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Erbarme Dich

1 Vandaag
Vandaag

• 10.30-11.20: hoorcollege

• 11.20-11.35 pauze

• 11.35-13.15 Erbarme dich (98 min.)

• 13.15-13.30 nabespreking

2 Hegel
Hegels dialectiek

• Dialectiek van de ervaring, drie stadia:
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1. Onmiddellijk zelfbewustzijn

∗ In zichzelf gekeerd, ongereflecteerd, inhoudsloos.

2. Objectieve weerstand

3. Hoger zelfbewustzijn

Hegel over kunst, religie en filosofie

• Religie: representatie van het idee.

– De afbeeldingen moeten geïnterpreteerd worden om de waarheid te achterhalen.

– Adam en Eva, de slang, de appel en de boom der kennis.

• Kunst: zintuiglijke presentatie van het idee.

– Het onderwerp ligt niet buiten het kunstwerk.

• Filosofie: weergave met abstracte, transparante begrippen.

– De waarheid wordt rechtstreeks verteld.

– Eindige mensen moeten niet te snel menen de waarheid te hebben. (= filosofische
uitleg van de zondeval).

Het einde van de kunst

• Kunstreligies

1. Egypte: hybride goden; slecht begrip.

2. Klassieke veelgodendom: adequaat (mensenfiguren)

3. De waarheid van de heilige drie-eenheid kan niet afgebeeld worden.

∗ Van kunstreligie naar intellectuele religie.
∗ Kunst verliest zijn functie.

Hegel over de heilige drie-eenheid

• Filosofie legt het dialectisch uit:

– Eerst is god onmiddellijk, in zichzelf besloten;

– Dan confronteert hij zich met de wereld, via zijn zoon;

– Hij keert als heilige geest terug bij zichzelf.
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(a) Goden Anubis en Toth wegen dode (b) Klassiek: idee past op
zintuiglijke (Apollo)

(c) De heilige drie-
eenheid

Figuur 1: Beeld en betekenis en het Christendom

3 Het beeldverbod
“Want ik ben een jaloerse god.”

• “Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.” (Bijbel, Exodus 20:4).

• Gericht tegen cultusbeelden

– Cultussen vinden de beelden belangrijker dan god.

– God (intellectueel) spreekt ons rechtstreeks aan

• Hegel meent dat het christendom (Jezus is de christus, de messias) het jodendom corri-
geert.

– De joden wachten nog op de messias.

Hoe is iconenverering gelegitimeerd? 1/2
De Mandylion, de lijkwade van Turijn, enz. (Zie fig. 2).

• Kijken naar het kleed is als kijken naar de man Jezus

– Een historische sensatie.

• Maar waarom is die sensatie zo interessant?

• Omdat Jezus de zoon van god is.

– Iets wat mensen geloven — het is moeilijk te bewijzen.

• (Religie heeft uiteraard ook een groot sociaal belang, maar daar gaat het me hier niet
om.)
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Figuur 2: De lijkwade van Turijn

Hoe is iconenverering gelegitimeerd? 2/2

• Acheiropoieton: afbeelding zonder mensenhand gemaakt.

• Relikwieën

• En fotografie?

4 Kijken
Afbeelding van iconische werkelijkheid
Esthetische bewondering waar de werkelijkheid in de weg zit (1/2)

• Auto-ongeluk; genieten van het rode bloed is volkomen ongepast: morele drang gaat
voor.

• Iconische foto’s: we offeren het recht op schaamte van de afgebeelde op. (Zie fig. 4a).

– Dankzij moreel afzijdige fotograaf (vereist vanwege bewijskracht van de foto).

• Foto’s Abu G’raib: fotograaf is mede-crimineel; als we ze bewonderen zijn we mede-
plichtig (snuff movies). (Zie fig. 3b).

• Documentaire beelden van de shoah (Resnais: Nuit et Brouillard)
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(a) Byzantijnse iconen (b) Abu G’raib

Figuur 3: Afbeeldingen

(a) Nick Ut: Vietnam (Kim Phuc)

Figuur 4: Afbeeldingen
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Afbeelding van iconische werkelijkheid
Esthetische bewondering waar de werkelijkheid in de weg zit (2/2)

• Boeken van Primo Levi: te verschrikkelijk om van de literaire stijl te genieten.

– Schindler’s List: fictie over de shoah? Verboden?

– Shoah (Lanzmann)

– Son of Saul?

• De hap-snap logica van de werkelijkheid overtroeft soms het verhaal van de verteller.

• Het verhaal van de Nazi’s is te sterk om met een ander verhaal over te rapporteren.

Primo Levi
“Hij heeft me zijn verhaal verteld, dat ik nu vergeten ben, maar dat zeker een treurig, wreed

en aangrijpend verhaal was; want dat zijn al onze verhalen immers, honderdduizenden verhalen,
allemaal anders en allemaal getekend door een tragische, ontstellende onontkoombaarheid. We
vertellen ze ’s avonds aan elkaar; ze hebben zich afgespeeld in Noorwegen, in Italië, in Algerije,
in Hongarije, en zijn even simpel en onbegrijpelijk als de verhalen van de bijbel. Maar zijn het
dan ook niet de verhalen van een nieuwe bijbel?” Is dit een Mens?, p. 75.

5 Erbarme dich
Mee-lijden met Jezus

• Bachs Matthäus Passion als dik voertuig naar het iconische lijden van Jezus?

– Vergelijkbaar met de Mandylion?

– Of met Byzantijnse iconen?

• Kan zijn lijden afgebeeld wel worden zonder het af te zwakken?

• Het probleem van de kunst (over iconische gebeurtenissen).

De film Erbarme dich

• Erbarme dich gaat over Jezus’ lijden, en over kunst die daarover gaat.

• En over Bachs Matthäus Passion

– Een orkest wordt bij het repeteren gevolgd;

– En bekeken door andere uitvoerders (daklozenkoor).

• Maar is ook eerst en vooral zelf film (kunst).

6


	Vandaag
	Hegel
	Het beeldverbod
	Kijken
	Erbarme dich

