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Voorwoord  

Hier ligt het resultaat van een jaar lang mijmeren, lezen, honderden gevoerde gesprekken, 

schetsen, schrijven en herschrijven. Hier had ik nog wel een paar jaar mee door kunnen gaan. 

Sterker nog, dat ga ik ook doen en ik denk dat ik het meedraag de rest van mijn leven met als doel 

het bewijs te leveren voor de relatie tussen kunst en ethiek, waarvan ik hoop dat ik die nooit zal 

doorgronden. Het is zo avontuurlijk en oneindig spannend om deze thematiek te onderzoeken 

vanuit verschillende perspectieven; kunstenaars, filosofen, religieuze tradities en wetenschappers 

uit alle hoeken. De inzichten grijpen op elkaar in en verdiepen elkaar, maar vangen het antwoord 
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nooit. Ik ben ervan overtuigd dat een mens als soort niet zonder kunst kan, niet zonder 

verbeelding. Kunst en zijn transformatieve kracht is menselijk; Menselijk, al te menselijk.1   

  Hoewel woorden nooit recht kunnen doen aan mijn dankbaarheid wil ik hier zoals het 

hoort wel een paar mensen bij naam noemen. In willekeurige volgorde wil ik graag bedanken: 

Marieke van den Doel, mijn scriptiebegeleider voor het ondersteunen en de inspiratie tijdens dit 

proces. Ik ben dankbaar voor haar frisse blik en kennis als nieuwe docent in de humanistiek. 

Martien, mijn meelezer, voor zijn scherpzinnigheid, tijd en aandacht. Graag bedank ik hem op 

deze plek ook voor zijn onbegrensde energie en passie tijdens de colleges op de UvH, die mij 

mateloos hebben geïnspireerd; Dr. Sjoerd-Jeroen Moenandar, die verantwoordelijk is voor mijn 

kennismaking met kunstfilosofie en ethiek. Hij was de eerste universitair docent die mij echt zag 

en ruimte gaf en motiveerde om onderzoek te doen en daarin te groeien; Dr. Richard van 

Leeuwen, die me hielp blijven verwonderen en verwoorden; Arthur Schmidt, voor een 

inspirerende werkplek op Randmeer en in Amsterdam, en voor onze ontelbare gesprekken over 

kunst. Opdat er nog ontelbare bij mogen komen; Hidde Roorda, mijn beste vriend, voor zijn 

oneindig optimisme, rust, hulp en liefde; Mijn moeder, die zoveel vertrouwen in mij heeft en voor 

mij interessante krantenartikelen over kunst heeft uitgeknipt en opgestuurd; Hinke en Tsjitske, 

respectievelijk mijn geadopteerde en mijn echte zus, voor hun feedback op mijn stukken 

tussendoor; Rogier Brom, voor zijn geleende boeken en uitgebreid verkennend voorgesprek; Dr. 

Adam Jasper Smith uit Zwitserland, die belangeloos, snel en uitgebreid reageerde op mijn vragen 

over niet te missen literatuur in dit onderzoeksgebied. Al mijn familieleden, vrienden, vrienden 

van vrienden en in het bijzonder Buitenkunst collega's met wie ik mocht spreken over mijn 

onderzoek: Bedankt.   

  

Ymkje S. Faber  

  

  

  

  

 
1 Naar: Nietzsches Menselijk, al te menselijk uit 1878-1879.  
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Abstract [163 wrd]  

Binnen de humanistiek wordt kunst gezien als iets wezenlijks; volgens Alma en 

Smaling verbreedt kunst de wereld van een individu en stimuleert zij reflectie op wat 

vanzelfsprekend lijkt. Deze uitspraak bevindt zich op een macroniveau en zegt weinig 

over de daadwerkelijke werkzame relatie tussen een individu en een kunstwerk. In dit 

onderzoek wordt duidelijk hoe de antropoloog Gell, de kunsthistoricus Freedberg en 

de neuroloog Zeki naar de transformatieve werking van kunst kijken op een micro- en 

mesoniveau. Gell beschrijft de relatie tussen mens en kunstwerk als een soort dialoog, 

Freedberg stelt dat mensen op afbeeldingen reageren alsof ze echt zijn en ze een 

volwaardige rol in het leven spelen, en Zeki begrijpt de ervaring van kunst als een 

zoektocht naar kennis. Uit dit onderzoek blijkt dat afbeeldingen onderdeel zijn van de 

werkelijkheid en dat een mens er in eerste instantie ook zo op reageert. Kunst maakt 

het onzichtbare zichtbaar en speelt daarom een belangrijke rol in de ontwikkeling van 

de mens als geheel.   
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Inleiding  

  Aanleiding  

In de documentaire The End of Fear uit 2017 geregisseerd door Barbara Visser wordt 

onder meer beeldmateriaal getoond uit 1986, toen het schilderij Who's Afraid of Red, 

Yellow and Blue III van Barnett Newman in het Stedelijk Museum werd vernield met 

een stanleymes. Op afbeelding 0.1 is het effect te zien van deze aanval. Dit 

ogenschijnlijk eenvoudige doek met drie kleuren verf roept blijkbaar zoveel woede op 

dat een bezoeker zich genoodzaakt voelt het doek 

kapot te snijden. In de documentaire komt een 

duidelijk aangeslagen Wim Beeren aan het woord, 

destijds directeur van het Stedelijk Museum. Hij 

spreekt over de "moord" op een schilderij. Er 

komen ook twee oud-medewerkers aan het woord, 

die samen terugkijken naar dit voorval. Het is 

opvallend dat zelfs na ruim dertig jaar de dames 

het nog steeds zichtbaar moeilijk vinden om erover te praten. Een kunstwerk kan dus 

veel meer betekenen dan wat het feitelijk is, namelijk in dit geval een gekleurd doek. 

Dit blijkt ook uit de restauratie die daarop volgt voor een geschat bedrag van één 

miljoen gulden en die later veel duurder uit zal vallen. Een mens kan een bepaald 

soort relatie aangaan met een kunstwerk en ik hoop in dit onderzoek te tonen hoe 

dergelijke relatie werkt en waarin die verschilt van een relatie met een alledaags 

voorwerp, zoals een glas of vork.  

  In zijn boek Power of Images uit 1989 vult David Freedberg zelfs een lijvig 

boek met een brede verzameling reacties op kunstwerken. Een reactie op een 

kunstwerk impliceert een soort relatie met het kunstwerk, die twee richtingen op 

werkt.2 De emotionele reacties gaan van hevige verliefdheid tot destructieve haat en 

bevinden zich op het gebied van de psyche, moraal, politiek en religie.3 In zijn boek 

wordt vooral duidelijk dát kunst veel teweeg kan brengen om heel veel uiteenlopende 

redenen en dat dit altijd zo is geweest. Freedberg biedt echter geen universele 

kunsttheorie in zijn boek. Een auteur die dat wel doet en dat zelfs als doel stelt is 

Alfred Gell.  

 
2 Freedberg (1989), p. intr. xxii. 
3 Freedberg (1989), p. 409.  

0.1  Barnett Newman,  Who's Afraid of Red, Yellow and Blue  
III,  1967 , Stedelijk museum, Amsterdam.   Het 'vermoorde'   
schilderij.   
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  Alfred Gell, een Britse antropoloog, onderzoekt in zijn Art & Agency uit 1998 

de mogelijkheid van een antropologische, universeel geldende, kunsttheorie die in 

beeld kan brengen hóe kunst werkzaam wordt en hoe kunst een transformatieve 

werking kan hebben. Gell beschouwt het kunstwerk als een social agent, als een soort 

handelend persoon, omdat een mens een sociale relatie aangaat met het kunstwerk.3 

Hij stelt dat primary agents levende bewuste wezens zijn en dat de artefacten de 

secondary agents zijn.4 Vervolgens bouwt hij zijn theorie uit tot the art nexus met een 

schema waar diagonaal en verticaal artist, index, prototype en recipient tegenover 

elkaar afgezet worden.6 De toeschouwer gaat op een bepaalde manier een dialoog aan 

met een kunstwerk, maar hoe gaat dat in zijn werk en welke rol spelen deze termen 

daarin?   

  In de humanistische tradities en de humanistiek is ook impliciet en expliciet de 

kracht van kunst opgenomen. Kunst heeft in de humanistische tradities altijd een 

fundamentele rol gespeeld en dan vooral in het werk van belangrijke denkers als Von 

Humboldt, Kant, Gadamer, Nietzsche, Foucault, Deleuze, Derrida, Schiller en  

Goethe. Deze verhouden zich overigens ook elk op hun eigen manier kritisch tot het 

humanisme. Daarnaast zijn in de humanistische canon ook veel kunstenaars en zelfs 

kunstwerken opgenomen.5 Op zingevingsgebied speelt kunst direct een rol, waarin 

esthetische ervaringen aanleiding zijn om het wereldbeeld bij te stellen of bewustzijn 

te creëren van het zelf. Een esthetische ervaring kan een prettige, geruststellende 

ervaring zijn, maar ook juist een verontrustende. Dat is het startpunt voor introspectie 

of oriëntatie. Volgens Kaulingfreks en Alma kan "esthetica enerzijds gezien [...] 

worden als intrinsiek verbonden met en anderzijds als correctie op het humanisme."6  

Hun toelichting beperkt zich tot een macroniveau met termen als 'de rede', 

'transcendentie', 'verbondenheid', die diepe betekenissen in zich dragen. Wat is 

eigenlijk 'bewust worden van jezelf'? Als Kaulingfreks en Alma schrijven dat 

esthetica zich op een snijvlak van een kritische cultuurtheorie en zingeving plaatst en 

de esthetische ervaring vanuit haar aard zingevend is, dan klinkt dat prachtig, maar 

wat betekent het concreet?7 Dit is niet bedoeld als kritiek, maar als aanvulling, want 

 
3 Gell (1998), p. 5.  
4 Gell (1998), p. 20. 
6 Gell (1998), p. 29.  
5 zoals Dirck Volkertszoon Coornhert en teksten van Euripides https://humanistischecanon.nl/.  
6 Alma, H. & Smaling, A. (2010), p. 171.  
7 Alma, H. & Smaling, A. (2010), p. 178.  
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zonder macroniveau geen microniveau. Beide hebben elkaar nodig. Het microniveau 

omvat de intermenselijke relaties en het macroniveau duidt op de samenleving, 

daartussen bevindt zich het mesoniveau van groepen en organisaties.    Kunst wordt 

binnen de humanistiek onder meer gezien als bron van zingeving8, maar de uitleg hoe 

en waarom blijft mijns inziens dus heel metafysisch en algemeen. Kunst verandert de 

manier waarop naar de wereld wordt gekeken en stimuleert reflectie op wat 

vanzelfsprekend lijkt.9 Dat klinkt mooi en heel wenselijk, maar hóe doet kunst dit? En 

waarom werkt het niet bij élk kunstwerk en bij íedereen? Uit neurologisch onderzoek 

van Semir Zeki blijkt dat dezelfde hersengebieden betrokken zijn bij de ervaring van 

schoonheid, ongeacht de bron.10 Dit zou dan weer doen vermoeden dat doordat onze 

hersenen op dezelfde manier reageren er juist een bijna universele manier van 

reageren op een kunstwerk te verwachten zou zijn.   Heden ten dage is de rol van 

kunst binnen de humanistiek wat ondergesneeuwd door onder andere de nadruk op 

kwantitatief onderzoek en de zorgethiek. Toch staat het volgende opgenomen in de 

Amsterdam Declaration uit 2002, een manifest van de IHEU waarin zeven 

fundamentele principes van het humanisme worden geformuleerd: "Humanism values 

artistic creativity and imagination and recognises the transforming power of art. 

Humanism affirms the importance of literature, music, and the visual and performing 

arts for personal development and fulfilment."11 Kunst wordt binnen het moderne 

humanisme kortom als belangrijk beschouwd en om die reden is de werkzaamheid 

van kunst op microniveau een belangrijk onderzoeksgebied. De IHEU beschrijft in 

het citaat creativiteit, de verbeelding en de transformatieve kracht als belangrijkste 

elementen van kunst (voor het humanisme). Ik richt me bij dit onderzoek op het 

laatste punt: de transformatieve werking van kunst. Hoe kan kunst mensen tijdelijk of 

blijvend veranderen? In de paragraaf uiteenzetting belangrijkste begrippen wordt een 

toelichting gegeven op de begrippen kunst en transformatieve werking.   Een 

zoektocht in de wetenschappelijke literatuur naar de transformatieve werking van 

kunst levert weinig resultaten op, terwijl er een overdaad is aan kunsttheorieën en 

kunstgeschiedenis over wat kunst is of hoort te zijn. Bovendien is er in toenemende 

mate sociaalwetenschappelijke literatuur te vinden over de effecten van kunst, in de 

 
8 Alma & Smaling (rec.) (2010), p. 171.  
9 Alma & Smaling (red.) (2010), p. 173.  
10 Ishizu & Zeki (2011), p. 9.  
11 IHEU congress 2002 opgesteld in 1952 door de internationaal verenigde Humanisten en geüpdated in 2002.  
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zorg bijvoorbeeld.12 Een transformatieve werking bevindt zich juist hier tussenin. 

Reden genoeg om dit onder de loep te nemen en een kijkje te nemen in de 

zogenaamde Black Box, waarvan alleen de in- en output waarneembaar is. Meer 

inzicht in de transformatieve werking van kunst in bredere zin kan tevens de inzet van 

verbeelding in begeleiding effectiever maken. Binnen de humanistiek wordt vooral 

geleerd mensen verbaal te begeleiden, maar voor veel mensen die begeleiding nodig 

hebben op existentieel vlak is dit geen optie. Denk maar aan mensen met Alzheimer 

of aan jonge kinderen. Vaak vraagt geestelijke begeleiding om een creatievere 

aanpak.   

  Met dit onderzoek wordt een zeer omvangrijk onderzoeksgebied betreden en 

daarom is gekozen voor bestudering en vergelijking van drie wetenschappers en hun 

onderzoek naar de transformatieve werking van kunst. Deze wetenschappers komen 

uit drie verschillende wetenschapsgebieden; de antropologie, de kunstgeschiedenis en 

de neurologie. Door middel van publicaties van antropoloog Alfred Gell, 

kunsthistoricus David Freedberg en neuroloog Semir Zeki wil ik pogen dit complexe 

onderwerp te benaderen en meer inzicht te verwerven in de transformatieve werking 

van kunst. Waar vullen deze auteurs elkaar aan en waar spreken ze elkaar tegen?   

  

  Vraagstelling   

Wat de transformatieve werking van kunst is, kan ik binnen het kader van deze 

scriptie niet beantwoorden. Daarom heb ik gekozen om drie invalshoeken vanuit drie 

verschillende wetenschappen te onderzoeken en met elkaar te vergelijken. Gell, 

Freedberg en Zeki hebben elk binnen hun wetenschapsgebied een zeker aanzien en 

worden veel geciteerd. Ze bieden gezamenlijk een interessante beantwoording van 

mijn vraag, die ik historisch zal benaderen en filosofisch zal interpreteren. Door deze 

benadering wil ik overeenkomsten proberen te vinden tussen de drie perspectieven, 

zodat ik wellicht iets fundamenteels te weten kom over de transformatieve werking 

van kunst. De vraagstelling die uit het bovenstaande volgt, is: Waaruit bestaat de 

transformatieve werking van kunst volgens Gell, Freedberg en Zeki? Hoe vullen de 

benaderingen elkaar aan en waar spreken ze elkaar tegen? Om deze vragen te 

beantwoorden, wordt het onderzoek opgedeeld in vier deelvragen. De eerste drie 

hebben betrekking op de drie visies op de transformatieve werking van kunst en hun 

 
12 Loizeau, Kündig & Oppikofer (2015). Over dementie en kunst.   
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plek in het wetenschappelijke debat, respectievelijk van Gell, Freedberg en Zeki: 

Waaruit bestaat de transformatieve werking van kunst volgens Gell? Waaruit bestaat 

de transformatieve werking van kunst volgens Freedberg? Waaruit bestaat de 

transformatieve werking van kunst volgens Zeki? Uiteindelijk sluit ik het onderzoek 

af met een vierde, synthetiserend hoofdstuk: de transformatieve werking van kunst. In 

dit laatste hoofdstuk ga ik uitgebreid in op de overeenkomsten en verschillen, niet 

enkel ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van het vooronderzoek. In de 

conclusie zijn ten slotte de belangrijkste bevindingen te vinden.   

  

  Uiteenzetting belangrijkste begrippen  

Om de bovenstaande vragen te kunnen onderzoeken en beantwoorden is het 

noodzakelijk dat transformatieve werking en kunst wordt gedefinieerd: 

Transformeren is 'vervormen/omvormen' volgens Van Dale.13 Als het gaat om de 

transformatieve werking van kunst op de mens, betreft dit een intern proces. Dit kan 

het vervormen van gedrag of het vervormen van een wereldbeeld zijn, kortweg het 

aanzetten tot gedrag of gedachtes, of beïnvloeding ervan. Het gaat erom dat het op 

een bepaalde manier blijvend is en zonder bemiddeling van het kunstwerk niet zou 

hebben plaatsgevonden. Dit is ook onomkeerbaar. Iemand kan ontzettend verliefd 

worden op een kunstwerk, of op een mens, en die verliefdheid kan overgaan, maar 

deze kan niet ongedaan worden gemaakt. Deze ervaring vormt en verandert iemand. 

Alleen het waarnemen van kunst niet transformatief: de hersenen worden geactiveerd 

in het visuele deel en de reactie verdwijnt weer als naar iets anders gekeken wordt. Er 

is voor een transformatief effect méér nodig dan het waarnemen alleen.    Kunst 

definiëren is een uitdagende zaak, want hoe wordt de hele spanwijdte van de 

verschillende disciplines van kunst én de diepte van de ontwikkeling van de kunst 

afgelopen 30.000 jaar omvat?14 Gell stelt dat hij als antropoloog de aard van kunst, 

kunst buiten de sociale context, niet hoeft te definiëren, omdat hij theoretisch 

onderzoek doet naar sociale relaties. Dus kunst is datgene waar iemand een relatie 

mee aangaat zijnde kunst.17 Ofwel kunst is kunst als iemand er een relatie mee 

aangaat alsof het kunst is, of nóg simpeler: kunst is kunst als iemand zegt dat het 

kunst is. Deze definitie is deels problematisch omdat Gell westerse en niet-westerse, 

 
13 https://www.vandale.nl/.  
14 Wanneer de eerste grotschilderingen van de grot van Chauvet gedateerd zijn en wat vaak als begin van de 

kunst wordt aangeduid. (uit Stumpel, J. (2017), p. 9. 17 Gell, A. (1998), p. 7.  
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oude en nieuwe kunst wil omvatten, maar daar juist niet in slaagt, omdat bijvoorbeeld 

Afrikaanse maskers niet als kunst worden geproduceerd en in eerste instantie ook 

zeker niet zo benaderd worden. Dus er wordt op geen enkel moment een relatie mee 

aangegaan alsof het kunst is tot het moment dat het in het museum ligt.   

  Semir Zeki beperkt zich in zijn onderzoek Art and the Brain tot een definitie 

van de functie van kunst met iets meer woorden, waarin hij kunst ruwweg beschrijft 

als een zoektocht naar constante, blijvende en essentiële kennis over een bepaald 

afgebeeld object, en ook algemene kennis over objecten die vergelijkbaar zijn met dat 

object:   

  

"(...) a search for the constant, lasting, essential, and enduring features of 

objects, surfaces, faces, situations, and so on, which allows us not only to 

acquire knowledge about the particular object, or face, or condition represented 

on the canvas but to generalize, based on that, about many other objects and 

thus acquire knowledge about a wide category of objects or faces."15   

  

Dit is al vrij uitgebreid, maar hij laat nog ruimte voor meer door de toevoeging "and 

so on" en geeft op die manier een soort schets van de grenzen van het gebied van de 

kunsten. Wat ook een opvallend verschil is ten opzichte van Gells definitie is dat Zeki 

spreekt over kunst als een manier om kennis te vergaren. Zou hij daarmee aansluiten 

bij de traditie van Gadamers gedachtegoed in Waarheid en Methode uit 1960, die een 

pleidooi vormt voor kunst en filosofie als 'vergeten' bron van kennis?19  

  Freedberg biedt helaas ook geen bruikbare definitie. Hij stelt als doel de lezer 

uit te dagen om zijn/haar vooringenomen ideeën over wat kunst is, los te laten en de 

traditie van hoge en lage kunst naast zich neer te leggen. Eigenlijk vermijdt hij het 

oordeel of een werk als kunst moet worden beschouwd of niet en richt hij zich 

volledig op de analyse van een selectie opvallende en minder opvallende reacties op 

beelden en afbeeldingen. Vandaar dat de titel van zijn boek ook niet verwijst naar de 

kracht van kunst, maar naar die van afbeeldingen.   

  Elke poging om kunst te definiëren is gedoemd te mislukken, zoals 

kunsthistoricus Hessel Miedema laat zien in zijn boek Kunst historisch uit 1989. 

Kunst is niet te definiëren, omdat kunst historisch gezien meerdere keren van 

 
15 Zeki, S. (1999), p. 1. 19 

Gadamer (2014).  
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betekenis is veranderd. In de klassieke oudheid wordt met de kunst(en) vooral een 

bepaalde vaardigheid bedoeld. De kunsten/de vaardigheden worden in drie 

categorieën verdeeld met drie verschillende doeleinden: een product, een 

dienst/handeling of kennis.16 Schilderen, beeldhouwen en componeren behoren 

bijvoorbeeld tot de eerste categorie en muziektheorie en literatuur tot de laatste. De 

waardering van schilderingen is door de tijd ook veranderd, zo is het een tijd 

gebruikelijk geweest de taferelen zo mooi mogelijk af te beelden en later werd het 

juist de uitdaging zo realistisch mogelijk af te beelden. Tegenwoordig wordt geneigd 

de kunsten te scheiden van het dagelijks leven en ze te plaatsen in musea, 

concertgebouwen, poppodia en theaters. Alles wat daar gebeurt, is kunst en wat 

daarbuiten niet, terwijl ze eigenlijk verweven is met het leven.   

  Voor mijn onderzoek is het ook niet relevant vast te leggen wát kunst precies is, 

maar als ik de onderzoeken wil vergelijken, moet ik wel scherp zijn op de definities 

die door de wetenschappers worden gehanteerd. Als er in de literatuur gesproken 

wordt over kunst zal ik me er dus bewust van zijn dat er verschillende lagen en 

betekenissen van kunst zijn en dat dat consequenties heeft voor de interpretatie.   

  

  Onderzoeksopzet  

Mijn onderzoek is zoals gezegd historisch en filosofisch van aard. Het begint met het 

bestuderen van wetenschappelijke literatuur en historische bronnen, die filosofisch 

geïnterpreteerd zullen worden. Het is een combinatie van theoretisch historisch 

onderzoek op basis van primaire en secundaire bronnen en een thematisch filosofisch 

onderzoek over de transformatieve werking van kunst. Het zwaartepunt zal liggen op 

de boeken Art & Agency van Gell en Power of images van Freedberg, en de artikelen 

vanaf de jaren negentig van Zeki, maar ik zal ook andere boeken en artikelen 

bestuderen van de hand van Gell, Freedberg en Zeki.17 De reviews en artikelen óver 

de onderzoeken van de academici worden ook verkend en zijn te vinden in 

internationale digitale wetenschappelijke tijdschriften. Op die manier kan ik mijn 

eigen interpretatie van de tekst toetsen en verbreden. De bronnenlijst van mijn eigen 

bronnen zal ik ook bestuderen, zodat ik nog meer zicht krijg op welke schrijvers en 

onderzoekers het meest geciteerd worden in de wetenschapsgebieden. Bovendien is 

dat noodzakelijk om posities van de onderzoekers in hun eigen wetenschappelijke 

 
16 Miedema (1989), p. 24/25.  
17 Gell (1998) en Freedberg (1989).  
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debat te verhelderen: waar komen ze vandaan, waar reageren ze op en wat zijn de 

reacties op hun werk? Mijn bronnen zijn verkrijgbaar via de bibliotheek van de 

Universiteit Utrecht, academia.eu en Google Scholar. De wetenschappelijke literatuur 

en de historische bronnen zal ik onderwerpen aan close-reading en zo tot een 

vergelijkend onderzoek komen van verschillende invalshoeken.   
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Hoofdstuk 1 Wat is de transformatieve werking van kunst volgens 

Gell?  

In dit hoofdstuk wordt in de eerste twee paragrafen behandeld wie Gell was en wat hij 

in Art & Agency heeft geschreven over de transformatieve werking van kunst. In de 

laatste paragraaf wordt ingegaan op de bruikbaarheid van zijn theorie voor het 

onderzoek. Het werk Art & Agency vormt de aanzet voor de onderzoeksvraag, omdat 

de thematiek die Gell aansnijdt en behandelt aansluit bij het vraagstuk van de 

transformatieve werking van kunst. Hij bespreekt onder meer de directe relatie tussen 

een kunstwerk en het subject, en vormt daar een model omheen.   

  

1.1 Wie was Alfred Gell?  

De Britse Alfred Gell wordt geboren in 1945 en groeit op met zijn vader, die 

professor is in de immunologie, en zijn moeder, die tekenaar is, gespecialiseerd in 

tekeningen van archeologische vondsten. De liefde voor muziek, in het bijzonder 

Schubert, wordt hem thuis en op school bijgebracht. Gell blijft na zijn jeugd ook 

tekenen en beschrijft het als een natuurlijkere manier om zichzelf te uiten dan 

schrijven.18 Zijn favoriete fictieve karakter is Sherlock Holmes, een voorkeur die 

soms terug is te zien in zijn aanpak van sommige vraagstukken. Hij is scherpzinnig en 

gevat en had de vaardigheid zijn publiek aan het lachen te krijgen, zoals zijn 

studiegenoten en vrienden beschrijven. Hij geniet van het geven van lezingen en 

werkgroepen, en doet dat liever dan schrijven voor een onzichtbaar publiek.19   

 Het grootste gedeelte van zijn leven is hij werkzaam aan de London School of 

Economics. Al tijdens zijn studie krijgt Gell de overtuiging dat de bestudering van 

kunst de meeste interessant vraagstukken oplevert binnen de antropologie. Dit 

beschrijft hij in zijn postuum uitgebrachte verzameling teksten The Art of 

Anthropology: Essays and Diagrams.20 Hij doet onder meer onderzoek naar 

Melanesische kunst, kunst van het Umeda volk en de Indiase stamcultuur. Op 

theoretisch niveau ontwikkelt hij een 'antropologie van tijd', waarbij hij onderzoekt 

hoe de omgang met en de beleving van tijd al dan niet cultureel bepaald zijn en welke 

verschillen zich voordoen.21 De laatste twaalf jaar van zijn leven stelt Gell vooral 

 
18 MacFarlane (2003), p. 1.  
19 MacFarlane (2003), p. 7.  
20 ibid. p. 3.  
21 Gell (1992), The Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images.    
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vragen over de interactie tussen kunst en mensen. Hij publiceerde onder andere: 

Wrapping in Images: Tattooing in Polynesia in 1992, Art & Agency in 1998 en The 

Art of Anthropology: Essays and Diagrams uitgegeven in 1999. De 'diagrams' in deze 

laaatste titel zijn letterlijk diagrammen. Gell denkt vooral in beelden en schema's, die 

hij pas later omzet in tekst.22 Gell is een groot bewonderaar van Edmund Leach, 

LeviStrauss en Ernst Gombrich en zijn werk is dan ook beïnvloed door hen.23 Hij 

sterft in 1997 aan de gevolgen van kanker.  

  

1.2 Wat schrijft Gell over de transformatieve werking van kunst in Art & Agency? In 

deze paragraaf wil ik de antropologische kunsttheorie van Gell samenvatten, waarvan 

Ross Bowden, antropoloog werkzaam aan de La Trobe University in Melbourne, zegt 

dat die inmiddels een cult status heeft gekregen: "Alfred Gell's posthumously 

published book Art & Agency: An Anthropological Theory (1998) had achieved 

something of a cult status in modern anthropology. It is the work which every 

antropologist interested in art is assumed to have read (...)".24   

  

Inleiding Art & Agency  

Gell is een sterk theoretische schrijver en hij begint zijn boek dan ook met een 

uitgebreide in- en aanleiding, waarin hij diverse andere wetenschappers aanhaalt. 

Hiermee maakt hij ook duidelijk vanuit welke antropologische hoek hij vertrekt en 

wat er volgens hem ontbreekt bij andere kunsttheorieën, die volgens hem teveel in 

een westerse traditie zijn geworteld. Zijn missie is, naast het onderzoeken van de 

transformatieve werking van kunst, het formuleren van een puur antropologische 

theorie, die universeel geldig is. Zijn kritiek op de bestaande antropologische 

theorieën van kunst is dat die vaak op westerse kunst gebaseerd zijn, maar wordt 

toegepast op niet-westerse, etnografische kunst. De esthetica is een westerse traditie 

die vooral is gestoeld op esthetiek volgens Gell en is daarom niet toepasbaar op 

nietwesterse kunst (los van de (voormalig) gekoloniseerde landen). Gell wijst de 

quasireligieuze drang om kunst universeel esthetisch te waarderen af. Hij gelooft niet 

dat alle kunstwerken uit alle culturen vanuit eenzelfde esthetisch oogpunt kunnen 

worden onderzocht. Om die reden onderzoekt Gell een antropologische kunsttheorie, 

 
22 MacFarlane (2003). p. 7.  
23 idib. p. 5.  
24 Bowden, R. (2004), p. 309.  
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die gelijkenis heeft met andere antropologische theorieën. Hij zoekt naar een theorie 

die algemeen toepasbaar is en dus cultuur en tijd overstijgt. Zoals hij zelf omschrijft:  

  

"To develop a distinctively antropological theory of art it is insufficient to 'borrow' 

existing art theory and apply it to a new object; one must develop a new variant of  

existing anthropological theory, and apply it to art. It is not that I want to be more 

original than my colleagues who have applied the existing theory of art to exotic 

objects, I just want to be unoriginal in a new way."25   

  

Alfred Gell beschrijft antropologie als een sociale wetenschapsdiscipline die zich 

richt op de sociale relaties tussen deelnemers van diverse sociale systemen: "My view 

is that in so far as anthropology has a specific subject-matter at all, that 

subjectmatter is 'social relationships' - relationships between participants in social 

systems of various kinds."26. Hij bekritiseert hiermee de antropologie als studie van 

cultuur. Cultuur an sich is niet te onderzoeken, omdat het los van mensen niet bestaat; 

het vindt plaats in de interactie tussen mensen in een sociale relatie. Mensen met een 

vergelijkbaar sociaal systeem kunnen tot eenzelfde cultuur behoren. Antropologen 

contextualiseren ogenschijnlijk irrationeel gedrag, zoals het vermenselijken van 

objecten binnen de kunsten in dit geval.  

  

Art & Agency  

Kunstwerken bevinden zich in de fysieke en sociale wereld. In deze context stelt Gell 

dat kunstobjecten beschouwd kunnen worden als actief handelende actoren; hij 

gebruikt hiervoor de term social agents. Op basis hiervan bouwt hij verder aan zijn 

antropologische kunsttheorie als een theoretische studie van "social relations in the 

vicinity of objects mediating social agency"27, wat betekent dat kunstwerken 

equivalenten zijn van handelende personen, of in Gells terminologie: social agents.   

 Gell verwijdert zich van het definiëren van kunst en het kunstwerk zelf en richt 

zich op hun agency, intentie, oorzaak, resultaat en transformatie, waarbij de nadruk 

ligt op de transformatieve werking: "I view art as a system of action, intented to 

change the world rather than encode symbolic propositions about it."28   

 
25 Gell (1998), p. 4.  
26 Gell (1998), p. 4.  
27 Gell (1998), p. 7.  
28 Gell (1998), p. 6.  
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  Gell stelt dus dat kunst een proces is met de intentie de wereld te veranderen in 

plaats van deze symbolisch te verbeelden. Het kunstwerk heeft geen intrinsieke 

waarde los van een relationele context.29 Het heeft van zichzelf geen betekenis, zoals 

taal die wel heeft. Een woord heeft een bepaalde afgesproken betekenis, maar een 

symbool of een kunstwerk heeft van zichzelf geen intrinsieke aard los van de 

relationele context. Zodra het een relatie aangaat, krijgt het betekenis. Kunst spreekt 

niet, kunst laat zich spreken door middel van 'index' en 'abductie'. Later zal ik 

terugkomen op deze termen. Zoals gezegd in de inleiding besluit Gell zijn 

kunstdefinitie met 'kunst is datgene waarmee de persoon een relatie aangaat als 

kunst'.34   

  Na uitleg van de aanleiding, introduceert hij de Engelse begrippen index, 

abduction, social agent (& patient), the artist, the recipient en the prototype, die 

worden opgenomen in een schema waar deze termen haaks op elkaar staan. Deze 

termen vertaal ik voor zover ze zich laten vertalen als: 'index', 'abductie', 'sociale 

actor', ontvanger, 'kunstenaar', 'toeschouwer' en 'prototype'. Gell verwerkt alles in een 

overzichtelijk schema dat hij the art nexus noemt. In het schema is langs de x-as en 

tevens langs de y-as artist, index, prototype en recipient geplaatst. De term 'actor' 

overkoepelt de termen op de x-as en 'ontvanger' overkoepelt de termen op de y-as. 

Hoewel het een overzichtelijk schema is, is het niet direct te begrijpen zonder kennis 

te hebben van de terminologie. Wat betekenen deze termen en wat leert het verband 

tussen twee assen over de transformatieve werking van kunst?      

  

 
29 Gell (1998), p. 7. 
34 ibid. p. 7.  
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1.1 Alfred Gell, The Art Nexus, uit Art and Agency 1998, p. 29.  

  

Actor & Ontvanger  

Op Heideggeriaanse wijze creëert Gell nieuwe termen om inzichtelijk te maken hoe 

een kunstwerk 'agency' krijgt, een term die als 'werking' of 'werkzaamheid' vertaald 

zou kunnen worden. 'Agent', actor, en 'patient', ontvanger, beslaan zoals gezegd de 

hele x-as en de hele y-as. 'Patient' is hetgene of diegene waarnaar gehandeld wordt en 

hoewel er niet altijd sprake is van 'ontvangen', komt ontvanger als vertaalde term 

dichtbij. Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat met ontvanger verwezen 
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wordt naar het geheel van mogelijke relaties die een actor kan aangaan. De ontvanger 

is het- of diegene dat/die iets ondergaat, de toehoorder, het lijdend voorwerp. De 

ontvanger is de tegenhanger van de actor en de twee zijn altijd met elkaar verbonden. 

De actor heeft betrekking op agency, een term die in andere wetenschappelijke 

literatuur doorgaans niet wordt vertaald. De actor is de handelende persoon en de 

ontvanger is degene op wie de handeling gericht is. Dit verband is wederkerig: "All 

that is stipulated is that with respect to any given transaction between 'agents' one 

agent is exercising 'agency' while the other is (momentarily) a patient.30 Gell stelt dat 

elke ontvanger een potentiële actor is, en andersom. Hij geeft het voorbeeld van een 

emotionele band hebben met een auto, die een (menselijke) naam krijgt. Als tegen de 

auto wordt gepraat of als het een klopje op de motorkap krijgt, is de persoon de actor 

en de auto de ontvanger. Als de auto er midden in de nacht mee ophoudt en de 

persoon langs de kant van de weg staat, is de auto actor en de persoon ontvanger, 

want de auto laat de persoon in de steek. Op het moment dat de persoon de auto een 

schop geeft, is het weer andersom. Een persoon of object met agency handelt altijd 

met een wil of intentie. Om het verschil aan te duiden tussen de agency van een mens 

of een object, onderscheidt Gell primaire en secundaire actoren: "Art objects are not 

'self-sufficient' agents, but only 'secondary' agents in conjunction with certain specific 

(human) associates (...)."31 Het verschil bevindt zich dus op het vlak van de 

autonomie. Verder gaat Gell niet in op het verschil; hij vervolgt met het uitwerken 

van de karakteristieken van secundaire actoren.   

  

Index  

De term 'index' heeft betrekking op de materiële verschijning van het artefact en is het 

beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Rook is de index van vuur. Als 

naar een kunstwerk gekeken wordt, zijn verschillende indexen op te merken, die naar 

iets verwijzen. Het afgebeelde is dus een soort indicatie of suggestie. Dit gebeurt 

middels een cognitief proces van abductie, een derde redeneringsvorm naast inductie 

en deductie.   

  Inductie is kennis vergaren aan de hand van observaties, van het bijzondere naar 

het algemene. Deductie is het vergaren van kennis door logisch nadenken en 

redeneren, van het algemene naar het bijzondere. Abductie is de meest voor de hand 

 
30 Gell (1998), p. 22.  
31 Gell (1998), p. 17.  
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liggende verklaring aannemen voor een situatie. Abductie heeft de minste 

geldingskracht, omdat er geen aanspraak op de waarheid gemaakt wordt, maar op 

waarschijnlijkheid.32 Een index verwijst dus door een proces van abductie naar de 

betekenis. Abductie is de meest voor de hand liggende oplossing in een situatie. De 

conclusies zijn dus niet per se juist. Er zijn, ter illustratie, heel veel oorzaken te 

bedenken voor rook. De conclusies die met behulp van abductie worden getrokken 

zullen in de meeste gevallen niet juist zijn. Kunst spreekt niet, maar kunst laat zich 

spreken door een toeschouwer door middel van haar index via een proces van 

abductie, een cognitief proces van de toeschouwer. Gell stelt dat "'art-like situations' 

can be discriminated as those in which the material 'index' (the visible, physical, 

'thing') permits a particular cognitive operation which I identify as the abduction of 

agency.'38 De index is dus iets materieels en abductie is hetgeen waar semiotiek 

samenvalt met niet semiotische hypothetische interferentie. Dit is belangrijk om te 

noemen, omdat het hier al laat zien hoe kunst gepositioneerd is in cultuur en 

cultuurverandering. Later in zijn boek gebruikt Gell index ook als inwisselbaar voor 

artefact. De index, maar in de praktijk zal er bijna altijd sprake zijn van meerdere 

indexen, is het materiële van het kunstwerk dat zichtbaar is voor de kijker, de visuele 

verschijningsvorm. Op deze manier laat Gell zien dat het kunstwerk meer is dan het 

pure materiaal waar het uit bestaat om kunst kunnen te worden genoemd. Het werk 

draagt allemaal verwijzingen in zich buiten zichzelf.   

  

Kunstenaar  

De kunstenaar speelt ook op verschillende manieren een rol in de art nexus. Dit 

systeem geeft eigenlijk het netwerk van sociale relaties weer in de nabijheid van 

kunstwerken. Een kunstwerk is altijd vervaardigd door íemand, de kunstenaar of de 

maker. Een kijker kan door abductie ook de intenties van de kunstenaar laten spreken 

tot zichzelf via het kunstwerk. Een kunstwerk wordt doorgaans met een reden 

gemaakt, een intentie. Ook worden bepaalde kunstwerken voor een bepaald publiek 

gemaakt, zodat ze alleen te zien zijn voor dat publiek of te begrijpen zijn door dat 

publiek. Door bemiddeling van die indexen en abductie worden de intenties van de 

maker ingevuld door de kijker. Het kunstwerk kan natuurlijkerwijs ook ontvanger of 

actor worden in relatie tot de kunstenaar. Er zijn ook veel kunstwerken waarbij de 

 
32 Van Gerwen (2017), op ensie.nl.  
38 Gell (1998), p. 13.  



  19  

oorsprong makkelijk vergeten wordt en waar de identiteit van de kunstenaar geen rol 

speelt, maar er is altijd iemand die het werk vervaardigd heeft. De ontvanger ofwel de 

toeschouwer (recipient) staat in een sociale relatie tot de index en kan de rol van actor 

of van ontvanger aannemen. De index wordt ook altijd gezien in relatie tot een 

receptie.   

  

Prototype  

De laatste term, namelijk 'prototype' is niet altijd van toepassing. Representatie is 

onderdeel van de kunst, maar zeker niet altijd. Het kan gaan om representatie van iets 

zoals het is, of zoals het verbeeld wordt, zoals god, of een verbeelding van 

herinneringen. Er zijn maar weinig overeenkomsten nodig om via abductie te bepalen 

wat het representeert. Kijk naar het onderstaande voorbeeld van een kat op afbeelding 

1.2. Er zijn twee kronkelende lijnen afgebeeld, geen kop, geen pootjes, maar toch is 

het overduidelijk een kat.   

1.2  Artiest onbekend, titel onbekend, jaartal onbekend.  

Er moet een zekere overeenkomst zijn die de herkenning stimuleert. Er is echter ook 

aniconistische representatie, waarbij het object iets representeert, maar er absoluut 

niet op lijkt. Bijvoorbeeld een steen die god representeert of een anker dat hoop 

symboliseert. Het prototype identificeert de entiteit die de index visueel representeert. 

In het voorbeeld van rook die staat voor vuur bij de index, kan het prototype zowel 

rook als vuur zijn, tenminste in visuele kunst, want het afgebeelde is geen échte rook, 

maar het impliceert het wel (en dus ook het vuur als bron daarvan). Hoewel Gell zelf 

het verband niet legt, wil ik hier indiceren dat het proces van abductie en de 

prototypes heel persoonlijk kan zijn, omdat ze afhankelijk zijn van de ervaringen van 

de toeschouwer. Daarnaast maakt het ook nog uit hoe iemand zich voelt: welke 

herinneringen en emoties zijn actueel en zijn daarom waarschijnlijker om opgeroepen 

te worden? Het proces van de herkenning van de index naar de prototypes is niet 
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concreet te specificeren: "'Recognition' on the basis of very under-specified cues is a 

well-explored part of the process of visual perception. Under-specified is not the 

same as 'not specified at all', or 'purely conventional'".33       

  Nu de terminologie van de art nexus is besproken, kunnen er diverse verbanden 

worden gelegd, zoals ook wordt toegelicht in het schema. Gells theorie is te 

beschouwen als een emancipatie van het kunstwerk als secundaire actor en ontvanger, 

en van de kijker als primair actor en ontvanger. Het kunstwerk krijgt agency en de 

kijker is meer dan een passieve toeschouwer. In het vooronderzoek heb ik ook veel 

kunstcritici gelezen, zoals Rancière en Latour. In zijn boek The emancipated 

spectator beschrijft Rancière een vaak vergeten, maar cruciaal punt: "Spectators see, 

feel and understand something as much as they compose their own poem, as, in their 

way, do actors or playwriters, directors, dancers of performers."34 De bedoeling of 

intentie wordt niet direct geprojecteerd op de toeschouwer en het zien of ervaren van 

een kunstwerk is een creatief proces. Er is niet sprake van eenrichtingsverkeer en dat 

is ook nooit zo geweest. Er is een 'derde factor', namelijk datgene wat zich afspeelt 

tussen publiek en kunstenaar, ofwel tussen ontvanger en kunstenaar dat wordt 

bemiddeld door het kunstwerk (indexen).  

  Na de introductie van zijn theorie en termen, weidt Gell uit over diverse 

artefacten en rituelen uit de cultuur van de Markiezen. Ook illustreert hij zijn ideeën 

met de kunstwerken van Duchamp en Dali, en wijdingsrituelen. Deze illustraties zijn 

echter niet zo gestructureerd als de uitleg van de theorie. Hij breidt zijn theorie vooral 

uit naar een grote schaal richting de transformatieve werking van kunst voor een 

cultuur/samenleving als geheel, dus op macroniveau. Gell beschrijft bijna een 

magisch, in ieder geval vrij ongrijpbaar, proces van transformatie van een cultuur 

door bemiddeling van een reeks kunstwerken:  

  

"Each piece, each motif, each line or groove, speaks to every other one. It is as if 

they bore kinship to one another, and could be positioned within a common 

genealogy, just as the makers could be. Above all, each fragment of Marquesan art 

resonates with every other, because each has passed, uniquely, through a 

Marquesan mind, and each was directed towards a Marquesan mind."41     

                                                          

 
33 Gell (1998), p. 25.  
34 Rancière (2009), p. 13. 
41 Gell (1998), p. 221.  
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Voor zover ik het begrijp, lijkt hij te zeggen dat de transformaties in die artefacten 

zelf, transformaties in de samenleving bewerkstelligen door bemiddeling van het 

artefact en de cognitieve processen in de hoofden van de kunstenaar en de 

toeschouwers, die onderdeel zijn van eenzelfde cultuur. De transformaties zijn te 

onderscheiden in vier processen: ten eerste reflectie, rotatie en spiegeling; ten tweede 

het verkleinen en vergroten van de proporties; ten derde een wijziging van de 

compositie en hiërarchie, en uiteindelijk ten vierde het veranderen van dimensies.35 

De relatie van het ene artefact dat via een of meerdere processen, bijvoorbeeld rotatie, 

is getransformeerd naar het andere artefact geeft een reactie in de 

cultuur/samenleving volgens Gell:   

  

"The pith of my argument is that there is isomorphy of structure between the 

cognitive processes we know (from inside) as 'consciousness' and the spatiotemporal 

structures of distributed objects in the artefactual realm - such as the oeuvres of one 

particular (...) or the historical corpus of types of artworks (...). In other words, the 

structures of art history demonstrate an externalized and collectivized cognitive 

process."36                 

                                                                                

Gell lijkt ook te zeggen dat een transformatie pas echt tot stand komt door de 

coherentie tussen de artefacten, tenminste in de kunst van de Markiezen. Het 

herkennen van deze coherentie wordt door een cognitief proces bewerkstelligd. Het is 

aannemelijk en herkenbaar, zoals later ook zal blijken uit onderzoek van Zeki, dat 

mensen op zoek zijn naar coherentie. Het brein houdt van samenhang, logica en 

categoriseren vanwege de drang naar stabiliteit. Het is echter onwaarschijnlijk dat er, 

over het algemeen in het dagelijks leven in onze maatschappij, veel mensen zijn die 

een heel oeuvre van eenzelfde kunstenaar (kunnen) bekijken. Is er bovendien wel 

altijd coherentie tussen verschillende werken? Hoe kan de kunst dan op die manier 

transformatie bewerkstelligen in een cultuur? Wat blijft er dan nog overeind van de 

kern van Gells argument?   

  

Transformatieve werking  

Door het samenspel van de actoren en ontvangers middels het kunstwerk is er sprake 

van transformatie. Met samenspel bedoel ik de afwisselende rollen van de 

 
35 Gell (1998), p. 170.  
36 Gell (1998), p. 222.  
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toeschouwer en het kunstwerk, als actor en als ontvanger, binnen een dialoog. Zijn de 

transformaties waar Gell over schrijft permanent of niet?   

  Gell is hier mijns inziens niet heel helder in. Hij begint het boek met zijn 

theorie, die iets zegt over het proces tussen de kijker en het werk. In dit stadium is de 

kunstenaar ook een 'kijker', die tijdens het maakproces een relatie aangaat met het 

kunstwerk. In plaats van dat hij zijn theorie gaat onderbouwen zoals hij hem heeft 

voorgesteld, gaat hij hem uitbouwen op een hoger niveau. Het gaat niet meer over de 

dialoog op microniveau, maar over de manier waarop kunst de mensen in een cultuur 

transformeert. De relatie tussen de art nexus en deze uitbouw is niet heel sterk, want 

de terminologie komt nog nauwelijks overeen. Gell beschrijft uiteindelijk hoe de 

wisselwerking tussen de kunstenaar, het kunstwerk, de kijker en de cultuur 

plaatsvindt. De transformatieve werking wordt door hem naar voren gebracht op het 

niveau van een cultuur, een samenleving, door een reeks kunstwerken en niet door 

concreet de transformatie van de individuele kijker naar voren te brengen, die er 

impliciet inzit. Het makingsproces van een kunstwerk door een kunstenaar en het 

proces van kijken door een toeschouwer is een intern cognitief proces. Het kunstwerk 

zelf verplaatst zich door tijd en ruimte, wat een extern proces is. Mogelijk gemaakt 

door dit externe proces vinden er interne processen plaats en daaruit volgen 

transformaties. Wat zeker is, is dat hij tot de conclusie is gekomen dat kunst wordt 

gemaakt met de intentie om de wereld te veranderen, zoals ik in paragraaf 1.2 al 

schreef. Hierin zit denk ik de kern van de transformatieve werking van kunst volgens 

Gell en impliceert dit dat het een permanente transformatie is.   

  Door de handelende kracht die kunst in zich draagt, die geactiveerd kan worden 

in relatie met de kijker, kan het een transformatieve werking bewerkstelligen. Kunst 

draagt de potentie van een rol als actor en ontvanger in zich, maar kan pas 

daadwerkelijk een rol aannemen op het moment dat er een verbinding mee wordt 

aangegaan door een andere (secundaire) actor of ontvanger.   

  Gell schijnt ontegenzeggelijk licht op de black box van de reactie tussen mensen 

en kunstwerk. Mens en kunstwerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

afhankelijk van elkaar. Het kunstwerk is van net zulk groot belang als de mens in het 

netwerk waarin de transformatieve werking afhankelijk is van een cognitief proces in 

de mens. Het subject is in alles bepalend welke dialoog het aangaat met zichzelf door 

tussenkomst van het kunstwerk. Dit betekent niet dat het subject leidend is, want het 
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wordt in gang gezet door de indexen en het heeft geen controle over de mate van het 

creëren van herkenning van prototypes en het vervolg van de dialoog.  

Ook is het niet volledig aan de kijker om de intenties van de kunstenaar te 'verzinnen' 

of te destilleren door abductie.  

  Bij kunst die voor een rituele context is geproduceerd spelen herinnering en 

gewoonte nog een sterkere rol. De beschouwer heeft geleerd wat iets betekent, zoals 

een masker of een staf, en het toegepast ziet worden keer op keer en jaar na jaar. Na 

verloop van tijd wordt er vanzelf waarde en agency aan toegedicht, wordt ernaar 

gehandeld, op basis van herinneringen. De dialoog die met het werk aan wordt 

gegaan zal grotendeels hetzelfde zijn, terwijl bij andere niet-rituele kunstvormen, of 

in ieder geval zonder de geschiedenis te hebben meegekregen, een andere en 

onbekende relatie aan wordt gegaan. Het is onbekend welke dialoog wordt 

aangegaan. Het kijken naar kunst in een museum of het kijken naar theater is ook 

onderhevig aan een zeker aangeleerd ritueel. Het gedrag dat wordt vertoond in een 

museum of theater komt grotendeels overeen: waar wordt gestaan of gezeten en hoe 

lang en of er al dan niet applaus volgt. De betekenisgeving van rituele kunst is meer 

vastgelegd dan niet-rituele kunst. Daarnaast worden kunstwerken sneller voorbij 

gelopen die niet kunnen worden 'verstaan' of waar gauw mee 'uitgesproken' is. Als er 

op een ander moment eenzelfde ontmoeting volgt tussen een toeschouwer en een 

kunstwerk, een dag later of een jaar later, kan het 'gesprek' al anders verlopen of 

evenals wanneer er een 'tolk' mee loopt, die uitleg geeft over de symboliek van het 

werk, of de manier waarop het vervaardigd is of over het leven of de intenties van de 

kunstenaar. Het kunstwerk kan dan een ander aangezicht krijgen. Voor een 

toeschouwer moet er een zekere herkenning zijn in een kunstwerk, een figuur, een 

kleur, een woord, een beweging, wil het deze kunnen transformeren.   

    

1.3 Wat is de bruikbaarheid van Gells theorie?  

Gell heeft zoals gezegd zijn Art & Agency geschreven met enige haast, omdat zijn 

leven door ziekte ten einde zou komen. Het voelt daarom niet af, zoals Nicholas 

Thomas in het voorwoord van Art & Agency ook aangeeft: "It does need to be 

acknowledged here that, had the author lived longer, he would certainly have done 

further work; he indeed left notes toward revisions that he did not have the time to 
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carry out."37 Dit onderschrijft Greenland eveneens in haar artikel: "Partly because he 

wrote the book so quickly and partly because his thinking was onconventional, Gell's 

core thesis in Art and agency is difficult to distill."38              

  Gell hield erg van college geven vanwege de interactie. De essays uit zijn 

andere postuum verschenen boek zijn, zoals hij zelf aangeeft, ook bedoeld als en 

voortgekomen uit lezingen en colleges.39 Hij vond het veel interessanter dan iets 

schrijven wat bedoeld is om te lezen.47 Gell betrok zijn eigen werk ook altijd in zijn 

colleges en zijn boek Art & Agency zou vollediger en completer zijn geweest als hij 

er nog een paar jaar aan had kunnen werken. Met zijn theorie zou hij nog meer 

stappen kunnen zetten zoals het breder uitdiepen van het persoonlijke element van de 

ervaring van kunst. Als kunst verheven wordt tot een (secundair) handelend persoon 

opent dat een wereld van psychologische theorieën, bijv. over overdracht en 

tegenoverdracht. Deze theorieën kunnen een rol spelen in de verklaring waarom 

mensen soms zo heftig reageren op een kunstwerk. Eigenlijk geldt dit evengoed voor 

de minder hevige reacties; wellicht biedt de psychologie een verklaring voor de breed 

uiteenlopende reacties op eenzelfde kunstwerk. De ervaringen uit het verleden en de 

structuren die zijn opgebouwd bepalen in het heden dan grotendeels de manier van 

reageren. Hoewel ik denk dat dit inzicht kan geven, is er nog een tussenstap nodig om 

van psychologie tussen mensen naar mensen en kunstwerken te gaan. Een aanvullend 

kritiekpunt is namelijk dat het te strikt en te makkelijk is om een kunstwerk 

(secundaire) actor te maken zonder goed toe te lichten wat dit secundaire precies 

inhoudt.   

  Wellicht schijnen Zeki en Freedberg meer licht op deze zaak, omdat zij kijken 

naar wat er in het brein gebeurt en welke gebieden daarbij betrokken zijn en omdat zij 

de grenzen verkennen van de uiteenlopende reactie van mensen op kunstwerken.  

Bovendien is Gell in zijn argumentatie niet alleen voor mij, maar door vele anderen 

niet overal goed te volgen. Dit is te lezen in een recensie van Françoise Dussart van 

de University of Connecticut:   

  

  

  

 
37 Gell, A. (1998), p. vii.  
38 Greenland (2018), p. 1.  
39 Macfarlane, A. (2003), p. 14. 
47 Macfarlane, A. (2003), p. 7.  
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"The sui generis nature of Gell's methods and insights will inevitably irritate 

colleagues who must live with the theoretical ambiguities of this incomplete final 

volume of a small but influential oeuvre. (...) Unfortunately, his methods in 

eschewing the vocabularies and presumptions of art theory often make his 

observations easier to quote than understand."40             

                                                                                     

Daarom denk ik dat er nog veel winst was te behalen door Gell in het helder 

verwoorden en sterkere verbanden leggen.   

  Van Eck stelt dat Gells theorie de ervaring van kunst niet dekt, omdat het geen 

historische dimensie heeft:                                                                    

  

"But it does not engage in much detail with the actual experience of those effected by 

the index. Yet it is precisely the experience of a work of art that turns out to be alive, 

of the creeping awareness or sudden appearance of the inanimate as an animated, 

living being that defines living presence response, making it resistant to any form of 

scientific explanation, and at the same time profoundly unsettling."41  

                        

Van Eck verbindt in haar artikel Living Statues: Alfred Gell's Art and Agency, Living 

presence response and the sublime Gells theorie met de living presence response en 

het sublieme. De living presence response is een belangrijke term in dit 

onderzoeksgebied. Deze term verwijst naar een reactie waarin de beschouwer 

reageert op een kunstwerk alsof het levende wezens of personen zijn, die handelen. 

Van Eck verwoordt de living presence response in haar onderzoek Gell's Theory of 

Art as Agency and Living Presence Response zelf als een fenomeen "in which viewers 

react to works of art as if they are living beings or even persons that act upon the 

viewer, enter into a personal relationship with them, and elicit love, hate, desire or 

fear."42 Een sublieme ervaring wordt in dit onderzoek beschreven in termen van 

extreme levendigheid en geplaatst op de grens van esthetiek en ontzetting.51 De Art 

Nexus van Gell geeft een onderbouwing voor de living presence response, omdat het 

inzichtelijk maakt hoe een artefact van een object in een subject kan veranderen voor 

de beschouwer, en op die manier 'levend' wordt.   

 
40 Dussart, F. (2000), p. 938.  
41 Van Eck (2010), p. 5.  
42 Van Eck (2011), website universiteit Leiden. 
51 Van Eck (2010), p. 11/12.  
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  Het verschil tussen westerse en niet-westerse kunst en de manier waarop ze 

binnen een culturele context fungeert, erkent Gell wel, maar plaatst ze desondanks bij 

elkaar zonder dat te legitimeren. In de Westerse traditie vanaf de vroegmoderne tijd 

wordt een kunstwerk vaak gezien als een creatieve/artistieke of zelfs geniale 

expressie van de kunstenaar. In veel niet-westerse contexten wordt kunst 

geproduceerd met een religieuze, magische of politieke functie, waardoor kunst veel 

directer ingrijpt in de realiteit van mensen en hun gedrag en keuzes. De 

geproduceerde werken worden vaak niet eens benoemd als 'kunst', waardoor Gell 

zichzelf op dit punt al tegenspreekt door deze kunstwerken wel onder zijn 

kunsttheorie te laten vallen. Het gaat in de rituele context ook nauwelijks over de 

individuele ervaring met het 'kunstwerk', maar meer over een betekenis die is 

aangeleerd. Uiteindelijk blijft het toekennen van agency aan een object iets wat 

iedereen voor zichzelf moet doen, maar wat met behulp van een ritueel zo is 

aangeleerd dat de nexus met de indexen en de prototypes nauwelijks een rol spelen. 

Het is niet gegrond, zoals Gell doet, een intellectueel betoog te houden over dat kunst 

niets met schoonheid heeft te maken, omdat kunst 'meer' is dan iets wat mooi is, en 

daarmee de gehele culture esthetiek af te wijzen om op die manier alle kunst als kunst 

te kunnen beschouwen.   

  Ik vraag me af of het stellen dat een kunstwerk een actor is, al dan niet een 

secundaire en sociale, niet te breed is. Een kunstwerk kan agency krijgen, maar geldt 

dat niet algemeen voor alle objecten waar de mens mee samenleeft? Waarom maakt 

hij hier geen onderscheid in? Totdat ik Gell en Freedberg bestudeerde, had ik me niet 

gerealiseerd dat een kind, maar ook volwassenen, bepaalde spullen menselijke 

eigenschappen toedichten en dat ze tot hen kunnen spreken, bijvoorbeeld een knuffel 

of een boot, maar ook een bepaalde schelp, foto of boek. Er blijft echter een verschil. 

Jason Gaiger, professor in hedendaagse kunstgeschiedenis en -theorie aan de 

universiteit van Oxford, voegt een interessante term toe aan dit probleem, die hij 

ontleent aan Kendall L. Walton, emeritus professor in de filosofie aan de universiteit 

van Michigan, namelijk make-believe'.43 Het net doen alsof, als kinderen doen, 

bijvoorbeeld 'alle boomstammen zijn krokodillen', is hetzelfde als wat er met kunst 

wordt gedaan. Een schilderij kan bijvoorbeeld tot iemand gaan spreken doordat 

diegene meedoet aan het doen alsof het echt is wat er op het schilderij staat, anders 

 
43 Van Eck (eds) (2014), p. 342.  
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blijft de waarneming hangen op het zien van de verf en de kleuren. Pas als 

aangenomen wordt dat wat afgebeeld is een vogel voorstelt, of een paard of een 

mens, kan toegang verkregen worden tot symbolische betekenissen en kunnen er 

(levens)lessen uitgehaald worden of er simpelweg van genieten, al kan dat ook zonder 

'make-believe'.  

  Hoewel Van Eck voorbeelden aandraagt om te onderbouwen dat een kunstwerk 

zich als een ander mens voordoet, vraag ik me des te meer af wat het verschil is 

tussen een kunstwerk en een mens. Ze geeft als voorbeeld Rindy Sam die zich 

overmand voelde door liefde toen ze een Cy Twombly-schilderij zag en het móest 

zoenen. In mijn eigen vooronderzoek gebruik ik het schilderij Who's Afraid of the 

Red, Yellow, and Blue III van Newman, dat 'gedood' wordt met een stanleymes. 

Hoewel het menselijke emoties zijn, zie ik mensen elkaar niet bij een eerste aanblik 

iemand zoenen of doodsteken, omdat ze 'nu eenmaal niet anders kunnen'. Er moet iets 

anders aan de hand zijn bij kunst. Zoals Gaiger ook aangeeft: "(...) there are 

important differences in the way participants respond to artworks and to persons 

even in cases where they attribute life or lifelike power to the object."44  

  Terugkijkend op Gells boek kom ik vooral tot de conclusie dat hij een kale kast 

heeft neergezet, waarin van alles in gezet en opgehangen kan worden, maar die zeker 

niet universeel inzetbaar is. Het geeft een interessant perspectief op de processen 

tussen mensen, kunstwerken en kunstenaars. Hoe werkzaam de kast ook is, het lukt 

hem niet in de volgende hoofdstukken van zijn boek de kast overtuigend te vullen. De 

hoofdstukken over de kunstwerken zijn interessante onderzoeken en informatie op 

zichzelf, maar nauwelijks een navolging of onderbouwing van zijn theorie. Misschien 

begint hij zelfs wel in zijn kast te zagen door toe te voegen dat technische virtuositeit 

de agency en kracht van een kunstwerk bepaalt, of door de relatie met een kunstwerk 

te vergelijken met de relatie met een idool, omdat dat ook een echte, maar 

gekunstelde relatie is. Hierdoor wordt zijn betoog juist ongeloofwaardiger. Ik geloof 

echter wel dat zijn theorie toepasbaar is op allerlei vormen van kunst (en ook 

toepasbaar in andere situaties, op bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen) en ook zeker 

bruikbare inzichten kan genereren.   

  

  

 
44 Gaiger (2014), p. 344.  



  28  

  

  

Hoofdstuk 2 Wat is de transformatieve werking van kunst 

volgens Freedberg?  

In dit hoofdstuk breng ik David Freedbergs onderzoek naar de transformatieve 

werking van kunst in kaart. Het begint met een korte biografie en vervolgens zal ik 

een systematische werkwijze gebruiken om zijn boek Power of Images te analyseren. 

In zijn boek beschrijft hij verschillende reacties op afbeeldingen gedurende de 

geschiedenis vanaf de klassieke oudheid. Freedberg groepeert de verzameling aan de 

hand van de verschillende soorten reacties per hoofdstuk. In alle voorbeelden komt de 

transformatieve werking van kunst naar voren, ook al gebruikt hij deze term zelf 

nauwelijks. Hier ga ik verder op in in paragraaf 2.2. Ik ga systematisch door alle 

hoofdstukken heen omdat alle thema's die Freedberg behandelt een aspect laten zien 

van de transformatieve werking van kunst, waarbij sommige thema's relevanter zijn 

voor mijn onderzoek dan andere. Ik zal hoofdstuk 2 afsluiten met een reflectie op 

Freedbergs onderzoek en beschrijven in hoeverre het bruikbaar is voor de 

beantwoording van mijn onderzoeksvraag.   

  

2.1 Wie is David Freedberg?  

David Freedberg is hoogleraar in de kunstgeschiedenis in New York en is vooral 

bekend om zijn werk op het gebied van psychologische reacties op kunstwerken en 

studies naar de (Nederlandse) beeldenstorm en censuur. Voor dit onderzoek is zijn - 

in die tijd revolutionaire - Power of Images uit 1989 relevant, omdat het zo'n breed 

palet aan reacties op kunstwerken door de tijd en door verschillende culturen laat 

zien. Ook recentere onderzoeken van zijn hand op het gebied van neuro-esthetica zijn 

interessant voor onderhavig onderzoek, maar die vinden meer aansluiting bij 

hoofdstuk 3 over Semir Zeki.   

  David Freedberg wordt geboren op 4 juni in 1948 in Kaapstad en studeert na 

afronding van zijn middelbare school aan de universiteit van Kaapstad, Yale 

University en het Balliol College in Oxford. Hij schrijft zijn dissertatie over de 

beeldenstorm en schilderkunst tijdens de opstand in Nederland tussen 1566-1609. 

Freedberg is (Pierre Matisse) professor in de kunstgeschiedenis en hij heeft vele 
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boeken en artikelen op zijn naam staan.45 Hij is gespecialiseerd in 16de- en 

17deeeuwse kunst in Nederland en Vlaanderen en 18de-eeuwse Italiaanse kunst en 

kunsttheorie en kunstkritiek. Freedberg verbindt zich tijdens zijn carrière aan 

verschillende universiteiten als professor. Wat Freedberg bijzonder maakt in het veld 

is dat hij veel samenwerkingsverbanden opzoekt, niet alleen met 

collegakunsthistorici, maar ook met neurologen, paleontologen, botanisten en 

mycologen. De laatste jaren houdt hij zich echter vooral bezig met onderzoek naar het 

brein en kunst, ook wel neuro-esthetiek genoemd. In 2019 verschijnt Tributes to 

David Freedberg - Image and Insight, een boek met bijdragen van verschillende 

wetenschappers die elk vanuit hun eigen hoek reageren op het werk van Freedberg. 

Volgens Claudia Swan, de editor van dit recente boek, heeft Power of Images een 

wereldwijde impact gehad op de mensheid en de wetenschap, wat haar ertoe heeft 

aangezet dit boek samen te stellen.46  

  

2.2 Wat schrijft Freedberg over de transformatieve werking van kunst?  

Inleiding  

In dit onderzoek ligt het zwaartepunt op Freedbergs Power of Images uit 1989. In dit 

boek heeft Freedberg een zeer rijke verzameling van psychologische reacties op 

kunstwerken gebundeld. Het is een volumineus boek, waarvan hij zelf aangeeft dat 

nog lang niet alle gebeurtenissen zijn opgenomen, die hij afgelopen jaren is tegen 

gekomen aan emotionele en psychologische reacties naar aanleiding van 

afbeeldingen. Door deze overdaad aan voorbeelden, voelde Freedberg zich 

genoodzaakt dit boek te schrijven. Freedberg verbaast zich dan ook over het feit dat 

dit soort reacties als 'sporadisch' worden afgedaan en niet betrokken worden in 

wetenschappelijk onderzoek, of niet betrokken wérden, want tegenwoordig is er 

vooral op het gebied van hersenonderzoek veel interesse in kunstbeleving, die zelfs 

doordringt in de commerciële sector. Zo is er dit jaar voor de vijfde keer een actie 

gehouden door de Ikea met acht handgemaakte tapijten, gecreëerd door bekende 

hedendaagse kunstenaars. Met behulp van een hersenscan wordt bepaald of de koper 

het tapijt écht mooi vindt. Hoe groter het verschil tussen de normale hersenactiviteit 

en de hersenactiviteit tijdens de emotionele reactie, hoe groter de kans is dat het tapijt 

 
45 Pierre Matisse was een kunsthandelaar, maar het is mij niet bekend waarom Freedberg als Pierre Matisse 

professor wordt aangeduid.   
46 Swan (2019), p. 3-4.  
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gekocht mag worden.47 Het is echter wel zo dat de zogenaamde primaire reacties, 

waar Freedberg licht op wil laten schijnen, nog steeds vrij obscuur zijn, ook zeker in 

de wetenschap. Er zijn nog steeds mensen die afbeeldingen of replica's van foto's bij 

zich dragen, die hen steun geven en zelfs meer dan dat; die hen genezing geven. Dit 

soort relaties met afbeeldingen worden vooral afgedaan als bijgeloof en als 

irrationeel, of zelfs kinderachtig. De emotionele reacties op beelden vormen een bron 

van schaamte, terwijl mensen altijd emotioneel hebben gereageerd en nog steeds 

emotioneel reageren op afbeeldingen; mensen vernielen kunstwerken, raken verliefd, 

barsten in huilen uit, vereren bepaalde beelden, enz. Het is interessant dat deze 

reacties met de kennis van nu helemaal niet zo gek zijn, omdat het kijken naar kunst 

en het geraakt worden door kunst zich afspelen in het emotionele gedeelte van het 

brein. Een emotionele reactie, in welke vorm dan ook, valt te verwachten. De 

emotionele reacties en de rol van deze afbeeldingen in het dagelijkse leven worden 

vaak niet erkend in wetenschappelijk onderzoek. In het laatste hoofdstuk van zijn 

boek kondigt Freedberg een tijdperk aan waarin afbeeldingen en sculpturen een plek 

moeten krijgen in het continuüm van de werkelijkheid en waarin de ervaring van de 

werkelijkheid wordt uitgebreid. Ik denk dat dit meer een wens is dan een voorbode, 

maar ik wil graag beginnen met dit citaat, dat zo typerend is voor zijn houding 

tegenover afbeeldingen en dat zijn missie voor het schrijven van dit boek helder 

kenbaar maakt:   

  

"The time has come to see the picture and sculpture as more continuous with 

whatever we call reality than we have been accustomed to, and to reintegrate 

figuration and imitation into reality (or rather into our experience of reality). That is 

to say, the time had come to acknowledge the possibility that our response to reality; 

and that if we are to measure response in any way at all, then it is to be seen and 

judged on just his basis."48  

  

In zijn boek verdeelt Freedberg de casussen dus per soort reactie in plaats van 

chronologisch of op basis van wat er wordt afgebeeld. Tijdens de analyses wordt 

overigens ook veel aandacht besteed aan (de inhoud van) het beeld, omdat dat deels 

de werking van het beeld bepaalt. Freedberg wil dus niet alleen de reacties op een 

 
47 Timon van Mechelen, 2 mei 2019. https://www.hln.be/nina/style/ikea-voert-hersenscan-uit-om-te-achterhalenof-klanten-echt-

geinteresseerd-zijn-in-exclusieve-stukken~a3726c8a/.  
48 Freedberg (1989), p. 437-438.  
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beeld onderzoeken, maar ook wat het beeld in zich draagt, of zoals hij het zelf 

beschrijft:  

  
"But such a view of response is predicated on the efficacy and the effectiveness 

(imputed or otherwise) of images. We must consider not only beholders' symptoms 

and behavior, but also the effectiveness, efficacy, and vitality of images themselves; 

not only what beholders do, but also what images appear to do; not only what 

people do as a result of their relationship with imaged form, but also what they 

expect imaged form to achieve, and why they have such expectations at all."49  

  

Hiermee verbreedt Freedberg de grenzen van de informatie die hij meeneemt in zijn 

analyses van de relatie tussen mensen en afbeeldingen. Belangrijk om hier meteen te 

noemen is dat ook Freedberg, net als Gell en Van Eck en vele andere wetenschappers, 

spreekt over 'relationship'. Er is sprake van een relatie en een relatie impliceert een 

tweerichtingsverkeer tussen de kijker en het kunstwerk.50   

  Uit het onderstaande citaat blijkt dat Freedberg gelooft dat een mens, ongeacht 

uit welke cultuur of welke tijd, eenzelfde primaire manier van reageren heeft op 

beelden, simpelweg omdat deze tot dezelfde soort behoort. Een verschil in reactie kan 

dan onder andere komen vanuit de context of een aangeleerde reactie of zoals 

Freedberg het verwoordt: het afleren van een reactie, die de primaire reactie 

onderdrukt.   

  

"Nevertheless, we proceed in the belief that however much we intellectualize, even if 

that motion is spontaneous, there still remains a basic level of reaction that cuts 

across historical, social, and other contextual boundaries. It is at precisely this 

level- which pertains to our psychological, biological, and neurological status as 

members of the same species- that our cognition of images is allied with that of all 

men and women, and it is this still point which we seek."60  

  

Hij onderscheidt dus fundamentele primaire reacties die in de mensen als soort zitten 

en dit soort reacties wil hij in zijn boek onderzoeken. Hierop volgt ook zijn 

overtuiging dat als we iets willen begrijpen van reacties op bijvoorbeeld de 

naaktschilderijen van Giorgione en Titiaan in de tijd dat ze vervaardigd zijn, dat we 

 
49 Freedberg (1989), p. xxii.  
50 Freedberg (1989), p. intr. xxii. 
60 Freedberg (1989), p. 22/23.  
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dan 'onze' reactie op dat beeld moeten onderzoeken, niet omdat we feitelijk dezelfde 

reactie hebben, maar omdat we op eenzelfde manier reageren.    

  

  

Transformatieve werking van kunst  

Dit onderzoek gaat over de transformatieve werking van kunst, maar het woord 

'transformatief' komt nauwelijks voor in het werk van Freedberg. In echter ál de 

voorbeelden weerklinken elementen van transformaties van mensen door 

bemiddeling van beelden. In de Power of Images zie ik verschillende overlappende 

onderdelen van deze transformatieve werking, als verklaring voor of manipulatie van 

de 'werkelijkheid'. De beelden zijn verbonden met belangrijke fases in een leven, 

zoals geboorte, dood, verering of vergelding. De transformatieve werking heeft 

bestaansrecht doordat we een heel basale primaire manier van reageren op beelden 

hebben, namelijk alsof ze echt zijn. Iets in het beeld, iets in jou, iets van dat moment 

kan maken dat het beeld 'levend' wordt. Beelden transformeren mensen doordat ze 

inspireren, troosten, woedend maken, etc. Het zou kunnen dat de transformatie 

diepgaander is als we naar deze emoties handelen. Op het moment dat iemand woede 

ervaart over het slavernijverleden zal diegene zich anders, getransformeerd, voelen 

nadat hij/zij een beeld in elkaar heeft getrapt, dat het representeert. Wellicht voelt 

iemand zich minder een slachtoffer na deze agressieve daad. Een dergelijke situatie 

vond plaats in 2017 in North Carolina bij een bronzen beeld van een soldaat uit de 

burgeroorlog, die volgens de groep aanvallers had gevochten voor behoud van de 

slavernij.51 In veel rituele contexten vindt transformatie plaats aan de hand van de 

handelingen en artefacten; zoals een kind transformeert naar 'vrouw' of 'man'.    Het 

signaleren en beschrijven van de parallelle overeenkomsten is onderdeel van 

Freedbergs onderzoek. Er zijn genoeg eigenaardige voorvallen, maar om verder te 

komen in de analyse van de kracht van beelden is het belangrijk te kijken naar 

voorbeelden die gelijkenis vertonen en veelvuldig voorkomen: "We acknowledge the 

idiosyncrasy of individual behavior, but we omit it, wherever possible, from the 

description of behavior. Otherwise description would break up into anecdotalism, 

and analysis would be thoroughly subverted."62 Op deze manier maakt hij duidelijk 

wat zijn werkwijze is en waarom hij de eigenaardige individuele gevallen in het 

 
51 De Wolf & Chaudron 19-08-2017, In trouw. Wordt het tijd voor een nieuwe beeldenstorm.  
62 Freedberg (1989), p. 38.  
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schrijven van dit boek weg wil laten. Ik zal per hoofdstuk kort de thematiek 

beschrijven en vervolgens minimaal één voorbeeld geven per thema om zo stap voor 

stap te verkennen wat Freedberg kan bijdragen aan de kennis over de transformatieve 

werking van kunst.  

The power of images: Response and Respression  

In het eerste hoofdstuk, dat 'De kracht van beelden: reactie en onderdrukking' is 

getiteld, probeert Freedberg direct bloot te leggen dat wij een primaire reactie op 

beelden hebben, die we onderdrukken door aangeleerde reacties. Ter illustratie van de 

kracht van afbeeldingen gebruikt hij onder andere voorbeelden uit de klassieke 

oudheid. Zo kwam het voor dat in de slaapkamer afbeeldingen werden opgehangen of 

zelfs voor het gezicht van de vrouw werden gehouden tíjdens de seks, als de man 

bijvoorbeeld mismaakt was, omdat men ervan overtuigd was dat dat van invloed zou 

zijn op het kind. De beelden die vader en moeder op het moment van bevruchting 

voor zich hebben óf in hun hoofd hebben, hebben hun weerslag op het kind. Zo wordt 

de geboorte van een blank kind in een Ethiopische gemeenschap verklaard doordat de 

moeder op het moment van bevruchting naar een afbeelding van een naakte 

Andromeda had gekeken. 52 Freedberg stelt hier terecht de vraag wat de relatie 

tussen conventie en geloof is en welk gedrag hieruit voortvloeit: "Does a convention 

become naturalized in a culture, so that clichés about images may actually provoke 

behavior that meets the terms of the cliché? Repeat an idea often enough, and it can 

(but need not) form the basis for an action."53 Als een idee immers maar vaak genoeg 

wordt herhaald, wordt het vanzelf werkelijkheid. De herhaling van een idee is een 

precair punt, waarvan niet is te zeggen of te meten hoe sterk diens invloed is, omdat 

het zo persoonlijk en contextgevoelig is. Het kan echter ook zeker niet zomaar 

terzijde geschoven worden, omdat het onvermijdelijk bijdraagt aan de ervaring met 

de afbeeldingen. Freedberg formuleert voorlopig als antwoord op deze kwestie dat er 

in de oorsprong van het beeld iets zit, wat de oorspronkelijke reactie teweeg heeft 

gebracht en aangezien we eenzelfde manier van reageren hebben, wordt de uiting van 

de aangeleerde reactie onderbouwd.54   

  

 
52 Freedberg (1989), p. 2.  
53 Freedberg (1989), p. 10.  
54 Freedberg (1989), p. 10/11.  
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The God in the Image  

'God in de afbeelding' lijkt een relatief kort hoofdstuk voor het omvangrijke 

onderwerp, maar de voorbeelden uit de religieuze, met name westerse, traditie zijn 

verspreid over diverse hoofdstukken in het boek. Dit hoofdstuk gaat over voorwerpen 

die 'god' worden. In de ndakó gboyá cultus van het Nupe volk uit Nigeria wordt 

tijdens het gunnu ritueel gebruik gemaakt van een bijzonder masker, dat verschilt van 

het gebruik van maskers bij andere stammen en rituelen. Het masker is namelijk in 

geen enkel opzicht menselijk van vorm; het is een wit doek in cilindervorm, zoals te 

zien is op afbeelding 2.1. Wanneer het 

masker wordt 'aangetrokken' wordt de 

persoon de geest die het representeert: de 

ndakó gboyá voorouder zelf. De persoon 

die het masker aantrekt, sterft op het 

moment dat hij dit doet en is dus niets 

anders dan die geest. Het ritueel is bedoeld 

om nieuwkomers te intimideren of mensen 

te verdrijven, van wie bijvoorbeeld wordt 

verondersteld dat ze heksen zijn. Deze 

(volledige) transformatie van mens naar 

geest/god door middel van een zorgvuldig 

vormgegeven artefact is niet zeldzaam, 

zoals Freedberg hier aangeeft: "The case 

form West Africa is the same as the case 

from Byzantium. The image, once properly 

prepared, set up, adorned, and decorated, becomes the locus of the spirit. It becomes 

what it is taken to represent."55 In geval van het beschreven voorbeeld gaat de kracht 

van het masker zo ver dat een man die geen respect toonde voor de geest door zijn pet 

niet af te nemen, het moest bekopen met de dood. Het is volgens Freedberg typisch 

westers om dit soort voorbeelden te plaatsen in zogenaamde primitieve culturen om 

niet te hoeven erkennen dat 'we' het zelf ook doen:   

  

"We refuse - or have refused for many decades - to acknowledge the traces of 

animism in our own perception of and response to images: not necessarily 

 
55 Freedberg (1989), p. 31.  

2.1  D. Kohnert,  Het gunnu ritueel in Bida , 1982,  

afbeelding afkomstig van researchgate.net.   
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"animism" in the nineteenth-century ethnographic sense of the transference of spirits 

to inanimate objects, but rather in the sense of the degree of life or liveliness 

believed to inhere in an image."56  

  

Hij maakt hier duidelijk dat het niet gaat om bepaalde geesten die huizen in objecten, 

maar om een bepaalde gradatie van levendigheid die zich ín de afbeelding bevindt.  

  

The value of the Commonplace  

In het derde hoofdstuk haalt Freedberg The Prophet Pictures uit 1882 van  

Hawthorne, een Amerikaanse schrijver en diplomaat, aan. Aan de hand van 

Hawthorne licht hij een van zijn onderliggende principes toe, namelijk: hoogopgeleid 

of niet, we voelen allemaal op een manier de kracht van een beeld. Het effect dat de 

beelden kunnen hebben, laat zich alleen beschrijven in magische termen:   

  

"(...) that we too have the kinds of beliefs about images that people who have not 

been educated to repress those beliefs and responses have; and we respond in the 

same ways. We too feel a "vague awe" at the creative skills of the artist; we too fear 

the power of the images he makes and their uncanny abilities both to elevate us and 

to disturb us. They put us in touch with truths about ourselves in a way that can only 

be described as magical, or they deceive us as if by witchcraft."57   

  

 
56 Freedberg (1989), p. 32.  
57 Freedberg (1989), p. 42.  
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Het is een uitdaging om deze 'magische' 

ervaringen op te nemen in 

wetenschappelijk onderzoek, omdat het 

niet letterlijk genomen kan worden. Dit 

soort ervaringen zijn niet toetsbaar en 

moeten daarom metaforisch begrepen 

worden. Als de vijftiende-eeuwse theoloog 

Nicholas van Cusa bijvoorbeeld een 

beschrijving geeft van het alziende oog 

van Het hoofd van Christus uit de 

vijftiende eeuw dan is die beschrijving 

zowel metaforisch als volledig gegrond in 

de ervaring. Dit doet hij als volgt: van 

Cusa beschrijft een kamer waar dit 

schilderij wordt opgehangen. Als iemand  

  

er recht voor gaat staan of juist ergens in een hoek, zal diegene altijd het gevoel 

hebben dat schilderij diegene aankijkt. Dit zegt vooral iets over de vaardigheid van de 

schilder, die de ogen zo heeft afgebeeld dat ze iedereen in de kamer aankijken. De 

vele ervaringen van mensen die de ogen hebben zien bewegen zijn dan niet zo 

vreemd. Als wordt ervaren dat het beeld iemand aankijkt op verschillende plekken in 

de ruimte vult het brein, met systemen van causaliteit, zelf in wat er daar tussen 

gebeurt. Zoals vaker zal blijken, speelt ook hier de rol van verwachting mee. Hoe 

meer mensen deze ervaringen hebben gehad en delen, hoe meer mensen naar het 

schilderij gaan kijken met de verwachting dat ze gevolgd zullen worden door de ogen 

of dat ze iets anders bijzonders ervaren bij het beeld, wat dan ook eerder zal 

gebeuren.  

  

2 .2  Jan van Eyck ,  Hoofd van Christus , 1438, origineel is  

verloren gegaan.   
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The Myth of Aniconism  

 

Aniconisme is het niet afbeelden van god of andere levende wezens, de afwezigheid 

van afbeeldingen. Hoewel er in de literatuur wel sporen van aniconisme zijn, is het 

daadwerkelijke bestaan van een dergelijke cultuur zonder figuratieve afbeeldingen 

een mythe, zowel nu als vroeger. De thematiek van aniconisme in dit hoofdstuk wijst 

erop dat wij als mensen niet zonder afbeeldingen kunnen en wijst ook op de (terechte) 

angst voor afbeeldingen, vanwege de levensechte kwaliteiten die ze in zich dragen. Er 

wordt beweerd dat hoe sterker de neiging naar spirituele religieuze concepties, hoe 

sterker de neiging naar aniconisme is. Volgens Freedberg zijn dit soort claims 

allemaal niet ontstaan uit historisch of etnografisch bewijs.58 De drang, zo stelt hij, 

om figuratief - en mensachtig - af te beelden is simpelweg te sterk. In de geschiedenis 

van de islam zijn ook afbeeldingen te vinden van Mohammed, waar ook nu nog veel 

strijd over wordt gevoerd. Ter illustratie geeft hij een portret van Rabbi Moses Gaster, 

een prent uit eind negentiende eeuw, dat volledig uit tekst bestaat, maar als een 

afbeelding is vormgegeven, wat zichtbaar is op afbeelding 2.3. Dit is ook duidelijk te 

zien in de Arabische kalligrafie waar soms zelfs de naam van Allah werd gevormd in 

een figuur, zoals een papegaai. Dit is te zien op de afbeelding 2.4. De tendensen van 

aniconisme wijzen op de angst voor de kracht van afbeeldingen. Een deel van die 

angst bestaat eruit dat ze afgoderij in de hand werken. Freedberg sluit dit hoofdstuk af 

 
58 Freedberg (1989), p. 54.  

  

  

2 .3   J. Itzhak,  micrographic portrait of Rabbi   Moses  

Gaster , ca. 1890, Israë l Museum, Jeruzalem.   

2 .4   Artist onbekend,  Basmala in de vorm van een  

papegaai,  ca. 1250/1834 - 35  Iran, Cincinnati Art  

Museum, Cincinnati.   
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met een pleidooi om termen als magie en het bovennatuurlijke te vermijden. Alleen 

kan de werking wel als bovennatuurlijk ervaren worden. Een artefact heeft echter 

nooit spontaan een bovennatuurlijk werking; het dient in de juiste context geplaatst en 

bewerkt te worden: "(...) they have to be placed in an appropriate context, or shaped, 

or worked, or washed, or anointed, or crowned, or made the object of a specific rite 

and blessed and sanctified in one way or another."59 Dit soort wijdingen zijn 

onderwerp van zijn volgende hoofdstuk.  

  

Consecration: Making Images Work  

De kracht en werking van afbeeldingen komt onomstotelijk naar voren bij 

wijdingsrituelen. Tijdens een wijdingsritueel wordt een levenloos, door de mens 

gemaakt artefact, zichtbaar 'leven' ingeblazen: "Like all consecration rites, it is both a 

rite of completion and of inauguration; it marks, essentially, the transition from 

inanimate manmade object to one imbued with life."60 Dit lijkt te verschillen van de 

religieuze artefacten en afbeeldingen die per definitie heilig zijn, zoals een gouden 

verbeelding van Jezus aan het kruis of een scepter. Deze artefacten hebben echter ook 

een 'laatste hand' nodig voordat ze 'af' en werkzaam zijn. Ik vraag me af of er sprake 

is van een laatste 'hand' of wijding bij massaproductie en de miljoenen replica's van 

een bepaalde heilige afbeelding. Mogelijk is hier de stap naar religieuze context de 

wijding, dus wanneer het door een gelovige gekocht en geplaatst wordt. Zogenaamde 

heilige artefacten in een religie hebben in ieder geval een wijding nodig beschrijft 

Freedberg. De omgang met die objecten en de elementen van zo'n wijdingsritueel 

lijken eveneens een vorm van aangeleerde reacties en conventies. Als het vaak 

genoeg is gezien of is verteld, wordt het zo. Freedberg stelt dat na afloop van de 

handelingen het goddelijke in de afbeeldingen huist en daarna geschikt is om te 

aanbidden of anderszins te gebruiken. Als tekenend voorbeeld bij dit thema haalt hij 

de oogceremonie, nētra pinkama, van de Theravada Boeddhisten op Sri Lanka aan. 

Op het moment dat zij een beeld van Boeddha afmaken, brengen ze het tot leven door 

middel van het vervaardigen van de ogen. Dit gebeurt zo behoedzaam dat de maker 

van het beeld, dat voor dit ritueel overigens nog als massa metaal wordt gezien en zo 

wordt behandeld, tijdens het afmaken van de ogen alleen van opzij werkt en zelfs via 

 
59 Freedberg (1989), p. 81.  
60 Freedberg (1989), p. 82.  
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een spiegel kijkt om de goddelijkheid niet direct aan te kijken.61 Dit soort 

wijdingsrituelen wijzen volgens Freedberg op de potentiële kracht die álle beelden in 

zich dragen:   

  

"But consecration is a central issue because it so frequently accompanies the 

activation of images, and in so doing makes abundantly clear the potentiality of all 

images. Images work because they are conserated, but at the same time they work 

before they are consecrated."73  

  

Dus ook als een afbeelding niet wordt ingewijd, zit er een zekere potentie in. Met dit 

hoofdstuk wil Freedberg vooral licht laten schijnen op de traditie van het werkzaam 

maken van beelden en een bewijs leveren voor de onderliggende kracht. De werking 

van de afbeeldingen gaat vooraf aan de inwijdingsrituelen die ontstaan zijn.   

  

Image and Pelgrimage  

Freedberg neemt het fenomeen van pelgrimage op in zijn zesde hoofdstuk over de 

kracht van afbeeldingen. Hij stelt dat pelgrimage een zo goed als uitgestorven praktijk 

is. Dit lijkt mij bij voorbaat al onjuist met de islam als een van de grootste religies 

van de wereld, waar de hadj een van de vijf geloofsplichten is. Het zou kunnen zijn 

dat het aantal pelgrimages in andere religieuze stromingen op het moment dat 

Freedberg het boek aan het schrijven was, afgenomen is. Pelgrimage is de laatste 

decennia juist erg populair onder gelovigen én ongelovigen. Enkele bekende 

pelgrimages zijn: Santiago de Compostella, Lourdes, Rome (de paus), Benares, de 

Ganges, Sadhu, tempelberg en klaagmuur in Jeruzalem, Mekka, Bodhi boom, 

Borobudur, de Chinese berg Tai San en Kobo Daishi in Japan. Er zijn zelfs 

pelgrimages zonder religieuze oorsprong of oriëntatie zoals het bezoeken van het huis 

van een overleden artiest, denk aan Elvis Presley, Nick Drake, Jim Morrison en 

Freddy Mercury. Hier is wel sprake van bepaalde verering. Tussen 2005 en 2019 zijn 

er alleen al over de Camino de Santiago zeker elf films en documentaires gemaakt. 

Wanneer mensen op een kruispunt staan in hun leven of na een contrastervaring, 

bijvoorbeeld het beëindigen van een relatie, een ontslag, het overlijden van een 

dierbare, een burn out etc., zijn ze gemotiveerd om een pelgrimage te doen. De aard 

 
61 Freedberg (1989), p. 85/86. 
73 Freedberg (1989), p. 98.  
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van de pelgrimage is wel veranderd. Zo verschillen de traditionele motivaties om een 

pelgrimage te doen, belofte, dank, boetedoening en persoonlijke devotie,62 van de 

huidige motieven voor een pelgrim: keerpunt in het leven, zoeken naar duidelijkheid, 

levensoriëntatie, zin van het leven, tijd voor bezinning.63 De motivatie staat dus 

steeds meer los van religieuze overtuigingen, maar wat is dan de aantrekkingskracht 

van deze traditie met religieuze oorsprong? Voelen pelgrims zich meer verbonden 

met de mensheid als geheel doordat ze letterlijk in de voetsporen lopen van anderen, 

die hen afgelopen honderden jaren voorgingen? Vanwege de 'bewezen' kracht van de 

verbeeldingen, wat dus eigenlijk een vorm van conventie is? Of vanwege het 

afbrokkelen van religieuze machtsblokken, waardoor het makkelijk is om een deel 

van het brokstuk op te pakken en te implementeren in een persoonlijke 

levensbeschouwing/spirituele zoektocht?   

  Het eindpunt van de pelgrimage is vaak een beeld, berg of rivier, bekend om 

geneeskrachtige kwaliteiten en/of bepaalde wonderen. Pelgrimagebeelden zijn vaak 

rudimentair, maar zijn wel onmiskenbaar in hun heiligheid. Een heilig beeld wordt 

niet op de hoek van een straat geplaatst, maar zorgvuldig geïnstalleerd en soms 

versierd. Ook dit is een belangrijk onderdeel van het vermogen van het beeld, want 

als dit niet het geval zou zijn, zouden ze niet of in ieder geval minder effectief zijn.64 

Van veel van de beelden wordt geloofd dat ze uit het niets ontstaan zijn, ex nihilo, 

alsof een menselijke maker niet in staat is zoiets goddelijks te maken. De 

transformaties die pelgrimagebeelden mogelijk maken zijn onuitputtelijk. Mensen 

krijgen boodschappen door, de beelden geven ze richting of een opdracht in hun 

leven, bieden ze vergeving, genezing van henzelf of van hun dierbaren. Freedberg 

verwoordt het, vanuit de christelijke traditie, als volgt: "These images work miracles 

and recoed them; they mediate between ourselves and the supernatural; and they fix 

in our minds the recollection of experience."65 De beelden mediëren tussen het 

individu en het bovennatuurlijke. Volgens hem wordt door de meeste antropologen 

alleen gekeken naar het menselijke ritueel en voorbijgegaan aan hoe het beeld eruit 

ziet, wat volgens hem wel bepalend is voor de aantrekkingskracht. Hij denkt dat 

representatie een essentieel onderdeel is. Het moet een figuratief herkenbaar beeld 

 
62 Haab (1999), p. 17.  
63 Haab (1999), p. 15-34.  
64 Freedberg (1989), p. 110.  
65 Freedberg (1989), p. 100.  
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zijn en een soort bovennatuurlijk charisma in zich dragen. De zeggingskracht neemt 

daarmee toe en zou zonder dat niet kunnen uitgroeien tot zo'n belangrijk beeld, denkt 

Freedberg.66 De verhalen over het beeld en de vele replica's die te verkrijgen zijn, die 

op hun beurt ook vereerd worden en ook als herinnering aan de pelgrimage kunnen 

dienen, dragen bij aan het vermogen van het beeld, als een soort mythevorming.   

  

The Votive Image: Invoking Favor and Giving Thanks  

Van pelgrimage maakt Freedberg de stap naar (gelofte-)offers. Dit ligt qua thematiek 

erg dichtbij het vorige hoofdstuk en daarom zal ik er korter bij stilstaan. De 

votiefobjecten zijn bedoeld om de goden gunstig te stemmen, maar ook vaak om 

dankbaarheid te uiten. Een figuratieve of metaforische verbeelding van hetgeen gered 

of genezen is, is bijna in elk votiefobject terug te zien: "Every conceivable kind of 

illness or accident is represented in one way or another; and the categories of 

disaster that are represented range over centuries."67 De geschiedenis staat bol van 

voorbeelden waarin Jezus Christus, Maria of andere heiligen mensen redden en 

beschermen: mensen die uit een boom vallen en blijven leven, mensen die 

geëlektrocuteerd zijn en blijven leven, mensen die ter dood zijn veroordeeld en plots 

worden vrijgesproken. Dit kan een motivatie zijn om vervolgens een pelgrimage te 

doen om een offer te brengen aan de goddelijkheid waarvan ze menen dat die hen 

gered heeft. Ik denk dat zulke ervaringen zo ongrijpbaar zijn voor een mens dat ze dit 

alleen als een goddelijke redding kunnen begrijpen. De heiligen waar iemand mee 

opgegroeid of mee omringd is, zijn dan begrijpelijkerwijs de eersten die aangewezen 

worden als redder.  

Invisibilia per visibilia: Meditation and the Uses of Theory  

Van overwegend christelijke tradities wordt de stap gemaakt naar meditatie. In de 

geschiedenis, en nog steeds, worden afbeeldingen gebruikt als begeleiding van 

meditatie. Freedberg verwoordt het als een opstap van het materiële naar het mentale 

en uiteindelijk leidt naar het spirituele: "In most cases we deal with forms of ascent, 

from the material to the mental, and then to the spiritual; from the gross 

circumscribed object to that which is uncircumscribable."68 Het ongrijpbare wordt 

verbeeld in de afbeeldingen bij meditatie. Dit is noodzakelijk, omdat we anders niet 

 
66 Freedberg (1989), p. 134.  
67 Freedberg (1989), p. 149.  
68 Freedberg (1989), p. 162.  
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kunnen nadenken over het ongrijpbare en via die weg het kunnen visualiseren en een 

poging wagen om het te bevatten. Dit is ook de reden dat gekozen wordt voor 

herkenbare figuren, bijvoorbeeld god in een mensenlichaam. Op die manier kan een 

concept ontwikkeld worden van wat 'god' is en kan er een verbinding mee aangegaan 

worden. De twee voornaamste elementen in de verbinding tussen de kunstwerken, de 

makers en de kijkers zijn dat er in het beeld zelf een duidelijke en krachtige 

boodschap aanwezig is, en dat het in een herkenbare vorm gepresenteerd wordt. Op 

deze manier heeft het affectieve gevolgen. Freedberg stelt dat dit een cognitief proces 

is, waarin via de verbeelding wordt begrepen, wat het beeld uitdrukt, maar ook 

bewust wordt geworden dat het beeld door iemand is vervaardigd, waardoor dat 

moment samenvalt met de verbeelding tijdens het maakproces. Dit is een bijzondere 

ervaring, die eveneens onzichtbaar en ongrijpbaar is.   

  Freedberg citeert in dit hoofdstuk uit Hume's Natural History of Religion, 

waarin Hume stelt dat de neiging van de mens om objecten te zien zoals ze zelf zijn 

met de mensachtige eigenschappen, universeel is: "There is an universal tendency 

among mankind to conceive all being like themselves, and to transfer to every object 

those qualities with which they are familiarly acquainted, and of which they are 

intimately conscious." Daarna voegt hij er zelf aan toe:   

  

"But these words apply not only to inanimate objects; they point to, indeed they 

emphasize, the way in which we spontaneously and inexorably seek to invest 

representation with the marks of the familiar. (...) This is why the meditational 

manuals insist on the intimate and familiar (...).69   

  

Er zit in een universele drang in de mens om alle levende wezens en niet levende 

objecten menselijke eigenschappen toe te schrijven. Het is nogal een dooddoener om 

te zeggen 'we zijn nu eenmaal zo', maar niet onwaar. Denk ook hier even terug aan 

Gells voorbeeld van de auto, waarin het heel gebruikelijk is om te zeggen dat iemand 

in de steek is gelaten door zijn auto als diegene langs de kant van de weg staat. In het 

hoofdstuk hierna gaat hij door op een traditie van het namaken van levensechte 

menselijke figuren.  

  

 
69 Freedberg (1989), p. 190/191.  
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Verisimilitude and Resemblance: From Sacred Mountain to Waxworks  

Doordat afbeeldingen zo levensecht overkomen, raken mensen emotioneel betrokken 

bij de afgebeelde figuren. Wanneer de afgebeelde iemand is die gekend is, blijft de 

herinnering levend of wordt de persoon op een bepaalde manier tot leven gewekt. 

Afbeeldingen kunnen het afwezige aanwezig maken en de doden levend: "The 

striving for resemblance marks our attempt to make the absent present and the dead 

alive."70 Dit is het doel van het maken van de levensechte afbeeldingen: de afwezigen 

aanwezig maken. Het plaatsen van wassen beelden op een graf past in de traditie van 

het mummificeren. Hierin is het vasthouden en het levend houden van de herinnering 

aan een geliefde elementair, maar het gaat verder dan de mensen die we kennen. Ook 

het verbeelden van mensen die bepaalde overtuigingen belichamen, zoals Nelson 

Mandela of Jezus Christus, worden levensecht verbeeld om mensen te herinneren aan 

die overtuigingen. In zo'n soort verbeelding wordt soms gebruik gemaakt van echt 

haar en echte kleding. Op afbeelding 2.5 is te zien dat in deze levensechte 

verbeelding van Jezus niet gebruik gemaakt wordt van echt haar, maar wel 'echte' 

verwondingen zijn nagemaakt onder de kleding. In deze context van het tot leven 

wekken van de doden, is het niet verwonderlijk dat de kunstenaar gezien kan worden 

als iemand die nastreeft god te worden. Door het ontstaan van deze nieuwe techniek 

kunnen personen nóg levensechter worden afgebeeld. Wellicht is dit ook de 

aantrekkingskracht van musea als Madame Tussaud; ze brengen de idolen dichterbij, 

of pretenderen ze dichterbij te brengen.  

 
70 Freedberg (1989), p. 201.  
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Infamy, Justice, and Witchcraft: Explanation, Sympathy, and Magic  

Dit hoofdstuk behandelt een meer maatschappelijke transformatie door middel van 

afbeeldingen, waarbij afbeeldingen van criminelen bijvoorbeeld worden gestraft. In 

de loop van de dertiende eeuw verspreidden zich in Toscane beelden van 

schanddaden en in de eeuwen daarna raakt het steeds meer verspreid door Europa. 

Het is niet heel duidelijk waarom dit werd gedaan. Het is mogelijk een publieke 

schandpaal voor de afgebeelde, die als een waarschuwing voor de mensen 

functioneert: 'Dit gebeurt er als de regels worden overtreden.' Het is bijwijlen ook 

ingezet om weggelopen misdadigers op te sporen. Sigismondo Malatesta (14161468), 

heer van Rimini, die in 1462 ter dood werd veroordeeld vanwege verraad van de paus 

en goddeloze uitspraken over het christendom. Sigismondo Malatesta was op het 

moment van de veroordeling niet aanwezig en zijn beeltenis werd verbrand. Zo 

werden er in die tijd vaker misdadigers publiekelijk verbrand of geëxecuteerd. Of er 

ook echt geloofd werd dat de beschadiging van een wassen beeld of nagemaakte pop 

de persoon zelf beschadigde is niet duidelijk. Voor de samenleving biedt het wel een 

gevoel van vergelding, omdat er meer recht wordt gedaan aan de regels dan wanneer 

2 .5   Juan Martínez Montañés,  Jesus de la Pasión,  ca. 1615 - 18 , Seville, El Salvador. Afko mstig uit Freedbergs  Power of  

Images  1989 , p. 244, met en zonder gewaad.     
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iemand volledig vrijuit gaat. Hoewel dit soort praktijken grappig en dwaas 

overkomen, is dit precies wat er in iets andere vorm nog steeds gebeurt, zoals de 

verbeelding van de soldaat die in 2017 vernietigd werd. Bij veel politieke opstanden 

en protesten worden afbeeldingen van leiders bespuugd, verbrand of kapot gemaakt, 

zoals van Lenin en Hoessein. Het is niet realistisch te denken dat dit een 

waarschuwing is voor andere malafide leiders en waarschijnlijk speelt magie ook 

geen rol, zoals bij voodoo het geval is, maar eerder een omzetting van innerlijke 

woede of een poging om de werkelijkheid te veranderen.   

  

Live Images: The Worth of Visions and Tales  

Het reageren op beelden alsof ze levend zijn, wordt vaak toegedicht aan kinderen, 

gestoorden of simpelweg domme mensen. Op die manier ontkennen mensen dezelfde 

reactie die plaatsvindt in henzelf. Het zijn immers de dommen die de werkelijkheid 

verwarren met verbeeldingen en de onderwezen beschaafde mensen weten beter. Dit 

schreef Lucilius, een apologeet uit de derde eeuw, en het is nog steeds zo, stelt 

Freedberg. Er is een verschil tussen impliceren dat een beeld levensachtige 

kwaliteiten kan worden toegekend of dat een beeld écht levend wordt. Ook is 

reageren op beelden alsof ze echt zijn niet hetzelfde als animisme, waarin er vanuit 

wordt gegaan dat alles een ziel heeft.   

  Zoals al duidelijk is geworden is de inhoud van een beeld vaak een overleden 

persoon. Freedberg gebruikt voorbeelden uit de christelijke traditie om duidelijk te 

maken hoe een verbeelding van een overledene meer dan dat betekent. Zo zijn er veel 

schilderijen van Christus of een engel die levend is en waarop figuren staan afgebeeld 

die zoals de kijker zelf (kunnen) zijn. Er is discrepantie tussen de historische tijd 

waarin Christus leefde en waarin de andere figuren in het schilderij zijn afgebeeld. 

Het is dus geen historische afbeelding, want de figuren leefden niet gelijktijdig, maar 

een tot leven brengen van de 'doden' in de verbeelding van een schilderij. Er zijn 

talloze ervaringen beschreven waarin mensen daadwerkelijk zagen dat een beeld tot 

leven kwam, of uit een schilderij stapte, bijvoorbeeld van de Heilige Maria. Zijn deze 

schilderijen waarin Jezus tot leven komt op basis van 'echte' ervaringen? Of op basis 

van wensdenken? Of worden ze verantwoord door zijn incarnatie? Normaal kan het 

niet, maar in het uitzonderlijke geval van Jezus wel? Maar er zijn misschien nog wel 

meer voorbeelden te vinden waarin Maria als levend werd ervaren, hoewel zij niet is 

opgestaan uit de dood. Heeft het dan te maken met het feit dat ze heilig zijn? In 
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dergelijke verhalen in deze traditie 'behoren' de beelden daden en wonderen te 

verrichten. Er wordt niet eens raar opgekeken, want er wordt van ze verwacht dat ze 

tot bovennatuurlijke dingen in staat zijn. De verhalen dragen bij aan macht en 

mythevorming en vergroten de kans dat mensen vergelijkbare ervaringen krijgen. Het 

is hier uiteindelijk nog van belang te noemen dat bepaalde droombeelden waarin 

Jezus of Maria levend verschijnt, voortkomen uit de daadwerkelijke afbeeldingen.   

  

Arousal by Image  

Ook in dit hoofdstuk begint Freedberg weer in de christelijke traditie met een 

uitgebreide beschrijving van de verbeelding van en de opgewondenheid rondom 

Maria. Maria behoort als moeder van gods enige zoon natuurlijk een mooie, zelfs 

beeldschone vrouw te zijn en wordt natuurlijk afgebeeld als levende vrouw. Om die 

reden is het niet gek dat deze afbeeldingen door de geschiedenis heen beroering 

kunnen veroorzaken. Freedberg staat ook kort stil bij de traditie in het westen, en 

waarschijnlijk mondiaal, dat het meer de gewoonte is om het vrouwelijk naakt als 

begeerlijk af te beelden dan het mannelijk naakt. Het vrouwenlichaam als esthetisch 

object is dan ook meer geaccepteerd. In het afbeelden van naakt, in het bijzonder 

begeerlijk naakt, geldt een onduidelijke scheidslijn tussen wat in het openbaar kan en 

wat meer een privéaangelegenheid is.   

  Een bekend voorbeeld binnen deze thematiek is het verhaal van Cnidos, een 

jongeman die verliefd wordt op een standbeeld en zich er 's nachts mee laat opsluiten. 

Hij kust het en omarmt het. Er zijn verscheidene van dit soort verhalen. Volgens 

Freedberg is het een misstap om dit af te doen als clichés. Het benadrukt door de 

herhaling van deze verhalen en ervaringen juist de sterke cognitieve relatie tussen het 

beeld en de kijker.71 Het verhaal over Pygmalion kan natuurlijk ook niet achterblijven 

in dit hoofdstuk. Pygmalion, beeldhouwer en prins uit Cyprus, wordt verliefd op zijn 

eigen creatie, die perfect is in vergelijking met de vrouwen die hij heeft gekend. Door 

het brengen van offers en gebeden aan Venus wordt zijn eigen verbeelding 

werkelijkheid en heeft hij eindelijk de vrouw van zijn dromen. Het verhaal heeft veel 

kunstenaars geïnspireerd. Het doet denken aan het verhaal Pinoccio en dit zou een 

aangewezen kans zijn om wat recentere voorbeelden naar voren te brengen, maar 

Freedberg blijft hangen in de theïstische traditie.   

 
71 Freedberg (1989), p. 332. 
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  Freedberg haalt uit deze thematiek aan het eind van dit hoofdstuk twee 

fundamentele angsten: de angst voor het echte lichaam en de angst om een beeld 

levend te maken.   

  

The Senses and Censorship  

Hoewel 'de zintuigen en censuur' beter klinkt, is het juister om de titel te vertalen als 

'de gevoelens en de censuur'. Dit onderdeel is voor mijn onderzoek eveneens niet van 

belang. Freedberg gebruikt dit hoofdstuk om aan te tonen dat afbeeldingen de mens 

zo beïnvloeden dat er censuur op plaatsvindt. Beelden roepen allerhande gevoelens 

op, zoals wellustige en agressieve gevoelens, en daar dient de mens tegen beschermd 

te worden. Naast bescherming is censuur ook een middel tot het uitoefenen van macht 

en controle.   

  

Idolatry and Iconoclasm  

In het een na laatste hoofdstuk over afgoderij en beeldenstormen lukt het Freedberg 

eindelijk om echt los te komen van de christelijke traditie. Van voorbeelden van de 

verschillende beeldenstormen in de geschiedenis beweegt hij naar recentere 

voorbeelden waarbij een individu opstaat en een bepaald kunstwerk aanvalt, hoewel 

beide verschijnselen zowel in de verre als meer recentere geschiedenis zijn voor 

gekomen. De zogenaamde groepsacties worden vaak gemotiveerd uit morele of 

politieke beweegredenen en in individuele gevallen geloven de daders vaak de 

Messias te zijn of een andere goddelijke opdracht te hebben gekregen, maar ook 

persoonlijke overtuigingen spelen vaak een rol, zoals 'dit is geen kunst' of  'het bevalt 

me niet hoe het schilderij me aankijkt', of zelfs 'het bevalt me niet hoe anderen 

wellustig naar dit schilderij kijken'. Het is geen uitzondering dat de jaloezie van de 

ene kunstenaar op het succes van de andere kunstenaar motiveert om werken te 

vernielen. Opvallend is dat musea zelf nauwelijks in willen gaan op de individuele 

gevallen, omdat de motivaties van 'zo'n geestelijk gestoorde persoon' niet interessant 

zijn, of in ieder geval niet serieus genomen kunnen worden, zoals werd verklaard na 

de aanval op de Nachtwacht in 1975.72 Musea gaan vaak over op (prijzig) herstel 

voor zover mogelijk. Volgens Freedberg worden dit soort acties verzwegen, omdat 

men bang is dat ze aanstekelijk werken. Het zou mensen bewust maken van hun eigen 

 
72 Freedberg (1989), p. 407. 
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onderdrukte (primaire) gevoelens en daardoor ruimte geven aan hun eigen impulsen 

jegens kunstwerken.73   

  Freedberg maakt duidelijk dat de zogenaamde 'gekken' die een kunstwerk 

vernielen, vaak kiezen voor een kostbaar en veelbetekenend kunstwerk. Ook tijdens 

een beeldenstorm wordt duidelijk dat het vernielen van de waardevolle kunstwerken 

ingrijpender is dan het vernielen van een gebouw. De aanvallers zijn zich volledig 

bewust van de financiële, culturele en symbolische waarde van het aan te vallen werk. 

Het lijkt er op dat alles met teveel macht of teveel waarde een drang tot vernietiging 

oproept. Een zeer recent voorbeeld is het schilderij van Banksy dat bij de laatste klap 

van de hamer zichzelf vernietigde door middel van een ingebouwde shredder. Het 

werk was gekocht voor maar liefst 1,18 miljoen euro. Het was een protest van 

Banksy, die de shredder er in had gebouwd voor het geval dat het ooit geveild zou 

worden. Hij bekritiseert daarmee de gekte rondom de financiële waarde en 

vercommercialisering van kunstwerken.  

  In dit hoofdstuk komt ook de spanning goed naar voren tussen het niet 

afbeelden van god en het afbeelden van Jezus; god in een mensenlichaam. De 

schoonheid van door de mens gemaakte objecten werkt afgoderij in de hand, zoals 

blijkt uit dit citaat: "The beauty of manmade objects could only seduce and corrupt 

the senses, and usurp the role of the spiritual and intellecual."74 De geschiedenis is 

gevuld met censuur en censuur is ook nu nog dagelijkse praktijk, en dat geldt niet 

alleen China, maar ook bijvoorbeeld in het klaslokaal of in een huishouden, waar 

bepaalde afbeeldingen gecensureerd worden. Afbeeldingen kunnen zo direct zijn in 

wat ze afbeelden dat ze het geloof en zoals ik het omschrijf de 'goede orde' bedreigen, 

zoals blijkt uit onderstaand citaat: "Holy images were less prone to misinterpretation 

than sermons (or holy texts), and in this sense were less threatening to faith. (...) The 

notion of the direct appeal and effectiveness of images thus significantly democratizes 

their rationale."75 Ondanks de krachtige censuur op allerlei verschillende niveaus 

blijven de afbeeldingen bestaan en zich (steeds meer) vermenigvuldigen, en zijn in 

die zin dus sterker: "The lawgivers may rail, but the images remain, multiply and 

persist."88 Dit wijst weer op Freedbergs pleidooi dat beelden een misschien wel niet 

te onderschatten kracht hebben. Wat hij overigens niet noemt, is dat censuur hand in 

 
73 ibid.  
74 Freedberg (1989), p. 397.  
75 Freedberg (1989), p. 400/401. 
88 Freedberg (1989), p. 406. 
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hand gaat met propaganda en beide wijzen op de kracht van afbeeldingen, die we 

impliciet begrijpen.   

  

Representation and Reality  

Representatie speelt op verschillende manieren een rol in de kunst door de 

geschiedenis. Drie daarvan zijn het zo realistisch of idealistisch mogelijk verbeelden 

van de 'werkelijkheid' of juist een symbolische verbeelding daarvan. Een doel van 

kunst is het zo nauwkeurig mogelijk afbeelden geweest bijvoorbeeld in de Romeinse 

portretbeeldhouwkunst en de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst, maar 

ook alles behálve een natuurgetrouwe representatie, zoals in negentiende- en 

twintigste-eeuwse kunststromingen als impressionisme en dadaïsme. In het eerste 

geval gaat het om de observatie en de vaardigheid van iets representeren en in het 

laatste geval gaat het erom de observatie te interpreteren en die om te zetten in kunst. 

De realiteit zo ideaal mogelijk afbeelden vraagt weer een andere vaardigheid van een 

kunstenaar, het schone nog meer uitvergroten en versterken, zoals in de betoverende 

Griekse beeldhouwkunst die menig mensenhart op hol wist te brengen. Deze 

wisselende rol van representatie in de kunst sluit eigenlijk aan bij mijn eerder 

aangekaarte probleem van het definiëren van kunst; kunst betekent steeds iets anders. 

Fotografie als kunstuiting vormt het sluitstuk van Power of Images. In het begin 

wordt fotografie niet als kunst erkend, omdat ze te realistisch is en: Realisme is geen 

kunst. Hoewel de meningen hierover nog steeds verdeeld over zullen zijn, is 

fotografie een erkende kunstvorm geworden en vormt eenzelfde perspectief op de 

werkelijkheid als een schilderij. Door fotografie en diens eenvoudige reproductie, 

eerst door de negatieven en nu door digitale fotografie, is er een nieuw tijdperk voor 

beelden aangebroken, waarin ze getuige zijn van wat is, is geweest en zal zijn: 

"Because of the fact of reproduction, every image has become reality and is a witness 

of what is, what has been, and therefore of what will always remain."76    Power 

of Images wordt afgesloten met een overzicht van de conclusies, die Freedberg heeft 

getrokken en die grotendeels een herhaling vormen van wat hij al in de inleiding en 

de voorgaande hoofdstukken heeft gezegd. Dat zal ik hier niet allemaal herhalen. Wat 

echter wel opvallend is voor mijn onderzoek, is de volgende uitspraak, waarin hij 

 
76 Freedberg (1989), p. 440. 
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terloops lijkt te zeggen dat gevoel geïntegreerd moet worden in de cognitie om terug 

te komen bij de originele functie van etnografie:  

  

"We need to ethnography not to reclaim original function, but to sense the roots of 

admiration, awe, terror, and desire- indeed, to understand the very fact of function 

itself, not historical function, but the functions predicated on the integration of 

feeling into cognition."77  

  

Na hoofdstuk drie zal ik terugkomen op het belang van deze uitspraak voor mijn 

onderzoek.   

  

2.3 Wat is de bruikbaarheid van Freedbergs onderzoek?  

Een kritiek op Freedbergs Power of Images is dat het wetenschappelijk niet sterk 

genoeg is, zoals Malcolm Bull schrijft in zijn review:  

  

"[The methodology] is not always a good advertisement for interdisciplinary 

research. Its methodology is the source of many difficulties, for the argument 

proceeds 'by exemplifiction, not by abstract concept', which allows Freedberg to 

multiply examples of a single type while disregarding entire categoriesof images 

that do not fit his thesis."91   

  

Freedberg geeft zelf in de inleiding aan dat zijn boek niet bedoeld is om een 

responsietheorie te formuleren en dat de lezer bedrogen uitkomt als deze dat 

verwacht. Het gaat ten slotte over de relaties tussen beelden en mensen gedurende de 

geschiedenis. Hij wil de enorme hoeveelheid data analyseren en vooral discussie en 

onderzoek stimuleren. Als iemand zo duidelijk aangeeft wat zijn doelstellingen zijn, 

die afwijken van wat gebruikelijk is in de wetenschap, vind ik het zwak om het boek 

juist daarop af te rekenen. Bovendien is hij transparant over zijn aanpak, 

overwegingen, selectie en bronnen. Deels is de kritiek ook wel begrijpelijk, omdat 

Freedberg in zijn boek opvallend genoeg niet heel wetenschappelijk te werk gaat. Het 

is een verzameling van allerlei thema's, waardoor het diepgang en scherpte mist. Er is 

ook een aanzienlijk deel van zijn gegeven voorbeelden waar heel weinig informatie 

of feiten bij wordt gegeven. De aanpak om de reactie te onderzoeken en te analyseren 

 
77 Freedberg (1989), p. 433. 
91 Bull (1990), p. 126.  
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is bovendien ook niet congruent. Soms wordt er vooral ingegaan op de reactie, het 

beeld, het afgebeelde of de manier waarop het beeld wordt gebruikt, en altijd in een 

andere volgorde. Hierover is hij dan niet transparant; waarom de keuze om het ene 

voorbeeld uitgebreider te beschrijven dan het andere? Wanneer hij in hoofdstuk 1 

zegt dat een mannelijke kijker in eerste instantie als man reageert op een geschilderde 

naakte vrouw en er niet per se door opgewonden hoeft te raken, omdat de naakt 

afgebeelde vrouwen explicieter zijn geworden, want 'kijk maar naar de billboards en 

tijdschriften', is hij verre van wetenschappelijk bezig en voegt dat niks toe aan zijn 

argumentatie. Wat te zien is in deze laatste zin sluit aan bij mijn volgende kritiekpunt 

dat Freedberg vrij veel spreekt in 'we': 'We herkennen allemaal de neiging om een 

bepaald beeld te verwoesten'. Om zijn argumentatie voor voren te laten komen, heb ik 

dat in dit hoofdstuk overgenomen, maar ik merk dat dit soort generaliserend 

taalgebruik vermeden moet worden in de wetenschap, tenzij het écht iedereen betreft 

die het leest, omdat het ten koste gaat van de geloofwaardigheid.   

  Een prijzenswaardige, maar ook een problematische missie is dat Freedberg de 

elitewereld van de hoge kunsten wil blijven aanvallen. Volgens hem hebben de 

kunstcritici een monopolie in de visuele cultuur, die zogenaamde hoge kunst bekijkt 

in termen van kleur, compositie, expressie en betekenis.78 Freedberg is van mening 

dat deze intellectuele en aangeleerde manier van kijken de primaire reactie 

onderdrukt. Bovendien is het niet mogelijk om echt een onderscheid te maken tussen 

'gewone' beelden en 'artistieke' beelden. Ik denk dat Freedberg te kort door de bocht 

gaat als hij stelt dat dit onderdrukking van een zogenaamde primaire reactie is en dat 

het allemaal de schuld is van de kunstelite. Zoals Gombrich in zijn review ook 

aangeeft, is er een verschil tussen onderdrukken en buiten beschouwing laten:   

  

" It is altogether hard to accept the author's diagnosis that art historians habitually 

"repress" their own response to the arousing power of images. After all, the 

psychoanalytic term "repression" applies to a denial of feelings which can only 

survive in the unconscious. But there is a difference between repressing and 

disregarding."93   

  

Hiermee is de aanval van Freedberg heel zwak en niet gepast in dit boek, in ieder 

geval is het niet gepast de aanval zo vaak te herhalen. Het is afdoende om te zeggen 

 
78 Freedberg (1989), p. 17. 
93 Gombrich (1190), p. 2.  
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dat er geen verschil valt aan te duiden tussen hoge en lage kunst of kunst en geen 

kunst met enkele argumenten daarvoor, zoals Gell dat doet. In onderzoek naar 

bepaalde beelden of het effect van kunst op iemand, is het vruchtbaarder om buiten de 

afgebakende grenzen kijken van wat kunst met een grote K is.   

  Freedberg wil eveneens koste wat het kost bewijzen dat het niet goed is om een 

geval van een 'levend' beeld te rationaliseren tot een incident. Hij scheert hier twee 

dingen over één kam, want een situatie rationaliseren betekent niet dat het wordt 

afgedaan als een incident. Het is iets irrationeels wat wel heel vaak voorkomt in veel 

verschillende vormen: Het daadwerkelijk zien en horen als levend, het verbeelden als 

levend, het wensen als levend, het metaforisch ervaren als levend (p. 309)).    Het 

belangrijkste kritiekpunt dat ik zelf tegen Freedberg heb is dat hij wil loskomen van 

het historische magische denken en de christelijke traditie, terwijl de meeste 

voorbeelden komen uit die traditie. Alleen noemen dat het ook nu nog voorkomt en 

de hoop uitspreken dat 'we' dat in onszelf herkennen, is veel te makkelijk en niet 

afdoende. Dit blijkt ook uit een review door Malcolm Bull, van het Wolfson College 

in Oxford, waarin hij betoogt dat Freedberg veel kennis heeft over deze periode, maar 

dat zijn argumentatielijn vooral tegen hem werkt:    

  

"Considered simpy as a study of responses to religious imagery in the medieval and 

early modern periods. Freedberg's work is interesting and valuable."79 (...) "But it is 

diffucult to see how the artistic appreciation of religious imagery (the source of most 

of Freedberg's examples) involves anything comparable."95   

  

Bull besluit zijn review dan ook met een ode aan de verzameling die Freedberg 

presenteert en dat zijn onderzoek zeker wetenswaardig is voor een ieder die interesse 

heeft in kunstgeschiedenis, maar als geheel is het minder waard dan de losse 

onderdelen.  

  Het is nogal opmerkelijk dat Freedberg wel de fotografie bespreekt, maar de 

videokunst volledig onbesproken laat en ook niet aangeeft waarom hij die 

onbesproken laat. Tijdens het bestuderen van zijn boek merk ik wel dat het enigszins 

gedateerd is, maar video en film was er wel in die tijd en dit is in zekere zin ook een 

ultiem samenvallen van verleden, heden en toekomst, net als fotografie. De 

 
79 Bull (1990), p. 125. 
95 Bull (1990), p. 126.  



  53  

voorbeelden die Freedberg schetst zijn gelukkig tijdloos, maar het is bijna niet te 

bevatten wat er op het gebied van beeldcultuur is gebeurd in de tussentijd. Het zou 

interessant zijn om hem te vragen nu nog eens zo'n boek te schrijven.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Hoofdstuk 3 Wat is de transformatieve werking van kunst 

volgens Zeki?  

In dit derde hoofdstuk wordt bestudeerd welke antwoorden neurowetenschapper  

Semir Zeki kan geven op de onderzoeksvraag. Het neuro-esthetisch onderzoek van 

David Freedberg komt hier ook aan bod, omdat het meer aansluiting heeft met Zeki's 
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onderzoek dan met het voorgaande hoofdstuk, dat over Freedberg gaat. Het latere 

onderzoek van Freedberg is net als het onderzoek van Zeki ingebed in het vakgebied 

van de neuro-esthetiek en in de bespreking van Zeki's onderzoek worden termen 

uitgelegd die belangrijk zijn in het begrijpen van het onderzoek van Freedberg. Ik zal 

beginnen met een korte introductie op het werk van Zeki en afsluiten met de 

bruikbaarheid van de neuro-esthetiek voor mijn onderzoek.  

  Waarom breng ik een neurowetenschapper naar voren in een onderzoek naar de 

transformatieve werking van kunst? Heel simpel gezegd is het brein uiteindelijk de 

black box waarvan alleen de input (kunstwerk) en de output (emotie en gedrag) van 

kan worden waargenomen. Als ik meer weet over wat er precies in het brein gebeurt 

en waar, is er mogelijk iets te zeggen over hoe kunst een mens kan transformeren. Het 

brein is het belangrijkste orgaan in de ervaring van schoonheid en de (aansturing van 

de) reactie daarop. Welke processen vinden er plaats in het brein? Waar zijn deze mee 

verbonden? Door Zeki's interesse in de emotionele reactie van een visuele input en de 

onderzoeken die daaruit zijn gevolgd, is het grootste deel van zijn werk relevant voor 

mijn onderzoek. Want hoe kan kunst iemand raken en iemand aanzetten tot gedrag? 

Hoe is dit anders dan de verhouding ten opzichte van gebruiksvoorwerpen of natuur? 

Zeki heeft tevens veel kennis over de werking van het visuele brein, die interessante 

informatie kan opleveren, omdat een kunstervaringen veelal begint bij een visuele 

prikkel.   

  

3.1 Wie is Semir Zeki?  

Semir Zeki is neurowetenschapper en hoofd van het laboratorium neurobiologie aan 

de University College London (UCL), waaraan hij sinds 1970 verbonden is. Hij is 

sinds 1981 professor in de neurobiologie en sinds 2008 ook professor in de 

neuroesthetiek, waarin hij een van de pioniers is met Vilayanur Ramachandran. 

Ramachandran, een Amerikaanse neuroloog verbonden aan de Universiteit van  

California, claimt de ware kern van wat kunst is te hebben gevonden en dat zal ik in 

de laatste paragraaf nog kort toelichten. Zeki's vroege werk is vooral gericht op het 

visuele aspect van het brein: Hoe kijkt een mens? Hoe registreert het brein de visuele 

prikkels, zoals kleur, vorm en beweging? Later houdt hij zich steeds meer bezig met 

(het brein en) de ervaring van schoonheid. Een leidende vraag in zijn onderzoek is 
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geweest: Hoe kan een visuele prikkel een emotionele reactie opwekken?80 Zijn werk 

breidt zich naast het onderzoek naar de ervaring van visuele schoonheid steeds meer 

uit met onderzoek naar de ervaring van muzikale, mathematische en zelfs morele 

schoonheid. Al deze vormen van schoonheidservaring activeren eenzelfde deel in het 

emotionele deel van het brein, de mediale orbito-frontale cortex.81   

Semir Zeki heeft naast veel artikelen ook drie boeken geschreven, te weten: A Vision 

of the Brain in 1993, Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain in 1999 en 

Splendours and Miseries of the Brain in 2009. Inmiddels heeft Zeki op 78-jarige 

leeftijd meer dan 300 publicaties op zijn naam staan en vanuit heel de wereld 

waardering en onderscheidingen gekregen voor zijn werk op het gebied van 

neuroesthetica. Zeki werkt nog steeds mee aan diverse onderzoeken en geeft 

regelmatig lezingen en interviews.   

  

3.2 Wat schrijft Semir Zeki over de transformatieve werking van kunst?  

Visuele brein  

Het visuele brein is er vooral op gericht om kennis over de wereld te vergaren. Zicht 

is de meest efficiënte manier om kennis te vergaren, stelt hij. Het brein is vooral 

geïnteresseerd in kennis over permanente, essentiële of karakteristieke eigenschappen 

van objecten die het kan categoriseren. Op die manier creëert het brein een stabiele 

omgeving, die in werkelijkheid altijd in beweging is. Dit stabiliseren van de 

werkelijkheid geeft het brein ook een zekere voldoening.82 Een mens ziet echter veel 

meer dan dat het daadwerkelijk registreert. Het brein krijgt een stroom van informatie 

vanuit de omgeving, maar selecteert eruit wat het nodig heeft om kennis te vergaren 

en vergelijkt het met, en plaatst het bij eerder opgedane kennis. Op die manier 

categoriseert het kennis en legt het nieuwe verbindingen aan voor nieuwe kennis. Bij 

het kijken zijn meerdere visuele hersengebieden betrokken, die elk een ander 

onderdeel van het kijken op zich nemen, zoals: kleur, beweging, vorm, grootte. Deze 

processystemen werken los van elkaar en hebben ook een bepaalde hiërarchie. Kleur 

wordt bijvoorbeeld eerst geregistreerd, dan vorm en dan vervolgens beweging. Het 

visuele brein wordt dus gekenmerkt door een serie parallelle processystemen en een 

tijdelijke hiërarchie in visuele perceptie. Uiteindelijk zijn er ook nog delen in het 

 
80 Interview Semir Zeki 2015.  
81 ibid.  
82 Interview Semir Zeki 2015, p. 2.  
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brein die ervoor zorgen dat een mens bijvoorbeeld bekende gezichten kan herkennen 

of een bepaalde categorie, zoals mens, boom, steen, plant, sporter. Het bovenstaande 

geeft aan dat er veel komt kijken bij het zien en dat bovendien geldt dat de visuele 

prikkels pas een herkenbare wereld wordt door bemiddeling van de cerebrale cortex. 

Er is een duidelijke verbinding tussen de functie van het visuele brein en de functie 

van kunst.83 Kunst is volgens Zeki in zekere zin een uitbreiding van het visuele brein 

en heeft daarom een biologische oorsprong in de mens. Zeki citeert in zijn tekst de 

kunstcriticus Jacques Rivière, die stelt dat een schilderij tot doel heeft het afgebeelde 

te laten zien zoals het écht is in plaats van zoals wij het zien: "The true purpose of 

painting is to represent objects as they really are, that is to say differently from the 

way we see them." De wereld is niet daadwerkelijk zoals wij hem waarnemen en 

daarom is het een fascinerende uitspraak dat kunst ernaar streeft om het object te 

laten zien zoals het écht is. Kunst voegt een beeld/perspectief toe aan wat normaal al 

te zien is, daarom komt zij dichterbij de werkelijkheid, omdat ze meer is dan een 

mens kan waarnemen. Al blijft de werkelijkheid onbereikbaar.   

  

Functie van kunst  

Zeki formuleert in Art and the Brain de functie van kunst als volgt:   

  

"I shall thus define the general function of art as a search for the constant, lasting, 

essential and enduring features of objects, surfaces, faces, situations, and so on, which 

allows us to acquire knowledge not only about the particular object, or face, or condition 

represented on the canvas but to generalise from that to many other objects and thus 

acquire knowledge about a wide category of objects or faces."100   

  

Dus bij het kijken naar kunst is de toeschouwer op zoek naar kennis, niet alleen over 

het specifieke artefact, maar ook naar algemene kennis. Kennis vergaren over de 

constant veranderende wereld is een van de functies van het brein en volgens Zeki 

dus ook de functie van kunst. In eerste instantie is dit strijdig met wat kunst laat zien. 

Kunst gaat ook regelmatig juist aan de haal met de werkelijkheid en geeft een 

vertekend beeld van de dingen die er zijn of geven vorm aan iets wat niet bestaat. In  

 
83 Zeki (1998), p. 71. 
100 Zeki (1998), p. 4.  
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het schilderij van Grohs op afbeelding 3.1 is direct een gezicht te herkennen, maar het 

heeft maar een pupil, de bovenkant van het hoofd is doorschijnend, aderen vormen 

zich vanaf het hoofd over de vingers van de hand en aan de rechterkant van het 

gezicht komt een vrouwelijk figuur naar boven. Hoe kan dit onze kennis vergroten 

over het afgebeelde ding zelf én algemeen geldige kennis opleveren? Naar aanleiding 

van Zeki's onderzoek realiseer ik me dat de structuren van onze hersenen bepalen hoe 

we bijvoorbeeld kleur zien, diepte ervaren en ook verbanden waarnemen. Een 

verband is niet waarneembaar; het is een construct van het brein. De werkelijkheid 

komt binnen middels diverse filters en vensters van de zintuigen en het brein. 

Doordat kunst een ander perspectief laat zien, vergroot het inderdaad juist onze 

kennis in plaats van dat het zich ervan weg beweegt. Het verkrijgen van kennis is of 

kan transformatief zijn. Schopenhauer wist het in 1844 mooi te verwoorden in 

navolging van Plato's ideeënleer, waarbij kunst streeft naar algemene kennis over het 

verbeelde object dat verder uitstijgt boven dat ene object: "painting should strive "to 

obtain knowledge of an object, not as particular thing but as Platonic Ideal, that is the 

enduring form of this whole species of things" (...)"101. Hoewel Plato verder juist niet 

veel op had met de kunst als weg naar kennis, behalve poëzie, is dit een interpretatie 

van Schopenhauer die als we Zeki's onderzoek in beschouwing nemen, door de 

functies van het visuele brein wordt ondersteund. Kunst is volgens Zeki een zoektocht 

3.1  Martin Grohs,  titel onbekend,  2012 , geïnspireerd  
op werken van Salvador Dalî   
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naar dingen die essentieel zijn in de wereld. Of dat nu de échte werkelijkheid is of een 

werkelijkheid die essentieel is in de constant veranderende input, valt niet met 

zekerheid te zeggen. Het surrealisme is een kunststroming die bewust de structuren 

van het brein ontregelt en op die manier de perceptie van de werkelijkheid 

manipuleert, zoals in het werk van Dalí en Margritte. Deze bizarre vormen van 

verbeelding vinden de hersenen fascinerend, omdat ze ver afstaan van de eigen 

ervaringen (tot nu toe) en er een logica in probeert te zien.   

Het kubisme, een stroming die zoekt naar andere, en combinaties van, perspectieven, 

speelt volgens Zeki met het visuele brein. Het visuele brein zorgt ervoor dat wij een 

object op verschillende afstanden, vanuit verschillende hoeken en in ander licht toch 

herkennen als hetzelfde object. In het kubisme wordt onderzocht wat er met 

perspectief gebeurt zonder de tussenkomst van de hersenen. Hoe ziet een object eruit 

vanuit meerdere perspectieven tegelijkertijd? Kan een profiel vanaf opzij bekeken  

 
 Zeki (1998), p. 5.  

worden en tegelijkertijd ook recht? Dit experiment is terug te zien in het schilderij 

van Picasso op afbeelding 3.2. De representatieve kunst bevredigt het brein weer op 

een andere manier. Het brein zoekt naar constanten in een voortdurende veranderende 

wereld en representatieve kunst beantwoordt aan deze behoefte. Semir Zeki bespreekt 

in zijn artikel Art and the Brain ook een aantal schilderijen en interpreteert die deels 

vanuit de neurologie. Hij beschrijft de verschillende scenario's die aanwezig zijn in 

Vermeers Man en vrouw bij het virginaal. Zijn de man en vrouw getrouwd, zijn ze 

   

   

 

 

  
101 

3.2  Pablo Picasso,  The Weeping Woman,  

1937 , Tate Modern, London.   
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geliefdes of vrienden? Is er net iets gezegd of wordt er gespeeld? Is de sfeer treurig of 

juist vrolijk? Zeki zegt dat ambiguïteit karakteristiek is voor een goed kunstwerk, dat 

het niet zozeer gaat om de twijfel en onzekerheid, maar om alle scenario's die 

evenveel bestaansrecht hebben. Het een is niet meer waar dan het ander.   

  

Schoonheid versus sublimiteit  

In onderzoek naar de ervaring van het sublieme ten opzichte van de ervaring van 

schoonheid, dat Zeki met onder andere Ishizu uitvoert, die promoveerde aan de 

Waseda University in 2009 en werkzaam is aan de UCL, komt naar voren dat de 

hersengebieden die betrokken zijn bij de ervaring van schoonheid en sublimiteit 

elkaar niet overlappen. Het sublieme is wel verbonden met schoonheid en de 

esthetiek, zoals ik in hoofdstuk 1 liet zien dat Van Eck een sublieme ervaring 

beschrijft in termen van extreme levendigheid en op de grens van esthetiek en 

ontzetting plaatst.84 In de wetenschap is er geen eenduidige opvatting over de 

verbinding tussen esthetiek, het schone en het sublieme. Zoals in de esthetiek niet 

ongebruikelijk is, wordt in het onderzoek van Zeki een sublieme ervaring onder meer 

gekoppeld aan de ervaring van een (indrukwekkend) natuurtafereel, iets wat ons 

verstand 'te boven' gaat. Voor het onderzoek worden afbeeldingen van natuurscènes 

gebruikt, omdat die toegankelijk en controleerbaar zijn. Het is te ingewikkeld om een 

afbeelding te nemen, die vermoedelijk een sublieme ervaring teweeg brengt. Er heerst 

consensus over zogenaamde sublieme natuurverschijnselen in de filosofie en daarom 

wordt deze keuze gemaakt in dit onderzoek. De ervaring van het sublieme bevindt 

zich echter, net als de ervaring van schoonheid, in het brein, aldus veronderstelt Zeki 

in navolging van Kant.85 De hersengebieden die betrokken zijn bij een sublieme 

ervaring zijn ook betrokken bij ervaringen van genot, haat en herinnering.86 Ze 

bevestigen daarmee dat Burke op in ieder geval neurologisch gebied gelijk had door 

in de ervaring van het sublieme en het schone een duidelijk onderscheid te maken: 

"that the sublime and beautiful are built on principles very different, and that their 

affections are as different: the great has terror as its basis... the beautiful is founded 

on mere positive pleasure" (Burke, 1757, 4: XXV). In het onderzoek komt ook naar 

voren dat het mogelijk is om onderscheid te maken in cognitieve en emotionele 

 
84 Van Eck (2010), p. 11/12.  
85 Ishizu & Zeki (2014), p. 2.  
86 Ishizu & Zeki (2014), p.10.  
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componenten, omdat ze allebei actief zijn in sublieme ervaringen. Deze bevinding 

sluit ook aan bij de historische filosofische traditie van het sublieme, waar 

verstandelijke en emotionele elementen in benadrukt worden.87  

  

Hersengebieden  

Elk individu is in staat een bepaald voorwerp mooi te vinden. Of iets mooi is, is 

subjectief. Er zijn wellicht kwaliteiten te benoemen in objecten, maar of iets mooi is 

of niet wordt uiteindelijk 'bepaald' door de ontvanger. Hoewel niet iedereen dezelfde 

kunstwerken mooi vindt, zijn de gebieden die in het brein betrokken zijn bij het 

kijken naar kunst, vergelijkbaar. Dus de processen in de hersenen zijn vergelijkbaar, 

maar de input kan (erg) verschillen. Hoewel Zeki & Ishizu in 2011 nog stellen dat er 

geen algemeen gebied in de hersenen aan te wijzen dat actief is bij een ervaring van 

lelijkheid, vertelt Zeki tijdens zijn lezing uit 2017 dat er wel degelijk een 

lelijkheidsgebied in de hersenen is aan te wijzen, wat laat zien hoe het 

onderzoeksgebied nog in ontwikkeling is.88 Ook voor dit nieuwe lelijkheidsgebied 

geldt; hoe lelijker, hoe actiever. Via een visuele prikkel wordt via dezelfde 

hersengebieden uiteindelijk het schoonheidsgebied of het lelijkheidsgebied 

geactiveerd. Volgens Zeki is het grote vraagstuk waar dit selectieproces plaatsvindt. 

De ervaring van schoonheid is een bevredigende en belonende ervaring, en bovendien 

heeft iets wat mooi is een grotere waarschijnlijkheid om waar te zijn, maar het is nog 

onbekend waarom dit zo is.107 Deze uitspraak, afkomstig van Paul Dirac, 

natuurkundige en pionier van de kwantummechanica, is vooral, of alleen, geldig bij 

mathematische schoonheid. De aantrekkingskracht van wiskundige formules zit in 

eerste instantie in hun schoonheid en niet in hun juistheid, maar die gaan dus vaak 

gepaard. Het 'schoonheidsgebied' is dan weer gelijk aan de ervaring van schoonheid 

in kunst of natuur. Daarnaast is het zo dat wanneer iets als mooi wordt ervaren, 

ongeacht de bron, hetzelfde gebied in het emotionele brein betrokken is. Het kan een 

muziekstuk zijn of een schilderij, dat dus via andere zintuigen het brein binnenkomt, 

maar uiteindelijk hetzelfde gebied activeert. Hoe mooier een beeld gevonden wordt, 

hoe sterker het gebied wordt geactiveerd:   

  

 
87 Ishizu & Zeki (2014), p. 14  
88 Ishizu & Zeki (2011), p. 9 & Lunch our lecture UCL 17-01-2017. 107 

Interview Semir Zeki (2015).  
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"Taking the two principal results of the study, namely that activity in a single region (field A1) of 

mOFC correlates with experience of both visual and musical beauty and that there is a linear 

relationship in it between the BOLD signal and the declared intensity of the experience of beauty, 

leads us towards the formulation of a brain based definition of beauty."89   

  

Er zijn karakteristieken aan te wijzen in de kunst die haar mooi maken, bijvoorbeeld 

in architectuur de symmetrie, verhoudingen, de samenstelling en in muziek 

bijvoorbeeld het ritme, de toonsoort etc. In film en in theater is het complexer om 

karakteristieken aan te wijzen. Daarnaast is een schoonheidservaring, beter gezegd 

een esthetische ervaring, niet altijd een ervaring van iets moois. De ervaring van 

schoonheid is subjectief, maar is wel kwantificeerbaar voor een bepaald individu op 

een bepaalde plaats op een bepaalde tijd. Dat een ervaring van schoonheid subjectief 

is, betekent dus niet dat de karakteristieken die aangewezen worden in de kunst geen 

bestaansrecht hebben. In neuro-esthetisch onderzoek wordt de aandacht met name op 

de ontvanger gericht. "But any work, be it considered art or not, may be subjectively 

experienced as being beautiful by an individual."109 Kunst is niet per se mooi en iets 

moois is niet per se kunst. In het hersenonderzoek naar kunst is geen onderscheid te 

maken tussen wat wel en wat niet kunst is. Wat kunst is, wordt bepaald door de 

mensen. Er is niet iets in kunst zelf of in de reactie op kunst, wat kunst 

ontegenzeggelijk kunst maakt. Al zijn er karakteristieken die de waarschijnlijkheid op 

kunst vergroten.   

  Freedberg is sinds 2001 ook betrokken bij neuro-esthetisch onderzoek, 

waarbinnen hij (nog steeds) geïnteresseerd is in de reactie van mensen op 

kunstwerken. Het was al bekend dat de hersendelen actief zijn, die betrokken zijn bij 

het daadwerkelijk maken van de beweging, bij het kijken naar de beweging. Dit heeft 

te maken met spiegelneuronen en de vaardigheid zich te verplaatsen in een ander, 

zodat geleerd kan worden door na te doen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat 

wanneer kunst, of een beeld in het algemeen, een beweging impliceert, ook het 

bewegingsgebied in het brein geactiveerd wordt.90  Bij de ervaring van kunst zijn dus 

verscheidene gebieden in de hersenen actief, nog meer dan al vermoed werd. In 

eerder onderzoek probeert Freedberg met Gallese, professor in psychobiologie aan de 

universiteit van Parma, al bewijs te leveren voor de opvatting dat het kijken naar 

 
89 Ishizu & Zeki (2011), p. 8. 109 

ibid.  
90 Mineo et al. 2018.  
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kunst een fysieke bezigheid is, waarbij de acties, de emoties en de houding van 

figuren op een kunstwerk gespiegeld worden. Dit geldt niet alleen voor figuratieve 

kunst, maar ook voor abstracte kunst, zoals blijkt uit onderstaande citaat:  

  

"With abstract paintings such as those by Jackson Pollock (...) viewers often 

experience a sense of bodily involvement with the movements that are implied by 

physical traces - in brushmarks or paint drippings - of the creative actions of the 

producer of the work. This also applies to the cut canvases of Lucio Fontana (...) 

where sight of the slashed painting invites a sense of empathetic movement that 

seems to coincide with the gesture felt to have produced the tear."91   

  

De abstracte verbeeldingen impliceren beweging of vormen wellicht een figuur in de 

verbeelding van de kijker.   

  

Geheugen en kunst  

David Freedberg voegt in The Memory Process - Neuroscientific and Humanistic 

Perspectives iets toe aan het onderzoek van Zeki. Hij zegt dat het belangrijk is om in 

de ervaring van kunst, in het bijzonder een esthetische ervaring, ook rekening te 

houden met het lange- en korte termijn geheugen.92 Daarnaast onderscheidt hij ook 

twee vormen van kennis: expliciete en impliciete kennis. Expliciete kennis bestaat uit 

de herinneringen en de 'feiten' en impliciete kennis is de fysieke kennis, zoals fietsen 

kennis is dat 'in' het lichaam zit, en het voelen van emoties.93  Deze kennis staat met 

een Engelse term ook wel bekend als een vorm van embodied knowledge.   

 Freedberg onderscheidt ook twee vormen van reageren; direct en indirect.  

Direct is het onmiddellijk lijfelijk - automatisch - voelen en reageren en indirect is 

reageren via reflectie, concepten en herinneringen. Ik zou het zelf primair en 

secundair reageren noemen.   

  Het is geheel terecht dat Freedberg deze dimensie toevoegt aan onderzoek naar 

de reacties op kunst. Zijn onderzoek geeft een verklaring voor de uiteenlopende 

reacties op eenzelfde werk. Als iets in of op een kunstwerk resoneert met een 

herinnering bepaalt dat deels de reactie. Dit geldt eveneens voor de impliciete 

herinneringen, omdat - om in het voorbeeld van het fietsen te blijven - bij het kijken 

 
91 Freedberg & Gallese (2007), p. 197.  
92 Freedberg (2011), p. 339.  
93 Freedberg (2011), p. 338.  
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naar een afbeelding waarop iemand fietst, de delen in de hersenen geactiveerd worden 

die ook actief zijn bij het fietsen zelf. Als deze kennis niet impliciet is, zal de  

primaire en secundaire reactie anders zijn.  

Het artikel van Freedberg bewijst dat het kijken naar kunst daadwerkelijk iets kan 

herstellen wat kwijt is geraakt. Uitspraken over kunst, die beweren dat een mens 

zichzelf tegenkomt in de kunst of zichzelf kan terugvinden, zijn plots neurologisch 

onderbouwd.   

  

"Memory may often shape embodied responses, but the body shapes memory as well. 

In these processes, vision plays a central role. It is not just that vision can restore or 

refresh declarative long-term memory, whether in the case of a picture of Christ's 

Passion, for example, or a photo of a lost loved one. Even the ancients knew that 

sight could activate the other senses, but we now have a much clearer idea of how 

this happens. Thanks to the polymodal consequences of sight, viewing a work of art 

also restores some of what is truly lost—the vitality of body and hand—and endows 

movement with the possibilities of emotion. The analysis of how this happens helps 

to make sense of the relationship between art, memory, and the forces that move the 

body."94  

  

Freedberg schrijft met name over visuele kunst en zegt dan ook dat visie een centrale 

rol speelt in het vormen van herinnering in het geheugen en in het lichaam, maar er is 

een vermoeden dat er een sterkere correlatie tussen herinnering en muziek is. Voordat 

een kind goed kan zien, als de categorieën enigszins zijn gevormd en gestabiliseerd, 

kan het allang goed horen en herkent het de geluiden van de moeder. Mensen met 

Alzheimer reageren ook buitengewoon goed op liedjes van vroeger en muziek in het 

algemeen. Ze reageren zelfs zo goed dat ze daarna vaak hun herinneringen en 

bewustzijn - in het hier en nu - een tijd terug hebben.95   

  Is herinneren hetzelfde als transformeren? Of kan herinneren transformatie 

stimuleren? Het is een legitieme vraag. Vermoedelijk worden meerdere herinneringen 

in één beeld gecombineerd op het moment dat naar een kunstwerk gekeken wordt, 

wat transformatief kan zijn voor dat moment en voor de herinneringen zelf. Hiermee 

bedoel ik dat de herinnering aan iets veranderd kan worden door wat er nú gebeurt. 

Mijn herinnering aan mijn muziekbootje, die ik van mijn oma heb geërfd, is dusdanig 

 
94 Freedberg (2011), p. 352.  
95 Documentaire Alive Inside (2014).  
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veranderd op het moment dat ik erachter kwam dat het oorspronkelijk een 

sigarettenbootje was. Een herinnering gekoppeld aan een bepaalde emotie kan ook 

bijdragen aan de waardering van het kunstwerk, maar verandert het de toeschouwer?  

  

Transformatieve werking   

Welke antwoorden kan ik geven op mijn onderzoeksvraag op basis van de informatie 

over het brein? Volgens Zeki doen wij kennis op over de wereld door middel van 

kunst. Deze kennis is echter een stuk ongrijpbaarder dan kennis over bomen, 

natuurkundewetten of Latijn, omdat de reproductie en het resultaat niet meetbaar zijn. 

Uit het kijken naar kunst wordt informatie gehaald die de kennis over het artefact 

overstijgt. Dit is transformatief, omdat het zowel nieuwe verbindingen in de hersenen 

aanlegt als dat het oude verbindingen verstevigt. Dit proces is onomkeerbaar. Dit is 

precies de reden waarom neurologen als Erik Scherder en Dick Swaab pleiten voor 

kunst in het onderwijs. Een baby moet 66 procent van de hersenen nog aanmaken en 

hersenen worden groter in een verrijkte omgeving.96 De omgeving kan verrijkt 

worden door middel van kunst, want op die manier worden kinderen gestimuleerd om 

te onderzoeken.   

  Het kijken naar kunst en bezighouden met kunst is een onderdeel van de 

functie van het visuele brein; het opdoen van kennis over de wereld. Het opdoen van 

nieuwe kennis kan transformatie betekenen, maar niet per se. De verschillende 

vakken op de middelbare school zijn bijvoorbeeld verrijkend, maar niet allemaal 

transformerend. Het opdoen van kennis alleen is niet transformerend, maar een 

ervaring hebben en die betekenisgeven met de opgedane kennis misschien wel.  

 De esthetische waardering is hoger wanneer verschillende plaatjes achter 

elkaar getoond worden, dan wanneer ze geïsoleerd van elkaar beoordeeld worden 

volgens onderzoek van Khaw, een promovendus in de neurologie aan de Duke 

Universiteit, en Freedberg.97 Hieruit volgt dat de elementen van een muziek- of 

dansstuk meer waardering krijgen wanneer het als geheel gehoord of gezien wordt. 

De variaties op het thema zijn bevredigender als ze achter elkaar te horen of te zien 

zijn.   

  

 
96 Dick Swaab in een interview op kunstfanaatjes.nl 25 juni 2017.  
97 Khaw & Freedberg (2018),   
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"We conclude that aesthetic responses toward arrangements might offer a normative 

explanation as to why paticurlar creative norms persist. For instance, song 

structures may have been preserved over time because, of their exploitation of 

particularly favored sequences. On this basis, it seems likely that the psychological 

mechanisms described here also shape the presentation formats of widely 

appreciated art."98  

  

Het gegeven dat samenhang en variaties binnen een bepaalde kunstvorm de ervaring 

van schoonheid versterken is interessant. Dit zou kunnen aansluiten op de variaties 

waar Gell op doelde; de verschillende kunstwerken worden via spiegeling, rotatie, 

etc. gevarieerd en getransformeerd. Via deze transformatie, transformeert ook de 

kijker en de samenleving. Het kan ook zijn dat het ervaren van de verbanden 

bevredigender zijn, omdat er meer hersengebieden betrokken zijn, namelijk die 

betrokken zijn bij het abstraheren van kennis.   

  

3.3 Wat is de bruikbaarheid van Zeki's onderzoek?  

Populatie  

Een belangrijk minpunt van de onderzoeken van Zeki is dat ze uitgevoerd zijn op een 

zeer kleine populatie. Hersenonderzoek is erg kostbaar om uit te voeren, dus dit wordt 

vrijwel niet op grote schaal gedaan. In zijn onderzoek met Ishizu naar de ervaring het 

sublieme hebben ze bijvoorbeeld maar eenentwintig respondenten. Die kregen 

verschillende plaatjes te zien van landschappen en moesten deze beoordelen op een 

schaal van één tot vijf. Met slechts eenentwintig respondenten is de bias die ontstaat 

door alleen al de volgorde van plaatjes er niet uit te krijgen. Het onderzoek zou op 

grote schaal gedaan moeten worden en de plaatjes in verschillende volgorde getoond 

moeten worden. De metingen in de hersenen zijn daarentegen wel heel nauwkeurig. 

Ook doen ze hun best om een brede groep respondenten te selecteren: ze proberen 

veel diversiteit te zoeken in cultuur, etniciteit en geslacht. Ze selecteren echter alleen 

respondenten die in een vooronderzoek de meest zichtbare resultaten laten zien in het 

brein op basis van afbeeldingen die de respondenten zelf beschrijven als mooi, 

gewoon of lelijk.99 Deze respondenten zijn wellicht niet representatief voor een 

'gemiddeld' mens. De conclusies uit de onderzoeken worden dus getrokken op basis 

van nauwkeurige metingen, maar op basis van (te) kleine populaties.  

 
98 Khaw & Freedberg (2018), p. 28.  
99 Ishizu & Zeki (2011), p. 2.  
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Terminologie  

Het meest ingewikkelde aan het doen van neuro-esthetisch onderzoek is denk ik de 

terminologie. Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat alle respondenten dezelfde 

betekenis geven aan de woorden die gebruikt zijn in het onderzoek, zoals een 

'sublieme ervaring'? Vervolgens zit er nog een grote uitdaging in het interpreteren van 

deze uitslagen, waar woorden worden gegeven aan de processen die plaatsvinden in 

de hersenen, zonder dat die woorden en de verbanden uit het onderzoek zelf rollen. 

Het is alleen waarneembaar dat een bepaald gebied actief is, maar niet waar het 

vandaan komt en waarom het zo is. Het interpreteren van de onderzoeken is ook 

problematisch voor mijn onderzoek, omdat de termen niet in het onderzoek 

vastliggen. Daarnaast gaat veel onderzoek over schoonheid en niet over kunst.  

  

Onttovering  

Uit het interview met Ard Louis en David Malone voor de serie Why Are We Here 

blijkt dat Zeki veel weerstand krijgt naar aanleiding van zijn onderzoeken. Mensen 

vinden dat Zeki de wereld onttovert door schoonheid te reduceren tot iets wat tot het 

brein behoort. Zelf vindt hij deze kritiek onterecht. Wat Zeki onderzoekt en 

interesseert zijn de gebieden in de hersenen die betrokken zijn bij de ervaring van 

schoonheid. Met die kennis kan nog steeds niets gezegd worden over wát schoonheid 

is. In zijn interviews blijft hij dit herhalen als mensen hem vragen stellen over 

schoonheid, wiskunde, waarheid etc. Zijn interesse is alleen maar toegenomen na de 

ontdekking dat de ervaring van schoonheid zich in een specifiek deel van het 

emotionele deel van het brein afspeelt, ongeacht welke soort input (een schilderij, een 

muziekstuk, etc.). Dit had hij niet verwacht toen hij begon met het onderzoek.   

 John Hyman, een Britse filosoof en professor aan de Oxford Universiteit, 

schrijft in zijn artikel Art and Neuroscience een kritiek op de uitspraken van 

Ramachandran en Zeki. Zijn kritiek komt er deels op neer dat de neurologische 

onderzoeken niet verklaren waarom een bepaald kunstwerk bevredigend of 

interessant is om naar te kijken en dat ze dat wel pretenderen. Hyman geeft ook aan 

dat de twee neurologen kunst generaliseren tot kunst als karikatuur en kunst als 

ambiguïteit. Ramachandran wordt afgerekend op zijn zogenaamde Baywatch Theory 
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of Art.100 Ik heb het werk van Ramachandran niet genoeg bestudeerd, dus ik kan daar 

niet iets over zeggen, behalve dat het aannemelijk is om af te wijzen aan de hand van 

Hymans artikel. Hij zegt dat Ramachandran kunst reduceert door het als een 

versterkte manier van afbeelden te zien, vandaar de term Baywatch. De ware aard en 

aantrekkingskracht van kunst is een vorm van overdrijving, een karikatuur. Hij geeft 

als voorbeeld in de documentaire How Art Made the World de Venusbeelden die 

wijdverspreid over de wereld zijn gevonden. Mensen hadden nog geen vaste huizen 

of hutten, maar deze beelden werden gemaakt en meegedragen. Volgens 

Ramachandran worden de borsten en heupen benadrukt, omdat deze een symbool 

vormen voor vruchtbaarheid en dé karakteristieken van een vrouw benadrukt.101 Hij 

denkt dat kunst een perspectief vormt op iets en daar op een bepaalde manier een 

extreme vorm van laat zien. Dit geeft een verklaring waarom enkele kunstwerken of 

kunstvormen een bepaalde aantrekkingskracht hebben, maar verder beantwoordt het 

niet aan wat kunst is. Overigens wijzen neurologen bepaalde betrokken 

hersengebieden aan die actief zijn in het ervaren van kunst, en beweren ze daarmee 

niet zelf te weten waarom een groots kunstwerk een groots kunstwerk is, in 

tegenstelling tot de kritiek van Hyman.   

  Hyman verwijt Zeki twee dingen. Ten eerste dat door zijn uitspraken er geen 

onderscheid te maken is tussen kunst en reclame. Ten tweede dat Zeki zegt dat goede 

kunst ambigu is. In het eerste geval zou ik zeggen dat dit gewoon waar is, maar 

moeilijk is voor Hyman om te accepteren, omdat hij aanhanger is van het idee van 

kunst met een grote K. Het is waar dat een kunstwerk niet per se ambigu hoeft te zijn, 

maar ik denk dat Zeki vooral bedoelt dat elk kunstwerk anders gewaardeerd en 

begrepen kan worden en dat die verschillende ervaringen naast elkaar kunnen 

bestaan. Hyman sluit zijn artikel af met een enigszins elitair standpunt, dat een mijns 

inziens onterechte aanval doet op het werk van Zeki. Hij zegt dat neurologie wel kan 

bijdragen aan het begrijpen van visuele kunst, maar dat neurologisch onderzoek moet 

vertrekken vanuit de intellectuele traditie van de esthetiek.   

  

"Second, I firmly believe that neuroscience can contribute something to our 

understanding of the visual arts. But progress is only possible if we build on the 

intellectual tradition we have inherited. This is especially true of neuroscience, 

 
100 Hyman (2010), p. 250.  
101 How Art Made the World (2005), afl. 1.  
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which is a nineteenth-century subject rooted in the philosophy of Locke and Kant. In 

neuroscience, and in psychology in general, philosophy is unavoidable; and if we 

ignore the philosophy of the past, we shall simply reinvent the wheel. In other words, 

our ideas will be based on mediocre and amateurish philosophy of our own."102   

  

Hoewel het volgende citaat komt uit een artikel uit 2014, nadat Hymans artikel was 

gepubliceerd in 2010, is deze opvatting van Zeki in veel van zijn werk en 

onderzoeken te vinden. Bovendien is het opmerkelijk te noemen dat Hyman zijn 

artikel baseert op een artikel en een boek uit 1999 van Zeki en Ramachandran, terwijl 

er juist in de periode 1999-2010 zoveel nieuwe onderzoeken zijn gedaan en artikelen 

zijn gepubliceerd. Uit het citaat van Zeki blijkt dat hij een vruchtbare en sterke relatie 

voorstaat tussen de geesteswetenschappen en de neurologie.    

  

"(...) once we acknowledge that all knowledge is mediated through the operations of 

the brain and its cognitive apparatus, and is therefore subjective, and that similar 

brain processes are involved in humanistic and scientific inference, we are led 

ineluctably to the view that conclusions reached by the other and that the humanities 

provide a rich source of hints about the operations of the brain, which neurobiology 

a more particularly neuroesthetics should be ready to exploit and is doing so."123   

  

Zeki houdt van kunst en van kunstfilosofie, maar zijn essays, zoals Art and the Brain 

zijn net zo goed als alle andere essays een zoektocht en een verkenning van een idee, 

die niet bewezen worden vanuit zijn neurologische professie.  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 4 Wat is de transformatieve werking van kunst?   

In de afgelopen drie hoofdstukken heb ik een groot deel van mijn onderzoeksvraag al 

beantwoord. Deze luidde: Waaruit bestaat de transformatieve werking van kunst 

volgens Gell, Freedberg en Zeki? Alvorens ik bij de conclusie aankom, ga ik eerst 

grondiger in op de interpretatie van deze drie perspectieven op de transformatieve 

 
102 Hyman (2010), p. 261. 
123 Zeki (2014), p. 14.  
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werking van kunst in relatie tot elkaar en tot het vooronderzoek. Zijn er fundamentele 

overeenkomsten of verschillen te noemen? Voordat ik hieraan begin zal ik een korte 

recapitulatie geven van de belangrijkste bevindingen van de drie voorgaande 

hoofdstukken. Alle drie de wetenschappers proberen vanuit hun eigen 

wetenschappelijke expertise iets algemeens te zeggen over de werking van kunst in 

de vorm van een universeel geldende theorie, het blootleggen van een (gedeelde) 

primaire reactie en het opsporen van de gemeenschappelijke hersengebieden die 

actief zijn in de ervaring van kunst. Wat levert deze kennis op?   

  

Gells Art & Agency  

Gell presenteert een antropologisch kunsttheorie in de vorm van de art nexus, met de 

intentie dat die universeel geldig moet zijn. Deze is in die zin universeel dat het 

kunstwerken uit verschillende culturen in verschillende tijden kan doorkruisen, maar 

het is zeker niet universeel geldig voor alle kunstwerken en in het bijzonder niet voor 

alle kunstdisciplines. Kunst vormt volgens hem een reeks van bewegingen, die de 

intentie hebben de wereld te transformeren. Het subject, de mens als kijker, en het 

object, het artefact, kunnen beide de rol van ontvanger en actor aannemen. De 

verhouding tussen ontvanger en actor wordt beïnvloed door de kunstenaar, index, het 

prototype en de ontvanger. Een menselijke actor wordt een primaire actor genoemd 

en de niet menselijke actor wordt een secundaire actor genoemd. Door middel van 

een abductieproces krijgen indexen betekenis omdat ze naar bepaalde prototypes 

verwijzen. Hoewel de transformatie vooral op niveau van cultuur en samenleving 

wordt uitgelegd, volgt uit zijn theorie ook logischerwijs de opvatting dat kunst 

transformatief is op een manier zoals een gesprek, een dialoog, transformatief kan 

zijn. Een gebruiksvoorwerp verschilt van een kunstwerk hierin dat het niet meer 'zegt' 

dan 'gebruik me', wat een soort minidialoog oplevert, terwijl een kunstwerk kan 

vragen over de politiek of over een kleur of over wat waar is. Gells theorie is echter 

nodeloos complex en juist door zijn poging de termen uit te leggen en grondig vast te 

leggen, sluit hij teveel kunst en processen van kunst uit, waardoor zijn theorie niet 

universeel is. Inzichten van Van Eck over de Living Presence Response en de 

MakeBelieve theorie door Walton, geformuleerd door Gaiger, vormen een vruchtbare 

aanvulling en kritiek op Gells theorie.   
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Freedbergs Power of Images   

Volgens Freedberg heeft de mens een primaire manier van reageren op beelden die 

onderdrukt wordt. We reageren op beelden alsof ze levend zijn en zich in de realiteit 

bevinden, zegt hij, wat ik doortrek naar dat beelden onderdeel zijn van de realiteit. 

Beelden en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hij laat zien dat dat al 

duizenden jaren zo is, ook in zogenaamde aniconistische samenlevingen. 

Afbeeldingen spelen een volwaardige rol in het leven van mensen; ze betoveren, 

steunen, geven inspiratie, geven richting en ontroeren. Het belangrijkste punt van 

Freedberg voor mijn onderzoek is dat beelden helpen nadenken over het onzichtbare. 

Met het onzichtbare bedoel ik letterlijk wat niet zichtbaar is, maar ook wat 

nietmaterieel aanwezig is. Stumpel verwoordt ook in zijn boek dat "het beeld (...) iets 

aanwezig [maakt] dat er niet is, en die paradox hindert ons totaal niet."103 Ik blijf ten 

behoeve van het verloop van het betoog beide benoemen met de overkoepelende term 

het 'onzichtbare', ook al is er een verschil. Hierin is het onzichtbare niet iets 

spiritueels of iets goddelijks, maar betreft het juist hele dagelijkse zaken zoals 

wiskunde, mensen die zijn overleden of simpelweg niet aanwezig zijn, liefde, 

verdriet, meditatie, herinnering, e.d. Kunst transformeert op het moment dat het 

zichtbaar is, zodat het onderzocht en geanalyseerd kan worden. Een ongrijpbaar idee 

wordt werkelijkheid en transformeert dit idee of creëert nieuwe ideeën en 

transformeert daarmee zichzelf via de maker. Een artefact in een wijdingsritueel kan 

een kind transformeren naar volwassene. Een pelgrimage, een activiteit van 

transformatie, blijft populair in een seculaire samenleving en kan dus voortbestaan 

zonder religie, maar niet zonder de afbeeldingen gedurende en aan het eindpunt van 

de reis. Afbeeldingen hebben een soort heilige status, ze zijn vaak veel meer dan een 

beeld. Dit wordt bevestigd door verschillende beeldenstormen, maar ook door de 

individuele aanvallen op kunstwerken. Een aanval kan onder andere gemotiveerd 

worden vanuit religieuze redenen, politieke of puur persoonlijke. De omgeving van 

een beeld en het gedrag van andere mensen omtrent het beeld versterken de kracht 

van het beeld. Een beeld kan een individu, maar dus ook een samenleving 

transformeren, zoals ook Gell beargumenteert.   

  

 
103 Stumpel (2017), p. 15.  
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Zeki's breinonderzoek   

Zeki stelt dat het kijken naar kunst een uitbreiding is van de functie van het visuele 

brein en de kennis over de wereld vergroot. Kennis kan transformatie 

bewerkstelligen, maar impliceert niet transformatie. Wanneer nieuwe kennis 

verbindingen in de hersenen aanlegt of oude versterkt, is dit wel transformatie, omdat 

het onomkeerbaar is. De bewegingsgebieden in de hersenen kunnen ook een rol 

spelen in het kijken naar kunst, naar aanleiding van een beweging of geïmpliceerde 

beweging. Bij het ervaren van kunst en opdoen van potentiële nieuwe kennis kunnen 

meerdere hersengebieden betrokken zijn. De ervaring van kunst helpt ontsnappen aan 

de eigen visie, die noodgedwongen beperkt is door de zintuigen en de structuren van 

het brein, en op die manier kan kunst dus de wereld verbreden. De werkelijkheid kan 

getransformeerd worden door kunst. De ervaring van schoonheid is, ongeacht de 

bron, cognitief, auditief, visueel of moreel, terug te vinden in een apart gebied in het 

emotionele brein en deze ervaring is bevredigend en belonend.   

  Freedberg voegt het impliciete en expliciete geheugen toe aan de ervaring van 

kunst en geeft daarmee een verklaring voor het feit dat de ervaring en waardering van 

eenzelfde kunstwerk zo uiteen kunnen lopen. De ervaring en waardering kunnen zelfs 

uiteenlopen van hetzelfde individu op hetzelfde kunstwerk, op een ander moment in 

de tijd. Uit neuro-esthetisch onderzoek is ook de reactie op kunstwerken alsof ze echt 

zijn, zoals Freedberg stelt, bewezen. Mensen reageren neurologisch gezien 

vergelijkbaar op een kunstwerk. Als een figuur op een schilderij wordt gestoken in 

zijn buik, is in de hersenen te zien dat dit wordt gespiegeld. De toeschouwer 

verplaatst zich in de figuur zoals dat in het dagelijks leven ook gebeurt. Zelfs bij 

abstracte kunst, zoals van Jackson Pollock, spiegelt het brein de geïmpliceerde 

beweging van de verfspatten. Dus ook al wordt gedacht dat een kunstwerk niets 

voorstelt of representeert, het brein denkt daar anders over: het is simpelweg 

onderdeel van de werkelijkheid.  

  De kennis die kunst kan opleveren, is verrijkend, maar het laat tegelijkertijd 

zien dat zoveel niet kenbaar gemaakt kan worden en niets zeker is.  

  

Transformatieve werking van kunst in de samenleving  

De transformerende werking die kunst kan hebben op een samenleving aan de hand 

van transformaties tussen kunstwerken onderling, zoals Gell die schetst, heeft 

misschien meer overlap met de westerse maatschappij dan ik in eerste instantie dacht.  
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Gell illustreerde zijn theorie met zogenaamde kunst uit de Markiezencultuur, waarbij 

transformaties in de symbolische onderdelen van zogenaamde kunstwerken 

transformaties in de samenleving teweeg zouden brengen, zoals afbeelding 4.1 laat 

zien, die ik uit Gells boek heb overgenomen. Dat de zittende etua via een 

transformatie een staande etua wordt, moet dan terug te zien zijn in de samenleving, 

omdat dergelijke figuren een symbolische betekenis hebben. Dit verband is volgens 

mij niet direct te leggen, omdat het elkaar andersom ook beïnvloedt. Dus wat is er 

eerst; de transformatie in de samenleving of de transformatie van het kunstwerk? 

Vindt de betekenisgeving plaats voor- of achteraf aan de transformatie? Het zou in de 

huidige kunstwereld hoe dan ook problematisch zijn, omdat kunstwerken zich niet 

(allemaal) op die manier tot elkaar verhouden en ook vaak niet de symbolische 

betekenis hebben, die breed wordt gedragen in de samenleving.   

  Bij nader inzien, is deze bewering van Gell echter niet onbruikbaar gebleken. 

Hij heeft het alleen erg nauw beargumenteerd, als een soort eenrichtingsverkeer van 

kunstwerken naar de samenleving, waardoor het niet direct toepasbaar is in het hier 

en nu. Zijn theorie past namelijk wél in de grote ontwikkeling die de mens en de 

kunsten hebben doorgemaakt. Door een verhaal dat verteld wordt, een schilderij dat 

een eerder getoonde afbeelding alleen in stipjes afbeeldt, een songtekst of gedicht dat 

een onderbelicht perspectief naar voren brengt of door het combineren van twee 

stijlen dans, wordt de samenleving wel degelijk getransformeerd. Of de samenleving 

is dusdanig getransformeerd dat deze uitingen in de kunst mogelijk zijn. Als de stijlen 

met elkaar worden verbonden, worden er ook groepen mensen met elkaar verbonden.  

Of twee groepen mensen verbinden zich met elkaar en daarom worden stijlen met 

elkaar gecombineerd. Een samenleving moet er op een bepaalde manier 'klaar' voor 

zijn, zoals het surrealisme of de jazzmuziek niet in een andere, vroegere tijd hadden 

4.1  Artiest onbekend,  Transformat ies van etua , afkomstig uit Gells  Art & Agency  1998 ,   p. 172. Transformatie  
van  etua,  die transformatie in de samenleving tot gevolg hebben .   
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kunnen floreren. Als een samenleving dusdanig getransformeerd is, kan een bepaalde 

kunststroming opbloeien en zich ontwikkelen.   

  Toen ik door het Jazz Bulletin van afgelopen september bladerde, realiseerde ik 

me hoe raar en revolutionair jazzmuziek is en is geweest en dat dat los van de 

ontwikkelde mentaliteit ook te maken heeft met de technische mogelijkheden zoals 

het uit versterken van muziekinstrumenten en zang.104 Het is natuurlijk niet alleen 

kunst, maar ook techniek, die transformaties mogelijk maken, maar ook kunst 

beïnvloedt weer die ontwikkeling van die technische mogelijkheden, omdat het vraagt 

om nieuwe technische mogelijkheden. Deze transformaties kunnen niet zonder elkaar 

en er is niet eerst het een en dan het ander. Het gaat om en om. In songteksten wordt 

duidelijk dat kunst reageert op ontwikkelingen in de samenleving, maar ook dat een 

samenleving verandert door bepaalde muziek. Zelf zie ik dit vooral duidelijk terug in 

de hippie- en de punkcultuur. Doordat in de kunsten vragen worden gesteld, in- of 

uit- wordt gezoomd of verschijnselen in de samenleving worden gespiegeld, reageert 

de samenleving daar op. Grote bewegingen in de samenleving, zoals een 

feministische golf, een burgeropstand, of zelfs een filosofische stroming als het 

existentialisme gaan altijd gepaard met kunst, in de vorm van onder andere muziek, 

poëzie, theater, schilderkunst en zelfs architectuur. Door de interactie van kunstenaars 

met hun kunstwerken en mensen met die kunstwerken, kan een samenleving 

transformeren.  

  Als Freedberg stelt dat mensen op afbeeldingen hetzelfde reageren als op de 

realiteit, zou ik het dus sterker willen verwoorden als: de afbeeldingen zijn de realiteit 

zelf. Kunst kan transformatie bewerkstelligen omdat zij onderdeel is van de realiteit. 

Precies om deze reden moet een kunstwerk enige vorm van herkenning opwekken, 

anders bestaat zij niet in de realiteit van de beschouwer. Gecreëerde afbeeldingen 

worden op eenzelfde manier verwerkt door de hersenen als 'natuurlijke afbeeldingen'. 

Ze worden geïnterpreteerd aan de hand van eerder opgedane kennis. De kijker gaat 

een relatie aan met wat is afgebeeld, maar ook een relatie met (de bedoelingen) van 

de kunstenaar. De dialoog aangaan met de bedoelingen van een kunstwerk en een 

kunstenaar bevindt zich op een ander niveau dan de ervaring met enkel de afbeelding 

zelf of een beeld in de natuur dat niet door een mens is gemaakt. Al zou een religieus 

of spiritueel persoon ook een dialoog aan kunnen gaan met de bedoelingen van een 

 
104 Jonge, C. de (red.). Jazz Bulletin. September 2019 nummer 112. Amsterdam: Nederlands Jazz Archief.  
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god of schepper van het beeld in de natuur en is het vanuit dat perspectief weer 

vergelijkbaar.   

     

Wetenschap, Kunst en kunst  

Freedberg beschrijft de algemeen geaccepteerde opvatting van kunst als iets 

intellectueels.105 Fotografie werd in het begin niet als kunst gezien, omdat het als 

realisme werd beschouwd en realisme viel niet onder kunst. Realisme is lelijk en 

vulgair en kunst is mooi en 'hoog', bedoeld om het intellect mee te voeden. Naast dat 

ik het hier inhoudelijk mee oneens ben, klopt het historisch gezien ook niet. In de 

beeldhouw- en schilderkunst wordt op verschillende momenten in de geschiedenis 

geëxperimenteerd worden met realisme, zoals ik al liet zien in hoofdstuk 2 onder het 

kopje Representation & Reality. In de beeldhouwkunst is het een uitdaging geweest 

om de zieken en de ouderen te verbeelden. Op die manier vraagt de kunst misschien:  

Wat is mooi? Wat is echt? Is het technisch mogelijk om ouderdom in steen te vatten?   

 Freedberg heeft een overduidelijke missie in het ontmaskeren van deze 

algemeen geaccepteerde opvatting van de 'hoge' kunst. Gell en Zeki doen in hun 

onderzoek ook direct én explicit afstand van de termen 'hoge' en 'lage' kunst, omdat 

het feitelijk niet vastgesteld kan worden wat dat is; niet aan de hand van het beeld en 

niet aan de hand van de reactie erop. Kunst met een grote K is een fantoom. In de 

exacte wetenschap is de term niet bruikbaar. Er is alleen kunst en andere kunst. In 

musea wordt vaak het intellect aangesproken doordat de bedoeling achter het 

kunstwerk wordt uitgelegd of dat er informatie staat over het materiaal. Hiermee 

voeden ze de intellectuele nieuwsgierigheid. Door de ervaring van kunst teveel te 

rationaliseren en het object te categoriseren wordt voorbijgaan aan onze eerste 

reactie. Het afvragen of iets kunst is, vertroebelt al de ervaring. Als ik bijvoorbeeld 

heb geleerd of heb besloten dat Nederlandstalige muziek geen muziek/kunst is, ga ik 

voorbij aan de potentiële mooie ervaringen die ik ermee zou kunnen hebben of 

onderdruk ik het zelfs op het moment dat ik ermee in aanraking kom. De  

onderzoeken van alle drie de wetenschappers zijn in principe toepasbaar op alle 

afbeeldingen, waaronder 'kunst'.     

  Technische virtuositeit kan bijdragen aan de waardering voor een kunstvorm 

volgens Zeki.106 Gell laat zich verleiden door te stellen dat de technische virtuositeit 

 
105 Freedberg (1989), p. 18.  
106 Zeki (1998), p. 7.  
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bijdraagt aan de agency van een werk, maar dat is een valkuil.107 Een gemakkelijk 

gemaakt kunstwerk heeft niet per se minder zeggingskracht. Een kunstwerk kan meer 

waardering krijgen aan de hand van de technische virtuositeit, zoals Zeki ook 

toegeeft, maar dat is vergelijkbaar met aan de hand van uiterlijke kenmerken 

uitleggen waarom de een verliefd op de ander is. Hoewel het niet gelogen of onwaar 

is, en er een kern van waarheid inzit, wordt het er niet in gevangen, want iemand met 

exact of grotendeels dezelfde uiterlijke kenmerken wakkert niet dezelfde gevoelens 

aan. Deze betovering en zeggingskracht blijft vooralsnog ongrijpbaar.   In de neuro-

esthetica zijn tot nu toe twee verschillende oorsprongen van schoonheid 

onderscheiden; een biologische en een kunstmatige.108 Wiskunde en 

natuurschoonheden (bomen en planten, maar ook gezichten) hebben een biologische 

basis en hebben een universele geldigheid. Er zit wel enige variatie in hóe mooi 

iemand een bepaald natuurlijk beeld vindt, maar het ligt dicht bij elkaar. Bij 

kunstmatige beelden die vervaardigd zijn door mensen, zoals gebouwen, auto's en 

kunst, varieert de waardering heel sterk.109  Verschil in smaak is terug te zien in het 

brein. Het is niet moeilijk voor te stellen dat bepaalde kunstmatige objecten een 

universele wetmatigheid in zich dragen en om die reden door een grote groep mensen 

gewaardeerd zullen worden, zoals waarschijnlijk het geval is bij werken van 

wereldberoemde kunstenaars. De diversiteit in de waardering van kunstmatige 

objecten zou ook te verklaren zijn door de rol van het expliciete en impliciete 

geheugen. Deze twee vormen van geheugen zijn immers voor ieder mens uniek en 

kunnen bovendien erg uiteen liggen. Zelfs binnen hetzelfde gezin kunnen kinderen 

een totaal andere ervaring en herinnering hebben van dezelfde jeugd.   

  Gadamer onderscheidt in zijn boek twee vormen van wetenschap: de 

wetenschap, waarmee hij doelt op de exacte wetenschappen, en de  

geesteswetenschappen, waartoe ook filosofie behoort.131 In zijn boek Waarheid en 

Methode bepleit hij deels voor een herwaardering van kunst als bron van kennis; een 

vorm van waarheid die wij niet op een andere manier kunnen bereiken dan middels 

kunst.110 Volgens Gadamer behoort het "onthouden, vergeten en herinneren (...) tot 

 
107 Gell (1998), p. 68.  
108 Zeki, Chén & Romaya (2018), p. 1.  
109 Zeki, Chén & Romaya (2018), p. 1. 
131 Gadamer (2014), p. 10.  
110 Gadamer (2014), p. 11.  
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de historische constitutie van de mens (...)".111 Hij komt mede dankzij Nietzsche tot 

deze bewering omdat die stelde dat het vergeten niet zozeer een verlies is, maar juist 

een bestaansvoorwaarde van de geest. Kunst zou een rol spelen in het herinneren aan 

een waarheid die wij vergeten.112 In navolging van deze twee denkers speelt kunst 

dus een essentiële rol in het mens-zijn. Daarbij past Gadamers betoog om kunst als 

(vergeten) bron van kennis op een voetstuk te plaatsen naast de exacte wetenschap 

naadloos in Zeki's overtuiging dat kunst kennis vergaart.    

  

Aandacht voor de perceptie van kunst  

Gedurende mijn onderzoek is het me opgevallen dat er vanaf de jaren tachtig/negentig 

een trend is ingezet, waarbij er toenemende aandacht en interesse is voor 

kunstperceptie in zowel de kunsten zelf als in de wetenschap. Rancière voorstaat 

vanuit kunsthistorische hoek de emancipatie van de toeschouwer113, Boomgaard en 

Brom publiceren in 2017 Being public, een verzameling essays over het begrip 

'publiek'114 en in 2019 kwam het boek van cultuurwetenschapper Mieke Bal Het geel 

van Marcel Proust uit, dat beschrijft hoe kunst tot werking komt.115 Helaas heb ik 

niet kunnen bestuderen in hoeverre dit onderzoek bruikbaar is voor mijn onderzoek 

naar de transformatieve werking van kunst. De publicatie van Swans ruim 500 

pagina's tellende Tributes to David Freedberg, gevuld door 37 wetenschappers, 

markeert wat mij betreft ook dat we in een tijdperk zitten waarin er veel aandacht is 

voor de andere kant van kunst, namelijk de perceptie in plaats van de productie.116 De 

laatste filminstallatie van fotografe Rineke Dijkstra in het Rijksmuseum bijvoorbeeld 

heet Night Watching en toont de portretten van verschillende groepen mensen die 

kijken naar Rembrandts Nachtwacht zonder het schilderij zelf te zien. Elk individu 

kijkt anders naar het schilderij, elk met hun eigen vraagstukken.117 Natuurlijk hoort 

mijn eerder genoemde voorbeeld van de Ikea ook bij deze trend. Ik denk dat deze 

beweging nodig is om onze kennis te vergroten en kunst te blijven ontwikkelen. We 

hebben al een rijke traditie van esthetica en kunstgeschiedenis achter de rug en 

daarom is het nu wellicht tijd om te focussen op wat er gebeurt met en in de 

 
111 Gadamer (2014), p. 28.  
112 Gadamer (2014), p. 28.  
113 Rancière (2009).  
114 Boomgaard & Brom (eds.) (2017).  
115 Red. Volkskrant 8 november 2019.  
116 Swan (2019).  
117 iamsterdam.com culturele agenda.  
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beschouwer als die in aanraking komt met kunst. Hoewel de wetenschap hier dus ook 

in meegaat of het misschien wel in gang heeft gezet, blijft het een groot probleem om 

kunst te definiëren. Hoe kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar iets 

wat niet te definiëren is? Zoals ik net ook al benoemde, geldt voor de onderzoeken 

van alle drie de wetenschappers dat ze toepasbaar zijn op alle afbeeldingen, 

waaronder kunst. Misschien moeten het gesteggel over wat kunst is en wat niet bij de 

kunstcritici en mogelijk de filosofie blijven en moet de wetenschap het hebben over 

afbeeldingen, want afbeeldingen buiten de gemarkeerde kunst ontkennen als 

(kunstige) beelden, ontkent hun (potentiële) kracht en worden resultaten en kennis 

verloren in onderzoek.   

  Zoals gezegd kom ik terug op het citaat van Freedberg waar ik hoofdstuk 2 mee 

afsloot. In die ene zin zegt hij veel door te stellen dat het gevoel geïntegreerd moet 

worden in de cognitie en dat re-integreren wenselijker is:  

  

"We need to ethnography not to reclaim original function, but to sense the roots of 

admiration, awe, terror, and desire- indeed, to understand the very fact of function 

itself, not historical function, but the functions predicated on the integration of 

feeling into cognition."118  

  

Het cognitieve verwijst vaak naar het verstand, het brein. De emotie wordt dan 

beschouwd als iets lichamelijks, wat eigenlijk ook beteugeld dient te worden. De 

emotie heeft echter ook een plek in het brein en zit wat dat betreft óók tussen de oren. 

Het brein, het verstand en de emotie zijn allemaal iets lichamelijks. Ik vind deze 

uitspraak zo van belang omdat het het onderzoek van Freedberg en Zeki zo goed met 

elkaar verbindt en omdat het zoveel consequenties heeft voor wetenschappelijk 

onderzoek en de samenleving als eenmaal wordt erkend dat emotie ook een 

cognitieve oorsprong heeft.   

  

De rol van de kunst(enaar)  

Hoewel mijn onderzoek niet gaat over de rol van kunst of die van de kunstenaars kan 

ik er niet omheen. Door mijn bevindingen heb ik meer inzicht gekregen in de potentie 

van kunst en daarmee in diens rol in het leven van een mens. Kunst kan het 

onzichtbare zichtbaar maken en op die manier het denken over dit onzichtbare 

 
118 Freedberg (1989), p. 433.  
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ondersteunen en de kennis erover uit te breiden. Er is zoveel onzichtbaar voor een 

mens, bijna alles is onzichtbaar en om te ontsnappen aan het beperkte zicht maken we 

kunst en kijken we graag naar kunst, zoals ik vooral bij Freedberg en Zeki heb 

ontdekt. In de loop van dit onderzoek heb ik ook ontdekt dat er meer níet zichtbaar is 

dan wel. Ik heb er eerder altijd maar kort bij stilgestaan, bijvoorbeeld bij natuurkunde 

toen ik leerde dat de mens andere frequenties horen dan vleermuizen. Hetzelfde geldt 

voor kleur. Gedurende de jaren heb ik persoonlijk een grondhouding ontwikkeld 

waarin ik ervan overtuigd ben dat we de werkelijkheid niet kunnen kennen, maar pas 

tijdens het bestuderen van de onderzoeken over het brein, drong het inzicht pas goed 

door. Het brein bepaalt wat iemand ziet en sterker nog: het brein stabiliseert ook nog 

eens alles aan de hand van wat gezien wordt in de eerste jaren. Mensen die blind 

worden geboren, waarvan hun zicht wordt hersteld, kunnen vaak niet zien, omdat de 

stabilisatiefase voorbij is. Het is onmogelijk om dan nog te leren zien wat wij zien en 

zien wij eigenlijk wel hetzelfde? Onze omgeving verandert constant van kleur, omdat 

het licht constant verandert, tóch kunnen wij blijven zien welke kleur iets heeft. Dit is 

natuurlijk ongelooflijk handig, maar heeft verstrekkende gevolgen voor de 

werkelijkheid. Althans, niet voor de werkelijkheid, want die trekt zich niets van onze 

beperkte ervaring aan, maar hoe we erover praten en nadenken. We weten niets. Dit is 

dus al het eerste deel van het onzichtbare; er is van alles buiten de grenzen van wat 

wij kunnen zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Vervolgens groeit er tijdens het 

lezen van Freedberg ook een inzicht op het moment dat het gaat over hoe 

verbeeldingen het onzichtbare zichtbaar maken. Ineens realiseer ik me dat er veel 

meer niet zichtbaar is dan dingen als god en iemand die dood is. Veel zaken in het 

leven zijn níet zichtbaar, zoals verliefdheid, verdriet, een gedachte, wiskunde, 

muziek, een herinnering... Maar het is er wel degelijk.   

  Kunst wordt door alle drie de wetenschappers als iets actiefs gezien; kunst als 

systeem van acties en als handelend actor bij Gell, kunst als zoektocht naar kennis bij 

Zeki en kunst als iets levends bij Freedberg. De spelers in dit actieve veld, die ik naar 

aanleiding van de onderzoeken gevonden heb, zijn: het artefact zelf en wat het evt. 

verbeeldt, de bedoeling van het werk, de maker, de gemoedstoestand van de kijker, de 

herinnering van de kijker en de status van het kunstwerk, dus eigenlijk wat anderen 

vinden.    

  In navolging van Zeki's onderzoek denk ik dat kunst onbewust herinnert aan de 

constante verandering/beweging en de tijdelijkheid. Misschien is de constante 
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verandering wel onderdeel van de vergeten kennis van Gadamer doordat bepaalde 

zekerheden aan worden gebracht in het bestaan, het zelf en de wil om anderen vast te 

leggen. Hierdoor heeft de kunstenaar een belangrijke rol in de samenleving, die 

Nietzsche intrigerend verwoord. Nietzsche komt wel uit een andere hoek dan ik met 

mijn onderzoek nu, maar de gedachte is vergelijkbaar en onderdeel van mijn 

bevinding. Kunstenaars laten zien dat onze blik, onze kennis en onze ideeën over wat 

er is en hoe het hoort schijn is, maar laten ook zien dat wij bestaan en dat wij echt 

zijn. Om die reden kan kunst ook ontregelen, omdat het laat zien dat wat gedacht 

wordt allerminst waar is, zoals Nietzsche hier zelf verwoord in Schopenhauer als 

opvoeder:  

  

"Het zijn alleen de kunstenaars die dit nonchalante rondlopen in geleende 

manieren en omgehangen meningen haten en het geheim, het slechte geweten van 

iedereen, de stelling dat ieder mens een uniek wonder is, onthullen; zij durven ons 

de mens te laten zien die tot in de kleinste spierbeweging zichzelf, alleen zichzelf 

is, en sterker nog, dat hij in deze strenge consequentie van zijn onvergelijkheid 

mooi en alle aandacht waard is, nieuw en ongelofelijk als alle voortbrengselen van 

de natuur, en allerminst saai."119   

  

Zodra de illusie van kunst en niet kunst, hoge en lage kunst, kunst en kunst met een 

grote K is opgeheven, zie ik dat het zichtbaar maken van het onzichtbare en het 

onderzoeken van de (veronderstelde) werkelijkheid dé functie van kunst is en dat de 

mens niet zonder kan. Een mens bestaat niet zónder de verbeelding, dat maakt de 

mens uniek.   

  

Discussie  

Alle onderdelen van mijn onderzoek kunnen verder onderzoek gebruiken. Ik zou veel 

meer kunnen lezen over de onderzoeken van Gell, Freedberg en Zeki, maar 

interessanter zou nu zijn om me nog meer te verdiepen in hun 'concurrenten', hun 

tegenhangers. Op welke manier zijn hun beweringen niet waar en wat is het 

alternatief? Het zou ook aantrekkelijk en boeiend zijn om eenzelfde soort onderzoek 

te doen met andere methodiek, bijvoorbeeld door middel van diepte-interviews met 

kunstenaars, wetenschappers en beschouwers of juist kwantitatief onderzoek middels 

 
119 Dohmen, J. (2010), p. 257 uit Nietzsches Schopenhauer als opvoeder.  
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vragenlijsten. In lijn van de reactie op kunst alsof het echt is, zou verder onderzoek 

nodig om het verschil duidelijk te maken, zoals ik aantoonde dat er een verschil blijft 

in de reactie op kunst, omdat iemand bijvoorbeeld niet zomaar een mens aanvalt of in 

paniek wegrent uit een bioscoop, zoals Walton een eerste stap zette met zijn 

makebelieve. Ook op filosofisch vlak valt er nog genoeg te onderzoeken qua 

terminologie en fenomenologie. In het bijzonder zou het interessant zijn om meer 

filosofische tradities naast elkaar te leggen en ook te combineren met neurologisch 

onderzoek. Zou er buiten de westerse geschiedenis nog kennis over de traditie van de 

werking van kunst of afbeeldingen in het algemeen verscholen liggen?   

  Het lijkt mij persoonlijk ook aantrekkelijk om in een vervolgonderzoek 

interviews te houden en op die manier mijn gesprekken met kunstenaars en 

kunstkijkers in een interdisciplinair onderzoek te kunnen betrekken. Net als dat ik 

graag filosofisch onderzoek zou willen doen naar hoe het kan dat iets wat mooi is, 

waarschijnlijk is waar te zijn. Dat vind ik een prachtig mysterie.     

 Interessant vervolgonderzoek in de neuro-esthetiek zou kunnen zijn om 

hersenactiviteit te meten bij het kijken naar een bekend kunstwerk en het kijken naar 

een bekend gezicht, want ik heb het gevoel dat er op dit moment vooral op het gebied 

van geheugen en kunstervaring nog veel te ontdekken valt. Dit kan dan uitgevoerd 

worden voor artefacten en gezichten die niet mooi en niet aardig gevonden worden en 

andersom. Is dit een soortgelijke ervaring en welke hersengebieden zijn er bij 

betrokken? Hetzelfde onderzoek kan uitgevoerd worden met een kunstwerk dat veel 

voor iemand betekent en een gezicht van een persoon die veel voor iemand betekent 

of een variatie hierop uitvoeren. Op die manier ontstaat meer inzicht in de rol van 

kunstwerken in de realiteit en meer inzicht in de rol van herinnering in de kunst. Om 

het probleem van terminologie te overwinnen in neuro-esthetisch onderzoek is nog 

heel veel neurologisch en filosofisch onderzoek nodig, of meer onderzoek naar de 

combinatie, gezien de rijke traditie van de kunstfilosofie. Toch twijfel ik of de taal 

overwonnen kan worden op dit gebied, onder andere omdat taal aan verandering 

onderhevig is en niet iedereen op hetzelfde moment dezelfde betekenis (en emotie) 

verbindt aan een woord, zoals schoonheid, sublimiteit, emotie. Los van of het kan, is 

het ook nog maar de vraag of het nodig is. Is het nodig om precies de werking van 

kunst te doorgronden, terwijl die op zoveel manieren al duidelijk wordt? En daarbij, 

wat zou deze kennis opleveren?  Misschien is het feit dat schoonheid ervaren wordt 

door kunst wel genoeg. Hiermee onderschrijf ik deels Gombrichs opmerkingen aan 
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het einde van zijn review over Power of Images, waarmee hij in een zin alles 

samenvat:  

"Everyday language is hardly suited to the description of this kind of experience, but 

maybe the author of this challenging book would agree that the power of images is 

ultimately nothing else but the power of the imagination."120  

  

De kracht van afbeeldingen (en de kracht van kunst) is de kracht van verbeelding. De 

de kracht van verbeelding is niet te onderschatten. Ik denk aan een voorbeeld uit mijn 

vooronderzoek dat ik nog niet terug heb kunnen vinden, maar dat ging over twee 

broers die jarenlang in de duisternis zaten opgesloten in ijskoude temperaturen zonder 

fatsoenlijk voedsel en enige vorm van hygiëne. Gevangenen stierven bij bosjes en de 

grote vraag is hoe de broers hebben kunnen overleven in deze omstandigheden. Ze 

zeiden dat ze elkaar konden horen en elkaar zoveel mogelijk verhalen vertelden en 

heel gedetailleerd fantaseerden over dingen die ze gingen doen, uitgaan in Parijs, 

welke kleding ze droegen, waar ze naar toe gingen, hoe het er uit zag, wat ze aten, 

etc. Het was dus de kracht van de verbeelding die hen heeft gered.    Dat kunst 

transformatief is, is inherent aan kunst zelf en hóe kunst transformatief is, daar ben ik 

nu een stapje dichterbij gekomen.   

  

Reflectie  

Terugkijkend op mijn onderzoek in relatie tot mijn onderzoeksvoorstel en -opzet, 

vallen mij verschillende zaken op. Ik heb zeker meer inzicht verkregen in de 

transformatieve werking van kunst op meso- en microniveau dankzij de drie 

invalshoeken. In de tweede plaats heb ik niet volledig kunnen beantwoorden aan mijn 

deelvragen, waarin ik wilde verwoorden hoe Gell, Freedberg en Zeki de 

transformatieve werking van kunst beschreven. Het werk van alle drie de 

wetenschappers zijn in eerste instantie te omvangrijk, dus heb ik vanzelfsprekend een 

selectie moeten maken, maar het interpreteren van deze verschillende wetenschappers 

was niet zo gemakkelijk en ging minder snel dan ik had gehoopt. Ik ben normaliter 

heel goed in efficiënt informatie zoeken, maar dat ging niet vanzelf bij deze boeken 

en artikelen. Het duurde lang voordat ik een beetje gevoel kreeg voor het jargon, de 

manier van werken, de wetenschapsdiscipline, de plek in het veld, de bron van kritiek 

in reviews en bovendien kon ik de onderzoeken nooit direct naast elkaar leggen. Ik 

 
120 Gombrich (1990), p. 7.  
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moest constant kritisch zijn op de methode, de terminologie en de verbanden die 

gelegd worden. Ik ben dus op veel verschillende niveaus aan het onderzoeken 

geweest en hoewel ik er met name in de eerste twee deelvragen grotendeels in 

geslaagd ben, heb ik het niet altijd helder weten terug te laten komen in mijn thesis. 

Net als dat ik er niet in ben geslaagd het begrip van kunst en het verschil met de 

ervaring van schoonheid genoeg uit elkaar te trekken, wat overal, maar met name in 

hoofdstuk drie, speelde. Hier wil ik een volgende keer scherper op zijn door in eerste 

instantie al een goeie afgebakende definitie neer te zetten en de onderzoeken er direct 

kritisch op te belezen. Daarbij blijft het in alles een eerste stap; de neuro-esthetica en 

antropologie zijn voor mij nieuwe gebieden en Freedberg is niet bepaald traditioneel 

in zijn wetenschap, maar het was een spannend en voor mij zeer lonend avontuur.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conclusie   
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In dit onderzoek heb ik drie visies op de transformatieve werking van kunst onder de 

loep genomen, namelijk die van Alfred Gell, David Freedberg en Semir Zeki. In dit 

laatste onderdeel zal ik kort mijn belangrijkste bevindingen herhalen.   

  Alfred Gell biedt een antropologische kunsttheorie, waarin hij duidelijk maakt 

hoe kunst tot werking kan komen. Volgens Gell is een kunstwerk een secundaire 

actor waarmee een primaire actor een relatie mee aangaat. Via een samenspel van de 

materiële verschijningen van het artefact, de prototypes waarnaar verwezen wordt, de 

rol van de kunstenaar en de beschouwer ontstaat er een dialoog tussen een actor en 

een ontvanger. Deze laatste twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen 

van gedaante wisselen. Gell staat verder niet meer stil bij de individuele transformatie 

op microniveau, maar wel bij de transformatie van een samenleving op een 

macroniveau. Een samenleving transformeert zich aan de hand van transformaties 

tussen kunstwerken. Dit blijkt deels waar, maar het is lastig om zijn theorie toe te 

passen, omdat de termen van Gell in de ervaring van kunst niet allemaal aanwezig of 

los te benoemen zijn, zoals de kunstenaar of het prototype. Bovendien is zijn 

kunstopvatting problematisch, waarbij alles kunst is waarmee een relatie aan wordt 

gegaan zijnde kunst, terwijl zijn argumentatie vaak bestaat uit rituele kunst, die niet 

geproduceerd of gebruikt zijn als kunst. Gell toont echter wel licht op de zaak en laat 

zien hoe de bedoelingen van de kunstenaar en de inhoud van een kunstwerk een rol 

spelen in diens betekenis voor een beschouwer. Hij verklaart hoe een kunstwerk 

agency krijgt.  

  David Freedberg laat de term kunst direct achter zich en bekijkt hoe 

afbeeldingen, al dan niet uit de 'kunst', een rol spelen in het leven van mensen. Hij 

laat daarmee zien dat een mens een primaire manier van reageren heeft op 

afbeeldingen, namelijk alsof ze echt zijn, wat hij later ook nog onderbouwd met 

neurologisch onderzoek. Met vele verschillende voorbeelden laat hij zien hoe 

afbeeldingen worden behandeld alsof ze echt zijn, zoals een nagemaakte pop van 

Jezus of een gebeeldhouwde Boeddha. Afbeeldingen zijn verweven met de realiteit 

en dat gaat zelfs zo ver dat afbeeldingen terecht worden gewezen of worden 

gekoesterd alsof ze echt zijn. Hij laat zien dat afbeeldingen het onzichtbare zichtbaar 

maken. Op die manier kan nagedacht worden over ongrijpbare zaken in het leven.  

Het is onmisbaar voor de ontwikkeling van de mens. Afbeeldingen begeleiden of 

bewerkstelligen de transformatie in rituele en niet-rituele context.  
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  Semir Zeki ontdekt met zijn neurologisch onderzoek dat er vergelijkbare 

gebieden actief zijn bij het ervaren van kunst. Hij ontdekt zelfs een apart gedeelte in 

het emotionele brein dat betrokken is bij de ervaring van schoonheid of lelijkheid. 

Zeki beargumenteert vanuit de neurologie dat kunst een uitbreiding is op de een 

functie van het visuele brein, namelijk kennis vergaren. Als meer kennis wordt 

vergaard, wordt de wereld verbreed en wordt de reflectie gestimuleerd op de al 

aanwezige kennis, ook onbewust. De ervaring van kunst is een belonende ervaring. 

De ervaring van schoonheid is subjectief, maar is wel kwantificeerbaar voor een 

bepaald individu op een bepaalde plaats op een bepaalde tijd.  

  In de onderzoeken is de ervaring van kunst niet te onderscheiden van een 

ervaring van een afbeelding of verbeelding. De definitiekwestie van kunst blijft 

problematisch in het bij elkaar brengen van de onderzoeken. Door middel van 

verbeelding en dialoog kan een relatie worden aangegaan met een kunstwerk. Kunst 

transformeert op het moment dat er een relatie ontstaat door middel van een vorm van 

herkenning. Hoe de relatie en de transformatie zich ontwikkelt, is onder andere 

afhankelijk van het artefact zelf en wat het evt. verbeeldt, de bedoeling van het werk, 

de maker, de gemoedstoestand van de kijker, de kennis van de kijker en de status van 

het kunstwerk.   
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KUNST...  

  

Kunst is het belangeloze en noodzakelijke kunst 

heeft geen praktisch doel  

Kunst geeft uitdrukking aan hetgeen niet uit te drukken valt  

Kunst is een doel en middel in zichzelf  
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Kunst is doelmatig zonder doel  

Kunst is richtingloos en raak  

Kunst is communicatie  

Kunst is een spiegel in een spookhuis   

Kunst ontregelt  

Kunst is een uiting van het schone  

Kunst is wetenschap   

Kunst zoekt en draait  

Kunst kent geen wetmatigheid  

Kunst is kennis over jezelf en over de wereld om je heen  

Kunst is altijd in beweging  

Kunst laat zich in anderen spreken  

Kunst laat de dingen zien zoals ze écht zijn  

Kunst verbindt  

Kunst geeft een gezicht aan het leven, zodat je het aan kunt kijken  

Kunst toont de willekeur van orde, waar we niet zonder kunnen  

Kunst houdt het gesprek gaande  

Kunst is geen kunst zonder ervaring   

Kunst verbindt ruimte en tijd  

Kunst is mooi of juist niet  

Kunst stelt de vraag 'Wat is kunst?'   

Kunst is niet nep  Kunst is nodig  

 zonder kunst geen vrijheid  
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