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thema 2021



Waarom dit onderwerp?

• In 2015 werd voor het onderwerp “Water” gekozen
• Als warme herinnering aan onze betreurde buur, Hilde
• Omdat projecten rond zuiver water in de dorpen van 

Oeganda haar zo nauw aan het hart lagen
• Nu kiezen voor de tegenstelling in de vorm van “Vuur”
• Omdat het over kunst gaat -> “Inspirerend Vuur”



Vuur is zoveel meer dan…vuur

• Vuur = zoveel meer dan
• Vernietigende oerkracht die je niet in toom kunt houden

 Afschuwelijke bosbranden in Californië of Australië
 Belangrijkste element in het Heelal, in elke ster, in onze 

Zon
 Zonnewinden, de Corona van de Zon

 Vulkaanuitbarstingen (Vesuvius, Krakatau, Mount 
Helena…)

• Vuur is ook:
• Onze verwarming en bron van koken
• In de figuurlijke zin: het vuur van onze 

 Hartstocht en passie
 Gedrevenheid
 Inspiratie en scheppen van een kunstwerk



Het verhaal van het Vuur

• In de vroegste tijden: het bezit van vuur is wat ons 
onderscheidt van de dieren

• Enige (lang tijdelijke) bron: blikseminslag of 
vulkaanuitbarsting

• Heel geleidelijk: mens slaagt erin
• Het vuur te bedwingen en het aan te houden
• De vaardigheid en kunst te verwerven om het zelf aan te 

steken



Het verhaal van het Vuur

• Vanaf dat moment -> 3 bepalende voordelen voor Homo 
Sapiens
• Verwarming
• Bescherming tegen wilde dieren
• Mogelijkheid om het vlees te braden en te bewaren

• Misschien belangrijkste evolutionaire aanpassing:
• Toegang tot veel grotere bron van proteïnen
• Heeft vooral geleid tot grote en vooral snelle uitbreiding 

van de hersencapaciteit
• Wonderbaarlijke hersenverbindingen leiden tot spraak, 

taal en… Kunst



Het verhaal van het Vuur

• Al 40.000 jaar geleden een link van vuur naar kunst: 
schilderen van dieren in grotten, in het licht van vuur of 
fakkels: de dieren leken te bewegen onder de flikkering van 
de vlammen

• Voorbeeld van Lascaux bij fakkellicht
https://www.youtube.com/watch?v=A2NvE66q8NU#action=share

• Chauvet grot in de Dordogne (zou oudste zijn) met 
geanimeerde schilder bij fakkelvuur zie minuten 14:30-
17:15

https://historiek.net/prachtige-grottekeningen-maar-hoe-oud-zijn-ze/11470/

https://www.youtube.com/watch?v=A2NvE66q8NU#action=share
https://historiek.net/prachtige-grottekeningen-maar-hoe-oud-zijn-ze/11470/


Vuur door de jaren heen
• Vuur = altijd bron geweest van inspiratie
• Griekse mythologie: 

• Prometheus stal het vuur en gaf het aan de mensen
• Als straf: opgehangen aan een rots kwam elke avond 

een adelaar zijn lever eruit eten, die elle ochtend weer 
aangroeide

• De Vuurgod Hephaestus of Vulcanus bij de Romeinen leerde 
de mens om dankzij het vuur metaal om te vormen tot:
• werktuigen, maar ook tot
• wapens

• In elk dorp in de oudheid was er een Vuurhuis



Symboliek van het Vuur

• Christendom: in deze context zijn er prachtige kunstwerken
• In de Bijbel: vuur = symbool voor de nabijheid van God

 Verwoesting van Sodoma en Gomorra (uitroeiing 
kwaad)

 Op Pinksteren: tongen van vuur boven de Apostelen
 God toonde zich aan Mozes door een brandende struik

• De Hel als “Moeder van alle Vuren”: onblusbaar en eeuwig
• Oosterse filosofie: het element Vuur = hoogste energieniveau

• Ook: zichtbaarheid, roem, ongrijpbaarheid, het zuiden, 
hoogzomer, en de smaak bitter.

• Vuur = gevoed door hout en voedt zelf de aarde. Water 
toomt in



Symboliek van het Vuur

• Vuur staat verder symbool voor:
• Geestdrift en hartstocht
• Zuiverheid (het heilig vuur, louterend)
• Het in stand houden van haat, begeerte en illusies
• Levenskracht

• In de moderne tijden, beroemde symbolen zoals 
• de Olympische Vlam als verbondenheid tussen alle 

deelnemers
• Eeuwigdurende Vlam voor de Onbekende Soldaat



Vuur in ons taalgebruik

Door combinatie met een aantal begrippen: nieuwe betekenissen, 
sommige negatief, sommige positief

• Vuurdoop, vuurwerk, vuurpijl, vuurproef, vuurlinie, vuur & vlam
• Spervuur, geweervuur, bevrijdingsvuur, vuurpeloton, vuurgevecht, 

sluipschuttersvuur, salvovuur, artillerievuur, vuurdood, vuurwapen
• Strovuur, vagevuur, water & vuur, liefdesvuur, staakt-het-vuren
• Haardvuur, kampvuur, levensvuur, minnevuur, zegevuur, vuurrood
• Vuurkorf, vuursteen, vuurspuwen, vuurtoren, vuurvast
• Vuurland, vuurlibelle, vuurgoudhaantje, sint-elmsvuur, sint-jansvuur, 

vreugdevuur.



Voorbeelden in de kunst

Jan Cosiers
“Prometheus 
steelt het vuur” 
(Prado)

P.P. Rubens: 
“Prometheus 
geketend” 
(Philadelphia)



Voorbeelden in de kunst

El Greco – “Pinksteren Giotto –” Laatste Oordeel” 
Detail van de Hel



Voorbeelden in de kunst

Joachim Patinier
“Landschap met Sodom 
en Gomorra” (ca 1502) -
Rotterdam



Vuur in de moderne kunst

JAN FABRE
“Een kunstenaar is iemand die vuur 
geeft”



De man die vuur geeft  
(G.Gezellemuseum)



Vuur in de moderne kunst 

Werken van Belgisch kunstenaar Livin uit Wilrijk



Steve Spazuk schildert met vuur

https://www.youtube.com/watch?v=-odU2Kf4v4A

https://www.youtube.com/watch?v=-odU2Kf4v4A


David Mach: beelden van lucifers 
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