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Ware kunst en ego-art 
 

Een kunstenaar geeft de Werkelijkheid weer. 
Een ego geeft zichzelf weer, het zelf, ego. 
Ego(-art) (re)presenteert vorm als vorm zelf, zonder verbinding met, verwijzing naar 

het Vormloze, de Essentie van vorm. In ego-art, per definitie zelf-obsessief, gaat het de maker 
om zijn verhouding tot de wereld, welke altijd, inherent egotistisch is. Een niet aan Ego 
gebonden kunstenaar heeft geen verhouding, relatie tot de wereld. Er is weergave, reflectie, 
spiegel. De Werkelijkheid die deze kunstenaar toont omvat zowel het Ene, of de Essentie, als 
de afleiding daarvan, het Duale (of de illusie van afscheiding, van onafhankelijke vormen, van 
ego). 

Er wordt vaak hoog opgegeven over de kunstuitingen van het ego, in de eerste plaats 
door egootje zelf maar vaak ook door anderen, andere ego’s – die zo tesamen een valse 
(kunst)wereld creëren, een ‘werkelijkheid’ die niets meer met de Werkelijkheid te maken 
heeft. Een ego dat zich uit in kunst is echter – behalve in de vorm – op geen enkele principiële 
manier te onderscheiden van het ego dat zich uit in – om maar iets te noemen – vloeken als 
het niet heeft gekregen wat het verwachtte of wilde – overigens niets mis mee, met vloeken. 
Een uiting van ego is een uiting van ego. Het ego uit zich – vergeefs, in kunst en in wat voor 
vorm dan ook – om van (de pijn van) z’n verkramping af te komen. Het lijdt geen enkele 
twijfel dat het naar het toilet gaan en een mooie natuurlijke keutel produceren een 
onvergelijkbaar schonere daad is dan het maken van een ego-werk, waarin de vermeende 
realiteit van afscheiding (onbewust) botgevierd wordt (met alle, subtiele maar pijnlijke, 
gevolgen van dien voor de voor ego-daden niet ongevoelige wereld). 

De op de een of andere manier tot kunst ‘verheven’ vlakken en lijnen van Piet 
Mondriaan (om deze als, bekend, voorbeeld te nemen) weerspiegelt ‘fraai’ het verlangen van 
het ego naar afscheiding. 

Het ego vindt zichzelf te goed, te belangrijk om ‘simpel’ de Werkelijkheid weer te 
geven, het Duale in het Zicht en Licht van het Ene. Het wil ‘wanhopig’ iets toevoegen aan de 
Werkelijkheid, te weten zichzelf. Het wil zijn eigen vorm belangrijker maken dan het Ene, het 
Vormloze. Het Ene dient verduistert, de ego-vorm in het licht op de voorgrond. Het gebruikt 
de vorm niet om het Vormloze Ene weer te geven, niet om de aan vorm inherente pijn weer te 
geven die onvermijdelijk bestaat in relatie tot het pijnloze Vormloze waarin zij weer – Bewust 
– wil wederkeren, maar roept onderhuids op tot aanbidding of bewondering van of op zijn 
minst (energetische) aandacht voor de vorm waar het ego zich mee identificeert, verbonden 
met diens irreële (en op zich pijn verbergend) verlangen om als vorm eeuwig te kunnen 
blijven voortleven. 

Deze illusoire ego-drang uitgeleefd in welke kunst-vorm dan ook doet in de gevoelige 
kijker of luisteraar (die het contact met of als het Ene niet verloren heeft) een natuurlijk 
gevoel van (lichte of sterke) weerzin of zelfs walging ontstaan, dat overigens niets met een 
(wellicht negatief) oordeel over het (ego-)werk te maken heeft. Uiteindelijk bestaat er geen 
oordeel. Alleen het ego dat niet durft te voelen grijpt naar het niet in de Werkelijkheid 
verankerde oordeel, dat zelfs ‘ontstaat’ bij de gratie van en als niet-voelen van (en bij en als 
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afsplitsing van) de werkelijkheid. In deze egoïsche wereld kan afkeer trouwens ook, of eerder 
nog, opkomen bij een Waar kunstwerk. Deze afkerigheid behelst de fysiek-energetisch 
ervaarbare weerstand tegen alles wat met Waarheid te maken heeft. Het is een (‘spirituele’) 
misvatting te veronderstellen dat Waarheid populair is en zou kunnen zijn (in een ego-
dominante wereld) − hoewel het ook waar is dat Waarheid verpakt in een vorm van kunst 
normaliter beter verteerbaar is voor de meesten dan wanneer Zij recht voor z’n raap 
uitgesproken wordt of zelfs Rechstreeks en daadwerkelijk geleefd als Bewust Lichaam.  

Ego ‘bestaat’ bij de gratie van het niet durven niet te kiezen voor één kant van en in de 
Dualiteit van het bestaan. Dit komt er in praktijk op neer dat het ego kiest voor de niet 
pijnlijke kant van het leven en zo überhaupt is ontstaan. Kunst dat zich richt op de niet 
pijnlijke kant van het leven, op vermaak, dat tracht te behagen met (en als) vorm(en), is dan 
ook vaak ego-ondersteunend, -versterkend, ter bevordering van het maar niet voelen van het 
gehele Leven. Dit wil allerminst zeggen dat kunst gericht op de andere, pijnlijke, kant – waar 
de mens moeite mee schijnt te hebben – per definitie ego-ondermijnend zou zijn, of 
afscheiding verminderd door de pijn van de als zodanig ervaren afscheiding te tonen. Als dit 
het persoonlijke niet overstijgt is dit niet het geval. 

In feite en uiteindelijk hangt het feit of Waarheid doorschijnt in het kunstwerk - of 
juist (meer) ego – niet gedeeltelijk maar totaal af van de staat van Realisatie van de 
betreffende kunstenaar. Iemand kan, uit de aard der zaak, niet verder reiken dan zijn arm lang 
is. Ego kan geen egoloze of egoarme kunst maken. Zo simpel is het echter niet, zoals nooit als 
Eenheid en Dualiteit gelijktijdig bestaan (hetgeen altijd het geval is). Aangezien de mens in 
Essentie Egoloos is is het vele kunstenaars (met name) niet onmogelijk om ten tijde van het 
scheppen het Ego te laten en deel te zijn van de Grotere Werkelijkheid – met alle gevolgen 
voor de (verborgen) kwaliteit van het kunstwerk – zelfs als de kunstenaar nadien het 
kunstwerk ‘opeens’ weer voor zichzelf opeist, claimt dat hij of zij het gemaakt heeft (of dit 
dan zelfs egoïsch, uit valse bescheidenheid, ontkent). Ego heeft echter meerdere lagen, 
parallel lopend met (maar omgekeerd evenredig aan – want bestaand als natuurlijke weerstand 
tegen) de Ontwikkelingsstadia van Bewustzijn. Dat een kunstenaar tijdens het scheppen ook 
de subtielere (maar krachtige) lagen van het ego (‘per ongeluk’) passeert is niet uitgesloten 
maar meestal niet erg waarschijnlijk. 

Als de kunstenaar de Egoloze staat heeft gerealiseerd, hetgeen enkel mogelijk is door 
het gehele ego te kennen, te Zien, is hij vrij om alle vormen – de (zogenaamde) laagste en 
hoogste –  te gebruiken in zijn werk die de (Ultieme) Waarheid, de Eenheid van Eenheid en 
Dualiteit, tonen. Die Eenheid klinkt, per definitie, altijd door in zijn werk – zelfs als hij zich 
in zijn creatie enkel op Eenheid of enkel op Dualiteit lijkt te richten. Zoals men zich niet 
groter kan maken dan men is (of zich realiseert) kan men ‘zichzelf’ ook niet kleiner maken. 
Deze (Ultieme) Eenheid – voorbij liefde, vrede of bewustzijn zelfs (elk als één kant van het 
Duale) – kan echter enkel (Waarachtig, voorbij het intuïtieve) Herkend worden als de 
kunstkijker of -luisteraar eenzelfde staat van Bewustzijn Leeft, of daar (even) in getrokken 
wordt, Bewustzijn dat geofferd is maar niet verdwenen in de inherente pijn die Onbewustheid 
is. 
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In een staat van Eenheid is er geen sprake meer van kunst als afzonderlijke activiteit 
trouwens. Deze ‘kunstenaar’ kan echt niet zeggen waar kunst ophoudt en begint en zelfs niet 
wat kunst is. Hij Leeft met heel het Hart de Werkelijkheid en geeft deze Werkelijkheid 
(weer). Er is geen enkele identificatie met ‘een kunstenaar’ of met kunst. Hij maakt geen 
kunst. Het interesseert hem geen reet, de hele kunst. Hij geeft zichzelf (slechts) – als niet-zelf, 
als, in en aan de Werkelijkheid. Er is alleen de Werkelijkheid, het continu leven van de pijn 
en beperktheid van het Vormloze als vorm − en, aan de andere kant en zelfs terzelfder tijd, 
van de vreugde en vrijheid van de vorm als het Vormloze − het niet meer vechten tegen het 
Gevecht dat het Leven als Eenheid én Dualiteit is. 

Open voelen, ervaren, is de Poort naar Bewustzijn, naar het Ene – uiteindelijk kan er 
van een onderscheid tussen voelen en Bewustzijn zelfs geen sprake meer zijn. Ware kunst – 
als (onpersoonlijk) antwoord op de leugen in de breedste zin van het woord, op de ontkenning 
van Bewustzijn dat het Onscheidbare Geheel Is – zet niet aan tot denken maar tot voelen. Het 
eeuwige en inherent afgescheiden denken wordt gepasseerd en het (direct) voelen, ervaren 
van een grotere, niet afgescheiden, niet in leven en denken (of ideeën) over leven gesplitste 
(en dus verdunde, verbloemde en vertekende) Werkelijkheid gestimuleerd, getriggerd. Het 
Bewustzijn, verpakt, verkleind in de kunstvorm, leidt je of sleurt je (als Zichzelf) mee naar 
Zichzelf, naar Bewustzijn, naar Dat Wat voorbij het Ego is – terwijl het ego het liefst veilig 
nadenkt over kunst (en alles überhaupt). Ego-art zelf komt vaak uit ideeën (in plaats van 
Noodzaak) voort en, eveneens aan onbewustheid en weerstand tegen bewustwording 
gerelateerd, uit kinderlijke, onbewuste en niet (volledig) gewenste gevoelens. 

De ‘kunstenaar’ die de (Ultieme) Eenheid in zijn werk uitdrukt is bepaald niet gehecht 
aan Eenheid (als één ‘zijde’ van de dualiteit van Eenheid en Dualiteit) − zoals (meestal saaie, 
niet Levende) spirituele kunst dat (onbewust) is, met de cleane ‘dode’ new age-muziek als een 
van de makkelijkst herkenbare vormen hiervan. Hij gebruikt alle vormen die toepasselijk en 
toepasbaar zijn om blinde vlekken of überhaupt onbewustheid van (menselijke) vormen te 
tonen. Hij reflecteert als een spiegel de verkramping van het niet-Ene (of Ego). Hij wil hier 
zelf helemaal niets mee (voor zichzelf, en evenmin voor anderen, andere zelven). Hij is 
(slechts) een Reflectie van het Verlangen van elke (menselijke) vorm naar het (verdwijnen in 
het) Ene, van de Universele neiging Bewust te worden (als het Ene). Zijn enige 
‘bevrediging’(in de wereld van de vorm althans, van Dualiteit) vindt plaats als zijn Reflectie 
wordt ontvangen, als Bewustzijn niet ontkend wordt (met of zonder ‘zijn’ kunst) – maar hij 
leeft in ootmoed veelal of zelfs voortdurend de frustratie van het tegendeel. 

De Ware kunstenaar is geen kunstenaar meer. Kunst is teruggekeerd in het Leven. Hij 
is een Levenskunstenaar. De Waarheid levende kunstenaar Transcendeert Onbewustzijn in 
Bewustzijn en als integraal deel van dit (natuurlijk) proces gebruikt hij kunst (of: vorm) vanaf 
het moment dat hij zich − wat keer op keer heeft plaats te vinden – een baan door de mist van 
Onbewustzijn heeft geworsteld (naar het Vormloze Bewustzijn) en ook als manifestatie van 
dit proces, als reflectie. Hij moet, deel van het Leven zijnd, deze Transcendering in een vorm 
gieten, hij heeft geen keuze. Het Vormloze (Bewustzijn) staat voor de onmogelijke en 
inherent frustrerende (maar inspirerende) opgave Zichzelf in vorm (in onbewustzijn) uit te 
drukken, te manifesteren. 
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Zowel kunst voortkomend uit het in het Duale of ‘normale’ leven gevangen en dus 
ego-reproducerende ego, als kunst afkomstig van het (van het Duale vermeend afgescheiden) 
spirituele ego dat enkel het Ene probeert weer te geven, zijn in principe niet interessant – 
althans niet als we even als uitgangspunt voor dat wat ‘interessant’ is de ontwikkeling van 
Bewustzijn van de (en in een) mens nemen. Interessant wordt het op het ‘snijvlak’, of in de 
frictie van het Ene en het Duale, daar waar Bewustheid en Onbewustheid hun altijd aanwezige 
en zinderende Gevecht leveren, daar waar de inherente pijn hiervan aan het licht wordt 
gebracht, waar de verwarring tussen de realiteit van het Ene en die van het Duale niet langer 
ontkend kan worden. Hier, in deze door kunst geopenbaarde wrijving (of pijn), ‘groeit’ 
bewustzijn (zelfs als de kijker of luisteraar een afweerreactie heeft.) 

De ‘ware’, ego-loswoelende, kunstenaar kan, om de diepere Waarheid te tonen, 
shockerende vormen gebruiken en dit is zelfs noodzakelijkerwijs zo. Hij doet dit niet om het 
shockeren zelf als egoische activiteit, als een verzetje, maar aangezien het ego bestaat als 
‘bevroren waarheid’ voelt hij een natuurlijke impuls om de (ego-)boel te ontdooien, door 
elkaar te schudden, zodat überhaupt zijn werk, of zijn tonen van een Diepere of Levende 
Waarheid, ontvangen kan worden. Het ego lostrillen uit zijn slaaptoestand is noodzakelijk 
hierin (en een natuurlijk gebeuren overigens). Ego kan zijn werk niet Zien. De kunstenaar 
moet eerst ogen en oren geven, opdat de Diepte van zijn werk gevoeld kan worden. Terzijde 
kan hierbij opgemerkt worden dat de Kracht van het werk van de kunstenaar (of: de door zijn 
werk heen sijpelende Waarheid) beter ervaren kan worden door zijn gehele of een groter deel 
van zijn oeuvre tot zich te nemen en niet slechts één van zijn ‘toevallige’ kunstuitingen, 
hoewel in dat (eerste) geval zal blijken dat het geheel – in feite zijn staat van Bewustzijn – 
zich in elk van de afzonderlijke werken manifesteert. 

Het lostrillen van het vastzittende ego door de ongekunstelde kunstenaar is in de vorm 
van muziek het meest direct voelbaar met daarin op zijn beurt zang of de stem als het meest 
directe instrument – hoewel ook bij voorbeeld schrijven (niet primair vanuit het hoofd maar 
vanuit het Hart) zeer direct kan zijn. In beide gevallen geldt weer dat (de potentiële kracht 
van) dit lostrillen of (langzaam, haast onmerkbaar of plotseling) shockeren afhankelijk is van 
de staat van Bewustzijn van de kunstenaar – en, vreemd genoeg, niet in eerste instantie van de 
potentie om te ontvangen. De ‘ware’ kunstenaar (of eigenlijk de Waarheid door hem hen) 
creëert zijn ‘eigen’ ontvangst, ook al lijkt het op oppervlakkig nivo, in de wereld van vorm, 
van ego, er vaak op dat juist zijn doorschijnende Waarheid niet opgevangen wordt. Het 
Bewust in en als het Open Egoloze Hart voelen van deze weerstand ís het in feite dat de 
ontvangst creëert, of dit nu direct merkbaar is of (zoals doorgaans) niet. Bewustzijn, hoewel 
Zelf tijdloos, werkt in de wereld van vorm uit de aard der zaak nu eenmaal traag. 
Onbewustheid (der vorm) staat niet te trappelen om de pijn in het proces van bewustwording 
te aanvaarden, bewust te voelen (hetgeen de traagheid (zeer) zou verminderen). 

Het feit dat de (Egoloze of -Transcenderende) kunstenaar zijn gehoor, zijn ontvangst 
creëert neemt overigens niet weg dat hij slechts een Reflectie is van het altijd aanwezige 
Verlangen van het Ego om de last die het is te laten smelten en exploderen in het Ene. 

Beeldende kunst is weliswaar minder direct maar heeft evengoed mogelijkheden om 
Werkelijkheid, Waarheid te tonen en het Ego, of: de ontkenning van (de Gehele) 
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Werkelijkheid, van Waarheid, te bruuskeren. Andere vormen van kunst zoals vrijen en 
converseren en een redevoering houden kunnen trouwens ook heel direct zijn. Maar op de een 
of andere manier, in de expansiedrift van ego in de samenleving, is ook kunst aan ego, 
afscheiding, hokjesdenken, onderhevig. Kunst als activiteit los van het leven, hooguit het 
leven tonend, als observant daarvan, niet als Leven Zelf, heeft noodzakelijkerwijs ook de ego-
art, persoonlijke, of verkrampte, of ego vierende kunst, zeer bevorderd. De laatste eeuw met 
name is ego-art explosief gegroeid – wat overigens, hoewel niet Waar, op zich niet verkeerd 
is. En deze groei kan uiteraard niet los gezien worden van de (enorme) groei van het ego in de 
samenleving, in mensen in het algemeen, de zelfde tijd. Door deze onstuimige groei van Ego 
wordt echter ook, per definitie zelfs en in het juiste begrip van het karakter van het Duale is 
dit duidelijk, het Bewustzijn van ((de pijn van) het Ego en dus) het Egoloze sterker (en 
sterker). Bewustzijn gedijt bij zoveel pijn van afscheiding, of deze nu in als zodanig 
aangemerkte kunst tot uiting komt of op andere (creatieve) manieren. 
 

Ego-art en Ware kunst. In de praktijk, in de realiteit van het simultaan bestaan van 
Eenheid en Dualiteit in de wereld en in elk mens (en kunstenaar) zal het onderscheid, het 
(overigens niet nodige) duiden van een werk in dit kader niet eenvoudig en vaak zelfs 
onmogelijk zijn. Toch kan het begrip van deze ‘ideaaltypen’ (of aan de werkelijkheid 
gerelateerde modellen) Bewustwording bevorderen (ook als geen enkel moraal zegt dat dit 
zou moeten) – waarbij ‘Ware’ kunst niet als hogere of betere of ‘echte’ kunst begrepen mag 
worden maar als Waar in de zin van Egoloos, het Geheel vertegenwoordigend en Dit altijd in 
het oog en het hart houdend, niet verkrampt in zelf-obsessiviteit, in het (in kunst) moeten 
uiten van bepaalde persoonlijke favoriete en bindende, onbewustzijn-reproducerende  ego-
identificaties. Ware kunst is slechts Waar, geen kunst. 


