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visie ontwikkeld op het vak met eigen overwegingen en accenten. In de vakgroep hebben wij die

verschillende visies kunnen samenvoegen in gezamenlijke stukken,

C a h i e r

Z

oals al mijn collega’s kunsttheorie, heb ik een eigen

A BV

he t va kgebie d

in talloze studieprogramma’s en andere stukken geschreven ten
behoeve van het kunstonderwijs, binnen en buiten de academie.
Dit stuk heeft een ander doel en wil laten zien hoe mijn persoonlijke visie op het vakgebied zich heeft ontwikkeld. Ik heb verschillende manieren om dit verhaal te doen overwogen en heb uiteindelijk als
rode draad gekozen voor het inzoomen op een aantal belangrijke leermeesters; in mijn visie leven veel ideeën van anderen voort en je bent
in feite ‘een batterij’ (naar Joseph Beuys) van actief gebleven stromen, van relaties tussen heden en verleden.
Per onderdeel in dit verhaal staat een aspect van de kunsttheorie
centraal dat ik relevant vind voor het vakgebied, gekoppeld aan een
aantal specifieke leermeesters en momenten. Per onderdeel start ik
met een ‘beginselverklaring”. In de uitwerking van elk onderdeel
tracht ik niet generaliserend, niet op een theoretische, maar op een
persoonlijke manier verslag te doen van de wijze waarop ik het vakgebied heb leren kennen. Ik hoop dat de lezer met mij mee wil denken
en zijn eigen ervaringen tegenover de mijne wil stellen en dat dit verhaal aanleiding kan vormen tot veel discussie.
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Het proces van het maken: tekenen is denken
De kunsttheorie moet een sterk besef hebben van het ontwerpproces

van een kunstenaar, het proces van idee naar product, met inbegrip van alle
mogelijke relaties tot zijn omgeving: opdrachtgevers, historische en maatschappelijke contexten en esthetische overwegingen.

Mijn vader zit achter zijn tekentafel en als 5- jarige mag ik alleen in de
buurt zijn als ik zo stil ben als een muis. Met een potlood tekent hij lijnen, soms hanteert hij een liniaal, altijd met een sigaret in zijn mond.
Uitgummend, opnieuw beginnend, denkend. Het is een magische
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ervaring als die lijnen een huis worden, een huis zoals ik nooit eerder
zag. Maanden later mag ik mee naar de bouwplaats en verschijnt er
een materiële werkelijkheid van hout, steen, zand, betonmolens;
mensen die sjouwen en bouwen. Nauwlettend toezicht blijkt noodzakelijk bij deze praktische uitvoering, bouwers proberen hun eigen
ideeën en oplossingen het ontwerp binnen te smokkelen. De opdrachtgever blijkt niet altijd een makkelijke gesprekspartner te zijn,
en zijn vrouw en hijzelf hebben regelmatig meningsverschillen over
dingen die de architect wel of niet zou moeten veranderen. Toch zie
ik gestaag hoe dat wat achter de tekentafel ontstond een concrete
vorm krijgt. Ik mag uiteindelijk mee naar het feest bij de oplevering.
Er is een gevarieerd publiek: Nederlanders, Chinezen, Engelsen,
Maleisiërs, elke groep anders gekleed. Mijn vader praat geanimeerd
met mensen over het huis, en krijgt heel verschillend commentaar te
horen. Ik weet dat hij eigenlijk in zijn hoofd bezig is met zijn volgende opdracht.
Dit intuïtief beleven van een samenhang tussen de dingen, die een
rol spelen bij het maken, herkende ik veel later in geschriften van de
kunsttheoreticus John Ruskin; zijn boek The seven lamps of architecture
uit 1849 heeft de volgende hoofdstukindeling: 1. Lamp of sacrifice
(over kosten, inspanning, werk); 2. Lamp of truth (over eerlijk materiaalgebruik, vakmanschap); 3. Lamp of power (over lijn, massa,
compositie, ontwerp, licht, schaduw); 4. Lamp of beauty (schoon-
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heid van de natuur weergegeven door architectuur en ornament);
5. Lamp of life (organische kwaliteit, variëteit, oneffenheden);
6. Lamp of memory (document van de geschiedenis); 7. Lamp of obedience (noodzaak van een traditionele stijl). Ruskin was een uitgesproken romanticus. Mijn vader, als modern architect, zou het niet
eens zijn geweest met het taalgebruik van Ruskin (veel te romantisch, te hoogdravend!) en met zijn opvattingen over de schoonheid
van de natuur die vooral in het ornament wordt uitgedrukt, noch met
de noodzaak van een traditionele stijl. Hij zou wel waardering hebben gehad voor zijn complexe benadering van het idee van architec-

onderwijs. Niet alles wat relevant is, is systematisch toetsbaar. Het opsplitsen in
deelfacetten en afzonderlijke competenties van de organische eenheid waaruit
het leren bestaat is vaak niet echt verhelderend. Vakkennis is van wezenlijk
belang. En zelfstandig leren werken en denken, zonder teveel voorgekauwde

d e

Onderwijskundige, didactische modellen en toetssystemen zijn een
sterk ordenende, voorgeprogrammeerde en beheersende rol gaan spelen in het

aa n

Het leerproces in het algemeen

Ku n s t t h e o r i e

2

A BV

tuur en zijn interesse voor het hele proces van het bouwen.

richtlijnen.

Ik laat het bij deze beginselverklaring omdat uitwerking ervan teveel
ruimte in beslag zou nemen en mijn rode draad het belang van leermeesters is. Ik wijs slechts op de zeer onorthodoxe, eigenzinnige leraren van wie ik les heb gehad op het gymnasium, die mij als persoonlijkheden zijn bijgebleven en voor mij de mentaliteit vertegenwoordigden
van intellectuele discipline en tegelijk het spelen daarmee.

3

Het proces van de waarneming: kijken is denken
Goed kijken is geen simpele vaardigheid. Het is een langdurig,

intensief proces waarbij je moet weten waar je naar kijkt, hoe je kijkt en hoe
anderen kijken. Wij kijken met de ogen van onze tijd en moeten moeite doen om
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ons zienswijzen van anderen eigen te maken, van andere tijden en andere culturen. Waarneming wordt gescherpt door veel te vergelijken, en steeds opnieuw te
kijken en te denken. Het vereist tijd, aandacht, discipline, oefening, en het
bespreken van je waarneming met anderen.

Je hebt je hele leven als 20-jarige al naar dingen gekeken, en je denkt
dat je dat goed doet. Ik kom op het algemene college van professor
H. van de Waal in Leiden: verschillende jaren zitten in de banken bijeen. Ik kijk naar de werken die hij bespreekt en maak aantekeningen.
De daaropvolgende week begint hij met het stellen van vragen over
het vorige college: hij wil dat een student een schilderij dat hij toen
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heeft laten zien nu uit z’n hoofd beschrijft. Na 3 studenten te hebben
ondervraagd komt er een schim van een herinnering naar boven. Van
de Waal laat het schilderij weer zien en het is ons duidelijk geworden
dat we passief gekeken hebben; het ene oog in, het ander uit. Ik
besluit vanaf dat moment om wat hij ons laat zien in ieder geval in
ruwe vorm te schetsen, en de hele collegezaal weet dat er gewerkt
moet worden aan een actief visueel geheugen. Deze procedure zal
zich de volgende weken herhalen, en langzamerhand gaat het beter.
Waarom je moet werken aan een visueel geheugen is duidelijk; ten
allen tijde kun je vanuit je geheugen beelden oproepen, om het werk
zelf en om vergelijkingen te kunnen maken met andere werken; om
echt actief en denkend te kijken construeer je als het ware het werk
opnieuw. Wat ouderwets is dat nu, in een tijd dat je op internet alle
beelden die je maar nodig hebt kunt vinden en naast elkaar kunt zetten! Aan de andere kant valt me op hoe gemakkelijk die beelden vaak
vergeten worden en hoe vluchtig hun effect is.
Hoe mensen in een andere tijd kijken werd door een werkcollege
van van de Waal ook helder. Het ging over 2 perioden: de vroegRenaissance en de 19e eeuwse, romantische interpretaties van 15e
eeuwse vrouwelijke beelden, die de lieftalligheid en zachte gezichtsuitdrukkingen van de werken prezen. De studenten kregen toen een
serie werken te zien: sommige echt uit de 15e eeuw, sommige 19e
eeuwse kopieën, en we moesten aangeven welke echt en welke vals
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waren. We hadden alles juist. De 19e eeuwers hadden een sentimentele en overgevoelige blik en daarvan gaven de kopieën van 15e eeuws
werk duidelijk blijk. Wanneer je je hebt verdiept in de manier van kijken die gangbaar was in een andere tijd, kun je ook vanuit dat
gezichtspunt waarnemen.
Kun je dat ook doen vanuit een ons vreemde cultuur? Een van de
bijvakken die ik volgde was Chinese kunst- en cultuurgeschiedenis,
bij professor Aecker. Als verplicht onderdeel van die studie volgde ik
met twee studenten sinologie lessen Chinese kalligrafie bij hem;
‘anders heb je geen idee waar je eigenlijk naar kijkt als je Chinese
schilderingen bestudeert’. De eerste les was gewijd aan de horizon-

wat er niet aan deugde. Als Aecker nu weer een lijn zette, keken we
ademloos toe. Kalligrafie leer je in China in een proces met veel aandacht, tijd en discipline en pas als je de basis ingrediënten helemaal
onder de knie hebt, kun je vrijheid en spontaniteit bereiken en kun je
gaan vertrouwen op je intuïtie. Pas dan krijgt je lijn kwaliteit en

d e

afgekeurd. Thuis oefenden we eindeloos, en konden steeds beter zien

aa n

wekenlang zetten wij horizontale lijnen. Ze werden voortdurend
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ders in. Toen waren wij aan de beurt. Niet alleen die ochtend, maar

A BV

tale penseelstreek. Aecker zette een lijn. Wij zagen er niets bijzon-

karakter, en gaat hij leven. Na 4 maanden hadden we de horizontaal,
de vertikaal, diagonaal, en een aantal stippen behandeld, en begonnen we aan hun combinaties. Na een jaar stelden wij als kalligrafen
nog niets voor, maar konden we wel waarnemen vanuit Chinese perspectieven, aangevuld door de inmiddels opgedane basiskennis van
Chinese filosofieën en Chinese (kunst)geschiedenis.
Om met andere ogen te leren kijken heb je naast levende leermeesters, medestudenten en vakgenoten, boeken als bronnen nodig. Op
het gebied van de waarneming is heel veel, en vanuit verschillende
gezichtspunten geschreven. Ik noem slechts een paar voorbeelden:
R. Arnheims’ Art and visual perception, die vanuit de (hedendaagse,
tijdgebonden, westerse) waarnemingspsychologie met behulp van
proefnemingen inzicht geeft in het functioneren van onze waarneming. Vervolgens een kunsthistoricus die ik grenzeloos bewonder:
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E.H. Gombrich, die vele boeken en artikelen over de meest diverse
kunsthistorische onderwerpen op zijn naam heeft, maar van wie ik
hier alleen zijn Art and Illusion noem. Hij schrijft hierin over psychologie en stijl, over verschillende wijzen van kijken (en maken), over
ideeën, geschiedenis, de rol van de kijker, over kunst in zeer brede
zin waarbij hij evengoed advertenties en karikaturen, als ‘hoge kunst’
de revue laat passeren. Hij vergelijkt onnavolgbaar alles met elkaar,
legt nieuwe verbanden, en geeft daarmee een voorbeeld om met lef
onbetreden paden te bewandelen, terwijl hij tegelijkertijd laat zien
dat zijn onderzoekingen op elk gebied op grote kennis van zake
berust. Daarnaast vermeld ik A. Warburg, die bekend is als icono-
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loog, maar ook interessante experimenten heeft gedaan op het gebied
van het kijken. Zo bestond zijn ‘Atlas Mnemosyne’ uit panelen waarop afbeeldingen waren vastgepind, een soort collage van zeer verschillende soorten beeldmateriaal dat aan de hand van een thema of
een motief was bijeengebracht. De betekenisvolle kracht van zo’n
motief kan in beelden onderling vergeleken worden in allerlei mogelijke transformaties in tijd en plaats. Terwijl een beeldmotief onderweg in de tijd een andere betekenis blijkt te kunnen krijgen, blijft het
oorspronkelijk krachtige beeld doorleven! De psychologische en symbolische werking van een beeld heeft Warburg’s grote interesse. Voor
hem openen irrationele koppelingen nieuwe wegen, ook naar andere
wetenschappen die relevant materiaal leveren voor het kunsthistorische onderzoek van een beeld. Naast zijn visuele atlassen van de herinnering, spreken mij die grensoverschrijdingen in zijn werk aan.

4

Het proces van betekenis geven
Betekenis geven aan een kunstwerk houdt in dat je reageert, reflec-

teert en denkt op een complex niveau. Dit is een proces dat verweven is met het
waarnemen, en vergt evenveel concentratie, aandacht en discipline. Zoals je bij
het kijken moet weten waar je naar kijkt, heb je voor het geven van betekenis ook
‘voorbegrip’ nodig. Een betekenis wordt steeds gecorrigeerd en bijgesteld en
nieuwe vragen leiden tot nieuw onderzoek naar betekenis. Oude kunst, oude cul-
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turen, tradities, blijven levend omdat elke generatie er weer met frisse ogen naar
kijkt en opnieuw naar hun betekenis zoekt. Ook eigentijdse kunst krijgt steeds
opnieuw betekenis, door kunst- en cultuurkritiek, discussies, nieuwe vragen en
onderzoek. Voor het geven van betekenis kunnen een aantal globale vragen als
basis dienen zoals: is er sprake van een voorstelling? Welke? Welke betekenis
zou deze voorstelling hebben voor de kunstenaar, voor zijn tijdgenoten, voor latere generaties en voor ideeën over kunst en cultuur? Welke bronnen hebben we
nodig om tot goede interpretaties te komen? Niet alleen een voorstelling heeft
betekenis, ook aan abstractere zaken als maatsystemen en het functioneren van
een kunstwerk in de samenleving – om maar enkele aspecten te noemen – kan

dachten dat het voorstelde. Het ging om
een poster van El Lissitsky uit 1920 met de
(hen onbekende) titel: ‘versla de witten
met de rode wig’. De poster bestaat uit geometrische, platte vormen
– cirkels, driehoeken, rechthoeken, soms met de suggestie van drie

d e

lende leeftijden en vroeg aan hen wat zij

aa n

een poster zien aan leerlingen van verschil-

Ku n s t t h e o r i e

Een collega liet op een middelbare school

A BV

betekenis worden gegeven.

dimensies, en enkele Russische woorden als losse elementen in een
krachtige, dynamische compositie. De kleuren: wit, rood, zwart, en
grijs. De leerlingen deden een aantal suggesties: ‘een raket die naar de
maan vliegt’, ‘een mannetje met een grote neus’, ‘een bom die op dat
punt moet vallen’, ‘een platenspeler van een Russisch merk’, ‘kunstvoorwerpen vallen de aarde aan’, ‘een rode driehoek die in een cirkel
prikt’. De interpretaties zeggen meer over de eigen wereld van de
leerlingen dan over de betekenis van het werk zelf. ‘Een rode driehoek die in een cirkel prikt’ is de beste beschrijving van de voorstelling als je geen voorkennis hebt. Kennis is nodig van de situatie waarin de poster gemaakt is. In 1917 had in Rusland de Oktoberrevolutie
plaatsgevonden; het revolutionaire Rode leger vocht nog lang tegen
de verdedigers van het oude gezag, de Witten. De poster laat zien dat
de grote witte cirkel doorboord wordt door een rode wig, tot in het
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centrum, zo krachtig dat de Witten wel verslagen moeten worden.
Deze elementaire historische informatie geeft je de mogelijkheid de
poster enigszins te interpreteren en er betekenis aan te geven. In de
kunsttheorie worden meer benaderingen gebruikt om betekenis te
achterhalen dan alleen de historische context. Voor de duidelijkheid
beschrijf ik hieronder een aantal van deze benaderingen die onderdeel uitmaken van de vakmethodiek.

4.1 Stijlgeschiedenis
Stijlgeschiedenis is een onderdeel van kunstgeschiedenis waarbij aan
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de hand van ‘stijl’ als ordeningsprincipe geordend wordt op perioden,
scholen, individuen. Stilistische kenmerken worden geanalyseerd en
geformaliseerd. Een stijl wordt daarbij vaak gekoppeld aan verschillende aspecten van de cultuur van een periode, een school, een individu. In relatie tot het voorbeeld van El Lissitsky geeft stijlgeschiedenis dan een beeld van de ontwikkeling van de vroeg 20e eeuw in
de richting van abstracte kunst, het ‘modernisme’ in Rusland, de
(stijl-) ontwikkelingen in het werk van El Lissitsky zelf en de invloeden van andere kunstenaars.
Tijdens mijn studie was de stijlgeschiedenis de basis van het vak
en lazen wij (ik noem slechts enkele schrijvers) H.W. Janson, History
of Art, N. Pevsner, An outline of European Architecture, H. Wölfflin,
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, en Gombrich’s opvattingen over de
veranderingen van traditionele schema’s en conventies onder de druk
van nieuwe eisen in Art and Illusion. Hoewel stijlgeschiedenis je
greep geeft op de overweldigende hoeveelheid kunst die je bestudeert, kent het zijn beperkingen. Dit komt vooral door generalisaties
die onvermijdelijk optreden en door de keuzes die door schrijvers
gemaakt worden, zoals het weglaten wat niet ‘karakteristiek’ is in een
periode, in een school, in het werk van een kunstenaar.
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4.2 Iconografie/Iconologie
Dit is een methode van het vakgebied die wel omschreven wordt als
‘de wetenschap van de voorstelling’, en reikt van een eenvoudige
beschrijving van de ‘voorstelling’, en van genres in de kunst, tot diepgravende analyses van inhouden – de ‘eigenlijke inhoud’, vaak op het
symbolische vlak –, waarbij allerlei vooral literaire en filosofische
bronnen, allegorische handboeken en intellectuele en theologische
stromingen worden geraadpleegd. E. Panofsky, het boegbeeld van
deze methode, schreef met behulp van een macht aan medewerkers
veel iconologische boeken en artikelen, waaronder Meaning in the

tijk”, waarbij het kunstwerk zelf de dupe kon worden omdat er niet
genoeg aandacht was voor datgene wat specifiek is voor een kunstwerk: de vorm en de kwaliteit in relatie tot de inhoud. Betekenis
geven mocht nooit een intellectueel spelletje worden. Een latere kri-

d e

Tijdens mijn studie in Leiden werd deze methodiek wel beoefend,
maar zeer terughoudend: men zag deze toen als een ‘Utrechtse prak-

aa n

vooral literair oogpunt.
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gebruikt, en het kunstwerk benaderd vanuit een intellectueel en

A BV

visual arts. Beeldende kunst wordt daarbij vaak als historische bron

tische studie ten aanzien van de iconologie als methode en zijn concentratie op literaire teksten is The Art of Describing, Dutch art in the
17th century, van S. Alpers.
Hoewel de iconologie zich vooral heeft bezig gehouden met oude
kunst, pas ik de methode toe op het voorbeeld van El Lissitsky: welke
diepere betekenissen kun je achterhalen in deze poster, en welke
wegen bewandel je dan? Hoewel je natuurlijk relevante literaire en
filosofische bronnen kunt gebruiken zou ik het zelf liever zoeken in
bronnen die gaan over het ‘abstract worden’ van wetenschappen. In
die tijd werd niet zozeer de zichtbare werkelijkheid onderzocht, als
wel de voor ons onzichtbare wereld van atomen, elektronen, röntgenstralen e.d. Kunstenaars dachten met het abstract worden van kunst
gelijke tred te houden met de moderne wetenschap en even sterk
revolutionaire, experimentele paden in te slaan. Ook zou ik wijzen op
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nogal mystiek aangelegde wiskundigen als Oespensky, die ideeën
formuleerde over de 4e dimensie en tenslotte op ideologische discussies over kunst in de maatschappij in Rusland tijdens de revolutie.
Nadrukkelijk alleen voor zover het relevant zou zijn voor het beeld,
en voor de kunstpraktijk van El Lissitsky zelf – hij had de betreffende teksten wel gelezen moeten hebben, en de ideeën moeten hebben
gekend.

4.3 Culturele antropologie, sociologie
Voor de kunsttheorie zijn deze gebieden van belang wanneer de
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maatschappelijke functies van het kunstwerk bestudeerd worden als
onderdeel van het betekenis geven. In dit vakgebied kwam ik in aanraking met een zeer inspirerende hoogleraar: A.A. Gerbrands. Hij
had in voormalig Nederlands Nieuw Guinea veldwerk gedaan, en kon
prachtig vertellen over zijn leven als veldwerker en hoe hij gewend
was geraakt aan het eten van geroosterde maden. Zijn interesse ging
onder meer uit naar de relatie tussen kunstproducten en hun samenhang met waardesystemen, en het functioneren hiervan binnen de
samenleving. Het leren kennen van de mythes van het volk de Asmat
aldaar, hun geschiedenis, waaronder het koppensnellen, de functie en
de waarde daarvan in hun samenleving, de symbolische vormen die
zij toepasten in voorouderbeelden, gereedschappen, kano’s: dat alles
heeft hij in colleges, en in zijn boek Wow Ipits levendig beschreven.
Hij had hierbij ook oog voor individuele stijlen van kunstenaars en
kwaliteit van het werk, en daarbij was hij ook nieuwsgierig naar het
esthetisch oordeel van hun publiek. Zijn concrete visie, die vormgeving, inhoud en functie van een kunstwerk direct op elkaar betrok,
sprak mij erg aan. Alle facetten van een samenleving kunnen relevante informatie bieden als je die samenleving samenhangend bestudeert. Deze benadering wordt wel ‘historisch structuralisme’
genoemd. Ook H. van de Waal bleek, vooral in werkcolleges, dit
samengaan van vorm, inhoud en functie in een kunstwerk als wezenlijk te ervaren. J.L. Locher, een van zijn studenten, heeft verhelde-
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rende artikelen over deze samenhang geschreven, o.a. in Stilstaan bij
wat zichtbaar is.
Om kort terug te komen op het voorbeeld van El Lissitsky: de
functie ( propagandaposter in een zeer specifieke historische en politieke situatie) wordt gekoppeld aan de inhoud van het werk en de
vorm, die onlosmakelijk verbonden zijn. El Lissitsky is van mening
dat de abstracte kunst een universele, leesbare taal kan zijn, als
‘tekens’ met een hogere waarde dan een specifiek realistisch strijdtoneel en de aandacht van de beschouwer op een hoger niveau kan richten. En vindt zijn publiek die poster ook leesbaar? Werkt het als propaganda? Welke andere posters zijn er rond 1920 gewijd aan de strijd
sen deze posters kun je relaties tussen vorm, inhoud en functie goed

Sinds de befaamde voorgangers J. Burckhardt en J. Huizinga, poogt
de cultuurgeschiedenis, in een groot panorama, het verband tussen
cultuur en maatschappij te bepalen. Nieuwe vragen en nieuwe

Ku n s t t h e o r i e

4. 4 Cultuurgeschiedenis
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van het rode leger tegen de witten? Door vergelijkingen te maken tus-

gezichtspunten laten zien dat elke keer nieuwe bronnen worden aangeboord zodat er steeds een nieuwe oriëntatie op een cultuur ontstaat, even verscheiden en tijdsgebonden als je in de kunstgeschiedenis aantreft. Verandering, bijstelling of aanscherping van je blik op
culturen en de wijze waarop kunst daarin een rol speelt, houden je bij
de tijd. P.Burke’s The Italian Renaissance heeft een interessante inleiding die beschrijft op hoeveel verschillende wijzen de Italiaanse
renaissance door cultuurhistorici door de tijden heen is beschreven.
Dat relativeert de eigen, ook duidelijk tijdgebonden wijze waarop je
nu inzoomt op een cultuur sterk, en maakt je tegelijkertijd bewust
van je actualiteit, van de huidige vragen die relevant zijn voor je cultuurbegrip.
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4.5 De rol van de actualiteit
in het proces van betekenis geven
De tijd waarin je leeft bepaalt in grote mate je visie. Zo wordt de
kunsttheorie van een periode door dezelfde elementen beïnvloed als
de kunst van die tijd. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw barstte
de gewone wereld de kunstwereld binnen. ‘Low culture’ kon met
hartstocht tot inspiratie van kunstenaars en van kunsttheoretici dienen die, zoals ikzelf, fans waren van popmuziek, films, de revolutionaire vpro programma’s, Fluxus, en zo meer. Een serieuze wetenschapper als R. Barthes schreef in Mythologieën over de Citroën ds
kathedralen’; U. Eco paste in Structuur van de slechte smaak serieuze
analyse toe op o.a. stripverhalen, films van James Bond, op codes,
boodschappen, op stijlverschijnselen van kitsch.
stenaars, kunstcritici en kunsthistorici voerden niet alleen actie voor
opvattingen. Feministische kunst werd door mannelijke collega’s

Ha n n e k e

Vo o r s t

Ook barstte er een nieuwe emancipatiegolf los: vrouwelijke kun-

v a n

v a n

B e e s t

als een magisch voorwerp, een ‘equivalent van de grote gotische

een betere positie in het kunstbedrijf, maar ook voor nieuwe kunstweggehoond, maar heeft wel veel losgemaakt, en ik denk met veel
plezier aan discussies over de rol van vrouwen in de kunstwereld, aan
een workshop van Ulrike Rosenbach, aan de rol van de Appel als
internationaal podium voor videokunst, conceptuele kunst en performances – ook met een vrouwelijk geluid – en aan de wijze waarop
Wies Smals onvermoeibaar die nieuwe kunstvormen propageerde. In
die tijd werd de zogenaamde ‘waardevrijheid’ van wetenschap ook
hevig aan de kaak gesteld en kon het vakgebied gepolitiseerd raken.
(‘alle kunst is politiek’) Studiebijeenkomsten en congressen werden
gewijd aan het begrip ‘visuele communicatie’, en aan de marxistische
ideologiekritiek. Zo was er een congres over H. Hadjinicolaou en zijn
Kunstgeschiedenis en Ideologie, waarin de schilder J.L. David werd
gepresenteerd als politiek opportunist, en waarin verandering van
stijl samen opging met een nieuwe ideologie van de heersende klasse.
Hadjinicolaou keurde alleen die kunst goed die een ‘kritiese beeld-
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ideologie’ kende, de klassenstrijd diende. Een onleesbaar boek overigens, en een roerig congres, waarin de gemoederen verhit raakten. Er
ontstond wel meer belangstelling voor de economische aspecten van
de kunstproductie, voor klasseverschijnselen en voor verschillende
ideologische stellingnamen. Later heeft T.J. Clark zeer genuanceerde
studies verricht naar o.a. Manet, The Painting of Modern Life, met
aandacht voor hierboven genoemde punten. En zo belanden we bij de
actualiteiten van de jaren 80 en 90, waarin het kapitalisme als systeem
niet meer ernstig aan de kaak werd gesteld en waarin de spektakelmaatschappij, de ‘belevingscultuur’ en de postmoderne relativering van vele
waarden een leidraad zijn. Migratiestromen brengen vragen naar wat

reert betekenis: ook buiten het terrein van hedendaagse kunst om.

5

Het proces van het ontwikkelen van
een visie op het vakgebied als docent kunsttheorie
aan de hogeschool voor de kunsten.

Ku n s t t h e o r i e

aa n

Het proces van betekenis geven kent geen stilstand.

d e

onze samenleving, en reageren daar hoe dan ook op. Actualiteit gene-

A BV

‘identiteit’betekent als je er meerdere bezit. We maken deel uit van

Collega’s zijn belangrijke leermeesters; er moet tijd en gelegenheid
zijn om inhoudelijk van gedachten te wisselen, niet alleen binnen een academie,
maar ook daarbuiten, zowel op het eigen vakgebied als breed daarbuiten, met
collega’s van andere kunstdisciplines, kunstinstellingen en overheden. Je moet
verder kunnen komen dan het oplossen van de problemen van de dag. Door diepgaande gesprekken en discussies ontdek je wat nog niet eerder was uitgesproken. Ook studenten zijn waardevolle leermeesters.

5.1 Team kunsttheorie abv
In de beginjaren van de academie werd de kunsttheorie gedragen
door een enkele kunsthistoricus; vanaf 1972 groeide de academie gestaag en daarmee ook de vaksectie kunsttheorie. De grootste omvang
werd bereikt in de jaren ’90, met ongeveer 10 kunsttheoretici plus de
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bibliothecaresse. Er was een grote diversiteit aan persoonlijkheden,
met zeer verschillende achtergronden, ideeën over kunst en kunstonderwijs, wat een vruchtbare bodem bleek te zijn voor het in discussies ontwikkelen van theorieprogramma’s voor studenten waar allen
achter konden staan, met behoud van persoonlijke inzichten en
bekwaamheden van elke collega afzonderlijk. Het was een gedreven
groep, gul in onderlinge assistentie, in het uitwisselen van gedachten
en ervaringen, en toegewijd aan de studenten. De huidige omvang
van de vaksectie is door alle bezuinigingen kleiner, maar de sfeer en
de inzet is onveranderd gebleven, terwijl de inhoud van de kunsttheorie, zoals dat gaat, voortdurend is bijgesteld en aangepast aan

Ha n n e k e

v a n

Vo o r s t

v a n

B e e s t

nieuwe eisen en steeds kortere studieduur. De ambitie is steeds
geweest om de best mogelijke opleiding kunsttheorie aan onze studenten te geven. Een hecht samenwerkend team is een belangrijke
voorwaarde voor het welslagen van die ambitie, en tegelijk ook een
belangrijke voorwaarde voor plezier in het werk. Rond 2000 is de
kunsttheorie uitgebreid tot een breder vakgebied dat ook muziek/
dans/drama omvat. Deze ontwikkeling heeft ons voor nieuwe uitdagingen gesteld die wij enthousiast hebben opgepakt. Een samenhangend team formeren is lastiger geweest door het feit dat verschillende afdelingen van de hogeschool van de kunsten aan deze ontwikkeling bijdragen leveren, en tijd en gelegenheid om samen te overleggen niet altijd aanwezig zijn geweest.

5.2 Collega’s kunsttheorie buiten de academie
Toen ik begon te werken aan de abv werden de opleidingen mo a en
mo b (2e en 1e graad opleidingen docenten in de diverse beeldende
vakken) afgerond met een examen kunsttheorie waarbij een gecommitteerde van buiten de academie mede het examen afnam. Een
gecommitteerde kon afkomstig zijn van een andere academie, van een
universiteit, van een museum. Ik heb in die jaren zelf als gecommitteerde aan andere academies het hele land afgereisd, van Rotterdam
naar Maastricht, Groningen, Amersfoort, Arnhem en Amsterdam,
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en bleef wel bij collega’s logeren als ik 2 dagen achter elkaar bij hen
was ingeroosterd. Iedere collega bleek andere accenten in zijn vakgebied te leggen, van stijlgeschiedenis tot iconografie, en bij ondervragingen van studenten bleken zij en hun docenten, verrassend
verschillende verbanden tussen kunstwerken te leggen. Door deze
uitwisselingen, en door opmerkingen vanuit universiteiten en musea,
werkten wij landelijk aan kwaliteitsnormen en hadden we discussies
over de verandering van leerplannen aan academies. Ik leerde vrijwel
iedereen in het land kennen die werkzaam was in het vakgebied.
Hoewel tijdrovend, was dit een ideale situatie om in je werk thuis te
raken, je visie te ontwikkelen in relatie tot andere beoefenaars van het

het buitenland hebben ook een incidenteel karakter. Voor academies
dreigt het gevaar van introspectie, en het zou mij lief zijn als studiedagen gewijd konden zijn aan contacten met andere academies, ook uit
het buitenland, om concreet gedachten en werk uit te wisselen.

5.3 Het werkveld

d e

het vak en de student gerichte karakter. Contacten met collega’s uit

aa n

nu intercollegiaal gehouden worden hebben niet meer dat directe, op

Ku n s t t h e o r i e

atie kennen we al lang niet meer, en ontmoetingen en congressen die

A BV

vak en een scala aan afstuderende studenten te ontmoeten. Deze situ-

Vanaf de jaren ’80 heb ik mij beziggehouden met het ontwikkelen van
eindexamenprogramma’s in de beeldende vakken voor havo en
vwo, en de bijbehorende thema’s en bronnenboeken. Hierbij ging het
mij niet alleen om het verzekeren van een goede plaats voor onze studenten als docent in het voortgezet onderwijs, maar vooral om het
idee dat het tijd werd dat naast het woord (alle taalvakken) ook eindelijk het beeld de serieuze plaats kreeg die het verdiende. Met leraren
uit het werkveld maakten wij ons ook sterk voor een centraal examen
praktijk: het MAKEN van een beeld. Contacten met docenten werkzaam in het voortgezet onderwijs hebben mij veel geleerd over de
werksituatie waar onze studenten in terecht komen, hun mogelijkheden en hun belemmeringen. Uit al deze ervaringen kwam ook naar
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voren dat een goede samenwerking met musea, andere kunstinstellingen, en bijvoorbeeld de televisie, voor het maken van specifieke
kunstprogramma’s, noodzakelijk was. Bij latere ontwikkelingen in
het vakgebied – de veel ruimer opgezette culturele en kunstzinnige
vorming, waar samenwerking met de kunstdisciplines muziek, dans
en drama tot stand kwam – werd deze noodzaak nog sterker, en het
moet gezegd worden dat de openheid van kunstinstellingen ten
opzichte van het onderwijs werkelijk vergroot is, en overheden blijk
geven van grotere belangstelling voor dit culturele gebied.

Ha n n e k e

v a n

Vo o r s t

v a n

B e e s t

5.4 Buiten het directe werkveld
Vooral mijn kinderen hebben voor permanente educatie van hun moeder gezorgd: vooringenomenheden over Chinese en Japanse vechtfilms werden niet geaccepteerd, en ik heb er veel moeten bekijken!
Hetzelfde geldt voor voortschrijdende ontwikkelingen in de popmuziek; ik mag niet blijven stilstaan bij wat mij al bekend en geliefd was,
ik moet maar aan ongewone geluiden wennen. Buiten het directe
werkveld wil ik ook het belang noemen van groepen mensen met een
specifieke belangstellingssfeer, die vanuit verschillende disciplines
samen op onderzoek uitgaan. Ik ben bijzonder gesteld op mijn jaarlijkse excursie met een groep architecten, stedenbouwers, tuinarchitecten, kunsthistorici, soms ook projectontwikkelaars en aanverwanten. We reizen naar plaatsen in Europa om nieuwe architectuur
en nieuwe stadsontwikkelingen te bestuderen, onder meer in relatie
tot het desbetreffende cultureel erfgoed. De groep bereidt zich goed
voor. Ter plekke vertellen plaatselijke architecten of andere deskundigen over de situaties, de opdrachten en de motieven achter specifieke uitwerkingen. Tijdens de reis zijn er boeiende, soms heftige
gesprekken naar aanleiding van het werk dat we zien. De meerwaarde van zo’n divers samengestelde groep blijkt uit de verschillende
zienswijzen die je meeneemt en overdenkt en uit de confrontatie met
buitenlandse perspectieven. Vaak valt op hoezeer hedendaagse projecten geworteld zijn in de geschiedenis van juist die plek.
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5.5 Studenten
Het spreekt voor zich dat wanneer je aan een academie werkt, studenten in het proces waarin een visie op het vakgebied gevormd
wordt, vooraan staan. Aan de ene kant vertaal je de essenties van het
vakgebied naar de studenten toe, aan de andere kant leveren de eigen
interesses van studenten je ideeën op, en mogelijk nieuw te leggen
verbanden. Als je over vele jaren de individuele afstudeerthema’s van
studenten bekijkt, zie je dat hun keuzes een weerspiegeling zijn van
veranderende tijden, en je steeds met hen hebt meegedacht. Die individuele keuzemogelijkheden van studenten zijn voor begeleidend

hier een stukje uit: ik heb nooit iets gelezen, van Karel van het Reve, slavist, die ik zeer bewonder om zijn intellectuele dwarsheid: ‘Ik geef
les aan studenten. Als die studenten, aan het eind van hun studie
gekomen, een tiende zouden weten van wat ik weet, zou ik heel
tevreden zijn. Niet dat ik veel weet natuurlijk, maar zij weten veel

d e

colleges zijn studenten leermeesters – zo niet slavendrijvers! Ik citeer

aa n

adviezen en commentaar te geven. Ook in relatie tot het geven van

Ku n s t t h e o r i e

vragen gaat, en je zelf weer hard aan de studie moet om gerichte

A BV

docenten heel belangrijk, omdat het om nieuwe projecten met nieuwe

minder. Goed. Als dat zo is zou je denken dat ik niets anders hoef te
doen dan uit de losse hand vertellen wat ik weet. Vooral omdat ik van
mening ben dat het er niet zoveel op aan komt wat zij weten: veel over
Tolstoj, weinig over Tsjechov vind ik niet erg – als ze maar iets
weten. Maar in werkelijkheid is het zo dat ik voortdurend aan het studeren ben om les te kunnen geven. Aan een uur college werk ik twee
dagen. Ik vertel dus eigenlijk aan de studenten dingen die ik een paar
dagen tevoren NIET WIST. Waarom doe ik dat, als er zoveel dingen
zijn die ik WEL weet, en als ik al erg blij ben als ze daar een heel klein
deel van weten?” Van het Reve eindigt met: ‘Het lijkt of ik de dingen
die ik weet alleen maar kan overbrengen door dingen te vertellen die
ik niet weet’. Voor mij betekent dit ‘studeren om les te kunnen geven’
het volgende: ‘wat je weet’ is in zekere zin ‘bezonken’, en je moet je
kennis, je visie op je onderwerp opschudden. Dus ga je aan de studie,
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je zoekt oudere bronnen, nieuwe literatuur, interpretaties, je denkt
opnieuw na over je onderwerp zodat je fris, vanuit nu, vandaag, aan
DEZE studenten college kunt geven, en aan hun opmerkingen en vra-

gen, nu, aandacht kunt besteden. Studenten zijn het leven zelf, zij
houden je werk levend.

6.

Kunst : het proces van het ontwikkelen
van relaties met kunstwerken zelf
Met een kunstwerk ga je een relatie aan. Een relatie kan ontstaan

door een persoonlijke ontmoeting en zich verdiepen door herhaaldelijk contact.

dat er veel gereisd wordt om kunstwerken in hun context op te zoeken en te leren
kennen. Het bezoeken van musea, tentoonstellingen, galeries, gebouwen, steden
en een grote diversiteit aan kunstinstellingen is een vanzelfsprekendheid.
Hoeveel er ook over kunst wordt gezegd en geschreven, het kunstwerk zelf zegt
meer dan in woorden kan worden uitgedrukt. Confrontatie met jezelf is een
onderdeel van dit proces.

Ha n n e k e
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Vo o r s t

v a n

B e e s t

Een kunstwerk moet in levende lijve worden opgezocht. Het vakgebied vereist

6.1

Ontmoetingen

Toen ik in Leiden begon met kunstgeschiedenis, stond 20e eeuwse
kunst niet op het programma; als je daarin geïnteresseerd was moest
je een eigen pad volgen. Er was wel een vereniging van kunsthistorische studenten die discussie avondjes hield en kleine tentoonstellingen van eigentijdse kunst samenstelde, waar studenten als suppoosten optraden. Zo was er een tentoonstelling van werk van Yves
Klein, met zijn blauwe schilderijen en objecten. Ik had geen enkel
aanknopingspunt in mijn ervaring van kunst tot deze werken, en ik
vroeg mij af wat ik ermee aanmoest. Langdurig in de tentoonstellingsruimte op wacht, rondlopend, kijkend, liet ik het werk op mij
afkomen. Als je daarna nog vaak aan het werk denkt, beelden in je
hoofd blijven hangen, zoals bij mij het geval was na deze tentoonstelling, is een dergelijke confrontatie geslaagd. Ik ben veel 20e eeuwse
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en hedendaagse kunst gaan opzoeken. Daarbij bouw je een netwerk
van kunstwerken op: goede vrienden, kennissen die van voorbijgaande aard zijn en vijanden, die soms bij nadere kennismaking toch zeer
de moeite waard blijken te zijn. Iedereen ontwikkelt zijn relaties
anders en kan in de loop van de tijd ontoegankelijke kunstwerken
opeens gaan waarderen. Dat zegt iets over je eigen ontwikkeling. Het
hierboven beschreven proces speelt natuurlijk ook een rol in relatie
tot oude kunst. Ontmoetingen, confrontaties met kunst zijn het hart

Ku n s t t h e o r i e

aa n

d e

A BV

van het vakgebied.

6.2 Ontmoetingen met plaatsgebonden kunst
Als ik een kunstwerk, een gebouw of een stad niet zelf heb bezocht,
praat ik er liever niet over en doe dat meestal ook niet. De concrete
ervaring vind ik heel belangrijk om een goed beeld van de fysieke aanwezigheid, de schaal, de omgeving te hebben. Muurschilderingen
zijn bijvoorbeeld gebonden aan een plek, en je kunt ze pas goed ervaren als je hun onderlinge samenhang kunt zien, de wijze waarop het
licht erop valt en de relatie met het gebouw waarin zij een plaats hebben gekregen. Met je neus bovenop een muurschildering zoals in
Masaccio’s Brancaccikapel in Florence heb je zicht op de sporen van
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zijn werkproces. De fysieke aanwezigheid van dit alles leidt tot een
fantastische sprong in de tijd, tot contact met een 15e eeuwer.
Herhaald bezoek bewijst dat steeds andere dingen je gaan opvallen; je
bent zelf veranderd, soms is het werk veranderd, schoongemaakt, je
hebt een andere ingang tot de kapel moeten nemen. Het ervaren van
een werk betekent een relatie: zoals de beschouwer een eigen context
met zich meedraagt, heeft het kunstwerk dat ook. Niet alleen de context van het werk, de kunstenaar en de tijd waarin het gemaakt is,
maar ook de wijze waarop het kunstwerk na zijn ontstaan door de tijd
heen heeft gefunctioneerd, vragen oproepend, reacties teweegbrengend, kunnen in deze relatie een rol spelen. Op excursies met studen-

Ha n n e k e
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ten moeten we verder gaan dan het ‘in het echt herkennen’ van kunstwerken die bestudeerd zijn in de handboeken. Meestal wordt er ter
plekke over het kunstwerk gesproken en worden achtergronden
nader toegelicht, maar je moet geen ‘rondleiding’geven zodat er
slechts via jouw ervaringen gekeken wordt. Als er geen gelegenheid is
om NIET TE SPREKEN, geen gelegenheid is voor de studenten om
persoonlijk een relatie aan te gaan met het werk, is aan een belangrijk
doel voorbij gegaan.

6.3 Ontmoetingen op tentoonstellingen
Kunstwerken die naast of achter elkaar geplaatst worden, leveren
ogenblikkelijk een onderlinge dialoog. Het is goed om je te realiseren
hoe verschillend van aard tentoonstellingen die je bezoekt zijn. Om
het werk van een kunstenaar goed te leren kennen is een solotentoonstelling ideaal, vaak zo gepresenteerd dat de ontwikkeling van zijn
werk en persoonlijkheid zichtbaar is; zo’n tentoonstelling geeft je de
mogelijkheid tot een intiem gesprek met het werk – als er tenminste
niet teveel andere bezoekers zijn. Groepstentoonstellingen laten een
ander beeld zien: van een groep tijdgenoten kun je ofwel hun verwantschap herkennen, waarbij het netwerk van kunstenaars het
beeld versterkt dat je van hen had of juist nuances aanbrengt. Ook
kan een groepstentoonstelling juist gebaseerd zijn op verschillende
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stellingnamen, conflicten die zich onderling voordoen, en je wordt
als kijker geprikkeld met deze conflicten mee te denken. Soms besef
je pas dat er conflicten zijn doordat deze werken bij elkaar geplaatst
zijn. Tentoonstellingen gekoppeld aan thema’s, etc. halen een kunstwerk uit zijn eigen context, en vaak ontplooit het kunstwerk slechts
een deel van zijn vermogen door thema gebonden relaties met andere
kunstwerken aan te gaan. Je kunt een oude vriend met vreugde weerzien op een dergelijke tentoonstelling en je verbazen over de wijze
waarop hij zich verhoudt tot deze nieuwe omgeving, deze andere
kunstwerken. Weet hij zich staande te houden, of valt hij tegen? Was
het in zijn belang om hier te verschijnen, of eerder in het belang van

kunstwerken zelf en deze megatentoonstellingen zijn te vergelijken
met een drukke marktplaats waar veel standwerkers tegelijkertijd
aan het schreeuwen zijn. Als liefhebber van kunst moet je wel een
strategie verzinnen om hiermee om te gaan. Hoeveel tijd heb je? Aan
wie schenk je aandacht? Mijn strategie is meestal om te beginnen met

d e

Documenta’s. Ik heb het hier over het ontwikkelen van relaties met

aa n

geheel andere aard zijn megatentoonstellingen zoals de Biënnales en

Ku n s t t h e o r i e

ook, vragen worden opgeroepen, dialogen aangegaan. Weer van

A BV

het leuke concept van de curator van de tentoonstelling? Hoe dan

een oppervlakkige inventarisatie van het grote gebeuren en vervolgens keuzes te maken. Die keuzes bestaan niet vanzelfsprekend uit
‘verwante geesten’. Langzamerhand (ook een proces) wil ik juist die
kunstwerken opzoeken die terzijde staan, zich niet makkelijk blootgeven, waarbij je moeite moet doen ze te leren kennen. Je kunt niet
alles zien, en dat moet je ook niet willen. Hetzelfde geldt voor gigantische musea, zoals het British Museum, waar ik liever een uur in een
zaal doorbreng dan een hele dag het museum vluchtig doorloop.
Tot slot
Mijn visie op het vakgebied kunsttheorie is niet zomaar uit de lucht
komen vallen, heeft zich ontwikkeld gedurende een lange periode.
De beginselverklaringen waarmee ik elk onderdeel ben begonnen
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vertegenwoordigen de standpunten die ik op dit moment inneem. In
de uitwerking van elk onderdeel leven leermeesters voort en veranderen benaderingen van de kunsttheorie. Het vakgebied leeft van discussies. Concrete ervaringen en voorbeelden die ik beschreven heb
moeten duidelijk maken dat een ding vooropstaat in mijn visie op het
vakgebied: dat is de onophoudelijke nieuwsgierigheid, betrokkenheid
en liefde voor kunst zelf.
In onderdeel 4 heb ik een aantal theoretische invalshoeken
besproken die in het vakgebied een grote rol spelen. Theorievorming,
je bezinnen op de wijze waarop je vragen stelt aan het vakgebied, verbanden legt, is sterk gebonden aan de algemene politieke en maat-
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schappelijke situatie van de tijd waarin je leeft. Modieuze filosofi-

30

sche concepten kunnen leiden tot een frisse blik op de relaties tussen
kunst en maatschappij, maar kunnen ook een dwingend keurslijf blijken, en het zicht op het kunstwerk zelf verduisteren. Een theorie is
een denkmodel, een hulpmiddel voor onderzoek, soms een resultaat
van vernieuwend onderzoek. Het is mijn stellige overtuiging dat
theorieën slechts deugen (om dat ouderwets woord maar eens te
gebruiken) als ze een genuanceerd en verhelderend beeld van kunstwerken tot stand brengen en een bijdrage leveren tot het betekenisvol
(voort)leven van kunstwerken.

