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ls je hem ziet dansen, is het alsof je 
recht in zijn hart kijkt.” Presentator 
Brecht van Hulten schiet vol als ze in 

een tv-documentaire probeert te verwoorden 
waarom een optreden van danser Sergei Polunin 
haar zo raakt. “Ik kan het niet goed uitleggen. 
Het is geen kwestie van woorden maar van 
gevoel. Het ontroert me gewoon heel erg.”
Veel mensen zullen het herkennen: een schilde-
rij, theatervoorstelling, concert of beeldhouw-
werk kan je enorm aangrijpen. Kunst doet iets 
met ons. Er ontstaat iets tussen ons en het kunst-
werk: ‘een beleving’, in kennerstermen. Dat effect 
gaat niet zozeer van het kunstwerk zelf uit maar 
van ons als kijker. Het werk krijgt betekenis door 
de emoties, gedachten, herinneringen en ver-
wachtingen die het bij ons oproept. Volgens 
hoogleraar Kunstgeschiedenis Peter Hecht kan 
een kunstuiting ‘telkens opnieuw en anders wor-
den beleefd’. “Wij kleuren het beeld door de 
bagage uit onze ervaring,” legt kunsthistorica en 

Volkskrant-cultuurjournalist Wieteke van Zeil 
uit. De betekenis die wij aan een werk geven 
noemt zij even waardevol als de officiële duiding 
van kunsthistorici uit de catalogus. Het maakt 
kunst persoonlijk. Juist daardoor kan een creatie 
er flink inhakken en lang blijven hangen. Vol-
gens Hecht kan het kennen van de historische 
betekenis van een werk de emotionele beleving 
echter wel verrijken, en zelfs sturen. “Als je weet 
wie Stalin was, zie je meer in zijn beeltenis dan 
dat hij net zo’n snor heeft als je opa.”

GOED KIJKEN? NEGEREN!

“Kunst draagt fundamenteel bij aan de manier 
waarop wij de wereld zien. Maar de kunsten doen 
dat niet alleen. Kunst behoort tot onze cultuur, 
net als het rechtssysteem, onze taal, wetenschap, 
religie. Al die cultuuruitingen beïnvloeden onze 
blik op de wereld. Ze fungeren als een innerlijk 
kompas waarmee wij onze weg kunnen vinden. 
Zonder dat kompas zouden wij hulpeloos zijn 
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overgeleverd aan de natuur.” Ton Bevers is  
kunstsocioloog en emeritus hoogleraar Algeme-
ne Cultuurwetenschappen aan de Rotterdamse 
Erasmus Universiteit. Hij beschouwt kunst als 
een ‘door en door sociaal verschijnsel’: sommige 
mensen maken het en anderen waarderen het. De 
kunstenaar wil een verhaal vertellen en als dat 
aansluit bij de gevoelens, ervaringen en geschie-
denis van de kijker, ontstaat er een klik. Maar 
mensen kunnen net zo geraakt worden door  
bijvoorbeeld wetenschappelijke inzichten. Of  
het ene of het andere meer impact op iemand 
heeft, is volgens Bevers puur toeval: het is maar 
net waarmee je in je leven wordt geconfronteerd. 
Is dat kunst, dan kan dat inderdaad je wereld-
beeld (mede) bepalen. Het laat je echter niet 
ánders kijken: het laat je überhaupt kijken.
“Kunst kan je blik op de wereld wel degelijk  
veranderen,” weet Wieteke van Zeil uit eigen 
ervaring. “Als je je dat kijkplezier eigen kunt 
maken, helpt kunst je om méér te zien, zowel bin-
nen als buiten het museum. En om oog te hebben 
voor nieuwe perspectieven.” Van Zeil schreef een 
boek om mensen beter naar kunst te leren kijken. 
De titel onthult de kern van haar betoog: goed 
kijken begint met negeren. Zij schrijft:
1 Negeer allereerst het grootste deel van de zalen 
en kunstwerken in een museum;
2 Negeer vervolgens het informatiebordje naast 
een werk;
3 Negeer tenslotte in eerste instantie de totale 
voorstelling;
4 Besteed aandacht aan details: die geven je 
ingang in een kunstwerk.

Mindful kijken
De collectie is meestal zo groot dat je hooguit 
0,01 seconde per museumstuk hebt als je alles 
wilt zien. De gemiddelde 33,9 seconden die men-
sen volgens de laatste onderzoeken besteden aan 
een kunstwerk in een museum zijn al te weinig. 

Richt u daarom op een paar objecten en kijk daar 
langer naar. Weersta de verleiding direct te lezen 
waar het tentoongestelde volgens de conservator 
over gaat. Dat beïnvloedt uw eigen oordeel en 
doodt uw nieuwsgierigheid. Gebruik uw eigen 
ogen. Zoom vervolgens in op een detail dat u 
opvalt: een hermelijntje, een gezichtsuitdruk-
king, een sieraad. Het is niet voor niks dat u juist 
dat eruit pikt: blijkbaar maakt dat iets in u los. 
Als vanzelf komen er vragen op en slaat u het 
beeld op. “Heb ik me eenmaal in een detail ver-
diept, dan zal ik het nooit meer missen op een 
ander schilderij en zal ik het ook ineens zien in 
de buitenwereld,” zegt Van Zeil. Zoomt u vervol-
gens van het detail uit naar het totale tafereel, 
dan krijgt u inzicht in de context en betekenis 
ervan. Door op deze manier ‘mindful’ te kijken, 
geniet u niet alleen meer maar prikkelt u ook uw 
nieuwsgierigheid en blijft u opmerkzaam. Ook 
buiten het museum. U houdt uw geest open. Dat 
voorkomt dat u de wereld uitsluitend door uw 
eigen koker bekijkt.

Kunst voor een potje zelfkennis
Voor een oplettende kijker kunnen het verbeelde 
en het echte leven op allerlei manieren in elkaar 
overvloeien. Soms wekt een afbeelding je intel-
lectuele nieuwsgierigheid op en ga je op zoek 
naar meer informatie. En dan blijkt ineens dat de 
manier waarop vrouwen vroeger hun hoofddoek 
droegen, net als nu bij Surinaamse vrouwen, 
heel veel over hun situatie onthult. Soms herken 
je net als Wieteke van Zeil in Rubens’ schilderij 
De roof van de Sabijnse vrouwen de universele 
angstige gezichtsuitdrukking van belaagde vrou-
wen en denk je terug aan die vreselijke nacht in 
Keulen. En soms leidt het ertoe dat je ineens een 
geweldig gesprek met iemand hebt, zoals Van 
Zeil had toen ze haar schoonvader – een schoen-
maker – vroeg naar de betekenis van schoenlap-
persattributen op een 16de-eeuws Italiaans doek.

De betekenis die wij aan  
kunst geven is even waardevol als 
de officiële duiding

Hoewel je volgens Van Zeil ‘niet van een muse-
umbezoek thuiskomt met een potje zelfkennis’, 
kan een kunstwerk je wel aanzetten tot naden-
ken over jezelf. Vraag dat maar aan Ingrid Smit 
van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureduca-
tie en Amateurkunst. “Kunst kan je gevoelsleven 
ontsluiten en geeft je een alternatieve uitdruk-
kingsvorm naast taal. Vooral door er zelf actief 
mee bezig te zijn, leer je veel over jezelf.” Zo moet 
je je als toneelspeler bijvoorbeeld kwetsbaar 
opstellen, leer je presenteren, kom je in contact 
met anderen en moet je kunnen samenwerken. 
Elliot Eisner, voormalig hoogleraar kunsteduca-
tie aan de Stanford University, beschreef de tien 
lessen die kunst kinderen biedt. In de kunst is 1 + 
1 niet automatisch 2. Doordat het vele facetten, 
nuances en gezichtspunten kent, leren ze onder 
meer dat er veel manieren zijn om de wereld te 
zien en er betekenis aan te geven, dat problemen 
meer dan één oplossing hebben en dat er ver-
schillende kanten aan een zaak zitten.

Kunst & commercie
Leonardo da Vinci zou zich omdraaien in zijn 
graf als hij wist dat zijn Mona Lisa ooit is gebruikt 
in een reclame voor incontinentiemateriaal. 
‘There’s a one in three chance that wasn’t a smile 
on Mona Lisa’s face’ lees je onder een afbeelding 
van actrice Whoopi Goldberg in de rol van Mona 
Lisa. In de bijbehorende commercial verklapt ze 
dat haar kringspier zich al bij het geringste lachje 
opent. Danser Sergei Polunin maakte onder het 
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motto Make Love Not Walls een schitterende 
reclame voor Diesel. Briljant is ook het promotie-
filmpje van het Rijksmuseum waarin De Nacht-
wacht tot leven komt. (Zien? Alle filmpjes vindt u 
op Zin.nl/kunstleertkijken)
“Kunst inspireert, verbaast en verrast klanten. 
Het roept iets bij ze op,” verklaart Ron Teeuw  
de warme band tussen kunst en reclame. Hij is 
senior projectmanager bij Blomsma Print & Sign, 
specialist op het snijvlak van kunst en reclame. 
Anders dan in bovenstaande reclame-uitingen 
maakt Blomsma geen gebruik van bestaand 
materiaal maar laat hij speciaal nieuw werk door 
kunstenaars creëren. Het gaat er Teeuw en de  
zijnen ook niet zozeer om concrete producten  
aan de man te brengen, maar vooral om een sfeer 
of het verhaal áchter het product te promoten. 
“Veel collega’s gaan direct aan de slag met een 
opdracht. Wij gaan in gesprek met de onder-
nemer om te achterhalen wat hij precies wil 
bereiken met zijn reclame: welk imago wil hij  
uitstralen? We kunnen een reclame-uiting maken 
maar pas als dat aansluit bij de missie van de 
ondernemer, is het echt effectief.” Soms is daar-
door de link tussen product en adverteerder niet 
direct duidelijk. Zoals bij de grote kunstobjecten 

die Blomsma vervaardigt, bijvoorbeeld voor 
rotondes die door bedrijven zijn geadopteerd. Het 
enorme object valt op, het bordje van de sponsor 
ernaast niet direct. “Maar,” zegt Teeuw, “het 
draait om de beleving. Mensen moeten sympa-
thie krijgen voor de kunstuiting. De koppeling 
aan de sponsor volgt dan vanzelf.” Blomsma wil 
primair een boodschap uitdragen. Daarin kan 
het om een product gaan maar het kan evengoed 
een veel grotere reikwijdte hebben. Teeuw vertelt 
trots over hun betrokkenheid bij het Afsluitdijk-
project van designer Daan Roosegaarde. (Zien? 
Zin.nl/kunstleertkijken) Diens inno vatieve licht-
creaties belichten de dijk op een betoverende én 
milieuvriendelijke manier. Met zijn kunstprojec-
ten wil Studio Roosegaarde bijdragen aan een 
betere en meer leefbare wereld. Blomsma heeft 
meegedacht over de uitvoering van het concept 
en de productie en montage verzorgd.

Kunst als wereldverbeteraar
Een betere wereld – toe maar. Dat maakt kunst 
wel echt tot een alleskunner. Het kan blijkbaar 
niet alleen je eigen manier van (kunst)kijken ver-
beteren, of je zelfinzicht – of zelfs je wereldbeeld, 
het kan zelfs bijdragen aan maatschappelijke 

veranderingen. Peter Hecht noemt fotograaf Ed 
van der Elsken als voorbeeld. De foto’s uit zijn in 
1966 gepubliceerde fotoboek Sweet life dienden 
als getuigenissen van de nieuwe wereld die er 
aan zat te komen. ‘De generatie van Van der Elsken 
maakte zich sterk voor die nieuwe wereld – ook 
door de minderwaardigheid van de oude te laten 
zien’, schrijft Hecht in zijn publicatie De Collectie 
Nederland is niet af. Als voorbeeld dient een por-
tret van Van der Elsken van vier witte vrouwen op 
een bankje ‘alleen voor Europeanen/Blankes’. 
Veel kunstenaars hebben volgens Hecht met hun 
werk iets aan de orde willen stellen. Dat gebeurde 
vroeger: het dadaïsme kwam voort uit de woede 
en frustratie van de Eerste Wereldoorlog en was 
deels een aanval op de zogenaamde beschaafde 
wereld. Dat gebeurt nog steeds: wie kent niet – en 
is niet geraakt – door de foto van de op een Turks 
strand aangespoelde verdronken Syrische peuter 
Aylan? Zo’n beeld maakt de ellende in één klap 
voelbaar. Toch is socioloog Ton Bevers wat scep-
tisch over de kracht van kunst als wereld-
verbeteraar. De maatschappelijke impact is in de 
eerste plaats afhankelijk van de omvang van het 
bereikte publiek: “Ontoegankelijke poëzie doet 
niet zoveel.” Bovendien constateert hij dat maat-
schappelijk geëngageerde kunstenaars vooral 
mensen bereiken die toch al op dezelfde golfleng-
te zitten. Maar indirect, geeft ook hij toe, kan een 
groeiende bewustwording de heersende normen 
en waarden beïnvloeden en zo – wellicht – inder-
daad bijdragen aan die betere wereld. 

Misschien moeten we dat dat ook niet van kunst 
verwachten. Misschien moeten we er gewoon 
alleen maar gigantisch veel van genieten. Al het 
andere is dan mooi meegenomen. “Uiteindelijk 
geeft kunst je een rijker leven,” besluit Wie teke 
van Zeil. En dat is meer dan genoeg. ■

Sommige mensen maken  
het en anderen waarderen  
het: kunst is een sociaal  
verschijnsel

LEZEN:
■ Goed kijken begint met negeren.  
De kunst van opmerkzaamheid
van Wieteke van Zeil  
(Atlas Contact, € 24,99)
■ De Collectie Nederland is niet  
af van Peter Hecht (te bestellen  
via VerenigingRembrandt.nl, € 10).  
Die hoort bij de tentoonstelling  
Als kunst je lief is

BEZOEKEN:
■ Als kunst je lief is Tentoonstelling  
in het Kröller-Müller Museum, zie 
aankondiging op p. 56.
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