
WAT ROEPT HET OP? 

 

Een kunstwerk wordt gemaakt om een zekere reactie op te roepen. De eenvoudigste reacties 

zijn: mooi of lelijk, maar dat zijn dan ook gelijk uitersten. Elk kunstwerk roept bij de ‘ontvanger’ 

iets op en men kan het van heel verschillende perspectieven benaderen. Je kunt bijvoorbeeld 

een schilderij bekijken met de vraag naar wat het uitdrukt, wat het betekent. Een beeld kan je 

bezien vanuit kunsthistorisch perspectief: wat heeft de beeldhouwer in zijn tijd en context erbij 

kunnen voelen of denken. Maar je kunt ook vragen wat bijvoorbeeld een abstract schilderij als 

uitdrukking bij jou als toeschouwer oproept. Wat heeft de beeldende kracht mij te zeggen. Een 

kunstwerk is immers een object, iets dat wezenlijk bestaat, dat er is. Je kunt er als het ware niet 

omheen… Wat doet de expressie van vorm en kleur met jouw gevoel als je er naar kijkt? Heb je 

er niets mee, dan loop je door. Raakt het je, dan blijf je op zijn minst even staan en laat de 

uitdrukking nog eens tot je doordingen. Grijpt het je aan, dan kan het soms zover gaan dat een 

schilderij of een beeld mensen de adem even beneemt: ‘Ai, dat raakt me’. 

 

Het wil niet zeggen dat de maker van een schilderij de betekenissen die in ons worden 

opgeroepen erin gelegd heeft. Dat hij of zij die gevoelens als het ware afdwingt. Het is bij een 

abstract schilderij al heel moeilijk na te gaan wat een beeld per se ‘wil zeggen’. En dat is naar 

mijn indruk ook niet nodig. De bedoeling van de kunstenaar is immers niet dwingend de kracht 

van het kunstwerk! Het gaat veel meer om de vraag wat het bij verschillende mensen oproept. 

En dat zal in vele gevallen verschillende indrukken opleveren. Die mogelijkheid tot een 

verscheidenheid aan indrukken beschouw ik als heel mooi. Wat mensen er van zeggen, is hun 

eigen beleving erbij. De een voelt een zekere dramatiek in kleurcombinaties en de ander heeft 

daar helemaal geen antenne voor. De een wil om welke reden dan ook bij kunst gerust gesteld 

worden door harmonie, de ander ‘heeft meer’ met knallende expressie. Zo zijn er talloze 

gevoelens en indrukken die je aan kunstwerken kunt ontlenen en ermee kunt verbinden. Daarbij, 

de eerste reactie is zeker niet altijd de voornaamste. Soms komen de meerdere gevoelens pas, 

wanneer je kijkt en nog eens kijkt en als je erover gaat doordenken wat je ziet en wat het in je 

oproept . Daarom is het naar mijn gevoelen wat vreemd, wanneer mensen in een museum van 

het ene naar het andere schilderij of beeld rennen, soms uren achtereen. Veel bekeken, weinig 

gezien? Op die manier beklijft waarschijnlijk geen enkele indruk en wordt het een potpourri die 

snel vergeten wordt. 

 

Het is de kracht van een kunstwerk, van een goede kunstenaar, dat het werk een zekere reactie 

oproept, die beklijft. Kunst bedoelt je emotioneel te raken. En inderdaad, dat iedere ‘ontvanger’ 

er het zijne of het hare bij opdoet, dat zal zo zijn. De indrukken hebben van doen met 

ontvankelijkheid en het ‘klankbord’ waarin de reactie wordt opgeroepen. Zoveel hoofden, 

zoveel zinnen. Kunst is daardoor principieel veelstemmig en zelfs veeltalig, dunkt mij. Ter 

overweging. 
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