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1.Inleiding 

 

Er zijn meerdere manieren om kunst te beschouwen. Het kunst kijken met ogen is er een, 

bijvoorbeeld in de iconografie, waarin wordt gezocht en gekeken naar inhoudelijke betekenis 

van beelden. Deze benadering houdt zich bezig met wat kunst voorstelt en betekent, door 

bijvoorbeeld de diepere symboliek van details te interpreteren (De Visser, 2006). Een andere 

methode is via de morfologie, welke zich richt op uiterlijke verschijningsvormen en andere 

beeldaspecten van het kunstwerk (Holtes, Kroeze, 2018). Tenslotte is er nog het kunsthistorisch 

beschouwen. Deze bestudeert alle kunststromingen in chronologische volgorde en beperkt zich 

doorgaans ook tot het waarnemen en registreren van uiterlijke stijlkenmerken (Marcus, 1994). 

Deze vormen van kunstanalyse vormen het uitgangspunt voor de methoden en werkvormen 

binnen vakken als Kunst Algemeen en Culturele Kunstzinnige Vorming op de middelbare 

school (LKCA.nl). 

Melvin Crone geeft aan in zijn onderzoek naar kunstkijkwijzers, welke veelvuldig gehanteerd 

worden binnen diverse vormen van onderwijs, waaronder academies, dat hierbij de nadruk ligt 

op ‘dat wat zichtbaar’ is:  

“Analyse impliceert meestal een formele analyse waarbinnen de relatie tussen 

beeldelementen onderzocht wordt en andere betekenissen worden buitengesloten […] 

Het object heeft kwaliteiten, niet de beschouwer in relatie tot het werk. De analyse zoals 

deze meestal wordt toegepast in de klas heeft de meeste raakvlakken met de 

formalistische esthetische theorie.” (Crone, 2006, p 11) 

De interpretatie komt bij kunstkijkwijzers neer op de betekenis van het werk construeren door 

de puur esthetische perceptuele eigenschappen ervan in verband te brengen met een context. 

‘Kunsthistorische interpretatie’  is ondergeschikt aan de primaire bron, namelijk het kunstwerk 

zelf. Binnen het vak Kunst Algemeen is vanaf 1999 de kunsthistorische context vervangen door 

de cultuurhistorische en sociaalmaatschappelijke contexten zoals levensbeschouwing, 

esthetiek, politiek, economie, educatie en vermaak. Onder beoordeling, van het kunstwerk,  

wordt het geven van een waardeoordeel verstaan. De aard van de beoordeling kan verschillen, 

het kan betrekking hebben op de formele kwaliteiten of een inhoudelijk aspect (Crone, 2006). 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werkten de scholen, in Westerse 

context, voornamelijk met object-teaching. Deze term, gegeven door Hooper-Greenhill, houdt 

in dat objectiviteit wordt benadrukt door middel van observatie en reflectie. Leren door het in 
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context plaatsen van objecten zorgt ervoor dat studenten rationaliteit als de universele waarheid 

gingen zien (Hooper-Greenhill, 2000). Deze objectieve vorm is de dominante 

onderwijsmethode in onze onderwijsinstituten gebleven. Leren vanuit deze formatieve analyses 

van (beeld)aspecten en kunst- en cultuurhistorische interpretaties wordt aangestuurd door 

cognitieve vaardigheden. We doen deze vormen van kunstbeschouwen verstandelijk, 

beoordelen dan objectief en vergelijken. De kunstkijkwijzers maken vanaf de jaren zeventig 

onderdeel uit van de beeldende vorming. Een kritische beschouwing van de kunstkijkwijzer is 

belangrijk omdat deze kunstbeschouwelijke opdracht tot op de dag van vandaag deel uitmaakt 

van alle methoden voor de kunstvakken beeldend (Crone, 2006).  

Het op zodanige manier leren analyseren en interpreteren, waarbij we ons bezighouden 

met wat kunst voorstelt en betekent, is bovendien een benadering die stevig literair gericht is 

(De Visser, 2006). Hierbij wordt de nadruk meer op de informatie gelegd dan op de beleving 

van de kunstbeschouwer zelf. Tegenwoordig speelt taal een grote rol bij het interpreteren van 

kunstwerken, zowel in het museum als op school. Woordgebruik draagt niet bij aan het volledig 

beleven van een kunstwerk. Drewal introduceert in 2005 tijdens zijn onderzoek naar het 

interpreteren van Afrikaanse kunst de term sensiotics. Deze term duidt op de manier waarop 

een kunstwerk met de omgeving en de beschouwer communiceert. Hierbij geeft Drewal aan dat 

taal de grote vijand is van de fysieke beleving. Voordat er taal bestond, was er geen andere 

manier om iets te interpreteren dan via de zintuigen. Sensatie werd gevoeld, niet verwoord 

(Drewal, 2005). 

 

Concluderend kunnen we stellen dat ons kunstonderwijs meer gericht is op beschouwen, in 

plaats van op beleven. Wanneer we kunst bekijken wordt vaak de cognitieve en formele kant 

van de waarneming aangesproken. Het is opmerkelijk dat kunstkijkwijzers, die al tientallen 

jaren deel uitmaken van de lessen beeldende vorming en museumbezoek, weinig tot geen ruimte 

voor inzicht in, en implementaties van emoties en lichaam geven. Het bewust zijn van onze 

emoties en ons lichaam bij een kunstontmoeting is een kans voor de roep tot zelfkennis, 

zelfvorming (Bildung) en persoonsvorming. Deze krijgen al geruime tijd aandacht binnen het 

onderwijs en bij de ontwikkeling van jongeren. Het wordt door velen gezien als een cruciaal 

element van goed onderwijs. (Von Humbold, 1793, Biesta, 2005). Ook sluit het aan bij de 21e-

eeuwse vaardigheden. Een van de elementen hierbij is zelfregulering van de leerling, zoals het 

omgaan met emoties en zelfbeoordeling (curriculumvandetoekomst.slo.nl). 
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Daarnaast is er niet alleen in het onderwijs maar ook in de musea behoefte aan een 

completere invulling  van de mogelijkheden kunst te aanschouwen. Er zijn verschillende 

motieven om een kunstmuseum te bezoeken, welke verder gaan dan kennis opdoen en objectief 

beoordelen (Falk, 2011). Falk benadrukt de subjectiviteit van het museumbezoek en verbindt 

deze aan de identiteit van de bezoeker. Zijn onderzoeken tonen aan dat de grootste motivatie 

van een bezoek altijd te maken heeft met het opbouwen en behouden van de persoonlijke 

identiteit van de museumbezoeker. Enkele beschreven gedragspatronen binnen verschillende 

bezoekerscategorieën die meer aansluiten bij persoonlijke beleving en reflectie zijn: 

“de bezoeker die zich wenst op te laden en afstand wil doen van de dagelijkse  

werkzaamheden. Deze bezoeker vindt in het museum een plek om tot bezinning te komen, 

te mediteren en reflecteren.” 

of 

“de ontdekker die zich in een museum laat leiden door nieuwsgierigheid. Deze bezoeker 

maakt een ware zoektocht door het museum op zoek naar (zelf)kennis” (Falk 2011, p. 

9) 

Wanneer musea kunnen inspelen op deze bezoekerscategorieën, kunnen zij de emotionele en 

lichamelijke beleving van vele bezoekers verrijken (Falk, 2011). 

 

1.1 Onderzoeksvraag 

 

Dit onderzoek richt zich op de literatuur die meer inzicht geeft in hoe en waar we deze sensaties 

van de emoties en die van het lichaam tegenkomen. Bovendien wordt belicht hoe we deze 

ervaren en aan kunnen tonen bij een ervaring met kunst. Dit wordt gedaan aan de hand van de 

hoofdvraag:  

 

Op welke manier spelen emoties en het lichaam een rol bij kunstbeleving?  

 

Om deze vraag te beantwoorden gaat dit onderzoek in op de volgende deelvragen: 

1. Wat is een emotie en in hoeverre is deze lichamelijk? 

2.  Wat is de rol van emoties bij kijken naar kunst?  

3.  Wat is de rol van het lichaam bij het beleven van kunst? 
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1.2 Relevantie  

 

Het meer betrekken van emoties en lichamelijke sensaties bij het beleven van kunst is de 

zoektocht in dit literatuuronderzoek. 

Leerlingen op de middelbare school en mbo-/hbo-/masterstudenten worden nu niet tot zelden 

uitgenodigd om de emoties en het lichaam, begeleid, te mogen ervaren bij een 

kunstconfrontatie, of er over te leren. Zo geldt dit ook voor bezoekers in kunstmusea. Er is vaak 

nog weinig over bekend bij (toekomstige) kunsteducatoren. Dit onderzoek kan bijdragen aan 

het relevant maken van deze elementen bij de kunstontmoeting. Het is hierdoor relevant voor 

het onderwijs aan de beroepsopleidingen voor Beeldende Vorming, maar ook voor al werkende 

kunsteducatoren in het werkveld die de roep tot zelfkennis, reflectie en persoonsvorming ook 

zullen herkennen en deze wellicht willen kunnen beantwoorden. 
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2. Begripsbepaling 

 

In dit onderzoek komen de volgende begrippen met regelmaat terug: emoties, lichaam, kunst, 

kijken naar kunst, kunstbeleving. De begrippen moeten in dit verslag als volgt begrepen worden: 

 

Emoties 

Emoties zijn affectieve toestanden die fysieke en psychologische veranderingen omvatten. 

(Ekman, 1970). Emotie is de stuwende kracht tijdens een (kunst)beleving en zorgt voor eenheid 

tussen de verschillende delen daarvan. Emoties zijn geen statische eenheden maar kenmerken 

of aspecten van een gebeurtenis die ook kunnen veranderen als de gebeurtenis zich ontwikkelt. 

Daarin is het belangrijk hoe de toeschouwer in die emotie gestuurd of geleid wordt (Dewey, 

1934). 

“In alle gevallen is emotie een combinatie van lichaam, gevoel en cognitie”  (Van den Berg, 

2012 p 45). 

 

Lichaam 

Onder het lichaamsaspect vallen de fysiologische veranderingen in het lichaam en de expressie 

van dat lichaam c.q. de gelaatsuitdrukking, de lichaamshouding en het gedrag. De fysiologie 

omvat de levensprocessen van een organisme: biochemisch, hormonaal, neuraal, spieractiviteit 

(waaronder beweging van ledematen, gelaatsuitdrukking, hartslag en ademhaling). Gedrag is 

de uiterlijk waarneembare activiteit van het individu om iets te bewerkstelligen in de wereld, 

een handeling (deze hoeft niet altijd functioneel of adequaat te zijn in de gegeven situatie). De 

expressie van het lichaam gaat met fysiologische reacties gepaard, bijvoorbeeld bij iemand die 

huilt. Dit zijn ook expressies die weinig onder controle van de wil staan, zoals blozen, zweten 

of reflexmatige oogbewegingen. Omgekeerd zijn vele fysiologische reacties niet uiterlijk 

zichtbaar maar mogelijk wel innerlijk voelbaar door het individu zelf (Van den Berg, 2012). 

Bij het kijken naar kunst wordt gesproken over lichamelijke sensaties in emotionele contexten 

(Nummenmaa et al., 2014).  

Lichaam en psychologie: het menselijk lichaam is een boodschapper die zich eerlijker en 

preciezer uitdrukt dan waar we met taal vaak toe in staat zijn. Houding, beweging, stem, 

gebaren en ademhaling vertellen zonder omwegen wat onze werkelijke intenties zijn, hoe we 

ons eigenlijk voelen, wat we nodig hebben (Van Laar, 2012).  
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Zintuigfysiologie is in dit verslag buiten beschouwing gelaten. 

 

Kunst 

Wanneer in dit verslag over kunst gesproken wordt moet men dit lezen als beeldende kunst. 

Onder beeldende kunst vallen in het algemeen alle visuele kunsten: schilderkunst, 

beeldhouwkunst, film en videokunst, nieuwe media, performances, installaties, fotografie, 

design, mode, grafische vormgeving, keramiek, lichtkunst en glaskunst (cultuurfonds.nl). Bij 

het onderzoek van Schino et al.,2021, beschreven in deelvraag 2 en 3, heeft men specifiek 

gewerkt met visuele nieuwe mediakunst. 

Beeldende kunst onderscheidt zich van andere kunstvormen doordat zij juist bestaat bij de gratie 

van de materiële verschijningsvorm: vorm, kleur, ruimte enzovoorts. Het kunstwerk is een 

materieel object met fysieke kenmerken (De Visser, 2006).  

In de beeldende kunst is grofweg een tweedeling aan te brengen: enerzijds de figuratieve 

anderzijds de non-figuratieve kunst. De figuratieve kunst houdt zich bezig met het afbeelden 

van het zichtbare, de zintuigelijke waarneembare werkelijkheid, en wordt gewoonlijk met 

realisme aangeduid. De non-figuratieve kunst daarentegen toont ons geen imitatie, representatie 

of afbeelding van de fysieke werkelijkheid, maar probeert het onzichtbare zichtbaar te maken. 

Deze laatste werkwijze wordt over het algemeen abstract genoemd (De Visser, 2006). 

 

Kijken naar kunst 

Het kijken naar kunst is naast het fysieke waarnemen van het kunstwerk een proces van 

interactie tussen het kunstwerk en de kijker. Het is een actief proces wat zich binnen de kijker 

afspeelt in relatie tot het kunstwerk.  De sociale interactie tussen het kunstwerk en de kijker is 

op zowel de kijker als het kunstwerk van invloed. Het kijken is afhankelijk van de gebruikte 

methode, de voorkennis van de kijker, de ervaringen van de kijker en het aangeboden kunstwerk 

(Bourriaud, 1998). Via het onderwijs dat geboden wordt op scholen leren kinderen via 

methoden, gerichte instructie, over hoe kunst te beschouwen. Die methodes richten zich op het 

reflectief en receptief kunst ervaren (lkca.nl). Verdieping wordt bereikt door kennis van 

begrippen en termen, het herkennen van stijlen en stromingen en het begrijpen van context. Bij 

reflectie gaat het over nadenken en spreken over de betekenis van kunst. Hierbij leert de leerling 

een esthetisch oordeel vormen en leert hij over de sociale en historische context van kunst. In 

al deze aspecten doet de leerling kennis en inzicht op over kunst (beroepkunstenaar.nl). 
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Kunstbeleving 

In het boek Art as Experience (1934) staat de esthetische ervaring centraal. John Dewey 

beschouwt een kunstwerk niet als een ding maar als een beleving, een onmiddellijke ervaring 

die aan het denken vooraf gaat. “…The actual work of art is what the product does with and in 

experience” (Dewey, p 46). Dewey maakt daarbij onderscheid tussen het kunstproduct, dus het 

materiële, fysieke object, en de ervaring van dat object. De interactie tussen subject en object 

zorgt ervoor dat het werkelijke kunstwerk, de esthetische ervaring, kan ontstaan. Kunst wordt 

dus beschouwd als een actief proces, ook als je toeschouwer bent. Ralf Cox, 

ontwikkelingspsycholoog aan de rijksuniversiteit in Groningen zegt: “Er is geen ‘kunstkwab ’

in je hersenen die verantwoordelijk is voor de waardering van kunst. De kunstbeleving komt 

voort uit de interactie van heel veel dingen. Kunst ervaren is iets is wat je met je hele lichaam 

doet. Kunst beleef je met je hele lijf” (De Beer, 2018). 
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3. Deelvraag 1 - Wat is een emotie en in hoeverre is deze lichamelijk? 

 

In de eerste deelvraag wordt kort ingegaan op hoe verschillende grondleggers in het onderzoek 

naar het fenomeen emotie dit definiëren, alvorens dit aan een kunstconfrontatie te koppelen. Er 

wordt aangegeven in welke opzichten emotie lichamelijk, gevoelsmatig of cognitief is en hoe 

deze aspecten zich verhouden tot elkaar. Een paar actuele theorieën vanuit filosofische en 

psychologische benadering komen aan bod. Namelijk die van Damasio (1994), Frijda (2005), 

Nussbaum (2005) en Scherer (2005). Elke onderzoeker legt met betrekking tot deze aspecten 

een ander accent.  

Antonio Damasio legt de (neurale) verbinding tussen de lichaamsprocessen en het 

bewuste, emotionele gevoel. 

"Emotionele processen en beslissingen blijken heel duidelijk gebaseerd op iets 

lichamelijks. Je kunt je niet opgewonden, bang of blij voelen zonder dat dat gelinkt is 

aan een verandering in je lichaam” (Damasio, 1994). 

Emoties ontstaan niet zomaar in het brein, Damasio toont aan dat ze sterk gekoppeld zijn aan 

de toestand van het lichaam (Damasio, 2003). Dit is een betoog voor de eenheid van lichaam 

en geest (Steyaert, 2013). Damasio werkt vanuit somatische theorieën over emotie en beweert 

dat lichamelijke reacties, in plaats van cognitieve interpretaties, essentieel zijn voor emoties. 

Nussbaum (2005) richt zich daarentegen voornamelijk op het cognitieve aspect van emotie. Ze 

verbindt emotie met het oordeelsproces. Emotioneel oordelen is volgens haar volwaardig 

oordelen: emotie weerspiegelt zowel de grote waarde van het object voor het welbevinden van 

de eigen persoon, als de onbeheersbaarheid van dat object. Emotie, volgens Nussbaum, 

‘verheft’ het denken.  

Deze cognitieve en lichamelijke reacties en veranderingen die optreden wanneer een 

emotie opkomt vinden we samen terug in het componentenprocesmodel van emotie door 

Scherer. Hij beschrijft dat er vijf onderdelen kunnen worden herkend.  

1) De cognitieve (beoordeling).  

2) De neurofysiologische, hierbij gaat het om lichamelijke gewaarwordingen.  

3) De motivationele, dit is de neiging tot actie. 

4) De componenten van motorische expressie, de gezichts- en stemuitdrukkingen.  

5) Subjectief gevoel.  

Deze onderdelen samen zorgen voor een emotie bij een externe of interne stimulus. Als je een 

gebeurtenis ervaart lokt dit een fysiologisch reactiepatroon uit. Dit kan bijvoorbeeld rillen, 
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ontspannen of beven van de spieren zijn. Maar ook veranderingen in ademhalingsactiviteit. De 

manier waarop onze emoties worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld door huilen en welke actie 

we er aan verbinden (zoals vechten of vluchten) hangt af van de motorische expressie en de 

motivationele component (Scherer, 2005). 

Nico Frijda ziet enerzijds gedrag, (neuro)fysiologie, beleving, functioneel belang en 

cognitie (specifiek taxatie) als basale aspecten van emotie. Het emotieproces kan volgens hem 

worden beschreven als een informatieverwerkingsproces dat zich uit in fysiologische en neurale 

veranderingen, en ook in een subjectieve ´beleving´ van de gebeurtenis. Dit alles kan resulteren 

in gedrag (Frijda, 2005). 

Samenvattend zijn er verschillende elementen van  emotie te onderscheiden. Deze zijn 

samen te vatten onder de driedeling: lichaam,  cognitie en gevoel.  

Onder het lichaamsaspect vallen de fysiologische veranderingen in het lichaam en de expressie 

van dat lichaam, inclusief het gedrag. Onder het cognitieve aspect vallen verschillende 

psychische dimensies, zoals perceptie (gewaarwording en waarneming), 

voorstellingsvermogen (representatie), geheugen, intentionaliteit, evaluatie (oordelen) en 

motivatie. Het gevoelsaspect is minder eenvoudig te differentiëren. Gevoel is enerzijds de 

directe gewaarwording van de eigen, innerlijke toestand (´ik voel me blij´). Deze innerlijke 

gewaarwording heeft in veel gevallen ook een lichamelijke dimensie: de gewaarwording van 

lichamelijke ´prikkels´ maakt deel uit van het gevoel. Anderzijds is het gevoel verweven met 

de beleving dat iets het geval is in de wereld, zoals zich bedreigd voelen door iets (Van den 

Berg, 2012). 

 

Wat in deze eerste deelvraag beschreven wordt, is de vaak niet eenduidige, maar 

waardevolle informatie over emoties in combinatie met lichaam, gevoel en cognitie. Het draagt 

bij aan inzichten welke aan bod komen in dit literatuuronderzoek en die verder ingaan op de 

emotionele en lichamelijke beleving bij kunst. Een kunstontmoeting is evenzeer een 

(stimulus)gebeurtenis, zoals beschreven bij het model van Scherer en het proces van Frijda. De 

motivationele component doet afvragen in hoeverre we, worden uitgenodigd, emoties te 

ervaren, uiten en te onderzoeken bij de ontmoeting met kunst. Dit sluit zodoende aan bij de 

hoofdvraag van dit literatuuronderzoek. Op welke manier spelen emoties en het lichaam een rol 

bij kunstbeleving? Hier zal in de deelvragen 2 en 3, specifieker op ingegaan worden.  
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4. Deelvraag 2 - Wat is de rol van emoties bij kijken naar kunst? 

 

Dit onderzoek belicht het proces van emotionele gewaarwordingen en fysieke veranderingen 

bij het ervaren van kunst. De lichamelijke ervaring is een onderdeel bij het ervaren van allerlei 

gevoelens en wordt beschreven in deelvraag 3. In deze deelvraag 2 wordt de rol van emoties bij 

kunst onderzocht.  

Kunst en emotie worden in meerdere onderzoeken aan elkaar verbonden. Volgens 

Tucker hebben de verhalen van kijkers over hun ervaringen en over de betekenis van 

kunstwerken vaak weinig te maken met informatie of formele beoordeling, en richten ze zich 

in plaats daarvan nadrukkelijk op hun cognitieve en emotionele ervaring rond hun interpretatie, 

het effect daarvan op diepgewortelde opvattingen en identiteit en fundamentele veranderingen 

in hun relatie tot kunstwerken (Tucker, 2004). 

Een vraag blijft wel of kunstervaringen een speciaal soort emoties oproepen. We zouden er ook 

vanuit kunnen gaan dat emoties als reacties op kunstwerken daarbij beïnvloed kunnen worden 

door emoties die te maken hebben met belangrijke gebeurtenissen in ons leven en als zodanig 

niet geheel op zichzelf staan. Deze emotionele pre-conditie kan een emotionele houding 

beïnvloeden, dan wel kapen (Schino, et al, 2021).  

Psychologische veranderingen staan voor de kwalitatieve beleving van de emotie. Dit 

gebeurt ook bij emoties opgewekt door kunst (Cupchick, 2013). Cupchick beschrijft twee 

soorten reacties: de dimensionale en de categorale. Dimensionale reacties zijn sterk verbonden 

met lichamelijke staten van opwinding. Deze kunnen heel verschillend zijn, van bezinnende 

kalmte tot aan extatische verrukking. De categorale reacties zijn de eerst opkomende emoties. 

Deze zijn vaak spontaan en empathisch (Cupchick, 2013). 

 

Emoties bij figuratieve en abstracte kunstwerken  

Kunstwerken hebben verschillende soorten inhoud en kunnen in de vorm verschillende stijlen 

tonen. Daarmee roepen ze ook verschillende reacties op. Bepaalde figuratieve kunst kan de 

emotionele respons ook beïnvloeden door de suggestieve kant ervan. We zien dan dat er 

nabootsing is van de inhoud van een kunstwerk en dat de afgebeelde emotie die gezien wordt 

in de kijker gereflecteerd wordt. Bijvoorbeeld een weerspiegeling van een glimlach net zoals 

bij een afgebeeld personage in het kunstwerk (Freedberg & Gallese, 2007). 

Abstracte kunst daarentegen biedt de kijkers ruimte voor hun eigen beeldtaal en emoties. De 

manier waarop we reageren met emoties op abstracte kunst blijft meer een mysterie. 
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Onderzoeken met ‘Bodily Sensation Maps '(hierna BSM) (Nummenmaa et al., 2014), kunnen 

nuttig zijn om de emoties in kaart te brengen die worden waargenomen bij het zien van 

figuratieve als abstracte kunst. (Schino et al., 2021).  

 

Positieve emoties 

In het onderzoek Applying Bodily Sensation Maps to Art-Elicited Emotions: An Explorative 

Study uit 2021 van Schino, van Klaveren, González en Cox worden verschillende emoties 

aangetoond bij het kijken naar kunst. Vanuit eerdere studies van Pelowski (2011) is het bekend 

dat positieve emoties, diegene welke plezier brengen, traditioneel het meest geassocieerd zijn 

met ontmoetingen tussen publiek en kunstwerken. 

 

Negatieve emoties 

Hoewel bleek dat verrukking de meest gekozen emotie was binnen deze studie met de BSMs, 

triggerde kunst ook negatieve emoties. Zo was de combinatie van angst en verdriet (d.w.z. 

wanhoop) de vierde emotie die het meest voorkwam, gevolgd door afkeer en verdriet (Schino 

et al., 2021). De uitkomst van deze studie toont aan dat kunstwerken verschillende en complexe 

emoties kunnen opwekken, variërend van zeer positief tot extreem negatief.  

 

Ongewone emoties 

In het onderzoek van Paul J. Silvia (2009), werkzaam als onderzoeker op het gebied van 

‘Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts’, worden een aantal ongewone esthetische 

emoties benoemd: kennisemoties (interesse, verwarring en verrassing), vijandige emoties 

(boosheid, walging en minachting) en zelfbewuste emoties (trots, schaamte en verlegenheid). 

Dit zijn intrigerende emoties die in onderzoek nog te weinig aandacht hebben gekregen volgens 

Silvia.  

Wanneer we nadenken bij kunst dan ontstaan er zogenoemde kennisemoties. Deze 

emoties betrekken informatie en ze zijn gekoppeld aan wat mensen al weten of denken te weten, 

leren en waarderen. Dit soort emoties motiveren het leren, denken en ontdekken. Ze vergroten 

de kennis in ons (Silvia, 2009) en ze zijn daarom voor kunsteducatoren een boeiend gebied. 

Neem bijvoorbeeld het gevoel van verwarring. Verwarring is een metacognitief signaal: het 

informeert mensen dat ze niet begrijpen wat er gebeurt en dat er dus een verschuiving in actie 

nodig is, zoals een nieuwe leerstrategie, meer inspanning, of terugtrekking en vermijding. Voor 

mensen die geïnteresseerd zijn in kunsteducatie is verwarring een belangrijke emotie: het is de 
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typische emotie van beginners die geconfronteerd worden met werken die ze niet kunnen 

begrijpen. Het bevorderen van expertise in de kunsten omvat waarschijnlijk zowel het 

verminderen als het benutten van de ervaring van verwarring (Silvia, 2009). 

Overigens schreef John Dewey halverwege de 20e eeuw al over de waarde van wrijving en 

verwarring bij het bekijken en ervaren van kunst: 

“Instead of denying the importance of conflict in aesthetic experience,” […]“ I have emphasized 

its indispensable function” (1951, p. 552). 

Kunst veroorzaakt soms ook vijandige emoties. Deze groep emoties activeren agressie, 

zelfbevestiging en geweld, zoals het beschadigen van kunstwerken, verhitte discussies, 

rechtszaken die aangespannen worden, boze bezoekers, kunstwerken die verwijderd worden, 

tentoonstellingen stopgezet. Er is een lange geschiedenis van artistieke censuur en repressie. 

Dit maakt vijandige emoties bijzonder interessant voor de psychologie van kunst en esthetiek. 

Boosheid houdt in dat een gebeurtenis wordt beoordeeld als in strijd met iemands doelen en 

waarden en als opzettelijk veroorzaakt. Walging omvat, net als woede, een ervaring van 

misplaatstheid; in tegenstelling tot woede, houdt walging in dat je moet beoordelen dat iets 

onaangenaam, vies of schadelijk is (Silvia, 2009). 

Als laatste van de ongewone emoties zijn er nog de zelfbewuste emoties: gevoelens als 

trots, schuld, spijt en schaamte. Zelfbewuste emoties kunnen collectief zijn: we kunnen trots of 

schaamte ervaren wanneer mensen in onze groep zich goed gedragen of slecht. Omdat mensen 

zich kunnen identificeren met andere mensen, kunnen ze zelfbewuste emoties ervaren als 

reactie op de acties van anderen. De familie, vrienden en fans van de maker kunnen ook trots 

zijn op een geweldig werk. (Silvia, 2009). 

Concluderend kan gesteld worden dat de verschillende basisemoties, de ongewone, de 

combinaties en complexere emoties, zowel positief als negatief ook voorkomen in 

kunstontmoetingen. Kunst roept emotionele ervaringen op, als reactie op de inhoud, de vorm 

en de stijl. Abstracte kunst geeft meer ruimte voor eigen gevormde emoties. Wanneer 

kunstbeschouwers stilstaan bij deze reacties en gevoelens die ze zich gewaarworden, kunnen 

deze hen meer in contact brengen met de kunstbeleving. Met name verwarring en wrijving 

lijken mogelijke emoties die in potentie tot zeer leerzame en verrijkende kunstontmoetingen 

kunnen leiden. (Dewey, 1951, Silvia, 2009, Pelowski, 2011) Al deze vormen van emoties 

ontstaan in het lichaam en resoneren daar. De volgende paragraaf gaat verder in op deze 

belichaming.  
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5. Deelvraag 3 – Wat is de rol van het lichaam bij het kijken naar kunst?   

 

Emoties bestaan uit verschillende componenten met een duidelijk lichaamsaandeel, zoals 

gezichts-, stem- en houdingsuitdrukkingen (een expressieve component); een neiging tot 

handelen (een gedragscomponent); en veranderingen in de hersenen en het lichaam (een 

fysiologische component) (Silvia, 2009). Wanneer je als toeschouwer kijkt naar een figuratief 

kunstwerk dan is het goed voor te stellen dat je lichamelijke betrokkenheid ervaart, omdat je je 

dan bezig houdt met gebaren en houdingen die in het kunstwerk getoond worden. Ook de 

empathische betrokkenheid kan zorgen voor lichamelijke nabootsing (Freedberg & Gallese, 

2007). Freedberg en Gallese, (2007) tonen aan dat deze fysieke betrokkenheid en de beweging 

vanuit empathie ook ervaren worden bij abstracte kunst.  

 Fysieke beweging naar aanleiding van het kijken naar kunst is in verschillende 

onderzoeken aangetoond (vgl. Brinck, 2018; Fuchs & Koch, 2014 geciteerd in Schino et al., 

2021). Kleine lichamelijke bewegingen zoals leunhoudingen en oogbewegingen geven op 

subtiele wijze aan dat mensen zich afstemmen op de omgeving (Ganczarek et al., 2015). Al 

deze bewegingen zijn nauw verbonden met subjectieve gevoelens die het gevolg zijn van een 

confrontatie met kunst. Dit samenspel wordt gemoduleerd door cognitieve en emotionele 

processen die ten grondslag liggen aan de ervaring van een kunstwerk (Cova, Deonna, 2014). 

 Ons lichaam is een graadmeter bij het beleven van kunst. Er gebeurt veel als het gaat 

om lichamelijke sensaties in het volwassen lichaam. In het onderzoek: Applying Bodily 

Sensation Maps to Art-Elicited Emotions: An Explorative Study uit 2021 van Schino et  al.,   

wordt dit bevestigd en stellen de onderzoekers dat kunst een grote hoeveelheid aan subjectieve 

emoties kan veroorzaken en ook dat deze op verschillende plekken in het lichaam ervaren 

worden. Daarbij zijn er ook meerdere niveaus van lichamelijke opwinding die aansluiten bij 

verschillende emotionele toestanden (Schino, et al., 2021),  (zie Bijlage A: BSM procedure). 

Dit onderzoek hield in dat aan mensen vragen gesteld werden over de gevoelens die ze in hun 

lichaam waarnamen als reactie op kunstwerken. Vervolgens toont het aan dat je deze door kunst 

opgewekte emoties kunt meten door lichaamsgewaarwordingen op een lichaamssensatiekaart 

aan te duiden. De BSM is volgens hen een betrouwbare en gebruiksvriendelijke methode om 

emotie gerelateerde gegevens te verzamelen. Bij de methode met BSM is de rol aan de 

kunstkijkers zelf om de lichaamssensaties aan te geven. 

 Deze methode  verschilt van methodes die lichaamssensaties en fysiologische 

veranderingen  bij het ervaren van kunst bepalen middels bijvoorbeeld het meten van 
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galvanische huidreacties. Een dergelijk onderzoek werd gedaan door Ramachandran en Hirstein 

in 1999. Deze vorm van  lichaamssensaties meten komt tevens terug in Pelowski’s later in deze 

deelvraag te bespreken “ Model of art perception and transformative aesthetic experience” uit 

2011. 

 Interessante kritiek op de methode met BSM vinden we bij Manos Tsakiris, hoogleraar 

psychologie aan de University of London en schrijver van meerdere boeken over interoceptie. 

Hij stelt:  

”Sommige mensen krijgen van nature sterkere en preciezere signalen van hun lichaam. 

Het verschilt enorm van persoon tot persoon hoe goed ze in staat zijn om te benoemen 

hoe snel hun hart klopt bijvoorbeeld” (Tsakiris, geciteerd in, Van Noort, 2022). 

Dat dit van belang is wordt duidelijk in recent onderzoek van Pasin Neto, hieruit blijkt dat de 

mate van gevoeligheid van mensen voor hun eigen interoceptieve signalen mede bepaalt hoe 

goed ze emoties reguleren. En het werkt ook andersom: mensen die minder goed kunnen 

benoemen wat ze in hun lijf voelen, hebben vaker last van mentale problemen (Pasin Neto, 

2021). 

Hoe een positieve emotie-ervaring zoals bijvoorbeeld verrukking geduid wordt in het 

lichaam, is te zien bij de BSM gecreëerd voor deze emotie. Er kan duidelijk een 

gegeneraliseerde activatie worden waargenomen in het gehele silhouet, afgezien van de 

onderste ledematen. Men kon een specifiek patroon van activering zien dat zich vooral 

concentreerde langs de wervelkolom en deactiveringen die de onderste ledematen doordrongen, 

wat zou kunnen lijken op het concept van "rillingen" van genot die representatief zijn voor een 

toestand van genot (Schino, et al., 2021). Kijkend naar het overzicht in bijlage B zien we deze 

en andere in kaart gebrachte door kunst uitgelokte lichamelijke sensaties en emoties. De 

aanduidingen tonen dat elke emotie wordt gekenmerkt door een uniek patroon van activatie- en 

deactivatiepunten, zelfs binnen hetzelfde gebied.  

Dit BSM-onderzoek van Schino et al. naar de beleving en de fysieke reacties in het 

lichaam naar aanleiding van een kunstbeschouwing heeft meerdere inzichten opgeleverd. 

Hieronder worden er enkele beschreven.  

Bij zowel blijheid en droefheid is er activering aangetoond bij het hoofd: bij blijdschap een 

onderscheidend activeringspatroon bij de mond en bij droefheid bij de ogen. Deze bevinding 

kunnen we vergelijken met de glimlach die opkomt bij het ervaren van blijdschap en met tranen 

die uit de ogen komen bij een droevig gevoel. Deze meldingen van activering van het hoofd 

(blijheid en droefheid) en bij de borstkas (verrukking en geluk) kunnen mogelijk in verband 
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worden gebracht met andere fysiologische reacties, zoals microbewegingen van de 

gezichtsmusculatuur en variatie van de hartslag (Levenson, 2003 geciteerd in Schino et al., 

2021). 

Met betrekking tot de deelvraag “Wat is de rol van het lichaam bij het kijken naar 

kunst?“ kunnen we vanuit het bovengenoemde onderzoek van Schino et al. dus stellen dat er 

een verband is tussen lichamelijke gewaarwordingen en kunstwerken. BSM’s kunnen zo in de 

toekomst worden gebruikt om verschillende aspecten van de interactie tussen mens en kunst te 

bestuderen, zoals verschillen tussen de belichaamde emotionele betrokkenheid van het publiek, 

of de individuele relatie met specifieke kunstwerken (Schino et al.,  2021). 

 

Dat het fysieke in de reactie op gevoelens bij een kunstconfrontatie een rol speelt beschrijft  ook 

Pelowski in zijn “Model of art perception and transformative aesthetic experience” (zie bijlage 

C). Daar ordent hij emoties en fysionomische reacties, evenals specifieke ervaringsgerichte 

factoren  (Pelowksi, 2011). De rol die hij discrepantie geeft in dit model, maakt het model 

anders dan de traditionele opvatting van een esthetische ervaring, die zich doorgaans focust op 

het aanpassen van de beschouwer aan de kunst en de  analyse van de formele informatie van 

kunst. Deze discrepantie - dat wat er gebeurt bij een mislukte verwerking in de manier waarop 

iets wordt begrepen of geïnterpreteerd bij een ontmoeting met kunst- kan leiden tot spanning, 

angst en verwarring (Epstein, 1973, geciteerd in Pelowski, 2011), net als het gevoel van verlies, 

falen en het gevoel van bedreiging (Efran & Spangler, 1979, geciteerd in Pelowski, 2011). 

Pelowski’s model geeft inzicht in daaropvolgende processen van het overwinnen van deze 

discrepantie. Interessant is dat dit proces is gekoppeld aan processen het lichaam. In Pelowski’s 

publicatie uit 2011 citeert hij uit het onderzoek van Frey & Langseth (1994): 

“Discrepancy in the cognitive mastery stage should correspond physiologically to 

sympathetic arousal of the autonomic nervous system” (Pelowski, 2011 p. 94) 

Voorbeelden van lichamelijke reacties op discrepantie, zijn van fysionomische aard, zoals een 

verhoogde elektrodermale respons/hartslag en verlaagde perifere temperatuur. Ook kan er een 

psychologische handeling als reactie in een situatie als deze ontstaan, waarbij 

kunstbeschouwers de situatie fysiek willen/zullen verlaten. Of kijkers voelen zich bekeken en 

ervaren zo een verhoogde bewustwording van hun eigen lichaam en diens acties. (Steele et al, 

1993, geciteerd in Pelowski, 2011). Een laatste effect dat waargenomen wordt is dat mensen de 

dissonante stimuli blokkeren of actieverschuivingen uitvoeren om de aandacht weg te krijgen 

van deze dissonate cognitie klappen. Zoals friemelen of praten met de buurman (Pelowski, 
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2011). Dit is dan het moment en een kans voor herbeoordeling van de ervaring door de 

kunstbeschouwer, vanwege een (op door verstoring gedreven) metacognitieve zelfreflectie en 

zelfverandering (Dewey, 2005).  

Ellsworth en Scherer (2003, p574) beweren dat bewuste beoordeling pas begint wanneer “iets 

fysiek, sociaal of mentaal verandert”. 

Ook vanuit de psychologie, met betrekking tot onze mogelijkheden en invloed op ons 

welbevinden, is het omgaan met ongemak en spanning en het ervaren van ons lichaam daarbij 

een belangrijke peiler om emoties te beleven en te verwerken, zo blijkt uitonderzoek van 

psycholoog A. Marsman.  Het lichaam, zo stelt ze, is een integraal onderdeel van wie je bént 

(Marsman, 2022). Het blokkeren of de aandacht weghalen van lichamelijk ongemak zoals uit 

het onderzoek Pelowski naar voren kwam, ontneemt de mogelijkheid informatie te halen uit 

deze signalen van het lichaam. Marsman promoveerde afgelopen jaar op het onderwerp aan 

Maastricht University en kwam in haar onderzoek tot de conclusie dat er meer aandacht nodig 

is voor het lichamelijke in de psychiatrie en psychologie. Ze vraagt zich af wanneer het lijf 

wordt gezien als iets wat bij je hoort, als iets om naar te luisteren en om serieus te nemen. De 

heersende opvatting dat als je niet lekker in je vel zit is dat je dan je gedachten moet veranderen 

keurt ze af. 

“Wie beter voelt dat zijn lichaam stress ervaart, kan die stress beter aanpakken. Als jij 

ergens aan je lichaam merkt dat je gestrest, bang of moe bent, is dat een alarmsignaal. 

Als je daar desondanks niet naar luistert, of als je niet eens dóórhebt dat je lijf je iets 

vertelt, dan gaat het sneller fout met je mentale welzijn. …..als je moeite hebt met het 

decoderen van lichamelijk ongemak, onderneem je sneller verkéérde acties” 

(A.Marsman, geciteerd in W. Van Noort 2022). 

 

De verschillende voorbeelden uit de onderzoeken van Pelowski (2011), Ramachandran 

en Hirstein (1999) en Schino et al., (2021) duiden de rol van het lichaam bij het emotionele 

beleven van kunst. Concluderend kunnen we vaststellen dat kunst lichamelijke veranderingen 

in het lichaam veroorzaakt, die een belangrijk kenmerk zijn van emoties in het algemeen. De 

lichamelijke gewaarwordingen zijn fysiologisch en psychologisch als reactie op emoties die 

door kunstwerken worden uitgelokt. Het is daarnaast mogelijk informatie te halen uit deze 

signalen van het lichaam. 
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6. Conclusie 

 

In dit onderzoek wordt aangetoond en belicht dat bij ontmoetingen met kunstwerken het 

lichaam en de geest van de kijker betrokken zijn. Het bijzondere potentieel van kunst voor het 

opwekken van emotionele en lichamelijke reacties is dat het introspectieve processen bij kijkers 

kan aanmoedigen.  

Er komt ook naar voren hoe niet vanzelfsprekend deze waarnemingsroute nog is binnen 

de kunsteducatie, bijvoorbeeld vanuit de kunstkijkwijzers zoals deze gebruikt worden in 

onderwijs en musea. Daarbij is tevens aangegeven dat dit deels komt doordat het van nature 

verschilt hoe goed personen bewust hun emoties en lichaam kunnen ervaren en het dus moeilijk 

is dit algemeen in te zetten. Desondanks is het van belang goed te kunnen observeren wat er 

individueel gevoeld wordt en gebeurt in het lichaam. Je kunt op deze manier jouw gedrag en 

ervaringen waarnemen en beoordelen. Kunst kan helpen in het decoderen van lichamelijke 

sensaties en specifiek het ongemak.  Zo kan het bijdragen aan de kunstbeleving en tevens aan 

de herwaardering van de verbinding tussen hoofd en lichaam, ten behoeve van ons mentale 

welzijn. Kunst beleven met aandacht en interesse voor dat wat er in het lichaam gebeurt is 

zodoende een oefening die de kunstbeschouwer en het kunstwerk een verrijkende uitwisseling 

kan laten hebben.  

Dat en hoe dit emotionele en lichamelijke beleven gebeurt in ons is ten dele beantwoord 

in de theorie met dank aan de onderzoekers welke zijn verbonden aan verschillende 

universiteiten die in het vakgebied psychologie, educatie en kunst, cultuur en media. Hoe dit 

beleven vanuit de praktijk van kunsteducatie wordt ondersteund is echter nog beperkt. 

 

6.1 Discussie 

 

Interessant is het om vanuit hier te gaan onderzoeken hoe mensen emoties en 

lichaamsgewaarwordingen evalueren en erop reageren. Als materiaal voor persoonlijke, 

belichaamde emotionele betrokkenheid en de verdieping van de relatie met kunst. Door routines 

of oefeningen waarin emoties en lichaam een  substantiële rol spelen kunnen we worden 

gestimuleerd om intensiever naar kunst en onszelf te kijken.  

In plaats van jezelf als kunstkijker te ontkoppelen van de situatie of van signalen van het lijf 

kunnen we via het lichaam de erkenning van deze processen ook activeren, de nieuwsgierigheid 

aanwakkeren. Een interessante vraag daarbij is in hoeverre we als mensen en specifiek als 
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kunstkijkers het (aangeleerde) vermogen hebben om de signalen van het lichaam gewaar te 

worden. In hoeverre herkennen en erkennen we deze emotionele en lichamelijke reacties. 

Bovendien in welke mate zijn kunstkijkwijzers zoals we ze kennen vanuit het onderwijs en 

tevens toegepast in musea, een adequaat instrument voor wanneer we kunst kunnen en willen 

ervaren vanuit en met emoties en ons lichaam. 

Dit vraagt om een hernieuwde aandacht voor de relatie tussen toeschouwer en kunstwerk en 

voor de begeleiding van verschillende soorten kunstbezoekers bij verschillende soorten 

kunstwerken. Er ligt een mogelijkheid de kunstbeschouwer zodanig te helpen duiden en bewust 

te laten zijn van wat er emotioneel en fysiek op te merken is bij een kunstontmoeting.  

Wat kan een kunstbeschouwer daarbij helpen? Wat kunnen we leren als kunsteducatoren 

daarbij? Dit is een vakgebied dat waardevol is om verder ontwikkeld te worden. In hoeverre 

zijn de huidige onderwijssystemen toereikend voor een totale beschouwing? 

Voelen en emoties zijn kwetsbaar. Daarbij, we kennen vaak simpelweg de routes niet naar 

bewust ervaren met je lijf, met je sensaties in je lichaam. Terwijl het wel degelijk aanwezig en 

van belang is. Het is dringend tijd om beter naar vormen van emotionele betrokkenheid en de 

signalen van het lijf te luisteren en ook om er beter over te praten.  
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Bijlagen 

 

 

Bijlage 1 – BSM procedure. 

 

Bijlage 2 – BSMs: in kaart gebrachte door kunst uitgelokte lichamelijke sensaties en 

emoties. 
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Bijlage 3 –“Model of art perception and transformative aesthetic experience”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


