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KUNST EN BEWUST ZIJN. 
 
Voordracht uitgesproken tijdens de feestelijke presentatie van het boek “Kandinsky en het opbloeien van de vrije 
geest” op 26-6-2010 te Zutphen 
 

 
Inleiding: 1. 
 
Voorbeelden: 
In het Folkwangmuseum te Essen zijn binnen en buitenruimtes zichtbaar. Je merkt het 
pas wanneer je erin bent. Door de ramen heen zie ik bezoekers op een bank zitten. 
Staat die bank nu binnen of buiten? Het lijkt buiten te zijn, maar het is weer in een 
andere glazen ruimte. De leegte en de ruimte is bewust zo vormgegeven. Ik raak mijn 
oriëntatie snel kwijt door zo’n transsubstantieel ruimtegebruik in een gebouw.  
Wat er met je gebeurt kun je heel concreet ervaren. Dat wat in de tussenruimte als 
leegte is, dat wordt vorm. De tussenruimte wordt benadrukt, die er altijd is tussen 
ontwerper/kunstenaar en het object. Leegte kan vorm worden, als je de tussenruimtes 
benut. 
 

 
INLEIDING :2. 
 
100 jaar geleden: 
Parijs is een bloeiend centrum voor de kunst, maar wat velen niet weten is, dat ook MÜNCHEN rond 1900 een heel 
grote groep enthousiaste kunstenaars kende. Er was een hele stadswijk, waar ze woonden en werkten, die “de 
geestelijke toestand” werd genoemd. K. zegt hierover (citaat): 
“Het enigszins zonderlinge, tamelijk excentrieke en zelfbewuste Schabing, in welks straten een mens……om het 
even man of vrouw…….zonder palet of zonder doek of tenminste zonder een map opvalt. Als een vreemde eend in 
de bijt. Iedereen schilderde, ….of dichtte, of musiceerde of begon te dansen…….” 
 
De innerlijke kunstenaar in ons is EEN met de natuur. Kunstenaars door de eeuwen heen zijn kinderlijk 
nieuwsgierig geweest, ze zijn heel open.  
 
Ze zijn ook heftig geweest en destructief en richting vernieuwing, welk gisteren al had moeten plaatsvinden, dus 
heel ongeduldig. Een maatschappij echter, waar het hart verwaarloosd wordt of hen leidt naar valse oplossingen, 
kan hen breken. En zo kunnen ze vanuit die kinderlijke nieuwsgierigheid zomaar vallen in universele droefheid. 
Altijd balancerend op de rand van het onbekende op zoek naar “mogelijke” situaties. Zij zien vaak vooruit, de 
toekomst in. 
 
Kandinsky was ook zo iemand, niets was hem vreemd, hij werd de waanzinnige genoemd, maar ook de meest 
moedige in zijn tijd, hij was schilder en profeet tegelijk. Franz Marc zegt over K.: 
“Wassily Kandinky is een man vol eenzame grootheid, hij heeft een pioniersdaad verricht. Eindelijk weer iemand, 
die bergen kan verzetten.” 
Paul Klee in 1921: (citaat) “K. is de meest gedurfde, gewaagde, moedigste van de kring; musea zetten hem niet in 
de schijnwerpers, hij zet hen erin.” 
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KUNST EN BEWUST ZIJN. 
 
Het is 1908.  
In de Europese kunst overheersen de rationele overwegingen, maten en kunstregels, alsook is er veel ijdelheid 
onder degenen, die de classicistische wetten beheersen. Kandinsky en zijn vrienden zoeken dan naar een eerlijker 
kunst. Een zuivere kunst, die dicht bij de mens staat. 
Wassily Kandinsky en andere kunstenaars rond 1908 hadden hun weg in de kunstgeschiedenis liever  benoemd als 
CONCRETE kunst.(i.p.v. abstracte kunst) Hun omgang met aandacht, hun handelen naar directe innerlijke 
waarneming en hun zelfkennis heeft immers tot hun schilderijen geleid, maar nog meer tot een ontwikkelingsweg, 
die wij nu na 100 jaar als steeds actueler gaan ervaren.. 
Franz Marc, August Macke, Wassily Kandinsky, Jawlensky, Gabriële Munter en Marianne Werefkin ontmoeten 
elkaar in 1908 en hebben deze ontmoeting serieus genomen. Er vonden gesprekken plaats van hart tot hart. Alles 
en iedereen was hun leraar: of dat nu Kandinsky zelf was, of een weiland, of een steen in een tuin, of een uitzicht 
op een meer. De wetenschap van natuurlijke  vormen, bewegingen en transformatie begint in de natuur zelf. Met 
het stromende water meebewegen, met het vuur warmte laten ontstaan,het meegroenen met de planten, het 
vogelen in de lucht, het stormen op het water, de passie van de ziel wil graag meeleven en zich uitdrukken.  

 
Tijdens hun fietstochten en wandelen…………deelden zij hun 
waarnemingen….. 
 
K. zei dan: “Kijk alleen naar wat je ziet, bekijk ook je gevoel hierover. 
Schilderen is als een kennismaking met jezelf.” Neem de tussenruimtes, die 
tussen jou als schilder en de natuur bestaan. Ga op onderzoek, leer de 
realiteit kennen. Eenvoudig zien. 
K. “Ik kan je zoveel geven als wie je bent. Ik leer je niets, ik nodig je uit om te 
zijn wie je werkelijk bent. Om te komen, waar je in wezen al bent.” 
Wees koe met koeien in een wei, wees eend met de eenden in het water, 
ben de bries, de lucht, het vuur. Ze spraken samen over de indrukken in de 

natuur. Hoe deze te verinnerlijken? Lang en geconcentreerd kijken: groot kijken noemde K. dit. 
Wij weten inmiddels dat er nog zo veel andere lagen zijn, waar de mens doorheen kan. We zullen in de toekomst 
door de dingen heen gaan zien, die we nu voor vanzelfsprekend houden. 
We willen niet meer schilderen, zoals we DENKEN dat de natuur is, maar we willen door de natuur heengaan en 
b.v. ontdekken hoe b.v. een paard of koe zèlf in de wereld staat. Het waarnemen van het levende (NIET ZOALS WIJ 
DENKEN DAT HET IS), maar zoals het leven zich aan ons voordoet, willen we leren kennen.  
We willen beginnen bij het denken van onszelf, ons hart de tijd geven. Een behoefte aan “de trage kunst” bestond 
toen nog. 
 
Hoe de mensen in naïeve culturen zich uitdrukten en zie hoe kinderen ook nu nog steeds tekenen met hun 
spontane oervormen. Dien je meer abstract of figuratief te gaan schilderen? Zie hoe Franse kunstenaars de 
interactie tussen uiterlijke indrukken en innerlijke ervaringen schilderden. Wat is daar voor nodig? Moet je een 
professional zijn of kun je amateur blijven om met intuïtie te kunnen omgaan? enz. enz. 
 
 

Wat ligt er als basis aan deze ontvankelijkheid, dat de ster van de nieuwe 
Renaissance, zoals K. genoemd werd, kon ontstaan en nu nog actueler wordt? 
(Werefkin) 
De basis van hun werken lag erin, dat ze hun ervaringen vanuit het  hart nooit 
zouden inruilen voor vastgekleefde gedachten. Elk moment, of ze nu in gesprek 
waren of buiten samen schilderden: elk moment beleefden ze als scheppend aan 
een nieuwe toekomst. Een toekomstbeeld, die begin 1900 angst en grimmigheid 
opriep, werd voor hen een nieuw plantje in de toekomst. We willen diep gaan, 
ook al worden we waanzinnig genoemd. We ervaren aan elkaar wie we ten 
diepste zijn, wie we echt (Marc) zijn. Ze deelden hun ervaringen en hun bewuste 
zijn.  Wat zij over hun levenservaringen kunnen vertellen, dat kunt u lezen in dit 

boek. De wijze waarop zij luisterden, dat ligt eigenlijk ten grondslag aan alle kunsten. Waartoe toch die droefheid, 
waartoe kan kinderlijke verwondering leiden? Het opende mijn hart, het opende hun hart………………………….. 
 
Hun ontwikkelingsweg streefde ernaar de ZIEL van de mens weer zichtbaar te maken. Wanneer we ons innerlijk en 
gevoelens in onszelf zichtbaar maken, dan vallen oordelen weg. Of je nu amateurschilder bent of beroepsschilder 
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met andersoortige gevoelens. Er kan een beter begrip onderling groeien, culturele verschillen mogen er zijn. En die 
waren er! Zoals bij Werefkin (die les heeft gehad van Ilja Repin, haar geheime dagboek) en Jawlensky uit Rusland. 
Of Kandinsky die innerlijk thuis was in oost en west. Ook vanuit oost Rusland gekomen dichterbij de Chinese grens. 
Zich zeer interesseerde voor de verschillende kunstuitingen van allerlei culturen. 
K. zelf heeft voorvoeld, dat over 100 jaar ( en dat is nu) de mensen hùn inzichten nodig hadden. Hij wilde, zoals hij 
zelf zegt, een straal licht op de toekomst werpen. 
Zijn geestdrift om daarmee door de stof héén te gaan heeft ertoe geleid, dat hij deze weg: KUNST in VREDE 
noemde. 
 
De kunst, die de mens kon leiden naar aandacht voor de realiteit, liefde tot leven, liefde tot elke handeling. Of het 
nu uit kinderlijke nieuwsgierigheid is ontstaan of uit universele droefheid. De innerlijke kunstenaar in iedere mens 
begeeft zich door vele levenslagen heen. 
 
Want waar zou een mens zijn zonder de kunst? 

 
Waar zou een koe zijn zonder weide, waar zou die eend zijn zonder water?  
Een eend zwemt niet in het water om zichzelf te spiegelen. Nee, hij en de 
waterbeweging zijn één. 
“Waar zou een veldbloem zijn zonder een weide?“ De bloemen worden de 
wei en de wei is bloem geworden. 
Ieder echt kunstwerk moet beginnen bij het waarnemen van het leven zelf in 
al zijn aspecten. Het leven zoals het zich aan ons voordoet. De kunstenaar zit 
in alle tussenlagen van het leven, kan een middelaar zijn tussen zichtbaar en 
onzichtbaar leven. Het bewustzijn van de kunstenaar is bepalend voor zijn 
waarneming. Dit gezichtspunt kon een vernieuwing in de kunst gaan geven. 
 
Kunstgeschiedenis is eigenlijk de geschiedenis van de kunstenaar en zijn 
bewust ZIJN . “Om kunst te bestuderen, moet je het leven bestuderen en 
doorgronden.” (citaat Kandinsky, 1866-1944) 
 

 
Waar zou de mens zijn zonder liefde voor de kunst? Een mens zoekt geen kunst op om er een massaproduct van te 
maken. Als we een mens de sfeer ontnemen om van een beeld te genieten, ontneem ik hem/haar de verbinding 
met zichzelf. En naar verbondenheid in of buiten zichzelf, daar is de mens heel, in eenheid. 
K. leerde de mens van zichzelf te houden. K. leerde hen hun hart te openen en elke gedachte en elk gevoel te 
ervaren. Zijn lessen waren een grote kennismaking in LUISTEREN. En dan kreeg K. dikwijls de opmerking, dat zijn 
kunst met al die krassende lijnen en overgelopen vlakken niets meer met de natuur te maken had. Dat vond hij 
een verouderde opvatting van de kunst. 
Alle echte kunst is onderworpen aan de wetten van de natuur, maar Kandinsky wilde niet meer de “buitenste 
huid” van de natuur schilderen. Hij wilde niet meer NAAR de natuur schilderen, maar VANUIT de  natuur. Zoals de 
processen in de natuur werken, zich zo ritmisch vormen, zoals de natuur het onbekende toont, dat eerder nooit 
was, zo wil een kunstenaar stappen voorwaarts zetten.  
Als water aanspoelt op een strand, als warmte en lucht samenballen tot wolken, ontstaan er vormveranderingen. 
NATUURKRACHTEN laten hun sporen achter in vormveranderingen. 
 
 
  

 
 HOE IS HET NU MET DE KUNST?  
 
De tijd is gekomen om de maatschappelijke kracht van de kunsten te 
overdenken. De kunst raakt immers het fundament, de existentiële dimensies 
in de mens en in de natuur. 
 
Daarover zegt Robert Hughes, de kunstcriticus: 
“Kunst die volledig in geld wordt uitgedrukt, zoals nu het geval is, moet met 

antwoorden komen, of zij is ten dode opgeschreven”. 
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Als de kunst ons niets kan vertellen over de wereld, waarin we leven, dan heeft het weinig zin dat ze bestaat. De 
kunst zal met antwoorden moeten komen: wat is de zin ervan, wat doet zij en welke bijdrage kan zij geven in een 
tijd, waarin hart en ziel lijken te worden geregeld en zelfs ontregeld. 
Juist NU kan de kunst een tegenwicht bieden, wetende dat de brandhaarden in de wereld niet in verf te smoren 
zijn. K. vertelt hoe in zijn tijd, vlak voor het uitbreken van W.O.1, de behoefte van de mensen sterker werd om hun 
ziel expressie te geven. De bezieling werd groter bij mensen, wanneer zij in moeilijke tijden leven. 
 
NU is het grootste kunstwerk in de laatste 50 jaar wel de almacht van de kunstindustrie. Je kunt ook kopie-
schilderijen kopen in de grote winkelketens. Waarom zou je nog schilderen, als een kopie in massa gedrukt wordt? 
Er zoveel plaatjes te zien zijn. En de buurvrouw vraagt, wat je schilderij moet voorstellen? We kunnen een 
schilderij niet beoordelen alleen op het feit of het figuratief is. Schilderkunst is het tegenovergestelde van instant 
plaatjes en de snelle indrukken van de massamedia. Schilderen verbeeld juist een diep en volledig ervaren band 
met een object. Hebben instant plaatjes en kunstindustrie, productielijnen van massaprodukten en trendy-denken 
dan de plaats ingenomen van de betekenis van de kunst? Wil de kunst zijn zin verliezen, dan moet zij 
kunstindustrie blijven. Al 100 jaar geleden zegt Marianne Werefkin in een gesprek met de kunstenaars, 1910, dat 
we binnenkort allemaal slaapmutsen op onze hoofden hebben. 
Maar in deze maatschappij waarin resultaatgericht denken voorop staat, kan juist de kunst een tegenwicht gaan 
geven, verbindende processen tot stand brengen tussen hemel en aarde.  
 
 
En hoe is het met onze innerlijke binnenruimte gesteld? 

 
Hoe staat het momenteel met het vraagstuk van de innerlijkheid? Zij is in de laatste 100 
jaar in de minderheid geraakt. Kandinsky spreekt over de verhouding van het voelend 
meelevend weten, dat ondergeschikt is geworden aan het rationele weten. Hij wist dat 
kunst de menselijke ziel weer heel kan maken, de liefde tot de kunstzinnige handeling zelf 
kan mij als mens integreren. DUS: 
Die nare vraag die niet vaak gesteld wordt, omdat we denken, dat die allang beantwoord 
is, moet herleven. Wat is de zin van de kunst in deze tijd? 
 

Hoe gaan we om met kunstzinnige processen, met de krachten, die juist leven geven aan de vernieuwing, die 
cultuur en mens kunnen transformeren en verbinden? 
Hebben we in onszelf die innerlijke kunstenaar al ontdekt, die het leven op zijn kop wil zetten, zijn hele zijn op het 
spel kan zetten? Heel aandachtig en vol bewust genieten kan, en mag het zich ook heel onlogisch uitspreken? De 
bezieling als kern van werken, hoe ziet zo’n kunst eruit? Hoe kunnen we het helder voelen uitbreiden, te ontdoen 
van geruis? Hoe krijgen we de bezieling weer levend en zichtbaar, vraagt K. zich af. Hoe door al die levenslagen 
heen te gaan? 
Citaat blz. 173: De kunstenaar moet zichzelf opvoeden en verdiepen in de eigen ziel. Deze ziel om te beginnen 
goed verzorgen en ontwikkelen, opdat zijn uiterlijk talent iets heeft om zich mee te bekleden en niet als een 
gevonden handschoen alleen maar de lege zinloze schijn van een hand is. 
 
 
 
Welke is toch de bouwsteen, het fundament? 
 

Op de bodem van zo’n werkproces werkt het belangrijkste fundament:  de 
ongeschonden AANDACHT. 
 
AANDACHT beoefenen is in elke religieuze of esoterische traditie het allereerste, net 
zoals dat in iedere wetenschap, in ieder kunstwerk in ieders leven is. AANWEZIG zijn in 
liefde en aandacht. Vertrouwen daarin en overgave aan de aandacht lijkt geleid te 
hebben tot vele kunstwerken. Kunstenaars laten zich leiden door hun bezielde 
aandacht. 
  
Vele bezielde processen zijn uitgemond in materie. Zie de vele oude kunstwerken 
waaraan wij nu nog schoonheid en troost kunnen ervaren. Alle periodes in de 
kunstgeschiedenis lijken op stations, waar mensen zolang bleven als nodig was. En vele 
tradities en culturen houden ons nu een spiegel voor: en NU? Lijkt de cultuur ons te 
vragen.  
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Heb je nog vertrouwen in deze cultuur, die zo gebroken lijkt? Die de bezieling van mensen wil gaan inruilen voor 
protocollen. Ik zeg niet, dat er geen regels nodig zijn, maar onze innerlijke levenskunstenaar kan er wel in de knel 
gaan raken. Waarom verzorgen we wel onze tanden en niet de bodem van onze bezieling? 
 
Is aandacht nog een kwaliteit in wat we doen. Waarvandaan dan toch zoveel onverschilligheid in ons handelen? Is 
er nog b.v. zachtmoedigheid of geloven we er niet meer in? Is er nog innerlijke ruimte en stilte in onszelf om te 
dromen? Om te zijn tussen leegte en vorm, om de kwaliteit te kunnen beluisteren tussen object en de mens, of 
tussen mens en mens. 
Al onze zekerheden voorbij rijst de vraag, WAT NU? 
De uitdaging, die K. ons stelt, is juist om te leren, dat wij geen enkele vorm kunnen Maken, maar geeft ons 
voorbereidingen om zodanig te handelen, dat de vorm naar ons toe komt. Zijn ware doel was het ontwaken in de 
rechtstreekse ervaring. Belevenissen ook als reële grondslag mee te nemen in het onderzoeken van natuurlijke 
processen.  
Het vinden van en leven in innerlijke overeenstemming is de grondslag om het kunstzinnige proces aan te gaan. 
 
 
In aandacht aanwezig zijn. Je kunt er stil zijn, je kunt er luisteren, je kunt bewust kiezen, je kunt expressief zijn, 
bezieling in iets leggen. Nemen we deze ervaringen serieus, of is dat griezelig, te subjectief? Uiting geven aan je 
diepste INTUITIE, dat noemde Kandinsky de innerlijke noodzaak in deze tijd. 
Cursus geven en opleiden in deze tijd kan niet meer alleen informeren zijn of bemiddelen via kennisinhouden. Hoe 
kan het onderwijs geen tijd meer hebben om te leren zingen e.d.? Het kunstzinnige loslaten betekent de ziel van 
de mens loslaten. Kunst is er niet slechts voor de leukigheid, maar de ervaringen zinvol delen en uitwisselen is van 
harte-belang. We verzorgen het innerlijk, dat mens heet. Dus zullen we juist NU het sociale en maatschappelijk 
belang van de kunst  onderzoeken, wat is de zin van de kunst? 
 
 
Wezenlijk is vanuit welke bewustzijn ze voortkomen. 
Om dus onze intuïtie als kennisgereedschap te gaan gebruiken, dienen we geaard te zijn.  
Zoals de beeldhouwer August Rodin dat deed. Luister naar de ziel, de innerlijke beweging van alle dingen: 
sommige mensen lopen alsof ze een zware regenbui over zich heen krijgen, anderen lopen alsof ze de dageraad 
zelf zijn, zo zijn er mensen, die de wind mee hebben, en anderen die wind tegen hebben, er zijn mensen die lopen 
als de zonsondergang, of lopen als de loop van een kletterend beekje……………wees mens alvorens kunstenaar te 
zijn, zegt Rodin. De hoofdzaak is ontroerd te worden door de natuur, lief te hebben, te hopen en te sidderen, de 
vitale kracht in jezelf te laten stromen. 
 

 
De Blaue Reiter was een vriendschap, een huis voor de kunst.  
Zij leefden de TRAGE kunst van het ontmoeten, spreken, een bezielde 
penseeltoets tijdens het samen schilderen. 
Een gemeenschap en onafhankelijk verband van eensgezinde individuen. De 
schilderijen van Marc, Kandinsky, Jawlensky, Munter  enz. werden beschimpt 
en bespuugd. Zij wilden de eenheid zichtbaar maken tussen de natuur en hun 
eigen bezieling. Ook tussen de verschillende kunsten, tussen b.v. muziek en 
kleurenervaren. 
“Laten we verenigde werkplaatsen van kunstnijverheid bouwen, waar de 
kracht van onze idee kan doorwerken. Of amateur of professioneel, of man of 

vrouw, iedereen kan meedoen. Kunstenaars van allerlei pluimage. De innerlijke noodzaak van de ware kunst roept 
u”.  
Alle kunsten hebben in essentie één ding gelijk en dat is de ongeschonden AANDACHT en liefde. Aan deze essentie 
kon worden verder gewerkt door wevers, glazeniers, allerlei kunst en handwerkslieden, hetzij amateur of 
professional. K. sprak de legendarische revolutionaire woorden: “Het zal nog zo´n 100 jaar duren, voordat de mens 
deze essentie voor waar neemt. Dan zal het hart van veel mensen hiervoor openstaan”.  
We zijn nu 100 jaar verder, 2010. Het spirituele karakter van de Blaue Reiterbeweging geeft ons kunst in vrede met 
onszelf en de natuur.  
De Blaue Reiterleden waren een innerlijke overeenkomst aangegaan, die de grote verscheidenheid van elkaar 
verdroeg, respecteerde en met elkaar deelde. En delen is helen. 
Het doen zelf, als proces, krijgt weer de volle aandacht en je wordt er meester over. Zelfs in de eenvoudigste 
handeling is dan kwaliteit. Het hoofddoel van schilderen is schilderen. Schilderen is niet 10 dezelfde schilderijen 
maken, zich herhalen, zodat het een goed lopend product wordt.  
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Schilderen is zelfonderzoek, zelfkennis, de vrije loop geven aan gedachten en gevoelens, is rechtstreeks ervaren, 
waarin stilte en bezinning een grote rol spelen. 
Kunst in vrede. 
 
K. vroeg altijd, of je jezelf wilde meebrengen. Hij nodigde je uit om te zien, alsook innerlijk te zien. Zijn waarnemen 
van de fenomenen heeft zich uitgebreid naar de ziel, de gevoelens, waartoe we bewogen worden. Wat K. je ook 
meegaf, het was herkenbaar en al aanwezig in je ziel.  
 
 
BEWUST ZIJN is dat wat je totaal bent in het altijd aanwezige. 

Zijn wie je bent en het jezelf meester worden. K. nodigt je uit om te 
onderzoeken, wie je werkelijk bent om te komen waar je al BENT. Ik leer je 
feitelijk helemaal niets. Maar vraag je om deel te nemen aan de natuur. 
Wellicht herken je je zelf in dit paars of deze koe, in een berglandschap of in 
een weide, of je herkent jezelf in deze ronding of in deze lijn of in deze kleur.  
Je staat niet los van welke bewustwording ook, door de eeuwen heen 
ontstaan. Of het een primitieve cultuur betreft of een groot meester 
kunstenaar, als leonardo da Vinci enz. 
Ik sta niet los van het bewustzijn van de oude Egyptische en  Griekse cultuur. 
Ik sta niet los van het bewust zijn van oude naïeve primitieve volkeren, zij zijn 
onze voorlopers in de mensheidsontwikkeling. 

Ik sta niet los van de bewustwording van grote iconen, meesters als K., M., M., J., W.,  
Ik sta niet los van de innerlijke processen, die in oost en west geleefd zijn.  
 
En vele kunstenaars hebben van alles ontdekt in de menselijke ziel. En weten zich er EEN mee. 
Daarom ook is het beleven en verwerken van kunstgeschiedenis zo boeiend. Noodzakelijk in iedere opleiding, waar 
de menselijke psyche gekend wil worden. Deze kunstzinnige processen blijken levensprocessen te zijn. DEZE 
provocerende gelijkstelling van kunstuitingen van verschillende tijdperken van de wereldgeschiedenis en culturen, 
gaven de Blaue Reiter dan ook een revolutionaire boodschap. 
 
Klavierweib met open raam.  
 
Kandinsky was steeds de geestelijke inspirator. Was hij een goeroe of was hij een monnik of was hij een leraar, was 
hij een wijze uit de Orient? In ieder geval een ster in een nieuwe renaissance, zo werd hij door Marianne Werefkin 
genoemd. De gesprekken tussen Werefkin en hem zijn van een onbegrensde vitaliteit, waar wij met grote oren 
gretig naar luisterden. Het waren voor ons onvergetelijke uren. En natuurlijk met gene zijde erbij. Je zou er paars 
van aanlopen. Daar was niets meer te bespeuren van de sigarenkist/schilderkunst, zo sprak Marianne Werefkin. 
 
Kunstgeschiedenis, de eeuwenoude grote dans in het leven, kan me zomaar integreren en dieper verbinden met 
mijn eigen levensrol. Hoe heerlijk is het om te kunnen ervaren, dat je één bent, zelfs gewenst bent in deze cultuur, 
met wie je bent, dan overschrijd je iedere grens. Zo wordt ieder leven zinvol, waardevol, gewenst. IN deze 
kunststroming, of IN dit landschap, of IN dit dier of plant, IN deze mens leeft iets van MIJZELF. En ik kan bijdragen 
aan deze ontwikkeling op aarde. 
 
In deze LIJN leeft iets van mezelf, IN deze kleur beweegt iets van mezelf. TUSSEN elk object van waarneming en 
mijzelf, in elke beweging is het levende komende, zijnde of gaande, kan de leegte vorm aannemen. Alle ervaringen 
en gevoelens en inzichten verschijnen en verdwijnen in een tableau, dat leven heet. Een onbegrensd leven, vol van 
oneindige mogelijkheden. Maar de bron blijft maar stromen en is er altijd. Deze bron van bewust ZIJN. Het punt 
van voor de geboorte en na het sterven. Dat wat er altijd was en altijd zal zijn. 
De geschiedenis neemt ons op, vraagt onze bezieling om onze voetstappen te zetten en beweegt zich weer verder. 
En ik sluit aan bij alle bewustzijn van vorige kunstenaars. Dikwijls zien we in de geschiedenis dan ook een groep, 
een veld van samenwerkende mensen, zonder dat zij dit wisten, werd het een kiem naar de toekomst. Daarover 
leest u in dit boek. 
 
Zie Michelangelo, Leonardo da Vinci en Raffaello Sanzio.  
Renaissance: Leonardo da Vinci roept op tot een wetenschap van de ervaringen en eenheid in alle natuurlijke 
verschijnselen. 
Nu het veld van K., Marc, Macke, Jawlensky, Werefkin, Munter, Paul Klee, waarom zij tegelijkertijd hier op aarde 
een nieuwe kiem leggen? Het vertrouwen in hun diepste weten bespraken zij zo dikwijls, hun onvermogen, hun 
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idealen voor de toekomst en zij kwamen steeds op het punt en CONCLUSIE:  
Er kan alleen nog nieuwe kunst ontstaan op basis van BEWUST ZIJN van het universele, het altijd aanwezige leven. 
Bewustzijn wil niet zeggen, dat we daarmee de intelligentie van de kunstenaar kunnen meten. Het is niet alleen 
het redelijke, logische, dat ons maakt tot beschaafde mensen. 
De kunstenaar werkt met ervaringskennis en dat is geen intellectuele kennis, het stuk waar we de wetenschap aan 
te danken hebben. 
De innerlijke kunstenaar in ons, wil dat hij door het leven getekend wordt en er gekleurd op kan staan. Geen 
levenskennis van buitenaf dus, maar van binnenuit wordt gewekt, doorleefd en opgebouwd en dat dikwijls 
onlogisch schijnt te zijn. Door alle droefheid en nieuwsgierigheid heen. 
 
 
  

Onze innerlijke kunstenaar weet dat AANDACHT en ZELFKENNIS de basis is 
in zijn kunst. 
 
Citaat blz. 97: Werefkin: “Er is maar één maatstaf om een kunstwerk te 
begrijpen en dat is om te zien of de kunstenaar in staat is geweest meester 
over zijn eigen leven te worden. Wie een zichtbare indruk in een gezang van 
kleuren kan omzetten, is een meester in de waarneming.” 
De zelfkennis, die al zwalkend en zwierend door het leven is beproefd. Dán 
staat het water aan zijn lippen, dán loopt hij het vuur uit zijn schoenen om 
weer watertrappelend boven te komen, zo leren we onszelf kennen. Zo leren 
we de buitenwereld zien als was het onze eigen spiegel. 

Nee, dat is geen objectieve kennis te noemen, dat is doorleefde levenskrachtige kennis. De inwerking van het 
leven geeft ons belevenissen en deze zijn niet meetbaar, wel deelbaar. En heelbaar. 
 
En terwijl wij de grootste prestatie van de mensheid rondom zien in onze kennis van de materie, van materiële 
dingen, vraagt zelfkennis juist door de verf, door je steen, door je lichaam heen te gaan. Om te vinden, wat er in de 
dingen schuilgaat. 
 
 
K. kwam erachter, dat achter de materie wijzelf zichtbaar worden. Misschien kent u K. van zijn schilderijen, maar 
hij is niet alleen belangrijk geweest voor de kunstgeschiedenis. Dit boek geeft aan hoe belangrijk hij ook is geweest 
voor de spirituele geschiedenis. Het handelen vanuit liefde tot het doen op zichzelf, het handelen vanuit intuïtie, 
handelen vanuit innerlijke noodzaak. Hij heeft ons een innerlijke weg voorgeleefd. Deze ontwikkelingsweg is in dit 
boek beschreven en is voor nu zeer actueel voor alle studenten, die een kunstopleiding doen, maar ook voor ander 
beroepsonderwijs geschikt. Daar waar men het dynamische denken en handelen wil bevorderen. Het is aan de tijd, 
dat we ons vragen stellen over onze innerlijkheid, daar heeft K. een kunstzinnige werkbare filosofie over 
ontworpen. De oefeningen, die in het boek staan beschreven, vertrekken vanuit concrete situaties en kunnen 
leiden naar kunstzinnige intuïtie. Dat ligt nu voor ieder beroep binnen handbereik. De vernieuwing in de kunst 
komt, als de mens zich vernieuwt. Door kennis, aan den lijve ervaren, aan het leven ervaren………ervaringen te 
delen komen wij thuis. Vol hartsvertrouwen. 
Wij zijn het immers zelf, die achter de materie zichtbaar worden. Het ZIJN (=aanwezig) in het leven realiseren, in 
welke gedachte, gevoel of handeling dan ook is de hoogste vorm van kunst. 
 

 
ERKEN het GODDELIJKE. 
Erken je ware zelf, dit is waar je ten diepste van houdt, dan leidt niets je meer 
af en kun je er volledige aandacht aan geven. Het is altijd weer vreemd om te 
zien, hoe in mijn leven, en ook waarschijnlijk in uw leven de verleiding soms 
groot is om het harteweten in te ruilen voor het logische weten. Het 
hartsvertrouwen is de bron van elk handelen. Zonder dit ware zelf bestond dit 
schilderij niet eens. Onze rechtstreekse ervaring leidt al tot handelen zonder 
veel moeite te doen. Je kunt geen schilderij MAKEN, je hart is de grootste 

kracht. Zij beweegt en overweegt in diep vertrouwen en onderzoekt kleuren en lijnen. Het universum is levend in 
mijn hart. Geen vorm van te voren bedenken, nergens anders meer op terugvallen dan je hart, daar is innerlijke 
moed nodig en tegelijk is het zo eenvoudig. Je kijkt naar een bloem, of een paard en je maakt je nergens zorgen 
over. Je kijkt naar het leven. En je laat je treffen. Ruimte en tijd verdwijnen en vorm komt naar je toe. Dan ben je 
verbaasd, die verwondering, dat dit schilderij, dit kunstwerk niet verschilt met de schilder die het schilderde.  
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Kunstzinnig werken, totdat je kunstwerk niet meer verschilt van wie je ten diepste BENT, Kandinsky noemde dit 
leven naar de wetten van de innerlijke noodzaak. Deze zijn de wetten van de ziel. Zo leefde Wassily Kandinsky het 
ons voor, al 100 jaar geleden. 
  
Het  is een vrijwillig ontwakingsproces, dat je kunt aangaan middels kunst te bekijken of zelf kunstzinnig te 
handelen. Soms middels sprongen in het leven te moeten maken. 
SCHEPPEN, en ook weer kunnen VERLIEZEN. Bewust ZIJN. De vrede in de schepping verliest zich zelf in een kleur, in 
een klank, in een woord of beweging. Voor wie ernaar luistert, kan het goddelijke letterlijk afdalen in de aarde, in 
materie.  
Bewust zijn schept vrije gedachten, die ook vorm worden, die ook mogen en kunnen vergaan. Je kunt die oude 
vorm soms niet meer gebruiken, laat los……………..en het nieuwe bewustzijn komt al op, terwijl het oude 
uiteenvalt.  
 
 
 
DEELNEMEN. 
 
Wanneer ik zo deelneem aan het leven, overschrijd ik alle grenzen van cultuur, godsdienst, alle verschillen en 
afscheidingen deze brengen ons niet dichter bij het levende. Het doel was een boek te schrijven om de muren 
tussen de verschillende kunsten te slechten en vruchtbare vriendschappen tussen kunstenaars op te bouwen, die 
de kunst kunnen vernieuwen. De kunst KAN veranderen, wanneer wij naar onze essentie gaan. 
En wanneer ik mijn ware zelf erken, herken ik alles in mezelf en in jou, jullie en ga uit van deze onderlinge 
verbondenheid, de bron van waaruit alles leeft, kan zich nu uitdrukken. 
Als een  handeling, inzicht, of  kunstwerk vanuit je hart en ziel kan ontstaan. Zo zijn we MEDEWERKERS. En zetten 
we onze onmacht om in zielenkracht. 
 

 
Deze stap is altijd de enige en grootste stap die je hier en nu kunt maken, deze 
handeling, dit spreken of nu luisteren is altijd het enige dat we kunnen doen. 
En waar deze stap uitkomt, kan ik niet zien. Wat de toekomst hiervan 
betekent, ik weet dat niet. Bovendien zal het zeer afhangen van de kwaliteit 
van nu. Ik kan een hoop willen.  
Ik ben op dit moment bezield……..en elke innerlijke kunstenaar in jullie is dat, 
ALLES IS BEZIELD. Dat willen we niet vergeten in het levende leven. Dat is het 
eigene van de handelingen, die we echt doen vanuit de innerlijke noodzaak. 
Het leven onderzoeken, omgaan met middelen, en processen, die ik nog niet 
ken. Maar wat ik ook doe, EEN zijn met wat is. 
Meebewegen met het water, water zijn met het water, spreken vanuit bloem, 
vis, boom met een boom zijn, lucht met de lucht zijn. Volledig luisteren, 
volledig zien, en open gewaar-zijn, DAT je ziet. Mens te zijn tussen andere 
mensen. 
Is deze grasspriet niet zowat een hele religie, (vraagt Vincent van Gogh) is dit 
zowat een hele wetenschap, is dit niet DE levenskunst? 

 
De levenskunst, die in veranderingsprocessen kan meebewegen. Zo werkt de natuur voorwaarts.  
Een zijn met levensprocessen, die in een opgaande of neerdalende lijn aanwezig zijn, kleuren die botsen of 
meegaand zijn……. 
Het vraagstuk van de kunst is geen vraag naar het resultaat, product, wat het moet gaan voorstellen. Hoe er een 
massaproduct gemaakt kan worden. Het vraagstuk van de kunst is de inhoud, de zieleninhoud. De processtappen 
van niet weten naar weten, van vertwijfeld ploeteren naar hoopvol doorgaan, van onzekerheid naar zekerheid, het 
proces van chaotiserende kracht naar vormende kracht, dat alles in onszelf te ontdekken……………deze spirituele 
levensprocessen te zien en ontdekken brengt ons naar onze innerlijke Kunstenaar in onszelf. 
“Ik kies de vorm niet bewust, de vorm kiest zich in mij”, zei K. Iets van deze ongekende, onbekende krachten kan 
de kunstenaar in iedereen zichtbaar maken. En in deze processtappen kunnen inzichten zijn ontstaan, waar we in 
het leven wat aan hebben. 
 
Het komen tot vorm is geen geschenk meer vandaag, vindt niet meer plaats vanuit goddelijke inspiratie alleen 
(zoals in de renaissance), ik ga als persoon volledig door de vormende processen heen. Hoezo: schone kunst? Mijn 
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handen moet ik vuil maken. Vertrouwen en steeds weer opnieuw verbinden. Zelfs wat onmogelijk leek te zijn, daar 
kunnen nieuwe mogelijkheden komen. 
 
Een kunstenaar peutert en worstelt heel wat af met de werkelijkheid. Uw grote twijfel over de mogelijkheid tot 
ervaren, om te veranderen van denken, in het omvormen van de materie en zelfvertrouwen kunnen hier zich 
verheugen. Zo wordt in iedereen de innerlijke kunstenaar door de vertwijfeling en wanhoop en gerommel wakker. 
Kwetsbaar handelen.  
Je innerlijke kunstenaar vraagt n.l. AL je tijd en AL je ruimte. Je innerlijke kunstenaar heeft een dunne huid, hij is 
zelfs doorlaatbaar, blijft luisteren in het grote geheel. De liefde tot de natuur kan weer opbloeien in vrijheid. 
Waarom zouden we dan hem of haar niet heel goed verzorgen? Je bent het zelf, waar je mee omgaat, je beste zelf. 
Deze innerlijke kunst is heel concreet: daarom noemde Kandinsky hun kunst ook concrete kunst. Geen vergelijken 
met anderen, geen meten of verwachten, er is geen hoger, geen beter, geen mooiere kunst dan die in jouw 
handen ontstaat. Onze eigen ontwikkeling, onze biografie en hoe we daarmee omgaan is de hoogste vorm van 
kunst, die bieden we in onze cultuur van NU. 
 
Dit zijn de principes van vandaag, waarmee we werken in de kunst, maar ook in het leven.  
Het komen tot nieuwe vormen leidt tot nieuwe werkelijkheden, ik ga door vele lagen heen, dwars door het 
mysterie, dat leven heet. 
 
 

De kunst moet het leven weer gaan volgen, haar levensprocessen 
onderzoeken.  
 
Daarom heeft Kandinsky zelf deze leefwijze CONCRETE kunst genoemd en 
geen abstracte kunst. DAN pas kan ook het leven de kunst weer gaan volgen.  
Het door vele lagen heengaan, dit transformerende gaat ons verstand te 
boven, ligt buiten ons denken en leidt naar een vrijheid………… Deze doet ons 
ONTWAKEN…………….tot onderlinge medewerkers, tot innerlijke meester 
worden. 
De essentie van wie ik nu ben, is puur bewust zijn. Dat noemde K. kunst in 
VREDE. 

 
Het stroomt in alles wat je doet, leidt en geeft je kracht. Die stroom van bewust zijn is wat de kwaliteit bepaalt. Het 
diepe besef van levendigheid, daar zijn we EEN mee, de liefde tot het doen zelf, daar zijn we één mee, dat wat je 
met vreugde doet, daar zijn we één in, het buitengewone, dat door ons de wereld instroomt, daar zijn we één in. 
Dat is inspirerend. 
 
De vreugde van zijn is de VREUGDE van bewust zijn.  
In elke situatie waarin we vormend zijn, in alles wat we doen, denken, en laten is de bron het bewust zijn: dat 
alerte veld vol aandacht is altijd geopend. En dat kan zich tonen in ieder werk, in ieder beroep. Laat de innerlijke 
kunstenaar opstaan. 
De vraag is, of WIJ bereid zijn ons te laten leiden door verbondenheid? 
 
 
Bewust Zijn als levenskunst, gaat de wereld veranderen Dat zei Kandinsky; over 100 jaar zij hij. En dat is NU, de tijd 
is er inderdaad rijp voor. 
 
Kunst is een levenswijze, waarin doelbewust scheppen vanuit het niets voorop staat. Het is een samenwerking met 
het universum, waarin de innerlijke geestelijke krachten weer kunnen opbloeien. Zo kan in ieder van ons de 
innerlijke kunstenaar met zijn of haar diepe empathie weer leven.  
We hebben dringend behoefte aan de kunsten, zij verzorgen de eenheid van alle leven. Zij erkennen en 
respecteren de fundamentele onderlinge afhankelijkheid van alle natuurlijke verschijnselen en kunnen ons weer 
verbinden met de levende AARDE. 
Kandinsky wijst ons op de passie van de ziel en haar bewegingen, haar spirituele aard, die in de kunst kan worden 
uitgedrukt. De innerlijk geestelijke kracht van de kunst is ons geschonken. 
 
Laat de innerlijke kunstenaar opnieuw opstaan. 
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In de toekomst, zo heeft K. geleefd, zal de diepe relatie tussen kunst en natuur grote aandacht gaan vragen. 
Procesonderzoek, ervaringsgericht onderzoek zal leiden tot wezenlijker aandacht voor de kunst. Kunst is meer dan 
leuk, zij is innerlijk weten en ontwikkelen. Hierover kunt u alles lezen in dit boek. 
Het speelse dynamische, dat de kunst ons geeft, is voeding voor de menselijke ziel. Versterkt onze innerlijke 
kracht. Deze ziels-kunstzinnigheid wens ik een ieder van harte toe. Natuurkrachten laten hun sporen na in 
vormveranderingen. 
Veranderingsprocessen stimuleren de transformatie in ons denken, doen en ervaren. Geef het onbekende de kans 
in jezelf, geeft je de natuurlijke ruimte in onze eigen ziel. 
Zo bouwen we aan ons levens-kunstwerk. Ons leven is geen instant-kunstwerk, maar vraagt een wetenschap, die 
de EENHEID van het leven erkent en respecteert. Die de fundamentele onderlinge afhankelijkheid van alle 
natuurlijke verschijnselen inziet en ons weer verbindt met de LEVENDE AARDE. 
 
 
 

 
In deze wens wil ik eindigen 
Ik hoop van harte dat dit kiemplantje van de moderne kunst mag groeien en 
dat dit boek een warm licht mag werpen op jullie levenswerk! 
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