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Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden
voor een kunstwerk staan. Ze komen aan, werpen een
blik op het schilderij, spieken even naar een verklarend
bordje en lopen daarna weer door. Af en toe zie je men-
sen voor een schilderij stilstaan, vaak met z’n tweeën.
Een mooi gezicht. Ze blijven op een afstandje van het
werk, ze kijken, wijzen, knikken, kijken opnieuw. De
één vraagt, de ander antwoordt. Voorbijgangers wer-
 pen verstolen blikken, enigszins jaloers dat zij er niet
in slagen zo lang naar een schilderij te kijken. Soms
luisteren zij het gesprek af, net zo lang als de beleefd heid
het toestaat.

Voor die voorbijgangers is dit boek gemaakt.

Iedereen beseft dat negen seconden te kort is om recht
te doen aan een kunstwerk. Maar als je er langer bij stil
wilt staan, hoe moet je dat dan doen? Kun je leren 
kijken? Jazeker, zo blijkt uit de gesprekken die wij in
de afgelopen vier jaar hebben gevoerd over beeldende
kunst. Zoals je opgewonden kunt raken van een mooie
stelling als je geleerd hebt te schaken, zo kan een schil-
derij je (nog meer) raken als je hebt leren kijken.

Leren kijken, daar gaat het om in dit boek. Naar
kleur, naar compositie, naar schaduw en licht, naar 
verflagen en vage belijningen. Toch is dit niet genoeg,
want gevuld met kennis kun je nog steeds onaan-
 gedaan naar een werk staren. Om geraakt te worden
heb je meer nodig. Dan moet je door dringen tot een

werk en, minstens zo belangrijk, het werk ook laten
doordringen tot jezelf en je eigen manier van waarne-
men. Op die manier kan zelfs een schilderij dat je eerst
onaangedaan liet, een indringende betekenis krijgen.

In dit boek willen wij aan de hand van bekende en min-
der bekende meesters – van Rembrandt van Rijn tot
zijn wat vergeten tijdgenoot Judith Leyster – laten zien
hoe je met oog voor details, en met een aantal gerichte
vragen in het hoofd, veel meer kijkmogelijkheden
krijgt. We willen onderzoeken hoe het kijken zelf
werkt, hoe onze blik beïnvloedt wat we ervaren.

Er gebeurt veel meer in het kijken dan we gewoon-
lijk beseffen. Staan wij wel zo vrij en objectief tegen-
 over de wereld als we zelf denken? Nee, natuurlijk niet,
zullen de meesten onder ons onmiddellijk antwoor-
 den. Maar begrijpen we ook welke gevolgen dat heeft?
Gevolgen voor wat we zien, hoe we denken en oorde-
len, hoe we beelden ervaren?

Veel vragen in dit boek gaan over het kijken naar
beelden, over wat er te zien valt en hoe we dat kun nen
ontdekken. De geschiedenis van de filosofie helpt ons
daarbij. Die verwoordt ideeën van de cultuur waarin we
zijn grootgebracht – een cultuur die op haar beurt van
invloed is op de manier waarop wij kijken en ervaren.
Dit is wat een filosofie van het kijken beoogt: wie meer
ziet van zichzelf, ziet meer op de schilderijen, en om ge-
keerd.
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Kijken naar kunst is een kunst – of althans een
kunde, iets dat je kunt leren. Je kunt je oefenen in ‘het
vermogen om datgene wat in geest of gemoed leeft of
daarin gewekt is, tot uiting of voorstelling te brengen op
een wijze die schoonheidsontroering kan veroorzaken’,
zoals Van Dale het woord kunst omschrijft.

De lezer van dit boek zal merken dat wij niet heb ben
gestreefd naar een traditioneel overzicht van alle 
perioden uit de kunstgeschiedenis. We zijn niet op
zoek naar kunsthistorische, maar naar filo so fische or-
deningsprincipes. Daarom gaan we kris kras door de
eeuwen heen: van een eigentijds ‘water werk’ van Ola-
fur Eliasson tot een gekruisigde Christus uit de veer-
tiende eeuw, van het serene melkmeisje van Johannes
Vermeer tot het confronterende naakt van Lucian
Freud.

De kunstwerken in dit boek behoren voor het
groot ste deel tot de vaste collecties van Nederlandse
musea. We hebben doelbewust niet – of niet alleen – 
gekozen voor de beroem de, gecanoniseerde kunstwer-

 ken. Zo willen we laten zien dat bijvoorbeeld ook schil-
 derijen uit de vroege negentiende eeuw, van Louis Mo-
ritz of Wouter Johannes van Troostwijk, de moeite
waard zijn en de kijker aanmoedigen om langer dan
negen seconden te blijven stilstaan.

Het ‘kijken naar je eigen kijken’ blijkt mogelijk te
zijn vanuit verschillende filosofische perspectieven:
vanuit waarneming en kennisleer, religie en meta-
 fysica, ethiek en antropologie, Verlichting en Roman-
tiek, genderper spectief en moderne abstractie. Deze
perspectieven liggen ten grondslag aan de indeling van
het boek. Als je dit boek gelezen hebt, beschik je over
een arsenaal van vragen waarmee je kunstwerken te lijf
kunt gaan in een poging er contact mee te maken. Dit
boek leert je je eigen oordeel uit te stellen en te kijken.
Beschouwend te kijken. Naar kunst, naar jezelf, naar de
wereld om je heen.

Enschede/Amsterdam, november 2008

Mieke Boon, filosoof aan de Universiteit Twente
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