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Time Based Media legt de nadruk  op het ontwerpen van interactieve-
lineaire en non-lineaire media. 
Communication and Graphic Design legt de focus  op grafisch ontwerp 
en branding 

Met de start van de opleiding Art, Communication and Design is de inbedding van 
de docentenopleiding BKV in een krachtige beeldende omgeving van waaruit nieuwe 
impulsen kunnen ontstaan in beginsel gerealiseerd. Wederzijdse beïnvloeding door 
beide opleidingen zal, zoals eerder opgemerkt,  in de nabije toekomst de totale kwaliteit 
van de sector Beeldend versterken.

Tot slot

Via onze studenten en afgestudeerden maken leerlingen en cursisten in de binnen- 
en buitenschoolse kunsteducatie kennis met de kracht en  noodzaak van de verbeelding. 
De rol van onze studenten is in dit opzicht misschien wel belangrijker dan ooit. 
Immers, door verregaande bureaucratisering en technocratisering van onze 
samenleving is er steeds minder aandacht voor de diversiteit  en uniciteit van mensen 
en hun denkbeelden en gevoelens. Format-denken, scorebord- management en op 
politiek niveau prediken van angst voor ‘het andere’ zijn uitingen van een ontwikkeling 
die de verbeelding verhinderen een voet aan  de grond te krijgen. We zien in dit opzicht 
ook voor  de opleiding ArtCoDe een belangrijke taak weggelegd. Studenten zullen door 
middel van hun beeldende interventies in de ruimtelijke werkelijkheid toeschouwers 
confronteren met de fantastische wereld van de verbeelding. De verwondering die wordt 
opgeroepen zal een motief zijn om vaker kennis te willen maken, zowel praktisch als 
beschouwelijk, met de beeldende kracht van de producten die de ArtCoDe-abituriënten 
tot stand brengen. Op deze wijze leveren onze opleidingen een bijdrage aan hun sociaal- 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Jos van Hest, sectorleider Beeldend
Heddy van Asten, studieleider DBKV
Gitta Pardoel, studieleider ArtCoDe

      
DE ACADEMIE, 

EEN KLEINE GESCHIEDENIS
- Tijn Vaes -

“Talent is een mes dat aan twee kanten snijdt. Wat je geschonken krijgt, is niet echt van jou. 
Echt goede kunst is iets waar je aan moet werken, mee moet worstelen, in je macht 

moet zien te krijgen.”

Sarah Thornton, kunsthistorica en sociologe, auteur van het prikkelende en tevens 
vrolijk stemmende Seven Days in the Art World ontlokte aan Paul Schimmel, 
hoofdconservator van het Museum of Contemporary Art (Los Angeles) het boven-
staande antwoord op de vraag ‘Hoe word je een goed kunstenaar’? De vraag is, evenals 
het antwoord misschien wel van alle tijden, zij het met accentverschillen. Het kwalitatief 
goede kunstenaarschap vraagt nu –en eigenlijk al sinds het begin van de 20ste eeuw- een 
andere kritische houding dan voorheen, een voortdurende zoektocht vooral, bereidheid 
tot onvoorwaardelijke werklust en een worsteling met het niet vanzelfsprekende, met het 
onvoorspelbare! Aanleg en talent worden hierbij voorondersteld.
In één van de essays in het genoemde boek heeft Thornton op haar beurt gepoogd te 
achterhalen wat een ‘goede kunstacademie’ teweegbrengt bij leerling en kunstenaar. 
Daarbij fileert de kunsthistorica indirect het doel en het onderwijs van de academie. 
Haar historische achtergrond, evenals haar sociologische belangstelling verraden een 
sterke interesse in recente ontwikkelingen in kunst en kunstonderwijs.1

Eenvoudig en ‘tijdloos’, zo lezen we, is Paul Schimmels antwoord. Vooral het tweede 
deel ervan benadrukt de voorwaarde die aan de totstandkoming van kunst moet 
worden gesteld. Van de (aankomende) kunstenaar worden buitengewone inspanningen 
verwacht, waarvan, zij het met een wisselende kleuring, in wezen altijd sprake is geweest. 
De huidige academie is in het beste geval een omgeving waarin de door Schimmel 
genoemde zaken worden uitgelokt, geleerd en gekoesterd. En anders misschien dan in 
het verleden, in een wereld die meer dan ooit onderhevig is aan verandering.
Dit artikel wil enig inzicht verlenen in de rijke, evenwel soms turbulente geschiedenis 
van de West-Europese academie voor kunst. Ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor 

.



de academie. een kleine geschiedenis  / 1312

veranderingen van de bedoeling en het functioneren van de academie vormen hierbij de 
leidraad. Haar oorsprong treffen we aan in de 15de eeuw, in het vruchtbare bella Italia, 
om in de eeuw er opvolgend tot een ‘school’ uit te groeien die haar plaats inneemt in de 
– intellectuele- (kunst)wereld van het schiereiland. De academie verwerft er status en 
wordt beschouwd als een algemeen gerespecteerd instituut. Het inspireert tot navolging!
Tijdens de 17de eeuw neemt Frankrijk hierin het voortouw en adapteert de ideeënrijkdom 
van de Italiaanse accademia; Franse academies worden vanaf dat moment maatgevend 
voor het aanzien van de kunsten. Uiteraard ondervindt de dominantie van de Franse 
académie waardering, maar lokt zij ook afwijzende reacties uit, in het laatste geval vooral 
buiten Frankrijk. Gedurende de 18de en 19de eeuw raken haar fundamenten meer en meer 
aangetast. Nieuwe, vaak maatschappelijke en economische eisen die aan de academie 
worden gesteld, concurreren met het oorspronkelijk Franse doel van het instituut.
De 20ste eeuw laat vervolgens verschillende richtingen zien waarin de academie zich 
ontwikkelt. Minstens één ervan, het Bauhaus, heeft de wens een bijdrage te leveren aan co-
herent nieuw onderwijs. Het wil met behoud van vakmanschap breken met veel bestaande 
regels en zoeken naar nieuwe wetten. Het wil een vanzelfsprekende en tevens richting-
gevende plaats innemen in de samenleving. Deze historische schets eindigt met enkele, 
vooral speculatieve, gedachten over het verdere verloop van de academie voor kunst.
Aan deze kleine geschiedenis gaat een uitleg vooraf over de oorsprong van het begrip 
en het instituut ‘academie’. Het zal misschien niemand verbazen; de oorsprong vinden 
we in Griekenland waar de academie ooit een filosofische vraagstelling met betrekking 
tot de wereld nastreefde, een vraagstelling die zich op den duur heeft ontwikkeld tot 
een (natuur)wetenschappelijke onderzoekshouding. Wetenschap en kunst, zo blijkt, 
ondervinden tot op de dag van vandaag interesse van de academie, het instituut 
immers dat medebepalend is geweest, en nog steeds is voor de totstandkoming van de 
Westerse cultuur.

I
Het begrip ‘academie’: de Klassieke Oudheid en de middeleeuwen

Een eerste aanwijzing van het begrip academie treffen wij aan in de Griekse Oudheid.2 
Het gaat daarbij om een locatie die de naam droeg van ‘akadèmeia’. Deze was gelegen 
nabij de stad Athene. Daar, op die plek, onderwees de wijsgeer Plato (428/27-348/7 voor 
Chr.) vanaf ca. 385 voor Chr. zijn leerlingen.3 Uit overleveringen weten wij dat deze plek 
tot de verbeelding moet hebben gesproken. Zij bevond zich buiten, was voorzien van 
heiligdommen en werd omzoomd door een heilig woud dat gewijd was aan de Griekse 
held Akademus4.

Het begrip academie verwijst in wezen naar die bijzondere plek waar onderwijs in 
kritisch- filosofische vraagstelling werd onderwezen en genoten. Men leerde er denken. 
Om die reden werd de academie op den duur geassocieerd met een ‘school’ van wijsgerig 
denken. Het uitgangspunt van dit denken gold Plato’s vraagstelling met betrekking tot 
het waarheidsgehalte van betekenissen in de omringende werkelijkheid. Na de dood van 
Plato ontstonden uiteenlopende filosofische visies die de platoonse ‘school’, ook wel 
academie genoemd, hebben laten voortbestaan tot in 529 na Chr.5

De ideeën van de platoonse academie, maar vanaf dat moment gezien tegen de 
achtergrond van neoplatoonse opvattingen waarbij ook plaats was voor het filosofisch 
scepticisme, verspreidden zich tot in de zesde eeuw over de belangrijkste culturele 
steden van landen gelegen aan de Middellandse Zee. De samensmelting van de ideeën 
van het platonisme met het scepticisme werd merkbaar in de nieuwe filosofisch-
theologische visies van de vroege middeleeuwen.6

Het is niet aan de periode van de middeleeuwen te danken dat de academie in strikt 
klassieke zin letterlijk voort is blijven bestaan. Wel is het juist op te merken dat kennis 
van klassieke ideeën, waaronder die van Plato en Aristoteles (384-322 voor Chr.), dankzij 
de intellectueel sterk ontwikkelde Arabische cultuur in het dan nog barbaarse noorden 
van Europa terecht zijn gekomen en daar met aandacht werden bestudeerd. Tijdens de 
middeleeuwen geschiedde dit niet zozeer in wereldlijke geleerde kringen, vergelijkbaar 
met de academies uit de Klassieke Oudheid, maar vooral binnen de muren van de 
christelijke kloosters. En, geïnspireerd door die kloosters, aan verschillende hoven in 
West-Europa.7 Kloosterlingen hebben, ondanks het feit dat de klassieken niet door 
christelijke waarden werden gedragen (dus het paganisme waren toegewijd), een bijdrage 
geleverd aan de verbreiding van de klassieke denk- en leefwereld.8 Het onderwijs dat 
door de kloosterscholen werd verzorgd, besteedde veel aandacht aan de beoefening van 
de zeven vrije kunsten9. Dit gold ook later in de middeleeuwen, in de 12de eeuw, toen de 
eerste kathedraalscholen en universiteiten een consistent intellectuele bijdrage leverden 
aan de Europese cultuur.10

Samengevat kunnen we opmerken dat het woord academie enerzijds betrekking 
heeft op een (cultische) plek of locus, en dat het anderzijds verwijst naar een ‘school’ 
met wijsbegeerlijke doeleinden. Bovendien kan worden geconstateerd dat de status 
en de bedoeling van de academie zich in de Oudheid beperkten tot de intellectuele 
of ‘wetenschappelijke’ disciplines en geen buitengewone interesse toonden voor 
ambachtelijke en ‘artistieke’ vaardigheden, behalve waarschijnlijk wanneer deze 
onderwerp waren van een filosofisch discours.11

Anders dan wij nu gewend zijn, werden toen beeldende kunsten en architectuur niet 
bestudeerd en onderricht aan een academie. Dit gold ook gedurende de middeleeuwen; 
ten eerste omdat de oorspronkelijke betekenis van de academie tijdens deze 
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cultuurperiode amper nog bestond en ten tweede omdat ambachtelijke opleidingen en 
instituties hoofdzakelijk tot stand waren gekomen dankzij de dominante positie van 
gilden en meesterwerkplaatsen (ateliers) die eraan verbonden waren.12 De -verloren 
gewaande- betekenis van de academie werd pas in de 15de eeuw weer actueel; sindsdien 
is de academie bepalend geweest voor zowel intellectuele c.q. ‘wetenschappelijke’ als 
‘artistieke’ opvattingen.

II
Het humanisme en de betekenis van de ‘academie’ in de Italiaanse 15de eeuw

De humanisten in Italië waren zich bewust van de reikwijdte van de betekenis van de 
Klassieke Oudheid. Zij beschouwden zichzelf als enige en directe erfgenaam van deze 
in hun ogen glansrijke periode uit het verleden en oordeelden om die reden negatief 
over de eeuwen die zich bevonden tussen hun favoriete cultuurperiode en hun eigen 
tijd. De aanduiding van de periode van de middeleeuwen, door de humanisten 
in het Latijn medium aevum genoemd, getuigde van een negatieve waardering. 
Binnen humanistische kringen bestond de mening dat die eeuwen duister en 
onderontwikkeld waren. Deze kringen –door sommige 15de-eeuwse humanisten als 
accademie (It. meervoud) aangemerkt- meenden bovendien dat de middeleeuwen 
verantwoordelijk waren voor de negatie van het klassieke erfgoed.13

Het is niet zonder oorzakelijkheid dat de ideeën van de humanisten juist tot 
ontwikkeling waren gekomen in Italië. Ten eerste vormde het schiereiland ooit het 
middelpunt van een enorm rijk waar zich de Romeinse cultuur tot grote hoogte had 
ontwikkeld. Ten tweede waren zowel in als op Italiaanse bodem zichtbare sporen 
van die overrompelende cultuur achtergebleven. Ruïnes van Romeinse gebouwen, 
mozaïeken, beeldhouwwerken, gebruiksvoorwerpen en andere artefacten lagen 
er voor het oprapen; tezamen vormden zij het ene deel –het materiële- van de 
inspiratiebronnen voor de humanisten. Schriftelijke, in het Grieks en Latijn 
geschreven bronnen die vaak in eerdere eeuwen waren ondergebracht in (Italiaanse) 
bibliotheken van kloosters, kwamen in de openbaarheid en vormden het andere 
– geestelijke, intellectuele- deel van de inspiratiebronnen.14 De humanisten 
bestudeerden al deze heerlijkheden en luidden daarmee de cultuur van de Italiaanse 
renaissance in, die tot ver in de 19de eeuw synoniem heette te zijn met het ideaal van 
de Europese beschaving.15

Anders dan in de middeleeuwen waren de humanisten ervan overtuigd dat het 
menselijke bestaan niet de rust –otium- moest nastreven, maar diende te getuigen 
van “ononderbroken inspanning”.16

Vijftiende-eeuwse humanistische geleerden hanteerden bij tijd en wijle de Latijnse 
term academia.17 Dit werd gedaan om verschillende redenen. Zij doelden bijvoorbeeld 
op een plaats, waar men informeel bij elkaar kwam om deel te nemen aan dialogen 
over (vaak klassieke) literaire of filosofische onderwerpen.18 Ook rekenden zij de 
academie tot een plaats waar men zich overgaf aan contemplatie, ver verwijderd 
van het alledaagse leven. Dit laatste had iets weg van de oorspronkelijk kloosterlijke 
houding van de vita contemplativa, maar was in wezen een wereldlijke tegenhanger.19 
Contemplatie was voor de humanisten immers geen levensdoel op zich, maar 
voorzag in een tijdelijke noodzaak afstand te nemen van de “[...] actieve deugden
van het handelen”.20

In een enkel geval brachten zij, zoals de humanistische geleerde en filosoof Marsilio 
Ficino (1433-1499), het begrip academie in verband met een ideaal, dat wil zeggen 
met het ideële dat door de menselijke geest wordt voortgebracht. Met behulp van 
de geest was men immers in staat de complexiteit van de (platoonse) waarheid te 
doorgronden, zo veronderstelde Ficino.
Dit neemt niet weg dat vanaf 1462 Ficino, samen met Cristoforo Landini (1424-
1492) en Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), een heuse academie leidde, de 
Accademia Platonica die gehuisvest was in de villa van Cosimo de’ Medici te Florence.21 
De Accademia was een intellectueel centrum, van waaruit Ficino correspondeerde met 
filosofen van de gehele erudiete wereld van zijn dagen.22 Bovendien verzorgde hij er 
Latijnse vertalingen van Griekse filosofische werken23 en stelde hij er zijn verdediging op 
van de platoonse filosofie tegen de achtergrond van een christelijke context.24

Gedurende de 15de en 16de eeuw zijn in Italië verschillende academies opgericht, 
vaak op grond van klassiek intellectuele uitgangspunten.25 Plato en het aan diens 
ideeën verbonden neoplatonisme, evenals Aristoteles’ gedachtegoed, vormden het 
uitgangspunt van het denken van veel humanisten. De humanisten van de 15de eeuw 
hebben de verschillende, verspreide denkwijzen bijeengebracht en pogingen gedaan 
die te systematiseren. Achteraf gezien hebben zij zo een bijdrage geleverd aan het zich 
langzaam ontluikende nieuwe wereldbeeld van de renaissance. Bovendien hebben zij 
in die eeuw het initiatief genomen tot de oprichting van geleerde gezelschappen, 
bijeengebracht in academies. Zij hebben de wens gerealiseerd om zich onafhankelijk 
op te stellen tegenover de geïnstitutionaliseerde wetenschap, zoals die onder invloed 
van de Kerk en kloosters in de loop van bijna duizend jaar tot stand was gebracht. 
Terugkijkend kan de betekenis van de 15de-eeuwse academie beschouwd worden 
als een onafhankelijk instituut, dat in een even zo onafhankelijke omgeving haar –
meestal- onafhankelijke gedachtegoed aan gelijkgestemden meedeelde en onderwerp 
liet zijn van redelijk gestemde kritiek.
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III
De Italiaanse ‘academie’ en de wetenschappen in de 16de en 17de eeuw

Gedurende de 16de eeuw deed zich in Italië een uitbreiding voor van het aantal 
doeleinden dat de academie ging nastreven. Naast de eerder genoemde interesse in 
de klassieke filosofie nam die voor linguïstiek en filologie een grote vlucht. De stad 
Florence onder andere, werd op initiatief van enkele belangrijke families verrijkt met 
een aantal academies, dat wil zeggen genootschappen, die zich richtten op taal (het 
latere Toscaans).26 Families bleken echter niet alleen geïnteresseerd in taalkundige 
aspecten, maar ook in natuurwetenschappelijk (of empirisch) onderzoek. Aan dit 
onderzoek lagen onder andere verzamelingen van naturalia, exotica en mirabilia ten 
grondslag, die sinds de 15de eeuw om verschillende redenen als objects désirs werden 
beschouwd en bijeen waren gebracht door (vorsten)families. Gaandeweg de 16de 
eeuw nam men echter afstand van een oorspronkelijk louter filosofische bestudering 
van de natuur; ‘empirie’ raakte in de belangstelling.
De nieuwe aanpak van onderzoek werd onder andere gebezigd aan de Accademia dei 
Licei (1603). Deze academie gaf als eerste botanische studies in gedrukte vorm uit.27 
Aan dit nog steeds bestaande wetenschappelijk genootschap was onder anderen 
Gallileo Gallilei (1564- 1642) verbonden.28 De Italiaanse wetenschappelijke academies 
vormden een bron van inspiratie voor andere Europese geleerden en vorsten. Zo 
stichtte keizer Leopold I in 1652 de Academia Naturae Curiosorum (Schweinfurt, 
Duitsland), nu nog steeds onder de naam Leopoldina bekend. De Royal Society, te 
vertalen als ‘Koninklijke Academie van Wetenschappen’ ontstond in ca. 1645 (officiële 
stichting in 1660, op initiatief van koning Charles II) in Londen.29 De hier genoemde 
instituten hebben bijgedragen aan de emancipatie en professionalisering van de 
wetenschappen en dragen hier nog steeds aan bij. Tot slot van deze korte uitweiding 
over de academies met (natuur)wetenschappelijke ambities moet worden opgemerkt 
dat deze gedurende de volgende eeuwen overal ter wereld opgericht werden.30

De Florentijnse Accademia del Disegno en de kunsten

Zoals de filosofisch georiënteerde academies en ook de (natuur)wetenschappelijke 
academies dankzij de humanisten een drang tot emancipatie nastreefden, zo 
beantwoordde de educatie van schilders, beeldhouwers en architecten eveneens aan 
een wens tot emancipatie. De eerste officiële academie, de Accademia del Disegno 
in Florence, opgericht in 1563, is voortgekomen uit eenzelfde soort streven naar 
onafhankelijkheid, dus los van de gilden. Dit streven manifesteerde zich niet alleen 

in deze eerste academie maar kwam ook tot stand in even onafhankelijke en actieve 
Italiaanse ateliers.
De wens om onafhankelijk te zijn van de maatstaven van de gilden kondigde zich reeds 
aan in de tweede helft van de 15de eeuw, maar werd pas in de 16de eeuw gerealiseerd. 
Dit had alles te maken met een verandering in de waardering voor het intellectuele 
vermogen van de ‘kunstenaar’. De opvatting had postgevat dat hij niet langer als 
ambachtsman moest worden beschouwd, maar vooral als denkend schepper. Om die 
reden diende het nieuwe type ‘kunstenaar’ te beschikken over intellectuele kennis, 
derhalve over de ‘idea’.31 De opleidingen van de gilden voorzagen de facto niet zozeer 
in deze wens.32

De Accademia del Disegno was op instigatie van Giorgio Vasari (1511-1574) opgericht 
en stond onder politieke bescherming en controle van de hertog van Florence, tevens 
groothertog van Toscane, Cosimo I de’ Medici (1519-1574).33 Deze laatste voerde, samen 
met zijn remplaçant Vincenzo Borghini (1515-1580) en Michelangelo Buonarotti (1475-
1564) het bewind over deze academie. De academie verwierf internationaal aanzien 
en bevorderde de status van de kunstenaar door een afgewogen programma van 
educatie.34 Dit programma vormde op zijn beurt het uitgangspunt van veel nieuwe 
academies in de 16de eeuw in Italië en vanaf de 17de eeuw ook buiten Italië.
Hoe zag het programma van educatie er uit? Praktisch en theoretisch. Voor een 
deel van de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de eerder genoemde 
klassieke Artes Liberales, de Vrije Kunsten. Deze werden van evident belang 
geacht: de vakken die tot het trivium behoren waren dat omwille van hun aan de 
taalbeheersing gerelateerde beginselen. De retorica (welsprekendheid) bijvoorbeeld 
werd daarbij als de belangrijkste gezien, want welsprekendheid was niet alleen van 
toepassing op ‘de mondeling uitgedrukte verbeelding’, maar ook op de ‘in materie 
uitgedrukte verbeelding’.35 Een overtuigend gecomponeerd kunstwerk diende 
immers een logische, in de tijd opeenvolgende reeks handelingen te suggereren 
(weliswaar bijeengebracht in de ‘statische’ werkelijkheid van het kunstwerk), die 
achtereenvolgens ‘gelezen’ konden worden. De opbouw en de compositie begeleidden 
zo de kijker, stap voor stap naar de bedoelingen van de inhoud van het kunstwerk. 
Het was alsof een verhaal (istoria) werd verteld of ‘gelezen’ kon worden. Men kan zelfs 
beweren dat iemand die toen goed op de hoogte was van de regels van de retorica, dus 
van de welsprekendheid, in staat was een (beeldend) kunstwerk te interpreteren en 
op waarde te schatten.36

Arithmetica en geometria behoorden tot de uitverkoren vakken van het Quadrivium. 
Met behulp hiervan werden de beginselen van de centraal perspectief geleerd. Maar 
werden ook de ideeën over proportieleer van het menselijk lichaam én de architectuur 
uitgebreid bestudeerd. Daarbij speelde kennis van de anatomie, ontleend aan 
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klassieke beeldhouwwerken en de naakte mens zelf, een rol.37 Inzicht in de wiskunde 
werd als onmisbaar beschouwd.
Leermeesters die werden aangesteld om hun leerlingen te begeleiden waren niet al-
leen uiterst bekwaam in de beoefening van hun eigen ambacht, zij beschikten ook 
over het vermogen om kennis over het disegno bij hun leerlingen te bevorderen. 
De letterlijke betekenis van disegno is tekening. Vasari, die dit begrip hanteerde 
in zijn biografieën over kunstenaars en het waarschijnlijk als onderdeel van het 
leerprogramma van de Accademia del Disegno heeft geïntroduceerd, verleende 
hieraan nog een extra betekenis.38 Naast die van de tekening of het concept ging 
het hem vooral om de uitdrukking (expressie) die een gevolg was van intellectuele 
activiteit. Met andere woorden: het disegno had in Vasari’s ogen meer te maken met 
ideeën dan met louter tekening.
De leermeesters vervulden nog enkele andere taken, zoals het bezoeken van de 
werkplaatsen of botega’s waar de leerlingen hun werkzaamheden verrichten.39

Zij corrigeerden hun werk en controleerden de kwaliteit ervan voordat deze de 
werkplaatsen verliet, een zorg overigens waarvan ook sprake was bij de gildes.
In het algemeen kan men stellen dat de educatie van een academie het intellect 
als superieur beschouwde boven de handvaardigheid. Een goede beheersing van 
handvaardigheid werd als vanzelfsprekend verondersteld; die maakte het immers 
mogelijk ideeën tot uitdrukking te brengen.40 Om die reden werden kunstwerken 
merendeels beoordeeld op grond van intellectuele criteria. Leerlingen werden 
gestimuleerd om kennis te nemen van intellectuele beginselen. Deze varieerden 
van scholing in de Latijnse taal en letteren, in klassieke, Bijbelse en contemporaine 
historiën, maar ook in disciplines die betrekking hadden op de eerder genoemde 
wiskunde.41 Kennis van fysiognomie, zowel in theorie als door praktijk verworven, 
appelleerde aan de filosofische opvatting die samengevat beweerde dat ‘de natuur de 
leermeester is van de kunst’. Over deze zaken werden bovendien discorsi (gesprekken, 
voordrachten) georganiseerd.42

Alle hierboven genoemde aspecten maakten deel uit van het programma van 
de Accademia del Disegno in het bijzonder, en van de Italiaanse academies in 
het algemeen tijdens de renaissance.43 Nadere beschouwing laat zeer zeker 
verschillen zien in uitgangspunten en accenten tussen de Italiaanse academies. 
Dit overzicht beperkt zich tot een algemene indruk om zo enig inzicht te verlenen in 
het artistiek leerprogramma.

IV
De Nederlanden en de eerste ‘academies’ voor kunst in de 17de eeuw

Vanaf ca.1600 verspreidden de ideeën van de Italiaanse academies zich over Europa. 
Zo ook over de Nederlanden. Daar richtten kunstenaars incidenteel en op eigen initiatief 
een soort academie op in het eigen atelier. Waarschijnlijk maakte het uiteindelijke 
doel, namelijk het tekenen naar levend model het belangrijkste onderdeel uit van een 
opleiding.44 Onder anderen Rembrandt van Rijn (1606-1669) onderwees hierin in zijn 
atelier aan de Jodenbreestraat in Amsterdam45 en Gerard van Honthorst (1592-1656) 
hield praktijk in Utrecht. Heuse academies kwamen hier en elders echter zelden voor.46 
In het geval van de Nederlanden bijvoorbeeld oefenden de gilden, die eigen opleidingen 
verzorgden, nog steeds grote invloed uit op de scholing van schilders.47 Zo was de 
schilder David Teniers de Jongere (1610-1690) onderworpen aan de voorschriften van 
het schildersgilde van Antwerpen.
De behoefte aan kunsttheorie was in de Nederlanden (en erbuiten) evenwel groot. 
Dit had tot gevolg dat een aantal kunstenaars publicaties verzorgde waarin verschillende 
disciplines van de beeldende kunsten uiteen werden gezet. 
Deze publicaties van zogeheten ‘schilder’- en ‘tekenboeken’ dienden uiteenlopende 
doelen.48 Zij functioneerden als ambachtelijke en praktische leidraad voor kunstenaars. 
Soms ook werden ethische en esthetische uitgangspunten uiteengezet en in een 
enkel geval diende deze literatuur als historisch overzichtswerk49. Interessant is dat 
deze werken vaak geschreven werden vanuit persoonlijk ‘artistieke’ gezichtspunten, 
weliswaar met de (klassieke) canon in het achterhoofd.
Terwijl de Italiaanse kunsttheorie streefde naar eenduidigheid in haar betekenis 
(hetgeen, zoals verderop zal blijken, in nog sterkere mate het geval zou zijn bij de 
Franse kunsttheorie), heeft die eenduidigheid in de Nederlanden niet zozeer postgevat. 
Karel van Mander is echter wel een van de eersten geweest die de wens had, ondanks 
‘tegenwerking’ van de gilden, een soort van academie naar Italiaans voorbeeld in de 
Noordelijke Nederlanden te realiseren.50

V
De Franse Académie Royale de Peinture et de Sculpture, 1648;1663

Een heus grote stimulans voor het ontstaan van de academie in Frankrijk is de 
bemoeienis geweest van de Franse koning Lodewijk XIV (geboren in 1638; koning 
van Frankrijk van 1643 tot in zijn dood in 1715) met de positie van de kunsten. Reeds 
eerder, in 1635, tijdens de regeerperiode van Lodewijk XIII, was de Académie française 
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opgericht door Kardinaal Richelieu (1585-1642).51 Gedurende de 17de eeuw werden op 
initiatief van de Zonnekoning verschillende academies in het leven geroepen. Deze 
academies hadden betrekking op zowel ‘propaganda’, wetenschap52 als kunst. In het 
laatste geval waren de koning en zijn minister Colbert (1619-1683) van mening dat 
deze academies te belangwekkend waren om deze over te laten aan de mening van 
kunstenaars en schrijvers.53 Regels en criteria dienden in het leven te worden geroepen, 
dit alles uiteindelijk ten gunste van de onvoorwaardelijke grandeur van de vorst. 
Om die reden kwamen de verschillende academies onder supervisie van de regering te 
staan en waren de kunsten niet alleen van belang voor de koning en de adel, maar waren 
zij ook ter beschikking gesteld van de bourgeoisie. De koning werd tot hoofd benoemd 
van een voor dit doel in het leven geroepen administratieve organisatie. De academies 
werden geleid door directeuren; zij waren de belangrijkste adviseurs van de koning en 
zijn ministers. Zij werden beschouwd als specialisten van onbetwist gezag in de eigen 
kunstdiscipline. Zij bepaalden in alle opzichten de organisatie van de academies.
Voor dit artikel heeft de Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Koninklijke 
Academie voor Schilderkunst en Beeldhouwkunst) onze bijzondere aandacht. Deze 
academie werd opgericht in 1648 op initiatief van Charles Le Brun (1619-1690) en kreeg 
haar min of meer definitieve betekenis als gevolg van de reorganisatie van 1663. Het doel 
van de academie was vierledig.
Ten eerste diende het als instrument ter benadrukking van de positie van de koning in de 
beeldende kunst. Met andere woorden, de kunst diende als een soort propagandamiddel 
voor de vorst en diens daden te worden aangewend.54

Ten tweede was de academie in het leven geroepen om de beeldende kunsten te 
onderwerpen aan theoretisch onderzoek, om er bovendien regels aan te ontlenen en 
deze vervolgens te definiëren. De beeldende kunst en de kunsttheoretische geschriften 
van de Romeinse Oudheid, maar ook die van de Italiaanse renaissance vormden 
het oorspronkelijke gebied van onderzoek. Hieraan ontleenden theoretici (vaak 
kunstenaars) van de Franse Académie esthetische wetten die vervolgens in –sterk 
verfranste- regelgeving werden geformuleerd en vastgesteld. Een academie was toen 
niet zozeer een artistieke werkplaats waar men tekende, schilderde of beeldhouwde, 
maar een instituut waar met behulp van theoretische kennis de kunsten uitvoerig 
werden bestudeerd.55 Evenwel werd de theorie ondersteund door praktische beoefening 
van het metier, zoals geschiedde aan de École des Beaux Arts.56

Ten derde diende de academie als onvoorwaardelijk en leidend instituut teneinde de 
kwaliteit en het niveau van de kunst te waarborgen. Jaarlijks vanaf 1664, en vanaf 1737 
eenmaal in de twee jaar, werden hiervoor tentoonstellingen georganiseerd. Die trokken 
belangstelling van vakbroeders en connaisseurs en werden op den duur gezien als een 
belangrijk artistiek en sociaal evenement.57 Voorts werd het niveau gestimuleerd en 

bewaakt door de invoering van wedstrijden die, indien succesvol verlopen, leidden tot 
een verblijf van de gelauwerde leerling aan de Académie de France à Rome.58 Bovendien 
werden prijzen ingesteld voor schilder- en beeldhouwkunst, een streven dat, evenals de 
tentoonstellingen, bleef voortbestaan tot in de twintigste eeuw.
Het onderwijs dat verzorgd werd aan de Académie Royale de Peinture et de Sculpture 
was in beginsel ontleend aan regels die ooit van betekenis waren aan de Romeinse 
Accademia di San Luca (opgericht in 1593), waarvan Federico Zuccaro (1540-1609) 
directeur was. Professoren aan de Franse Académie werden alleen benoemd als zij 
van hoge geboorte waren en hun autoriteit hadden bewezen op het gebied van de 
historieschilderkunst of historiebeeldhouwkunst. In een enkel geval bekleedde 
een professor of een directeur de status van premier peintre du roi (‘eerste der 
hofschilders’). De professoren kregen supervisie overde tekenklas waar -theorie 
ondersteunend- tekenen naar gipsmodellen en naar het leven centraal stond. 
Bovendien werden studenten gestimuleerd om deel te nemen aan debatten over –
theoretische en praktische- aspecten van de kunst. Aan het Italiaanse vertrekpunt 
van Vasari’s inrichting van academieonderwijs ontleenden de Fransen het gebruik 
van colleges (conférences) over perspectief, anatomie en geometrie. Zo kunnen we 
concluderen dat het onderwijs aan de Académie sterk gericht was op (historisch) 
onderzoek. Daarnaast was het discours een vitale rol toebedeeld. Daarin werden niet 
alleen kritische noten gekraakt zoals in het geval van inhoudelijke onenigheid, maar 
werd ook uiting gegeven aan voortschrijdende inzichten die de regels van de academie 
aanscherpten. Vaak ook passeerden theorieën en uiteenzettingen van kunstenaars de 
revue.59 Het gehele curriculum van de Académie appelleerde bovendien aan le bon 
goût.60 Met de hantering van ‘de goede smaak’ verwierf de kunst groot gezag, namelijk 
een koninklijk gezag. Omdat dit gezag gebaseerd was op het principe van eeuwigheid, 
diende ook de kunst het eeuwige te benadrukken. De esthetische opvattingen van het 
classicisme appelleerden hieraan in de meest volmaakte zin.
Ten slotte –ten vierde-, bekleedde de Académie, overdrachtelijk gezien, de functie van 
kweekvijver, en feitelijk van stimulator van de kunstproductie. In haar functie van 
kweekvijver leidde zij talenten op en garandeerde zij daarmee een aanwas van kunstenaars 
voor de toekomst. Maar ook van (kunst)theoretici, professoren en vertegenwoordigers 
van andere hoge ambten, die noodzakelijk waren voor een organisatie als de Académie. 
De inspanningen van de hier genoemde betrokkenen werden dankzij de monopolie van 
de Académie uiteindelijk zichtbaar gemaakt in kunstwerken. De staat –lees de koning- 
verleende opdrachten, de academie was het geëigende instituut voor de uitvoering van 
die opdrachten.
De staat tenslotte, financierde de Académie en bepaalde daarmee indirect het 
functioneren en het doel van de Académie Royale de Peinture et de Sculpture.61 
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Meer nog, de Franse staat heeft overtuigend bijgedragen aan de verbetering van de 
status van de kunstenaar en de kunst. Een verbetering die in Italië gedurende de 15de 
eeuw schoorvoetend in werking was getreden en in Frankrijk, dankzij het koninklijk 
mecenaat, ten volle werd gerealiseerd.

De Franse Académie Royale d’Architecture, 1671

Tot nu toe is er alleen gesproken over de betekenis van de Académie Royale de 
Peinture et de Sculpture, en dus over het belang van de beeldende kunsten. We hebben 
hierbij gezien dat het doel van de academie uitging naar de bevestiging van de 
–absolute- positie van de vorst, het verzorgen van onderwijs waarvan regels, 
kwaliteitsbepaling en discours deel uitmaakten. Bovendien was de strategie van 
de academie gericht op de toekomst waarbij de traditie van de Franse kunst door 
nieuwe generaties in staat werd gesteld voort te bestaan. Door opdrachten verkregen 
kunstproductie was hiervan het resultaat.
Naast het belang van de Académie Royale de Peinture et de Sculpture dienen we ook 
die van de academie voor architectuur op te merken. Op te merken slechts, omdat het 
in deze beschouwing vooral gaat over de relatie van het instituut van de academie met 
de beeldende kunsten.
In het 15de- en 16de-eeuwse Italië echter werden schilderkunst, beeldhouwkunst en 
architectuur vaak in één adem genoemd. Architectuur werd daar toen vaak gebezigd 
door kunstenaars, zowel in praktijk als in theorie.62 Frankrijk beschouwde de 
architectuur daarentegen als een aparte discipline. Om die reden werd de bouwkunst 
in 1671 ondergebracht in een zelfstandige academie, de Académie Royale d’Architecture 
(‘Koninklijke Academie van Architectuur’). De bouwkunst van de Italiaanse 
renaissance speelde een belangrijke rol in de theorie en opvattingen over esthetica van 
het curriculum van deze academie. Het ging hierbij echter niet uit van “[...] slaafse 
navolgingen” van de traditie, maar van vindingrijkheid.63 Van een zekere willekeur 
was echter sprake; afhankelijk van de historische interesse van degene die de colleges 
verzorgde werd theorie in de verschillende stijlen gedoceerd. Er ontstond op den duur 
kritiek op de opleiding voor architect, omdat die vooral eenzijdig en te theoretisch van 
aard was en weinig aandacht besteedde aan de praktijk.

VI
De invloed van de Franse Académie gedurende de 18de en 19de eeuw: appreciatie en kritiek

Ontleende de Franse academie haar voorbeeld aan Italiaanse academies uit de 
renaissance, zo werd de Franse variant op zijn beurt richtlijn voor de meeste academies 
in Europa vanaf de late 17de eeuw tot in de eeuwen er opvolgend. Uiteindelijk heeft de 
invloed van de Franse academie zich in meer of minder gewijzigde vorm gehandhaafd 
tot in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Om iets van de eerste tekenen van dominantie van de Franse academie aan te tonen 
wijzen we op het feit dat sedert 1676 een intensieve samenwerking plaatsvond tussen 
de Académie Royale de Peinture et de Sculpture en de Accademia di San Luca. 
Ooit gold de 16de-eeuwse Romeinse academie (zie boven) als voorbeeld; in de 17de 
eeuw echter werd de Franse invloed op deze Italiaanse academie zichtbaar. Een ander 
voorbeeld van Franse hegemonie, waarvan al in de 17de eeuw sprake was, blijkt uit het 
feit dat verschillende Franse schilders directeur werden van buitenlandse academies.
De rollen bleken te zijn omgedraaid. Frankrijk bepaalde in het vervolg de mores, de regels 
en de artistieke smaak. Het instituut van de academie speelde daarbij een beslissende 
rol. In ca. 1800 telde de toenmalig geciviliseerde wereld ca. honderd academies. 
Bij de meeste academies draaide het rond de Franse opvatting die beweerde dat kunst 
geleerd kon worden dankzij regels. Regels, die overigens ten volle tot bloei kwamen 
dankzij het genie waarover de leerling beschikte. Het genie dat als noodzakelijke 
voorwaarde werd verondersteld om aan de academie te worden verbonden.
Dat neemt niet weg dat rond diezelfde eeuwwisseling het functioneren van de 
(Franse) academie aan verandering onderhevig was. In Frankrijk zelf hebben de 
maatschappelijke en sociale gevolgen van de Revolutie van 1789 grote invloed uitgeoefend. 
Zo was de academie door het ontbreken aan een vorst niet langer koninklijk en werd 
zij niet meer gefinancierd door de Kroon, maar door de nieuwe –postrevolutionaire- 
overheid.64 Onder andere werd zij door deze omstandigheden gedwongen haar koers 
te wijzigen in een meer commercieel uitgangspunt. Het langzame ontwaken van 
nationale industrie, zowel binnen als buiten Frankrijk, maakte dit ten dele mogelijk. 
Door die industrie ontstond de vraag naar een nieuw type -goed opgeleide– kunstenaar 
dat in staat was vorm te geven aan industriële producten. Kunst en commercie 
ontmoetten elkaar. De overheid zag in toenemende mate het als haar taak een leidende 
rol te spelen in het onderwijs van de academies en dientengevolge in de functie van 
kunst. Dit heeft mede geleid tot een toename van de vraag naar academies in de 19de 
eeuw. Dit had eveneens tot gevolg dat kunstnijverheid een plaats werd toebedeeld in 
daartoe geëigende kunstvakopleidingen,65 die weliswaar los stonden van de academies.66 
Veranderende omstandigheden, als gevolg van politiek of economie, waren voelbaar in 
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alle soevereine staten van dat moment; de academie vervulde een nationale taak.
De Royal Academy of Arts (1768) in Londen en de invloed van de Franse Académie 
Bemoeienis van de overheid betekende voor een enkele academie, zoals in het geval 
van de Royal Academy of Arts in Londen (opgericht in 1768), een onoverkomelijke 
inbreuk op de zelfstandigheid van de invulling van het curriculum.67 De Londense 
academie wist zich gedurende de 19de eeuw te ontwikkelen tot een ‘vrije’ school, waar 
jaarlijks een (verkoop)tentoonstelling van contemporaine kunst werd georganiseerd. 
De opbrengsten hiervan waren bestemd voor studenten en instituut. Het was een 
van de eerste academies ook die financieel onderhouden werden door particulieren. 
De Londense Academy werd daardoor economisch vrijwel onafhankelijk en om die 
reden vrij van inmenging van de politiek. Dankzij deze vrijheid werd er voorzichtig 
teruggegrepen op enkele ideeën van de pré- achttiende-eeuwse Franse Académie.68

Het Duitse idealisme, kritiek op de Franse Académie
In Duitsland waren de academies van Berlijn (opgericht in 1697; 1786) en Dresden 
(opgericht in 1705;1762) toonaangevend.69 Vooral in de 19de eeuw ontstond aan Duitse 
academies hevige kritiek op de Franse en Italiaanse rigide naleving van het klassieke 
ideaal. Hieruit bleek immers amper of geen ruimte voor de bijzondere eigenheid van 
het individu en van zijn genie; in Frankrijk, zo meenden Duitse academies, stond het 
genie ‘slechts’ in dienst van de regels. Dit Franse uitgangspunt werd door het Duitse 
idealisme afgewezen. Een van de wegbereiders van dit idealisme was Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832). Hij was sterk gekant tegen de ‘imitatiezucht’ die hij opmerkte 
in eigentijdse Franse en Italiaanse (bouw)kunst.70 Volgens hem diende een goed 
kunstwerk te getuigen van het experiment dat voortvloeit uit de vrije geest, en niet 
afkomstig is van een bij voorbaat rationeel geconcipieerd idee.
Bij enkele Duitse kunstenaars ontstond afkeer van mechanische navolging van 
het klassieke, van schematisering ook, zoals in het geval van gebaar en expressie. 
Le Brun’s Conférence sur l’expression générale et particulière (1688), ooit als 
pedagogisch idee met grote instemming ontvangen, werd aan het einde van de 18de 
eeuw als tiranniek beschouwd. De Duitse kunstenaars, over wie de mening bestond 
dat zij begiftigd waren met het door de natuur verkregen genie, streefden inventie en 
originaliteit na en achtten om die reden een vorm van ‘zelfexpressie’ noodzakelijk. 
Het kopiëren van klassieken diende niet langer een einddoel te zijn van de opleiding 
aan een academie, het werd slechts betekenis toegedicht bij aanvang van een studie. 
Vanaf 1840 ontstond aan de Duitse academies een toenemende belangstelling voor de 
oorspronkelijkheid van de kunstenaar, een belangstelling die appelleerde aan wat wij nu 
aan de denk- en gevoelswereld van de Romantiek toeschrijven. Langzaam verschoof de 
interesse voor het klassieke, zij het maar gedeeltelijk, naar de achtergrond.

VII
De Nederlanden en de erfenis van de Franse Académie tijdens de 18de en 19de eeuw

De Engelse en Duitse academies die hier tot voorbeeld hebben gediend, waren 
oorspronkelijk Frans georiënteerd. In het eerste geval apprecieerden zij de Franse 
ideeën om artistiek gezien onafhankelijkheid te verwerven en te behouden. In het 
tweede geval verzetten zij zich tegen de te grote Franse dominantie en hingen een 
nationaal-filosofisch gedachtegoed aan.
De situatie aan het inmiddels uitgebreide aantal academies in Nederland in de 18de en 
19de eeuw liet eveneens evidente invloed van de Franse Académie zien. Het curriculum 
van Nederlandse academies en tekenscholen was oorspronkelijk sterk Italiaans 
gekleurd geweest (denk hierbij aan Karel van Mander met zijn Haarlemse Academie), 
later streefden deze instituten meer de Franse smaak na. Deze goût Français ondervond 
verspreiding dankzij het fenomeen van de ‘geleerde schilder’ (Lat: pictor doctus) 
die uitblonk in theoretische kennis. De Luikenaar, maar in Amsterdam 
wonende en daar gevierde pictor doctus Gérard de Lairesse (1640-1711) heeft, 
dankzij zijn kunsttheoretische kennis van de Franse Académie een grote bijdrage 
geleverd aan de verbreiding van het Franse artistieke erfgoed in de Noordelijke 
Nederlanden.71 Hij hield ook een pleidooi voor de oprichting van een tekenacademie 
in Amsterdam naar Frans voorbeeld.72

We hebben eerder opgemerkt dat de historieschilderkunst het belangrijkste genre was 
dat deel uitmaakte van het onderwijs aan de Franse Académie. In de loop van de 18de 
eeuw ontstond in Nederland, naast dit algemeen gerespecteerde genre, een hernieuwde
belangstelling en waardering voor genres als het stilleven, landschap en genre-
schilderkunst. Deze belangstelling had te maken met de ‘herontdekking’ van 
‘Hollandse genres’ die afkomstig waren uit de Nederlandse kunst van de Gouden Eeuw. 
Met andere woorden: aan de verschillende academies werden in de 18de eeuw ook 
eerder niet als ‘academisch’ gewaardeerde takken van kunst gedoceerd.73

Gedurende de 19de en 20ste eeuw onderging het onderwijs aan de Nederlandse 
academies grosso modo ingrijpende veranderingen. Ten eerste werd in de 19de 
eeuw deelname van dilettanten aan het onderwijs, dat eigenlijk bedoeld was voor de 
vorming van professionele kunstenaars, ter discussie gesteld om vervolgens te worden 
afgeschaft.74 Dilettanten (zij die uit liefhebberij kunst of wetenschap beoefenen), 
vaak afkomstig uit de adellijke kringen en de gegoede burgerij, waren in Nederland 
opgekomen als gevolg van de verbreide ideeën van de Franse Verlichting in de 18de 
eeuw. Omdat het kunstonderwijs dat gevormd was naar Frans model getuigde 
van een sterk rationele inslag, en met gebruikmaking van regels gedoceerd werd, 
veronderstelde men dat ook ‘liefhebbers’ deel mochten nemen aan professionele 
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vorming. Dilettanten, zo leek het, hoefden in tegenstelling tot de aankomende 
kunstenaars echter niet te beschikken over de o zo noodzakelijke begaafdheid die 
talent veronderstelde en nog steeds veronderstelt.
Ten tweede, en dat deed zich vooral voor vanaf het midden van de 19de eeuw tot in 
de eerste decennia van 20ste eeuw, vond een verschuiving in de concurrerende positie 
van het (academisch) kunstonderwijs plaats en wel ten gevolge van een prangende 
maatschappelijke vraag. We hebben het al eerder gezien bij de postrevolutionaire 
ontwikkelingen in Frankrijk; ook in Nederland droeg de opkomst van industrie en 
bouwnijverheid bij aan de noodzaak van kunstvakonderwijs. Er werden om die reden 
opleidingen voor hoger onderwijs voor kunstnijverheid in het leven geroepen.75 

Het aantal academies voor bouwkunde, die al sinds de 18de eeuw bestonden, werd 
uitgebreid.76 Deze instituten namen hun plaats in naast de traditionele academies. 
De 19de-eeuwse tekenscholen, die evenals de academies van oudsher deel uitmaakten 
van het Nederlandse kunstonderwijs, werden op initiatief van de overheid ‘gedwongen’ 
zich aan te passen aan de tijd, dat wil zeggen dat zij “[...] voornamelijk dienden voor 
de nuttige kunsten.”.77 Bovendien ontwikkelde zich uit een enkele tekenschool, zoals 
het geval van de Rijksnormaalschool in Amsterdam (opgericht in 1884), een opleiding 
voor tekenleraren. Met deze opleiding werd aan de toegenomen vraag naar kwalitatief 
tekenonderwijs en het latere handvaardigheidonderwijs in het Middelbaar en Hoger 
Onderwijs tegemoet gekomen.
Het voert hier te ver ons alleen bezig te houden met de betekenis van de academie in 
Nederland. Maar wat opgeld deed voor de Nederlandse situatie gold in veel opzichten 
ook voor academies in het buitenland; academies en verwante scholen waren in veel 
gevallen niet langer alleen gericht op de ‘schone kunsten’ op zich, maar dienden ook 
commerciële doeleinden.78

Een enkele opmerking over de Nederlandse situatie moet nog worden gemaakt. 
In het geval van de 19de-eeuwse omstandigheden hebben wij ons beperkt tot de 
Noordelijke Nederlanden. België maakte gedurende de jaren 1815 tot 1830 deel uit van 
het Koninkrijk der Nederlanden, nadien werd het zelfstandig. België bezat in de loop 
van de 19de eeuw zeven academies, waarvan die van Antwerpen79 tot op de dag van 
vandaag van belang is voor het Nederlandse kunstleven.80

De oudste academie in de Noordelijke Nederlanden is die van ’s-Gravenhage, 
opgericht in de 17de eeuw, de jongste academies dateren uit de 20ste eeuw. In de 18de 
en 19de eeuw is een vijftal opgericht, al dan niet op instigatie van (stedelijke) overheid 
of vorst81. Nederland bezit nu tientallen academies, die ruwweg gezien in drie 
opzichten opleiden. Ten eerste in het ruime gebied dat de autonome kunsten bestrijkt. 
Ten tweede in hetgeen van betekenis is voor design en architectuur. En ten derde in 
het gebied waarbij sprake is van het kunstdocentschap. De Nederlandse academie 

voor kunsten heeft zich op den duur ontwikkeld tot een veelzijdig instituut, 
dat in toenemende mate een dialoog is aangegaan met een sterk aan verandering 
onderhevige vraag vanuit de politiek en samenleving.

VIII
De ‘academie’ in de 20ste eeuw

De oorsprong van de academie voor kunsten, zo hebben we gezien, bevond zich in 
het Italië van de 15de en 16de-eeuwse renaissance. Het belang hiervan drong al snel 
door in de toenmalige wereld; Frankrijk wierp zich in de 17de eeuw op als serieuze 
erfgenaam van het klassieke en renaissancistisch artistieke gedachtegoed. 
De koning riep de verschillende académies in het leven die deze erfenis op hun beurt 
onderbrachten binnen vastgestelde kunsttheoretische kaders. Frankrijk droeg bij aan 
een vooral rationele eenduidigheid van het doel van de kunsten. Gaandeweg de 18de 
en 19de eeuw werd getornd aan die eenduidigheid. Onder invloed van ideële, maar 
ook politieke en maatschappelijke omstandigheden werd deze verlaten en de functie 
van het onderwijs van de academie voor kunsten verruimd. De ‘schone kunsten’ 
die van oudsher werden gedoceerd en beoefend, stonden niet langer op zichzelf. 
Met andere woorden: het kunstonderwijs aan de academies werd ingericht naar 
de vraag van de tijd. Industrie, handel en nijverheid én kunstpedagogiek lagen 
ten grondslag aan die vraag. Zo ontwikkelde de oorspronkelijke zoektocht naar 
eenduidigheid van de kunsten zich tot de noodzaak van veelvormigheid. De klassieke 
betekenis die betrekking had op het principe van de eeuwige waarheid van de kunst 
werd in de 20ste eeuw voorgoed ter discussie gesteld, hetgeen een nieuw type 
academie tot gevolg had.

Het Duitse Bauhaus (1919-1933), nieuwe ideeën over kunsteducatie voor een nieuwe academie

Het nieuwe type academie werd vertegenwoordigd door het Staatliche Bauhaus, 
opgericht in Weimar door de architect Walter Gropius (1883-1969). Het laat achteraf 
gezien misschien wel een laatste daadwerkelijk vernieuwende bijdrage aan het 
academisch kunstonderwijs zien. Het Bauhaus had de wens midden in de samenleving 
te staan, het was tegelijkertijd kritisch op die samenleving en streefde een sociale utopie 
na. De ideeën waren revolutionair, bovendien bleken deze grote invloed te hebben 
uitgeoefend op het kunstonderwijs in de vorige eeuw.82 Enkele opvattingen van het 
Bauhaus vinden we ook nu nog terug.
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De oorspronkelijke gedachte en naamgeving van het Bauhaus verwijzen naar 
de middeleeuwse Bauhütten, vertaald als werkplaatsen of metselaarloges. 
Deze waren betrokken bij de bouw van gotische kathedralen. Praktische en 
theoretische scholing, vorming en arbeid die aan deze Bauhütten ten grondslag 
lagen, maakten de totstandkoming van deze godshuizen mede tot een hoogtepunt 
van de architectuurgeschiedenis.83 Weloverwogen organisatie en gestroomlijnde 
samenwerking tussen de verschillende (kunst)disciplines, die in de middeleeuwen tot 
verbluffende resultaten hadden geleid, vormden het voorbeeld voor de werkplaatsen 
van het Bauhaus. Met de invoering van de werkplaatsen zette het Bauhaus zich 
overigens af tegen het atelieronderwijs van de traditionele academies.
Het Bauhaus kwam tegemoet aan een eigentijdse wens waarbij sprake was van samen-
hang tussen architectuur, ‘schone kunsten’ en ‘toegepaste kunsten’.84 En bovendien, 
waarbij de band werd hersteld tussen de artistieke creativiteit en het handwerk, die, 
volgens de opvattingen van Walter Gropius, sinds de 19de eeuw sterk onder druk 
was komen te staan door de industriële revolutie.85 De nieuwe academie van Weimar 
verving de Grossherzoglich Sächsischen Hochschule für bildende Kunst en de voor-
malige Grossherzoglich Sächsischen Kunstgewerbeschule, waarvan de laatstgenoemde 
onder leiding stond van Henry Van der Velde (1863 – 1957).
Een jaar na het beëindigen van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) opende het Bauhaus zijn deuren. Weimar, de historische stad van de schrijvers 
en dichters Goethe en Schiller, herbergde sinds 1918 de zetel van de regering van de 
Eerste Republiek van Duitsland (tot 1933); hier werd gewerkt aan de totstandkoming 
van de nieuwe Duitse grondwet, ver verwijderd van het beladen en roerige Berlijn. 
Het lot van het Bauhaus hing voor een deel samen met de politieke omstandigheden 
waarvan sprake was tijdens het interbellum. Zo werd de academie van Weimar 
(Thüringen) in 1925 gedwongen te sluiten als gevolg van directe bemoeienis van politiek 
uiterst rechtse partijen, die in datzelfde jaar aan de macht waren gekomen. Het Bauhaus 
verhuisde naar Dessau, een industriële stad in opkomst, gelegen in Sachsen-Anhalt, 
waarna het na de overwinning van de Nationaal Socialisten tijdens de plaatselijke 
verkiezingen in 1932 naar Steglitz (Berlijn) uitweek. Met de machtsovername in 1933 door 
Hitler en diens inmiddels landelijk invloedrijke nationaalsocialistische partij werd het 
Bauhaus gedwongen definitief van het toneel te verdwijnen. Het werd door de politiek 
beschuldigd van ‘cultureel bolsjewisme’. De academie van het Bauhaus, en daarmee 
het in beginsel vernieuwde kunstonderwijs, verliet Europa en werd voortgezet in de 
Verenigde Staten van Amerika, op persoonlijk initiatief van enkele Bauhausleden.86 
Na de Tweede Wereldoorlog waaierden de ideeën van het Bauhaus, zoals eerder gezegd, 
terug uit over het kunstonderwijs in Europa.87

Het ca. 14-jarige bestaan van het Duitse Bauhaus heeft drie perioden gekend die 

samenvallen met de hierboven genoemde gedwongen verhuizingen. Drie perioden die 
ieder gekenmerkt werden door een eigen accent in het doel van de academie, derhalve 
in het kunstonderwijs dat er werd gegeven. Samengevat komt het op het volgende neer:
Ten eerste de Weimarperiode (1919- ca.1925). Gedurende deze periode stond de 
academie onder leiding van de architect Walter Gropius. Tijdens zijn bewind ontstond 
een weloverwogen curriculum dat bestond uit Vorlehre -ook wel Vorkurs genoemd- 
voor de tijdsduur van een jaar, gevolgd door een driejarige periode van Lehre.88 
Onmiddellijk bij zijn aantreden slechtte Gropius de grenzen tussen handwerklieden en 
kunstenaars met als doel, zoals al eerder is opgemerkt, het samengaan te bevorderen van 
de verschillende (kunst)disciplines en architectuur.89 Gropius verzette zich, historisch 
gezien, tegen deze scheiding die in wezen terugging op het ontstaan ervan tijdens de 
Italiaanse renaissance. In de 19de eeuw werd die scheiding nogmaals, maar toen door 
de opkomende industrialisering benadrukt.
In 1922 besloot Gropius, ondanks zijn twijfel over de ‘eigenheid’ van de machine, 
samenwerking aan te gaan tussen de ‘schone kunsten’, industrie en commercie.90 
Dit had gevolgen voor het onderwijs van het Bauhaus; het was gebaseerd op een tweeledig 
uitgangspunt dat naar eenheid streefde, namelijk een opleiding te zijn voor kunstenaar 
én ambachtsman in één. Formlehre, waarbij de basisproblematiek lag besloten in het 
onderzoek naar de ‘vorm’, werd in samenspraak met de leerling ontwikkeld door de 
Meister der Form (dat wil zeggen de kunstenaars, onder wie Gropius, Itten, Kandinsky, 
Muche, Klee en Schlemmer). De werkplaatsen waar zich het principe van de Werklehre 
afspeelde, werden geleid door zowel de Meister der Form als de Meister des Handwerks 
(ambachtsman of technicus). Beiden ‘trainden’ artistieke en ontwerpvaardigheden bij 
de leerlingen, maar ook technische en kunstvaardigheden.
De karakteristieke esthetische taal van het Bauhaus diende als uitgangspunt; 
op den duur werd zij, dat was immers het doel, van betekenis voor een breed publiek. 
Het Bauhaus voer gaandeweg een meer constructivistische koers dan de eerder 
gebezigde ‘expressionistische’ en vanaf 1923 trad een functionalistische tendens 
in werking. Het functionalisme werd zichtbaar in alle kunstdisciplines en in de 
architectuur.91 Bovendien behoorde technische reproduceerbaarheid nu tot een van de 
belangrijkste doelen van het onderwijs. Hierop volgde, ten tweede, de Dessauperiode 
(ca. 1925-ca. 1928), waarin de functionaliteit van nog grotere betekenis voor het Bauhaus 
(ook Hochschule der Gestaltung genoemd) werd dan voorheen. Architectuur was 
gegrondvest op wetenschappelijke en technologische uitgangspunten. Onderricht 
in kunst en ambacht werd beoefend in metaalwerkplaatsen (onder leiding van 
László Moholy-Nagy) en meubelwerkplaatsen (onder leiding van Marcel Breuer). 
Deze werkplaatsen werden beschouwd als laboratoria voor het bedenken van prototypen 
voor industriële massaproductie. Daarnaast kwam ook de textielwerkplaats van de 
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grond en werden de disciplines van het muurschilderen, typografie, ceramiek, sculptuur 
(gebaseerd op systematische studie van basisvormen) en fotografie als relevante vakken 
onderwezen en beoefend.92

In 1927 onderging de Dessau-academie een reorganisatie op initiatief van de architect 
Hannes Meyer (1889-1954). Wat het architectuuronderwijs betreft werd het meer 
systematisch en wetenschappelijk. De oorspronkelijke esthetische overwegingen 
van het Bauhaus werden wat naar de achtergrond verschoven. Gropius trok zich om 
verschillende redenen in 1928 terug en vestigde zich in Berlijn als zelfstandig architect.
De derde periode werd ingeluid door het nieuwe directeurschap van de overtuigde 
marxist Meyer. Zijn politiek-idealistisch geëngageerde opvattingen werden 
weerspiegeld in het programma van het Bauhaus. Volgens hem was het Bauhaus in 
Dessau geen artistiek, maar een sociaal en maatschappelijk fenomeen. Het doel van de 
academie lag immers in de maatschappij, die haar van taken voorzag. Meyer voerde een 
rigoureus functionalisme in dat gebaseerd was op economische, technische, sociale en 
psychologische factoren. De academie muntte uit in efficiency, echter des te minder in 
het experiment. Dit alles had verwijdering tot gevolg; verschillende Meister der Form, 
die vanaf de oprichting verbonden waren aan het Bauhaus, verlieten de academie.93

In 1930, achteraf als de vierde periode van het Bauhaus aangemerkt, werd Meyer 
vervangen door de functionalistische architect Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). 
Hij liet Meyer’s opzet van het Bauhaus als school voor architectuur intact en ten behoeve 
daarvan introduceerde hij cursorisch onderwijs in design, schilderkunst en fotografie. 
Sociaal- maatschappelijke efficiency in samenhang met hoge esthetische normen werd 
tijdens zijn directeurschap nagestreefd.
Even nog, tot 1932, zou het Duitse Bauhaus blijven bestaan. Niet langer in Dessau, maar 
nabij Berlijn. Mies van der Rohe heeft getracht het Bauhaus uit handen van de nieuwe 
politieke machthebbers te houden. In 1933, de reden is inmiddels bekend, viel definitief 
het doek voor deze, in wezen nog jonge academie. Het Bauhaus zou er gedurende de 
volgende twaalf jaar worden beschouwd als ongewenst, als entartet.

De ‘academie’ na de Tweede Wereldoorlog: DDR en Sovjet-Unie

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel in de wereld van de academie voor kunst 
in West-Europa. De invloed van het Bauhaus op het kunstonderwijs verkreeg weliswaar 
een nieuwe impuls, maar kende niet in de mate als voorheen het experimentele en 
maatschappelijke engagement. Van de oorspronkelijk integrale opzet van het curriculum 
bleven slechts losse ‘fragmenten’ over. Sommige academies en kunstnijverheidscholen 
adapteerden die ‘fragmenten’ en poogden deze, in samenhang met de ontwikkelingen 

van de naoorlogse tijd, van een nieuw elan voor het kunstonderwijs te voorzien.
In Midden-Europa verliep een en ander evenwel iets anders. Grosso modo bleven de 
ideeën van het Bauhaus (vooral met betrekking tot architectuur, meubel- en toegepaste 
kunst, evenals vormgeving) tot eind jaren 1960 behouden in de Deutsche Demokratische 
Republik (gesticht in 1949), die een marxistische ideologie als staatspolitiek 
voorstond.94 Deze politiek sloot aan bij het vooroorlogse sociaal-idealistische streven 
van het Bauhaus, maar transformeerde dat streven op haar beurt in een sociaal-politieke 
ideologie van ‘gelijkheid’. Zij zag het liefste dat iedere socialistische staatsburger zou 
wonen in formalistische zowel als pragmatische architectuur, waarvan de vertrekken 
waren gemeubileerd met schöne Wohnraummöbel uit Typenserie 602.95

De andere, wat traditionelere DDR-academies hebben van oudsher veel aandacht 
besteed aan techniek en vakbekwaamheid, evenals aan (marxistisch-) historisch en 
(kunst)theoretisch bewustzijn.96 De kunstvakken die werden gedoceerd dienden in 
wezen een groter ideaal dan de kunst alleen.97 Dat ideaal was politiek georiënteerd. 
Al in het begin van de jaren 1980 tekenden zich veranderingen af binnen de muren 
van de Oost-Duitse academies. Na 1989, dat wil zeggen, na de ‘val van de muur’ 
zochten deze instituten nadrukkelijk aansluiting bij de ontwikkelingen in de kunst 
van West-Europa.
Het kunstonderwijs aan de academies van de Sovjet-Unie (opgericht in 1922) stond 
sinds het aantreden van Jozef Stalin (1924-1953) en zijn opvolgers in dienst van de 
communistische partij-ideologie. Het reikt te ver hieraan uitgebreid aandacht te 
besteden, maar kort en krachtig gezegd was het kunstonderwijs sterk traditioneel 
georiënteerd, waarbij sociaal-realistische tendensen zichtbaar waren gemaakt in 
schilder- en beeldhouwkunst, en de (officiële) architectuur bovendien uitmuntte 
in een mengvorm van classicistische en formalistische vormentaal met gebruik-
making van politiekretorische symboliek. Het kunstonderwijs was streng en 
strak georganiseerd. Wat gold voor de DDR, ging ook op voor de Sovjet-Unie; na 
haar  ineenstorting breidde de Europese kunstwereld zich uit. De ideële grenzen tussen 
West- Europa enerzijds en Midden- en Oost-Europa anderzijds werden 
eindelijk opgeheven98. Artistieke grenzeloosheid hield de belofte voor de toekomst in.
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Besluit
De ‘academie’ na de Tweede Wereldoorlog: West-Europa. Een toekomst? Een slotbeschouwing

Tot slot terugkerend naar de naoorlogse situatie van de academie in West-Europa, 
dan kan men wellicht stellen dat deze vier richtingen liet zien. Een enkele is inmiddels 
passé, andere zijn nog steeds van (relatieve) betekenis of verkrijgen misschien betekenis 
in de toekomst. Zij hangen samen met opvattingen van de tijd waarin zij zijn ontstaan.
Ten eerste is daar de richting die haar voorkeur voor de traditie wenste te behouden, 
te cultiveren en uit te dragen. Zij was conservatief in haar denkbeelden, maar meende 
beheersing van techniek en figuratieve vormentaal als vereisten voor geslaagd 
academieonderwijs voorop te moeten stellen.99 Kennis van het verleden was onmisbaar 
en toonde om die reden weinig bemoeienis met de toekomst. Hoe opmerkelijk ook, 
de traditionele opvatting van de academie is in wezen nooit verdwenen; zij beschouwt 
die als zeer gewenst, vooral om inzichten te verwerven in even traditionele theoretische 
als praktische methoden.100 Of om er ethische en esthetische betekenissen aan te 
ontlenen of er aan toe te schrijven.101

Ten tweede de richting aan de academie die aansluiting zocht bij de kunst van de 
(vooroorlogse) avant-garde, met als inspiratoren kunstenaars van de eerste generatie 
van modernisten, onder wie Pablo Picasso en Henri Matisse, maar ook het Bauhaus en 
andere artistiek-ideële instituten. Het vaak ‘rationele’ en ‘objectieve’ vormonderzoek, 
de zoektocht naar ‘relatieve’ of ‘absolute’ abstractie, de beheersing van techniek en 
(kunst)theorie maakten deel uit van het curriculum. Zo af en toe werd Cézanne daarbij 
post mortem uitgenodigd om over de ‘zuiverheid’ ervan te waken. De toekomst werd 
toevertrouwd aan al het nieuwe! Ook nu wordt het vormonderzoek aan academies 
als belangwekkend beschouwd. Het draagt immers bij aan de bewustmaking van de 
Eigengesetzlichkeit, die op zijn beurt het ‘loslaten’ van figuratie en van anekdotische 
betekenissen nastreeft.102 

Ten derde is er de richting waarin zich de dominantie van het concept manifesteerde. 
Men ging er vanuit dat de creërende geest uit was op het zich innerlijk realiseren van 
ideeën van verschillende omvang en diepgang (concepten), ideeën die van belang 
werden geacht voor het (eventuele) plaatsgrijpen van een vervolg, het scheppingsproces, 
teneinde over iets concreets te beschikken (namelijk het ‘kunstwerk’). Het concept 
voldeed vaak, concretisering ervan werd minstens zo vaak tot een minimum aan (beeld)
betekenissen beperkt. In wezen ging het over de genesis in al haar stadia en facetten. 
Daarbij was altijd sprake van een ‘begin’, er bestond echter geen absolute noodzaak 
voor ‘voltooiing’. Kritische maar evenzo subjectieve beslissingen van de conceptualist 
bepaalden de geslaagdheid ervan. Aartsvader Marcel Duchamp heeft voor deze 
opvatting ooit de eerste steen gelegd, waarop inmiddels een steeds meer uitdijende 

elevatie is opgetrokken, reikend tot ver boven de wolken. Het conceptualisme biedt 
veel, meent zelfs onbegrensde mogelijkheden te realiseren en is misschien hierom niet 
weg te denken uit het curriculum van de meeste academies van vandaag.
Ten vierde verscheen de richting die onder andere ‘het spel’ met het citaat betrof, 
de ‘ongebreidelde logica’ van de (toevallige) samenvoeging, waarbij verleden en 
heden op a- historische wijze -want binnen het postmoderne kader niet noodzakelijk 
causaal- werden gecombineerd. Het ging over het spel der herkenning, mogelijk met 
vervreemding tot gevolg, die met ongeremd plezier werd beoefend door zijn immer jonge 
schepper, de postmoderne homo ludens. Techniek en figuratie werden in alle mogelijke 
combinaties onderzocht en uitgewerkt, in de hoop op enig theatraal en magisch 
effect. Ondanks het spelelement is zij beslist van betekenis gebleken voor academies. 
Of het postmodernisme er nu nog gebezigd wordt is de vraag.
Ten slotte geldt de richting die misschien nu speelt –het is slechts speculatief bedoeld-!, 
de richting waarbij de academie, meer nog dan voorheen, zich lijkt te ‘moeten’ 
onderwerpen, of overgeven liever, aan de schier eindeloze mogelijkheden die onze 
wereld op dit moment en wellicht ook in de toekomst biedt. We denken daarbij aan 
de onuitputtelijke bronnen van kennis die op even onuitputtelijke wijze geraadpleegd 
kunnen worden. Of aan de complexiteit van de (natuur)wetenschappen en techniek en 
de grote verscheidenheid aan specialismen, die ook door de (toekomstige) kunstenaar en 
kunstpedagoog, wanneer zij dat noodzakelijk achten, geraadpleegd wordt. We denken 
aan het wellicht meest gecompliceerde: de continue verandering van het wereldbeeld 
waarbij communicatie, globalisering en interculturaliteit op een niet aflatende wijze 
een rol spelen. De vraag doet zich voor of een academie bij machte is deze waaier van 
mogelijkheden toe te laten in haar onderwijs, zonder dat het zal leiden tot een soort 
van Babylonische spraakverwarring. Zij zal gedwongen worden om keuzes te maken, 
waarmee zij tegelijkertijd in de gelegenheid is zich te onderscheiden van andere 
academies. Waardoor zij in het beste geval binnen haar eigen kaders in de gelegenheid 
is te excelleren om talent tot ontwikkeling te kunnen brengen. Want, ondanks het feit 
dat de benaming van de academie teruggaat op de betekenis van een klassiek en rijk 
verleden, is het juist zaak te voorkomen dat zij als instituut in de toekomst betekenisloos 
wordt.103
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BRONNEN
TIJN VAES - DE ACADEMIE, EEN KLEINE GESCHIEDENIS

Thornton, S., Art. Achter de schermen van de kunstwereld [Seven days in the Art World, 

2008], Amsterdam, 2009, pp.67-97. Het essay is getiteld ‘De kritiekles’, waaruit het citaat 

van Schimmel afkomstig is (p.96).

Ten behoeve van deze beschouwing is, naast de hierna genoemde literatuur gebruik 

gemaakt van Turner, J. (ed.), The Dictionary of Art [in het vervolg aangegeven als D.A., I, 

1996], London/New York, 1996, alsmede van Grafton, A. and others, The Classical 

Tradition [in het vervolg aangegeven als C.T., 2010] Cambridge, Massachusetts and 

London, 2010; Voor verdere oriëntatie ten behoeve van het onderwerp ‘academie’, zie: 

Encyclopedia of World Art, New York/Toronto/London, 1963 (1971) evenals Bergin, T. and 

Speake, J., The Encyclopedia of the Renaissance, New York, Oxford, 1987.

Over de betekenis van de academie in het algemeen en de academie van beeldende kunst 

in het bijzonder zie de indertijd gezaghebbende studie van Nikolaus Pevsner, Academies of 

Art. Past and Present, New York, 1940

(1973), pp.1-24; zie ook Boschloo, A.W.A. and others (ed.), Academies of Art, between 

Renaissance and Romanticism, ‘s-Gravenhage, 1989 [Leids Kunsthistorisch Jaarboek V-VI 

(1986-1987)], pp.10-13. Deze bijdrage beperkt zich tot de academies van beeldende kunst.

Volgens overleveringen was het woud van de Attische held Akademus oorspronkelijk een 

cultische plek die gewijd was aan de godin van de wijsheid, Athena. Het woud was begroeid 

met olijfbomen die volrijpe vruchten droegen en wier oliën werden gegoten in schitterend 

beschilderde vazen die als prijs dienden voor de winnaars van de Panatheense spelen.

Enkele jaren nadien, in 532, werd de Academie van Athene definitief gesloten op gezag 

van keizer Justinianus I (de Grote, 527-565).

Zoals bijvoorbeeld Isidorus van Sevilla (560-636) in zijn Etymologiae (8.6.II) opmerkte 

dat veel zaken onzeker zijn, dat zij verborgen zijn, want door God als bovenmatig werd 

beschouwd. Dat neemt niet weg, zo vervolgt hij, dat veel begrepen kan worden met de 

zintuigen en verstaan met het verstand. Zie C.T., 2010, p.1.

Lendering, J., Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur, Amsterdam, 2009, 

pp.56-71; Een voorbeeld is het Karolingische hof van Karel de Grote (742-814) en dat van 

zijn opvolgers tot ca. 1002 (Otto III, als laatste Karolingische vorst). Aan deze hoven toonde 

men veel interesse voor de klassieke, vooral Romeinse cultuur. Zo waren bijvoorbeeld de 

artes liberales (‘Vrije Kunsten’) bij Karel de Grote bekend. Dit maken wij op uit Einhard’s 

biografie over de vorst, de Vita Caroli Magni, geschreven rond 830. Hieruit blijkt dat Karel 

de Grote de “Artes liberales studiossime coluit ...” (“de Vrije Kunsten beoefende met veel 

ijver ...”). Zie Einhard, (ed.), De Rynck, P, Het leven van Karel de Grote [Vita Caroli Magni], 

Amsterdam, 1999, p.42.

Lendering, J., 2009, pp.53-56.

De zeven vrije kunsten, van oorsprong bedoeld voor de geestelijke opvoeding van vrije 

burgers, raakten rond de eerste eeuw van onze jaartelling in zwang in de Romeinse cultuur. 

Zij omvatten twee gebieden, het trivium en het quadrivium. Tot het trivium werden de 

volgende disciplines gerekend: grammatica, retorica en dialectica. Het quadrivium had van 

doen met aritmetica, geometria, astronomia en musiké. De middeleeuwse christelijke 

opvatting bekroonde deze disciplines bovendien met de theologie.

Verger, J., Universiteiten in de middeleeuwen, Bussum, 1978 [Les universités au Moyen Age, 

1973], hoofdstuk 1; zie ook Lendering, J., 2009, hoofdstuk 5.

Sinds de Klassieke Oudheid is er sprake van een normatief onderscheid tussen de artes die 

voortkomen uit de geest en artes die een gevolg zijn van lichamelijke inspanning, zoals die 

van de ambachtsman. De eerste vorm van ars werd van oudsher beoefend door vrije burgers 

(zie ook noot 9), de tweede door hen die deze status niet bezaten, d.w.z. de slaven.; 

Zie bijgevolg voor het onderscheid tussen ‘vrije’ en ‘dienende’ artes: Eco, U., Kunst en 

schoonheid in de middeleeuwen [Arte e bellezza nell’estetica medievale, 1987], Amsterdam 

1989, pp.159- 165.

De positie van gilden en meesterwerkplaatsen waarnaar verwezen wordt, hing samen met 

de opkomst van de stadscultuur in de laat twaalfde-eeuwse samenleving in West-Europa. Zie 

voor het belang van gilden in de middeleeuwse samenleving het inzichtelijke en inspirerende 

boek: Sennet, R., De ambachtsman. De mens als maker [The Craftsman. 2008], Amsterdam, 

2008, hoofdstuk 2, pp.67-77.

Burke, P., De Renaissance [The Renaissance, 1987], Nijmegen, 1989, pp.7-12: hoofdstuk 1.

Ibid., pp.13-42: hoofdstuk 2.

Het beroemde boek van Jacob Burckhardt (1818-1897), Die Kultur der Renaissance in Italien 

(1860), heeft bijgedragen aan deze opvatting. Burckhardt is met dit boek een van de eersten 

geweest die de cultuur van de Italiaanse renaissance beschouwde als een pre-echo van 

latere Europese beschavingsidealen.

De Bruyne, E., Geschiedenis van de aesthetica, De renaissance, Antwerpen/Amsterdam, 

1951, p.9-10. De Bruyne noemt onder andere de mythe van Hercules en diens werken als 
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symbool van de mens van de Italiaanse renaissance, namelijk iemand die actief, vitaal en 

bewust handelt, die schept en “...het monster van de uitputting overwonnen heeft.”.

Van Poggio Bracciolini (1380-1459) is een waarschijnlijk eerste literair gebruik van 

‘accademia’ bekend. In een brief uit 1427 aan Nicolaus De Niccolis deelt Poggio mee dat 

hij zijn [...] “Academie” in de Val d’Arno [...] met beelden zal decoreren. Het gaat hierbij om 

het huis dat hij kocht op 18 april 1427 te Terranuova. Zie voor de brief en het commentaar 

resp. pp.117-118, p.303 in: Gordan, P.W.G., Two Renaissance Book Hunters. The Letters of 

Poggius Bracciolini to Nicolaus De Niccolis, New York, 1947. Zie ook D.A.I, p.102.

Lapo da Castglionchio il Giovane (1405-1438) verwees naar voorbeelden uit de klassieke 

cultuur waar op een overeenkomstige wijze onderwijs werd verzorgd. Hij vernoemde 

daarbij de Academie van Plato en het Lyceum van Aristoteles die een bijdrage leverden aan 

de vorming van Griekse geleerden. Zie C.T., 2010, p.1 en p.547.

Sinds de invoering van de Regel (Lat: Regula) van Sint-Benedictus van Nursia (ca. 480-543 

of 547) is het gebod ‘bid en werk’ (ora et labora) van kracht in West-Europese kloosters. 

De aandacht die uitgaat van de Regel benadrukt het belang van de vita contemplativa, naast 

de vita activa. Gedurende de renaissance in Italië plachten vorsten zich tijdens de zomer- 

periode terug te trekken in hun buitenverblijven en lustoorden. Dit gebeurde niet alleen om 

de hitte en drukte in de stad te ontvluchten, niet alleen om koelte en eenvoudig vertier ten 

plattelande te ondergaan, maar ook om de arcadische rust te genieten die geest en lichaam 

ten volle deed herstellen. De arcadische rust appelleerde aan een –paganistische- human-

istische wens, die mogelijkerwijs zijn wortels heeft in zowel de klassieke mythe van het 

Gouden Tijdperk (beschreven door Hesiodos en Ovidius Naso), als in de monastieke 

vita contemplativa.

De Bruyne, 1951, p.9.

Tatarkiewicz, W., History of Aesthetics, Vol. III: ‘Modern Aesthetics’, The Hague, Paris, 

Warszawa, 1974, p. 67.

Voor een schets van het intellectuele leven van Ficino zie The Letters of Marsilio Ficino, 

Volumes I-V, London, 1975. Deze uitgave komt tevens tegemoet aan de nieuwsgierigheid van 

de lezer naar de onderwerpen waarover Ficino correspondeerde.

Dankzij Ficino’s inspanningen om Plato in het Latijn te vertalen ontstond een wijdverbreide 

interesse voor Plato in Europa.

Bijvoorbeeld in De Christiana religione (1476), Theologia Platonica (1482) –over de 

onsterfelijkheid van de ziel- en de Epistolae (1495).

Om enkele te noemen: Venetië, Neakademia (‘Nieuwe Academie’ ookwel Accademia 

Aldine) (ca. 1500); Rome, Academie van kardinaal Bessario (1403-1472) die een bijdrage 

heeft geleverd aan de herontdekking van de Griekse wijsbegeerte; Roma, Academie van 

Pomponio Leto (1472-1498), die door paus Paulus III als gevaarlijk werd beschouwd 

vanwege het feit dat men er gebruik maakte van teksten (o.a. Lucretius), waarin de 
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onsterfelijkheid van de ziel werd betwist.

Zoals de academie die gefinancierd werd door de Rucellai-familie, gevestigd in de Orti 

Oricellari (tuinen). Hier werd het Toscaans bestudeerd en van een taalkundig systeem 

voorzien, waaraan Dante Alighieri (1265- 1321) reeds eerder een bijdrage had geleverd. 

Naast deze academie bestond er de Academia Secreta van de Medici’s, waarvan 

prominente Florentijnen lid waren. Ook deze academie was gericht op taal. De belang-

stelling hiervoor hing samen met de totstandkoming van soevereine staten in de 16de en 

17de eeuw met als gevolg het ontstaan van eigen (nationale) talen. De Academia della 

Crusca, die geheel gericht was op de Italiaanse taal liet in 1621 een dictionaire verschjnen 

naar aanleiding van de Divina Comedia van Dante, de Decamarone van Bocaccio en 

Petrarca’s schitterende Canzone. Zie: C.T., 2010, p.2.

De Tesoro Messicano, officieel Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus (definitieve 

versie, 1651) geheten, handelt over de flora en fauna van de Nieuwe Wereld en is het resul-

taat van samenwerking van Spaanse en Italiaanse geleerden. Zie: C.T., 2010, p.2.

Het genootschap publiceerde Gallilei’s Il Saggiatore (1623).

Sir Isaac Newton (1642-1727) gold als belangwekkend lid, evenals de Nederlander Antonie 

van Leeuwenhoek (1632-1723), die de microscoop verder tot ontwikkeling heeft gebracht.

Bijvoorbeeld, op initiatief van Lodewijk Napoleon werd in 1808 het Koninklijk Instituut, voor-

loper van de huidige Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen opgericht.

Michelangelo (1575-1564) merkte al op dat beeldhouwkunst weinig van doen had met 

alleen ambachtelijkheid. Hij beschouwde de betekenis ervan als een zaak van scienza 

studiosa (wetenschappelijke studie). Over de schilderkunst merkte hij op dat men met het 

brein schildert en niet met de hand. Zie hierover: Tatarkiewicz, W., 1974, pp. 148-149.

Sinds het einde van de 12de eeuw waren de gilden een steeds grotere rol gaan spelen in 

de organisatie van de steden. Zij vervulden aan de ene kant een economische rol, aan de 

andere kant lag hun motivering in de bewaking van het niveau van opleidingen. Eigen aan 

het middeleeuwse ideaal waren deze opleidingen vooral ambachtelijk van aard. Zij werden 

van oudsher gerekend tot de artes mechanicae.

Hertog van Florence van 1537-1574; groothertog van Toscane vanaf 1569 tot aan zijn dood.

Voor inzicht in het onderwijs dat aan deze academie werd verzorgd, zie Barzman, K.E., 

‘The Florentine Accademia del Disegno: liberal education and the renaissance artist’ in: 

Boschloo, A.W.A. and others (ed.), 1989, pp. 14-32; zie ook Ames-Lewis, F., The Intellectual 

Life of the early Renaissance Artist, New Haven and London, 2000. p.59.

Zoals het schilderij, reliëf, een driedimensionale beeldengroep of sculptuur.

Voor verdere opmerkingen over dit verschijnsel, zie Baxandall, M.,: Schilderkunst en 

leefwereld in het Quattrocento: een inleiding in de sociale geschiedenis van de picturale stijl 

[Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social history of pictorial 

style, 1972], Nijmegen, 1986. Zie in het bijzonder het tweede hoofdstuk ‘De zienswijze 
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van het Quattrocento’ waarin interessante vergelijkingen worden gemaakt tussen retorica en 

beeldende kunst gedurende de vijftiende eeuw. Deze vergelijkingen zijn in gewijzigde vorm 

ook van betekenis geweest voor de schilderkunst en leefwereld van de zestiende eeuw.

In het geval van de Accademia del Disegno werd pas vanaf 1590 getekend naar het leven. 

Voordien werd vooral getekend naar antieke beelden.

In: Vite de’più eccellenti Architetti, Pittori e Scultori Italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri, 

Firenze, 1550; 1568.

Niet iedere werkplaats voldeed aan commerciële doeleinden, ook niet de Giardino di San 

Marco, voorloper van de Accademia del Disegno. De botega bezat meerdere functies, 

zoals werkplaats, winkel of nering. Zie Ames-Lewis, F., 2000. p.58 en p.59.

Vervolmaking van de beheersing van handvaardigheid werd niettemin gestimuleerd.

Federico Zuccaro (1540/41-1609) voerde rond 1590 een aantal hervormingen door aan 

de Accademia del Disegno. Zo werd de beoefening van grondslagen van de wiskunde 

geïntroduceerd. De gedachte hierachter was dat de omringende wereld slechts begrepen 

kon worden in termen van mathematische structuren. Deze opvatting werd overgenomen 

door andere academies. Zie: Barzman, K.E., ‘The Florentine Accademia del Disegno: Liberal 

education and the renaissance artist’ in: Boschloo, A.W.A. and others (ed.), 1989, p.17. 

Later was de interesse voor wiskunde en de perspectief groot aan de Franse Académie, 

zoals bleek uit de bijdragen van Abraham Bosse (1602-1676). Zie onder andere zijn 

Manière universelle de Monsieur Desargues, Paris, 1648.

Zoals Vincenzo Borghini (1515-1580), die deze discorsi over artistieke onderwerpen leidde 

aan deze eerste Accademia.

Voor een overzicht van Italiaanse academies zie Pevsner, N., Academies of Art. Past and 

Present, New York, 1940 (1973). Een greep hieruit laat enkele belangwekkende academies 

voor kunsten in deze periode zien: de zogeheten Accademia Leonardo Vinci (ca. 1490), 

die overigens meer een ideële dan een werkelijke academie met een helder geformuleerde 

didactische opzet was. Zie hierover Ames-Lewis, F., 2000. p.59; Vervolgens de Accademia 

di San Luca (1577) te Rome. Het was de eerste academie met een vastgesteld programma. 

Van belang was ook de Accademia degli Incamminati, gesticht in 1582 te Bologna door 

Lodovico Carracci, en zijn neven Agostino en Annibale Carracci. Deze academie verzette 

zich tegen het maniërisme in de kunst en ontwierp regels, geënt op klassieke voorbeelden uit 

de beeldende kunst, regels die nu als ‘classicistisch’ beschouwd worden. Zie ook Tatarkie-

wicz W., 1974, pp. 280-283; Tot slot in dit rijtje de Accademia Ambrosiana te Milaan, 

opgericht in 1625 (en opnieuw in 1669), onder ander ter stimulering van religieuze kunst.

Zoals bekend was tekenen naar levend model het uiteindelijke doel van een opleiding. Dit 

doel werd bereikt na oefening in toenemende moeilijkheidsgraad. Zo begon de leerling eerst 

met het tekenen naar prenten (of tekeningen), gevolgd door het tekenen naar gipsmodellen 

van (fragmenten van) klassieke beelden. Had men dit onder de knie dan werd er gewerkt 
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naar het levende model, al dan niet naakt. Over de atelierpraktijk zie E.V., Kraamkamers 

van de kunst. Ateliers en academies, uitgave n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het 

Rijksprentenkabinet te Amsterdam, 1990; Voor een heldere en beknopte uiteenzetting over 

de opleiding van kunstenaars en de ‘pedagogische’ functie van kunstenaars zie Miedema, 

H., ‘Over vakonderwijs aan kunstschilders in de Nederlanden tot de zeventiende eeuw’ in: 

Boschloo, A.W.A. and others (ed.),1989, pp.268- 282.

Alpers, S., De firma Rembrandt. Schilder tussen handel en kunst [Rembrandt’s Enterprise, 

1988], Amsterdam, 1989, hoofdstuk 3; Zie ook Bruyn, J., ‘Rembrandts werkplaats:

 functie en produktie’ in Rembrandt. De Meester en zijn werkplaats. Schilderijen [tentoon-

stellingscatalogus], Zwolle, 1991, pp 78-89 en Wetering, E. van de, Rembrandt. The Painter 

at Work, Amsterdam, 1997, pp.6-9.

Als voorbeeld uit de Nederlanden gold Haarlem. Daar werd een ‘privé-academie’ opgericht. 

Aan die ‘academie’ vormde het tekenen ‘naar het leven’ het zwaartepunt van de opleiding. 

De oprichting geschiedde door Karel van Mander (1548-1606) samen met Hendrik Goltzius 

(1558-1617) en Cornelis van Haarlem (1562- 1638). Van Mander trof het voorbeeld van 

de academie aan tijdens zijn verblijf in Italië gedurende de jaren 1574 (1573?) -1577. 

Goltzius vertoefde er in 1590-1591. Cornelis van Haarlem heeft het schiereiland nooit 

bezocht. Zoals bekend bestond in Italië een grote waardering voor de positie van schilders 

en andere kunstenaars. Voorbeelden van heuse academies buiten de Nederlanden in die tijd 

zijn aanwijsbaar in Sevilla en Madrid.

‘Kunstschilders’ werden van oudsher in hetzelfde gilde ondergebracht als huisschilders en 

vergulders, ondanks het feit dat aan hun opleiding andere principes ten grondslag lagen. 

Belangrijk was het Sint-Lucasgilde. Voor het gilde in Haarlem, zie Hoogewerff, G.J., 

De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland, Amsterdam, 1947, pp.121-136.; In 

1656 werd te Den Haag een gilde voor schilders en beeldhouwers opgericht.

Bolten, J., Method and Practice. Dutch and Flemish Drawing Books. 1600-1750, Landau, 

Pfalz, 1985.

Karel van Mander en Samuel van Hoogstraeten hebben ieder evidente bijdragen geleverd 

aan de kunsttheorie en kunstpraktijk van de 17de eeuw. Karel van Mander met Den grondt 

der edel vry schilder-const dat onderdeel uitmaakte van zijn Schilder-boeck (1604). 

Het omvatte een theorie over de schilderkunst, waarin zowel filosofische als wetenschap-

pelijke inleidingen gepaard gingen met technische wederwaardigheden voor “de leer- 

lustighe Ieught”. Het Schilder-boeck bestond bovendien uit een reeks levensbeschrijvingen 

van kunstenaars. Deze Levens werden geschreven met Vasari’s Vite uit 1550 (1568) in het 

achterhoofd. Waarschijnlijk heeft Van Mander Vasari (1511-1574) enige tijd voor diens 

sterfdag, 27 juni 1574 ontmoet in Florence.

Zie: Mander, K. van, Den grondt der edel vry schilder-const, editie H. Miedema (vertaling 

en commentaar), Utrecht, 1973, p. 306-307. Zie: Mander, K. van, Karel van Mander, 
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Lives,editie H. Miedema (Introduction and translation), 6 Volumes, Doornspijk, 1994-1999; 

zie Noë, H., Carel van Mander en Italië. Beschouwingen en notities naar aanleiding van zijn 

“Leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche Schilders”, ’s-Gravenhage, 1954, p.7.

Een ander voorbeeld is de Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst, anders dan de 

Zichtbaere Werelt (Middelburg, 1677) van Samuel van Hoogstraten (1627-1678). 

Ook hierin is een waaier van aspecten die met de schilderkunst te maken hebben 

uiteengezet. Het is een didactisch, technisch, ethisch en beschouwelijk werk. Zie ook 

Weststeijn, T., The Visible World. Samuel van Hoogstraten’s Art Theory and the Legitimation 

of Painting in the Dutch Golden Age, Amsterdam, 2008.

Zie Miedema, 1973, pp. 300-302. Van Mander, afkomstig uit het Vlaamse Meulebeke, 

toog als gevolg van oorlogsdreiging en pest in 1583 naar Haarlem. Aldaar bleek de domi-

nantie van de gilden groot. Deze verleenden de schilderkunst amper aanzien, zoals in Italië 

gebruikelijk was. De gilden werkten hiermee indirect Van Mander tegen; zijn aanzien was 

in Haarlem vergelijkbaar met dat van een ambachtsman. Desalniettemin heeft het Italiaanse 

voorbeeld van een academie geleid tot de oprichting van een Haarlemse ‘Academie’, 

waarover Van Mander in zijn boeken evenwel niet rept. Een anonieme biograaf doet dat 

echter wel. Zie voor deze mededeling diens biografie, die toegevoegd werd aan de tweede 

druk van Het Schilderboeck (1624). Zie voor deze tekst ’t Geslachts/de geboort/plaets/

tydt/leven/ ende wercken Van Karel van Mander, Schilder/en Poeet/ mistgaders Zyn 

overlyden, ende begraeffenis, opnieuw uitgegeven door A. Donker, Antwerpen, 1943, p.25. 

Over de ‘Haarlemse Academie’, zie Hoogewerff, G.J., 1947, hoofdstuk VII; Zie ook Knolle, 

P., ‘Tekenacademies in de Noordelijke Nederlanden: de 17de en 18de eeuw’ in: Kamp, M. 

van der, e.a. (eindred.), De Lucaskrater, Assen, 1984, p.19.

De Académie française, die nog steeds van grote betekenis is voor Frankrijk, is in 1635 

opgericht met de opdracht de Franse taal van regels te voorzien, de zuiverheid van de 

hantering ervan te bewaken en de toegankelijkheid te bevorderen.

Académie Royale des Inscriptions et Médailles (1663), Académie des Sciences (1666).

De volgende academies werden gesticht: Académie Royale de Peinture et de Sculpture 

(1648), Académie d’Architecture (1671), Académie de Danse (1661), Académie d’Opéra 

(1671), vervangen door de Académie Royale de Musique (1672), en de Académie des 

Spectacles (1674).

Burke, P., Het beeld van een koning. De propaganda van Lodewijk XIV [The fabrication 

of Louis XIV, 1991], Amsterdam, 1991; Als voorbeeld geldt de historiograaf, architect en 

kunsttheoreticus André des Avaux Félibien (1619-1675) in zijn essay over het koningsportret. 

Zie Félibien, A., ‘Le Portret du Roy, 1663’ in: Porträt, Preimesberger, R., u. A., Berlin, 1999 

(2003), pp. 356-368; zie ook Tatarkiewicz, 1974, pp.396-399 en pp.408- 410.

Volgens André Félibien dient de kunstenaar zijn werk naar aanleiding van de regels van de 

Académie in de geest te creëren. Dit is mogelijk vanwege zijn ‘genie’ waarover hij dankzij 
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zijn natuurlijke aanleg beschikt. Zie voor verder commentaar van Félibien ‘André Félibien, 

Conférences de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1668)’ in: Historienmalerei, 

Gaehtgens, T.W. und Fleckner, U., Berlin, 1996 (2003), pp.156-165.

Eveneens opgericht in 1648, door kardinaal Jules Mazarin (1602-1661).

De eerste zogeheten Salon werd gehouden in 1674. Hier toonden de kandidaten hun werk. 

De salon was ten dele voor het grote publiek toegankelijk. Echo’s van het fenomeen van de 

jaarlijkse of meerjaarlijkse tentoonstelling van de academie klinken nog steeds na. In de 18de 

en 19de eeuw waren zij onbetwist en populair, zowel in Frankrijk als daarbuiten. Lees het 

scherpzinnige Essais sur la peinture van de schalkse schrijver Denis Diderot (1713-1784), 

waarin de tentoonstellingen van de verschillende Parijse Salons worden besproken.

Opgericht door Colbert (1619-1683) in 1666. De prijswinnaar verwierf een beurs op kosten 

van de staat en verbleef 3 tot 5 jaar in de Eeuwige Stad. Na intensieve bestudering van het 

antieke en renaissance in Rome diende de laureaat een finaal werk te realiseren waarin de 

doelstellingen van historieschilderkunst ten volle getoond dienden te zijn.

Voor een bloemlezing van de Conférences die werden gehouden tussen 1667 en 1721, 

zie: Mérot, A. (Éd.), Les Conférences de l’Académie royale de peinture et sculpture au XVIIe 

siècle, Paris, 1996. Zie ook de verhelderende studie van Montagu, J., The Expression of the 

Passions. The Origin and Influence of Charles Le Brun’s ‘Conférence sur l’expression générale 

et particulière’, New Haven and London, 1994.

Zie voor deze ‘goede smaak’ onder andere L’idée du peintre parfait (1707) van André 

Félibien in: Tatarkiewicz, 1974, p.409.

Voor de inrichting, het functioneren en het doel van de academies zie Burke, P., 1991, 

hoofdstuk 4, pp.53-62. 

Voorbeelden van kunstenaars die zich zowel met beeldende kunst als met architectuur heb-

ben bezig gehouden, zijn er te over. Hier beperken we ons tot Leon Battista Alberti 

en Michelangelo.

Burke, P., 1991, p.162.

Met de onthoofding van Lodewijk XVI (geboren in 1754 en van 1774-1792 koning van 

Frankrijk) in 1794 verdween het koningschap voorlopig van het toneel en dus alle instituten 

die ooit het predicaat koninklijk voerden.

Intellectueel gezien werden academies en kunstvakopleidingen niet als gelijkwaardig 

beschouwd. Aan de academies werden de ‘schone kunsten’ gedoceerd en bestudeerd 

en ging de veronderstelling vooraf dat zij alleen begrepen en gecreëerd konden worden 

dankzij het genie van de leerling en de (aanstaande) kunstenaar. Kunstvakopleidingen 

deden daarentegen geen onmiddellijk appel op de scheppende kracht van de leerling.

Zie Martis, A., ‘Van ‘tekenschool’ tot ‘kunstvakschool’: de Rijksoverheid en het onderwijs in 

de beeldende kunsten van circa 1820 tot circa 1940.’ In: Kamp, M. van der, e.a. (eindred.) 

De Lucaskrater. Historie en analyse van en meningen over het beeldend-kunstonderwijs aan 
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de kunstacademies in Nederland. Assen, 1984, pp.41-49. Wat opging voor het kunst(vak)

onderwijs in het buitenland gold ook voor Nederland. In het artikel van Martis wordt onder 

andere ingegaan op de beleidsombuigingen van het kunstonderwijs die door de overheid tot 

stand werden gebracht.

De bemoeienis van de overheid werd opnieuw merkbaar in de tijd rond de eerste Wereld-

tentoonstelling van 1851 (Crystal Palace, Londen). Van de inbreng van ‘schone kunsten’ 

in de industriële producten die er getoond werden, was volgens critici nauwelijks iets te 

merken. Van goede taste was amper sprake, zo vonden zij. De roep om modellen van 

smaak, die onderwezen moesten worden aan tekenscholen, in samenwerking met musea van 

toegepaste kunst (zoals het latere Victoria and Albert Museum), werd sterker. William Morris 

(1834-1896) en de zijnen richtten de Arts and Crafts Movement op om de artistieke en 

ambachtelijke kennis voor ondergang te behoeden in de toekomst. Bovendien stelde Morris 

kritische vragen over de exclusieve rol die academies dienden te vervullen in het kunst-

onderwijs. Zie: MacKenzy, J.M. (ed.), The Victorian Vision. Inventing new Britain, London, 

2001, pp. 208-211.

Zo ontleende de Londense Academy aan de Parijse Académie de invoering van prijzen en 

de reis naar Rome. Verder vertoonden, naast het curriculum, de methoden van onder andere 

het toegangsbeleid overeenkomst met de Franse Académie.

Deze academies toonden zich sinds het einde van de 18de eeuw geïnteresseerd in de relatie 

tussen ambacht en industrie. Rond het midden van de 19de eeuw werd de controverse die 

de Arts and Crafts Movement had opgeroepen met grote aandacht gevolgd in Duitsland. 

Duitsland borduurde er op voort. Echter zocht men daarbij eerder naar een eenheid tussen 

kunst en industriële productie dan naar het Engelse idee van arts and crafts, dat meer 

gelijkenis vertoonde met het (Nederlandse) begrip van kunstnijverheid.

,,Zie Goethe’s Von deutscher Baukunst uit 1773. Zie Schmidt, J., Die Geschichte des Genie-

Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750-1945, Darmstadt, 1985, 

Band 1, pp.193-196.

Zie: Vaes, M.C., Het Groot Schilderboek; Gérard de Lairesses bijdrage aan de geleerde 

schilderkunst (doctoraalscriptie, Rijksuniverstiteit Leiden), Leiden, 1996, pp.18-20; Zie ook 

Vaes, M.C. ‘De geleerde schilder Gérard de Lairesse’ in Cultuur van de burgerij in de 17de 

eeuw (syllabus Kunst Algemeen), Tilburg, 1999; zie: Vries, L. de, Gerard de Lairesse. An 

Artist between Stage and Studio, Amsterdam, 1998, chapter 2.

Zie Knolle, P., 1984, p. 22.’Tekenacademies in de Noordelijke Nederlanden: de 17de en 

18de eeuw’ in: Kamp, M. van der, e.a., De Lucaskrater, Assen, 1984. Die academie is in 

1718, zeven jaar na de dood van Lairesse opgericht.

Zie Knolle, P., 1984, pp. 25 en 26.

Zie Knolle, P., 1984, pp. 29 en 30.

Amsterdam, Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, 1924; Maastricht, Middelbare 
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Kunstnijverheidschool, 1926.

Groningen, Academie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde, 1798; ’s-Hertogenbosch, Aca-

démie impériale et Royale de Peinture, Sculpture et Architecture, 1812; Tiburg, Academie 

voor Beeldende en Bouwende Kunsten, 1918.

Zie: Martis, A., 1984, p.37

Voorbeelden van (academisch) kunstonderwijs die beide doelen nastreefden trof men onder 

andere aan in Stockholm, Dresden, Berlijn (ook Gewerbeschule) en Wenen (specifiek 

Manifekturschule).

De Academie van Antwerpen is opgericht in 1663 door David Teniers de Jongere 

(1610-1690).

Voor deze academies, zie: Pevsner, 1940 (1973), p.241.

Denk aan de Rijksacademie, opgericht in 1870, met goedkeuring van koning Willem III 

(1849-1890, koning der Nederlanden)

In het algemeen tot in de jaren 1960.

Mankartz, F., ‘Das Bauhaus und der Gedanke der Dombauhütte’ in: Bauhaus, 1999, pp. 

422-424; Het titelblad van het manifest en het programma van het Bauhaus (1919) laat een 

houtsnede zien met een ‘flonkerende’ kathedraal van de expressionistisch kunstenaar Lyonel 

Feininger (1871-1956).

Zie het Programm des Staatlichen Bauhauses in Weimar: “Ziele des Bauhauses: Das Bauhaus 

erstrebt die Sammlung alles künstlerischen Schaffens zur Einheit, die Wiedervereinigung aller 

werkkünstlerischen Disziplinen [...] zu einer neuen Baukunst als deren unablöschliche Be-

standteile.” In: Wilhelm, K., ‘Die drei Direktoren am Bauhaus’ in Fiedler, J. und Feierabend, 

P. (Her.), Bauhaus, Köln, 1999, pp.180-181.

Ideeën over het samengaan van ‘idee’ en handwerk, zoals onder woorden gebracht door 

John Ruskin (1819- 1900), William Morris (1834-1896) en Henry Van de Velde (1863-

1957) lagen ten grondslag aan die van het Bauhaus. Deze academie onderschreef echter 

niet de afwijzing van de vraag en noodzakelijkheden van de eigen tijd. Voor Ruskin’s 

bezwaren tegen ontwikkelingen van zijn tijd, zie o.a. Sennet, R., 2008, pp.124-137.

Bijvoorbeeld in North Carolina (1933-1956) en de Chicago Bauhaus (1937-1949) met o.a. 

Moholy-Nagy. Zie: Betts, P., ‘Black Montain College, NC’ en ‘New Bauhaus und School of 

Design, Chicago’ in: Bauhaus, 1999, pp.62-65 en pp.66-73.

Onder andere in Duitsland zelf, Hochschule für Gestaltung te Ulm (1953-1968).

Wilhelm, K., ‘Die drei Direktoren am Bauhaus’ in: Bauhaus, 1999, p.183. ; Moholy-Nagy 

was bedenker van deze opzet; Zie diverse auteurs, ‘Propädeutischer Unterricht’ in: Bauhaus, 

1999, pp.358-399.

De idee van het Gesamtkunstwerk, dat sinds Richard Wagner (1813-1883) terugging op 

opvattingen uit de Klassieke Oudheid, speelde in de kunsten in toenemende mate een rol, 

ook zo bij het Bauhaus. Voor Wagner’s ideeën over het Gesamtkunstwerk, zie Sturm, H., 
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Alltag und Kult, Berlin, 2003, pp. 41-49.

Gropius vertegenwoordigde, anders dan vermoed misschien, een utopische opvatting waarin 

de verheven betekenis van kunst en ambacht werd nagestreefd, een idee dat terugging op 

de middeleeuwen. Deze betekenis was spiritueel georiënteerd en gebaseerd op vergaande 

samenwerking. De naoorlogse werkelijkheid (na 1918) maakte handvaardigheid ten gunste 

van industriële vormgeving en productie noodzakelijk.

Onder ‘alle kunsten’ werd ook het (poppen)theater en de dans verstaan, dat mede door 

Oskar Schlemmer, in samenwerking met leerlingen, werd gerealiseerd.

Webereiwerkstatt: o.a. Benita Koch-Otte. Wandmalerei (ook t.g.v. binnenhuisarchitectuur): 

o.a. Oskar Schlemmer. Typografie, drukwerk en reclame: o.a. Herbert Bayers. Keramikwerk-

statt: o.a. Gerhard Marcks. Tijdens de periode Hannes Meyer veranderde de intentie van de 

fotografie aan het Bauhaus. Zij werd commercieel, voordien was zij meer experimenteel.

In 1929 verliet Oskar Schlemmer en in 1931 Paul Klee het Bauhaus. Kandinsky werd een 

ware tegenstander van Meyer.

Zo werd in Halle-Giebichenstein de Hochschule für Gestaltung opgericht. Na 1945 waren 

ook andere Kunsthochschulen geopend, onder andere in Weimar, Dresden en Berlijn. Sculp-

tuur (Plastik) werd onderwezen door o.a. Moholy-Nagy.

Betts, P., ‘Bauhaus in der DDR-zwischen Formalismus und Pragmatismus’ in: Bauhaus, 1999, 

pp. 42-49; De genoemde serie (1956) is ontworpen door Franz Ehrlich en vervaardigd door 

de Deutschen Werkstätte Hellerau, nabij Dresden.

Hiepe, R., Die Kunst der Neuen Klasse. München/Güterslok/Wien, 1973, pp.136-137.

Zie o.a. Tupan, H., Realisme uit Leipzig. Drie generaties Leipziger Schule, Zwolle, 2009, 

pp.26-30.

Dankzij de Perestrojka ontstond de wens naar meer vrijheid voor kunstenaars in de Sovjet-

Unie. Evenals in de rest van Midden- en Oost-Europa werden de ontwikkelingen op het 

gebied van de kunst in West-Europa met interesse gevolgd. Zie: Peschler, E.A., Künstler in 

Moskau. Die neue Avantgarde, Schaffhausen, 1988, pp.6-13. 

Zoals de Royal Academy te Londen, die rond en vlak na de Tweede Wereldoorlog 

conservatieve oppositie voerde tegen de avant-garde kunst. Zie D.A., I, 1996, p.108.

In het bijzonder het technische aspect van het métier ondervindt op dit moment aandacht en 

interesse, vooral van enkelen afkomstig uit de huidige generatie academiestudenten. 

Het zou interessant zou zijn uit te zoeken welke redenen, c.q. behoeften hieraan ten 

grondslag liggen.

Zoals Roger Scruton in zijn publicaties laat doorklinken. Zie bijvoorbeeld zijn Culture Counts. 

Faith and Feeling in a World Besieged, New York, 2007. Om snel op de hoogte te geraken 

van Scruton’s ideeën, zie het interview van Maartje Somers met Scruton ‘De wereld kan niet 

zonder snobs’ in: NRC Handelsblad, 23 mei 2008.

Met het begrip Eigengesetzlichkeit wordt verwezen naar Max Weber (1864-1920) die 
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hieronder ‘eigen wetmatigheid’ verstaat. Op haar beurt leidt deze tot “[...] ‘autonome’ kunst, 

die haar eigen wetmatigheden aan een diepgravend onderzoek onderwerpt.” 

Zie: Baumeister, T., De filosofie en de kunsten. Van Plato tot Beuys, 1999, p.334-335.

Humphrey Wine, scribent van het lemma Academy in The Dictionary of Art (1996, I, 

p.108), heeft het over “[...] the ossification of the system [...]” van de academie rond het 

midden van de 20ste eeuw. Een van de redenen die hij noemt heeft te maken met het feit 

dat “[...] art schools have increasingly become part of larger educational institutions offering 

degree courses.[...] The role of academies of art in the education of artists has thus become 

marginalized.” Daarnaast heeft hij kritiek op het onderwijs voor architecten aan het einde 

van de vorige eeuw, waaraan kennis van schilder- en beeldhouwkunst amper van pas komt. 

De opleiding is volgens zijn opvatting teveel gericht op de functie en technische problematiek 

dan op vormgeving.
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