervang’-levensbeschouwing. 

‘Zoek-en-vervang’-levensbeschouwing 
De door mij geïnterviewde kunstenaars verzetten 
zich tegen de traditionele vormen van religie, die 
zij vaak van huis uit kennen. Dit heeft uiteraard 
consequenties voor de manier waarop zij hun le-
vensbeschouwing vormgeven. Zij bidden niet, zin-
gen geen psalmen en gaan niet meer te biecht, 
maar zij zoeken naar substituten hiervoor, om-
dat zij zich nog steeds wel aangesproken voelen 
tot bepaalde religieuze aspecten uit hun kinder-
tijd. In plaats van een gebed bij het graf, lezen zij 
een gedicht voor dat de levensbeschouwing van 
de overledene verwoordt; ze trouwen niet in de 
kerk, maar in een zogenaamde broedplaats waar-
bij geen ‘ja, ik wil’ gezegd wordt, maar ‘ja, ik hoop 
het’; ze bidden niet, maar verhalen wel over wan-
delingen in de natuur waarbij ze gesprekken voe-
ren met zichzelf of een ander die hen niet in le-
vende lijve vergezelde; ze spreken niet de tale 
Kanaäns, maar gebruiken wel levensbeschouwe-
lijke woorden, die nagenoeg hetzelfde zeggen. Er 
ligt dan ook een bepaalde systematiek aan hun le-
vensbeschouwing ten grondslag. Hierdoor is de 
levensbeschouwing van kunstenaars minder ori-
gineel dan in eerste instantie het geval lijkt. Over-
eenkomsten tussen de levensbeschouwingen van 
de verschillende kunstenaars die ik sprak zijn er 
legio. Ik heb, zoals gezegd, vier types levensbe-
schouwing kunnen onderscheiden, die ik hieron-
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boren tussen 1919 en 1947 – tot de oudsten van 
mijn onderzoek behoren en dus in jaren het verst 
van hun kindertijd verwijderd zijn. Religie is over-
al om hen heen: in het contact met anderen die 
zij als gelijkgestemden zien, maar ook de natuur 
biedt hen sacrale inzichten en fietsen of wande-
len wordt als een vorm van meditatie gezien. Beel-
dend kunstenares Marjolijn van den Assem (1947) 
is een van de vertegenwoordigers van dit type en 
aan haar wijd ik de hieronder uitgewerkte casus. 
Uiteraard is deze casus niet willekeurig gekozen: 
bij de vertegenwoordigers van type 4 zijn de ver-
bindingen tussen werk, leven en levensbeschou-
wing het duidelijkst aanwezig. 

‘Seelenbriefe’
Voor Marjolijn van den Assem speelt de corres-
pondentie tussen de filosoof Friedrich Nietzsche 
en zijn vriendin Marie Baumgartner een cruciale 
rol in haar werk, leven en levensbeschouwing. De-
ze correspondentie maakt deel uit van haar eigen 
beeldend werk. Van den Assem schreef met een 
kroontjespen op tien grote vellen papier brieven 
over van Baumgartner aan Nietzsche, die de basis 
vormen van het project ‘Seelenbriefe’. De brieven 
bestaan uit zinnen die Van den Assem ‘het aller-
belangrijkste, het duidelijkste, het saamhorend-
ste, ontroerendste of mij het meest rakende delen’ 
vond. In het interview dat ik met haar hield, ko-
men de begrippen ‘hartstocht’, ‘medemens’, ‘dier-
baren’, ‘liefde’ en ‘gelijkgestemde geesten’ veelvul-
dig voor, als ze spreekt over haar leven en wat ze 
daarin belangrijk vindt. Ze vindt de invulling van 
deze begrippen terug in de vriendschap en brief-
wisseling tussen Nietzsche en Baumgartner. Van 
den Assem vertelt dat volgens haar tussen hen 
‘saamhorigheid ontstaat’ en dat is ‘heel precious’. 
‘Ik heb het gevoel dat ik hiermee [het project “See-
lenbriefe”] iets te pakken heb waar alles waar ik 
tot nu toe mee bezig ben geweest in past, maar 
vooral dat precious, precious, het woordeloze, een 
gevoel van saamhorigheid, dat hier op alle fron-
ten aan de orde is en wat dat kan betekenen voor 
een mens’.

Van den Assem volgt Nietzsche en Baumgartner 
tijdens het werken aan het project ook op geogra-
fisch vlak. In 1876 – de vriendschap tussen Nietz-
sche en Baumgartner bevond zich op een hoogte-
punt – vertrok de filosoof met twee vrienden naar 

ren, citeren zij anderen, veelal dichters. Hierdoor 
lukt het hun om het onzegbare onder woorden te 
brengen. Ook in hun werk; hierin spelen de woor-
den van anderen op verschillende manieren een 
rol. 

Type 3 ‘Toch ben ik niet alleen’. Aan de naam van 
dit type zijn religieuze connotaties verbonden. Ik 
koos hiervoor omdat de respondenten zich zo he-
vig tegen religie verzetten, dat zij er een substi-
tuut voor zoeken. Dit impliceert dat religie als uit-
gangspunt voor dit type levensbeschouwing 
fungeert. ‘Toch ben ik niet alleen’ wordt vertegen-
woordigd door mannen die opgroeiden in niet-
kerkelijke gezinnen. In de huidige maatschappij 
voelen zij zich niet thuis. Landgenoten worden ge-
zien als voetbalhooligans; religieuze mensen gelo-
ven in ‘verhaaltjes’ en zijn te dom om zelf na te 
denken. Het is voor de vertegenwoordigers van dit 
type van essentieel belang hun leven zo veel mo-
gelijk zin te geven, want zij geloven niet in een le-
ven na de dood. Na hun sterven eindigt alles. Hun 
leven krijgt een zinvolle invulling door het maken 
van kunst en bijvoorbeeld het schrijven van boe-
ken, maar ook door het bekijken en lezen van het 
werk van anderen. Deze culturele uitingen om-
schrijven zij als ‘partners’ of ‘vrienden’. Op deze 
manier speelt hun levensbeschouwing een promi-
nente rol in hun werk. 
 

Type 4 ‘Want dit alles is mijn religie’. Beeldend 
kunstenaar Yvonne Struys (1941) wees tijdens het 
interview dat ik met haar hield naar het weidse 
Groningse landschap dat we zagen door de rui-
ten van de kerk waarin haar atelier huist. Ze wees 
naar de boeken in haar boekenkasten en naar 
haar werk aan de kerkmuren en merkte op: ‘Want 
dit alles is mijn religie’. De respondenten van dit 
type zijn veelal geboren in kerkelijke gezinnen 
en zij hebben geen moeite met het gebruik van 
de term ‘religie’. Dit betekent niet dat zij de reli-
gie uit hun kindertijd omarmen, maar juist meer 
dat zij er afstand van namen. Dit is ook niet gek 
als we bedenken dat de representanten – allen ge-

Op zoek naar medemens, 
saamhorigheid, intimiteit 
en alternatieve familie
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In het levensverhaal van Van den Assem spelen 
de ander of anderen een grote rol. Zij benadrukt 
dat ze voortdurend op zoek is naar haar mede-
mens, naar saamhorigheid, intimiteit en het ver-
werven van alternatieve familie. ‘Ik denk dat dat 
de basis van mijn werk is. Dat is wat ik zoek, dat 
is, ja, ik zou bijna zeggen, de zin van het leven, 
ja.’ De kunstenares illustreert dit aan de hand van 
de uitlating ‘Ik hoop dat mijn begrafenis drukbe-
zocht wordt’. Het kunstenaarschap geeft deze con-
tacten een extra dimensie, omdat Van den Assem 
door haar kunstwerken iets voor de toeschouwer 
of koper ervan kan betekenen. De kunstenares 
meent dan ook dat zij een gezegend mens is. ‘Ik 
krijg brieven, ik krijg vaak reacties op tentoonstel-
lingen, kleine cadeautjes. Mensen die zeggen: ik 
heb er wat aan gehad, ik, ik, uit een werk van jou. 
Mensen die wat aanschaffen en die later schrij-
ven: ja, het maakt me blij. Iedere dag kijk ik er-
naar en ik heb er wat aan, ja, wat wil je nou nog 
meer? Dat stijgt boven, ja, dat is niet met geld te 
koop. Dat is niet, dat kan je niet dwingen, dat ont-
staat. Nou, dat is prachtig.’

Van den Assem benadrukt tijdens het interview 
verder dat zij kunst maakt om niet aan het le-
ven ten onder te gaan. ‘Dat is mijn interpretatie 
van een uitspraak van Nietzsche en ik ben ervan 
overtuigd dat het zo werkt.’ Ze noemt het kunste-
naarschap haar ‘zingeving’, ‘houvast’, ‘religie’ en 
‘het is alles tegelijk’. De verbintenis tussen reli-
gie en het kunstenaarschap omschrijft ze als: ‘Het 
is jouw manier om met het leven te kunnen om-
gaan, om het leven aan te kunnen en ik denk ja, 
ik denk dat religie ook een manier is om het leven 
aan te kunnen.’ 

Conclusie 
Uit mijn onderzoek Kunstlevens blijkt dat er een 
duidelijk verbinding is tussen werk, leven en le-
vensbeschouwing van Nederlandse kunstenaars. 
Bij de vier types levensbeschouwing, die ik op ba-
sis van mijn data onderscheidde, is dit vooral het 
geval bij type 4 ‘Want dit alles is mijn religie’. 
Voor Van den Assem hangt alles met alles samen. 
Haar werk, leven en levensbeschouwing zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloe-
den elkaar. Van den Assem duidt deze connectie 
door over haar project ‘Seelenbriefe’ te vertellen. 
Aan de hand van de correspondentie tussen Niet-

het Italiaanse Sorrento. Baumgartner ging niet 
met hen mee, maar bleef tegen haar zin in thuis 
achter, omdat het in die tijd niet gebruikelijk was 
dat een getrouwde vrouw haar gezin achterliet 
om met een stel (ongetrouwde) vrienden op reis te 
gaan. Nietzsche en zijn vrienden plukten een veld-
boeket voor haar, verpakten de bloemen per stuk 
en verstuurden het pakketje per trein naar Baum-
gartner. Het gebaar ontroerde haar, vertelt Van 
den Assem en volgens haar liet Baumgartner Niet-
zsche weten: ‘Het onvermijdelijke is gebeurd. Ik 
barstte in snikken uit, want ik heb heimwee naar 
u’. Van den Assem vindt dat een prachtige zin: ‘“Ik 
heb heimwee naar u” en dan schrijft ze erachter: 
“niet alleen naar u, maar het zijn onder gelijkge-
stemde geesten”, en ja, dat is een sleutelzin voor 
mij, “het zijn onder gelijkgestemde geesten”, al die 
vormen van liefde die zij voelt’. Van den Assem 
reist vele jaren later in Nietzsche’s voetsporen af 
naar de Italiaanse heuvels, en verblijft daar in het-
zelfde pension waar de filosoof en zijn vrienden lo-
geerden en ze zoekt daar, samen met haar man, 
naar het paadje waar hij de bloemen voor Baum-
gartner geplukt moet hebben. ‘Ik heb dus gedaan 
wat Marie niet kon doen’ en precies 125 jaar later 
vergaart zij daar een zelfde soort boeket. ‘In mijn 
atelier liet ik de gedroogde bloemen hun verhaal 
doen, dacht onszelf terug naar Italië onder geest-
verwanten. Door tekenen, schilderen, snijden, nie-
ten of de tekeningen óm me heen te vouwen: in-
corporare’. (Van den Assem, 2007).

Van den Assems kunstenaarschap reikt haar, zo-
als gezegd, instrumenten aan om haar identifica-
tie met Nietzsche en Baumgartner – maar vooral 
met de laatstgenoemde, die ze steeds aanduidt 
met haar voornaam Marie – op verschillende ma-
nieren vorm te geven. Nietzsche’s bloemen voor 
Baumgartner tekent en schildert zij na, ze snijdt 
en niet ze en vouwt ze om haar heen en lijft ze zo 
in om tot de ultieme vorm van identificatie te ko-
men. ‘En daarbij ging het uiteindelijk niet meer 
over de verstandhouding tussen Nietzsche en Ma-
rie, maar over saamhorigheid en gelijkgestemd-
heid tussen mensen.’

Kunst om niet aan het 
leven ten onder te gaan
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zsche en Baumgartner weet ze de grondthema’s 
uit haar werk, leven en levensbeschouwing te il-
lustreren, beeldend toe te lichten en laat zij zien 
hoe onlosmakelijk ze in elkaar grijpen en verwe-
ven zijn. 

Werken van kunstenaars die hierboven genoemd zijn 
vormen samen de kleine beeldtentoonstelling die in dit 
blad te zien is.

Het eerste werk is van Marjolijn van den Assem. Het is 
getiteld SaaleQuelle en vormt een detail van driedelig 
werk uit 2012. formaat: 122 x 192 cm. Materiaal: oost-
indische inkt/potlood op papier. www.marjolijnvanden-
assem.nl
 
Van Yvonne Struys zien we het werk Universum (uit de 
serie H. v. Bingen). “De te nubes fluunt, ether volat. Lapi-
des humorem habent, et terra viriditatem sudat” (Uit U 
drijven de wolken, jagen de ijle luchten voort, druipen de 
stenen van vochtigheid en dampt de aarde van groene 
vruchtbaarheid). formaat: 220 x 150 cm. Materiaal:  lin-
nen, geschept papier en olieverf. www.struys.nl

Het laatste werk is van Caren van Herwaarden. Het werk 
is getiteld Wensveld. formaat: 100 x 140 cm. Materiaal: 
conté. www.cvanherwaarden.nl


