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Feest van de Geest 

 Landelijk is het tweejaarlijkse Feest van de Geest toe aan de negende editie. In 

2016 deden kerken uit Haarlem, Velsen en Bloemendaal voor het eerst mee. Het 

staat de kunstenaars vrij naar eigen idee en inzicht op het thema ’levensader’ in te 

spelen. 

Met Pinksteren wordt gevierd dat de geest neerdaalt over de eerste christenen, 

nadat Jezus met Hemelvaartsdag ten hemel is opgestegen. Het Hebreeuwse woord 

voor geest, ruach, staat in die taal ook voor begrippen als adem, lucht en ziel. 

Daarop is het thema van dit jaar gebaseerd. 

Gepensioneerd predikant Kick Bras is een van de initiatiefnemers van de regionale 

deelname aan het kunstfestival, landelijk inmiddels in meer dan honderd kerken. 

,,Pinksteren is een van oorsprong joods feest met een christelijke of eigenlijk 

universele uitstraling. Je zou het een soort reanimatie-feest kunnen noemen, waarbij 

mensen nieuwe inspiratie en begeestering opdoen’’, licht Bras toe. ,,Dat gegeven 

spreekt ook niet-kerkse beeldend kunstenaars aan. Maar het staat hen vrij om hun 

eigen invalshoek op bezieling en levensadem mee te geven. Onze 

kunstenaarscommissie is op zoek gegaan naar regionale deelnemers, die elk een 



kerk kregen toegewezen. We nodigen het publiek uit om een tocht te maken langs 

de betrokken katholieke en protestantse kerken. Wat mij betreft zouden ook 

godshuizen van andere geloven kunnen meedoen, maar zover is het tot nog toe niet 

gekomen. Bij elke kerk liggen folders waarin alle deelnemende kerken en 

kunstenaars te vinden zijn. Mensen hebben zes dagen de tijd om de locaties te 

bezoeken.’’ 

Marleen van den Bergh is de kunstenaar die in Het Kruispunt aan Zon Bastion 3 in 

Velserbroek haar invulling aan het thema geeft. Haar installatie ’Ont-Springing - 

In-Springing’ mondt tijdens de kerkdienst op Hemelvaart uit in een performance 

waaraan onder meer een Bask en een Indiase hun (muzikale) medewerking 

verlenen, rond het uitgangspunt ’De kracht van stilte’. 

1 Anemoonzaad 

Van den Bergh: ,,Bij ’Ontspringing...’ heb ik me laten inspireren door Japans 

anemoonzaad, dat in pluisjeswolkjes met minuscule zwarte pitjes in de herfst 

rondwaait en dan meestal wordt weggeharkt. Als het blijft liggen, ontkiemt het in 

herfst en winter onder invloed van zonlicht en zuurstof. Zie dat ook maar als een 

soort beademing. Ik laat dat proces in verschillende fases zien.’’ 

Suzanne de Wit geeft acte de présence in de Immanuelkerk aan de Van 

Egmondstraat in Haarlem-Noord met haar kunstwerk ’Genade’. Drie 

gefotografeerde ramen van de kerk, die op ware grootte zijn afgedrukt, heeft zij 

voorzien van haar verbeelde visie op het begrip ’nephesh’ waarin zij de ademende 

ziel en het ’wezen’-lijke bewustzijn in de huidige tijd van kunstmatige intelligentie 

plaatst. ,,Wiskundige berekeningen en algoritmes in computerprogramma’s nemen 

het denken en voelen van de mens over, terwijl het menselijke bewustzijn steeds 

meer ontbreekt. Pinksteren zegt mij niet zo veel, maar deze opdracht heeft me wel 

aan het denken gezet. Mijn vraag is wat er met die levensadem van ons gebeurt in 

een wereld waarin grote bedrijven steeds meer individu-profielen hanteren, 

waardoor de werkelijke identiteitskenmerken van mensen worden 

weggereduceerd’’, aldus de kunstenaar. 

Het dichtst bij de joods-christelijke traditie in de buurt komt misschien wel de 

mixed-media-installatie ’De koepel van het Pantheon’ van Jules Kockelkoren in de 

Mariakerk aan de Rijksstraatweg. ,,Toen ze mij vroegen om mee te doen, moest ik 

meteen denken aan het veelluik Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck in de 

St.-Baafskerk in Gent. Op het meest linkse paneel staat Adam afgebeeld, die door 

God de levensadem krijgt ingeblazen in de nog paradijselijke omgeving. 

2 Paradijselijk 

De levensadem vormt de basis van het menselijk bestaan, zeg maar het 

paradijselijke equivalent van het menselijk dna. Ik heb twee lichtzuilen gemaakt 

van doorzichtige golfplaatkokers. In een ervan de afbeelding van Adam over wie de 

dna-structuur wordt uitgestort. Het bijbelse verhaal gecombineerd met de 



wetenschap van nu. Dat sluit aan bij wat Suzanne in de Immanuelkerk uitwerkt. Ik 

laat ook werk van haar zien.’’ 
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