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Waarneming, ervaring en betekenis 
 

Het uitgangspunt van de tentoonstelling We wonder where the white went; april/mei 2019 in 

Arti et Amicitiae te Amsterdam, luidde, zoals dat werd vermeld op de website:  

 

“Het kleurgebruik zorgt voor een ongrijpbare bron van de gewaarwording. De totaal 

verschillende denkwijzen over vorm en materiaal laten juist de gezamenlijke obsessie voor 

kleur zien. Het gaat bij deze presentatie, naast het herkennen van de context, om de visuele 

ervaring. Met deze selectie kunstenaars wordt ‘betekenis geven’ herzien in ‘betekenis 

ervaren.” 

 

Aan de hand van werk van twee kunstenaars die bijdroegen aan de tentoonstelling, wil ik wat 

in het hierboven aangehaalde uitganspunt wordt genoemd als een vaststelling, verkennen als 

een vraag: kun je betekenis ervaren? 

 

 waarneming en ervaring  

 

Bij een tentoonstelling in mijn woonplaats, waarin zijn serie The Sleepers te zien was, leerde 

ik Martin Fenne kennen. Eén van zijn werken in die tentoonstelling vormde een ervaring voor 

mij, onder andere vanwege de krachtige ruimtelijke illusie die het geeft. Martin bouwt zijn 

tweedimensionale (platte) werk op uit stroken gekleurd paspelband uit de kledingindustrie, en 

met name in de matras en het beddengoed werkt dat verwarrend illusionistisch. Wat 

aanvankelijk een zintuiglijke indruk was, een kortdurende zinsbegoocheling, bleek later via 

het gedicht The Sleepers van Whitman een rijke semantische dimensie te bezitten.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleepers #3,  

20/110 cm, 2009 
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Martin bleek een studio te hebben in hetzelfde gebouw als waar Gé-Karel van der Sterren 

werkt, die in hetzelfde jaar als ik afstudeerde aan de AKI, de Academie voor Beeldende Kunst 

van Enschedé. Van der Sterren bij de afdeling schilderen en ik bij de afdeling mediakunst. 

Destijds vond ik zijn afstudeerwerk - vanzelfsprekend náást mijn eigen werk - het beste van 

dat jaar. Ik herinner me een paneeltje of doek waarop hij op grafische wijze een babyblauw 

Bambibehang met stippels had nageschilderd. Jaren zestig sfeer. Verspreid over het werkje 

waren ellipsen, gevormd uit pasteuze, gesculptuurde olieverf geplaatst, die deden denken aan 

de vachtstructuur van bont met panterprint. Het (be)trekken van design en vermaak in 

autonome kunst; het vermijden van het handschriftelijke (hetgeen door onze docenten destijds 

nog vaak werd aangehangen) in enerzijds handschriftloos en anderzijds gesculptuurd 

materiaalgebruik - om daarin de gedachte van een directe, persoonlijke expressie in 

materiaalgebruik te ontkennen; en tenslotte het schilderen als het weergeven van dat wat je 

voor je ziet (imitatie, representatie en illusie), zowel toepassen als ontkennen in het 

naschilderen van een stuk behang áls een stuk behang, en een bontje áls een bontje, waren 

zaken waar ik zelf ook mee bezig was. Daarom herkende ik deze kwaliteiten in zijn werk en 

vond ik het zo goed. 

 

 ongetiteld, 50/50 cm, 1995 
 

Duidelijk wordt hiermee alvast dat een visuele indruk niet zomaar meteen ook een ervaring is. 

Een ervaring staat niet gelijk aan het waarnemen (inderdaad: het zintuiglijk ervaren) - of dit 

nu visueel is of anderszins - maar hangt samen met een verandering in begrip van datgene wat 

we waarnemen. En niet alleen van dat wat we waarnemen, maar ook van dat wat we al 

dachten te weten en te begrijpen - in een zin die verder strekt dan het voorwerp van de 

waarneming alleen.  
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Om bij het visuele te blijven: je blik glijdt langs wat zich aandient. Maar alles wat je ziet 

vormt nog geen ervaring. Blijkbaar moet er iets zijn waardoor je blik blijft hangen. En hij 

blijft hangen omdat wat je ziet, op één of andere manier, niet is wat je al wist. Er gebeurt 

cognitief iets: je stelt je iets voor, je vormt je er een idee (een beeld) van en je leert er iets van. 

Een kunstwerk wordt pas een ervaring als wat je al wist en begreep wordt veranderd of 

aangevuld. Dus niet de ruimtelijke illusie van de Sleeper zelf vormde een ervaring, maar het 

begrip ervan. Niet het herkennen van het behang en het bontje in het afstudeerwerk van Gé-

Karel is op zichzelf een ervaring, maar het begrip ervan. Doordat mijn begrip en kennis 

veranderden herinner ik me de werken. Niet doordat ik ze heb waargenomen. Ik heb immers 

ook zoveel waargenomen wat ik me niet meer herinner. Het meeste afstudeerwerk van onze 

medestudenten ben ik immers allang weer vergeten. Het waarnemen daarvan was simpelweg 

geen ervaring. 

 

betekenis en ervaring 

 

Is dan het veranderen van inzicht en het aanvullen van kennis hetzelfde als betekenis? Of 

kunnen sensaties toch ook betekenis hebben? Volgens de historische woordenboeken van de 

Geïntegreerde Taalbank (gtb.nl) komt de term etymologisch van: een teken geven. En van: 

een tekening erop maken. Dat wil dus zeggen: be-tekenen of op-tekenen. Het lijkt er dus op 

dat betekenis iets is wat is toegevoegd aan iets wat wordt waargenomen. Iets wat er is. Het 

komt als teken of tekening bij of op iets. Het staat (als teken) voor iets, iets wat ons 'te kennen' 

wordt gegeven in wat wordt waargenomen. Be- teken- is. 

 

Duidelijk wordt zo dat betekenis inderdaad gaat om de verwerving van inzicht en kennis door 

wat wordt waargenomen. Is de kennis door wat wordt waargenomen dan hetzelfde als het 

kennen van datgene wat wordt waargenomen? Ik denk eigenlijk dat het kennen en het 

begrijpen niet zozeer draait om het ding op zich, de zaak zelf, als wel om hoe het in relatie 

staat tot wat er verder is en was. En tot degene die waarneemt. Dus de ruimtelijke illusie van 

Fenne’s Sleeper is niet op zichzelf betekenisvol omdat het een ruimtelijke illusie is. Deze 

illusie wordt pas betekenisvol in relatie tot wat er verder is, tot wat er was en tot degene die 

het waarneemt. Bij The Sleepers dus dat gedicht van Walt Whitman. Maar ook andere 

werken, die net als The Sleepers 'cut outs' zijn, of gaan om slapers of slapen, om 

ruimtelijkheid of de ruimtelijke, optische illusie in kunstwerken. En om mezelf in relatie tot 

deze zaken. 

 

Op cognitief niveau wordt betekenis dus gevonden en dat opdoen van kennis en dat vormen 

van inzicht is de ervaring. Blijkbaar is een waarneming van een kleur of de sensatie van een 

affect op zichzelf helemaal niet meteen betekenisvol, maar het wordt dat pas als we de 

waargenomen zaak gaan kennen en begrijpen in relatie tot onszelf en tot wat (en wie) er 

verder is en was. Dat kennen en begrijpen ligt dus niet op het niveau van het waarnemen of de 

empirie zelf, maar op het niveau van de cognitie. Maar het kennen en begrijpen kan ook weer 

niet los bestaan van wat wordt waargenomen. Het is niet zo dat je het ding of de zaak na 

waarneming weg kunt doen, en verder kunt met je kennis en je begrip ervan. Het is eerder zo 

dat de zaak zelf in het kennen en begrijpen gekend en begrepen wordt. Dat is de ervaring. 

 

 betekenis en waarneming 

  

Een volgende vraag die in mij opkomt, is de vraag naar de aard van betekenis. Betekenis gaat 

over het kennen en vooral het begrijpen van zaken en personen in relatie tot wat en wie er 

verder is, zijn en waren. Maar is dat kennen en begrijpen dan ook de zin van die zaken en 
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personen? Ik zeg dat omdat de term zin-tuig zo dubbelzinnig op mij overkomt als ik nadenk 

over betekenis en waarneming. Betekenis wordt niet waargenomen, maar kennis wordt in 

waarneming gevonden en inzicht wordt erdoor gevormd. Zin komt etymologisch inderdaad 

van sinne, dat is: denkvermogen (dus: cognitie), gedachte en idee. Maar ook, misschien 

verrassend, van: manieren waarop, en: de ge-zin-dheid - wat gaat over de gesteldheid (het 

gevoel, de aandacht, de intentie) waarmee iemand iets doet. Betekenis hangt daarom 

ontegenzeggelijk samen met de gezindheid waarmee kennis en inzicht wordt verworven en 

gevormd. Dat kan immers gebeuren met allerlei intenties en op allerlei manieren. Zo kunnen 

we kennis verkrijgen ten koste van hetgeen we waarnemen, en met een bedoeling het (op) te 

gebruiken - maar we kunnen wat we waarnemen ook benaderen met respect en omzichtigheid. 

Met eerbied zelfs. Maar tegelijkertijd is die gezindheid niet alleen intentie, maar komt zij ook 

mee in, of op uit, wat verworven wordt. Wat we te weten komen dóet iets met ons. De 

gezindheid verandert in het proces van verwerving. 

 

Intentie heeft een etymologie van: spanning, aandacht, wil en bedoeling. Zowel de maker, het 

werk als de beschouwer heeft een intentie. Zolang die intentie eruit bestaat een ervaring op te 

willen doen, en niet alleen maar een kortdurende (plezierige, of andersoortige) indruk, kan het 

affect dat in het beschouwen van het kunstwerk opkomt en meekomt pas betekenisvol 

worden. Dat gebeurt als ook het affect in relatie wordt gebracht tot wat men te weten komt in 

en door wat men waarneemt. Een gevoel is immers onwillekeurig, en je neemt het waar als 

een indruk. Het wordt pas betekenisvol wanneer je gaat begrijpen waarom dat gevoel bij je 

opkwam, en hoe dat je begrip vormt of heeft gevormd. Tegelijkertijd gaat het gevoel dat bij 

de intentie hoort ook aan iedere betekenis vooraf, en schept het er een voorwaarde ervoor. 

Want zolang je onverschillig blijft, zonder gevoel bent, zul je immers niets te weten (willen) 

komen. Het gaat om een verstrengeling van affect en empirie, met taal en cognitie.  

 

 teken van hoe-zijn 

 

De ervaring van een kunstwerk is blijkbaar niet hetzelfde als het werk waarnemen. De 

ervaring van kunst bestaat in het verwerven van kennis en inzicht. Niet zozeer van het ‘ding’ 

zelf, als wel van hoe het in relatie staat tot wat er verder is. Jezelf, als waarnemer en 

‘ervaarder’, of beter het meer gebruikelijke beschouwer, incluis. De ervaring is geen 

werkwoord, maar een zelfstandig naamwoord. Ook niet het proces van de verwerving is een 

ervaring, maar dat wat verworven werd: kennis en inzicht. Toch is de verwerving zelf wel 

onderdeel van de ervaring, want de ervaring ontstaat alleen wanneer wat je dacht, wist of 

begreep wordt veranderd of aangevuld. Maar de ervaring is niet het gebeuren, het proces, de 

handeling, als wel het (en dit verwijst naar hetgeen in het werk ‘ter sprake’ wordt gebracht) 

‘opeens’ anders of nieuw ‘zien’. Nogmaals: het gaat hier niet om het zien als een werkwoord, 

maar als een zelfstandig naamwoord: het ‘opeens’ met het verstand vatten; begrijpen; inzien, 

‘er’ kennis van nemen; ‘het’ vernemen; ‘het’ be-denken; zich voorstellen. 

 

Een kunstwerk toont niet hoe iets werkt, maar werkt als een ervaring. Fenne’s Sleeper leerde 

mij niets over hoe een ruimtelijke illusie ‘werkt’, hoe je een dergelijke illusie doet ontstaan. 

Van der Sterrens afstudeerwerk liet mij ook niet weten hoe je iets naschildert, of hoe je met 

olieverf ‘bont’ kunt representeren. Het gaat in de werken er niet om een instrumenteel weten 

of kunnen eraan op te doen. De werken leren ons iets over hoe iets is. Ze be-tekenen hoe wat 

er is, is. Wat zij ons doen kennen en inzien, is de ervaring van het werk. Niet het waarnemen 

ervan, of ‘voelen’ zonder te weten, maar het begrijpen en de gezindheid die daarmee opkomt. 

Niet van hoe het werkt, maar van hoe het is en zijn kan.  
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