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Kijk je Rijk 
Leren kijken 

Black Market van Robert Rauschenberg is niet 
gemaakt om alleen maar naar te kijken. We zien 
een touw dat naar beneden hangt en vastzit aan 
een koffer op de grond met daarop 'OPEN'. Het 
idee is dat de bezoeker één van de vier 
voorwerpen uit de koffer pakt en er een eigen 
ding of tekening voor teruglegt. Op de clipborden 
in het schilderij wordt genoteerd wat eruit en wat 
erin komt. Het schi lderi j  is een soort 
informatiebank, er wordt bijgehouden welke 
verbindingen tussen bezoekers zijn gelegd en  
wat er geruild is. Een mooi voorbeeld van 
interactiviteit in de kunst. 

 
 

Vijftig jaar later bevinden we ons in een ware beeldcultuur waarin 
interactiviteit een grote rol speelt.Vooral kinderen en jongeren zijn 
heel actief in het gebruik van al die beelden. De knip&plak 
generatie. Ze verzamelen beelden, halen daaruit wat belangrijk 
voor ze is, knippen en plakken hun identiteit, ervaringen en kennis 
bij elkaar en delen het middels de nieuwe media. 

 
Moeten we ons zorgen maken? 

 
Ik vind het eerder een boeiende ontwikkeling: beelden zijn 
fascinerend, kunnen je beroeren, maken veel duidelijk. Wat ik 
hierbij van belang vind, is dat wij ‘goed’ naar deze beelden kijken. 
Voor de één gaat dit meer vanzelf dan voor de ander en dus is het 
van belang om dit te leren. Hoe kunnen wij jongeren leren om 
begrijpend te kijken naar beeld. Hoe zou een eventuele methode 
eruit zien? 

 
Wat is begrijpend? 

 
Arjan Mulder biedt in zijn boek Het fotografisch genoegen een 
fascinerende kijk op wat er normaal en raadselachtig wordt 
gevonden in de beeldcultuur van de 21e eeuw. Tijdens het lezen 
ervoer ik sterk het 'ahaa-gevoel'. Ik had me nooit zo beseft hoe 
wezenlijk anders digitale foto's zijn in vergelijking met analoge. Het 
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feit dat een foto sinds de komst van de digitale fotografie niet meer 
zomaar een natuurgetrouwe afbeelding van een gegeven 
werkelijkheid is, leidt tot een andere manier van kijken naar de 
vele foto's die we te zien krijgen. Niet alleen dat, het heeft ook 
grote invloed op onze blik op die werkelijkheid zelf. Dit boek leert 
je hierover. En dat maakt dat je nooit meer hetzelfde naar een foto 
kijkt -of een beeld, volgens Mulder, als het een digitale foto is. 

 
Hij schrijft over hoe het eindproduct van de digitale fotografie, de 
artificiële foto, doordat die zo herinnert aan een analoge foto, de 
lust tot interpretatie oproept. Maar die garandeert ons geen beter 
begrip. Hij zegt: "Om digitale fotografie te begrijpen moet het 
begrip 'begrijpen' een andere inhoud worden gegeven".1  Hij legt 
uit dat elk digitaal beeld ontelbaar veel betekenissen in zich draagt 
en op enorm veel manieren geïnterpreteerd kan worden. Een 
digitaal beeld richt zich op de kijker, niet op de inhoud of het 
onderwerp. Artificiële foto's moet je niet langer als fotografie 
bekijken, maar als beelden. Dat beelden meteen duidelijk zijn legt 
hij uit: "Je kunt een droom achteraf interpreteren, maar zolang je 
hem meemaakt is dat niet nodig, is hij overtuigend genoeg". 2 

 
Het 'ahaa-gevoel' dat ik bij het lezen ervoer laat me niet los en zou 
ik zo graag willen overbrengen op kinderen en jongeren. Ze aan 
het denken zetten over het raadselachtige van de beeldcultuur. Ze 
aan de hand van bijvoorbeeld een foto van Vibeke Tandberg laten 
zien hoe je door middel van digitale fotografie je droom kunt 
waarmaken. En ze tegelijkertijd bewust leert kijken naar dit soort 
simulaties. Ze laten begrijpen dat een simulatie zegt: dit gebeurt 
als jij je ogen gelooft. 

 

 
Tandberg wilde vroeger 
verpleegster worden. Ze stuurt 
deze door haarzelf 
gemanipuleerde foto's naar 
haar familie om te laten zien dat 
het goed met haar gaat 

Oefenen in waarnemen. 
 
Je kunt wat in het beeld zien of niet. Argumenten voor en tegen 
het beeld duiken sinds mensenheugenis telkens weer op in onze 
cultuur. We kunnen er niet omheen: we worden er meer en meer 
door omringt. En als je kijkt op de manier zoals de kunsthistoricus 
Gombrich het beeld ziet, als een 'natuurlijk' teken, dan maak je je 
geen zorgen. 

 
Het 'natuurlijk' teken dat het beeld is, hangt niet af van tevoren 
verworven kennis. En als voorbeeld noemt hij hier een mozaïek uit 
Pompeji, opgesteld aan de poort van een landhuis. De afbeelding 
toont een hond met ontblote tanden en uitgestoken klauwen. Klip 
en klaar wat je hier (niet) moest doen. Bij het spreken van de taal 
van een beeld komt geen leerproces te pas. Dit in tegenstelling tot 
het leren lezen, waarbij de gebruikte codes eigen gemaakt moeten 
worden. De taal van een beeld is meer de taal van equivalenties 
vindt Gombrich en die kun je met wat oefening en handigheid al 
snel zien. De contouren die we zien in dit schilderij van Van Gogh 
zouden een middel zijn die equivalent is aan onze ervaring dat de 
dingen die we om ons heen zien duidelijk afsteken tegen hun 
achtergrond. In het echt hebben ze geen contouren. 3 

 
Dit is slechts één van de vele opvattingen over beeld die ik ben 
tegen gekomen in de afgelopen periode waarin ik mij ben gaan 
inlezen in beeldlezen. Wat mij trof in Gombrich's kijk op het beeld 

 
 

 

1 Mulder, 2010, p.122 
 

2 Mulder, 2010, p.122 
 

3 Peters, 1996, p.18 
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is dat hij vindt dat er geen leerproces te pas komt bij het lezen 
ervan. 

 
Als docent beeldend en ontwerper van kunsteducatieve lessen 
ben ik het hier natuurlijk niet zo mee eens. Meer aansluiting vind ik 
bij John Berger die beelden ziet als vensters die je kunt openen 
om zo te ontdekken wat het doel van de maker was.4 Deze 
beelden, vensters op de werkelijkheid, moeten wij leren zien. We 
moeten oefenen in technieken, strategieën en vaardigheden om 
betekenis te geven. En ook John Locke die zegt dat kennis die wij 
bezitten in eerste instantie tot ons komt door onze zintuigen en 
niet door ons verstand. Hoe belangrijk is het daarom om je 
waarneming te oefenen. Om goed je kennis te kunnen ordenen 
moet je in eerste instantie dus al goed weten hoe je moet kijken, 
scherp waar te nemen en verklaren wat je nou eigenlijk echt ziet.5 

 
Juist omdat omgang met beelden zo dicht bij de belevingswereld 
van kinderen en jongeren ligt, hoort dit oefenen thuis op school 
waar docenten handvatten aangereikt moeten krijgen om dit te 
kunnen aanpakken. Ik zie mooie voorbeelden van methodes die 
zeggen kinderen begrijpend te leren kijken onder andere in de VS: 
bij Visual Thinking Strategies gaat het erom dat leerlingen open en 
zonder oordeel kijken naar kunst. Als groep betekenis geven aan 
een afbeelding. Luisteren naar en voortbouwen op elkaar.6 

 
Maar ook hier in Nederland zien we steeds meer educatieve 
aandacht voor het beeld. Het Museum of the Image is op dit 
moment bezig met de samenstelling van een tentoonstelling over 
beeldlezen. 

 
Open source. 

 
Onze scholen doen nog te weinig met dit onderwerp. Een 
lesmethode om leerlingen begrijpend te leren kijken zou het voor 
docenten een stuk makkelijker maken om het toch aan te pakken. 
Ik zie een methode voor me dat vorm krijgt doordat docenten, 
leerlingen, kunstenaars en culturele instellingen interactief met 
elkaar samenwerken. 

 
Naar analogie van de beeldcultuur zelf moet er iets ontstaan dat 
voortdurend in beweging is. Leerlingen gaan interactief aan de 
slag met de lesstof. Docenten leren van leerlingen, leerlingen 
krijgen begeleiding van docenten, ze inspireren elkaar, culturele 
instellingen brengen de expertise in huis die een school zelf niet 
kan bieden en kunstenaars fungeren als mediacoach. Ik zie zo'n 
methode als een groeidocument, een opensource bron. 

 
Als een koffer waar je wat uit kunt pakken en iets in terug kunt 
leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Berger, 1974 
 

5 Zijlstra, 2003 
 

6 www.vtshome.org 
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