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HEEFT DE KUNSTACADEMIE IN ZIJN 
HUIDIGE VORM NOG TOEKOMST? 

EEN BRIEFWISSELING.
- Ad de Visser & Edwin Jacobs- 

Tegelijk met het verzoek aan twee oud-directeuren werd aan twee andere alumni 
van de ABV gevraagd of ze hun licht wilden laten schijnen op, en hun degens wilden 
kruisen over de toekomst van het kunstvakonderwijs: Ad de Visser, kunsthistoricus 
en schrijver, en Edwin Jacobs, museumdirecteur. Ad de Visser was, behalve 
student, ook jarenlang docent aan de Tehatex. Ook zij waren onvoorwaardelijk 
enthousiast. Om de discussie een impuls te geven werd beide briefschrijvers een 
discussievraag meegegeven:

‘Heeft de kunstacademie in zijn huidige vorm nog toekomst?’

Met als toegevoegde tekst:
‘In een eeuw waarin de Creative Industries booming zijn en studenten tools en competenties 
krijgen aangereikt om in het werkveld breed inzetbaar te zijn, komt de rol en de invulling van de 
kunstacademie als klassiek instituut opnieuw ter discussie.’

Beiden bezien zij het kunstterrein vanuit een andere hoek: Ad de Visser als 
kunstbeschouwer en Edwin Jacobs als directeur van het Centraal Museum in Utrecht. 
En wat de redactie hoopte gebeurde ook: het leidde tot een interessant papieren 
gevecht over verschillende  benaderingen en inzichten over de rol, de betekenis en de 
ontwikkeling van de opleidingsinstituten in de eenentwintigste eeuw.
Hierna volgt het verslag van hun schriftelijke dialoog.

HEUSDEN, 3 JUNI 2012

Beste Edwin,

Laten we de (over en weer beslist gewaardeerde) hoffelijkheden en plichtplegingen even 
achterwege laten: we hebben geen minuut en geen woord te verliezen. 
De kwestie is of de kunstacademie op dit moment nog wel levensvatbaar is. De aanvankelijke 
formulering van de redactie van cahier abv luidde: ‘Heeft de academie als instituut nog een 
toekomst?’ De vraag werd later statement-gewijs aldus weergegeven: ‘In een eeuw waarin de 
Creative Industries booming zijn en studenten tools en competenties krijgen aangereikt om 
in het werkveld breed inzetbaar te zijn, komt de rol en de invulling van de kunstacademie 
als klassiek instituut opnieuw ter discussie.’ Ik stel voor het op de simpelste weergave van de 
kwestie te houden: geloven we nog in de kunstacademie?

Nou, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: ik niet zo. En al een hele poos niet. Ik 
moet natuurlijk oppassen mijn persoonlijke ervaringen als kunststudent niet al te zeer in de 
affaire mee te laten wegen, maar in mijn studietijd had ik al van meet af aan mijn twijfels. 
Ik was ook terstond erg teleurgesteld: ik kwam als een groot bewonderaar van minimal en 
nulkunst het instituut binnen, maar prompt stond ik een dooie vis te aquarelleren. Tja, daar 
was ik niet voor gekomen. Ik was ook niet gekomen voor docenten die (lief en aardig, dat wel, 
maar wel licht kwijnende in een flauwe slipstream van Cobra) mij hun kunstjes en foefjes 
wensten aan te leren. Als ik ergens dan ook géén kunstenaar ben geworden, dan is het wel op 
de kunstacademie: dat hebben ze er in een jaar of drie wel uit-gefrustreerd.

Nou kun je zeggen, dat was tóen, nú is het allemaal zo veel anders. Kan zijn, maar ik heb 
ook zelf jaren aan de academie kunstgeschiedenis gegeven en weinig verbetering ervaren. 
Bovendien heeft enkele jaren geleden mijn zoon nog z’n propedeuse op de academie gedaan en 
ook die heeft gillend zijn toevlucht gezocht op de universiteit. Om sociologie te studeren, wat 
een bekend en al wat oudere kunstcriticus de veelzeggende uitspraak ontlokte: ‘dikke kans dat 
hij als socioloog een betere kunstenaar wordt dan op de kunstacademie…’

De problematiek is niet gering: hóe kan de ene kunstenaar de andere opleiden? De kwestie 
beperkt zich niet tot de beeldende kunst, want het probleem doet zich even zeer voor op 
bijvoorbeeld conservatorium en toneelschool.
Ik vraag me vaak af hoe je op het conservatorium Chopin leert spelen. Krijg je daar dan les 
van grote Chopin-interpreten? Als dat zo is, dan is het epigonisme klip en klaar, lijkt me. Want 
hoe kan een gezaghebbend Chopin-kenner nou open staan voor interpretaties die van de zijne 
afwijken? Hetzelfde geldt voor de toneelschool: wanneer doe je het daar goed? Als je het doet 
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zoals de docent vindt dat het zou moeten, met andere woorden: zoals hij het zelf doet…
Ik zag eens op de achterkant van een doekje dat Breitner aan zijn leerling Kees Maks cadeau 
had gedaan de opmerking staan: ‘Zoo zult gij schilderen…’

Het wonderlijke is dat de literatuur van stond af aan nattigheid voelde: we hebben dan ook 
geen school waar je romancier of dichter wordt. Schrijven moet je zelf onder de knie zien te 
krijgen - gaandeweg, door zelf veel te lezen en van gedachten te wisselen met mensen die de 
nodige boeken achter de kiezen hebben. Je zou letterkunde kunnen gaan studeren, maar op de 
universiteit zwaai je niet af als ‘schrijver’.

De kunstcriticus die ik zojuist noemde, zei me ook eens dat je ook geen kunstenaars als docent 
op een academie zou moeten aanstellen, maar critici. Of dat de oplossing zou zijn, weet ik niet. 
Het zou een experiment waard zijn, maar als ik van hèm les had gehad, was ik niet veel verder 
gekomen dan het eerste trimester, vermoed ik.

De hele chose heeft te maken met de aard en kwaliteiten van student en docent. Wat wil de 
student en wat kan de docent?
Vaak komt de student met de wens iets te leren wat hij bij een kunstenaar bewondert: ‘zo zou 

ik het ook wel willen kunnen’… Overeenkomstig het historische beeld: tot de Renaissance ging 
je bij een meester werken omdat je even mooi en goed wilde leren schilderen als die meester. 
Daarna ging je bij die éne kunstenaar in de leer omdat je wilde schilderen zoals híj dat deed. 
Zoals je in die tijd ook de universiteit koos op grond van de colleges die die ene professor daar 
gaf; en als die professor je niets nieuws meer kon leren, trok je door naar weer een andere 
professor aan de volgende universiteit.
Een en ander gaat misschien op voor zuiver cognitieve zaken: ik kan me er wat bij voorstellen 
dat - zeker in die tijd - iemand je niets meer kan leren, maar in de kunst ligt dat wat anders. 
Geen leerling slaagde er immers in precies te kunnen wat zijn meester kon. Uiteindelijk bleek 
hetgeen hij maakte - hoe goed hij ook zijn best deed - toch nét even iets anders uit te vallen 
dan bij zijn meester. En juist dat verschil (het ‘mislukken’ als het ware) was de basis voor de 
eigen identiteit…
De Romantiek tenslotte heeft het kunstenaarstype ontworpen zoals we dat nog steeds kennen: 
onafhankelijk, autonoom en eigen(wijs) - op het monomane of idiosyncratische af. 

Terug naar deze tijd. Om aanvankelijke imitatiezucht in de kiem te smoren wordt doorgaans 
in het eerste jaar van de opleiding dat imitatie-verlangen grondig uitgeroeid. Het is immers 
wél de bedoeling dat de aspirant-kunstenaar ‘eigenheid’ ontwikkelt. De academie zelf beseft 
terdege te moeten voorkomen dat ook de docent - willens nillens - epigonisme bevordert: 
daarom probeert men erop toe te zien dat studenten niet langer dan één jaar les krijgen van 

dezelfde docent. Maar toch. Hoe kan een docent, die als kunstenaar toch een bepaalde visie 
heeft ontwikkeld en deze graag trouw blijft (al was het maar omdat hij geen betere kent), 
een student ‘volgen’ (in meerdere betekenissen) die nu juist een geheel ándere kant op wil? Er 
ontstaat óf geweldige frictie óf de docent behoort massa’s  water bij zijn eigen artistieke wijn te 
doen - iets wat ik maar sporadisch heb meegemaakt.

Ik heb de kwestie wel eens vergeleken met twee kunstenaars die elkaars finale tegenpolen 
zijn: Mondriaan en Kandinsky. Stellen wij ons eens voor dat ze elkaar in het atelier zouden 
hebben opgezocht. Hadden ze dan, bij het zien van elkaars werk, zich over de kin gestreken en 
gemompeld: ‘och, tja, je moet er van houden, maar zó kan het eigenlijk ook’. Als beiden een knip 
voor hun neus waard waren (en dat waren ze) zouden ze elkaars werk de hel in gevloekt hebben.
Sterker nog: je wenst je toch niet aan de gedachte over te geven dat een jonge Delacroix in de 
leer was geweest bij Ingres - of omgekeerd: dat was toch óórlog geworden! 

Elke kunstenaar die zichzelf serieus neemt móet er moeite mee hebben om met een student 
een weg te bewandelen waar hij zelf nog niet één stap zou willen zetten (een mooi voorbeeld 
daarvan is het koppel Rodin en Brancusi: dat wilde ook niet boteren). Onder docenten op 
een kunstacademie treffen we dan ook maar zelden waarlijk grote kunstenaars aan. Sowieso 
hebben die wel wat beters te doen (vaak hebben ze het ook al gauw bekeken), maar wellicht 
ook beseffen grote kunstenaars dat ze juist als ‘grote kunstenaar’ ook niet zo geschikt zijn als 
docent - om alle redenen die ik hierboven heb weergegeven.

Waar we thans mee zitten is een academie die doorgaans bevolkt wordt door kleine meesters 
die er doceren en jongelui die betrekkelijk weinig achtergrond bezitten (havo met pretpakket) - 
simpelweg omdat ze een broertje dood hebben aan ‘leren’, en waarom zouden ze ook:  ze worden 
toch kúnstenaar …
Dat was in het verleden wel wat anders: als je kunstenaar wilde worden ging je het liefst naar 
de grootste meester, niet alleen om te leren schilderen of beeldhouwen, maar ook om nog wat 
mee te pikken van de humaniora. En daartoe bood menig meester in het verleden gelegenheid: 
Donatello kende zijn klassieken en Brueghel behoorde uitdrukkelijk tot de intelligentsia. Rubens 
op zijn beurt kende de beau-monde van die dagen, maar was zeer onderlegd, sprak zijn talen en 
declameerde in de schilderklas Vergilius (uit het hoofd)! Kom daar heden eens om.
Het ging er in die dagen ook om dat de (aspirant-)kunstenaar wat te melden had: hij diende 
niet alleen zijn verf te kunnen mengen, raad te weten met compositie, verstand te hebben van 
het meetkundige perspectief en proportieschema’s, maar hij moest ook een zekere onderlegdheid 
bezitten. Hij diende ook buiten zijn eigen vakgebied ergens van gehoord te hebben, over enige 
visie te beschikken, een interessant wereldbeeld te bezitten, kortom de vaardigheid van de 
artisan te overstijgen - zoals dichters ook denkers behoren te zijn.



heeft de kunstacademie in zijn huidige vorm nog toekomst?  / 7978

De Romantiek heeft op een of andere manier de gedachte dat een kunstenaar ook een 
intellectueel zou moeten zijn om zeep geholpen. De romanticus moest het vooral uit het ‘zelf ’ 
zien te halen, was tevreden met één kurk om op te drijven, de kruk van het ‘zelf ’. Alles wat van 
buiten kwam zou het ‘zelf ’ slechts corrumperen en zelfs perverteren, daarom bande men zoveel 
mogelijk externe invloeden uit. In die dagen kon je ook geen kunstenaar wórden: je was het of 
was het niet - en als je er een was, dan was je dat al in de wieg.
In enkele gevallen pakte dat prikkelend uit. Zo nam Anton Koch rond 1800 openlijk afstand 
van het traditionele en autoritair gehanteerde curriculum op de academie: ‘Als krioelende 
maden, die uit een rottende kaas kruipen, komt een ontelbare menigte kunstenaars van de 
Academie. In deze Academies, Scholen voor Kunst en Schoonheid, heerst een despotisme. 
Gedachteloos naar gipsafgietsels en modellen tekenen gaat jarenlang door; het doel is niet 
natuurgetrouwheid maar een abstract-esthetisch maniërisme, dat dodelijk is voor iedere 
persoonlijkheid.’ En verliet zijn vriend (Asmus Jakob Carstens) vroegtijdig de academie, de 
directeur in een brief toevoegende: ‘Ik moet Uwe Excellentie mededelen dat ik aan de Mensheid 
toebehoor en niet aan de Academie van Berlijn.’ Kunstenaars met ballen. Kunstenaars ook 
die enige schranderheid niet te ontzeggen valt.

Een ‘moderne’ kunstenaar die eveneens geen ‘boerenlul met verf aan zijn broek’ wilde zijn 
was Marcel Duchamp. Duchamp wenste ‘intelligent’ te zijn. Intelligent en wel loodste hij de 
beeldende kunst de conceptuele kant op en zorgde hij er indirect voor dat de beeldende kunst 
meer en meer haar ‘beeld’ verloor om uiteindelijk ‘filosofie’ te worden. In feite maakte Duchamp 
waar wat Hegel had voorspeld:  

In al deze opzichten behoort voor ons de kunst, wat haar hoogste bepaling aangaat, 
tot het verleden. Daarmee heeft zij voor ons ook de echte waarheid en levendigheid 
verloren en heeft zij zich meer in onze voorstelling gevestigd dan in de werkelijkheid 
haar noodzakelijkheid van voorheen te behouden en haar hogere plaats te bekleden. 
Naast het onmiddellijk genot wordt tegenwoordig door de kunst ook een oordeel in ons 
teweeggebracht, aangezien wij zowel de inhoud als het uitdrukkingsmiddel van het 
kunstwerk, en de adequatie en inadequatie van beide aan onze denkende beschouwing 
onderwerpen. Aan de wetenschap van de kunst is daarom in onze tijd nog veel meer 
behoefte dan in de tijd waarin de kunst voor zichzelf als kunst volledig bevrediging kon 
geven. De kunst nodigt ons uit tot een denkende beschouwing, en dan niet met het doel 
wederom kunst voort te brengen, maar om wetenschappelijk in te zien wat kunst is.

Aldus kondigde Hegel omstreeks 1820 al de komst van de conceptuele kunst aan: ‘juist in dit 
hoogste stadium stijgt nu de kunst ook boven zichzelf uit, aangezien zij het element van de 
verzoende verzinnelijking van de geest verlaat en overgaat van de poëzie van de voorstelling 

tot de proza van het denken.’

Kijk, Edwin, als we enig geloof hechten aan Duchamps verlangen om als kunstenaar ook 
in intellectuele zin weer partij te kunnen geven en als Hegel en de conceptuele kunst op 
evolutionair niveau de ontwikkelingen binnen de kunst gestand doen (toegevende aan het 
besef dat de postmoderne euforie binnen de beeldende kunst jammer genoeg toch slechts een 
frivole ‘excursie’ is geweest - behorende bij een tweede fin-de-siècle), dan ben jij het toch met me 
eens dat de kunstacademie zoals we die nu kennen een volstrekt gepasseerd station is?
Als we er naar streven in de kunst en op de kunstacademie te acteren ‘in het stadium waarin 
de kunst boven zichzelf uitstijgt’, dan moeten we als de wiedeweerga de verkleutering die over 
ons land en cultuur woedt aanpakken. Wie weet door de toelatingseisen op te schroeven (vwo) 
en nog slechts docenten te benoemen die van voldoende intellectueel gehalte zijn. Dan worden 
de academies vanzelf weer teruggebracht tot behapbaar formaat en hoeven directies zich - 
zoals gebeurt - niet meer af te vragen of ze zich (wat betreft methodiek, vakkenkeuze e.d.) 
rekenschap moeten geven van het feit dat uiteindelijk slechts tien procent van de afgestudeerde 
studenten zich als ‘kunstenaar’ manifesteert. 

Edwin, het is, ik weet het, allemaal nogal à bout portant-erig, maar vooruit, nu ben jij.

Groeten van Ad de Visser

P.S. Ik hoop vurig dat je het niet eens met me bent (doe het desnoods alsof), anders zijn we wel 
heel erg gauw klaar…

HEUSDEN, 11 JUNI 2012

Edwin,

Nog even een naschrift…

Op 6 juni las ik in de Volkskrant dat Zijlstra de academies aanbeveelt minder studenten aan 
te nemen zonder dat zij daarvoor qua subsidie gestraft worden! Die Zijlstra toch, dat hij als 
demissionair staatssecretaris alsnog een spoortje licht ziet.
Verder vernam ik dat de Documenta XIII het gedachte-experiment min of meer onderstreept 
dat je ‘als socioloog een beter kunstenaar wordt dan op de kunstacademie’. Pontzen (de 
Volkskrant, 8 juni) heeft het over ‘kwantummechanicatoepassingen, medische implantaten, 
acties tegen grootgrondbezit en dergelijke’). De kunstenaar alsnog en wederom als actief 

,,

,,
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representant van de Artes Liberales?
Mogelijk heb jij in jouw positie reeds de gelegenheid gehad de expositie in een preview te zien 
- dan weet je er van.

Ik zie uit naar reacties,
Groet van Ad

UTRECHT, 13 JUNI 2012

Ad, vriend, 

Je brieven lezend wordt mij duidelijk dat de stelling niet eenvoudig vast te pinnen is. Zij biedt 
kans om enkele gedachten de vrije loop te laten en leidt wat mij betreft niet tot een eenduidige 
kijk. 

Om in de stemming te komen. Na het Centraal Museum zou ik een Academie willen leiden. 
Ik hoop De Rietveld. Het Sandberg wordt geleid door Jurgen Bey, een van Nederlands beste 
kunstenaars. Hij creëert niet, hij wijst richtingen aan. Dat doe hij ook in zijn ontwerpen. Hij 
trekt voor het Sandberg de beste kunstenaars aan. Rietveld Landscape bijvoorbeeld, Ronald 
en Erik Rietveld, de één is architect, de ander filosoof en cum laude gepromoveerd op het 
‘prereflexief moment’. Het zijn utopisten. Het Sandberg maakt deel uit van De Rietveld. 
Om een stapje verder te zetten. Ik ben fellow aan de HKU. Een academie die zich internationaal 
meet met Oxford en Bard College, docenten van beide internationale instituten vliegen in en uit. 
De beste fotografen van Nederland komen momenteel rechtstreeks van de HKU. De MaHku is 
de enige deelnemer aan de Documenta XIII in Kassel. Onder de titel ‘Maybe Education’ komt 
de stelling naar voren dat kunst niet in een enkel woord, paradigma, axioma, thema of vraag 
te vangen is. Kunst, zo is het uitgangspunt, is  een complexe vorm van kennis. ‘Maybe’ zegt 
iets over de onzekerheid om iets zinnigs dan wel substantieels over kunst te zeggen. (Mooi, 
de onzekerheid, waar horen we nog dergelijke woorden) Let wel, geen enkele kunstenaar uit 
Nederland is vertegenwoordigd op dit internationale podium van hedendaagse kunst, wel dus 
een kunstacademie uit Nederland! 

Als fellow heb ik binnen de HKU een programma geïntroduceerd onder de titel ‘Naar een 
nieuw Bauhaus’. Hiermee bepleit ik een samengaan van academie, museum en universiteit. 
Via case studies zie ik concrete mogelijkheden om dit samengaan te verkennen, mogelijk zelfs 
te realiseren. Ik neem het Bauhaus als referentie, niet als voorbeeld, beter gezegd: ik zie het als 
een strategie, als een artistieke methode. 

 Ik geloof in de kunstacademie. Ik startte er mijn professioneel leven, ik zou het er willen 
voltooien. Maar voor mij staat de kunstacademie niet apart, niet als onderwijsinstelling, niet 
als culturele instelling. Voor mij is zij verbonden aan museum en universiteit. En publiek? 
De markt? Het gaat om goede en interessante kunst en dat vraagt om context waarin dat 
embedded tot wasdom komt. Een museum en een universiteit dragen daar toe bij. Het publiek 
volgt als vanzelf. Het museum heeft daartoe ook verplichtingen en dient deze in te lossen. 
Voor de kunstacademie mag gelden dat haar publiek het eigen publiek is. Overigens, dat de 
Staatssecretaris de kunstacademies wil aansporen minder studenten aan te nemen, juich ik 
toe. Net zo als ik toejuich dat het museum niet te veel kunst koopt, maar denkt in verrijken, 
ook door stukken af te stoten. Het gaat om de keuze tot kopen aan te scherpen en af te wegen 
binnen het geheel van musea in Nederland en daarbuiten. Dan maar een onsje minder, het 
effect zal uiteindelijk sterker zijn. 

Nee, dit jaar voor mij geen opening van Documenta, Manifesta, Basel. Ik reis later deze 
maanden af naar Kassel, Genk, maar Basel mis ik, spijtig genoeg. Het Centraal Museum 
verzelfstandigt en reorganiseert. We lossen structureel een korting van tien procent op, op onze 
subsidie wordt de komende Cultuurnotaperiode daarentegen niet gekort. De adviescommissie 
die de toekomstplannen van het museum beoordeelde, was zeer te spreken over de wijze 
waarop het museum haar plannen voor de komende jaren ontvouwt. Wat mij betreft, zoals 
Domiek Ruijters het recent in Metropolis M noemde,  met behulp van ‘het actieve museum’. 
Ruijters schreef tevens op wat hij van mij weet: opgeleid aan de academie in Tilburg en na 
enkele omzwervingen begonnen in een klein museum in Oss. Daar, in Oss, verklaarden wij 
het Museum Jan Cunen als principieel educatief. Niet langer een tentoonstelling maken met 
educatieve activiteiten, maar tentoonstellingen vanuit een educatieve blik benaderen. ‘Voor 
wie, waarom nu, waarom in Oss?’ Deze vragen waren richtinggevend. Nu, zo schrijft Ruijters, 
lijkt heel Nederland een beetje op Oss en kan het wat educatie gebruiken. Het Centraal 
Museum biedt een steun in de rug en is er voor vele Nederlanders, want het ligt centraal en is 
gemakkelijk met de trein te bereiken. Voor wie, waarom nu, waarom in Utrecht? De tijden zijn 
veranderd, de directeur is ouder geworden, zijn stemming niet minder positief van toon, de 
visie is aangescherpt, de grondhouding dezelfde. Die is ingegeven door een existentiële grond-
vinding naar de zin van het leven. En die ligt verder dan de blik reikt. De Thora ontwikkelt 
zich via de strategie van de subtekst, in wezen liggen de zaken ook zo voor mij. De betekenis 
van het leven verrijkt zich via subbeelden, de kunst reikt die aan. Door veel naar kunst te 
kijken, zet je je leven op een hoger plan, en je zelf op een ander been. Niet dat je dichter bij 
het leven zelf komt. Daarvoor staat kunst op een te grote afstand, immers, zij sublimeert, zij 
vergroot, zij expliciteert. ‘Die Gedanken sind frei’, dat is het effect van de kunst. En daarmee 
zet je je leven naar je hand. 
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Op de recente Manifesta staat een krachtig werk van Erik van Lieshout, het maakt deel uit 
van de collectie van het Centraal Museum. Ik kocht het een jaar terug. Van Lieshout liet zich 
inspireren door het werk van Gerrit Rietveld, zoog hem leeg als een luis een blad leegzuigt en 
kakte werken uit in een rauwheid en directheid die het oog op steeltjes zetten. De Rietveldstukken 
staan kriskras door elkaar in een donkere ruimte waar een film draait. We zien Van Lieshout 
in een wild toneelstuk met stukjes hout en houtskolen in de weer. Hij zet gekke stemmen op. Het 
is zijn bewerking van Ivens’ films over de mijnwerkers in België, in de jaren dertig. Toen Van 
Lieshout dit project startte, ik meen 2010, was hij leeg, een geraamte. Hij zag geen kans meer 
om beelden te maken, Rietveld werd toen zijn voorbeeld voor immer doorgaande creativiteit 
en zelfoprichting. De kwetsbare meubelstukken van Rietveld ontworpen in crisistijd, dienden 
voor Van Lieshout als dragers van zijn persoonlijk verhaal en hij schiep er een geheel eigen 
verhaal uit. We krijgen in Genk nu, zo blijkt, de context achter het object voorgeschoteld: 
de mijnen zelf. Zoals het werk in het Centraal Museum ook de context pakt: Rietveld. Het 
verschil tussen de ene en andere context is groot, het vult het werk zelf echter alleen maar 
krachtiger aan. Als het straks terug in Utrecht is, is het werk een verhaal rijker. 
Dit is voor mij de werking van het museum dat kunst brengt en er voor zorgt, actief uitleent 
en het zo mogelijk maakt dat er verhalen aan worden toegevoegd. Deze werking had ik nooit 
zo scherp leren zien en ervaren als ik niet op de kunstacademie had gezeten. Sterker, niet op de 
kunstacademie in Tilburg, begin jaren Tachtig mogelijk de beste van Nederland. Mijn docent 
was Marcel Vos, ook lange tijd leider van het illustere Ateliers 63 in Haarlem, nu kortweg 
Ateliers. Theorie door praktijk, dat was zijn leraarschap, ik dank hem er nog voor dat ik zijn 
leerling mocht zijn. 

Voor wie, waarom nu, waarom in… ‘t maakt niet uit welke plaats achter het derde ‘waarom’ 
wordt ingevuld. Het zou een suggestie kunnen zijn dat iedere directeur van een kunstacademie 
dit zichzelf afvraagt. Ik ken niet alle beleidsplannen en visie-stukken, maar ik ben er van 
overtuigd dat er in de honderden teksten paragrafen te vinden zijn die goed achter de 
drie ‘waaroms’ geplakt zouden kunnen worden. Tegelijkertijd zijn het vragen die je over 
tijdsmomenten heen zetten, je een kader bieden, een voorliggend perspectief dat je vervolgens 
concreter benoemt en via denkrichtingen invult. En het geeft je de kans om je blik te scherpen. 
Dat is iets dat op dit moment mogelijk in het kunstvakonderwijs te weinig gebeurt. De 
Rijksacademie en Ateliers hebben van OCW de opdracht om te fuseren. Zo zie je maar, jaren 
achtereen heeft men elkaar de rug toegekeerd en nu zou het er dan toch van moeten komen 
dat beide instellingen samengaan. De Jan van Eyck daarentegen rijst op als een feniks uit de 
as. Deze postacademische opleiding was op sterven na dood. Alle signalen wezen er op dat de 
instelling zou moeten sluiten. Lex ter Braak kwam, zag maar vooral ‘deed’ en, hij overwon. 
Hij schreef een overdonderend plan en incasseerde daarmee een miljoen euro. Rijksacademie en 
Ateliers kijken met open mond toe. Wat deed Ter Braak? Juist: hij schept verbindingen tussen 

theorie, onderzoek en het proces van het maken van kunst. Jawel, museum en universiteit. Dat 
schept een band tussen Utrecht en Maastricht. De moraal? Er is geen moraal, alleen een idee 
en een geloof. En ik geloof in de kunstacademie.  Het is de enige meerstemmige op het individu 
gerichte culturele instelling wereldwijd en daarom juist zo open en gevoelig voor samengaan. 
In a state of hope. 

Je waarderende, Edwin 

HEUSDEN, 14 JUNI 2012

Beste Edwin,

Dank voor je reactie die - laten we wel wezen - geen reactie is, maar een exposé naar eigen snit. 
Je gaat immers nauwelijks in op de brief die ik je zond.
Toen ik je schrijven voor het eerst las, dacht ik aan politici die ook cursorisch voorbij gaan aan 
de vraag van journalist of voorzitter en doodleuk het verhaal doen dat zíj kwijt willen. Maar 
goed, als museumdirecteur ben je ook zowat een politicus…

Je wilde dat ík het spits afbeet, hetgeen ik gedaan heb door een aantal schoten voor de boeg 
te geven. Niet al te systematisch - dat ik geef ik te volle toe. En ook niet met een ‘eenduidige 
kijk’, simpelweg omdat ik geen eenduidige kijk heb op ‘de’ kunstacademie.  Daarvoor zou ik 
deel uit moeten maken van een dergelijk instituut of - om alle ins en outs van de verschillende 
instituten te kennen en doorgronden - in een visitatiecommissie dienen te zitten.

Je stelde voor dat ik de eerste ijzers uit het vuur haalde, maar dan is het wel gebruik dat jij je 
daar vervolgens ook rekenschap van geeft en ingaat op énig punt dat ik ter tafel leg.

Het ging mij er vooral om een discussie op gang te brengen over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de kunstacademie als onderwijsinstituut - op, voor mijn part (laten 
we een grote broek aantrekken), wijsgerig, methodologisch en didactisch niveau. Jij gaat daar 
niet op in. Niet op het wellicht verouderde onderwijsmodel dat de gemiddelde schilder- of 
beeldhouwles volgt, niet op de dispositie van studenten of de competentie van docenten, niet 
op mijn veronderstelling dat een kunstenaar tot de intelligentsia zou (moeten) behoren, niet 
op het generatieconflict en de incomptabilité des humeurs die binnen de scheppende (evident 
anti-autoritaire) vakken nog fnuikender zijn dan daarbuiten, niet op Hegel en niet op de 
verkleutering hier te lande…    
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Je spreekt me niet tegen, maar geeft ook geen bijval. Je zegt weliswaar een nauwe samenwerking 
te bepleiten van academie, museum en universiteit, hetgeen ik uitleg als ondersteuning van 
mijn ongenoegens aangaande genoemde verkleutering, maar daar blijft het min of meer 
bij. Je geeft in plaats daarvan een blik in je agenda en een schets van je eigen gewenste 
loopbaanontwikkeling, van de internationale allure van de HKU (waar je zelf ‘fellow’ bent), 
van je eigen succes in Oss, van de gunstige beoordeling van jouw eigen museum en van je eigen 
goede hand van aankopen.
De tripartitie academie-museum-universiteit is een interessante optie, absoluut, maar hoe zie 
je dat operationeel? Vroeger stond er een academie in de tuin van het Rijksmuseum: kregen 
de studenten kunsttheorie in situ. Maar verder? Thans kunnen studenten wel eens een minor 
volgen aan de universiteit, maar wat ik daarvan heb begrepen is dat zulks niet altijd even 
goed blijkt uit te pakken - eenvoudigweg omdat de gemiddelde kunststudent niet de gewenste 
bagage en attitude bezit.

Je reactie is een opgetogen vertoog (haast een geloofsbelijdenis in passend jargon) over hetgeen 
een kunstacademie zou kunnen zijn en in sommige gevallen volgens jou ook al is. Maar hoe 
is en wordt dat bereikt? Wat jij geeft is een al te solipsistische blik op een verhoopte artistieke 
toekomst, maar hoe we daar dienen te geraken, laat jij in het midden.

We hebben maar één Jürgen Bey, één Domeniek Ruijters, één Lex ter Braak en één Edwin 
Jakobs - zo je bereid bent het understatement beet te pakken. We moeten het verder met mindere 
goden zien te stellen.
Graag een écht dispuut (uitwisseling van argumenten) en nadere aanwijzingen richting de 
voltooiing!

Met groet, Ad

UTRECHT, 24 JUNI 2012

Ad, vriend, 

Je brief van 14 juni jl. viel wat rauw op mijn dak. Je verwijt me niet in te gaan op je brief 
van 3 juni jl.,  die je als eerste zond, ja, inderdaad, op mijn voorstel dat jij als eerste ‘ijzers 
uit het vuur haalde’. Ik heb je eerste brief wel degelijk goed in beeld. Je mist diepgang aan de 
kunstacademie, je mist klassieke scholing en dito inzicht, je mist wat in het gehele onderwijs 
onder druk staat, namelijk parate kennis, de klassieken, de broodnodige schijf van vijf voor 
een intelligent en verlicht leven. Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Je 

vindt middelmaat troef, van student tot docent. Je kijkt om naar het verleden. Ik bespeur ook 
cynisme, misschien beter gezegd, teleurstelling? 
Ik vind parate kennis ook belangrijk, ik ben getraind in uit mijn hoofd leren. Maar er zijn 
zoveel andere wijsheden bijgekomen, andere manieren van leren. Hoe het ook zij, het is een 
tijd van vele verschuivingen. Iedere tijd krijgt zijn Documenta die het verdient, schreef een 
criticus naar aanleiding van Documenta XIII, dit jaar in Kassel. ‘Iedere tijd krijgt zijn 
kunstacademie die het verdient’, is aardig van toepassing op onze uitwisseling. 

Ik reageer wel degelijk op je eerste brief. Ik heb die van mij met dat oogmerk nog een paar maal 
goed gelezen. Ik bezondig mij niet aan een ‘exposé naar eigen snit’. Als museumdirecteur 
ben je inderdaad een politicus, er bestaat immers zoiets als museum politics. Niet dat dat 
woord enigszins het woord politiek dekt. Alleen al het verschil tussen Nederlands en Engels 
is onoverbrugbaar. Het is in dit verband echter wel goed om dit aan te stippen in de zin 
van ‘kunde’. Het gaat om betekenisgeving aan ‘museum’, het gaat niet om ‘het’ museum. ‘De’ 
kunstacademie bestaat  ook niet, er bestaan academies van verschillende omvang en historie. 
En als ik schrijf 

Let wel, geen enkele kunstenaar uit Nederland is vertegenwoordigd op dit internationale 
podium van hedendaagse kunst, wel dus een kunstacademie uit Nederland!  

ben ik enthousiast over het feit dat dit op het belangrijkste kunstevenement ter wereld aan de 
hand is. En ja, waarom zou ik niet mogen zeggen dat het de HKU betreft. Al was het de academie 
in den Bosch, dan had ik het ook in onze uitwisseling genoemd. Het is namelijk nu aan de hand. 
Het betekent ook iets. Het betekent dat je ontwikkelingen dient te zien die gaande zijn. Andere 
academies kunnen er hun voordeel mee doen. De vraag ‘heeft de academie als instituut nog 
een toekomst’ is in dat verband een beetje wereldvreemd, zoiets als de vraag ‘is de schilderkunst 
dood?’ De schilderkunst is nooit dood geweest, en de academie heeft toekomst, als zij dat wil. Dit 
is de mogelijkheid van de academie als onderwijsinstituut, vanuit wijsgerig, methodologisch en 
didactisch inzicht, maar dan in een kritisch perspectief. Dat is wat er nu op Documenta gebeurt. 
Dat je überhaupt een Documenta nodig hebt om dat te gaan zien vind ik prachtig. 

‘Hoe kan de ene kunstenaar de andere opleiden?’ Ik vind het geen interessante vraag. Het 
doet er namelijk niet toe. Nee, er is geen schrijversschool waar je schrijver wordt of dichter. 
Op de kunstacademie word je geen kunstenaar, het staat ook niet op je getuigschrift of 
diploma. Dat wordt je er na. Of niet. Het doet er feitelijk niet toe. Het is een aanname dat je 
op de kunstacademie tot kunstenaar wordt opgeleid en dat je dat daarna ook wordt. Word je 
onderzoeker als je de Universiteit doet? Precies. Je opmerking dat ‘je geen kunstenaars als docent 
op een academie zou moeten aanstellen, maar critici’ vind ik de meest eloquente! Daarom 

,,

,,
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steek ik ook de loftrompet af over mijn oude leraar Marcel Vos. Als er één in Nederland de 
kunstkritiek op een hoog niveau bracht, was het Marcel Vos. Maar ja, wat wil de student en 
wat kan de docent? Ik wilde naar de academie. Wat konden mijn docenten? Lesgeven. Niet 
dat René Daniels of Piet Dieleman hun visie opdrongen. Ze drongen hun overgave aan de 
kunst op. Goddank. Dat wilde ik ook. Die overgave. Marcel Vos behoedde mij voor het penseel. 
Uh, ja, de criticus… Immers, kunst is geen gevolg van louter hersenwerk, of het nadoen van 
de kunstenaar-docent, het artistieke voorbeeld, what ever! Kunst ontstaat gaandeweg, in een 
proces van trial en error, doende denken en denkend doen. ‘Soms ontsnapt er kunst’, zei Gerrit 
Rietveld in alle bescheidenheid. En zo is het – wonderlijk.
 
Terug naar mijn eerste brief. ‘Een schets van eigen loopbaanontwikkeling?’, schrijf je. 
Nee, durven dromen, Ad. Ik doe niet aan loopbaanontwikkeling. Ik kies een pad. Je dient 

‘Na het Centraal Museum zou ik een Academie willen leiden. Ik hoop De Rietveld

te lezen als een pad dat ik best wil inslaan als het zich aandient. Ik maak meteen concreet duidelijk 
welke academie dat denkbeeldig pad is. De Rietveld. Ik kan dit ook niet doen hoor, simpel zat. 
Maar dan wordt het weer zo vlak, nietszeggend. En als ik vervolgens Jurgen Bey noem, 

het Sandberg wordt geleid door Jurgen Bey, een van Nederlands beste kunstenaars. Hij 
creëert niet, hij wijst richtingen aan. Dat doe hij ook in zijn ontwerpen. Hij trekt voor 
het Sandberg de beste kunstenaars aan 

doe ik dat omdat ik hem goed vind en ik in zijn optreden als academie-directeur geloof.  Omdat 
hij dat laat samenvallen met zijn kunstenaarschap. Laat een ieder die dit leest er zijn of 
haar voordeel mee doen. Ik geloof derhalve in het verlengde hiervan niet, zoals je stelt, in ‘we 
moeten het verder met mindere goden zien te stellen’. Wat zijn dat, mindere goden? Slechtere 
kunstenaars? Minder bekende? Minder verkopende? Minder beeldend? ‘Geloven we nog in de 
kunstacademie’ verbind ik net als jij aan mijn eigen ervaringen, en die zijn positief, geen spoor 
van teleurstelling of cynisme. Als ik schrijf: 

‘Ik startte er mijn professioneel leven, ik zou het er willen voltooien. Maar voor mij staat 
de kunstacademie niet apart, niet als onderwijsinstelling, niet als culturele instelling. 
Voor mij is zij verbonden aan museum en universiteit. En publiek? De markt? Het 
gaat om goede en interessante kunst en dat vraagt om context waarin dat embedded tot 
wasdom komt. Een museum en een universiteit dragen daar toe bij. Het publiek volgt 
als van zelf. Het museum heeft daartoe ook verplichtingen en deze dient het in te lossen 
Voor de kunstacademie mag gelden dat haar publiek het eigen publiek is

geef ik aan dat het mij geschoold heeft en dat ik, in een terug- en vooruitblik, zie op welke 
manier. Toen ik de academie bezocht had ik geen kunstvoorkeuren of kunstenaar-voorbeelden. 
Ik meldde mij destijds aan omdat ik verder wilde in het leven. En ik zag de kunstacademie 
als een plek die dat kon bieden. En, ik was reeds als onderwijzer geschoold: ik wilde dat 
waardoor ik op de een of andere manier geraakt werd, met derden delen. Dat laatste stukje 
is aldoor meer geworden. Toegegeven, alweer Marcel. Ik wil met deze passage aangeven hoe 
ik al vrij vroeg de kunstacademie beleefde. Dat was ook niet zo vreemd. Het werd tijdens 
mijn academietijd meerdere malen ook zo verteld. Oud-docent en directeur Chris Manders 
wees veelvuldig op de connecties tussen academie, musea en universiteit. En hup in de bus 
naar Zeitgeist, Wiedergefundende Metropole, la Grande Parade… Nee, ik heb geen les aan de 
academie mogen geven, die ervaring heb ik niet. En ja, ik ben nu Fellow, aan de HKU. Als 
jij door je lesgeven geen verbeteringen heb mogen beleven, zet ik er tegenover dat ik door een 
Fellowship zaken losmaak en ook dingen doe en veranderingen meemaak. Daarom schrijf ik 

Als fellow heb ik binnen de HKU een programma geïntroduceerd onder de titel ‘Naar 
een nieuw Bauhaus’. Hiermee bepleit ik een samengaan van academie, museum 
en universiteit. Via case studies zie ik concrete mogelijkheden om dit samengaan te 
verkennen, mogelijk zelfs te realiseren. Ik neem het Bauhaus als referentie, niet als 
voorbeeld, beter gezegd ik zie het als een strategie, als een artistieke methode. 

Ik denk dat dat lesgeven aan een kunstacademie is: losmaken. Zou een beeldend kunstenaar 
daartoe niet in staat zijn? Natuurlijk als de beste! Hij hackt als het ware je habitat. Ik heb 
geen grote kunst leren maken. Daarmee was ik ook niet bezig, en ik was er niet op uit. Ik 
was bezig met naar school gaan, we hadden een beurt, we deden proefwerken, we hadden 
een beoordeling. Tegelijkertijd was er de kunstpraktijk en in die context, altijd aan school 
verbonden, waren de docenten geen beeldend kunstenaars, maar docenten. Ik heb het altijd 
zo gezien. Zie ik mijn oud-leraren van destijds als ‘kleine kunstenaars’? Nee. Het beeld van 
Bauhaus is in dit verband een heel bewust gekozen beeld, ik ga er toch even op door, op het 
gevaar af om ‘in eigen exposé’ te blijven hangen. De beste kunstenaars van Europa kwamen 
aan het Bauhaus lesgeven en het was Gropius die er niet een dikke beleidssaus overheen legde, 
maar die een spiritueel verbond smeedde. En het is doodsimpel er een cynisch commentaar op 
te geven van ‘doordeseming van epigonisme’, het ging echter om andere zaken. Het ging om 
wederopbouw. 

Ik ben niet van Duchamp. Ik ben van Joseph Beuys: ‘Jeder Mensch ein Künstler’. Ik ben van de 
Romantiek, niet de orde van de geschiedenis maar dat het individu de geschiedenis beïnvloedt, 
- lang leve die Leiden des jungen Werthers – , ik ben van Joachim Wtewael, de Utrechtse 
manierist, driehonderd jaar na diens dood inmiddels wereldtop en vrijwel onbetaalbaar, 
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helemaal zelfgeschoold en pamflettist: ‘Künstler an der Macht!’ 
Tenslotte. Als ik schrijf, overigens, ‘om in de stemming te komen’ en ‘om een stapje verder te 
zetten’ duid ik op ‘er eens scherp tegen aan te gaan’. Dat doe ik dan ook, je legt persoonlijke 
gedachten en inzichten op tafel. Ik kies daarbij openlijk voor kunstenaars die een rol hebben 
gekozen in het kunstvakonderwijs, doelbewust en overwogen, ik leg uit waarom, ik kies een 
kunstacademie die ik goed vind en reik aan hoe ik dat zie, ik zeg iets over mij zelf, mijn 
kunstenaarschap en de opleiding die ik genoot om ‘beter te leren kijken’. Dat is wat ik inderdaad 
in die tijd heb opgestoken en wat mij fundamenteel heeft gevormd. Nee, beeldend kunstenaar 
ben ik niet geworden, wel museumman, in hart en nieren. ‘U bent kunsthistoricus? Dat hoeft 
geen probleem te zijn’, zei Sandberg.

Je waarderend, Edwin 

HEUSDEN, 29 JUNI 2012

Dag Edwin,

Je schrok wat van mijn vorige brief, maar dat was ook een beetje de bedoeling: een waar 
dispuut ontstaat pas wanneer er over en weer wat geprikt wordt…

Je zegt bij mij enig cynisme te bespeuren en dat zou best eens kunnen kloppen. Van nature ben 
ik er niet geheel vrij van enige ironie en in de loop der jaren krijgt ook die scherpere kantjes. 
Zowel mijn vooropleiding als mijn latere werkomgeving hebben Bildung een belangrijke 
plaats in mijn bestaan gegeven. Mijn zoon, jong socioloog, zegt vaak: ‘pap, ik begrijp je wel, 
maar Bildung is een gepasseerd station’. Kijk, dat is nou iets dat míj rauw op het dak valt. 

In mijn vorige brieven noemde ik je opgetogen en ik moet zeggen, je enthousiasme is even 
overrompelend als bemoedigend. Vergeleken met jou zou men nog de indruk kunnen krijgen 
dat ik een grumpy old man ben. Laat ik dat in het navolgende toch enigszins proberen te 
voorkomen. 

In mijn eerste brief heb ik je de casus voorgelegd in een iets vereenvoudigde vorm: ‘Geloven 
we nog in de kunstacademie?’ De oorspronkelijke these luidde echter: ‘In een eeuw waarin de 
Creative Industries booming zijn en studenten tools en competenties krijgen aangereikt om in 
het werkveld breed inzetbaar te zijn, komt de rol en de invulling van de kunstacademie als 
klassiek instituut opnieuw ter discussie.’ 

Misschien is het toch beter de oorspronkelijke formulering er nog maar even bij te pakken. 
Mijn belangrijkste punt van twijfel over aard en toekomst van de kunstacademie betreft 
namelijk de onderwijskundige haalbaarheid van het instituut in een tijdperk waarin de kunst 
idiosyncratischer is dan ze ooit was. Ik schreef je dat in het verleden aankomende kunstenaars 
in de leer gingen bij een leermeester om het vak te leren. En dat vak was welomschreven en 
ging uit van vereiste kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden die kwantificeerbaar 
zijn (waren) en kwalificeerbaar: anatomie, perspectiefleer, kleurenleer, materiaalkennis en - in 
gunstige gevallen - enige eruditie (‘Ripa op zak’). Allemaal meetbare en beoordeelbare zaken.
In de twintigste eeuw is de kunst echter volledig veranderd en begonnen kunstenaars 
nadrukkelijk alle toeren uit te halen (zeker na de jaren vijftig) die maar strijdig waren met 
de (klassieke) mores van het kunstvak. Je zou haast kunnen zeggen dat de politieke agitprop 
gaandeweg een artistieke variant kreeg. Het zich afzetten zou de crux van het modernisme 
vormen. Ik hoef je daar niets over te vertellen, het is jou meer dan bekend.

Welnu, binnen een dergelijke cultuur lijkt mij het haast onmogelijk om te ‘onderwijzen’: 
leren hoe het zou moeten of kunnen. Om maar te zwijgen van ‘voordoen’, iets wat in veel 
onderwijssituaties toch nog steeds een bruikbare methode is. Dat is mijn grote twijfel over juist 
het kunstonderwijs. In mijn vorige schrijven heb ik voldoende voorbeelden gegeven, lijkt me, 
die aantonen wat ik bedoel.

Curieus genoeg geef je zélf ook een voorbeeld. Je roemt Marcel Vos, van wie ik ook les heb 
gehad. Ook voor mij behoort hij tot de beste docenten die ik op de academie heb gekend - al 
was het maar omdat hij ons niet aflatend maande tot scherpzinnigheid. (Je zegt dat hij je 
‘behoedde voor het penseel’. Bedoel je te zeggen dat hij heeft weten te voorkomen dat je bent 
gaan schilderen? Vreemde actie van een docent kunstbeschouwing, niet?)
Ook ik heb volop herinneringen aan Vos, vooral vanwege de strijd die ik met hem voerde 
aangaande alles wat ’inhoud & betekenis’ betreft - hij maakte ook openlijk ruzie met Eddy de 
Jongh. Volgens Vos was beeldende kunst louter en alleen vorm, kleur, beweging enzovoort is. 
Een opvatting die zó in strijd was met mijn eigen achtergrond (orthodox gymnasium), dat ik 
er heel mijn studietijd stevig last van heb gehad. Wát ik ook aandroeg aangaande bijvoorbeeld 
de neo-platonistische achtergrond van Michelangelo of de invloed van Baudelaire op Courbet, 
het was allemaal onzin. Geen woorden, maar beelden, daar ging het om.
Gelukkig is de invloed van Vos niet noodlottig geweest, wellicht omdat ik, goddank, eigenwijs 
genoeg was om stand te houden. De manier ook waarop hij iemand als Duchamp wegzette als 
een eersterangs charlatan is natuurlijk onvergeeflijk voor een docent kunsttheorie. Ik moet er 
niet aan denken dat de hang-up van een docent de ‘beperking’ (!) van de student zou bepalen. 
Een dergelijk subjectivisme past misschien een criticus, maar niet een docent (volop reden om 
ons toch maar grondig te beraden op de vraag of het benoemen van critici als docent aan de 
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kunstacademie de oplossing zou zijn…)

Treffend is dat jij óók niet veel op hebt met Duchamp en eerder soelaas zegt te vinden bij Beuys 
(die overigens volstrekt ondenkbaar zou zijn geweest als Duchamp hem niet was voorgegaan). 
Verder werp je de Frühromantik wel erg makkelijk op één hoop met Beuys’ ‘Jeder Mensch ist 
ein Künstler’, een uitspraak die naar mijn idee eerder kwaad dan goed heeft gedaan.

Allez, Edwin, ik vind dat we binnen het bestek van deze correspondentie, voorlopig voldoende 
hebben uitgewisseld. Ik stel voor dat jíj de coda schrijft.

Hartelijke groet, Ad

P.S. ‘Al was het de academie in den Bosch…’ - zullen ze daar blij mee zijn…

UTRECHT, 8 JULI 2012

Ad, vriend. 

Dank je wel voor je brief van 29 juni. Ja, we komen nadrukkelijker tot argumenten als ‘geprikt’ 
wordt. Je hebt een punt. Het is ook tijd om weer met argumenten te komen. Overigens, er 
lijken kortingen op de kunsten en cultuur nodig  om met argumenten te komen. De adviezen 
die door de verschillende cultuurraden worden gegeven scheppen daarvoor munitie. Eindelijk 
weer eens debat, denk ik. De vanzelfsprekendheden staan ter discussie. De aannames 
en vooronderstellingen die doorklinken in ‘we doen het toch zo goed’ en ‘ik hoef geen 
aanvraagformulier in te vullen’ spreken boekdelen. Nu is de geest uit de fles. Duidelijk is 
dat we aan de vooravond staan van veranderingen, van een Neue Welle. Werd de huidige 
demissionair staatssecretaris Zijlstra een jaar terug uitgemaakt voor boer, nu klinken er ook 
andere stemmen op. 

Terug naar ons gesprek. De oorspronkelijke these ‘In een eeuw waarin de Creative Industries 
booming zijn en studenten tools en competenties krijgen aangereikt om in het werkveld breed 
inzetbaar te zijn, komen de rol en de invulling van de kunstacademie als klassiek instituut 
opnieuw ter discussie.’ staat mijns inziens geheel niet op zichzelf. Zij komt op het juiste 
moment en daarvoor is de Academie in Tilburg te prijzen. Ze zoekt dus naar argumenten en 
voelt daarmee de tijd aan. Althans, zo vul ik het in. Met behulp van briefwisselingen deze te 
(her)vinden vind ik origineel. 

Je haalt er de oorspronkelijke these nog eens bij. En ik lees deze derhalve ook nog een paar 
maal goed en dan valt me op ‘om in het werkveld breed inzetbaar te zijn’. Dat er op zo veel 
uiteenlopende wijzen ideeën en vraagstellingen tot kunst zijn getransformeerd en dat de kunst 
zelf elke regel die bepaalt wat kunst is doorbreekt, biedt geen kader om een opleiding te vormen 
die daartoe zinvol bijdraagt? Je verwoordt het in je twijfel over de aard en toekomst van de 
kunstacademie op het punt van haar onderwijskundige haalbaarheid. Misschien mag ik het 
hier het woord missie toevoegen? Het ontbreekt vele kunstacademies simpelweg aan een goede 
missie en visie die richting geven aan handelen. ‘Om maar te zwijgen van voordoen, iets wat 
in veel onderwijssituaties toch nog steeds een bruikbare methode is. Dat is mijn grote twijfel 
over juist het kunstonderwijs. In mijn vorige schrijven heb ik voldoende voorbeelden gegeven, 
lijkt me, die aantonen wat ik bedoel’, schrijf je. Een boeiende en pakkende missie formuleren is 
geen sinecure maar is wel essentieel. Misschien gaat het feitelijk om een dieperliggend gegeven, 
namelijk de noodzaak tot het ontwerp van een nieuw idee, een concept. 

In je laatste brief haal je het woord ‘Bildung’ aan, en je onthult dat je zoon je daarop tackelt. Ja, 
kinderen kunnen wreed zijn, vooral je eigen kinderen. Oei, wat worstel ik met dat woord. Het 
museum is haast ongemerkt ten dienste van de burgerlijke Bildung een middel tot verantwoord 
vermaak geworden in dienst van - primair - een economische waarde. 
Voor ik naar de kunstacademie toog, had ik al een beroepsdiploma op zak, ik was onderwijzer. 
En opgeleid door een uiterst bekwaam pedagoog, Nico Warmerdam, die mij wegwijs maakte 
in de fenomenologisch opvoedkundige leer van Strasser, die het op prachtige wijze heeft over 
Bildung, Erziehung en Unterricht. De verbindende schakel is Die Sache Selbst. In welke 
situatie dan ook, op school, in de klas, thuis, op het werk, in het museum, Bildung, Erziehung 
en Unterricht lopen constant door elkaar. Alleen momenten van grote impact veranderen dat 
en beïnvloeden ervaringen. Het ging er Strasser om een vooringenomen houding tegenover 
de dingen te laten varen en te speuren naar de evidentie en je standpunt te bepalen zonder 
duiding. Als dat plaatsvond oversteeg je je zelf en tilde je jezelf op uit je dagelijks bestaan. Het 
zegt iets, in mijn beleving, over kunst,  maar ook over hoe je jezelf meerdere standpunten eigen 
kunt maken. En dus meerdere kunsten kunt leren ‘zien’. 
Het komt misschien over als een mond vol meel en de fenomenologisch pedagogische literatuur 
is super abstract, maar het ging er bij mij in als koek en het staat in mijn kop gebeiteld. En 
ik zie de context van het een met het ander. En als jij dus schrijft dat Bildung een belangrijke 
plaats in je bestaan heeft gekregen, sluit ik mij daarbij aan. 
Die Sache Selbst: voor de kunstacademie zou dat de kunst moeten zijn. En mogelijk niet zo 
zeer de vraag wat er allemaal in de grote boze buitenwereld  gebeurt. Wat er in de kunst 
gebeurt, dat is het punt. De kunst is toch eigenlijk ingegeven door de wens dat het allemaal 
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anders kon? Wellicht is de these te begrijpen als een indekking: ‘oei, de wereld verandert, dan 
dienen wij ook te veranderen’? 

Ik schreef inderdaad dat Marcel Vos mij voor het penseel behoedde. Ja, nou, hij heeft niet weten te 
voorkomen dat ik ben gaan schilderen. Eerder, hij sleep mijn bewustzijn over kunstenaarschap 
scherp. En ik zelf besloot niet te gaan schilderen maar voor de klas te gaan staan. En toen 
de kans zich voordeed, om in het museum te mogen gaan werken. Misschien is het beter te 
omschrijven dat hij het juiste eindpunt aanreikte, het wezen van het kunstenaarschap, en 
die jas paste mij niet. Althans, zo keek ik er toen tegenaan. In die jaren kunstacademie 
had ik kunst-ervaring opgedaan en dat bleek na vijf jaren kunstonderwijs: in praktijk de 
theorie leren. En ik zelf ben niet doorgestoten naar wat voor mij niet wezenlijk bleek, het 
kunstenaarschap. Maar misschien, heel misschien, ben ik juist in die setting ‘kunstenaar’. Het 
is iets als afstand van nemen van dat wat tevens innig bindt.  

Ja, Marcel Vos was recht in de leer, de Nederlandse Greenberg, zo zie ik hem. En wat hij 
overbracht was de taal van de kunst opzoeken, je laten toespreken en leren terug te spreken. 
De esthetische ervaring in dit geval is er een die apart staat en ook een eigen verhaal kent. 
Wel is deze voor velen, met name voor het publiek, van groot belang en daarin schuilt tevens 
een bedreiging voor de vernieuwing, voor de innovatie. Deze is immers in eerste instantie 
niet op de esthetische ervaring gericht. Een bedreiging daarmee, zou je kunnen zeggen, voor 
de kunstacademie. Die zoekt vanuit haar oorsprong tot ‘opleiding’ de vernieuwing op? Het 
onderzoek? En kijk eens om je heen, er wordt juist erg veel ‘esthetische’ kunst aangeboden. 
De ingewikkelde kunst heeft nog altijd het establishment broodnodig om zich te kunnen 
presenteren, Greenberg’s ‘umbilical cord of gold’. Niet dat er iets mis mee is. Marcel Vos ging 
met zijn ‘geen letters, maar beelden’ ver - het accent op het eigen medium van de kunst met 
de daarbij horende zuiver formele middelen sloot inderdaad het nodige uit. Mogelijk ook de 
esthetische ervaring. Aan de andere kant bleek het ook een krachtige daad van verschaffen van 
inzicht. Ik heb de kunst wel goed leren zien. Ik durf openlijk te betwijfelen of je via de weg van 
de iconologie en iconografie dat goed dan wel beter doet - maar laat ik de Vos en De Jonghs 
strijd niet uit de oude doos halen en oppoetsen. We zijn immers verder in de tijd. Hierboven 
schreef ik ‘een tijd voor argumenten’. 

Ik doe een gooi naar een alternatieve these, laat ik het eens proberen: ‘in een tijd van argumenten, 
inhoudelijke en kunsthistorische argumenten, en studenten die de kunstpraktijk kritisch 
onderzoeken, is de rol van de kunstacademie de komende tien jaar die van een schuilplaats waar 
de kunstacademie uit herrijst.’ 
Zowel je vraag, ‘Geloven we nog in de kunstacademie’  als de these leiden tot twijfel. Dat is niet 
slecht overigens. ‘Stel niet te veel vragen’, sprak Lucifer tegen Eva: ‘dan ga je meer twijfelen’. 

Ik denk dat het de kunstacademie siert als het een axioma ontwerpt via vragen. En dat zij 
tot een missie komt, een overkoepelende, liever met meerdere academies dan ieder voor zich. De 
kunstacademie zou zich zelf dienen op te roepen de schuilplaats op te tuigen, er de kunst opnieuw 
uit te vinden, ideologie te laten herrijzen, de naden op te zoeken van het systeem waarin de kunst 
haar dansje doet en waardoor ze naar buiten glipt en er aan ontsnapt. Creative Industries kent 
inmiddels veel meer verschijningsvormen dan er academies zijn. Het vindt zich voortdurend 
opnieuw uit. Zou de kunstacademie daar niet het meest van kunnen leren?

Wat kunst is en kan zijn is door Duchamp’s intellect en persoonlijkheid uitgegroeid tot de 
breedte die we nu kennen. Een uitzonderlijk feit. Kunst is kunst als de kunstenaar zegt dat het 
kunst is, maar zo lang ze door een kunstenaar wordt gepresenteerd. Kunst beoordeel je niet op 
basis van handenarbeid of techniek, maar op basis van een idee. 
Een idee dient diepte te hebben en iets te zeggen, iets belangrijks. Voor mij is er geen conceptueel 
kunstwerk dat dat krachtig brengt, tot het moment dat het werk van Beuys verscheen. Het 
beste is ‘vreemdheid’. Met de kunst van Beuys deed ‘vreemdheid’ zijn intrede. Beuys is ook een 
vreemde kunstenaar. The Silence of Marcel Duchamp Is Overrated, een performance uit 1964 
was een scherpe kritiek op Duchamp omdat deze zich uit de kunstwereld terugtrok, en alleen 
nog zwijgend schaakte. Beuys geloofde er in dat kunst de wereld kon redden. Om daartoe te 
geraken ontwikkelde hij zichzelf tot een one man brand. De kunst van Beuys trekt je aan, zet 
je stil, maant je tot denken, het gaat over mythe, idee, obsessie, symboliek, hoop. Beuys’ wereld 
is een plek die mij lief is, waar vragen geen antwoorden hebben, maar alleen meer vragen 
bieden. Het is een referentiepunt voor de schuilplaats-idee. ‘Jeder Mensch ein Künstler’? Zeker, 
de kunstacademie-schuilplaats biedt een plek aan een ieder die bereid is de wereld anders te 
willen zien. Hoe je dat ‘voordoet’? Geen idee. Je dient er in voor te gaan. Dat is de enige rol die 
de kunstenaar heeft als hij een kunstacademie binnentreedt, net als de criticus, wetenschapper, 
pedagoog, verzamelaar. Het is Die Sache Selbst van de kunstacademie.  

Je, 

Edwin 


