
Op reis gaan met kunst 

In een veelkleurig palet wil Hans Malschaert ons meenemen en uitnodigen om na dit artikel 
op reis te gaan met onze eigen favoriete kunstvormen en kunstwerken. Op fysieke, innerlijke 
en digitale wijze. 

Limes Hoograven Utrecht, foto Lonnie Ploegmakers 

In februari 2015 wandelden we ‘s avonds laat de kleine St. Laurentiuskerk in Rome binnen. Sjanie, 
Desirée, Klasinet, Thea, Teunis en ondergetekende begonnen Ubi Caritas te zingen, daar waar 
naastenliefde is. Buiten voelden we dat er iets bijzonders was gebeurd. Even later vertelde Teunis 
over de marteldood van Laurentius en wandelden we verder de eeuwige stad in op zoek naar de 
kunstschatten van Francesco Borromini. 

Filosoof Alain de Botton en John Armstrong vragen zich af: Wat gebeurt er eigenlijk met ons tijdens 
deze speciale momenten van intense openstelling voor schoonheid? Zij noemen zeven functies van 
kunst die in dit artikel toegelicht worden: herinneren, hoop, leed, weer in balans komen, zelfinzicht, 
ontwikkeling en waardering. 

Herinneren 
Vaak zie je bij mensen thuis vakantiefoto’s aan de muur. Wat wil je vast houden? Wat is je dierbaar. 
Mijn zus heeft een schilderij aan de muur met het uitzicht over Zeebrugge vanuit het raam van onze 
grootouders door mij geschilderd. Het schilderij is een jeugdzonde, maar met liefde gemaakt en 



voor haar van grote betekenis. Daarmee worden herinneringen vastgelegd, vastgehouden, 
gekoesterd. Het bewaren van je geschiedenis als onderdeel van je traditie en datgene wat echt van 
betekenis voor je is. 

Hoop 
Twee jongens in Afghanistan beginnen de ArtLords, kunstsoldaten tegen oorlog en corruptie, voor 
vrouwen- en kinderrechten. De kunstenaars Omaid Sharifi en Kabir Mokamil reizen door 
Afghanistan. Omaid schildert gezichten van Afghaanse vrouwen en verschillende etnische groepen 
om gemeenschap te bevorderen. Hij laat het publiek mee schilderen. Hij geeft een politieagent naast 
hem een kwast en vraagt of hij mee wil schilderen. De agent gaat meteen aan de slag. In plaats van 
de knuppel hanteert deze politieman een kwast van hoop en kracht. 

Leed 
Vincent van Gogh schreef en schilderde het leed als geen ander. In zijn uitspraak Kunst biedt troost 
aan bedroefde harten wordt de essentie weergegeven van zijn werk. Maar hij gaat veel verder door 
zijn zonnige kleuren die troosten en bemoedigen. Henri Nouwen noemt van Gogh in zijn toewijding 
een monnik en in zijn solidariteit met hen die lijden een pastor. 
Picasso schilderde twee doodsportretten van zijn beste vriend Carlos. Carlos pleegde zelfdoding en 
Picasso schilderde vanuit zijn verdriet en schuldgevoel. In zijn Guernica koppelt Picasso het leed 
met zijn woede over de vernietiging van Guernica als een grote aanklacht tegen het lijden bij oorlog 
en geweld. 
Käthe Kollwitz maakte een beeld van het treurende ouderpaar op de plaats waar haar 17-jarige zoon 
in de eerste wereldoorlog stierf. Zij verbeeldde hiermee het lijden van alle moeders die hun 
kinderen in deze oorlog verloren. Later smolten de nazi’s haar bronzen beelden om tot wapens, 
alleen waren de nazi’s vergeten de mallen van haar beelden ook te vernietigen. 

Weer in balans komen. 
Joost Zwagerman noemt kunst een reddingsboei in zijn inktzwarte dagen. In zijn boek De stilte van 
het licht  beschrijft hij onder andere het onbehagen en de schoonheid. 
Mijn schoonzus schrijft het verdriet over haar overleden man van zich af. Zij vroeg mij om er 
illustraties bij te maken. Tot mijn eigen verbazing helpt het ook mij om een betere balans te vinden 
en stil te blijven staan bij de momenten die ik deelde met mijn zwager. 

Zelfinzicht 
Henri Nouwen reist naar Sint Petersburg om Eindelijk thuis te komen, zoals de titel van zijn boek 
luidt over het schilderij De terugkeer van de verloren zoon van Rembrandt. Nouwen zit dagenlang 
op een stoel voor het schilderij van Rembrandt en kijkt, waar gemiddeld mensen maximaal een 
handvol seconden voor staan.  Hij beschrijft de worsteling van de jongste zoon en de innerlijke 
strijd van de oudste zoon. Nouwen identificeert zich eerst met de jongste zoon en daarna met de 
oudste. Uiteindelijk herkent Henri Nouwen zich als de vader: Zijn uitgestrekte handen bedelen niet 
om aandacht, grijpen niemand in de kraag, …. veroordelen niet. Zijn handen zegenen alleen maar. 
Ze geven alles, maar verlangen niets terug. Hij beschrijft hoe het kind hem bij de hand neemt en 
hem naar het vaderschap toe leidt in wie het vaderschap en het moederschap één zijn. 

Rembrandt bracht Nouwen van de knielende, verwonde jongste zoon die gezegend wordt naar de 
barmhartige vader die de zegen geeft. Hij kwam tot zelfinzicht door een schilderij te bekijken en 
niet eens zelf een kwast in de hand te nemen, maar een schrijfpen, waarmee hij zijn gevoelens en 
gedachten op papier zette. 



Ontwikkeling 
Chaim Potok schreef twee sterk autobiografische boeken over de beeldend kunstenaar Asjer Lev. 
Asjer maakt zich los van zijn orthodox-joodse samenleving en zijn ouders, die kunst als nutteloos 
zien. Hier wordt de ontwikkeling van een kunstenaar beschreven tegen een enorme groepsdruk in of 
misschien wel dankzij die beklemmende wereld van tradities, wetten en geboden. Asjer reist heen 
en weer tussen New York en Frankrijk, tussen ouders en kunstvrienden, tussen gebondenheid en 
vrijheid. 

Waardering (van het bestaande) 
Kunst bezit de kracht om de ongrijpbare maar werkelijke waarde van het gewone leven te eren 
schrijft de Botton. Kunst is een wapen tegen ongevoeligheid, onverschilligheid. Zwagerman ervaart 
het meisje van Vermeer in de trein met haar iPod: bij het gesloten raam, tweede klasse,/ intercity, 
….lezend meisje, bij het open raam,/ haar pofmouw twinkelend van/ schier denkbeeldig groengoud 
geel. Kunst kan ons de schoonheid van het dagelijks bestaan laten vieren en daarom nodig ik je bij 
deze uit om muziek te draaien die je oren en gemoed streelt. 

Andere benaderingen 
Kunst kan ruimte geven, verwarren, vervreemden, betoveren, shockeren, emanciperen. Zo was 
Paula Modersohn-Becker de eerste vrouw die zichzelf naakt schilderde. Naast de benadering van de 
Botton die nogal gericht is op het functionele van kunst zijn er andere benaderingen mogelijk en 
nodig. 
L’art pour l’art bijvoorbeeld, de kunst om de kunst zelf. Een kunstwerk heeft intrinsieke waarde, 
een kunstwerk is autonoom. Herman Finkers zegt in de beentjes van Hildegard als hij op 
pelgrimstocht gaat Het heeft geen nut, maar wel zin. 
Een heel andere invalshoek is de maatschappelijk geëngageerde kunst, zoals bijvoorbeeld in de 
tentoonstelling This is America die eind 2020 in Amersfoort te zien was. Deze geeft een overzicht 
van een kunstbeweging in de Verenigde Staten van Afro Amerikanen, latino’s, native Americans en 
de lgbtq-gemeenschap. Vol humor, kleur en kracht over maatschappelijke vraagstukken van 
armoede en politiegeweld. 

Digitale Rome-reis 
Vijf jaar na de eerste Romereis zouden  we weer naar Rome gaan. Het werd op het laatste moment 
door corona een digitale reis Wij deelden met elkaar ervaringen via de e-mail: Utrecht, München, 
Verona, Rome, Milaan, Frankfurt. De verhalen en lunch van Teunis waren weer geweldig. In Rome 
waren er geen toeristen, alleen overweldigende kunstschatten. 
Reisgenoot Lonnie schrijft in die Rome-week aan ons: Zo ontdekte ik 2 dagen geleden op een 
wandelpad langs het Merwedekanaal ineens strepen in veelkleurige mozaïek, die de limes (grens of 
pad) aangeven. Een stukje oud-Romeins rijk in Hoograven, gewoon vlak bij mijn huis. En vandaag, 
opnieuw aan de wandel, op een heel ander punt in Hoograven bleken de limes ook gemarkeerd. 
De filosoof Jan Drost zegt dat je echte wereldreizen in je hoofd maakt. Zijn aanbeveling: Denk na, 
blijf thuis. Een troost voor iedereen die in deze tijd even een ommetje maakt of de zon ziet 
verdwalen in de koepel van de Janskerk.   

Met dank aan Thea Peereboom. 
Dit artikel is met  nog meer foto's ook te vinden op de website: hansmalschaert.nl 

Hans Malschaert


