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Over de schrijver

Jan-Willem van Rijnberk is beeldend kunstenaar en was eerder museumdirecteur. Hij is initiatiefnemer 
van stichting SEA Foundation een kunstenaarsinitiatief te Tilburg en eigenaar van Gust van Dijk, Home to 
Contemporary Art. Hij is NLP-master en gespecialiseerd in het versterken van kunstenaarspraktijken. Het 
is zijn missie om enerzijds de liefde voor kunst te doen ontbranden en kunst sterker in de samenleving te 
verankeren. Anderzijds zet hij zich in om kunstenaars beter in staat te stellen hun praktijk te verduurzamen en 
te professionaliseren door; coaching, ‘peer to peer learning’.

Jan-Willem heeft de laatste 5 jaar meer dan 30 kunstenaars als mentor ondersteund en met hen presentaties 
en solo-tentoonstellingen gemaakt. Hij heeft een programma ontwikkeld dat zich richt op de professionele 
ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk, en hij schrijft cursussen zoals de KunstKijkWijzer©, om eenvoudig 
meer van kunst te genieten. Sinds de cursus online is, hebben al enkele duizenden cursisten met veel plezier 
de cursus gevolgd.

november 2016

Over de schrijver      
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Inleiding:
Van de kunst genieten
Een inleiding op kunstkĳken met 
kunstkĳkennederland.nl

Deze e-reader is samengesteld als een beknopte inleiding op de zienswijze die kunstkijkennederland.
nl wil uitdragen. We staan voor een benadering waarmee wij het genieten van hedendaagse kunst willen 
aanmoedigen en stimuleren. Wij willen breed ontsluiten, hoe op eenvoudige wijze meer plezier te beleven is 
aan het kijken naar en passie is te ontwikkelen voor hedendaagse kunst.

In ons uitgangspunt stellen we drie statements centraal:

1. Zien is genoeg
2. Kunst is genieten
3. Kunst inspireert!

Wij nemen je graag bij de hand om spreekwoordelijk samen op pad te gaan, om die prachtige en wonderlijke 
wereld van de hedendaagse kunst, verder te ontdekken. Je van passende en juiste informatie te voorzien om 
jouw belangstelling als kunstliefhebber te verbreden en je passie te verdiepen.

Alles, zodat je met nog meer plezier geniet van de hedendaagse kunst en de genoegens die kunst je hierin te 
bieden heeft: ”Laat je inspireren!”

Mijn dank gaat uit naar Pièrre Jansen, Frans Haks en Henk van Os, voor hun stimulerende en niet aflatende 
inzet beeldende kunst te ontsluiten voor een groter publiek. Zij zijn mijn steeds inspirerende voorbeelden, hoe 
op een energieke en enthousiaste wijze de belangstelling voor beeldende kunst kan worden verbreid onder een 
groot en enthousiast publiek.

Ook gepassioneerd liefhebber van hedendaagse beeldende kunst, je reacties zijn natuurlijk van harte welkom.

Jan Willem van Rijnberk

Inleiding: Van de kunst genieten      
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1. Zien is genoeg

Aangenaam getroffen worden door kunst, is een belevenis die niet goed in woorden is uit te leggen. In mijn 
leven had en heb ik gelukkig steeds opnieuw dit soort ervaringen met de beeldende kunst. Kunst die mij 
behoorlijk diep weet te raken. Een effect van kunst, dat ik bijzonder ben gaan waarderen. Het zijn niet alleen 
ervaringen van diepe en intense schoonheid, maar vooral ook die, die ik wil omschrijven als ervaringen van een 
soort onverwachte, verrassende „uitkomst”.

De kunstenaar weet die „uitkomst’ zo in zijn werk te presenteren, dat hij mij als het ware daarmee uit mijn 
alledaagse situatie schudt. Zijn kunstwerk dompelt mij onder in een gevoelsbeleving. Een gevoelservaring die ik 
louter ervaar door naar zijn kunstwerk te kijken. Op zulke momenten vergeet ik even mijzelf. Gedachten aan de 
dagelijkse beslommeringen, die zich onophoudelijk in mijn hoofd nestelen, vallen plotseling stil en er ontstaat op 
dat ogenblik in mijn hoofd, een moment van ongekende helderheid.

Staand tegenover een dergelijk kunstwerk, lijkt het alsof ik plots even oplos in een niets. Ik ben op een plek 
waar tijd en ruimte wegvallen. Alleen het kunstwerk en ik vormen dan samen even heel mijn wereld en ben 
ik in de ban van mijn visuele ervaring van het kunstwerk. Mijn bewustzijn is even afgetroefd, overvraagd, of 
overvoerd. De „screendumps” die via mijn ogen de hersenen bereiken, creëren een onverwachte en nog 
ongekende situatie. Een situatie die niet via de bekende „autopiloot” kan worden afgehandeld. Dit geeft het 
resultaat van een verrassende verwarring, waarin op een ander niveau het onbewuste te hulp wordt geroepen, 
om deze nieuwe ervaring aan mij duidelijk te maken: de gevoelde emotie in mijn hoofd te verhelderen.  
Hierbij heerst even een passende stilte en zo wordt kunst kijken genieten: “Zien is me genoeg”.

Ook ik geef hier nu een uitleg in woorden. Ik geef een omschrijving. De kunstenaar Henri Matisse (1869 – 1954) 
zei: “In de kunst telt niet wat in woorden gezegd kan worden”. Ik haal dit niet aan omdat ik kunst wil beperken 
tot een visuele aangelegenheid. Ik wil duidelijk maken, wat de kunstervaring op de eerste plaats is: Dat „de 
kunstervaring” allereerst via onze zintuigen, onze waarneming tot ons komt. Beeldende kunst, figuratief of 
abstract, is iets wat de waarneming als eerste entree benut om diepere lagen in ons te raken. Of we dit nu met 
behulp van de neurowetenschappen beschrijven, als een fysiek- of als een geestelijk proces, „kunst kijken” 
levert een ervaring op die niet of moeilijk, in woorden is te vatten. Het is een gevoelsindruk, die de kunstenaar 
met zijn kunst tot ons weet te brengen, via onze eigen ogen wordt ontvangen en zodoende woordloos is. “Zo is 
kunst kijken genieten.”

Over kunst raken we niet uitgepraat en al helemaal niet snel uitgeschreven. Vooral dan over wat kunst 
met je doet. Sommige mensen zijn meesters in de uitleg over hoe de kunst is bedoeld. Zij hebben zich op 
voorhand verdiept in allerlei zaken aangaande de maker, zijn tijd, sociaalmilieu of maatschappelijke motieven, 
de zienswijze en werkwijze van de kunstenaar. Mogelijk best interessant allemaal en ik heb niks tegen de 
verspreiders van deze „woorden”, maar wil ik iedereen aanmoedigen om eerst en vooral zelf te kijken. Zelf voor 
een dergelijk kunstwerk te gaan staan. Eerst te kijken en te ervaren wat dat met je doet.

Het effect van bijvoorbeeld een Mark Rothko „colourfield painting” zien en dit in jezelf gewaar worden. Welke 
gevoelsemotie wordt er door het schilderij bij je opgeroepen? Ook na de ervaringen van vele anderen die 
het zelfde kunstwerk hebben gezien, blijft het je eigen persoonlijke proces. Daarom kan die ervaring dus ook 
verschillend zijn, anders van persoon tot persoon. Echter af en toe is het zo, dat die gevoelservaring zich maar 
moeilijk in een paar woorden laat beschrijven. Het ligt verborgen achter de vraag; “Wat doet het zien van dit 
kunstwerk, met je?” Wordt er een gevoelsindruk bij jou los gemaakt en zo ja, welk gevoel of emotie is dat dan? 
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Het verrassende is, dat dit van je vraagt je eerst naar buiten te richten naar het kunstwerk; te kijken, te zien 
en daarop met wat er via de waarneming bij je binnen komt, als het ware mee te reizen naar binnen en daar 
“woordloos” te ontdekken wat er gebeurd in je eigen hoofd. Wat er met jou gebeurd, als reactie op wat je ziet. 

2. Kĳken wordt genieten

Dingen zien, is iets waar we eigenlijk van nature niet zo heel goed in zijn. Het zijn bij uitzondering juist de 
kunstenaars, die hier heel erg goed in zijn en zich hier in getraind hebben. Zij helpen ons op een ander manier, 
op een nieuwe, bijzondere manier naar de werkelijkheid of de door hen “afgebeelde werkelijkheid” kijken. Zij 
laten ons zo dingen zien, die we zelf anders niet zouden zien of in ieder geval niet zó zouden hebben gezien.

Anders kijken, beter kijken, dat is het “feest van de kunst” en daar kunnen we als mens juist weer heel veel 
plezier aan beleven. Het zijn de kunstenaars die ons op een andere manier, op een originele, vernieuwende 
manier naar “de werkelijkheid” laten kijken, door “hun werkelijkheid” aan ons te tonen in hun werk. Zien we wel 
wat we zien? Kunstenaars proberen ons door de tijd heen, op een andere manier, een onverwachte manier 
opnieuw te laten kijken en dingen te laten zien die je anders of eerder niet zag. “Zo wordt kunst kijken genieten.”

3. Kunst is dat...?

Ondanks uitgebreide definities is kunst een opmerkelijk vaag en misschien daarom door veel mensen ervaren 
als een interessant begrip. Kunst blijkt over het bijzondere vermogen te beschikken, om gestelde grenzen 
steeds weer te doorbreken of te overstijgen. Geeft bijvoorbeeld een definiëring aan, bepaalde aspecten 
te willen uitsluiten, dan is het wel de kunst zelf die de afspraken doorbreekt. Waarop vervolgens dan de 
kunst zelf de afgescheiden delen triomfantelijk alsnog omhelst en weer weet in te sluiten bij een volgende 
vernieuwingsronde. In de kunsten wordt steeds de bestaande cocon of huid - keer op keer – afgeschud. Om in 
de volgende metamorfose die de kunst zelf ondergaat, hier dan weer een ‘nieuwe” huid onder vandaan te laten 
verschijnen. Grenzen worden opgerekt, verlegd, doorbroken of bewust opnieuw gemarkeerd. Dat is de typische 
eigenaardigheid van kunst. 

Slaan we er Van Dale, het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal op na, dan kent die aan kunst 
verschillende betekenissen toe, onder andere de volgende: 

1. het vermogen creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen, van wat in de geest of gemoed leeft - 
gedachten of gevoelens - op vaak ontroerende of schokkende wijze 

2. het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken. 
3. door oefening en studie verkregen kundigheid, vaardigheid: “oefening baart kunst” 
4. het verrichten van iets, dat in het algemeen moeilijk wordt gevonden: “een toer, een kunststuk” 
5. wat door mensen en niet door de natuur is gemaakt:“na de gelijkenis van” of “namaak” 

Inleiding: Van de kunst genieten      


