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Voorwoord  
 
In de maanden van  
 
Vaak heb ik gedacht dat het me nooit meer zou gaan lukken, maar hier ligt hij dan toch: mijn scriptie.   
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‘Zin wordt niet zozeer bedacht, maar ondervonden’ 

 

Jaap van Praag (1978)  



6 
 

Inleiding  
De keuze voor de studie humanistiek kwam voort uit een verlangen naar taligheid na een studie en 

een paar jaar werkervaring als muziektherapeut. Als muziektherapeut handel je voor het grootste 

gedeelte non-verbaal en ik merkte steeds vaker dat ik taal in wilde zetten om met cliënten verder te 

reflecteren. In deze functie heb ik ervaren dat muziek een eigen kracht heeft, naast taligheid.  

Tijdens mijn GB stage in ziekenhuis de Isala Klinieken in Zwolle merkte ik dat alleen woorden ook niet 

voldoende waren. Kunst, in het bijzonder muziek en poëzie, gebruikte ik om mijn woorden luister bij 

te zetten. Ik kwam erachter dat de momenten waarop ik begon te zingen, een verhaal vertelde of 

een gedicht citeerde een eigen, bijna ritueel momentum in zich droegen. Alsof er een diepte 

ingegaan werd die ik met louter een gesprek niet voor elkaar kon krijgen. Tijdens groepswerk en 

herdenkingsdiensten kwam ik dit ook tegen. Kunst zorgde daar voor een moment van bezinning voor 

alle aanwezigen, zonder dat daar woorden aan te pas hoefden te komen. Door samen te luisteren 

naar (live) muziek of het bekijken van een bloemstuk, een schilderij of een beeld deed iedereen een 

persoonlijke ervaring op en tegelijkertijd ervoer men gevoel van gemeenschap.  

Tijdens de studie humanistiek viel het me op dat er ruimte is voor kunst in humanistisch geestelijke 

begeleiding. Kunst wordt vaak genoemd als bron van zingeving. Toch miste ik vaak nog een vertaling 

naar de praktijk toe; hoe zet je kunst nu precies in, in de praktijk van de geestelijke begeleiding? 

Waarom werkt kunst nu precies, en hoe kom je via kunst tot zingeving? Deze elementen tezamen 

hebben ervoor gezorgd dat ik besloten heb mijn scriptie te wijden aan het gebruik van kunst in 

geestelijke begeleiding.  

Probleemstelling  
Het zingen voor een cliënt, een gedicht voordragen of een verhaal lezen is een hele uitdaging. Niet 

alleen de voordracht zelf kan spannend zijn. Ook het zoeken naar de juiste kunstvorm is een 

uitdaging. Waar vind je tussen alle kunstobjecten het meest geschikte? Hoe vind je de beste muziek 

of het beste gedicht op het juiste moment? Met deze scriptie probeer ik een antwoord te vinden op 

de vraag Hoe kan kunst als bron van zingeving worden ingezet in geestelijke begeleiding?  

Deelvragen hierbij zijn:  

 Welke filosofische perspectieven zijn er op kunst en zingeving volgens Kant en Heidegger?  

 Welke psychologische perspectieven zijn er op kunst en zingeving volgens Dewey, Alma 

Gadamer?  

 Hoe kan kunst worden ingezet in praktijken van geestelijke begeleiding?  

 

Doelstelling  

Het doel van dit literatuuronderzoek is een wetenschappelijk antwoord te vinden op de vraag wat 

kunst zingevend maakt, en hoe je daar als geestelijk begeleider gebruik van kan maken in je werk.  

Met deze scriptie wil ik ook het niet-talige terug op de agenda van de UvH krijgen 

De belangstelling voor niet-taligheid leeft en blijkt niet alleen uit het gegeven dat meerdere 

studenten aan de UVH hun afstudeerwerk richtten op dit aspect, maar ook uit de groeiende 

hoeveelheid actuele literatuur en artikelen over dit onderwerp1. Ondanks deze belangstelling kent de 

master vandaag de dag geen aandacht meer voor het uitvoeren van rituelen, 

bezinningsbijeenkomsten en kunst. Dat vind ik jammer, omdat als het humanistisch geestelijk 
                                                           
1
 Bv. J. Overbeek(2009): woorden schieten tekort, masterscriptie. E. Smit(2011): zingen en zorg voor de ziel, 

doctoraalscriptie. Mooren(2011) verbeelding en bestaansoriëntatie. Alma(2010) verbeeldingskracht en 
transcendentie, de spirituele kracht van kunst.  



7 
 

raadswerk voorbij gaat aan niet-taligheid, deze ook voorbij gaat aan een belangrijk extra 

communicatiemiddel met cliënten. Als dit de praktijk zou zijn, ervaar ik deze ontwikkeling als een 

verarming van ons vakgebied. Met deze scriptie hoop ik dan ook het belang van de niet-taligheid 

onder de aandacht terug te brengen van vakgenoten. Hopelijk levert deze scriptie een bijdrage aan 

de ‘kunstzinnige humuslaag’ van de universiteit voor humanistiek, en wordt er besloten om (weer) 

een vak te geven gericht op de praktijk van de niet-taligheid.  

Mijn persoonlijke doelstelling voor deze scriptie is het samenbrengen van twee passies: 

muziektherapie en humanistiek. Ik wil onderzoeken in hoeverre je kunst in kan zetten als geestelijk 

begeleider en te kijken waar grenzen liggen, maar ook mogelijkheden verkennen.  

Afbakening begrippen  
 

Geestelijke begeleiding 

‘De humanistische begeleiding (is) de ambtshalve, systematische benadering van mensen in hun 

situatie, in een sfeer van veiligheid en empathie, zodanig dat hun vermogen geactiveerd wordt tot 

zingeving, oriëntatie en zelfbestemming, mede door confrontatie met de mogelijkheden van het 

mens-zijn naar humanistisch inzicht, waardoor zij zelfstandig een levensvisie kunnen ontwerpen en 

hanteren’2.  

Deze veel gehanteerde definitie van geestelijke begeleiding komt van Jaap van Praag (1978). De 

geestelijk begeleider is een gesprekspartner voor mensen op het gebied van zingeving. Zij staat 

mensen bij op die momenten dat zingeving niet meer vanzelfsprekend is door bepaalde 

breukervaringen. Dat kan ziekte, ontslag of de dood zijn, maar ook de geboorte van een kind, het 

aangaan van een nieuwe stap in de carrière of een aanstaand huwelijk. Bij deze ervaringen kan het 

gebeuren dat bestaande zingevingskaders niet meer volstaan. De geestelijk begeleider kan op die 

momenten gesprekspartner worden om nieuwe kaders te scheppen.  

In geestelijke begeleiding zijn verhalen leidend. Jan Hein Mooren spreekt in zijn boek ‘Bakens in de 

stroom’ (1999) over een narratieve benadering in geestelijke begeleiding. Verhalen staan centraal in 

de methodiek van geestelijke begeleiding. Door middel van verhalen vertellen is men in staat 

samenhang en ordening te ontdekken in hun levensverhaal. Mooren noemt dit de zingeving van de 

‘betekenisvolle verbanden’. Humanistisch geestelijk begeleiders zijn gericht op bestaansvragen, 

zingevingsprocessen, levensbeschouwing en moraliteit. Zij helpen de cliënt te zoeken naar zin en zin 

te geven aan hun bestaan.  

Volgens de beroepscode van het Humanistisch Verbond is geestelijke begeleiding ‘de professionele 

en ambtshalve begeleiding en hulpverlening aan individuen en groepen vanuit en op basis van een 

humanistische levensovertuiging. Zij richt zich op fundamentele vragen en existentiële aspecten van 

het leven. In een dialogisch proces worden cliënten ondersteund met het vinden van eigen 

antwoorden op levens- en zingevingsvragen. Hierdoor kunnen zij samenhang en inzicht in hun 

levenservaringen ontdekken, waardoor hun levensfundament kan worden verhelderd en versterkt 

zodat zij (opnieuw) vorm en inhoud kunnen geven aan een eigen stijl van leven die in 

overeenstemming is met hun eigen waarden en normen’.3 

Bij beide definities van geestelijke begeleiding valt op dat het gesprek de kern vormt van het vak. Er 

wordt nadruk gelegd op het dialogische proces dat wordt ingegaan met de geestelijk begeleider, op 

                                                           
2
 Uit: bakens in de stroom, JH Mooren(1999), p. 15 

3
 Aangehaald door I. Essers uit beroepscode HV (2000), p. 2 
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het ‘narratieve’ van het vak. In deze scriptie ga ik op zoek naar de meerwaarde van het gebruik van 

kunst in geestelijke begeleiding.  

Zingeving 

Zingeving is een complex begrip. In verschillende literatuur is een poging gedaan om eenduidig en in 

een korte alinea samen te vatten wat zingeving is. Soms ligt de nadruk dan op levensoriëntatie, 

andere keren ligt de nadruk op reflectie of existentiële ervaringen. Met al die korte definities doe je 

wat mij betreft geen recht aan de complexiteit van het begrip zingeving. Zingeving wil ik hier zien als 

een rijk begrip, waarbij ik verschillende zwaartepunten benoem.  

Allereerst maak ik een driedeling in het begrip zingeving, namelijk betekenisgeving, zinervaring en 

zinbeleving. Deze indeling heb ik gemaakt aan de hand van de definitie die Alma en Smaling voor 

zingeving geven: ‘Hier gebruiken wij de term zingeving in ruimere zin. Daaronder valt ook de 

zinervaring, die een mens zomaar kan overkomen. Zingeving kent emotionele, affectieve aspecten, 

aan te duiden als zinbeleving (vlg. ook Dohmen & Manschot, 1992). Daarmee komt lichamelijkheid in 

het vizier (zie bijv. Merleau-Ponty, 1945, 1948, Schmid 2001) en ook de existentiële betekenis van een 

esthetische ervaring (vgl. Alma, 2002, en Alma & Zock, 2005) 

Bovendien verwijst de koepelterm zingeving niet alleen naar het zoeken naar antwoorden op 

levensvragen, maar ook naar het vinden van zulke antwoorden, bijvoorbeeld binnen een 

levensbeschouwing (vgl. Hijmans & Smaling, 1997). Zowel zinzoekende activiteiten (vgl. Brouwer, 

2006) als zinvinding (vgl. Alma, 1998), behoren tot wat we hier zingeving noemen’ 4. 

 

Ik wil hieronder nog even inzoomen op de zinervaring. Alma en Smaling maken een onderverdeling 

van zingeving als persoonlijke verhouding tot de wereld in negen ervaringsaspecten. Deze negen 

aspecten bieden mij handvatten om gedurende de rest van mijn scriptie aan vast te houden. De 

negen aspecten zijn samenhang, waardevolheid, verbondenheid, transcendentie, competentie, 

erkenning, motiverende werking en welbevinden.  

Hieronder volgt een korte uitleg van deze ervaringsaspecten van zingeving.  

 

Doelgerichtheid 
Alma en Smaling geven twee betekenissen aan het ervaren van doelmatigheid in je leven. Doelen 

kunnen realiseerbaar zijn. Maar doelen kunnen ook richting geven, een oriëntatie in je leven. ‘Deze 

doelgerichtheid kan ook voortvloeien uit een gevoel van je bestemming gevonden te hebben, een 

gevoel van innerlijke noodzaak’. 5  

 

Samenhang 

Het ervaren van samenhang en continuïteit helpt de mens zich te oriënteren op de eigen omgeving 

en de wereld als geheel. Door het ervaren van samenhang tussen je leven en dat van anderen 

alsmede het ervaren van samenhang binnen je eigen levensverhaal krijgt je leven zin. 6 

Daardoor worden elementen uit het eigen bestaan,in de omgeving en in de wereld beter 

verklaarbaar en meer begrijpbaar. Zingeving is volgens Jan Hein Mooren, Universitair docent 

psychologie van zingeving en levensbeschouwing een ‘basale activiteit van het menselijk zelf’ en kan 

worden opgevat als ‘samenhang, ordening, oftewel het creëren van betekenisvolle verbanden’. 7  

                                                           
4 Alma en Smaling 2010, p. 18.  

 
5
 Alma en Smaling 2010, p. 20 

6
 Idem 

7
 Mooren 1999, p. 25 
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Waardevolheid  

De term waardevolheid is bij Alma en Smaling een begrip dat op meerdere manieren wordt 

uitgelegd. De term waardevolheid verwijst bij hen naar ´de waarde van iets in onze wereld en van ons 

handelen [en] naar eigenwaarde of zelfwaardering. Zelfwaardering hangt er onder meer vanaf in 

hoeverre je het idee hebt dat je tot zelfrealisatie of zelfactualisatie komt’. 8  

 

Verbondenheid  

‘In het zoeken naar een balans tussen geborgenheid en transcendentie, en tussen zelfarticulatie en 

erkenning, kan zin opkomen als een ervaring van verbondenheid. 9 Alma (2005) legt hier een verband 

tussen zin en verbondenheid. Dit begrip wordt ruim gehanteerd, verbondenheid is niet alleen in 

sociale zin te begrijpen, maar ook in verbondenheid met de wereld om je heen.  

 

Transcendentie  

‘Het overstijgen van het alledaagse, voor de hand liggende, het bekende en vertrouwde, het 

exploreren van en het reiken naar het nieuwe, het andere, is een belangrijk element in zinervaring’. 10 

Transcendentie verwijst niet alleen naar iets ‘hogers’, maar kan ook ervaren worden door de 

nieuwsgierigheid naar het onbekende, het aangaan van het onbekende en de ervaring van 

verwondering.  

 

Competentie  

‘Het gevoel dat je er toe doet, het besef in staat te zijn tot adequaat handelen en de ervaring 

voldoende controle te hebben over je leven, dragen bij tot de ervaring van zin’. 11 Alma en Smaling 

gaan in op het gevoel het leven aan te kunnen. Competentie is onder te verdelen in 

cognitieve(verstand), empathische (inlevingsvermogen) en morele (verantwoordelijkheidsgevoel) 

competentie, die zorgen voor een gevoel van competent zijn om met het leven om te gaan.  

 

Erkenning  

‘De ervaring een zinvol leven te leiden hangt ook af van de mate van bevrediging van de behoefte aan 

of het verlangen naar erkenning’. 12Erkenning kan zowel van anderen als van jezelf komen. Erkenning 

kan gegeven worden aan zaken die je goed kan, maar ook aan je eigen persoon. Dat een mens 

behoefte heeft aan erkenning is een cultureel bepaald gegeven.  

 

Motiverende werking  

Alle voorgaande aspecten van de ervaring van zingeving hebben een motiverende werking. Deze 

motivatie zorgt voor een beweging in de richting van nieuwe mogelijkheden en het zelf vormgeven 

van je eigen leven. ‘Dit motivationele aspect van de ervaring van zinvolheid is niet zozeer een 

voorwaarde voor de ervaring van zin als wel een gevolg van de ervaring van doelgerichtheid en 

andere aspecten’. 13 

                                                           
8
 Alma en Smaling 2010, p. 20  

9
 Alma 2005, p. 12 

10
 Alma en Smaling 2010, p. 21 

11
 Alma en Smaling, p. 22 

12
 Idem.  

13
 Idem.  
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Welbevinden  

Ook dit gevoel is het resultaat van bovengenoemde ervaringsaspecten van zin. Zonder dit gevoel is 

zin niet volledig. Het ervaren van zijn móet als het ware een gevoel van zingeving oproepen. Alma en 

Smaling citeren hier Baird: ‘without subjective satisfaction meaning is incomplete’. 14 

 

Kunst  

In deze scriptie onderzoek ik de rol die kunst kan spelen in het proces van zingeving. Daarbij ga ik uit 

van kunst in receptieve vorm dus het beschouwen, luisteren, ondergaan van kunst. En niet het 

proces van kunst maken. Kunst is alles wat door een mens is gemaakt en dat tot doel heeft de 

menselijke zintuigen en geest te prikkelen door schoonheid. Dit kan beeldende kunst zijn 

(schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, fotografie), maar ook muziek, film, literatuur, theater, 

dans en bouwkunst. ‘Kunst is dat wat gemaakt is met de vooropstaande bedoeling (één of meer van) 

de menselijke zintuigen én de menselijke geest te prikkelen’.15 

Kunst is een oud thema in de (humanistische) filosofie. De oude Grieken hebben kunst al in hun 

filosofie opgenomen, en schreven kunst bijzondere eigenschappen toe. Kunst maakte onderdeel uit 

van hun levensstijl; muziek, dichtkunst en theater waren vaste onderdelen van hun opleiding. 

Eeuwenlang bleef het idee van het kunstwerk als organisch geheel gekoppeld aan de opvatting van 

kunst als mimesis.16 Het Griekse woord mimesis betekent nabootsing. 17 In het kunstwerk probeert 

de griekse kunstenaar de ideale orde van het universum na te bootsen- denk aan het idee van de 

gulden snede (het vastleggen van schoonheid middels een bepaalde wiskundige formule).  

In de vroege middeleeuwen werd kunst in het westen gebruikt voor christelijke verkondiging onder 

het ongeletterde volk, de zogenaamde biblia pauperum. Vanaf dat moment werd kunst een middel 

om het volk op te voeden volgens de christelijke moraal. Kunst kwam daardoor in verband te staan 

met (christelijke) zingeving.18  

Vanaf het begin van de negentiende eeuw verandert het perspectief op kunst ingrijpend. Niet de 

beeltenis of compositie krijgen de nadruk, maar de expressie van de kunstenaar en de filosofie achter 

het kunstwerk krijgt de nadruk. Kunst krijgt een eigen bestaansrecht: l’art pour l’art. Schoonheid is 

niet langer de maatstaf voor goede kunst, maar goede kunst moet je aan het denken zetten.19  

 

Zingeving en kunst 

Kunst kan als bron van zingeving fungeren. Daar waar het gesprek stokt, kan kunst helpen om te 

zeggen wat niet in woorden te vatten is. Dit gegeven is terug te vinden in literatuur over 

humanistisch geestelijke begeleiding. Jaap van Praag beschreef het belang van kunst voor het 

humanisme20. Een levensbeschouwing bestaat volgens van Praag uit twee principes, mythe en rede. 

Mythe(beleving) zorgt voor de morele horizon, en de rede (beschouwing) ordent deze principes in 

het dagelijks leven. Van Praag ziet kunst als bindmiddel tussen de mythe en de rede21 22.  

                                                           
14

 Idem.  
15

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst 
16

 Zijlstra(1998), p. 12 
17

 Idem, p. 18.  
18

 Gadamer (1977), p. 26.  
19

 Gadamer (1977), p. 25-27.  
20

 P. Derkx: J.P. van Praag, om de geestelijke weerbaarheid van humanisten, 2004 
21

 ‘De kunst zoekt de uitdrukkingsmiddelen, die de warmte der directe ervaring vertolken in redelijk 
verstaan’(idem, p. 12)  
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Meer recentelijk hebben Alma, Mooren en Kaulingfreks hierover geschreven. Zij baseren zich op 

filosofische bronnen zoals Kant, Heidegger en Gadamer, maar ook op psychologische bronnen als 

Dewey en May. De psychologie gaat in op de ervaringskant van kunst; hoe verhoud je je tot kunst, 

wat kan de ervaring teweeg brengen en hoe kan die ervaring zingevend zijn? Daarnaast is het in dit 

licht interessant om te zoeken naar wat de ervaring zingevend maakt.  

De filosofen gaan in op een ander aspect van kunst: de verwijzing die kunst maakt naar een 

universele waarheid, zoals bij Heidegger. Of kunst als autonoom object, zoals bij Kant. Dit filosofische 

perspectief wil ik onderzoeken omdat ik vermoed dat de verwijzing naar het goede, het ware en het 

schone (volgens Kant) zingevend kan zijn. Niet de ervaring, maar de kunst zélf is hier het onderwerp.  

Onderzoeksopzet 

 

Onderzoeksmethode 

Voor deze afstudeerscriptie heb ik ervoor gekozen een explorerend literatuuronderzoek te doen. Ik 

heb mij gericht op wetenschappelijke literatuur vanuit de filosofische benaderingen over kunst, zoals 

de hermeneutische kunstfilosofie van Gadamer en de kritieken van Kant. Daarnaast zal ik 

verschillende bronnen van cognitieve en existentiële psychologie onderzoeken(waaronder de 

kunstpsychologie van Dewey en de existentiële psychologie volgens Alma).  

In de vertaling van de filosofische en psychologische benadering van kunst naar geestelijke 

begeleiding maak ik gebruik van de literatuur van Jan Hein Mooren en Ton Jorna. De scriptie van 

Hans Bomhof is een bron die ik hierbij ook gebruik, met name zijn indeling van raadswerk.  

 

Het zoeken van literatuur is gegaan via scripties van anderen, het napluizen van noten in artikelen en 

via de catalogi van de Universiteit voor Humanistiek, de Universiteit van Nijmegen en de Universiteit 

Utrecht. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van vakliteratuur op het gebied van muziektherapie.  

  

                                                                                                                                                                                     
22

 ‘De mens kan*…+alle andere objecten op tweeërlei wijze, belevend en beschouwend, benaderen. Voor 
kunstuitingen is dat al zondermeer duidelijk’(idem, p. 80) 
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Kunst 

 

Wat we willen:  

Momenten 

Van helderheid  

Of beter nog: van grote 

Klaarheid  

 

Schaars zijn die momenten 

En ook nog goed verborgen 

 

Zoeken heeft dus  

Nauwelijks zin, maar 

Vinden wel 

 

De kunst is zo te leven 

Dat het je overkomt 

 

Die klaarheid, af en toe  

 

Uit: Verzameld werk. Gedichten. Martin Bril 

© Amsterdam, 2002. 
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Hoofdstuk 1, over zingeving in het kunstwerk  
 

Zonder de indruk te willen wekken dat ik daarmee volledig ben bespreek ik in dit hoofdstuk twee 

filosofische perspectieven op kunst, en onderzoek ik wat die met zingeving te maken hebben. De 

filosofen die ik daarbij bespreek zijn Immanuel Kant en Martin Heidegger. Beiden zijn grondleggers 

van de moderne kunstfilosofie. Volgens mij kan het filosofische perspectief op kunst en zingeving een 

aanvulling zijn op geestelijke begeleiding. Dit perspectief biedt mij de mogelijkheid om het kunstwerk 

als object te onderzoeken. Op die manier wil ik er achter komen wat kunst eigenlijk betekent in ons 

dagelijks leven en wat dat met zingeving te maken heeft.  

Als eerste bespreek ik de kunstfilosofie van Immanuel Kant(1724-1804). De Duitse filosoof was een 

opvallende man in Koningsbergen, de plaats die hij nooit zou verlaten. Zijn leven leidde hij in een 

absoluut ritme; hij liep zo gelijk met de klok dat de vrouwen uit zijn woonplaats hun klokken gelijk 

konden zetten als hij langs liep op zijn middagwandeling. Kant was als mens niet geïnteresseerd in 

kunst, hij had een notoir slechte smaak als het om kunst ging23. Echter, hij was wel geïnteresseerd in 

de filosofie achter de kunst; hoe komen wij tot een oordeel over kunst, en wat gaat er vooraf aan het 

smaakoordeel? Kant was de eerste filosoof die het kunstwerk als autonoom object bestudeerde. Dit 

was het uitgangspunt van zijn filosofie, die ik in paragraaf één verder uit zal werken.  

In paragraaf twee bespreek ik hier de hermeneutische filosofie van Martin Heidegger(1889-1976). De 

kunstfilosofie van Heidegger is gebaseerd op de filosofische esthetica. Deze is voor het eerst 

omschreven door Alexander Baumgarten, een Duitse filosoof uit de achttiende eeuw. Baumgarten 

beschrijft de esthetica als een zelfstandige kennisdiscipline naast het verstand. Deze ‘cognitio 

sensitivia’ oftewel zintuiglijke kennis heeft volgens Baumgarten een wetmatigheid in zich die het 

individuele niveau overstijgt: ‘cognitio sensitiva betekent *…+ dat ook in wat ogenschijnlijk slechts het 

particuliere van de zintuiglijke ervaring betreft en wat we altijd op iets algemeens plegen te 

betrekken, ten aanzien van het schone ons plotseling iets vasthoudt en uitnodigt bij het individueel 

verschijnende te verwijlen’.24  

Heidegger gaat op zoek naar het antwoord op de vraag wat Zijn wezenlijk ís. Hij zoekt naar de 

essentie van Zijn. Deze vraag- oorspronkelijk gepubliceerd in het hoofdwerk van Heidegger, Sein und 

Zeit- werkt hij verder uit in zijn essay ‘de oorsprong van het kunstwerk’(1936). Hier gaat hij op zoek 

naar de essentie van het kunstwerk. Heidegger vraagt zich af wat er overblijft als we de kunst 

determineren tot de essentie. Wat blijft er over van de kunst als we het ontdoen van alle opsmuk, 

maar het zien als louter kunst?  

Zoals ik eerde al stelde ben ik niet in de veronderstelling dat ik met Kant en Heidegger een volledig 

beeld schets van de filosofie van de kunst. Echter, deze twee stromingen zijn in de loop van de 

geschiedenis wel bepalend gebleken. 

Kunst als werkelijkheid: Kant 
In de klassieke filosofie zag Aristoteles kunst als een manier om de werkelijkheid na te bootsen; 

mimesis. Het Griekse woord mimesis betekent letterlijk nabootsing. Aristoteles zag mimesis als een 

manier om de werkelijkheid zó na te bootsen dat er een nieuwe orde ontstaat. Alle elementen uit 

het werk zijn belangrijk; het verplaatsen of verwijderen van één der elementen zou het geheel 

ontwrichten.  

                                                           
23

 Volgens Zijlstra, 1997 
24
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Dit principe is in de achttiende eeuw verder uitgewerkt door de filosoof Immanuel Kant. Het was niet 

zijn bedoeling om kunstfilosofie te bedrijven. Sterker nog, kunst krijgt in zijn werk een 

ondergeschikte rol aan de natuur. Eigenlijk is kunst een imitatie van de orde die in de natuur 

aanwezig is. ‘Pure’ schoonheid komt alleen voor in de natuur, kunst is daar een imitatie van. Kant 

gebruikt het woord mimesis op een andere manier dan Aristoteles. Mimesis is bij Kant het nabootsen 

van de volmaaktheid van de orde die de natuur in zich draagt.  

Hoewel Kant geen kenner was op het gebied van kunst legde hij toch met het eerste deel uit de 

‘Kritik der Urteilskraft(1790) de basis voor de latere kunstfilosofie. ‘Over schoonheid’ is een 

filosofisch betoog over de beginselen van het smaakoordeel, de a priori’s van het esthetische 

oordeel.  

Eerder publiceerde Kant de ‘Kritik der reinen Vernunft’(1781) en de ‘Kritik der praktischen Vernunft’ 

(1788). In de eerste beschrijft hij de wetenschap, het tweede werk gaat over ethiek.  

Wetenschap en ethiek waren in deze werken autonome zaken geworden die geen synergie met 

elkaar leken te hebben. In het derde werk dat hij publiceerde, de ‘Kritik der Urteilskraft’ probeert 

Kant een brug te slaan tussen de kloof die was ontstaan tussen wetenschap en ethiek.  

Kants derde ‘Kritik’ gaat over het vermogen te oordelen, het is een analyse van de smaak. Allereerst 

maakt hij onderscheid in soort oordelen, en beschrijft drie hoofdvormen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doorslag van het oordeel wordt ingegeven door een gevoel van welbehagen of onbehagen. Dit 

gevoel wordt ingegeven door het gevoel dat je krijg op het moment dat je ervaart dat je oordeel 

klopt. Een goed waarnemingsvermogen is daarbij van cruciaal belang. Als je goed telt, zie je hoeveel 

poten een spin heeft. En de ontdekking dat dat voor alle spinnen geldt, geeft een gevoel van 

welbehagen. Je hebt er dus belang bij dat je, om een empirisch oordeel te kunnen vellen, goed kunt 

waarnemen. Bij het morele oordeel is er ook een belang in het geding, namelijk het belang een 

schoon geweten. Het niet vervuilen van het milieu zorgt voor een gevoel van welbehagen vanwege je 

schone geweten.  

Het esthetische oordeel wijkt af van het morele en het empirische oordeel. Schoonheid is 

belangeloos. Je kunt een kunstwerk mooi vinden en een ander kan het daarmee oneens zijn zonder 

dat dit consequenties hoeft te hebben. Iets vind je mooi of niet, dat is niet ingegeven door een goed 

waarnemingsvermogen of de manier waarop je geweten werkt.  

 

1. Het empirische oordeel 

Een empirisch oordeel is een oordeel waarvan de waarheid kan worden gecontroleerd 

met behulp van een zintuiglijke waarneming. Bijvoorbeeld: Een spin heeft acht poten. 

2. Het morele oordeel 

Een moreel oordeel is een oordeel over goed en kwaad. Bijvoorbeeld: je moet zuinig 

omgaan met het milieu. Zo’n oordeel kan niet zomaar worden getoetst aan een 

waarneming. Het lijkt zich te beroepen op een soort universele norm. 

3. Het esthetische oordeel 

Een esthetisch oordeel is het oordeel over schoonheid. Dit oordeel kan niet worden 

getoetst worden aan iets zintuiglijks. Het is gevoelsmatig van aard. 
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Het esthetische oordeel  

Hoewel Kant in eerste instantie een filosofie maakte over het esthetische oordeel, gaat het in zijn 

filosofie over kunst. Kant constateert dat kunst exemplarisch is voor het schone. In de ‘kritk der 

Urteilskraft’ geeft Kant een rangorde aan in kunst: poëzie(dichtkunst en welbespraaktheid) staat 

boven figuratieve kunst(sculpturen, architectuur en schilderkunst), en als laatste de muziek. 

Uitspraken over schoonheid vertonen steeds vier bijzondere kenmerken die je niet aantreft in 

empirische of morele oordelen. Deze vier gezichtspunten beschrijft hij in het eerste deel van zijn 

‘Kritik’, namelijk belangeloos welbehagen, begriploosheid, doelmatigheid zonder doel en een 

gemeenschappelijke ervaring. Hieronder een overzicht.  

 

1) Belangeloos welbehagen 

Het eerste gezichtspunt dat Kant beschrijft is dat van het belangeloos welbehagen. Mensen kunnen 

oordelen over of iets mooi is of niet, zonder daar een belang bij te hebben. Sterker nog, het zuivere 

oordeel is altijd belangeloos volgens Kant. Het voorbeeld dat Kant hierbij gebruikt is de vraag of een 

kasteel mooi is. Hij zegt hierover: 

‘Dan kan ik natuurlijk zeggen dat ik niet houd van dingen die slechts gemaakt zijn om aan te gapen; 

of ik zou kunnen antwoorden als die Irokese sachem, die vond dat in Parijs niets boven de 

gaarkeukens ging. Ik zou daarenboven als Rousseau kunnen uitvaren tegen de zelfgenoegzaamheid 

der machtigen, die de arbeid van het volk verspillen aan zulke ontbeerlijke dingen. Ten slotte kan ik 

me er gemakkelijk van overtuigen dat, indien ik mij op een onbewoond eiland bevond zonder enige 

hoop ooit nog weer onder de mensen te komen, en indien ik door een enkele wens zo’n prachtgebouw 

te voorschijn kon toveren, ik mij daartoe niet eens de moeite zou getroosten, indien ik al een 

gerieflijke hut had. *…+ Het is duidelijk dat om te kunnen zeggen dat het object schoon is, en om te 

bewijzen dat ik smaak heb, alles afhangt van de betekenis die ik in mezelf aan die voorstelling geef, 

en niet van een of andere factor waardoor ik afhankelijk zou zijn van het bestaan van het object. 

Iedereen moet erkennen dat een oordeel over schoonheid, waarin zich ook maar het geringste belang 

mengt, zeer partijdig en geen zuiver smaakoordeel is 25.’ 

Voor Kant is het zuivere smaakoordeel een belangeloos welbehagen. Dit oordeel is niet gebaseerd op 

wetenschappelijke kennis, noch zegt het iets over ‘hoe te leven’. Esthetische oordelen hebben een 

zelfstandige plaats, onafhankelijk van vragen naar waarheid, het moreel goede of het praktisch 

nuttige. Ze hebben een eigen, autonoom bestaansrecht.  

Kant besluit zijn hoofdstuk met een definitie van het schone, afgeleid uit het eerste gezichtspunt: 

‘Smaak is het oordeelsvermogen over een object of over een voorstellingswijze door een welbehagen 

of onbehagen zonder enig belang. Het object van een dergelijk welbehagen noemt men schoon 26. 

Hier maakt Kant de koppeling naar kunst oftewel het schone object, als object waarover wij een 

oordeel kunnen vellen.  

 

2) Begriploosheid 

Het tweede gezichtspunt dat Kant benoemt is begriploosheid. De definitie van dit gezichtspunt is: 

‘Schoon is datgene wat zonder begrip algemeen behaagt 27’. Door te begrijpen dat er een 

belangeloos welbehagen bestaat, is er nog niets gezegd over waarom iets behaagt. Over smaak, zo 

stelt Kant, valt niet te twisten. ‘Daarover te strijden, met de bedoeling andermans oordeel voor 
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 Kant, over schoonheid (1987/1790) p. 35.  
26

 Idem, p. 43.  
27

 Idem, p. 55.  
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onjuist te verklaren*…+ zou dwaasheid zijn’. Er valt over schoonheid niets te begrijpen. De conclusie 

die Kant trekt, is dat ieder esthetisch oordeel begriploos is.  

 

3) Doelmatigheid zonder doel 

Met het esthetische oordeel is iets vreemds aan de hand. Kant zegt dat we welbehagen ervaren in 

het esthetische oordeel. Hiervoor hebben we geen begrip nodig . En we hebben geen belang bij dit 

oordeel. Maar toch ontwaren we een zeker doelmatigheid in een kunstwerk. Wanneer we een 

kunstwerk mooi vinden, dan hebben wij de sensatie: dit is precies zoals het moet zijn; alles zit precies 

op zijn plaats - alsof er een diepe samenhang is die wij wel vermoeden, maar niet kennen. Kant 

noemt dat de paradoxale gewaarwording van doelmatigheid zonder doel. Schoonheid, zo klinkt in 

zijn conclusie, is ‘de vorm van de doelmatigheid van een object, in zoverre de schoonheid zonder 

voorstelling van een doel in dat object wordt waargenomen’. 28 

De mens is volgens Kant als enige soort op de wereld in staat een levensdoel te formuleren en om na 

te denken over de zin van het bestaan. Het ideaal is volgens Kant om je leven te zien in een zinvolle 

orde, als iets dat is opgenomen in een zinvol geheel. Op die manier vormt je leven een harmonisch 

geheel. In het kunstwerk is die harmonie of zinvolle orde nagebootst. De mens is daardoor in staat 

om zin te ontlenen aan schoonheid. 

 ‘Alleen wie in zich zelf het doel van zijn bestaan heeft, de mens, die door de rede zijn doeleinden zelf 

kan bepalen; of die, wanneer hij deze doeleinden zelf kan bepalen; of die, wanneer hij deze 

doeleinden aan de uiterlijke waarneming moet ontlenen, ze toch kan vergelijken met wezenlijke en 

algemene doeleinden; en die deze harmonie met die doeleinden dan ook esthetisch kan beoordelen; 

deze mens alleen, van alle dingen in de wereld, is in staat tot het ideaal van de schoonheid, net zoals 

de mensheid als intelligentie in zijn persoon in staat is tot het ideaal van de volmaaktheid.’29 

 

4) Gemeenschappelijke ervaring  

Het laatste gezichtspunt van Kant gaat over de gemeenschappelijke ervaring. Voorafgaande aan het 

oordeel, ligt een (subjectief) beginsel, namelijk het smaakoordeel van het individu. Daarnaast heeft 

het esthetische oordeel een algemeengeldigheid. Hij stelt dat‘de geldigheid van de betrekking van 

een voorstelling niet[gebaseerd is] op het kennisvermogen, maar op het gevoel van behagen en 

onbehagen*…+’. 30 En dit gevoel kan voor meerdere mensen gelden, het is niet louter individueel.  

Toch doet het individu met een esthetisch oordeel aanspraak op instemming van iedereen: ‘men 

dingt naar de instemming van iedereen, omdat met daarvoor over een beginsel beschikt, dat voor 

allen gemeenschappelijk is’. 31 Dit subjectieve oordeel bepaalt ‘uitsluitend door gevoel en door 

begrippen, maar toch algemeengeldig *…+ wat bevalt of niet bevalt’. Kant zegt hierover: ‘alleen in de 

veronderstelling van zo’n gemeenschappelijke zin*…+ kan het smaakoordeel geveld worden.’32  

 

Het sublieme  

Bovenstaande indeling van het esthetische oordeelsvermogen gaat over het schone. Het gaat over 

schone kunsten, en schoonheid in het algemeen. Daarnaast beschrijft Kant in de ‘Kritik der 

Urteilskraft’ ook nog het sublieme. Het sublieme heeft grote gelijkenis met het schone, dat wil 
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 Idem, p. 78.  
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 Idem, p. 74.  
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 Kant, over schoonheid (1978/1790) p. 51.  
31

 Idem, p. 80.  
32

 Idem, p. 81.  
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zeggen dat het even belangeloos, begripsloos, universeel en doelmatig zonder doel is. In beide 

gevallen gaat het om een uitsluitend subjectief oordeel. Toch onderscheidt het zich duidelijk van het 

schone omdat het geen harmonie teweegbrengt, maar disharmonie.  Het sublieme verwart, 

verontrust. Het is overweldigend en kan zowel aantrekken als afstoten tegelijkertijd.  

Kant bespreekt twee soorten, het mathematisch en het dynamisch sublieme. Het mathematisch 

sublieme is kort samen te vatten als de overweldiging van de natuur vanwege haar omvang: 

bijvoorbeeld de omvang van het heelal – onvoorstelbaar voor de mens, want er is niets groter te 

denken dan het heelal. Het dynamisch sublieme bewerkstelligt een vrees voor krachten (zoals in de 

natuur) die de mens te boven gaan. De vrees voor god hoort daar ook bij. Het is de 

aantrekkingskracht die rampen en geweld op ons heeft. Daarbij denk ik aan het voorbeeld van de 

foto’s en filmpjes van het lijk van Moammar Kadhafi, die we eigenlijk liever niet zien, maar toch in 

ons collectieve geheugen staan gegrift.  

Kunst heeft deze sublieme kant ook. In het mathematische sublieme geeft Kant het voorbeeld van 

het Sint Pietersplein in Rome. Dit is door zijn omvang zo overweldigend, dat het subliem ervaren 

wordt. Het dynamisch sublieme is bijvoorbeeld te horen in ‘le sacre du printemps’ van Igor 

Stravinsky. In dit muziekstuk is te horen hoe een jong meisje zich dood danst als offer voor de 

lentegod.  

Duidelijk is dat het sublieme geen ervaring van belangeloos welbevinden teweegbrengt, maar eerder 

het tegenovergestelde. Het confronteert de mens met zijn beperktheid, zowel in omvang ten 

opzichte van het heelal als in invloed die het heeft op natuurkrachten. Op zichzelf is deze 

confrontatie onbehagelijk, maar dit onbehagen wordt welbehagen door het bewustzijn van de 

autonomie van de rede; het gaat ons verstand te boven.  

 

Kant, kunst en zingeving  

In voorgaande paragraaf heb ik een overzicht gegeven van de grote lijn van de kunstfilosofie van 

Kant. Deze filosofie wil ik hieronder gaan onderzoeken op zingeving zoals ik dat in hoofdstuk één 

omschreven heb, aan de hand van de negen ervaringsaspecten van zingeving.  

Kant heeft met zijn vier gezichtspunten van het esthetische oordeel over schoonheid een manier 

gevonden om het esthetische oordeel een status aparte te geven van andere oordelen. De vier 

gezichtspunten zijn het belangeloos welbehagen, begriploosheid, doelmatigheid zonder doel en een 

gemeenschappelijke ervaring. Kunst heeft een belangrijke rol daarin, dit is het object waarover we 

een esthetisch oordeel kunnen vellen.  

Het esthetische oordeel is een persoonlijk oordeel dat een gevoel van belangeloos welbehagen op 

kan roepen. Dit is in termen van Alma en Smaling een gevoel van welbevinden. Niemand kan je 

vertellen dat je je goed moet voelen over een ‘schoon object’, oftewel een kunstwerk. Dit gevoel van 

welbevinden is alleen waardevol voor de toeschouwer, hij kan niemand anders dit zelfde gevoel 

aanpraten. Het zuivere smaakoordeel is volgens Kant belangeloos en hangt niet af van de relatie die 

de persoon met het object heeft. Het is dus een strikt persoonlijk oordeel, waarin je jezelf kunt 

erkennen. Alma en Smaling benadrukken dit als een van de ervaringsaspecten van zingeving. 33 

Het esthetische oordeel kan niet gebaseerd worden op kennis, het is volgens Kant begriploos. Dit 

vraagt volgens mij iets van je empathische competentie om deze ervaringen op te doen. Het vraagt 

namelijk iets van je inlevingsvermogen om ontvankelijk te zijn voor een kunstwerk.  
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Het esthetische oordeel baseert zich op de ervaring van welbevinden. Niemand kan mij overhalen om 

iets mooi te vinden, ook al kan hij me er van alles over uitleggen. Een voorbeeld hiervan is 

geïmproviseerde jazz. Deze muzieksoort is in sommige gevallen moeilijk om naar te luisteren, omdat 

het niet ‘logisch’ is. Het blijft taaie kost, ook al kan iemand je de logica uitleggen van harmonieleer, 

akkoordenschema’s en de rol van de verschillende instrumenten. Of je van taaie kost houdt blijft een 

kwestie van persoonlijke smaak.  

Kant gaat ervan uit dat kunst een doelmatigheid heeft zonder doel. Het doel van de kunst is de kunst. 

Er is een doel in te vinden die ons het gevoel geeft dat alles klopt. Zingevend is het kunstwerk, omdat 

er een orde wordt geschapen die nastrevenswaardig is . Er gaat dan een motiverende werking van 

uit. Het kunstwerk is bij Kant een autonoom object waaraan we ons kunnen spiegelen; schoonheid 

zoals het in het kunstwerk wordt nagebootst, zo zouden we dat in het leven ook kunnen nastreven. 

Kunst is zingevend vanwege de poging een zinvolle orde na te bootsen in het werk, aldus Kant:‘Het 

bestaan is zinvol omdat het opgenomen is in de kosmos als een zinvol geheel*…+. In het kunstwerk 

poogt men de zinvolle orde na te bootsen’. 34 

Kants schoonheidsesthetiek is subjectgebonden, het gaat uit van het kunstwerk en de toeschouwer. 

Kunst brengt volgens Kant tenslotte een gemeenschappelijke ervaring teweeg. Kunst schept een  

band, een gemeenschap, op basis van het smaakoordeel. Het schept verbondenheid. Kijk maar naar  

de gemeenschap die zich verzamelt rond muziek; het publiek dat naar een klassiek concert in het  

concertgebouw in Amsterdam gaat is totaal anders dan het publiek dat naar een popconcert in de  

Heineken Music Hall in dezelfde stad gaat. Deze gemeenschappelijke activiteit is ook een basis voor 

een transcendente ervaring van verwondering. In een korte samenvatting zou je kunnen stellen dat 

de belangrijkste ervaringsacpecten van zingeving die bij Kant een rol spelen welbevinden, 

doelgerichtheid en verbondenheid zijn. Hiervoor maakt de toeschouwer gebruik van de empathische 

competentie. Andere ervaringsaspecten van zingeving kunnen een rol spelen, maar deze vier 

springen er uit.  

Kunst als waarheid : Heidegger  
Het hoofdwerk van Martin Heidegger (1889-1976) is Sein und Zeit dat hij in 1927 schreef. Voor veel 

filosofen is dit nog altijd het meest belangrijke boek uit de 20e eeuw. Sein und Zeit gaat in op de 

´meest vergeten vraag uit de filosofie’: wat betekent ´zijn´? Deze vraag sijpelt door in de bundel ‘Der 

Ursprung des Kunstwerkes’(1936), namelijk: wat ligt er ten grondslag aan het ‘zijn’ van het 

kunstwerk? Uitgangspunt voor Heidegger is telkens het kunstwerk zelf. Heidegger legt in dit werk uit 

dat in kunst een waarheid besloten ligt. Om dit te begrijpen, leg ik hieronder twee noties uit die bij 

Heidegger belangrijk zijn. De eerste stelt dat het begrip waarheid gezien moet worden als onthulling, 

de tweede gaat over het wezen van kunst in denkbeeld en materie, ‘wereld’ en ‘aarde’.  

 

Waarheid als onverborgenheid  

De eerste notie waar ik op in ga is dat waarheid een niet-verborgenheid is. Heidegger grijpt hiermee 

terug op de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord voor 'waarheid' alètheia, wat letterlijk 

zoveel betekent als ‘de onverborgenheid van het zijnde.’35 De reden dat Heidegger deze vertaling 

gebruikt, is omdat waarheid onrechtmatig al eeuwenlang staat voor kennis, terwijl het oorspronkelijk 

stond voor een onthulling. Waarheid zal zich eerst moeten tonen, voor het tot een uitspraak van 
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kennis kan komen: ‘Maar hoe moet zij(de waarheid, BH) zich tonen als zij zelf niet uit de 

verborgenheid naar voren kan komen, als zij zelf niet in het onverborgene staat?’36 

Deze uitspraak betekent dat waarheid niet voorhanden is, maar geldt als iets dat (met moeite) 

gevonden moet worden. De kunstenaar moet doordringen tot het verborgen wezen van de dingen. 

Deze ‘onverborgenheid’ is wat Heidegger bedoelt met waarheid: 'Schoonheid is een van de wijzen 

waarop waarheid geschiedt als onverborgenheid'.37  

In een bekend voorbeeld heeft Heidegger geprobeerd deze stelling toe te lichten. Hij keek naar 

Vincent Van Goghs schilderij ‘Boerenschoenen’. Op dit schilderij is een paar boerenschoenen te zien, 

verder eigenlijk niets. Van de eigenaar ontbreekt elk spoor, ze staan niet op de aarde of in een 

schuur, het is niet te achterhalen op welke grond ze gewerkt hebben aangezien er geen kluiten aarde 

aan kleven. 

   
van Gogh, Boerenschoenen (1886) 

‘En toch…Uit de donkere opening van het afgetrapte binnenste van het schoeisel staart het 

afmattende van het altijd maar werken. In het onverslijtbaar degelijke van deze zware schoenen ligt 

de taaie volharding opgehoopt van de langzame tred door de langgerekte en altijd eendere voren van 

de akker waar een gure wind op staat. Aan het leer kleeft het vochtige en vette van de grond. Onder 

de zolen verglijdt de eenzaamheid van de landweg in de schemeravond. In het schoeisel trilt de 

zwijgende roep van de aarde nog na, haar stille schenken van het rijpende koren en haar duister 
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weerbarstigheid in het kale braakliggende winterse veld. '38 

Deze korte maar indringende poging om te onthullen wat er in het schilderij is verborgen, is 

Heideggers manier om te proberen tot de waarheid van het schilderij te komen. De beeltenis is niet 

gelijk aan de waarheid die er achter ligt. De spanning tussen die twee noemt Heidegger de spanning 

tussen de wereld en de aarde.  
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Wereld en aarde 

Heidegger benadrukt dat de waarheid van het kunstwerk niet ligt in een juiste afbeelding, zoals het 

voorbeeld van de schoenen van Van Gogh nogmaals duidelijk maakt:  

‘Overeenstemming met het zijnde geldt sinds jaar en dag als het wezen van de waarheid. Maar 

bedoelen we dan dat het werk van Van Gogh een paar voorhanden schoenen afbeeldt en dat het een 

kunstwerk is omdat hem dit gelukt is? [...] Geenszins. Het gaat in het werk dus niet om de weergave 

van dit of dat toevallig voorhanden zijnde, maar veeleer om de weergave van het algemene wezen 

der dingen.’ 39 

Wereld betekent bij Heidegger een ‘zich-openen’. In het kunstwerk onthult (opent) zich een wereld, 

zoals hij laat zien in het voorbeeld van de Boerenschoenen. In het geval van de Boerenschoenen 

onthult zich een wereld van hard werken en leven op het land. Toch zou deze wereld zich niet 

onthullen, als er niet een ‘aards’ materiaal zou zijn dat haar weergeeft zoals verf, doek en lijst. Het 

materiaal dat de waarheid onthult, noemt Heidegger ‘aarde’. Echter, die ‘aarde’ is niet van dezelfde 

kwaliteit als de ambachtsman de ‘aarde’ bewerkt: ‘Weliswaar gebruikt de beeldhouwer de steen net 

zoals op zijn manier de metselaar ermee omgaat. Maar hij verbruikt de steen niet. Dat gebeurt in 

zekere zin alleen maar als het werk mislukt. Zo gebruikt ook de schilder wel kleurstof, maar zo dat de 

kleur niet wordt verbruikt maar allereerst gaat schitteren. En de dichter maakt wel gebruik van het 

woord, maar niet zoals pratende en schrijvende mensen gewoonlijk woorden moeten verbruiken, 

maar zo, dat het woord pas waarlijk een woord wordt en blijft.’40 

Kunst is kunst omdat het niet meedoet aan de 

wereld van alledag. Een pakkend voorbeeld hiervan 

is het kunstwerk ‘de fontein’ van Marcel Duchamp. 

De fontein is niets meer dan een urinoir, maar 

omdat Duchamp dit object in een museum zette, is 

het ‘kunst’. Niemand zal ooit echt van de wc-pot 

gebruik gemaakt hebben, omdat het kunst is, en 

geen gebruiksvoorwerp. Heidegger noemt dit het 

verschil tussen kunst en (werk) tuig. Niet de ‘aarde’ 

(hier dus het porselein) maakt uit of iets kunst is, 

maar de ‘wereld’, de idee achter het kunstobject 

maakt of iets kunst is of niet.  

 

 

 

 

M. Duchamp, 1917 

Analoog aan dit idee is het gebruik van woorden in een gedicht. Hierbij wordt welliswaar gebruik 

gemaakt van woorden (tuig), maar deze worden gebruikt als kunst en hebben een andere betekenis 

dan in het dagelijks gebruik. Poezie is dus niet woordeloos maar heeft het in zich om woorden op 

kunstzinnige manier te gebruiken. Het doet niet mee aan de dagelijkse stroom van communicatie 

maar gebruikt woorden kunstzinnig. Zoals bijvoorbeeld in het gedicht van Leo Vromans:  
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Als een zwarte paraplu 

hangt ons de angst boven het hoofd 

voor het ontzaggelijk nu, 

er wordt haastig van angst geroofd, 

beloofd, geliefd, geloofd. 

L. Vromans, 1959 

 

Het zou zot zijn om na het lezen van dit gedicht ons hoofd te richten naar boven en te verwachten 

dat er een zwarte paraplu in de lucht hangt. Dit geeft aan dat de woorden die worden gebruikt in 

poëzie wel dezelfde zijn als waarmee wij communiceren in taal, maar dat het op een geheel andere 

manier gebruikt wordt. Het doet niet mee aan de taal van alledag.  

 

Heidegger, kunst en zingeving  

Heideggers fenomenologie is geen lichte kost. Hij schrijft in zijn eigen vocabulaire, wat het 

ingewikkeld maakt om door te dringen tot de kern van zijn betoog. Echter, voor Heidegger was dit de 

manier om zijn fenomenologie van de grond af op te bouwen. Ook hier zal ik de filosofie van 

Heidegger koppelen aan de negen ervaringsaspecten van zingeving naar Alma en Smaling.  

De ‘oorsprong van het kunstwerk’ van Heidegger legt een bodem voor zingeving neer. Kunst verwijst 

naar een waarheid die alleen kunst kan onthullen. De waarheid achter de Boerenschoenen zoals 

Heidegger dat zelf opgetekend heeft, geeft betekenis voor Heidegger zelf. Het is een persoonlijke 

waarheid, die zorgt voor de ervaring van erkenning. Doordat Heidegger hier ruimte biedt aan zijn 

eigen reflectie erkent hij zijn eigen kijk op het boerenleven. Het is Heideggers visie op het 

boerenleven, die er, door middel van het schilderij, mag zijn. Nu is dit in het geval van de 

Boerenschoenen nog geen wereldschokkende ervaring. Erkenning is één van de ervaringsaspecten 

van zingeving volgens Alma en Smaling.  

Heidegger gaat er van uit dat die waarheid niet alleen persoonlijk is, maar ook dat er een algemene 

waarheid in te vinden is. Dat het schilderij een algemene waarheid onthult. Dit kan een gevoel van 

verbondenheid geven met anderen die deze waarheid ook kunnen ontdekken. Daarnaast stimuleert 

het verbondenheid met een ‘hogere’ waarheid die transcendent is.  

De ‘wereld’ van het kunstwerk tekent een zinshorizon af tegen het materialistische van de ‘aarde’. 

Niet, zoals bij Kant, ten opzichte van een moraal (het goede of het schone), maar ten opzichte van de 

waarheid; omdat het zich onthult. Het proces van ‘wereld’ en ‘aarde’ tekent zich af in het 

transcendente ervaringsaspect van zingeving. De ‘aarde’ zie je in het hier en nu. Het materiaal, de 

kleuren, de omgeving zijn allemaal ‘aardse’ zaken die je op een bepaalde manier kunt beschouwen. 

Het ontdekken van de ‘wereld’ is een denkproces dat ook door kan gaan als je het kunstwerk niet 

meer ziet. Als je een museum uitloopt kun je nog steeds proberen de wereld achter een kunstwerk te 

ontdekken.  

Heidegger ontdoet kunst van opsmuk. Wat er dan overblijft is zijns inziens waarheid. Dit filosofische 

perspectief op kunst zegt iets over de esthetische of zintuiglijke kennis die kunst in zich draagt, naast 

cognitieve (‘verstandige’) kennis. Kunst kan ervoor zorgen dat je je leven dusdanig inricht dat je 

(doel)gericht blijft op datgene dat voor jou waarheid is. En heeft op die manier een motiverende 

werking. 

Bij Heidegger is het meest in het oog springende ervaringsaspect van zingeving transcendentie. Het 

begrip ‘wereld’ is een transcendent begrip. Daarnaast zijn doelgerichtheid en de motiverende werking  

twee ervaringsaspecten die een grote rol spelen in de kunstfilosofie van Heidegger.  
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Conclusie: zingeving in het kunstwerk  
Wat levert het filosofische perspectief van kunst nu op? Kant en Heidegger laten zich niet zomaar 

samenvoegen tot een gemakkelijk betoog over kunst en zingeving. Met Kant en Heidegger heb ik 

twee grondleggers van de moderne filosofie over kunst proberen te duiden in het licht van zingeving.  

Ik ben begonnen bij Kant die het kunstwerk ziet als een geharmoniseerde weergave van de 

werkelijkheid. Deze harmonische orde kan ons voorzien van een nastrevenswaardig levensdoel. Het 

geeft ons richting. Door ons op schoonheid te oriënteren krijgt ons leven zin. Kunst heeft bij Kant de 

functie van eye-opener. 41 

 In onze tijd is Kant nog altijd actueel. Als het gaat om zingeving wordt nog altijd uitgegaan van het 

ideaal van een leven in harmonie met het grote geheel42 (de kosmos, zou Kant zeggen). Een leven dat 

in overeenstemming is met de doelen of de dromen die je hebt. Een leven waarin verondersteld 

wordt dat het behalen van je doelen je levensgeluk zal verhogen, en het uitkomen van je dromen 

staat voor een geslaagd leven. Alma en Smaling zeggen daarover: ‘Bij doelgerichtheid kan worden 

gedacht aan het stellen van (streef)doelen, en een richting of oriëntatie in het leven. Samenhang 

heeft betrekking op elementen van de werkelijkheid die erdoor begrijpelijk en hanteerbaar wordt. Bij 

de ervaring van waardevolheid kan het zowel gaan om eigenwaarde, als dat wat van waarde is in het 

leven. De ervaring van verbondenheid doelt op een meer persoonlijke, gevoelsmatige beleving van 

samenhang.’43  

Zingeving wordt vaak gezien als het leven zien in een breder verband. Smaling en Alma omschrijven 

zingeving als volgt: ‘Existentiële zingeving is steeds aan de orde wanneer we ons eigen leven als zinvol 

beleven, dat wil zeggen: er een richting, een doel, een waarde in ervaren of - meer in het algemeen - 

wanneer we ons leven kunnen plaatsen in een breder verband van betekenissen’.44 Het kunstwerk kan 

een hulpmiddel zijn om die verbanden te ontdekken, omdat het verwijst naar een andere orde, een 

transcendente werkelijkheid.  

Na Kant heb ik het woord aan Heidegger gegeven. Heidegger ziet, in tegenstelling tot Kant, niet een 

verbeterde versie van de werkelijkheid in het kunstwerk, maar beschrijft dat in het kunstwerk 

waarheid verscholen ligt. Heidegger stelt de vraag naar de oorspong van het kunstwerk en komt tot  

de conclusie dat het kunstwerk een essentie in zich draagt. Deze essentie is middels reflectie, zoals 

we zagen bij de Boerenschoenen, boven tafel te krijgen. Door dit te doen, onthult zich een waarheid. 

Die waarheid is te vinden in het schilderij, maar is in essentie ook een waarheid die zich in de 

werkelijkheid bevindt. De verwijzingen van de boerenschoenen naar het boerenleven is een 

waarheid die je op het platteland tegenkomt.  

Deze beweging, van ‘werkelijkheid’ en ‘idee’ is ook terug te vinden in de andere belangrijke notie van 

Heidegger, namelijk het idee dat het kunstwerk uit ‘wereld’ en ‘aarde’ bestaat. Wereld is een 

transcendent begrip, dat verwijst naar de waarheid. Het kunstwerk kan als medium werken om die 

waarheid te onthullen. ‘Aarde’ is datgene waaruit het kunstwerk bestaat, het materiaal waaruit het is 

opgebouwd.  

 

Zowel Kant als Heidegger schrijven zingevende eigenschappen toe aan het kunstwerk als object. Het 

kunstwerk kan verwijzen naar een doel, zoals Kant stelde. Er gaat een motiverende werking van het 

kunstwerk uit. Een kunstwerk brengt een gemeenschappelijke ervaring teweeg en kan daardoor een 
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gevoel van verbondenheid teweegbrengen. Het esthetische oordeel veroorzaakt een gevoel van 

welbevinden.  

Heidegger legde nadruk op het onthullende karakter van kunst en daarmee geeft het kunstwerk 

autonome plek als drager van waarheid. Deze onthulling van de waarheid verwijst naar een 

transcendente ‘wereld’, tegenover het materiaal van ‘ aarde’. Het gaat hier dus om een verwijzing 

naar zingeving in het kunstwerk als object.  

 

Het filosofische perspectief leert mij dat het kunstwerk ons meer te bieden heeft dan een mooi 

plaatje, een fijn gevoel of een leuk tijdverdrijf. In kunst is zingeving te vinden. Deze zingeving kun je al 

ervaren voordat je begint te reflecteren, voelen of begrijpen waar je naar kijkt. Zingeving is te vinden 

in het kunstwerk. Dit is een belangrijk gegeven om te onderzoeken voor de praktijk. Ik voel een 

zekere urgentie om kunstfilosofie te koppelen aan de praktijk van zingeving omdat het ons ‘a priori’ 

iets kan vertellen over onszelf. Schoonheid vertelt ons iets voordat we nadenken over de ‘wereld’ 

achter het object. Kunst kan brengt een gemeenschappelijke ervaring teweeg zonder over het 

kunstobject te praten. In het kunstwerk ligt persoonlijke waarheid die onthuld wordt door wat je 

opvalt in een kunstwerk, zoals Heidegger deed in het geval van de Boerenschoenen. Het zegt iets 

over jezelf als je in een bepaald kunstwerk het gevoel hebt dat het ‘klopt’, dat je de sensatie hebt dat 

alles precies goed zit, alsof er een samenhang bestaat die wij slechts kunnen vermoeden. En in kunst 

zit algemene waarheid in de verwijzing naar de ‘wereld’ achter het kunstwerk. Dat is bijvoorbeeld de 

wereld van transcendente goedheid, kwaadheid of schoonheid.  

Voor mij is het daarom belangrijk dat deze filosofische kennis niet op de plank blijft staan, maar kan 

worden getoetst en benut in de praktijk van de zingeving. Ik richt mij hierbij specifiek op de praktijk 

van geestelijke begeleiding. Hoe kan kunst nu gebruikt worden in de praktijk van de geestelijke 

begeleiding? In het volgende hoofdstuk ga ik eerst in op de zingevende ervaring die het kunstwerk 

teweeg kan brengen. Dit is een psychologisch perspectief op kunst.  
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En als ik niet meer huil  

als ik de nevel zie boven de stille velden  

hoe als de zon zijn stralen breekt  

uit gaten in de lucht 

hoe vogels strepen trekken in hun vlucht 

  

als ik daarom niet meer huil 

wil ik dan nog wel bestaan 

  

en als ik niet meer huiver  

als ik de kleuren zie  

hoe ze tot paars verglijden 

hoe de nacht de dag verdrijft 

en plaats maakt voor de maan 

als ik de luide kreet tot stilte hoor vergaan 

  

als ik dan niet meer huiver 

wil ik dan nog wel bestaan 

  

Bram Vermeulen- de beuk erin 
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Hoofdstuk 2, over zingeving en kunst 
 

In dit hoofdstuk ga ik in op het psychologische perspectief op kunst en zingeving. In het vorige 

hoofdstuk was het kunstwerk het onderwerp van mijn onderzoek. In dit hoofdstuk is de mens 

leidend; wat maakt kunst zingevend voor de persoon die er naar kijkt? Het psychologische 

perspectief op kunst en zingeving is van toegevoegde waarde voor mijn onderzoek omdat het de 

ervaring belicht die eigen is voor zingeving en kunst.  

Een van mijn bronnen daarbij is de kunstpsychologie van de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-

1952). John Dewey werd in 1931 aangesteld als hoogleraar kunstfilosofie aan de Universiteit van 

Harvard. De colleges die hij daarbij gaf bundelde hij in het boek ‘Art as Experience’. Dit boek is niet 

direct goed ontvangen. Dewey schrijft op een zeer toegankelijke manier over zeer ingewikkelde 

materie en wordt daardoor nogal eens verkeerd begrepen en geciteerd. In de jaren ’50 werd het 

boek zo goed als vergeten. Pas in de jaren ’80 is zijn boek door toedoen van de filosoof Arnold 

Berleant weer opgepikt door filosofen. Nu wordt het boek van Dewey gezien als een standaard voor 

de kunstfilosofie.  

Naast Dewey bespreek ik hier een aantal artikelen van Hans Alma, hoogleraar Psychologie en 

Zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij schrijft over het verband tussen kunst en 

zingeving, met name over de zingevende ervaring van kunst. Haar inaugurele rede De parabel van de 

blinden: psychologie en het verlangen naar zin gaat over psychologie en zingeving. Zij gaat in op het 

belang van creativiteit en verbeelding voor zingeving en de relevantie van kunst voor het omgaan 

met levens- en zinvragen.45 

Tot slot bespreek ik hier de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer(1907-2002). Als leerling van 

Heidegger staat Gadamer in de traditie van de hermeneutische filosofie. Gadamer werkt in zijn 

‘actualiteit van het schone’(1977) de idee uit dat kunst kan zorgen voor een morele voedingsbodem. 

Hij heeft in zijn hermeneutiek een duidelijk plaats gereserveerd voor de dialoog tussen het kunstwerk 

en de toeschouwer. De filosofie van Gadamer gaat anders dan Kant in op de vraag in hoeverre de 

toeschouwer bij de kunst is betrokken. Daar waar Kant de gedachte afwijst dat de toeschouwer geen 

rol heeft, ziet Gadamer de rol van de toeschouwer juist als belangrijk. Deze fundamentele kritiek op 

Kant is de reden dat de filosofie van Gadamer in dit hoofdstuk thuis hoort.  

 

John Dewey  

John Dewey gaat er in Art as Experience (1937) niet vanuit dat dat de ervaring van kunst kan zorgen 

voor zingeving. Het kunstwerk wordt pas écht kunst als het geactualiseerd wordt door de ervaring 

die de toeschouwer er bij heeft: ‘The experienced object, not the object by itself, is the art work. A 

work of art no matter how old and classic is actually, not just potentially, a work of art only when it 

lives in some individualized experience….*It+ is recreated every time it is esthetically experienced.’ 46 

Dewey lijkt hier een wat negatief beeld te scheppen over kunst; als je het niet ziet, is het geen kunst. 

Kunst wordt pas kunst als het gezien, bewonderd, ervaren wordt. In dat opzicht schept de 

toeschouwer het kunstwerk steeds weer opnieuw door er mee in contact te komen en zich er steeds 

weer opnieuw mee te verhouden. Dat ‘steeds weer opnieuw verhouden’ tot het kunstwerk vraagt 

geen lichamelijke inspanning of urenlange studie. Een kunstwerk, zo stelt Dewey, kan voor zingeving 

zorgen doordat het een nieuwe ervaring teweegbrengt: ‘through art, meanings of objects are 
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clarified and concentrated, and not by thought working labourisly upon them, nor by escape into a 

world of mere sense, but by creation of a new experience’.47  

 

Hans Alma  

Het kunstwerk en de toeschouwer staan in relatie met elkaar. In de inaugurele rede ‘de parabel van 

de blinden’ uit 2005 zegt Alma: ‘Een opvatting van kunst die ik hier relevant vind, stelt dat zij ons de 

ogen kan openen en onze gevoeligheid voor wat in de wereld om ons heen verschijnt, nieuw leven kan 

inblazen. Een kunstwerk brengt zichzelf als object tot uitdrukking, maar wijst tevens boven zichzelf 

uit. Het concrete fenomeen en het abstracte idee staan hier in wisselwerking en verrijken elkaar. Dit 

gebeurt wanneer een kunstwerk zowel aandacht vraagt voor zichzelf en een directe reactie oproept, 

als een manifestatie is van universele kwaliteiten en om contemplatie vraagt.’48 

Tevens noemt Alma de meerwaarde van kunst voor de humanistische levensbeschouwing. Deze gaat 

uit van een kritische levenshouding zonder vastgelegde centrale leefregels. Voorgeschreven regels 

zul je hier niet vinden, je zult uit het leven moeten ontdekken waar je voor staat, waarvoor je leeft. 

Deze reflexieve levenshouding vraagt om een actieve betrokkenheid op het leven zelf, en kunst kan 

er volgens Alma aan bijdragen om dit te oefenen. ‘Datgene wat van centrale waarde voor ons is, 

moeten wij waarnemen en articuleren in talen van persoonlijke resonantie. De esthetische 

waarneming die daarvoor nodig is*…+ ontwikkelt of ontvouwt zich in herhaalde ontmoetingen met de 

werkelijkheid. De esthetische waarneming is in feite een actieve en aanhoudende exploratie, waarin 

onze opvattingen en overtuigingen steeds weer onder kritiek komen te staan. Voor het humanisme 

als open levensbeschouwing is een dergelijke manier van waarnemen van groot belang’49.  

 

Hans Georg Gadamer  

In zijn essay ‘de Actualiteit van het schone’ uit 1977 bespreekt de Duitse filosoof Hans Georg 

Gadamer( 1900-2002) drie manieren hoe kunst bekeken kan worden. Gadamer ziet kunst als spel, als 

symbool en als feest. Hieronder een korte omschrijving van de drie.  

Spel: Het spel kent geen doelgerichte handelingen maar vraagt wel om inspanning. Gadamer 

vergelijkt dit met het spel van een kind. Het kind gaat helemaal op in zijn spel, bijvoorbeeld het 

gooien en opvangen van een bal, terwijl het tussendoor in zijn handen klapt. Het doel van het 

spelletje is niet om de bal te gooien of om de bewegingen te maken(dan wordt het een 

gymnastiekoefening), maar om het spelletje te spelen. In kunst zit die niet-doelmatige houding ook.  

Symbool: Gadamer legt het symbool uit aan de hand van Plato’s dialoog ‘Het symposium’. ‘Daar 

vertelt Aristophanes een tot in onze tijd fascinerende geschiedenis over het wezen van de liefde. Hij 

zegt dat mensen oorspronkelijk bolvormige wezens waren; toen zij zich slecht gedroegen, hebben de 

goden hen in tweeën gesplitst. Nu zoekt iedere helft van de volledige levens- en zijnsbol zijn 

wederhelft. Het ςύμβολο τον άνθρώπον (symbool van de mens, BH) is dat ieder mens als het ware 

een scherf is; en de liefde is dat in de ontmoeting de verwachting wordt vervuld dat iets de helende, 

completerende scherf moet zijn’. 50 

Het symbool verwijst naar iets dat de kunst overstijgt, maar het zit wel in het kunstobject zelf. 

Bijvoorbeeld bij het kijken naar Michelangelo’s hand van God zien we een verwijzing naar het 

katholieke geloof. Maar we kijken (oneerbiedig gezegd) naar een plafond met verf. Dit principe zagen 
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we ook bij Heidegger, die kunst ziet als ‘wereld’ en ‘aarde’. In abstracte kunst is de verwijzing van het 

schilderij persoonlijk. In een schilderij van Mondriaan ziet elke toeschouwer iets anders. Gadamer 

noemt dit het verschil tussen identiteit en differentiatie, we kijken naar hetzelfde maar zien iets 

anders.  

Feest: Als laatste ziet Gadamer kunst als een feest. Bij een feest val er iets te vieren. En met vieren 

bedoelt Gadamer ook dat je moet participeren, anders sta je er buiten. Dat betekent dat je de 

controle los moet laten. Het feest controleert de deelnemers, de deelnemers hebben geen controle 

over het feest. Daarnaast is het begrip tijd bij het feest belangrijk, een feest heeft een eigen tijd. Een 

leuk feestje is altijd te vroeg afgelopen, bij een saai feest lijkt de tijd stil te staan. Je moet er ook de 

tijd voor nemen, het feest laat zich niet haasten.  

 

Dewey, Gadamer en Alma hebben een gemeenschappelijke insteek. Zij beschrijven kunst als manier 

om ervaringen op te doen die los staan van andere ervaringen die we dagelijks opdoen. Alle drie 

kiezen dit vertrekpunt, maar eindigen ergens anders. In dit hoofdstuk zal ik allereerst ingaan op de 

vraag wat een ervaring eigenlijk is. Daarna leg ik aan de hand van Dewey uit wat een esthetische 

ervaring is. De laatste paragraaf in dit hoofdstuk gaat over de houding die nodig is om een 

esthetische ervaring te krijgen.  

Ervaring van kunst  
 

De ervaring  

Voordat ik hier in ga op de ervaring van kunst, valt er allereerst iets te vertellen over het begrip 

‘ervaring’ zelf. Ervaringen heeft de mens de hele dag. Echter, niet elke ervaring is van even groot 

belang in ons leven. Sommige ervaringen zijn rudimentair en geven weinig betekenis. Ze zijn 

alledaags. Dewey maakt in zijn boek ‘Art as Experience’ een verschil tussen het hebben van zomaar 

ervaring en het hebben van een ervaring: ‘Things are experienced but not in a way that they are 

composed to an experience’51. Er zijn twee aspecten van een ervaring die Dewey noemt die het 

onderscheiden van ´zomaar´ ervaring. Allereerst is een ervaring een ervaring je overkomt als iets 

‘volbracht’ is; ´We have an experience when the material experienced runs its course to fulfillment´52. 

Als de eindstreep in zicht is krijgen we een ervaring van eenheid. Deze ervaring geeft ons een 

bevredigend gevoel. Het moment dat je weet dat een spel afgelopen is, of dat het boek dat je aan 

het schrijven bent af is, zorgt voor een ervaring van het volbrengen van een taak. Dit gevoel is anders 

dan als je ergens mee moet stoppen, bijvoorbeeld omdat het spel te lang duurt. Een ervaring heeft 

een eigen, geïndividualiseerde kwaliteit en staat op zichzelf: ‘Such an experience is a whole and 

carries with it its own individualizing quality and self-sufficiency. It is an experience.’ 53.  

Ervaring als voedingsbodem tot bezinning is ook in andere humanistische literatuur een 

veelbesproken onderwerp. Volgens Jaap van Praag(1978) krijgen sommige ervaringen een bijzondere 

plaats: ze krijgen door hun betekenis het karakter van richtpunten waar omheen nieuwe ervaringen 

gerangschikt worden.54 Bij tijd en wijle zetten ervaringen ons aan tot bezinning op ons leven en laten 
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ze ons even halt houden. Dat kan zijn als we naar een heldere sterrenhemel kijken en gegrepen 

worden door ontzag voor het heelal; of bij het lezen van een aangrijpend boek.55  

 

Een drieslag 

In het lezen over ervaringen ben ik drie soorten ervaring tegengekomen. Allereerst herken ik  de 

alledaagse ervaring, die voor het grootste gedeelte langs je heen gaat. De esthetische ervaring zoals 

Gadamer die weergeeft volgt daarop. Die maakt dat we een diep gevoel van leven ervaren. En de 

kernervaring zoals Alma die omschrijft doet ons op onze grondvesten schudden. Hieronder een 

overzicht.  

 

De alledaagse ervaring is een ervaring waarin er wel interactie is met de omgeving, maar die niet 

zorgen voor inzichtgevende momenten. Deze alledaagse ervaring zorgt voor alledaagse zingeving. 

Stel, ik zit op de fiets om boodschappen te doen. Dan gebruik ik mijn fiets, de weg en de rit erheen 

als middel om doelmatig te handelen, namelijk mijn boodschappen doen. Ik ervaar wellicht de wind 

en het geluid van het verkeer, maar verbind mijzelf niet steeds existentieel aan deze ervaringen; het 

zijn slechts voorbijgangers in mijn tocht.  

De esthetische ervaring staat tussen de alledaagse, gewone ervaring en de kernervaring in. Deze 

ervaring is wellicht minder overdonderend dan de kernervaring, maar is van een ander niveau dan de 

alledaagse ervaring. ‘Esthetische ervaringen kunnen in ons leven van alledag opgeroepen door een 

voorwerp of een situatie die we aandachtig waarnemen en waar we vreugde aan beleven’. 56 Tijdens 

hetzelfde ritje naar de supermarkt kan ik mijzelf oefenen in het vinden van vreugde aan deze tocht. 

Aandacht hebben voor waar ik fiets, wie ik tegenkom en wat ik zie kan mij helpen om zingeving te 

ervaren. Het ritje wordt niet meer alleen een doelmatig rijden, het ritje kan betekenis krijgen doordat 

ik mijzelf verhoudt tot mijn omgeving, steeds weer opnieuw.  

De esthetische ervaring brengt ons vreugde. Ook volgens Gadamer werkt de esthetische ervaring in 

op ons gemoed: ‘Als we door een museum hebben gelopen, gaan we niet met hetzelfde levensgevoel 

waarmee we naar binnen gingen, weer naar buiten; als we werkelijk een kunstzinnige ervaring 

hebben beleefd is de wereld stralender, lichter, luchtiger’. 57 Gadamer legt hier tevens een link met de 

kunst; de esthetische ervaring is middels kunst te ervaren.  

De kernervaring (vlgs. Alma 2011) daarentegen is er één die ons op onze grondvesten doet 

schudden. Alma omschrijft deze als volgt: ‘Een *…+ ervaring van de schoonheid van de dingen om ons 

heen, kan leiden tot een intens, vitaal gevoel van léven. Een dergelijke beleving duid ik aan met de 

term kernervaring (cf. Van der Lans 1998). Het is een ervaring die niet ongemerkt overloopt in een 

volgende – zoals bij onze alledaagse ervaringen het geval is – maar die duidelijk afgebakend is van 

andere ervaringen en die we ons later nog zullen herinneren.’58 

Deze ervaring kan niet ongemerkt aan je voorbijgaan. Deze ervaring is duidelijk anders en gescheiden 

van alle andere ervaringen. Daarnaast zullen we deze ervaring niet snel vergeten. Deze ervaring stelt 

vragen bij onze normen en waarden, onze aannames en onze vooronderstellingen.59 Hetzelfde ritje 

op de fiets naar de inmiddels bekende supermarkt, maar dit keer wordt ik als door de bliksem 

getroffen door een klein meisje in een jurkje die opgaat in haar bellenblaas spel. Het zonlicht speelt 
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met de kleuren van de geblazen bellen, en zorgt voor een spel van schaduw en licht op haar 

gezichtje. Het zorgt voor een prachtig contrast:de schoonheid van het meisje in haar spel en de 

lelijkheid van de betonnen flats, het puin op de stoep en de afgebladderde verf op de kozijnen. Ik 

maak hierdoor contact met iets hogers, het goede of het mooie dat de wereld te bieden heeft. Ik voel 

me verbonden met het spelende kind, maar voel ook een overstijgende kracht van liefde en 

schoonheid. Deze overstijgende kracht, waarbij verbondenheid met een transcendente werkelijkheid 

wordt ervaren, noemt Dewey een religieuze ervaring. 60 Dit is een verschil met de esthetische 

ervaring. Alma (2011) omschrijft dit verschil als volgt: Beide verwijzen naar een waarheid die zowel 

de subjectieve als de materiële werkelijkheid overstijgt, maar zij verschillen van elkaar in hun 

consequenties. Alleen wanneer een ervaring een duurzame loyaliteit in ons wekt aan een doel dat een 

integrerende kracht in ons leven vormt, spreekt Dewey (1934) van een religieuze ervaring. ‘Religieus’ 

heeft bij hem niet te maken met institutionele godsdienst, maar met de eenheid die iemand kan 

ervaren wanneer zij zich inzet voor een met anderen gedeeld doel. Het verlangen naar transcendentie 

bereikt zo een andere intensiteit dan in de esthetische ervaring.’61 

Een kernervaring is mijns inziens iets dat je maar heel soms overkomt, en de vraag is of dat soort 

ervaringen uit te lokken zijn. Het lijken in alle omschrijvingen telkens ervaringen waarnaar je niet op 

zoek bent, maar die je overkomen op het moment dat je ze vindt. De vraag die daarna open ligt is of 

je hier iets mee wil doen, of dat je de ervaring laat voor wat hij is. Voor mijn scriptie over geestelijke 

begeleiding is volgens mij de esthetische ervaring belangrijk om verder te onderzoeken. Omdat deze 

middels oefening en reflectie zingeving kan bevorderen zoals Alma hierboven al aangaf. De 

esthetische ervaring laat ons niet ongemoeid. Hieronder zal ik verder ingaan op wat de esthetische 

ervaring inhoudt. 

De esthetische ervaring  
In Art as Experience (1934/1980) bespreekt Dewey de esthetische ervaring. De esthetische ervaring is 

volgens Dewey een ervaring die opgedaan wordt door in een bewuste interactie te komen met je 

omgeving. Kunst kan daartoe een medium zijn: ‘in short, art, in its form, unites the very same relation 

of doing and undergoing, outgoing and incoming energy, that makes an experience to be an 

experience’. 62 De toeschouwer krijgt hier een rol toebedeeld van een betrokken persoon die in 

interactie treedt met het kunstwerk. De rol die kunst speelt in de esthetische ervaring is daarmee 

nog niet uitgewerkt. Want de esthetische ervaring kan ook worden verkregen door een meisje met 

bellenblaas op een balkon of door een sterrenhemel. Toch helpt kunst ons om ons te richten op 

andere mogelijkheden, kunst opent onze ogen. Volgens Hans Alma kan kunst ons helpen om in het 

dagelijks leven ontvankelijk te worden voor nieuwe ervaringen: ‘Het belang van kunst is dat zij onze 

ontvankelijkheid en nieuwsgierigheid wekt voor onze omgeving, waardoor wij onze 

ervaringsmogelijkheden verruimen. *…+ Het gaat om wat verwondert of verrast. Kunst kan onze 

aandacht richten op de schoonheid van het alledaagse, op de expressiviteit van de dingen die ons 

dagelijks omringen’.63Dat deze ervaring zingevend kan zijn omschrijft zij als volgt: ‘De hier besproken 

esthetische ervaringen en verbeeldingskracht zijn niet beperkt tot het terrein van de kunst in de 
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beperkte zin van ‘museumkunst’. Zij kunnen opgeroepen worden in het leven van alledag door 

voorwerpen of situaties die wij aandachtig waarnemen en die ons vreugde verschaffen.64 

In het bovenstaande heb ik laten zien dat wij in het dagelijks leven esthetische ervaringen kunnen 

opdoen doordat we geraakt worden door iets dat we zien. Bijvoorbeeld een meisje op een balkon. 

Deze ervaringen doen wij op doordat we een bepaalde houding aannemen naar onze omgeving. 

Omdat de esthetische ervaring een specifieke houding vereist, wil ik daar nog verder op inzoomen.  

 

Drie fasen  

Volgens Dewey (1934)valt de esthetische ervaring uiteen in een drietal fasen; herkenning, ondergaan 

en perceptie. Tijdens de fase van de herkenning vallen we terug op oude schema’s die opgebouwd 

zijn in ons leven. De ervaring is stereotype en betekenisarm. Tijdens deze fase komen we niet tot 

nieuwe inzichten. In een schilderij herkennen we wellicht een gezicht, maar we maken er geen 

contact mee, lopen gedachteloos door. Een lied horen we aan als achtergrondmuziek, we verbinden 

ons er (nog) niet mee.  

Daarna komt er de fase van het ‘ondergaan’ van kunst. Deze fase is receptief en vraagt van de 

ontvanger ook een zekere overgave. Dit proces is een proces van oriëntatie en heroriëntatie. Volgens 

Dewey moet je als ontvanger actief je eigen ervaring creëren. ‘For to perceive, a beholder must 

create his own experience’ 65. Alma maakt hiervoor ook een aanzet als zij schrijft over aandacht als 

spirituele oefening. Belangstelling, moed en het los durven laten van oude patronen(en de angst die 

dit oproept) zijn allemaal delen van deze oefening66. Niet gedachteloos voorbij het schilderij lopen, 

maar aandacht hebben voor de details, de compositie, het lichtval. Je verbindt je met het thema van 

het lied, zoekt naar een treffende regel tekst in de tekst of een mooie rif in het gitaarspel. Alma 

citeert Gadamer (1986): ‘In de ervaring van kunst moeten we leren stil te staan bij het kunstwerk op 

een specifieke manier’.67 De moeilijkheid van het hebben van een esthetische ervaring is dat het niet 

een ervaring is die je zomaar overkomt. Het vereist concentratie, uithoudingsvermogen en de wil om 

het kunstwerk écht te ontmoeten. Om los te durven komen van je eigen kaders en je te laten 

verassen door wat je tegenkomt.  

Tenslotte volgt de fase van de perceptie. Dit is een fase van wederkerigheid in de ervaring, Dewey 

omschrijft dit als volgt: ‘Perception is an act of the going-out of energy in order to recieve*…+’.68. De 

fase van de perceptie laat zich kenmerken door reflectie. Het schilderij wordt nu uitgangspunt voor 

de vraag: wat zegt dit beeld mij? Wat kan ik ermee? Het is een uitreiken naar het object dat ervoor 

zorgt dat je je ermee kunt verbinden.  

In bovenstaand trio vallen heden, verleden en toekomst samen, aldus Dewey. In de herkenning is er 

sprake van het meenemen van je verleden. Het ondergaan van het kunstwerk doe je in het heden. En 

de perceptie stelt je in staat om na te denken over de toekomst.  

Houding  
Er is in voorgaande al het één en ander gezegd over de houding die nodig is om van kunst tot een 

esthetische ervaring te komen. Esthetiek is echter niet alleen het domein van de kunst. De aandacht 

en concentratie die nodig is om tot een esthetische ervaring te komen, kun je in het dagelijks leven 
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ook gebruiken om tot esthetische ervaringen te komen. ‘in order to understand the esthetic in its 

ultimate and approved forms, one must begin with t in the raw;*…+ the sights that hold the crowd- the 

fire-engine rushing by; the machines excavating enormous holes in the ground*…+ The sources of art 

in human experience will be learned by him who sees how the tense grace of the ball-player infects 

the onlooking crowd; who notes the delights of the housewife in tending her plants*…+’. 69 Dewey legt 

hier uit dat schoonheid in het leven van alledag te vinden is. Het is niet voldoende om ons te richten 

op de gestileerde schoonheid van een stilleven, maar juist om te zien dat schoonheid te vinden is in 

de huisvrouw die haar planten verzorgt.  

Andersom kun je zeggen dat kunst ons leert om die schoonheid te zien. Alma zegt hierover: ‘Kunst 

kan onze aandacht richten op de schoonheid van het alledaagse, op de expressiviteit van de dingen 

die ons dagelijks omringen’.70Het is dus een wisselwerking: van kunst leer je over het leven, van het 

leven leer je over kunst.  

De gedachte dat deze levenshouding te léren is, is een belangrijke ontdekking voor mijn scriptie . 

Middels oefening- namelijk aandacht en betrokkenheid- kun je vaker esthetisch ervaringen opdoen. 

Kunst heeft hier een laboratoriumfunctie. Het is een proefopstelling waarin schoonheid te vinden is, 

die je vervolgens in het dagelijks leven kunt toetsen. En andersom geldt net zo goed; het leven is de 

proeftuin voor de esthetische ervaring van kunst. Het gaat hier om het ontdekken van het feit dat de 

houding die zingeving teweeg kan brengen door de esthetische ervaring te leren is. En dat je die 

houding te leren is in het leven en in de kunst.  

Kunst stimuleert ons om buiten onze eigen kaders te denken, mits we daartoe de juiste houding 

kunnen aannemen. Alma en Kaulingfreks (2010) geven dit kernachtig weer: ‘Kunst maakt van ons 

geen passieve toeschouwers. Kunst verandert de manier waarop we naar de wereld kijken en 

stimuleert reflectie op wat vanzelfsprekend lijkt’.71 Reflectie is hier volgens mij de kern; kunst laat ons 

nadenken over onszelf, over onze vaste patronen, waarden en oordelen. Deze reflexieve houding is 

geen aangeboren kennis, maar een kunde die we ons eigen kunnen maken door middel van 

oefening.  

In zijn essay ‘de actualiteit van het schone’ uit 1977 spreekt  Gadamer (1900-2002) over de analogie 

tussen kunst en het kinderlijke spel. Het spel kent geen doelgerichte handelingen zoals het opmaken 

van een bed dat kent, maar vraagt wel om inspanning. Bij het spelletje ‘stoepranden’ is het de 

bedoeling om vanaf een afstandje een bal zó tegen een stoeprand aan te gooiend dat hij op de rand 

terug kaatst. Het doel van het spelletje is niet om de bal te gooien of om de bewegingen te maken, 

maar om het spelletje te spelen. Gadamer legt een analogie tussen de speler en de toeschouwer van 

kunst: ‘de toeschouwer is duidelijk meer dan enkel en alleen een waarnemer die ziet wat er gebeurt, 

maar is als iemand die aan het spel deelneemt, een deel ervan’. 72 Gadamer beschrijft hier een 

betrokken houding op het kunstwerk. Het toeschouwen noemt hij dan ook een ‘geestelijke 

prestatie’.  

Deze manier van kunst beleven vraagt iets van de ontvanger. Het vraagt een betrokken, 

aandachtsvolle houding waarbij je bereid bent om verder na te denken over wat het kunstwerk je 

vertelt. Als toeschouwer ben je actief betrokken in dit proces. Twee voorwaarden voor deze houding 

vielen mij op, en licht ik hieronder toe. Deze twee voorwaarden zijn ontvankelijkheid en receptiviteit.  
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Ontvankelijkheid  

Zowel Dewey als Alma benadrukken het voordeel dat het onbevangen kind heeft ten opzichte van de 

welopgeleide volwassene. Kennis kan de ervaring rationaliseren. Volwassenen laten zich niet zo 

gemakkelijk meer verrassen, staan minder open voor nieuwe ideeën en ervaringen. ‘in de loop van 

onze opvoeding en socialisatie treedt er ‘conventionalisering’ op: we houden vast aan wat vertrouwd 

en sociaal geaccepteerd is, soms zelfs in die mate dat we niet langer in staat zijn de onverkende of 

verrassende aspecten van onze omgeving waar te nemen’. 73  

Alma (2007)verwijst in haar artikel naar de ontwikkelingspsycholoog Ernest Schachtel (1959/1984). 

De ontwikkelingspsychologie van Schachtel kijkt naar de kennis die een klein kind opdoet nadat hij 

het begrip krijgt van de wereld om zich heen. Een pasgeboren baby ervaart de wereld als een 

‘soepje’, alles is nog verbonden met elkaar en er is geen scheiding tussen ik en het andere. Pas na 

een tijd krijgt het kind een besef van zichzelf en het andere. Door middel van spel doet het kind 

nieuwe ervaringen op, en krijgt plezier in de ontdekking van de wereld om zich heen. Er ontstaat een 

nieuwe relatie van het kind tot de wereld, gebaseerd op nieuwsgierigheid en belangstelling voor 

datgene dat hij nog niet kent. Schachtel noemt dit de allocentrische houding. ‘De allocentrische 

houding is een voorwaarde voor de aandachtige betrokkenheid op de wereld [en] stelt ons in staat 

om esthetische ervaringen te hebben wanneer we maar een kunstwerk kijken, naar muziek luisteren, 

een liturgische viering bijwonen en in feite in iedere situatie waarin we door iets verrast worden’. 
74Voor deze aandachtige betrokkenheid of, zo je wil, ontvankelijkheid is moed en vertrouwen nodig 

aldus Schachtel.  

Het spreekt dus niet voor zich dat wij ons ontvankelijk op kunnen stellen in het leven. Het opnieuw 

leren van de ontvankelijke houding is niet gemakkelijk, het leven heeft ons dit immers afgeleerd . 

Kunst speelt een belangrijke rol in het proces van ontvankelijkheid. Alma zegt hierover: ‘Het belang 

van kunst is dat zij onze ontvankelijkheid en nieuwsgierigheid wekt voor onze omgeving, waardoor wij 

onze ervaringsmogelijkheden verruimen. *…+ Het gaat om wat verwondert of verrast. Kunst kan onze 

aandacht richten op de schoonheid van het alledaagse, op de expressiviteit van de dingen die ons 

dagelijks omringen’.75 

Overigens vind ik het belangrijk om hier het onderscheid te maken tussen openheid en 

ontvankelijkheid. Het eerste betekent mijns inziens open staan ‘zonder voorwaarden’, zonder jezelf 

mee te nemen in de ervaring. Terwijl het voor een esthetische ervaring ook belangrijk is om 

levenservaring mee te nemen. Sterker nog, eerder zei Dewey al dat herkenning één van de fases is 

van een esthetische ervaring. Het woord ontvankelijkheid heeft voor mij de betekenis van iets 

kunnen of willen ontvangen. Als je iets ontvangt dat je niet bevalt, kun je het terug geven. Als je iets 

ontvangt dat nog niet voor jou bedoeld is, kun je het wegleggen. Inzichten, verkregen door 

esthetische ervaringen werken volgens mij ook zo; je ‘ontvangt’ datgene waar je aan toe bent, de 

rest blijft nog even ‘in de kast’.  

 

Receptiviteit  

Zoals in de inleiding staat vermeld, richt ik mij in dit onderzoek op receptieve vormen van kunst. 

Maar wat receptief nu precies betekent is dan nog niet duidelijk. De receptieve houding is een aantal 

dingen niet: Receptief staat niet gelijk aan passief, zo stelt Dewey(2005): ‘But receptivity is not 

passivity. It, too, is a process consisting of a series of responsive acts that accumulate toward 

                                                           
73

 Alma(2007), p. 44.  
74

 Alma 2007, p. 43 
75

 Alma 2011 



34 
 

objective fulfillment’. 76 Een receptieve houding is geen achterovergeleunde ‘latende’ modus Een 

receptieve houding naar kunst toe is ook niet het tegenovergestelde van een actieve houding. 

Receptief ervaren van kunst vraagt iets aan de kant van de ontvanger en is in die zin ook actief te 

noemen. Dewey zegt daarover: ‘For to percieve, a beholder must create his own experience. *…+ 

Without an act of recreation the object is not percieved as a work of art. *…+ There is work done by on 

the part of the percipient as there is on the part of the artist. The one who is too lazy, idle, or 

indurated in convention to perform this work will not see or hear’. 77  

Receptiviteit kan dus een zintuiglijke ervaring zingevend maken door reflectie. Stel je eens voor: je 

hoort de hele dag geluid. Dit geluid is soms ‘ruis’, zoals langsrijdend verkeer of de grasmaaier van de 

buren. Soms is het geluid storend, als er geheid of geboord wordt in je nabije omgeving, en ontkom 

je niet aan het geluid terwijl je het wel zou willen. Op een ander moment is het geluid prettig, zoals 

wanneer er een merel onder je dakraam zingt terwijl je langzaam wakker wordt. Geluid kan mooi 

zijn, of fascinerend, of ronduit lelijk en hard. Op het moment dat we geluid componeren, ontstaat er 

muziek en wordt geluid harmonieus. Ritme, timbre, toonhoogte en volume worden op elkaar 

afgestemd en in plaats van een kakafonie van geluid ontstaat een symfonie van klanken. Op dat 

moment verandert niet alleen iets in het geluid dat je waarneemt, er verandert ook iets in de 

luisteraar. Dat wil zeggen, als de muziek die gecomponeerd is ook daadwerkelijk beluisterd wordt. 

Achtergrondmuziek, de zogeheten muzak of elevator music wordt vaak ook ervaren als ruis, en niet 

echt beluisterd. Op het moment dat de toehoorder luisteraar wordt, verandert er in de persoon ook 

iets. Hij reikt uit naar de muziek, verhoudt zich er mee. Hij wordt van een passief toehoorder iemand 

die aandacht heeft voor het gehoorde. Hij staat open voor de klanken, het geluid en verhoudt zich 

ermee. Dit is de kern van receptiviteit, niet alleen ontvankelijk zijn, maar ook het zich reflexief 

verhouden tot de omgeving.  

 

Een voorbeeld  

In het vorige hoofdstuk lazen we hoe Martin Heidegger de ‘wereld’ van de kunst onthulde door te 

kijken naar de verwijzing die de Boerenschoenen maken naar het boerenleven. Hij schreef in 

poëtische taal op wat hij zag ‘achter’ het schilderij: onder andere vette klei, gure wind en rijpe aren. 

In het hier volgende voorbeeld wil ik laten zien hoe het kunstwerk, in dit geval het schilderij ‘Nij 

Bethanië’ uit 1983 van Jopie Huisman, bron is voor persoonlijk zingeving middels een esthetische 

ervaring. Hier is niet de vraag wat het schilderij weergeeft, maar de vraag wat het schilderij (over) mij 

zegt. Wat kan ik leren van de oude en versleten onderbroek van een weduwe, geschilderd door een 

kundig schilder die de moeite neemt om een afgedankt object nieuw leven in te blazen? 

Persoonlijk houd ik erg van kunst waar het leven wordt weergegeven zoals het is. Waar geen 

retouches of kunstgrepen nodig zijn, maar kunst die rauw of rafelig is. Een voorbeeld van een 

schilder die het leven schildert zoals het is, is Jopie Huisman (1922-2000). Huisman verwierf in 

Nederland bekendheid met het schilderen van alledaagse voorwerpen. Hij wordt wel de schilder van 

het mededogen genoemd, omdat hij oog had voor het kleine, het ‘echte’. Huisman was niet bang om 

met zijn voeten in de klei te staan en gaf het leven weer zoals hij dat zag. Hij schilderde onder andere 

het laats overgebleven kledingstuk van een Friese weduwe: haar onderbroek. Het ding was al 

meermalen gestopt en versteld, maar Huisman deed niets af aan de werkelijkheid; elk naadje 

schilderde hij minutieus, elk stiksel precies. Dit deed hij als eerbetoon voor de vrouw, hij wilde haar 
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‘niet belazeren’. De onderbroek wordt een getuigenis van het leven van deze vrouw, en kan worden 

ingezet om ons een spiegel over ons eigen leven voor te houden.  

In het schilderij van Huisman raakt mij de zuiverheid ervan. Er wordt niets verdoezeld, niets 

gladgestreken, maar het is zoals het is. Een oude onderbroek als bewijs van het bestaan van een 

gestorven weduwe. Het raakt me dat iemand de moeite genomen heeft om dit eerbetoon aan haar 

te maken. Zonder dat het belangrijk is wie de vrouw was, wat haar karakter was, ben ik geraakt door 

het leven dat hier in alle eerlijkheid is weergegeven. Het schilderij is voor mij een oefening in 

nederigheid, het is pijnlijk om lang te kijken naar dit stilleven. Het intieme portret van een leven, 

samengevat in een paar sokken en een onderbroek. En dit is wat het schilderij mij oplevert: een 

gevoel van rijkdom, maar ook een gevoel van schaamte; zo intiem heb ik het leven van een oude 

vrouw niet eerder gezien. 

Deze persoonlijke reflectie op dit schilderij is een voorbeeld van hoe kunst als bron van zingeving 

werkt. Het is niet, zoals Heidegger deed, een poging om een algemene waarheid te ontdekken. 

Eerder is het een zoektocht naar het antwoord op de vraag wat dit schilderij (over) mij zegt.  
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Conclusie: zingeving en kunst  
In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de psychologische kant van kunst. Ik ben begonnen met het 

geven van een kort overzicht over de auteurs die ik besproken heb, namelijk John Dewey, Hans Alma 

en Hans Georg Gadamer. Deze auteurs hebben allen iets geschreven over de esthetische ervaring, 

kunst en zingeving. In de eerste paragraaf ben ik ingegaan op de vraag wat de ervaring zingevend 

maakt. Er is een verschil, zo zegt Dewey, tussen ervaring en een ervaring. Er is dus een (kwalitatief) 

verschil in ervaringen te benoemen. Ik kwam tot de conclusie dat er drie soorten ervaringen zijn; de 

alledaagse, de esthetische en de kernervaring. Voor dit onderzoek heb ik de esthetische ervaring 

verder onderzocht.  

De esthetische ervaring is de ervaring die iemand opdoet op het moment dat de persoon  wordt 

gegrepen door een gevoel van schoonheid. Het is een intense ervaring die je confronteert met je 

eigen kijk op het leven. Toch is de esthetische ervaring niet te verwarren met de kernervaring 

vanwege de onvoorspelbaarheid ervan. De kernervaring is een ‘ overvallen worden’, men kan daar 

niet in sturen. De esthetische ervaring is iets waarnaar je op zoek kunt gaan.  

De meeste ervaringsaspecten van zingeving zijn terug te vinden in de esthetische ervaring. Maar de 

meest in het oog springende is het gevoel van welbevinden. Als eerste noemt Alma de esthetische 

ervaring vreugdevol. De esthetische ervaring geeft samenhang doordat het verleden, heden en 

toekomst samenbrengt. Bij Dewey zagen we dat de esthetische ervaring die door kunst wordt 

opgeroepen uiteenviel in drie fasen, namelijk het herkennen, ondergaan en percipiëren. Bij de fase 

van het herkennen krijgt het verleden een plek in de esthetische ervaring. Het ondergaan van kunst 

gaat over het heden, en de fase van de perceptie schijnt een licht over de toekomst.  

Ik heb in de literatuur gezocht naar de manier waarop men een esthetische ervaring kan krijgen. Ik 

heb gezocht naar de specifieke houding die daarvoor nodig is, en kwam er op uit dat 

ontvankelijkheid en receptiviteit twee belangrijke houdingsaspecten zijn om een esthetische 

ervaring te krijgen. Ontvankelijkheid staat volgens mij voor een houding van ‘ willen of kunnen 

ontvangen’. Deze ontvankelijkheid staat in verbinding met de empathische competentie die Alma en 

Smaling benoemen als een van de ervaringsaspecten van zingeving. Ook hier wordt iets gevraagd van 

je inlevingsvermogen, zoals we eerder ook zagen bij de begripsloosheid van Kant. Overigens ben ik 

van mening dat de ontvankelijke houding ook waardevol is. Door ontvankelijk te zijn voor wat de 

esthetische ervaring je te zeggen heeft kun je waarden ontdekken die je leven bepalen.  

Receptiviteit kenmerkt zich door een actieve, aandachtsvolle houding naar het zelf. Het zelf wordt 

onderworpen aan de vraag wat kunst over iemand zelf zegt. Het gaat dus over erkenning van het zelf. 

Daarnaast kenmerkt receptiviteit zich door aandacht voor de wereld om zich heen, en wekt op die 

manier een gevoel van verbondenheid.  

Gadamer heeft met zijn uitleg van kunst als spel en feest de esthetische ervaring die je middels kunst 

kan verkrijgen verder uitgewerkt. Kunst wordt ervaren in de beweging tussen kunstwerk en 

toeschouwer. Het is een spel waarbij de esthetische ervaring in direct verband staat met het 

kunstwerk. Kunst krijgt hier een motiverende rol omdat het de toeschouwer uitnodigt het spel mee 

te spelen. Kunst vraagt de toeschouwer te participeren en zich over te geven aan het kunstwerk, 

zoals bij het feest. Het is een proces waarover je geen invloed kan uitoefenen.  

Kunst heeft voor de esthetische ervaring een laboratoriumfunctie. Het is een proefopstelling waarin 

schoonheid te vinden is, die je vervolgens in het dagelijks leven kunt proberen te vinden. En 

andersom geldt net zo goed; het leven is de proeftuin voor de esthetische ervaring. Door ons te 

richten op schoonheid worden we ontvankelijk voor esthetische ervaringen. 
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De esthetische ervaring zorgt voor een intens contact met de wereld om ons heen, en tegelijkertijd 

brengt het ons ten diepste in contact met ons zelf. Het is een ervaring waarbij we bewust stilstaan bij 

onszelf en onze omgeving. Kunst kan een middel zijn om een esthetische ervaring op te doen. Door 

het bekijken van een schilderij of het beluisteren van een muziekstuk is het mogelijk om een 

esthetische ervaring op te doen. Toch is kunst niet de enige manier om tot een esthetische ervaring 

te komen. In het leven zelf is ook schoonheid te vinden, zoals we zagen met het meisje met de 

zeepbellen. Op die manier ontstaat er een cyclische verbinding tussen kunst en de esthetische 

ervaring: kunst kan worden ingezet om te oefenen in de houding die nodig is om een esthetische 

ervaring te hebben en deze oefening zorgt ervoor dat je zingeving ervaart.  

 

Hieruit concludeer ik dat een zingevende, esthetische ervaring te leren is. Iedereen is in staat om zich 

tot een kunstwerk te verhouden. Twee houdingsvoorwaarden heb ik genoemd, namelijk receptiviteit 

en ontvankelijkheid. Het is de taak van de geestelijk begeleider om dit verhouden mogelijk te maken. 

In een proces van zingeving kan kunst een middel zijn om tot reflectie en inzicht, tot zinervaring te 

komen. Het emotioneel en affectief ervaren van zin maakt deel uit van een zingevingsproces.  

Wat betekent dit nu voor de praktijk van de geestelijk begeleider? Kunst kan en mag een duidelijke 

rol spelen in de praktijk. Het gebruik van kunst kan zingeving bevorderen, zoals we hier gelezen 

hebben. In het laatste hoofdstuk ga ik verder in op de rol van kunst in de praktijk.  
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Kunstproject ‘reflections’, van Tom Hussey, 2011.  
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Hoofdstuk 3 
Een vertaling naar de praktijk  

We hebben in de voorgaande hoofdstukken gezien dat kunst een middel is om zingeving te ervaren. 

Maar wat betekent dit nu voor de praktijk, hoe kan kunst ingezet worden in geestelijke begeleiding? 

In dit hoofdstuk wil ik een antwoord krijgen op die vraag middels het gebruik van casuïstiek. Voordat 

ik hier op in ga, volgt eerst een overzicht van verschillende vormen van geestelijke begeleiding zoals 

Hans Bomhof dit in 2003 in zijn doctoraalscriptie beschreef. Andere auteurs die ik gebruik zijn onder 

andere Jan Hein Mooren en Ton Jorna.  

 

Jan Hein Mooren is de auteur van ‘Bakens in de stroom’ uit 1999. De ondertitel luidt ‘naar een 

methodiek van het humanistisch geestelijk werk’. Mooren heeft in zijn boek een opmaat gemaakt 

voor methodisch werken in de humanistisch geestelijke begeleiding. Douwe van Houten (1947-2010) 

geeft in het voorwoord van ‘Bakens in de stroom’ twee zeer kernachtige omschrijvingen van 

geestelijke begeleiding: ‘dat werk is in zijn kern heel alledaags: het gaat om een gesprek van mens tot 

mens’. En even later stelt hij ‘die praktijk is nogal talig: het gaat om gesprekken’.78 Ik onderzoek 

‘Bakens in de stroom’ op mogelijkheden om de beschreven methodiek te verbreden naar het gebruik 

van kunst in geestelijke begeleiding.  

Ton Jorna schreef in 2008 het boek Echte woorden, een methodiek voor de geestelijk begeleider. 

Deze methodiek gaat over het hebben van raadsgesprekken. Voor mijn scriptie is het interessant om 

te kijken wat kunst ook hier toe kan voegen aan het gesprek.  

Hans Bomhof studeerde in 2003 af aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn afstudeerscriptie ‘Dat 

colbertje is van mijn vader’ gaat over humanistisch geestelijke begeleiding in een verpleeghuis. 

Bomhof maakt in zijn scriptie een interessante driedeling in soorten humanistisch geestelijke 

begeleiding (hij noemt het raadswerk), namelijk het gespreksraadswerk, presentieraadswerk en 

ritueel raadswerk. Deze driedeling is de kapstok waaraan ik uiteenzet hoe kunst ingezet kan worden 

in geestelijke begeleiding.  

Geestelijke begeleiding  
Allereerst een beschrijving van het begrip geestelijke begeleiding:  Volgens de beroepscode van het 

Humanistisch Verbond is geestelijke begeleiding ‘de professionele en ambtshalve begeleiding en 

hulpverlening aan individuen en groepen vanuit en op basis van een humanistische levensovertuiging. 

Zij richt zich op fundamentele vragen en existentiële aspecten van het leven. In een dialogisch proces 

worden cliënten ondersteund met het vinden van eigen antwoorden op levens- en zingevingsvragen. 

Hierdoor kunnen zij samenhang en inzicht in hun 

levenservaringen ontdekken, waardoor hun levensfundament kan worden verhelderd en versterkt 

zodat zij (opnieuw) vorm en inhoud kunnen geven aan een eigen stijl van leven die in 

overeenstemming is met hun eigen waarden en normen’.79 

Een geestelijk begeleider is partner in zingevingsvragen. Met name op momenten dat zingeving niet 

vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld bij  zogenaamde ‘breukervaringen’ zoals bij een ontslag of de dood 

van een dierbare. In deze situaties  kan een geestelijk begeleider, als relatieve buitenstaander, 

gesprekspartner zijn bij zingeving.  

In geestelijke begeleiding zijn verhalen leidend. Jan Hein Mooren spreekt in zijn boek ‘Bakens in de 

stroom’ (1999) over een narratieve benadering in humanistisch geestelijke begeleiding. Hij bedoelt 
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hiermee dat verhalen staan centraal in deze methodiek van humanistische geestelijke begeleiding. 

Door middel van verhalen vertellen zijn mensen in staat samenhang en ordening te ontdekken in hun 

levensverhaal. Mooren noemt dit de zingeving van de ‘betekenisvolle verbanden’. Humanistisch 

geestelijk begeleiders zijn gericht op bestaansvragen, zingevingsprocessen, levensbeschouwing en 

moraliteit. Zij helpen de cliënt zin te geven aan hun bestaan. 

 

Raadswerk  
 

Een belangrijke inspiratiebron voor dit hoofdstuk is de scriptie van Hans Bomhof (2003) ‘dat colbertje 

is van mijn vader…’. Zoals gezegd heeft Bomhof een onderverdeling gemaakt in drie vormen van 

humanistisch geestelijke begeleiding, namelijk gespreksraadswerk, presentieraadswerk en ritueel 

raadswerk. Deze indeling is interessant omdat Bomhof hier het werk van een humanistisch geestelijk 

begeleider vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Interessant voor dit onderzoek is de 

mogelijkheden die kunst biedt in elke vorm van raadswerk die Bomhof hier beschrijft. Ik houd mij 

hier aan de door Bomhof voorgestelde terminologie van raadswerk, waarmee hij doelt op de 

humanistisch geestelijke begeleiding.  

 

Gespreksraadswerk  

Volgens Bomhof is gespreksraadswerk de meest gangbare vorm van humanistisch geestelijke 

begeleiding. Humanistisch geestelijke begeleiding is ooit begonnen met vrijwilligers die in 

ziekenhuizen en bij rampen klaar stonden om met patiënten in gesprek te komen over zingeving80. 

Deze vorm is als volgt samengevat door Bomhof: de geestelijk begeleider is gesprekspartner in 

zingevingvragen. Luisteren, erkennen en in gesprek komen, dat zijn de pijlers van dit type 

raadswerk*…+’.81 Dit type raadswerk kan in een tweegesprek plaatsvinden, maar ook in kleine 

groepjes. Het gaat hierbij om gesprekken ‘waarbij thema’s spelen als rouwverwerking, de balans 

opmaken van je leven, het leren leven met beperkingen, omgaan met afhankelijkheid, zoeken van 

troost, toelaten van verdriet, leren leven met de dood’. 82  

Jan Hein Mooren haalt Jaap van Praag aan over humanistisch geestelijke begeleiding: ‘De 

humanistische begeleiding (is) de ambtshalve, systematische benadering van mensen in hun situatie, 

in een sfeer van veiligheid en empathie, zodanig dat hun vermogen geactiveerd wordt tot zingeving, 

oriëntatie en zelfbestemming, mede door confrontatie met de mogelijkheden van het mens-zijn naar 

humanistisch inzicht, waardoor zij zelfstandig een levensvisie kunnen ontwerpen en hanteren’83. Hoe 

deze ‘systematische benadering’ tot stand komt, wordt verder niet uitgewerkt. Er is in deze definitie 

van humanistisch geestelijke begeleiding ruimte voor andere elementen náást het talig uitwisselen 

van gedachten. We zagen eerder al dat kunst het vermogen heeft om mensen te ‘activeren tot 

zingeving en orientatie’ en dat kunst mensen kan confronteren met hun eigen normen en waarden. 

In bovenstaand citaat komt er nog een dimensie bij, de humanistisch geestelijke begeleiding. 

Hierdoor komen de drie elementen van deze scriptie (kunst, zingeving en geestelijke begeleiding )bij 

elkaar.  
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Ton Jorna bespreekt in zijn boek ‘Echte woorden’ uit 2008 de rol van de geestelijk begeleider. Twee 

belangrijke vermogens die een geestelijk begeleider zou moeten hebben, zijn spiritualiteit en 

authenticiteit . Spiritualiteit omschrijft hij als de ‘onvoorwaardelijke aandacht voor de werkelijkheid’. 
84 De geestelijk begeleider moet spiritualiteit als ‘intrinsiek vermogen’ in kunnen zetten in het 

gesprek. Hierdoor komen de geestelijk begeleider en de cliënt in contact op existentieel niveau, iets 

dat je nodig hebt om een gesprek over zingeving te kunnen voeren, aldus Jorna. Authenticiteit van de 

geestelijk begeleider bevordert volgens Jorna zinvinding ‘doordat het de ander meer zichzelf doet zijn 

en helend kan werken’85 Een geestelijk begeleider moet een ‘enkeling’ zijn, iemand die ‘zichzelf als 

dieptewezen heeft erkend en verkend*…+, een individu dat de opgave die deze potentie inhoudt 

serieus neemt en een kwalitatieve vorm wil gaan geven aan zijn eigen leven*…+’86 Jorna geeft een niet 

mis te verstane opdracht mee voor de geestelijk begeleider: ‘de kwaliteit van dit werk is gelegen in 

mensen die geïnspireerd en inspirerend zijn’. 87 

Naast deze twee vermogens van de geestelijk begeleider schrijft Jorna over de hermeneutische 

competentie van de geestelijk begeleider. Deze moet in staat zijn om de gebeurtenissen van iemands 

verhaal uit te leggen in het tweegesprek. ‘gegeven deze drieslag van gebeuren, verhaal en uitleg 

behelst de hermeneutische competentie het vermogen om menselijke ervaring en innerlijke beroering 

te lezen op existentieel niveau, en daarover met de cliënt in contact te zijn en in de tussenruimte het 

gebeuren zodanig uit te leggen dat de ‘clou’- dat wil zeggen de zin, of wie iemand blijkt te zijn en 

waar het om draait- oplicht. 88 Deze hermeneutische competentie wordt ingegeven door een 

persoonlijke intuïtie.  

 

Presentieraadswerk 

De tweede vorm van geestelijke begeleiding is volgens Bomhof presentieraadswerk. De theorie van 

de presentie komt uit 2001 en is ontwikkeld door Andries Baart. Present zijn betekent zowel 

aanwezig als beschikbaar zijn. Zowel trouw zijn als open staan voor de ander zijn belangrijke noties in 

de presentietheorie.  

Bij presentieraadswerk staat volgens Bomhof de raadsman ‘met de voeten in de modder’. Het gaat 

om het geven van aandacht en betrokkenheid op momenten dat iemand in geestelijke nood is. 

‘Presentie is meeleven, is luisteren en zwijgen, veel zwijgen omdat woorden vaak ontbreken. Meer 

‘zijn’ dan 'doen'. Presentie is meebuigen met iemands onmacht, de weerloze erkenning met lege 

handen te staan.’89  

In presentieraadswerk wordt een bepaald soort houding van de geestelijk begeleider gevraagd. 

Bomhof somt een indrukwekkend rijtje competenties op waaraan de presentiewerker moet voldoen: 

‘Sensibiliteit, gedisciplineerde terughoudendheid, aandacht en toewijding, hermeneutische 

vermogens en methodische inventiviteit, humor en geduld, creativiteit in communicatie en tenslotte 

kunnen hanteren van onmacht’. 90 

Presentie is een moeilijke opgave, zo blijkt uit de woorden van Bomhof. Het komt niet vanzelf om 

trouw te zijn aan een ander. Toewijding, het volhouden, is één van de moeilijkste opgaven voor de 

presentiewerker. Ook Jorna schrijft hierover in zijn boek ‘echte woorden’ uit 2008. Hij wijdt in zijn 
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boek een paragraaf over liefde. Voor geestelijke begeleiding is liefde een belangrijk thema, aldus 

Jorna. Want: ‘In de geestelijke begeleiding stelt de liefde die voortkomt uit het eigen hart de 

begeleider *…+ in staat om vanuit dat eigen hart, van mens tot mens, toegewijd te zijn aan de 

moeilijke situatie waarin de ander verkeert’. 91 De persoon van de geestelijk begeleider is in 

presentieraadswerk echt van belang. In de geestelijk begeleider ziet iemand volgens Jorna een 

betekenisvolle ander, en ‘het is veelal in ontmoeting met een betekenisvolle ander dat het ik toekomt 

aan aanvaarding en overgave’. 92 Presentieraadswerk hangt dus af van professionele trouw, maar 

ook van professionele liefde. Het is een soort zachte aanwezigheid. Present zijn in de dubbele 

betekenis van het woord: aanwezig én beschikbaar zijn. 

 

Ritueel raadswerk 

De laatste vorm van raadswerk die Bomhof omschrijft is het rituele raadswerk. Rituelen zijn een 

manier om op symbolische wijze aandacht te hebben voor de belangrijke momenten van het leven, 

bijvoorbeeld bij dood en leven, bij geluk en lijden, bij onmacht en hoop. Daar waar het leven je 

sprakeloos maakt, kan het ritueel zeggingskracht geven. Bomhof pleit voor het herontdekken van het 

ritueel. De humanisten hebben met het afzetten tegen de religie ook de rituelen in de ban gedaan. 

Zonde, zegt Bomhof. Rituelen kunnen volgens hem juist diepte geven aan zinbeleving: ‘Rituelen 

drukken dimensies als noodlot, onmacht, onvermogen, kwetsbaarheid en tragiek uit. Niet alleen geeft 

het ritueel uitdrukking aan deze dimensies, maar, aldus Bomhof, ‘ De beleving van menselijke 

onmacht en verwondering wint aan diepte wanneer er ruimte is voor rituele expressie’. 93 Het ritueel 

is een niet-talige manier om stil te staan bij de breukervaringen in iemands leven zoals geboorte, 

huwelijk en overlijden. ‘Het ritueel drukt dimensies uit die het menselijk verstand te boven gaan, het 

spreekt een eigen taal waar menselijke logica en ratio tekortschieten. Voorbeelden te over: een 

plechtig aangestoken kaars, het sonore geluid van een klankschaal, geuren van wierook, een buiging 

bij de meditatie of het verheven moment bij twee minuten stilte’. 94 Bomhof maakt een opsomming 

van belangrijke kenmerken van rituelen, namelijk de esthetische, symbolisch, betekenisvolle, 

universele, verbindende, en niet verbale aspecten van een ritueel. Het ritueel is een verheven 

moment van bezinning dat gebruik maakt van esthetische kwaliteit in vormgeving. Dat op 

symbolische wijze verwijst naar universele betekenis en op de manier verbindend werkt tussen 

mensen, maar ook tussen mensen en een transcendente werkelijkheid. Het ritueel is in principe niet 

verbaal, het is een handeling gericht op zinervaring.  

In 2008 heeft Irene van der Hulst een scriptie geschreven over relatievieringen. Hierin citeert zij Jaap 

van Praag die het heeft over rituelen: ‘ [Van Praag] benoemt expliciet dat de vormgeving bij 

geboorte, huwelijk, overlijden daaraan kan bijdragen en tegemoet kan komen aan een meer en meer 

gevoelde behoefte’.95Over het ritueel schrijft Jaap Van Praag in 1981: ‘Hier stuit men op een tegenzin 

bij vele humanisten tegen alles wat op ritualisering lijkt, een tegenzin, die parallel loopt met de eerder 

genoemde bezwaren tegen uitdrukking van gevoelens.96 Toch is Van Praag niet tegen het ritueel, hij 

pleit voor het gebruik van rituelen in humanistisch geestelijke begeleiding: ‘Rituelen en symbolen zijn 

trouwens voor velen de vorm bij uitstek, waarin zij zich ideeën en opvattingen eigen maken. Het 

                                                           
91

 Jorna (2008), p. 287 
92

 Idem, p. 40.  
93

 Bomhof, 2007 
94

 Idem  
95

 Van der Hulst afstudeerscriptie 2008, p. 27 
96

 J.P. van Praag 1981 aangehaald door Van der Hulst 



43 
 

getuigt van eksklusiviteit daarvoor geen ruimte te laten. Men zou het ontstaan er van zelfs kunnen 

bevorderen; niet door ze te bedenken, maar door een klimaat, waarin ze zich kunnen voordoen, en de 

aandacht, waarmee ze worden opgevangen’.97 Van Praag komt hier op voor de rituelen ten bate van 

het humanistisch geestelijk raadswerk. Rituelen horen wel degelijk thuis in een praktijk van een 

humanistisch geestelijk begeleider.  

Humanistisch geestelijk verzorger Neanske Tuinman heeft op de website van het Humanistisch 

Verbond een interview gegeven over het gebruik van rituelen in humanistisch geestelijke 

begeleiding. Zij stelt: ‘Ik vat het ritueel op als een gestileerd handelen waarmee mensen (meestal 

gezamenlijk) op symbolische wijze uiting geven aan hun betrokkenheid op een omvattend 

betekenisuniversum en zin geven aan belangrijke momenten en gebeurtenissen in hun leven’.98 

Tuinman benadrukt in dit interview de hermeneutische competentie die een ritueel begeleider moet 

hebben: ‘Bij een volledig ritueel maak ik altijd gebruik van de vijf verhalende elementen: tijd, plaats, 

personages, thema en een verhaallijn. Bij humanistische rituelen staat daarbij het levensverhaal van 

de persoon centraal. Ik probeer verbinding te maken met de personen die het ritueel willen 

vormgeven en in te leven in wat voor hen belangrijk is’. 99  

Ritueel raadswerk is volgens mij het raadswerk waarbij gestileerd vormgegeven wordt aan 

breukmomenten in iemands leven zoals huwelijk, geboorte en dood. Het ritueel stelt zonder uitleg 

die breukmomenten aan de orde. Het is een manier om zonder woorden aandacht te vragen voor 

iemands pijn, verdriet of juist vreugde en geluk. En juist die woordeloosheid is de kracht van het 

ritueel; dit biedt alle aanwezigen de kans om zich op eigen wijze te verhouden met het ritueel 

waarbij het tegelijkertijd aanwezig zijn bij de handeling een sterk gevoel van verbondenheid teweeg 

kan brengen.  

 

De rol van kunst in geestelijke begeleiding: casuïstiek 

 

De gedachte om kunst in te zetten in humanistisch geestelijke begeleiding is niet nieuw en wordt al 

met succes toegepast in de praktijk. Deze scriptie zou dan ook niet compleet zijn zonder een blik op 

de praktijk te werpen. Derhalve geef ik dan ook graag voorbeelden van hoe kunst wordt ingezet in 

gespreksraadswerk, presentieraadswerk en ritueel raadswerk. Hierbij maak ik de koppeling naar de 

inzichten uit voorgaande hoofdstukken waarbij ik onderzoek welk perspectief op kunst (filosofisch of 

psychologisch) gebruikt wordt bij de desbetreffende casuïstiek. Uiteindelijk hoop ik dan inzicht te 

verwerven over de rol die kunst kan spelen in de verschillende vormen van geestelijke  

begeleiding.  

 

Casus: kunst in gespreksraadswerk  

Wat is de rol van kunst in het gespreksraadswerk? Volgens mij is het in ieder geval belangrijk dat 

kunst kan werken als inspiratiebron. In een groepsgesprek kan kunst een manier zijn om een thema 

aan te halen, of vast te houden. Ik zal dit uitwerken aan de hand van de volgende casus 
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Kunst was in deze groep een structurerend element. Ik gebruikte kunst als manier om een thema te 

introduceren. Hier maakte ik gebruik van het gegeven dat kunst mensen kan verbinden. Door een 

kunstzinnig begin te maken kwam er in de groep een gemeenschappelijke ervaring. 

Kunst verwijst naar een gemeenschappelijkheid zoals we zagen bij de kunstfilosofie van Kant. ‘men 

dingt naar de instemming van iedereen, omdat met daarvoor over een beginsel beschikt, dat voor 

allen gemeenschappelijk is’. 100 Die gemeenschappelijkheid wordt in dit voorbeeld ingezet om een 

thema te introduceren, in dit geval het thema afhankelijkheid.  

Het gedicht van Tellegen gaat over het verleggen van je grenzen, een principe waar patiënten vaak 

mee te maken hebben. In deze betreffende bijeenkomst over afhankelijkheid probeerde ik op 

verschillende invalshoeken dit thema te benaderen. Juist doordat het woord afhankelijkheid niet in 

het gedicht voorkomt, opende zich als vanzelf een gesprek hierover. In dit geval maakte ik gebruik 

van de Heideggeriaanse ‘wereld’ die achter het gedicht te vinden is. Namelijk de ‘wereld’ van ziekte, 

het proces van genezen en de persoonlijke grenzen die daarbij opgerekt worden.  

                                                           
100

 Kant, over schoonheid (1978/1790) p 80.  

Tijdens mijn GB stage in het ziekenhuis in Zwolle, de Isala Klinieken, is mij gevraagd groepswerk op 
te zetten voor de afdeling cardiologie. Deze afdeling heeft een geheel eigen dynamiek door de 
specialisatie ‘harten’. Gerelateerd aan het ziektebeeld merkte ik dat gesprekken snel richting 
existentiële thema’s gingen. Vaak ging het over de dood, eenzaamheid of over de confrontatie met 
de kwetsbaarheid van het eigen lichaam. Daarnaast mochten patiënten de afdeling niet af vanwege 
de veiligheid. De patiënten zijn op deze afdeling eigenlijk tot elkaar veroordeeld. En de derde reden 
voor groepswerk is daaraan gerelateerd dat cardiologiepatiënten vaak lang in het ziekenhuis 
moeten blijven. Een complicatie betekent in sommige gevallen een verlenging van weken, terwijl je, 
als alles goed gaat, met een paar dagen weer thuis kan zijn. 
Een van de kenmerken van de groep was dat het een open groep was. Dat wil zeggen dat de groep 
open was voor iedereen die daar op dat moment behoefte aan had. Behalve dat deze mensen 
toevallig op hetzelfde moment een probleem met hun hart hadden, kenden ze elkaar niet. Er waren 
geen eisen aan leeftijd, levensbeschouwing of achtergrond. Het begin van de groep was steeds een 
openingsgedicht waarin ik het thema van die week introduceerde. Bij het thema ‘afhankelijkheid’ 
was dit het gedicht ‘ik trok een streep’ van Toon Tellegen.  

Ik trok een streep: 
tot hier. 
Nooit ga ik verder dan tot hier. 

Toen ik verder ging 
trok ik een nieuwe streep, 
en nog een streep. 

De zon scheen 
en overal zag ik mensen, 
haastig en ernstig, 
en iedereen trok een streep, 
iedereen ging verder. 

Toon Tellegen 
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In dit gedicht werden de patiënten erkend in hun ziekte, en hun patiënt-zijn. We spraken vervolgens 

over het verleggen van je eigen grenzen als patiënt. Op de manier kreeg het gedicht een motiverende 

werking.  

De inzichten in de psychologie van de kunst spelen hier ook een rol. Door te beginnen met een 

gedicht werd de patiënt uitgenodigd om een aandachtsvolle houding  aan te nemen waarin een 

esthetische ervaring mogelijk werd. In hoofdstuk twee kwam ik tot de conclusie dat de esthetische 

ervaring te leren is. In dit voorbeeld nodigde het gedicht patiënten uit om zich ontvankelijk en 

receptief op te stellen zodat een esthetische ervaring mogelijk werd. De geestelijk begeleider heeft 

hier een bijna educatieve rol om de patiënten te leren zich te verhouden tot het gedicht. Een groot 

verschil met het rituele gebruik van kunst, waarbij het gedicht zou zijn voorgelezen en er vervolgens 

niet op in zou zijn gegaan.  

Kunst bracht een ervaring van verbondenheid teweeg. In de groep kregen de patiënten de ervaring 

van samen een muziekstuk beluisteren, of samen naar een beeld kijken. Deze ervaring betekende 

voor iedereen iets anders, maar het feit dat de ervaring gedeeld werd, was zingevend. Gedurende de 

dagen na de groepssessie merkte ik dat er een andere sfeer hing tussen de mensen uit de groep. Zij 

hadden immers iets gedeeld met elkaar. Zij hadden een gemeenschappelijke ervaring gedeeld die 

van betekenis was.  

 

In het tweegesprek kan kunst ook een bijzondere plek innemen. Kunst werkt dan ondersteunend in 

het levensverhaal van iemand. Kunst gebruik ik hier als instrument voor de hermeneutische 

competentie zoals Jorna dat noemt: het vermogen om iemands levensverhaal te ‘verstaan’ en te 

duiden, en dit vervolgens op terug te geven101. Mijns inziens kan dit ‘teruggeven’ van iemands 

levensverhaal door middel van woorden, maar ook door middel van kunst. Op die manier wordt het 

‘teruggeven’ van het levensverhaal een onderdeel van ‘kunstzinnige hermeneutiek’.  

Nogmaals een casus uit mijn stage, ditmaal van een man die in het ziekenhuis lag nadat hij een auto-

ongeluk veroorzaakt had. Zijn vrouw was op slag dood. Hij lag zwaar gewond op de intensive care.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal zorgde er bij deze man voor dat hij, voor het eerst sinds zijn ongeluk, even zijn ogen 

durfde dicht te doen. Náást het verdriet en het schuldgevoel van het verliezen van zijn vrouw werd 

hij hier middels het verhaal erkend in zijn eigen leed en pijn. Het verhaal zorgde bij de man dat zijn 
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 Jorna (2008), p. 263 e.v.  

Meneer B. was zo ontredderd in zijn situatie dat hij elke stilte die ik liet vallen 
opvulde met woorden. Stilte was te confronterend voor hem. En dit terwijl praten 
ontzettend veel van de man vroeg. Er komt een moment in het gesprek dat ik zijn 
ontreddering niet meer aan kan zien en actie onderneem: Ik doe hem een voorstel: 
‘zal ik een paar woorden voor u spreken?’. Ik voel dat ik voor hem tot uitdrukking 
moet komen. Ik vertel hem een Camino-verhaal, een van de mythes die ik 
onderweg hoorde tijdens mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.  
Het gaat over de driedeling in de weg; het eerste stuk is voor het lichaam, het 
tweede voor de geest en het derde gedeelte is voor de ziel, daar kun je inspiratie 
vinden. Dit vertaal ik voor de man naar zijn situatie; hoe kom je uit het ongeluk, 
wat kan je lichaam nog? Daarna is de vraag hoe je daar vervolgens mee omgaat. 
En als laatste kun je jezelf afvragen hoe je de gebeurtenissen in je leven betekenis 
geeft. (B. Hallo, stageverslag 2011) 
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verhaal en dat van zijn vrouw met elkaar verbonden werden zonder dat er de schuldvraag bij te pas 

kwam. De man was zichtbaar opgelucht door het verhaal van de camino, het was op dat moment 

waardevol om te horen dat naast de geest en de ziel het lichaam ook aandacht mocht hebben. 

 

De rol van kunst in gespreksraadswerk 

Gespreksraadswerk is de oorspronkelijke vorm van geestelijke begeleiding. Het gespreksraadswerk 

laat zich volgens Bomhof kenmerken door luisteren, erkennen en in gesprek komen met elkaar. Toch 

zijn woorden niet altijd voldoende. In gesprek komen met elkaar vereist dat je elkaars taal spreekt en 

dat je elkaar verstaat. Soms kunnen woorden niet vatten wat je wilt zeggen. In dat geval heeft kunst 

een eigen zeggingskracht.  

Kunst in gespreksraadswerk is onderdeel van het proces van betekenisgeving. Gespreksraadswerk is 

volgens Bomhof in hoge mate een cognitieve bezigheid. Daardoor kan kunst in gespreksraadswerk 

gebruik maken van de inzichten die de filosofie ons te bieden heeft. Namelijk dat het kunstobject een 

waarheid kan onthullen die samenhang creëert. Deze waarheid is zowel persoonlijk als 

algemeengeldig. Volgens het filosofische perspectief stelt  het kunstobject een doel voor de 

toeschouwer, het voorziet in een morele horizon waarbij de toeschouwer kan voelen: dit is hoe het 

moet zijn. Daarnaast kunnen de inzichten uit de psychologie ook een rol spelen. Het kunstobject 

heeft een motiverende werking voor de toeschouwer die hier ontvankelijk voor is. En de esthetische 

ervaring die hier gedeeld wordt brengt een gevoel van welbevinden.  

Kunst kan in gespreksraadswerk meer bieden dan een mooi plaatje, een fijn gevoel of een leuk 

tijdverdrijf zoals ik in hoofdstuk twee al concludeerde. Zingeving is te vinden in het kunstwerk als 

object en gespreksraadswerk neemt dit als uitgangspunt voor het gebruik van kunst.  

De cognitieve gerichtheid van het gesprek kan worden verrijkt door het symbolisch gebruik van 

kunst. De ‘wereld’ achter het kunstwerk wordt onthuld door een gesprek aan te gaan over wat 

iemand er in ziet. Het gedicht van Tellegen is daarvan een goed voorbeeld; de aanwezigen in de 

groep konden het gedicht op zichzelf betrekken, maar iedereen had er zijn eigen reflectie op, zijn 

eigen gedachtes bij. En die persoonlijke en tegelijkertijd gezamenlijke ervaring zorgde voor een 

gevoel van verbondenheid met de groepsleden onderling en met zichzelf, en samenhang in het eigen 

levensverhaal. Het gesprek dat hierdoor op gang kwam, maakte dat iedereen elkaar en zichzelf 

erkende.  

Zoals ik al eerder stelde, voel ik een zekere urgentie om kunstfilosofie te koppelen aan de praktijk 

van zingeving, en volgens mij zijn dit twee voorbeelden van hoe dat in de praktijk werkt. De kunst die 

ik in bovenstaande casuïstiek heb ingezet, creëerde een gevoel van verbondenheid. In beide gevallen 

maakte ik gebruik van de verwijzing naar de ‘wereld’ achter het kunstwerk.  

 

Twee vermogens die een geestelijk begeleider volgens Jorna moet hebben zijn authenticiteit en 

spiritualiteit. Hiermee bedoelt hij een zekere diepte die de geestelijk begeleider moet hebben ten 

opzichte van zichzelf en het leven. 102 Daarnaast benadrukt Jorna de hermeneutische competentie 

die de geestelijk begeleider moet hebben om een verhaal te kunnen lezen ‘op existentieel niveau’. 

Deze competentie wordt ingegeven door persoonlijke intuïtie.  

Die intuïtie is te ontwikkelen. Niet alleen in het gesprek zelf, maar ook in het gebruik van kunst in 

raadswerk. Volgens mij is het belangrijk dat de geestelijk begeleider die gebruik wil maken van kunst 

als element in gespreksraadswerk van belang dat hij zich oefent in zijn eigen ‘kunstzinnige 
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 Jorna (2008), hoofdstuk 1 
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humuslaag’. En dus uit het hoofd beelden op kan roepen, verhalen kan reproduceren en gedichten 

kan voordragen.  

Het vraagt nogal wat ‘kunstzinnige kennis’ van de geestelijk begeleider om het juiste lied aan te 

heffen, het juiste beeld terug te geven, het juiste verhaal te vertellen. Mijn ervaring is dat je in de 

loop van de tijd een ‘kunstzinnige humuslaag’ opbouwt. Verhalen die je hoort, beelden die je 

bijgebleven zijn, gedichten die je memoreert en liederen die veel zeggen kun je in de praktijk 

inzetten. Niet alleen het kennen van kunst, maar ook het op de juiste manier inzetten is van belang. 

Hiervoor is het belangrijk om je te oefenen in ‘kunstzinnige hermeneutiek’, het verstaan van iemands 

verhaal en het op kunstzinnige wijze ‘teruggeven’. Oefening baart in dit geval kunst.  

Casus: kunst in presentieraadswerk 
 

Binnen het presentieraadswerk zie ik ruimte voor het gebruik van kunst. In de originele vorm was 

presentie een manier voor pastoraal werkers om contact te krijgen met buurtbewoners en achter de 

voordeur te kunnen komen. Hun aanwezigheid was een manier om te laten weten dat ze beschikbaar 

waren, present waren. Presentie heeft te maken met ‘je laten zien’.  

Als geestelijk begeleider kun je op verschillende manieren laten weten dat je er bent. Je kunt, zoals in 

het onderzoek van Andries Baart, op een bankje in een wijk gaan zitten en kijken wat er op je pad 

komt. Door beschikbaar te zijn kun je verrassende ontmoetingen hebben. Maar je kunt ook 

beschikbaarheid tonen door kunst in te zetten. Kunst is aanwezig op elk moment van de dag. Door 

aandacht te schenken aan de esthetiek van de omgeving laat een geestelijk begeleider zien dat zij 

oog heeft voor de omgeving, bijvoorbeeld door het vorm geven van een stiltecentrum. Een mooi 

vormgegeven stiltecentrum is daarnaast een visitekaartje voor een dienst geestelijke begeleiding.  

Het bezoeken ervan,te midden van de hectiek van het ziekenhuis, de sleur van het verpleeghuis of de 

eenzaamheid van een justitiële inrichting kan een stiltecentrum een esthetische ervaring 

teweegbrengen. Door het gebruik van kunst in een stiltecentrum biedt je de mogelijkheid tot 

zinervaring in kunst.  

Op sommige momenten is het prettig te weten dat er een moment van rust, een moment van 

bezinning in stilte mogelijk is. Niet alleen de rust en de leegte zorgt voor dit moment van bezinning, 

maar (juist) ook de aanwezigheid van een blikvanger zorgt voor verstilling en overdenking. Het 

stiltecentrum is bij uitstek een plek waarbij kunst een grote rol kan spelen. Het beeld of het 

bloemstuk is een manier van presentie die een stille aanwezigheid kan vertolken.  

In een stiltecentrum kan een geestelijk begeleider een plek creëren voor iedereen die behoefte heeft 

aan een moment van bezinning. Een goed vormgegeven stiltecentrum doet recht aan de esthetische 

kant van uiteenlopende levensbeschouwingen.  

Kunst inzetten in presentieraadswerk is zeker geen vervanging voor de presentiewerker in zijn trouw, 

moed, professionele volharding, enzovoorts. Maar ik denk wel dat kunst een rol kan spelen in het 

zichtbaar maken van het stille werk dat presentieraadswerk is.  

Overigens is een stiltecentrum niet het enige voorbeeld van het gebruik van kunst in 

presentieraadswerk. Ik denk aan de bloemstukken die in het verpleeghuis waar ik werk altijd nog in 

de hal blijven staan na de zondagsvieringen. Of het schilderij dat in de gang hangt met de 

levensmotto’s van cliënten er op geschilderd. Zo zullen er in het werkveld nog meer ‘juweeltjes’ te 

vinden zijn waarbij een grote rol is weggelegd voor kunst in presentieraadswerk.  
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De rol van kunst in presentieraadswerk  

In presentieraadswerk is een belangrijke rol weggelegd voor de geestelijk begeleider. Er wordt een 

appèl gedaan op professionele toewijding en professionele liefde. De rol van de geestelijk begeleider 

is die van betekenisvolle anders, aldus Jorna. 103  

Het lijkt tegenstrijdig om kunst in presentieraadswerk in te zetten, vanwege de vele professionele 

competenties die gevraagd worden van de geestelijk begeleider. Toch meen ik dat kunst ook hier een 

rol kan spelen, met name in het aanwezig zijn. De rol van kunst in presentieraadswerk is volgens mij 

ruimte te bieden voor zinervaring op non-invasieve, dat wil zeggen zachte, aanwezige wijze.  Het 

voorbeeld dat ik noemde, het stiltecentrum, probeert een plek te creëren waar mensen met 

verschillende levensbeschouwelijke achtergrond zingeving kunnen ervaren. Door ruimte te laten 

voor verschillende religies en levensbeschouwingen kan kunst in het stiltecentrum een oase van rust 

bieden in een anders hectische omgeving.  

Kunst in presentieraadswerk is zingevend omdat het uitgaat van de ervaringsaspecten van zingeving 

in het kunstwerk zélf zoals het filosofische perspectief op kunst eerder leerde. Allereerst is de 

esthetische waarde van het kunstwerk in het stiltecentrum belangrijk; het moet mooi zijn, en dus 

‘welbehagen’, aldus Kant. Daarnaast moet het mooi zijn voor een breed publiek, en niet alleen voor 

‘kenners. In Kants woorden, hoef je geen begrip te hebben om zingeving in het kunstwerk te vinden.  

Het kunstwerk maakt in Heideggers termen gebruik van de transcendente ‘wereld’ achter het 

kunstwerk.  Het probeert recht te doen aan een breed spectrum van levensbeschouwingen en 

verwijst op die manier naar algemeengeldige waarheid.  

 

Ook maakt kunst in presentieraadswerk gebruik van de inzichten van het domein van de psychologie:  

de esthetische ervaring. ik sta nog even stil bij het gebruik van kunst in het stiltecentrum. Doordat je 

een moment in stilte doorbrengt, buiten de alledaagse werkelijkheid, kun je worden geconfronteerd 

met je eigen kijk op het leven. Maar breder gezien kan kunst in presentieraadswerk een esthetische 

ervaring teweegbrengen doordat het, in Gadamers woorden, uitnodigt om een spel mee te spelen; 

het spel van de kunst. Het spel kenmerkt zich door een beweging die wel inspanning vereist maar 

waar geen vooropgesteld doel aan vast zit. Je kunt je door het kunstwerk laten raken, maar hoe je 

geraakt wordt is niet van tevoren vast te stellen. Het betreden van een stiltecentrum is in die zin 

‘doelloos. Een ander begrip van Gadamer was het feest. Het feest kenmerkt zich onder andere door 

een eigen tijd. In een stiltecentrum lijkt tijd een relatief begrip. Als je een stiltecentrum betreedt, 

neem je hier doorgaans de tijd voor. De esthetiek van het stiltecentrum leent zich doorgaans niet 

voor haast en stress, maar juist voor rust en ‘de tijd nemen’. Het is een uitnodiging om het feest mee 

te vieren.  

 

 In de esthetische ervaring kun je doelgerichtheid ervaren. Hier is een voedingsbodem voor het 

ontmoeten van transcendente waarden zoals schoonheid of het goede. Kunst in presentieraadswerk 

creëert samenhang doordat het aandacht schenkt aan schoonheid in het leven en ruimte biedt voor 

existentiële zingeving. De voorwaarde voor een esthetische ervaring is dat je aandacht hebt voor 

schoonheid, ook in het dagelijks leven. Ik noemde eerder de voorwaarden van een ontvankelijke en 

receptieve houding. Kunst kan een oefening zijn in deze aandachtsvolle houding. Het kunstwerk in 

het geval van presentieraadswerk biedt hier de ruimte voor.  

                                                           
103

 Jorna (2008), p. 40 
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Presentieraadswerk kenmerkt zich door de tweeslag aanwezig en beschikbaar zijn. Hier is een 

belangrijke rol weggelegd voor de persoon van de geestelijk begeleider. In presentieraadswerk 

worden hoge eisen gesteld aan de geestelijk begeleider. Deze moet onder andere sensibel zijn, 

gedisciplineerd terughoudend, aandachtsvol en toegewijd zijn;een betekenisvolle ander zijn. 

Ik heb laten zien dat in presentieraadswerk kunst een zekere rol kan spelen, bijvoorbeeld in een 

stiltecentrum. Maar ook dat dit geen vervanging kan zijn voor de presentiewerker. Kunst kan 

aanwezig zijn, maar niet beschikbaar zoals een presentiewerker dat is.  

 

Casus: kunst in ritueel raadswerk  

In het geval van ritueel raadswerk ligt het gebruik van kunst voor de hand. Bomhof (2003) zei eerder 

al: Voorbeelden te over: een plechtig aangestoken kaars, het sonore geluid van een klankschaal, 

geuren van wierook, een buiging bij de meditatie of het verheven moment bij twee minuten stilte’. 104 

Rituelen bieden ruimte voor kunst als esthetische ervaring, als moment van bezinning. Kunst heeft 

bijvoorbeeld bij het houden van vieringen een bijzondere rol. Bomhof: ‘Een voorbeeld van een 

veelvuldig toegepast humanistisch ritueel is een bijeenkomst ter herdenking van overleden bewoners 

van een zorginstelling voor medebewoners, familie en medewerkers in de zorg. Dan worden onmacht 

en verdriet rondom de dood betekenisvol, in lotsverbondenheid met elkaar en op oogstrelende wijze 

gedeeld. Dat gebeurt met de symbolische taal van muziek, poëzie, kaarslicht, het plaatsen van rozen 

en een plechtig zwijgen in stilte’.105  

Op 17 januari 2010 gaf Bert de Haar, geestelijk begeleider van de Isala Klinieken in Zwolle, een radio-

interview over rituelen in de zorg106. Hieronder heb ik dit interview uitgewerkt om aan te geven hoe 

rituelen in de praktijk kunnen werken. De Haar is katholiek geestelijk begeleider, en geeft hier 

antwoord op de vraag hoe rituelen er uit kunnen zien bij mensen die niet religieus zijn.  
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 Bomhof (2003), p. 26 
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 De Haar in ‘een halfuur Humanisme’, op RTV Oost, januari 2010 

‘ … Soms moet het ook met beelden. Ik werd op een gegeven moment geroepen door de verpleging 
bij een meneer die daar al een tijdje lag met een steeds ernstiger wordende spierziekte. de eerste 
paar keer dat ik bij hem kwam kon hij ongeveer een kwartier aan en dan was hij zo moe, dan viel 
hij zo ongeveer in slaap. En die meneer die kwam oorspronkelijk uit Utrecht maar woonde in Hoorn 
omdat zijn dochter daar woonde. Als ik dan vroeg hoe het met zijn dochter was, ging het er niet zo 
goed mee. In Utrecht had hij een failliet huwelijk achter zich liggen. Waar ik het ook met de man 
over wilde hebben, het was altijd ellende. Bijna wanhopig vroeg ik hem in de vierde ontmoeting: ‘is 
er iets in uw leven waar u gelukkig mee bent? Waar u tevreden mee bent? En toen beschreef hij 
dat hij zelf een boot gemaakt had, en hij beschreef het moment dat hij op die boot de haven van 
Harderwijk was binnengezeild, alleen maar op de stroom van die golven, niet op de wind of zo. En 
dat was een gesprek van bijna een half uur. Het leek alsof hij nog heel veel kracht had. Toen heb ik 
een foto gevonden en voor hem gekocht van een boot die je ziet op het water, die weerspiegelt op 
het water en waarvan de schaduw ook nog een keer op de bodem lijkt te vallen. Drie keer dat 
schip, en de stroom waarin die gaat. Want het was met de boot van die meneer niet goed gegaan. 
Door zijn ziekte kon hij hem niet meer onderhouden en was hij verrot en uiteengevallen. Maar, had 
ik gezegd, hij is er nog wel een beetje, in die stroom, denk ik. Denkt u ook niet? Ja, dat dacht hij 
misschien wel. Het overhandigen van die foto, dat was mijn ritueel eigenlijk. Het overhandigen van 
die foto en te zeggen kijk, er is die boot maar er is ook schaduw en ook stroming waarin die boot 
drijft.  
Een paar weken later ging hij dood. En het moment dat het afliep en hij alleen nog in leven 
gehouden werd door pijnstilling en medicamenten, riep de verpleging mij weer bij hem. En daar zat 
zijn ex-vrouw in een hoek van de kamer en zijn dochter aan zijn bed. En toen ik binnenkwam zei die 
vrouw ‘een geestelijk verzorger, die heeft hij niet nodig’ . Maar ik pakte die foto en hij begon te 
huilen. En we hebben het nog over die stroom gehad. En ik denk dat dit het tweede ritueel was. 
Iets concreets, die boot, de ervaring van de stroom die hem draagt, werd toen weer heel levend 
voor die man en daarmee kon hij zijn laatste reis aan’. 
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In deze casus zie ik een zekere overeenkomst met het gebruik van kunst in gespreksraadswerk, en 

wellicht liggen de twee ook niet ver uit elkaar. Twee verschillen wil ik hier wel benoemen.  

De eerste is de gestileerdheid van het ritueel ten opzichte van de spontaniteit van het gebruik van  

kunst in het tweegesprek. Een ritueel is in mijn ogen (naar o.a. Tuinman) een gestileerd moment van 

bezinning. Het is als het ware bezinning ‘ op voorbedachte rade’. De Haar had zoals we hierboven 

lazen, een foto gevonden en aangeschaft voor een cliënt. Dit beeld heeft hij op voorbedachte rade 

meegenomen en laten zien aan de man. In het geval van het spontaan aanheffen van een lied of het  

vertellen van een verhaal is geen sprake van een (samen) vormgegeven ritueel, maar het teruggeven 

van iemands verhaal op eigen wijze. Het gebruik van kunst in gespreksraadswerk kenmerkt zich mijns 

inziens door de spontaniteit ervan, kunst in ritueel raadswerk is vooraf bedacht.  

Daarnaast wordt het kunstwerk tijdens het ritueel niet uitgelegd. Een ritueel is een handeling, die 

niet vraagt om uitleg. Tijdens herdenkingen klinkt er vaak ‘ineens’ muziek. Dit gaat zonder inleiding 

vooraf of beschouwing achteraf. Er komt geen uitleg aan te pas en er is op het moment van het 

ritueel geen dialoog met de aanwezigen. Iedereen mag op het moment dat de muziek klinkt zijn 

eigen ervaring hebben zonder dat daar woorden aan worden gegeven. In gespreksraadswerk zie je 

juist vaker dat het opzetten van een plaat zorgt dat mensen met elkaar in gesprek raken. Het doet 

denken aan iets van vroeger, het is ‘gewoon mooi’ of juist niet om aan te horen.  

 

De rol van kunst in ritueel raadswerk 

De rol die kunst kan spelen in ritueel raadswerk is die van het symbool . Gadamer (1978) stelt kunst 

voor als symbool waarbij kunst verwijst naar een transcendente werkelijkheid. Humanistisch 

geestelijk verzorger Neanske Tuinman legde ook de nadruk op het symbolisch gebruik van kunst bij 

rituelen: ‘Ik vat het ritueel op als een gestileerd handelen waarmee mensen (meestal gezamenlijk) op 

symbolische wijze uiting geven aan hun betrokkenheid op een omvattend betekenisuniversum en zin 

geven aan belangrijke momenten en gebeurtenissen in hun leven’.107 Het ritueel gebruik van kunst 

zorgt voor een zinervaring die transcendent is ten opzichte van ‘het omvattend betekenisuniversum’. 

En tegelijkertijd samenhang in iemands leven aanbrengt door stil te staan bij de breukmomenten in 

iemands levensverhaal. De verhalende elementen (tijd, plaats, personage, thema en verhaallijn) 

versterken die samenhang nog eens in het ritueel zelf. In ritueel raadswerk wordt gestileerd 

vormgegeven aan breukmomenten. 

Ritueel raadswerk maakt vooral gebruik van de inzichten uit de esthetische ervaring die kunst teweeg 

kan brengen zoals we zagen in hoofdstuk drie.  

In rituelen wordt doorgaans weinig uitleg gegeven, vaak gaat er juist kracht uit van de stilte, de 

sereniteit van het ritueel. Een ritueel moet je doen, niet uitleggen. Kunst kan hier een krachtige 

ervaring teweegbrengen doordat een breukervaring gekoppeld wordt aan een gestileerd moment 

van bezinning.  

Geestelijke begeleiding, zingeving en kunst 
 

In dit hoofdstuk heb ik de verdeling van geestelijke begeleiding volgens Bomhof gevolgd; het 

gespreksraadswerk, het presentieraadswerk en het rituele raadswerk. Ik heb andere bronnen 

gebruikt om de begrippen gespreksraadswerk, presentieraadswerk en ritueel raadswerk verder uit te 

werken. Dit heb ik gedaan om een kader te scheppen waarin kunst een breed gedragen plek kan 
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verwerven in humanistisch geestelijke begeleiding. Het valt op dat in de verschillende definities van 

humanistisch geestelijke begeleiding plek lijkt te zijn voor kunst náást het begeleidingsgesprek.  

Aansluitend heb ik door middel van casuïstiek aangegeven hoe kunst in geestelijke begeleiding 

ingezet wordt. Ik heb uitgelegd wat de rol is die kunst daarin speelt en hoe dit te verbinden is met de 

inzichten uit de kunstfilosofie en de psychologie van de kunst.  

In de verschillende vormen van geestelijke begeleiding is er plek voor kunst. Mijns inziens is het 

gebruik van kunst een verrijking voor het raadswerk. In kunst wordt zonder woorden soms in één 

oogopslag duidelijk wat iemand wil zeggen. Ik denk aan het eerder beschreven schilderij van Jopie 

Huisman dat mij bij het zien ervan onmiddellijk een gevoel van nederigheid bezorgde. Maar ook aan 

het gedicht van Toon Tellegen dat ruimte bood voor een persoonlijke reflectie op patiënt-zijn, zonder 

dat het woord patiënt genoemd werd.  

Kunst krijgt bij elke vorm van raadswerk een aparte status. In gespreksraadswerk kan het gebruikt 

worden als manier om een groep te structureren of als verdieping van een bepaald thema. In 

presentieraadswerk heeft het kunstwerk de functie van aanwezigheid doordat het er ten alle tijden 

ís. In ritueel raadswerk heeft kunst de functie van het slaan van een piketpaaltje, een verheven 

moment tussen het leven van alledag. En dit verheven moment zorgt voor een gestileerd moment 

van bezinning.  
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Laat  

 

Vertraag.  

Vertraag.  

Vertraag je stap.  

 

Stap trager dan je hartslag vraagt.  

 

Verlangzaam.  

Verlangzaam.  

Verlangzaam je verlangen.  

 

En verdwijn met mate.  

 

Neem niet je tijd.  

En laat de tijd je nemen-  

Laat.  

 

Leonard Nolens (1947)  

uit: Laat alle deuren op een kier 

(Querido 2004)  
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Hoofdstuk 4, conclusie 

 
In dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag hoe kunst als bron van 

zingeving kan worden ingezet in geestelijke begeleiding. Ik heb deze vraag vanuit verschillende 

invalshoeken proberen te beantwoorden. Allereerst heb ik onderzocht welke filosofische 

perspectieven er op kunst zijn volgens twee grondleggers van de kunstfilosofie; Immanuel Kant en 

Martin Heidegger. Vervolgens heb ik gekeken naar de psychologische perspectieven op kunst en 

zingeving met als voornaamste bronnen John Dewey, Hans Alma en Hans Georg Gadamer. Als laatste 

heb gekeken naar hoe kunst in de praktijk ingezet wordt en wat de rol van kunst daarin is. Mooren, 

Jorna en Bomhof raadpleegde ik daarbij. Hieronder volgen mijn belangrijkste conclusies.  

Zingeving is te vinden in het kunstwerk als object  
In de kunstfilosofie van Kant wordt kunst gezien als autonoom object. Zingeving is te vinden in het 

kunstwerk, nog voordat er reflectie aan te pas komt. Kunst opent onze ogen voor schoonheid en 

heeft een eigen bestaansrecht, omdat het een doel in zichzelf heeft. De eigenschap dat kunst 

doelmatig is zonder doel is volgens Kant de reden dat kunst zingevend is. 108 

In het kunstwerk ervaren we volgens Kant een harmonie, we hebben de ervaring dat alles klopt. Dit 

geeft een gevoel van welbevinden. Deze ervaring brengt ons een nastrevenswaardig levensdoel, 

namelijk dat we ons leven ook leven in harmonie met een groter geheel. 109Het kunstwerk motiveert 

ons.  

Volgens Heidegger is kunst een manier om waarheid te onthullen. Het kunstwerk draagt een essentie 

in zich die middels een persoonlijke reflectie te ontdekken is. Deze onthulling is zowel strikt 

persoonlijk als algemeengeldig. Door deze twee eigenschappen zorgt het kunstwerk voor een gevoel 

van verbondenheid tussen mensen. Er is dus een werkelijkheid (het schilderij) en een idee (de 

waarheid). Deze beweging, van ‘werkelijkheid’ en ‘idee’ is ook terug te vinden in de andere 

belangrijke notie van Heidegger, namelijk het idee dat het kunstwerk uit ‘wereld’ en ‘aarde’ bestaat. 

Wereld is een transcendent begrip, dat verwijst naar de waarheid. Het kunstwerk kan als medium 

werken om die waarheid te onthullen. ‘Aarde’ is datgene waaruit het kunstwerk bestaat, het 

materiaal waaruit het is opgebouwd. 110  

Zowel Kant als Heidegger schrijven zingevende eigenschappen toe aan het kunstwerk als object. Het 

kunstwerk kan verwijzen naar een doel, zoals Kant stelt. Er gaat een motiverende werking van het 

kunstwerk uit. Een kunstwerk sticht een gemeenschap en kan daardoor een gevoel van 

verbondenheid teweegbrengen. Het esthetische oordeel zorgt voor een gevoel van welbevinden.  

Heidegger legt nadruk op het onthullende karakter van kunst. Kunst, aldus Heidegger, onthult 

waarheid die verwijst naar een transcendente ‘wereld’, tegenover het materiaal van ‘ aarde’. Het 

gaat hier dus om een verwijzing naar zingeving in het kunstwerk als object.  

Zoals ik al stelde, voel ik de urgentie om kunstfilosofie te koppelen aan de praktijk van geestelijk 

begeleiding. Kunst kan onthullen wat met woorden niet te zeggen is. De ervaring van zin die het 

kunstwerk- vóór taal en vóór het cognitieve begrip- teweeg kan brengen, is specifiek voor het 

kunstwerk. Het is een ervaring van zingeving, bijvoorbeeld doelmatigheid(zo hoort het), 

gemeenschap(wij ervaren dit) en vreugde(belangeloos welbehagen).  
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Het idee dat zingeving in het kunstwerk zelf besloten ligt, komen we tegen in de filosofie van Kant en 

Heidegger. De verschillende vormen van raadswerk maken van dit principe gebruik. In het 

gespreksraadswerk wordt gebruik gemaakt van het idee dat kunst waarheid kan onthullen. Deze 

waarheid is zowel persoonlijk als algemeengeldig. Het kunstwerk kan aanspreken op persoonlijk vlak 

omdat het aansluit in het raadsgesprek. Het kunstwerk doet een appèl op de toeschouwer in het 

proces van zingeving omdat het samenhang creëert in iemands levensverhaal. Ik denk daarbij aan 

het verhaal van de weg naar Santiago de Compostella.  

Volgens het filosofische perspectief stelt  het kunstobject een doel voor de toeschouwer, het voorziet 

in een zingevingshorizon waarbij de toeschouwer kan voelen: dit is hoe het is. Daarbij denk ik aan het 

gedicht van Toon Tellegen. Dit gedicht sprak iedereen persoonlijk aan, maar had ook een algemene 

geldigheid in de groep, namelijk het thema afhankelijkheid.  

De cognitieve gerichtheid van het gesprek kan worden verrijkt door het symbolisch gebruik van 

kunst. De ‘wereld’ achter het kunstwerk onthult zich door een gesprek aan te gaan over wat iemand 

er in ziet. 

In presentieraadswerk zagen we dat er ook gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen die de 

filosofie aan de kunst toezegt. Het ‘presente kunstwerk’ ís er. Het staat er, en doet zonder woorden 

een appèl op de toeschouwer. Kunst moet aanspreken aan een groot publiek, en dus mooi zijn, 

‘welbehagen’ volgens Kant. Daarnaast moet het mooi zijn voor een breed publiek, en niet alleen voor 

kenners. In Kants woorden, hoef je geen begrip te hebben om zingeving in het kunstwerk te vinden.  

Het kunstwerk maakt in Heideggers termen gebruik van de transcendente ‘wereld’ achter het 

kunstwerk.  Het probeert recht te doen aan een breed spectrum van levensbeschouwingen en 

verwijst op die manier naar algemeengeldige waarheid.  

 

Het gebruik van kunst in ritueel raadswerk heeft voornamelijk een symbolische betekenis. Rituelen 

zijn handelingen die kunst inzetten zonder dit uit te leggen.  

 

Esthetische houding is te leren  
In het tweede  hoofdstuk ben in op zoek gegaan naar de zingevende ervaring van het kunstwerk. 

Hiervoor ben ik te rade gegaan bij John Dewey, Hans Georg Gadamer en Hans Alma, die het 

kunstwerk zien als manier om een esthetische ervaring te krijgen. De esthetische ervaring is de 

ervaring die iemand opdoet op het moment dat deze persoon wordt geconfronteerd met een intens 

gevoel van schoonheid. Deze ervaring confronteert met de eigen kijk op het leven. 111 

Zingeving is middels kunst te ervaren. De ervaringsaspecten van zingeving zijn terug te vinden in 

kunst.  

Kunst fungeert als laboratorium; het is een proefopstelling waarin wij leren harmonie en schoonheid 

te ontdekken. Als we ons daar in oefenen kunnen we gemakkelijker schoonheid ontdekken in het 

leven. 112En andersom geldt dit ook; in het dagelijks leven kunnen wij schoonheid ontdekken die 

ervoor zorgt dat we kunst gaan waarderen. 113 
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Ontvankelijkheid en receptiviteit zijn twee belangrijke houdingsaspecten om een esthetische 

ervaring te krijgen. Ontvankelijkheid staat voor een houding van ‘willen of kunnen ontvangen’. 

Receptiviteit is een actieve, aandachtsvolle houding naar de wereld om je heen. 

Een zingevende, esthetische ervaring is te leren. 114Iedereen is in staat om zich tot een kunstwerk te 

verhouden. 

Voor raadswerk is dit een belangrijke ontdekking. Het betekent dat voor de geestelijk verzorger die 

met kunst wil werken een braakliggend terrein is voor cliënten die uit zichzelf niet zo gewend zijn 

met kunst te werken. Niet alleen in het ritueel kan kunst een rol spelen, ook in andere vormen van 

raadswerk kan kunst een rol krijgen.  Hier ligt een wereld open voor de geestelijk verzorger om meer 

kunst in te zetten om andere lagen van zingeving aan te spreken. Maar tevens is er ook een taak voor 

de geestelijk verzorger die met kunst wil werken. Voor cliënten zal het gebruik van kunst in een 

zingevingsproces niet vanzelfsprekend zijn. Voor de geestelijk verzorger is de taak om uit te leggen 

waarom kunst wél een belangrijke rol kan vervullen. Door inspirerend te vertellen, door zelf 

geïnspireerd te zijn en door samen de ontdekkingstocht aan te gaan die zinervaring heet, kan de 

geestelijk verzorger de cliënt mee nemen in een verbeeldingsvolle wereld die verder reikt dan de 

fantasie voor mogelijk houdt. In gesprekken, in groepswerk, bij rituelen én in presentieraadswerk kan 

dit aspect verrassend werken; mensen die niet gewend zijn om over zichzelf te praten kunnen 

middels kunst een ingang krijgen tot hun eigen verbeelding en daarmee een nieuw deel van zichzelf 

ontdekken. Het non-verbale aspect zorgt allereerst voor een ervaring, die middels oefening een 

esthetische ervaring kan worden.  

Bij rituelen, die vaak worden uitgevoerd na breukervaringen in iemands leven, wordt kunst gebruikt 

om opnieuw te leren openstaan voor esthetiek. Door een mooi vormgegeven ritueel kan iemand 

ondanks verdriet, pijn en afscheid, zicht krijgen op wat er nog mooi is. Iemand kan in het ritueel zien 

dat schoonheid ook nog bestaat en dat dit ook kan troosten.  

 

Kunst is een verrijking voor geestelijke begeleiding 
In het derde hoofdstuk heb ik inzichten uit de eerste twee hoofdstukken gekoppeld aan de praktijk 

van de geestelijke begeleider. Ik ben hierbij uitgegaan van de driedeling in raadswerk van Hans 

Bomhof, namelijk het gespreksraadswerk het presentieraadswerk en het ritueel raadswerk. 115 

Het gespreksraadswerk kenmerkt zich volgens Bomhof door luisteren, erkennen en in gesprek komen 

met elkaar. Presentieraadswerk kenmerkt zich door aanwezig en beschikbaar te zijn. Ritueel 

raadswerk is het raadswerk waarbij op gestileerde manier vormgegeven wordt aan breukervaringen 

in iemands leven. In alle vormen van raadswerk heb ik geprobeerd een koppeling te maken tussen 

kunst en zingeving. De cognitief ingegeven zingeving van gespreksraadswerk wordt verlevendigd 

door het gebruik van kunst. De geestelijk verzorger die kunst gebruikt in zijn gesprekken (individueel 

en groepsgewijs), kan daarmee een rijk instrument toevoegen aan de mogelijkheden om in het 

gesprek tot zinervaring te komen. In presentieraadswerk kan kunst een stille aanwezigheid zijn. Het is 

een niet-invasieve uitnodiging om tot zinervaring te komen, bijvoorbeeld in het stiltecentrum. In 

ritueel raadswerk ligt het gebruik van kunst voor de hand. Hier wordt kunst gebruikt om gestileerd 

vorm te geven aan breukmomenten in iemands leven waardoor het een rituele handeling wordt.  

 Ton Jorna noemt spiritualiteit en authenticiteit als twee belangrijke voorwaarden waaraan de 

geestelijk begeleider moet voldoen. 116Daarnaast benadrukt Jorna de hermeneutische competentie 
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die de geestelijk begeleider moet hebben om een verhaal te kunnen lezen ‘op existentieel niveau’. 
117Deze competentie wordt ingegeven door persoonlijke intuïtie. Het teruggeven van iemands 

verhaal kan verbaal; middels het stellen van vragen of het samenvatten van wat iemand verteld 

heeft. Maar het kan ook middels kunst; een mooi beeld, gedicht of muziekstuk kan dit ook 

teweegbrengen. Dan wordt het kunstwerk een hermeneutisch instrument. Ik noemde dit eerder de 

kunstzinnige hermeneutiek; het vermogen om iemands levensverhaal te duiden en terug te geven in 

kunst. een voorbeeld hiervan zagen we in het ritueel van de man en zijn bootje; hier werd een foto 

gebruikt om het levensverhaal van de man te duiden in kunst. op die manier werd een andere 

dimensie ingegaan in het gesprek: het ritueel zorgde voor een verbond tussen de geestelijk 

begeleider en zijn cliënt. Daarnaast zorgde het ervoor dat het verhaal van de man in zijn 

levensverhaal een prominente plek kreeg. Wellicht extra belangrijk omdat het verhaal dat erbij 

hoorde één van de weinige positieve verhalen was die de geestelijk verzorger tot dan toe gehoord 

had van de cliënt.  

De rol van de geestelijk begeleider 
Gaandeweg het onderzoek kwam ik ook antwoorden tegen op andere vragen. Met name de rol van 

de geestelijk begeleider die met kunst wil werken is een gebied waar ik me in eerste instantie niet op 

heb gericht. Zo kwam ik tijdens het literatuur onderzoek steeds meer te weten over rol van de 

geestelijk begeleider. Deze wordt gezien als een partner in zingevingsvragen. 

De geestelijk begeleider kan gebruik maken van de zinvolle orde die in het schilderij te vinden is. De 

‘wereld’ achter het schilderij doet ons beseffen dat er behalve de werkelijkheid ook nog een 

‘transcendente’ waarheid bestaat. Deze bestaat uit morele waardeoordelen over goed en verkeerd 

bijvoorbeeld. Daarnaast is de verwijzing die kunst doet naar ‘aarde’ belangrijk. Het maakt uit of je 

iets mee neemt dat van plastic is of van marmer. Oók het materiaal is belangrijk. Daarbij denk ik 

bijvoorbeeld aan goede cd-spelers met een degelijk geluid, echte bloemen en degelijk 

beeldmateriaal.  

Geestelijk begeleiders die graag met kunst werken, voelen zich door inzichten uit de kunstfilosofie 

gesteund: kunst verwijst naar een utopische werkelijkheid en mensen een nastrevenswaardig doel 

voorhouden. En kunst onthult waarheid waar je met louter woorden niet bij komt. Kunst schept 

gemeenschap doordat het een gemeenschappelijke ervaring teweeg kan brengen. Al deze 

eigenschappen kunnen de geestelijk begeleider de moed geven om kunst te gebruiken in de praktijk.  

De esthetische ervaring vraagt om oefening, niet alleen voor cliënten maar ook voor de geestelijk 

begeleider. Jorna noemt geestelijk begeleiders mensen die inspireren en geïnspireerd zijn118. Het 

hebben van een kunstzinnige ‘humuslaag’ kan ervoor zorgen dat kunst op een natuurlijke manier 

deel uit maakt van de geestelijke begeleiding. Deze ‘humuslaag’ bestaat uit eruit dat geestelijk 

begeleiders kennis opdoen van kunst. Verhalen en gedichten uit het hoofd kunnen vertellen heeft 

een streepje voor op het voordragen uit een bundel, omdat het ‘uit het hoofd’ altijd beschikbaar is.  

Het is belangrijk dat het kunstwerk dat gebruikt wordt, kan worden uitgelegd. In rituelen is het vaak 

niet de bedoeling om kunstuitingen uit te leggen maar tijdens gesprekken is het goed om te kunnen 

vertellen waarom je iets gebruikt. Iets weten van de achtergrond, de auteur of componist kan het 

kunstwerk levendig maken. Een ontvankelijke houding of een reflectieve houding komt niet vanzelf. 

Het is de taak van de geestelijk begeleider om dit verhouden tot kunst mogelijk te maken 
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Uit mijn onderzoek blijkt dat de rol van de geestelijk begeleider die met kunst wil werken verdere 

uitwerking behoeft. Er is meer onderzoek nodig om de rol van de geestelijk begeleider verder uit te 

diepen.  

Geestelijk begeleiders met kunstzinnige bagage hebben een streepje voor bij het gebruik van kunst. 

Maar ik denk dat het hebben van een kunstzinnige opleiding geen vereiste is om te beginnen met het 

verzamelen van kunst en schoonheid om je heen. De geestelijk begeleider die zijn blik richt op kunst 

kan inspiratie opdoen voor zijn werk, maar ook voor zichzelf als persoon. Jorna doet ons beseffen dat 

de persoon van de geestelijk begeleider in het werk van geestelijk begeleiding wel degelijk toedoet.  

Wensen voor de toekomst 
Nu we de meerwaarde van het toepassen van kunst binnen het vakgebied van de geestelijke 

begeleiding kennen, is het zaak om vooruit te kijken. Wat kunnen we met de kennis van nu in de 

toekomst anders en beter doen? Graag werp ik een blik op de toekomst en verken ik de 

mogelijkheden wat ons vakgebied kan met de hier verworven kennis.  

 

Praktijkonderzoek 

Helaas ben ik niet toegekomen aan praktijkonderzoek. Voor mijn onderzoek baseer ik mij op eigen 

ervaringen en verschillende bronnen. Het is daarom interessant om een praktijkonderzoek op te 

zetten naar kunst en zingeving. Mijn vermoeden is, gebaseerd op de vele scripties en casuïstiek uit 

verschillende literatuurbronnen, dat kunst in humanistisch geestelijke begeleiding veel gebruikt 

wordt. Deze praktijkkennis is vaak gebaseerd op ‘tacit knowledge’, onbewuste kennis. Deze kennis uit 

het werkveld kan het begin zijn voor een kwalitatief empirisch onderzoek naar kunst en zingeving in 

geestelijke begeleiding.  

 

Methodiekontwikkeling 

Daarop aansluitend zou het interessant zijn om tot een methodiek te komen voor ‘kunstzinnige’ 

geestelijke begeleiding. Hans Alma benadrukt in ‘De parabel van de blinden’ dat kunst als bron van 

zingeving fungeert. Het zou mooi zijn als dit idee uitgangspunt kan worden voor een 

begeleidingsmethode waar kunst een eigen plaats heeft.  

Er zijn een aantal methodiekboeken uitgebracht de laatste jaren waarin kunst, met name muziek, en 

geestelijke begeleiding samen komen. ‘Ik zou zo graag een ketting rijgen’ uit 2007, en ‘sprekende 

handen’, uit 2010 zijn methodes waar de combinatie van muziektherapie en geestelijke begeleiding 

wordt gemaakt. Deze zijn gemaakt voor en door geestelijk begeleiders en muziektherapeuten die in 

de ouderenzorg werken. De methodes zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en een enthousiasme 

voor een combinatie van deze twee vakgebieden. Met deze scriptie meen ik een voorzet gegeven 

voor een theoretische onderbouwing en een nieuwe kans voor methodiek in de praktijk van 

humanistisch geestelijke begeleiding.  

 

Mastercursus  

In mijn inleiding sprak ik de hoop uit dat mijn onderzoek zou leiden tot een cursus over kunst en 

zingeving. Die wens spreek ik hier nogmaals uit: kunst is een verrijking voor het vak van de geestelijk 

begeleider en zou wat mij betreft een steviger plek mogen hebben in de master van de Universiteit 

voor Humanistiek. Daar waar kunst nu een rol speelt, is dat vaak uit eigen beweging van de 

studenten. Het is een verrijking voor studenten om het belang van kunst in geestelijke begeleiding te 

ontdekken, en daardoor zelf ook meer kunst te gebruiken in hun beroepspraktijk.  
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In de opleiding ligt op dit moment veel nadruk op de cognitief ingegeven praktijk van het 

gespreksraadswerk. Daarmee blijft een heel rijk gebied liggen; het domein van de kunst. Niet alleen 

het uit eigen interesse of hobby inzetten van kunst is belangrijk. Ook zou de universiteit voor 

Humanistiek er goed aan doen haar studenten te stimuleren tot het ontwikkelen van een eigen 

kunstzinnige humuslaag. Het zou het vak verrijken en de geestelijk verzorgers meer mogelijkheden 

bieden om mensen te inspireren.  
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