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Onderstaand essay is een uittreksel van de scriptie ‘Textielkunst’ door Jeanine 
Vugts, juni 2010. In deze scriptie onderzoekt de schrijfster de emancipatie van 
de textielkunst in relatie tot de vervagende grenzen binnen de beeldende kunst 
en tussen de autonome en toegepaste kunst. Deze scriptie werd genomineerd 
voor de ABV Scriptieprijs en is te vinden, samen met de andere genomineerde 
scripties, op de site van de ABV. De redactie is verantwoordelijk voor de selectie 
van de stukken uit de scriptie.

Historie

De relatie tussen beeldende kunst en het materiaal textiel kampt sinds 
jaar en dag met een historische belasting. De textielkunst had en heeft 
zelfs nu nog een overwegend negatief etiket. Toen ik ging zoeken naar 
de oorsprong van deze belasting vond ik soortgelijke oorzaken, maar op 
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verschillende tijdstippen in de geschiedenis. Ondermeer vond ik de ‘trau-
matische’ breuk, die in de negentiende eeuw als gevolg van de industriële 
revolutie optrad tussen de gebonden en de vrije kunsten. Hierover vertelt 
Godert van Colmjon in een inleiding bij een tentoonstelling. De breuk heeft 
kennelijk diepe wonden geslagen. Het vrij plotseling overbodig worden 
van de ambachtsman met zijn eeuwenlange traditie en respectabele status 
zorgde voor een groep van ontheemde ambachts-kunstenaars. In plaats 
van het inzetten van hun prachtige ambacht om een nieuwe plaats in de 
maatschappij te veroveren, ontwikkelden ze eerder een jaloerse, starre 
houding tegenover de opkomende vrije kunstenaar, die zij ten onrechte 
als hun vijand zagen. 

Waarom werd de textiele kunst in de tweede helft van de jaren zestig 
eigenlijk plotseling zo populair? Waarom raakte ze al even snel weer in de 
vergetelheid om pas in de jaren negentig weer te worden herontdekt?
Voor een antwoord hierop, moeten we kijken naar de ontwikkeling van 
de textielkunst tot een meer autonome kunstvorm. Henriëtte Heezen 
merkt op dat textiel en keramiek, hoewel deze disciplines lange tradities 
kennen, betrekkelijk laat zijn losgekomen van hun toegepaste functies als 
gebruiksvoorwerp en decoratieve aankleding of bescherming van het inte-
rieur. Vergeleken met de schilder- en beeldhouwkunst stond de textiel-
kunst als autonome kunstdiscipline in de jaren zestig nog in de kinder-
schoenen. Voor een opleiding op het gebied van textiel kon je niet terecht 
op de academies, behalve op de nijverheidsafdelingen, waar kunstenaars 
in de geest van Bauhaus oefenden met beginselen van verhoudingen in 
kleur en vorm, en nog niet met het inhoudelijke.

De emancipatie van het medium textiel en het onderzoek naar de 
specifieke mogelijkheden ervan, liep gelijk met de emancipatie van de 
maker zelf: van ambachtsman tot beeldend kunstenaar. Kunstwerken in 
textiel waren tot dan toe altijd verbonden geweest aan de schilderkunst. 
Eigenlijk waren applicaties, borduurwerken en tapisserieën gewoon nage-
maakte schilderijen. Professionele wevers en borduursters werkten met 
zogenaamde ‘kartons’, ontwerpen die vaak door vooraanstaande schilders 
werden aangeleverd. Het resultaat was natuurlijk deels afhankelijk van de 
kundigheid van de uitvoerder van het ontwerp.
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De Biënnale van Lausanne.

Heel belangrijk voor de populariteit van het medium textiel en voor de 
ontwikkeling van de eigentijdse textielkunst was de oprichting van het 
‘Centre Internationale de la Tapisserie Ancienne et Moderne’ (CITAM) door 
Jean Lurçat in 1961. De exposities die hier vanaf 1962 tot 1992 gehouden 
werden, de Biënnales Internationales de la Tapisserie de Lausanne, 
vormden een platform voor vernieuwingen in het wandkleed: geen ‘verta-
lingen’ van schilderijen meer, maar kleden die zich los maakten van de 
wand. De biënnales zijn een graadmeter voor de internationale ontwik-
kelingen in de textielkunst, die zichzelf serieus begint  te nemen. Binnen 
deze discipline was het helemaal nieuw dat textiel als persoonlijk uitdruk-
kingsmiddel werd gebruikt. Dat klinkt misschien gek, in een tijd waarin 
schilder- en beeldhouwkunst dit stadium allang voorbij waren. De textiel-
kunst begint nu pas het expressief gebruik van het materiaal te ontdekken. 
Een verklaring hiervoor ligt misschien in de aard van het materiaal. Textiel 
laat niet snel het handschrift van de maker zien zoals verf en klei dat doen. 
Pas in de applicaties van kunstenaars die begin jaren zestig ineens restma-
teriaal, zoals vodden, stukken leer en voering of zelfs metalen voorwerpen 
gingen gebruiken wordt iets van een persoonlijke ingreep of handschrift 
zichtbaar.

Hierarchie

De relatie tussen beeldende kunst en het materiaal textiel is dus historisch 
belast. De gefrustreerde ambachtsman die eigenlijk kunstenaar wil zijn 
vind ik steeds terug in wat ik lees over de zogenaamde emancipatie van 
de textielkunst. Het lijkt wel op een diep geworteld gevoel van minder-
waardigheid. Nu zien we een nieuwe generatie textielkunstenaars die hier 
minder last van lijkt te hebben, maar is dat ook werkelijk zo? Sinds er textiel 
gebruikt wordt als zelfstandig beeldend materiaal, bevindt de zogenaamde 
textielkunst zich in een verdedigende positie. Versterkt deze verdedigende 
positie wellicht ook onze onafhankelijke manier van beschouwen? Met 
andere woorden; als de kunstenaar zich verdedigend opstelt, bevestigt hij 
hierdoor dan ook zijn ‘andere’ positie? 
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Het vrouwelijk domein

Overal in de geschiedenis zien we de twee domeinen van autonome kunst 
en kunstnijverheid met elkaar strijden. De schilderkunst werd toegelaten 
tot de hoge kunst en de andere disciplines niet. Is het een kwestie van 
kwaliteitsverschil? Wie als hedendaags kunstenaar besluit te gaan breien 
of borduren in plaats van schilderen of beeldhouwen verandert niet alleen 
van medium, het is meer. Het is een totaal ander territorium, een domein 
van traditie en sociale connotaties. Het maakt ook nog eens verschil of 
je dat als man of als vrouw doet. Sinds het abstract expressionisme was 
de schilderkunst een verheven, mannelijke aangelegenheid. Vrouwelijke 
kunstenaars reageerden door op nadrukkelijke wijze gebruik te maken van 
de materialen en technieken die beladen waren met lage, ambachtelijke 
en vrouwelijke connotaties en daardoor de verhevenheid van de kunst 
relativeerden. Ook de feministen eisten opnieuw de textiele materialen en 
technieken uit het ‘vrouwelijke’ domein op om als volwaardige artistieke 
middelen te introduceren in de kunst. Weer die behoefte om volwaardig 
mee te tellen. 

Het breischilderij

Ik blijf me verbazen over de hiërarchie tussen mannelijk en vrouwelijk, 
kunst en ambacht, autonoom en toegepast, slim en dom, hoge en lage 
cultuur. Waar wol is, is een wevend wijf, al was het maar uit tijdverdrijf. Het 
lukt ons niet om onbevangen te kijken naar textiel. Daarvoor is de geschie-
denis van textiel te beladen. Pas als kunstenaars als Rosemarie Trockel een 
intellectueel spel gaan spelen met een minderwaardig medium, vinden we 
het aanvaardbaar. 

Kunstenaars als de Duitse Rosemarie Trockel en de Amerikaanse Elaine 
Reichek bijvoorbeeld maakten vanaf de vroege jaren tachtig juist gebruik 
van de culturele connotaties van breien. Deze connotaties zijn het typisch 
vrouwelijke, huiselijke en weinig intellectuele van de bezigheid breien. 
Trockel, die na een studie sociologie, antropologie en wiskunde het kunste-
naarschap verkoos, werd bekend met haar gebreide schilderijen en kleding-
objecten. Een slimme dame dus. Een weloverwogen spel met citaten uit de 
kunst, filosofie, politiek en commercie zijn kenmerkend voor haar werk.    
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De macho’s van de kunstscene

In de jaren tachtig werd Rosemarie Trockel een tijdlang voor feminist 
gehouden. Inmiddels is gebleken dat Trockels werk zich verre houdt van 
het feminisme. Het werk is misschien feministisch van karakter, maar dan 
meer in filosofische dan politieke zin. De ‘wollen’ objecten en kookplaten 
zijn als traditioneel vrouwelijk materiaal een mooie tegenhanger van de 
macho’s van de kunstscene uit de jaren tachtig; de nieuwe wilden als Polke, 
Baselitz en Lüpertz. De breisels van Trockel gaan over rolpatronen en voor-
oordelen, over de maatschappij die vooraf stelt wat vrouwelijk en vrou-
wenwerk is. Het is typisch Trockel om de positie van de vrouw niet alleen 
aan de orde te stellen, te onderzoeken, maar vooral ook te relativeren. Aan 
al haar werk zit een soort lichtvoetigheid. De doeken werken als een soort 
spiegel, van persoonlijke en maatschappelijk bepaalde gevoelens. Toch 
brengt alleen een feministische interpretatie van haar werk je niet verder. 
Het kunstenaarschap van Trockel is vooral een zaak van mentaliteit, een 
houding tegenover de wereld, haar wereld waarin ze met nieuwsgierig-
heid en verwondering alles onderzoekt en thematiseert. De maatschappij 
waarvan zij deel uitmaakt is haar bron van ideeën en motieven.

De low art van het borduren

Michael Raedecker is wellicht interessant om even naar te kijken. Als 
bordurende man kiest hij in de periode van het postmodernisme bewust 
voor een ambachtelijke techniek als borduren. Kenmerkend voor zijn werk 
is dat hij van het begin af aan het doek niet alleen beschildert, maar ook 
borduurt met lange lussen, korte steekjes en losse pluisjes die in de verf 
geplakt zitten. De draden lopen suggestief over het doek en lijken een 
eigen leven te leiden naast de verfstreken. 

De ‘schilderijen’ van Michael Raedecker barsten van de verwijzingen 
naar het kunsthistorische verleden. Intrigerend, intelligent en doordacht. 
De avant-gardes van de twintigste eeuw hadden een soort haast om naar 
nieuwe stijlen en onderwerpen te zoeken, in de race naar het nieuwe. Het 
kenmerkt de postmoderne kunst en de ontwikkelingen daarna om juist 
niet meer te streven naar de hoogste originaliteit en absolute nieuwheid 
als bij de voorafgaande avant-gardes, maar om het wat rustiger aan te 
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doen. Die rust en verfijning is te zien in het werk van Raedecker, maar al 
die lagen en niveaus verhullen volgens Rutger Pontzenook wat zijn werk 
werkelijk is: een product van het betere naai- en borduurambacht. Hij 
is van mening dat achter de hang naar gelaagdheid de angst schuilt om 
voor een echte naald- en draadkunstenaar door te gaan. Dat zou niet sexy 
genoeg zijn. Dat zou te veel refereren aan truttigheid, het oude ambacht, 
klompen snijden en kantklossen. Dat mag zo zijn, maar volgens Pontzen 
bewijst de veredelde manier waarop Raedecker dat ambacht beoefent het 
tegendeel. 

We zijn weer terug bij het ambacht en de angst voor truttigheid en 
minderwaardigheid. Iedereen ziet toch het verschil tussen Raedecker en 
een vlijtige borduurster? Ook nu nog is iedere verwijzing naar ambacht 
beladen. 

Kwaliteit is niet meer verdacht 

Aan het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig vervagen de 
grenzen tussen disciplines steeds meer. Voor textielkunstenaars lijken 
alle wegen open te liggen. Maar in feite is het gemeenschappelijke doel 
weg. De erkenning waar zo hard voor gevochten is, is verkregen. Door 
de hoeveelheid aan nieuwe mogelijkheden wordt de kunstenaar terugge-
worpen op zijn persoonlijke, individuele ontwikkeling. De noemer textiel-
kunst wordt verlaten. De kunstenaar moet zich op een veel breder veld 
gaan begeven. Het woord kwaliteit, dat jarenlang verdacht was en elitair, 
komt weer terug in de bespreking van de textielkunst. Dit betekent dat 
er weer onderscheid gemaakt wordt in kwaliteit tussen kunstenaars. De 
kunstenaars met ‘kwaliteit’ gaan nu de noemer textielkunst afwijzen. Ze 
willen er niet meer ‘bij horen’.

Osmose  

Grenzen vervagen maar de kunsten willen zichzelf blijven vernieuwen. De 
grenzen van de kunst worden niet alleen verkend en opgerekt, het gaat 
verder: de grenzen van de kunst verdwijnen. De nieuwe generatie kunste-
naars gebruiken textiel wanneer ze dat willen. De jonge kunstenaars van nu 
piekeren er niet over om zichzelf ‘textielkunstenaars’ te noemen. Terwijl 
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ze met het grootste gemak netten, weefsels of installaties in elkaar knut-
selen met garen, touw of haren. Het is belangrijk om wat beter te kijken 
naar de invloed van deze grensvervaging op de artistieke disciplines omdat 
deze ontwikkeling volgens mij de textiel werkelijk vrij heeft gemaakt.

Kunstenaars van nu zijn geïnteresseerd in de tijd van nu. Dat is een tijd 
van moderne massacultuur, met uitingen van reclame, mode, videoclips, 
YouTube, industriële vormgeving en design. Omgekeerd halen deze disci-
plines hun inspiratie ook uit de beeldende kunst. Volgens Rutger Wolfson, 
directeur van de Vleeshal, zorgt deze kruisbestuiving er voor dat de grenzen 
tussen kunst en populaire cultuur vervaagd zijn. Het onderscheid tussen 
kunst en toegepaste kunst is soms bijna niet meer te maken.

Kritische mentaliteit

Ontwerpers die zich begeven op het terrein tussen toegepaste en auto-
nome kunst: de beeldende kunst heeft concurrentie gekregen. Het inte-
ressante van deze grensvervaging is dat hiermee ook de grenzen tussen 
hoge en lage cultuur vervagen. Met hoge cultuur worden disciplines met 
een hoog artistiek aanzien bedoeld. Beeldende kunst, architectuur, lite-
ratuur, theater, dans en opera. Met lage cultuur bedoelen we dan mode, 
reclame, videoclips, design en nieuwe media. De aanhoudende kruisbe-
stuiving tussen artistieke disciplines heeft het onderscheid tussen hoge en 
lage cultuur flink onder druk gezet. Deze ‘osmose’, zoals Rutger Wolfson 
het noemt, is zichtbaar op het gebied van beeldende kunst met mode. 
Modeontwerpers als Victor&Rolf laten een heel conceptuele houding zien 
door een imaginair parfum te lanceren. Het parfum bestond alleen als idee 
en kun je vergelijken met de poep van Manzoni, waarvan ook niemand weet 
hoe die ruikt. (Hetzelfde geldt voor Christien Meindertsma.) Ontwerpers nemen de 
mentaliteit van de kunstenaar aan. Deze kunstenaars zijn met hun kritische menta-
liteit waarmee ze de ongeschreven wetten van hun vak benaderen, vergelijkbaar met 
die van Marcel Duchamp. Door een readymade in het museum te exposeren, gaf hij 
genadeloos commentaar op de toenmalige regels van de kunst. De mentaliteit van 
de huidige generatie mode- en productontwerpers heeft geleid tot een opwaarde-
ring van deze disciplines. Dankzij hen is design en mode méér kunst geworden.

Andersom is de kunst meer mode geworden. Kunst die uitspraken doet over 
mode, zorgt voor een opwaardering van de mode. Ook bij grafisch vormgevers 
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zien we de neiging naar conceptuele gelaagdheid. Sommigen hebben zelfs 
een duidelijk sociaal engagement. Het lijkt alsof vormgevers bewust hun 
vakgebied willen emanciperen tot kunst. 

Kunst is autistisch geworden

Wolfson meent dat de huidige grensvervaging in de kunst zelfs nog verder 
gaat dan de lange traditie van kunstenaars die zich bezighielden met de 
lage cultuur, zoals Andy Warhol en Jeff Koons. Hun fascinatie had ook een 
kritische afstandelijkheid. Hun werk deed een uitspraak over lage cultuur, 
zonder zich er werkelijk mee in te laten. De porseleinen beelden van Jeff 
Koons, veroorzaakten opschudding omdat ze de grens tussen kunst en kitsch 
opzochten. Hoezeer hij ook bleef volhouden dat hij de schoonheid van kitsch 
wilde laten zien, in feite was het een commentaar op de normen en waarden 
van de hoge cultuur. Dit illustreert het autisme van de kunst, aldus Wolfson. 
Sinds kunst toelichting en commentaar nodig heeft omdat je het anders 
niet meer begrijpt, heeft kunst steeds meer zichzelf als onderwerp gekozen. 
Kijken alleen is niet voldoende. Een vernieuwend kunstwerk is altijd een 
reactie op een eerder kunstwerk, dat op zijn beurt weer een reactie is op een 
ander kunstwerk. Deze naar binnen gerichte blik is veel minder interessant 
dan de kunst van tegenwoordig, die zich buiten haar eigen grenzen begeeft.

Taboes in het denken

Musea zijn volgens Wolfson conservatief in hun houding naar meer traditi-
oneel aan kunst verwante disciplines. Dit zie je aan de manier waarop musea 
bijvoorbeeld vormgeving een plek geven; toegepaste kunst op de nijverheids-
afdeling a.u.b. Het onderscheid tussen hoge en lage cultuur moet zoveel moge-
lijk in stand gehouden worden anders verdwijnen de universele waarden van 
de ‘hoge’ kunst. Als de grenzen helemaal zouden verdwijnen, gaat de kunst ten 
onder in de stroom aan beelden die ons dagelijks overspoelt.

De besloten binnenhaven 

Ook Lex ter Braak zegt in Kunst in Crisis dat er bepaalde ontwikkelingen 
zijn die het idee bevestigen dat de kunst de besloten binnenhaven van de 

WAAR WOL IS

871628


871628


871628




78 79

autonomie verlaten heeft en een andere koers is gaan varen. Kunstenaars 
nodigen het publiek nadrukkelijk uit in het werk te participeren of het 
zelfs te voltooien. Handeling, gebaar en geste zijn belangrijker geworden 
dan de visuele representatie van de handeling. Een andere gedaantewis-
seling van de kunst: installatiekunst, fotografie, multimedia-, video-, en 
filmkunst bepalen nu het beeld. Traditionele vormen als schilderijen, 
tekeningen en sculpturen zijn naar de achtergrond gedrongen. Beeldende 
kunstenaars wagen zich gemakkelijk in andere domeinen door documen-
taires te maken, speelfilms te draaien, sociaal onderzoek te doen of zich 
te manifesteren als VJ. Een emancipatorische bevrijding van de klassieke 
vorm met als gevolg een veelvoud aan verschijningsvormen van de beel-
dende kunst. Hierdoor wordt volgens Lex ter Braak de aantrekkingskracht 
en belevingswaarde van de beeldende kunst vergroot. Verschuift de wereld 
van de kunst meer naar de belevingscultuur?

Een veranderende wereld

Globalisering, digitalisering, mediatisering en de toenemende culturele 
diversiteit zijn de grote maatschappelijke en economische ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren. De wereld is er sterk door veranderd. In de kunst-
wereld is daar maar weinig van terug te zien. Ondanks de grote aandacht 
voor grensvervaging en wereldkunst bleef de kunstwereld gewoon kunst 
tonen die paste in de bestaande kaders. Wat is er de afgelopen decennia 
dan allemaal veranderd? Van een schriftcultuur, zijn we op weg naar een 
beeldcultuur. Het beeld is niet meer exclusief en als producent van beelden 
is de kunstenaar al lang niet meer bijzonder. Daardoor is het steeds lastiger 
maar ook steeds minder zinvol om onderscheid te maken tussen hoge en 
lage cultuur, aldus Ineke Schwartz. Was het schilderij vroeger nog exclu-
sief, nu kopieer je het van internet. En dan mag je hopen dat het niet is 
gemanipuleerd of bewerkt. Het beeld is machtig en invloedrijk, maar ook 
sterk onderhevig aan inflatie. Jammer voor de kunstenaar. 

Het taboe op ambacht en traditie

Is dit toeval of de zoveelste trend in de kunstwereld, dit keer die van 
ambachtelijke technieken? ‘De voorhoede experimenteert recent weer 
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driftig met ambachtelijke technieken’, stelt Louise Schouwenberg, docent 
aan de Designacademie. ‘Niet alleen zijn schilder- en beeldhouwkunst 
weer terug, maar ook keramiek en borduren. Het begon allemaal eind 
jaren negentig in de vormgeving, en nu verdwijnt in de kunst het taboe op 
ambacht en traditie.’ 

We zien het in de praktijk. In den Bosch staat het Europees Keramisch 
Werk Centrum, waar professionele kunstenaars kunnen werken met kera-
miek. Er is een flinke toeloop van niet-ambachtelijke deelnemers. Ook het 
textielmuseum heeft sinds enkele jaren een werkplaats binnen haar muren, 
maar dan voor textielkunst. Ook hier is een toestroom van niet-ambach-
telijken. Caroline Boot, conservator van het Tilburgs Textielmuseum, zegt 
dat de ‘g voor textiel’ onder kunstenaars voorbij is. Het dictaat van de 
conceptuele kunst is verdwenen. Niet het idee op zichzelf,ook het mate-
riaal doet weer ter zake. Boris van Berkum (Mama, Rotterdam) ziet het nog 
breder: ‘In de jaren negentig leek alles mogelijk. Nu zitten we met econo-
mische achteruitgang en terrorisme. Kunstenaars kijken weer naar hun 
geschiedenis, naar identiteit, ze doen onderzoek naar regionale wortels. 
Ambachtelijke technieken passen hierbij.’

Hij rekent daarom ook kunst tot deze ontwikkeling die slechts verwijst 
naar traditie. De hedendaagse kunstenaars willen niet ‘terug naar het 
ambacht’. De techniek is geen doel op zich, zoals bij de traditionele kera-
misten of textielkunstenaars. Het ambachtelijke materiaal wordt gebruikt 
om een specifieke kwaliteit, in dienst van het hogere artistieke doel. In 
het begin was dit doel volgens Louise Schouwenberg vooral commen-
taar leveren door het gebruik van ambachtelijk materiaal. Grayson Perry 
refereert met zijn vazen aan stijve burgerlijkheid, waarvan zijn schilde-
ringen de keerzijde laten zien. Berend Strik combineert porno met de 
truttige associatie van borduren. Maar commentaar is tegenwoordig niet 
meer verplicht. Het mag weer gewoon mooi zijn, zoals bij Raedecker en 
ontwerpster Hella Jongerius. Schouwenberg: ‘Kunstenaars kunnen video 
inzetten waar het nodig is, en keramiek waar het nodig is. Het gaat om 
de gelaagdheid van het materiaal.’ Volgens haar is deze ontwikkeling niet 
tegenstrijdig met de discussie over het voortbestaan van de ambachtelijke 
opleidingen aan de kunstacademies. Integendeel: ‘Vernieuwing van het 
metier komt van de nieuwkomers, de ontwerpers en de kunstenaars, niet 
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van de keramisten. De ambachtelijke opleidingen kunnen dus beter werk-
plaatsen worden, waar kunstenaars uit diverse disciplines met het mate-
riaal kunnen werken.’

Vernieuwing van het metier

Het shoppen tussen de disciplines heeft tot artistieke vernieuwing geleid. 
Ook ontwerpers en productvormgevers gaan zich meer gedragen als 
kunstenaars. Een mooi voorbeeld hiervan is productontwerper Christien 
Meindertsma. Zij werkt conceptueel en lijkt haar producten betekenis te 
willen geven door te zoeken naar hun herkomst en hoe ze gemaakt zijn. 
Haar gebreide poef is heel populair en voor haar project PIG 05049 onder-
zocht ze welke producten van een varken gemaakt worden. De gekste 
dingen kwam ze tegen, zoals hartkleppen, remschijven, kauwgom en 
sigaretten. Kennis over grondstoffen en productieprocessen was vroeger 
lokaal gebonden. Met de toenemende industrialisatie en globalisering is 
deze informatie steeds ingewikkelder en onduidelijker geworden. Onze 
relatie met dingen is hierdoor verstoord. Logisch toch, dat we teruggrijpen 
naar de geschiedenis.

Tenslotte

Cornel Bierens betoogt dat kunst geen duidelijke vorm of begrenzing meer 
kent, en dat kunstenaars daarom niet meer te beoordelen zijn op de vraag 
hoe goed ze met hun beperkingen omgaan. Kunst is daarbij gemargina-
liseerd, omdat kunstenaars tegenwoordig op kunst reflecteren in plaats 
van op de samenleving. Volgens mij is dit langzaam aan het veranderen. In 
ieder geval spreken de nieuwe Nederlandse productontwerpers dit nu al 
tegen. Zij reflecteren wel degelijk op de samenleving. Maar hoe zit het met 
de autonome kunstenaars? Ik denk dat hedendaagse textielkunstenaars 
hun blik makkelijker naar buiten richten dan de autonome kunstenaars, 
omdat ze zich altijd al bescheiden opstelden. Het blijft moeilijk kijken 
naar je eigen tijd als je er midden in zit. 

Sinds kunst toelichting nodig heeft om haar te kunnen begrijpen, is 
kijken alleen niet voldoende. De manier waarop kunst communiceert is té 
cognitief geworden, volgens mij. Ik vind het een spannend idee dat de bele-
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