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 SCHRIJVEN OVER KUNST EN EEN CURSUS KIJKEN NAAR KUNST 
 
Sinds een jaar of tien mag ik u in deze Vriendenbrief als uw ‘nederige’ 
dienaar informeren over nieuwe exposities in het Jan Heestershuis. Nu is 
schrijven over kunst een hachelijke zaak waar over te discussiëren valt. De 
onlangs veel te vroeg overleden schrijver, polemist en dichter Gerrit Komrij 
vond zelfs dat vijfennegentig procent van wat over kunst geschreven wordt 
onzin is,- een wel erg hoog percentage!  
In dit stuk wil ik met uw welnemen even verder filosoferen over dit heikele 
onderwerp. Schrijven over kunst is hoe dan ook een gewaagde onderneming 
omdat kunst zich niet laat beschrijven: kunst moet men zien, horen of lezen. 
Een kunstwerk is een op zichzelf  staande realiteit, die, juist omdat het kunst 
is, zich niet in taal, in woorden laat vatten. De gevoelens en de gedachten die 
kunst oproept, laten zich niet adequaat beschrijven. Zou dat wel het geval 
zijn, dan zou het kunstwerk meteen overbodig geworden zijn en zou men 
kunnen volstaan met het lezen van de beschrijving ervan. Een kunstwerk 
maakt de wereld groter, zei Harry Mulisch, het bestaat en je kunt er niet 
meer omheen. “Schilderijen winnen niet door onze woorden,- ze worden er 
ook niet door aangetast.”, wederom volgens Komrij in zijn essay Hoe over 
kunst te schrijven (1996). Hij vond het terecht een idioot streven om iets 
definitiefs over kunst te willen zeggen. “Je kunt er alleen een beetje omheen 
dansen”. En toch organiseren we een cursus kunstkijken!  
 
!   Doel van de bespreking.  
Vanwaar dan al die moeite genomen, zult u concluderen, om toch telkens weer 
de pen op te nemen of de laptop in te schakelen? Wat deze expositie-
besprekingen in de Vriendenbrief betreft, gaat het ons in eerste instantie om uw 
interesse voor de nieuw tentoongestelde werken op te wekken en uw 
nieuwsgierigheid te prikkelen. In het besef dat elke beschrijving en interpretatie 
van de desbetreffende schilderijen subjectief en inwisselbaar is voor een andere, 
proberen we u desondanks zo integer mogelijk te informeren over achtergronden, 
stijlen etcetera en u daarmee te enthousiasmeren. Vergeet u echter niet, dat mijn 
verhaal niet het uwe hoeft te zijn en dat mijn interpretatie bepaald niet compleet 
is – het complete verhaal bestaat immers niet - maar hopelijk aanknopingspunten 
biedt om zelf op pad te gaan, zelf te zoeken en zelf de kunstwerken op u in te 
laten werken. Daarbij probeer ik steeds mijn visie met zoveel mogelijk 
argumenten en voorbeelden te staven. 
 
!   Van beschrijving naar interpretatie  
De eerste stap om een schilderij te benaderen is het louter beschrijven van wat op 
het doek te zien is. Dat is de eenvoudigste ‘dans’ rondom het kunstwerk,- 
moeilijker dan men op het eerste gezicht geneigd is te denken. Want het kleine 
detail ziet men gauw over het oog, zoals Krzystof Dobrowolski ons tijdens zijn 
boeiende lezing in maart jl. in ‘ons’ kerkje liet zien. En al is het nog zo 
minuscuul, het kan meer betekenis hebben dan een louter decoratieve.  
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Waarom schilderde Chagall vaak een verdwaald haantje 
of een ezelskop in een hoek van zijn doeken? Waarom 
schilderde Antoon Kruijsen kaarsjes middden in een 
berglandschap? En met die vragen heb ik het terrein van 
de beschrijving al verlaten en me begeven op het 
hachelijke gebied van de interpretatie van het kunstwerk. 
Want het loutere benoemen van wat er op een schilderij 
te zien is, is natuurlijk te min voor iedereen die over 
kunst wil schrijven. Hij wil begrijpen, interpreteren en 
ontdekken wat de schilder met zijn creatie heeft willen 
zeggen. Maar heeft de schilder wel iets willen zeggen? 
Misschien was het hem alleen te doen om louter een 
esthetische genieting op te roepen bij de beschouwer, om 
louter schoonheid te scheppen. Ook i  n 
dat geval wil de beschrijver graag weten waarom het 
schilderij zo esthetisch werkt. Misschien vanwege de 
toepassing van bijvoorbeeld het perspectief of de Gulden 
Snede? Vele schilderijen zondigen echter tegen deze 
regels en zijn toch schitterend. “Het is het onontrafelbare 
willen ontrafelen, in plaats van verbaasd te staan over de 
gaafheid van het totaal.” aldus nogmaals Komrij.  
Uit deze tegenwerpingen blijkt onmiddellijk hoe 
gevaarlijk het terrein van de interpretatie is. En toch 
zullen en moeten we iets over de betekenis en de 
bedoeling van het kunstwerk schrijven. Dat heeft men 
toch altijd al gedaan? Nu doemt er echter een ander 
levensgroot gevaar op!  
  
!   Interpretatie van een kunstwerk. 
Zogauw de schrijver aan het interpreteren en verklaren 
van een kunstwerk slaat, ontstaat er een grote kans op 
misverstanden. Want al heeft hij nog zoveel 
aanknopingspunten, symbolen en verwijzingen die zijn 
interpretatie fundamenten verlenen, hij mag zijn verhaal 
slechts de wereld insturen onder de impliciete conditie 
dat het inruilbaar is voor een ander. Het kan hooguit een 
reden en stimulans zijn voor de lezer om het kunstwerk 
nauwkeurig te bezien en er zijn eigen gedachten over te 
vormen. Maar dat is dan meteen ook de enige en niet te 
onderschatten bestaansreden van die interpretatie! De 
schrijver van de interpretatie mag echter nooit de 
suggestie wekken dat zijn verhaal hèt absolute verhaal is. 
Dat bestaat namelijk niet, want kunst is zoals eerder 
gezegd per definitie letterlijk onbeschrijflijk. De 
schrijver, deskundige of expert, mag dus nooit de 
arrogante houding aannemen, dat hij bepaalt wat de lezer 
zou moeten zien, laat staan wat de lezer zou hebben 
kunnen zien in het kunstwerk als hij ook deskundige was! 
“De allergeleerdste kunstbeschouwing is wel die van de 
ikonologen. Hun onaandoenlijkheid tegenover esthetische 
kwaliteit heeft een bijna programmatisch karakter.” 
schreef Lambert Tegenbosch in Tableau (1981).  

Ook Komrij is niet zuinig met zijn kritiek op de 
‘wetenschappers’ op het terrein van de kunst: “Een 
toverwetenschap, die zich als een neet heeft vastgehecht 
aan de moderne kunst. Laten we intussen bidden om meer 
kunsthistorici die zo’n sterk bewustzijn van het woord 
hebben dat ze de zwakheid ervan beseffen”. In dit 
verband wijst hij graag naar moderne kunst, museaal, 
grensverleggend en wat al niet, die niet kan bestaan 
zonder ‘een pakketje wereldbeeld’. Kunst die ‘bij uitstek 
geliefd is bij onze zwatelende kunstcritici, want daar is 
werk aan de winkel en brood op de plank’.  
Het is inderdaad zeer de vraag of deze zogenaamde 
eigentijdse ‘kunst’, die niet zonder woorden kan, de tand 
des tijds wel zal doorstaan, zowel fysiek als qua 
waardering! Of hoeft dat niet zo nodig?  
Al deze overwegingen nemen echter niet weg dat het 
voor de kunstbeschouwer desalniettemin van belang is 
om weet te hebben van stijlen, stromingen en 
symbolentaal. Komisch is trouwens dat Komrij met zijn 
prachtige boeken, waarin hij kunst (waaronder vele 
gedichten) onder de loep nam, zelf het bewijs geleverd 
heeft dat besprekingen van kunst wel degelijk een 
belangrijke functie kunnen hebben! 
 
!   En toch een cursus kunstkijken! 
Momenteel loopt in het Spectrum een cursus “Kijken 
naar kunst”, gegeven door Krzystof Dobrowolski en 
georganiseerd door de stichting Vrienden. Wellicht komt 
u dat na lezing van voorgaande relativerende regels over 
kunstbeschouwing enigszins vreemd voor. Bedenk dan 
echter dat u, na kennis genomen te hebben van diverse 
schilders en hun symbolentaal en van diverse stromingen 
in de beeldende kunst, in staat zult zijn om meer te 
genieten van kunst en eigen interpretaties te ontwikkelen. 
En dat is niet wat hele volksstammen doen als ze in het 
Louvre samendrommen voor de Mona Lisa,- zij willen 
slechts dat de Mona Lisa hen gezien heeft. 
Uw leermeester bij zo’n cursus kan u wel degelijk 
instrumenten aanreiken en vaardigheden bijbrengen, die 
de kunst voor u meer laten leven en u meer laten 
begrijpen van de vele werken, die geniale kunstenaars in 
de loop der eeuwen hebben gecreëerd. Maar blijft staan, 
dat elke kunstervaring, elke perceptie hoogstpersoonlijk 
is. Zo’n ervaring is immers een geval van resonantie 
tussen zender (kunstwerk) en ontvanger (uzelf). Daarom 
geniet u anders van dezelfde kunst als uw buurman. 
Leren en lezen over kunst breidt uw frequentiebereik uit 
en hoe meer ontvangfrequenties u bezit, hoe groter de 
kans op resonantie, lees een ontroerende kunstervaring. 
Dus: hoe meer u weet, hoe sterker u waarschijnlijk 
getroffen wordt door de onbeschrijflijke schoonheid van 
kunst! En daaraan dragen we graag ons steentje bij!  
 

Jan Geerts
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U I T   E I G E N   B E Z I T :  B R O N Z E N   V I J Z E L S

!   Vijzel 
Een vijzel of mortier is een vat van hard materiaal met 
een komvormige uitholling, soms met een gepolijste 
binnenzijde, dat gebruikt wordt om iets te vermalen en/of 
te vermengen. Door de eeuwen heen wordt de vijzel in 
alle delen van onze aardbol bij natuur- en cultuurvolkeren 
op dezelfde wijze gebruikt. De vijzel is qua materiaal en 
vorm in grote trekken onveranderd gebleven in de loop 
van de geschiedenis. In de bijbel komt de vijzel al ter 
sprake: Numeri 11,8: Het volk verzamelde het (manna) 
overal in de omtrek, zij maalden het met een handmolen 
en stampten het fijn in een vijzel, kookten het in een pot 
en maakten er koeken van die smaakten of ze in olie 
gebakken waren;  
Spreuken 27,22: Al leg je een dwaas in een vijzel en 
stamp je hem tussen de graankorrels fijn, zijn dwaasheid 
stamp je er niet uit.  
Op afbeeldingen uit het oude Egypte worden al vijzels 
getoond en er zijn vele teruggevonden van albast, basalt, 
marmer en aardewerk. Ook de Grieken en Romeinen 
gebruikten stenen vijzels en/of vervaardigden ze uit harde 
houtsoorten. Zij waren overigens de eersten die ook 
bronzen vijzels gingen gebruiken. In Engeland werd de 
eerste vijzel in 1305 in York gegoten. 
 
!   Vijzel in de lage landen 
De oudst bekende exemplaren uit onze gewesten 
stammen uit de tweede helft van de 15e eeuw. Qua vorm 
zijn ze sterk beïnvloed door de toen nog heersende 
gotiek. Het type dat in de lage landen tegen het einde van 
de 16e eeuw ontstaat en dat zich gedurende de twee 
eeuwen daarna wist te handhaven, werd gemaakt naar 
voorbeelden uit de Italiaanse Renaissance. De gieters uit 
de lage landen produceerden eeuwenlang een bijzonder 
mooi product en tegen het einde van de 17e eeuw begon 
een belangrijke export naar Engeland. Misschien ontstond 
de voorkeur voor onze vijzels in kringen rond de Koning-
Stadhouder. 
 
!   Gieten 
Het Middelnederlands kent vijser of vijsel maar daarnaast 
kwam destijds ook het woord mosel voor wat tot mortier 
geleid heeft. Waarschijnlijk had deze laatste benaming 
ook een verbinding met de geschutsgieters. Ook de 
Fransen gebruiken het woord mortier zowel voor het 
begrip vijzel als voor een kanon. Van oudsher waren er 
twee groepen gieters. Dat waren ten eerste de geelgieters, 
die behalve kandelaars, kronen, zandloperhouders en 
koorhekken, ook vijzels van messing goten. De andere 
groep, de klokken- en geschutsgieters, werkten 
hoofdzakelijk met brons. Voor hen betekenden de vijzels 
een bijproduct. Maar of er nu in messing of brons 
gegoten werd, de wijze van werken was bijna hetzelfde. 
Het gieten van een vijzel gebeurde op dezelfde wijze als 
het gieten van een klok: ‘a cire perdue’ dat wil zeggen 

met behulp van de verloren vorm. De versieringen en de 
oren waren van tevoren met behulp van mallen gevormd. 
 
!   Vijzels in huis 
Vanaf de 16e eeuw gebruikt men in adellijke, patricische 
families en de gegoede burgerij de vijzel ook in het 
huishouden. Het werd een gebruik om een dochter bij het 
huwelijk een mooie vijzel voor de uitrusting van de 
keuken mee te geven. Deze vijzels werden dan van de 
namen van het echtpaar voorzien. Later werd de vijzel 
een standaardartikel met vaak dezelfde uitdrukkingen 
erop, bijvoorbeeld Amor vincit omnia en de Hollandse 
vertaling daarvan Leefte verwint al dinck. (Liefde 
overwint alles). 
 
!   Vijzel in de apotheek 
De vijzel wordt al lang gebruikt voordat er sprake van 
geneeskunde is. In Europa zijn in de Romeinse tijd pas de 
eerste bewijzen voor toepassing van de vijzel in de 
geneeskunde. De Arabieren en Perzen gebruikten de 
vijzel al langer in de apotheek. Het ontstaan van de steden 
vanaf de 12e  eeuw, waarin er relatief veel mensen dicht 
bij elkaar gaan wonen, geeft risico’s op het gebied van 
gezondheid en hygiëne. Epidemieën zoals pest, lepra en 
geslachtsziekten zijn grote bedreigingen. De geneeskunde 
is dan nog vervlochten met het geloof. Het aanroepen van 
heiligen wordt nog eeuwenlang gezien als de oplossing. 
De apotheken komen pas in de late middeleeuwen op en 
daar ontstaan veel andere oplossingen voor allerlei 
kwalen. Op een apothekerspot uit de 17e eeuw (collectie 
Memling in Sint Jan Hospitaalmuseum in Brugge) staat 
bijvoorbeeld het opschrift Theriaca. Dit wondermiddel 
werd meer dan 2000 jaar gebruikt tegen allerlei kwalen. 
Medici schreven het kostbare middel voor tegen koorts, 
astma, darmkrampen en dierenbeten maar bijvoorbeeld 
ook tegen de pest. Er zijn veel verschillende recepten 
voor teriakel bekend. Een Brugs recept telt 54 
bestanddelen. Maar er zijn ook recepten bekend met meer 
dan het dubbele aantal ingrediënten. Aardpek, addervlees, 
opium, bevergeil, knoppen van de grote gamander, 
schimmels en paddenstoelen en veel andere ingrediënten 
werden gemengd in de vijzel. Het was een goudmijn voor 
de apotheker want veel ingrediënten waren zeldzaam en 
kostbaar. In Nederland werd het middel uit de verkoop 
genomen in 1908. Op internet is het middel teriakel 
overigens nu weer verkrijgbaar.  
De vijzel is eeuwenlang gebruikt in de apotheek en wordt 
een heel enkele keer nog wel gebruikt voor sommige 
zogenaamde "magistrale bereidingen", (het bereiden van 
medicijnen volgens het oude handwerk). De vijzel is het 
symbool van de apotheek geworden. Maar nu al weer 
bijna twee eeuwen worden vijzels hier nauwelijks meer 
gebruikt: rond 1800 komt de farmaceutische industrie op 
die fijngemalen medicamenten aanbiedt. De vertrouwde 
bezigheden van de apotheker: het fijnstampen en mengen 
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van kruiden, behoren dan tot het verleden. Daardoor 
worden de grote vijzels met hun houten voetstukken die 
eeuwenlang een centrale plaats in de apotheek innamen, 
totaal overbodig. Ze worden opgeruimd of blijven als 
pronkstuk nog een tijd staan. Maar al gauw worden ze 
een sta-in-de-weg. In kranten uit de negentiende eeuw 
worden ze soms te koop aangeboden, vrijwel altijd met 
het geschatte gewicht erbij. Door hun brons- en 
koperwaarde zijn veel vijzels zo helaas in de smeltkroes 
terecht gekomen. De oudste apotheek van de lage landen 
(het apotheekmuseum in Maaseik) heeft nog een mooie 
verzameling oude mortieren. 
 
!   Vijzels in het Jan Heestershuis 
Jan Heesters liet twee oude bronzen vijzels na. In de 
bovenrand van een vijzel staat de naam van de 
vervaardiger ’Peeter de Clerck Me Fecit MDCXX (1620). 
Deze vijzel is 12,5 cm hoog, heeft een doorsnee van 14 
cm en een fries met ornamenten als versiering. Peeter de 
Clerck was een gieter uit Mechelen, de plaats waar de 
meeste Vlaamse vijzels gegoten zijn, hij was getrouwd 
met Jeanne van den Ghein, die eveneens uit een 
gietersgeslacht kwam. Hij overleed omstreeks 1642. Er 
zijn nog twee vijzels van hem bekend, gegoten in 1616 en 
in 1636. 

 
vijzel: Peeter de Clerck Me Fecit MDCXX (1620) 

 
 

Op de andere, oudste, vijzel van Jan Heesters staat het 
jaartal 1565. Deze is 13,5 cm hoog en heeft een diameter 
van 13 cm. De oren zijn rechthoekig en hebben de vorm 
van twee in elkaar vallende opengesperde dierenbekken. 
In de bovenste gladde smalle fries staat de naam Jacop 
van Rae, dit is waarschijnlijk de opdrachtgever. Het 
onderste fries is voorzien van een strijdtoneel met 
Griekse soldaten: het beleg van Troje. Onder deze fries is 
de rand versierd met bolletjes en driehoekjes. 

 
vijzel: Jacop van Rae 

 
De vervaardiger is niet bekend. Wittop Koning noemt dit 
werk in zijn boek “Nederlandse vijzels” (Deventer 1953): 
‘waarschijnlijk Vlaams´. Voorstellingen uit de Oudheid 
of de Griekse mythologie werden in de Renaissance 
veelvuldig afgebeeld. Het beleg van Troje was een gewild 
motief. In dit boek worden nog twee vijzels met ditzelfde 
motief genoemd waarvan er zich 1 bevindt zich in 
Museum Valkhof en dateren uit 1580 en 1589  Eén ervan 
in Nijmegen. In het Jan Heestershuis kunt u twee 
prachtige exemplaren bezichtigen die voor ons bewaard 
zijn gebleven dankzij Jan Heesters in Schijndel. 
 

Anne-Marie Cornelissen 
 

 

A G E N D A   &   W E T E N S W A A R D I G H E D E N 

Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276 
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel 
openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00 uur-17.00 uur. 
! Tentoonstellingen: vanaf  7 oktober in het 

paviljoen: Maria Kemps; in het woonhuis: 
museumaanwinsten van de afgelopen 2 jaar; in de 
beeldentuin vanaf 28 oktober: Charles Vergouwen. 

! 1 oktober, 20:00 uur in het kerkje: Lezing door de 
heer Roel Houwink: blauwdruk van de internationale 
kunst- en antiekhandel. 

! 20 partijen, 838 kandidaten, 150 zetels en dus één 
uitslag was van te voren bekend: slechts 17,9 % van 
de kandidatenlijst wordt gekozen en komt in de 2e 

kamer!  
! Gemist in het programma van de Partij voor de 

Dieren: meer beenruimte voor de passagiers in de 
vliegtuigen. 

! 12 november: reserveren voor de 4e lezing van dit 
jaar in het kerkje; uitnodiging volgt.  

! Met dank aan onze sponsors:  
" Schijndels Weekblad 
" Restauratie-atelier Jos van Extel 
" Foto Keetels  
" Frans van de Heuvel, lijstenmaker 
" Walter Vergeer, pianostemmer in Zijtaart,  

06 53947706 


