
82 83

Italo Calvino1 zet met zijn ‘Onzichtbare steden’ de mentaliteit neer van 
waaruit ik na wil denken over discipline in het (kunst-)onderwijs. Calvino’s 
vertellingen spelen lang geleden toen de Venetiaan Marco Polo (1275) na 
zijn reizen de grootkhan van het Mongoolse rijk Kublai Khan in zijn sprook-
jesachtige paleis vertelde van de steden die hij had bezocht. De steden 
bestaan niet echt, maar toch het zou kunnen, je zou ze kunnen tekenen, ik 
heb het gedaan. Marco Polo beschrijft Leonia als een stad waar alles zich 
elke dag vernieuwt; geen uitgeknepen tandpastatubes, de zeepjes nog in 
hun papiertjes, het nieuwste radiotoestel (hoezo 13e eeuw?). Uiteindelijk 
stikt Leonia in zijn eigen vuil. Hij vertelt over Ersilia waar ze dunne witte 
draden in de stad spannen tussen de hoeken van de huizen, over pleinen 
en wegen. Ze breken de huizen af en kijken naar de wirwar van de draden 
en palen waarin de verhoudingen van de stad zichtbaar worden. Of over … 
die als een kermisstad wordt opgebouwd en na gebruik weer wordt afge-

Geert van Coenen

CAHIER ABV

broken. Je ziet in alle verhalen mogelijke eigenschappen van De Stad, het 
gaat eigenlijk over alle steden. Het gaat over Ons. Die benadering vanuit 
mogelijke eigenschappen is mijn aanpak om de visie van Howard Gardner2 
over discipline in kaart te brengen. Gardner zegt in ‘Five Minds for the 
future’ dat the ‘disciplined mind’ twee eigenschappen heeft: hij bestaat uit 
het beheersen van de discipline maar vooral ook het zijn van de discipline. 
Ken Robinson3 heeft het in dat kader over ‘gelegenheid’. Wat is dat: het zijn 
van de discipline? Hoe ziet de ‘gelegenheid’ eruit? Ik heb naast mijn laptop 
een plattegrond gehangen van een denkbare stad, die je met je mee kunt 
dragen. Een schets van een stad met pleinen en huizen over traditie en 
televisietaal over gelegenheid, passie, surfen, discipline en talent.

Ik ben zelf opgegroeid in een stad waar veel duidelijk was. Ik had twee 
ouders, keek naar Mies Bouman en Berend Boudewijn, zat op de HBS, was 
misdienaar, zat op voetbal en we hadden een kathedraal in de stad. Tot 
ik uit kon uitvliegen en lange haren kreeg, lid werd van de PSP, dienst 
weigerde en student werd aan de tekenacademie in Tilburg. Het was heel 
duidelijk waar ik in die tijd tegen moest zijn: alles! De afbraak van de 
autoriteit in de politiek, het onderwijs en de kerk was in volle gang. Een 
bevrijding. Op de Tilburgse tekenacademie was voor de docenten veel wel 
duidelijk. Zij wisten hoe het moest, je leerde veel opvattingen en vaar-
digheden vanuit hun kunstenaarschap. Je kon aan het werk zien van wie 
iemand les had gehad. Kunstgeschiedenis was een poel van feitenkennis 
en A.Gerritse4 zwaaide de vakvisie-scepter. Maar óók trok ik naar Parijs op 
zoek naar het atelier van Giacometti en naar het Kassel van Rudi Fuchs, 
Woodstock was hot en ik vond Blume5 met ‘visuele kommunikatie’ interes-
santer dan de dialectische didactiek van Gerritse. Prompt een 4 voor mijn 
examen vakdidactiek. De contouren waren duidelijk, de draden waren 
gespannen.

Maar sinds Tilburg geen tekenacademie meer is, sinds ‘visuele kommu-
nikatie’ door mediawijsheid vervangen is, sinds de anti-autoritaire golf 
van de 60er jaren overgegaan is in postmodernisme - wellicht in hybride 
modernisme - en zelfs de publieke omroep commercieel geprogrammeerd 
is, moeten we zoeken naar nieuwe draden, naar bakens om op te koersen 
en je toe te verhouden. Onmiskenbaar is onze cultuur zich aan het muteren 
tot een nieuwe vorm. Links en rechts groeien nieuwe tentakels om te over-
leven in een tijd van snelheid, oppervlakkigheid en vooral doorgang. Het 
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surfen, het aftasten van het oppervlak, is meer aanwezig dan het stilstaan 
en verdiepen. De vraag naar wat een student moet kunnen of zelfs moet 
zijn en hoe de opleiding een student benadert is prangend. Op de kaart 
van mijn stad zijn een paar gebieden afgetekend. Hun vorm verschilt. 
Sommige bakens zijn hoekig en scherp, andere als pijlen of blokken. Ik zal 
ze tekenen.

Een voorwaardelijk gebied is dat van de taal, of beter de talen. Als het zo 
is dat de academische wereld een andere taal spreekt dan de student dan 
hebben we een serieus probleem. De taal van nu wordt gedicteerd door 
de gratis dagkrant, door de televisie, door de muziek, door de iPhone en 
kenmerkt zich door korte en efficiënte communicatie. Het is geen verdie-
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ping maar grazen, zoeken naar wat je interesseert. Even maar en dan 
weer verder. Het primaire doel is communicatie. De ‘d’ of ‘t’ en ‘hun’ of 
‘hen’ is van geen belang. Je zou het televisietaal kunnen noemen, betoogt 
Alessandro Baricco in ‘De Barbaren’6. De academische wereld bedient zich 
van een taal die correct is, die traag en diepgaand is én gedefinieerd, en 
wat vooral belangrijk is: op zoek naar waarheid. Een goed betoog of een 
fantastische lezing van een uur, is voor menig academiedocent een troost 
in het snelle bestaan vol oppervlakkigheid. Toch heb ik in een halve eeuw 
al drie wijzigingen van spellingsregels meegemaakt ( ‘visuele kommuni-
katie’ in de 60er jaren). Ik heb in mijn Janson’s ‘Wereldgeschiedenis van de 
Kunst’  uit 19687 een beschrijving bestudeerd van de Sixtijnse kapel waarin 
de “koele matte tinten van het plafond” beschreven staan en men het 
heeft over “steenkleurige tinten”. Ondanks H.W.Janson’s precieze en diep-
gaande omschrijving ging Colalucci8 in 1979 met Fuji-geld aan de slag met 
de schoonmaak van het plafond. Er bleek een pracht aan kleur onder het 
kaarsvet te zitten. Waarheid is niet altijd waarheid. In deze Photoshop-tijd 
is een foto natuurlijk geen bewijs voor de waarheid. In de politiek geloven 
we nagenoeg niets meer. Niet vreemd dat studenten taal (en beeld) anders 
zien en gebruiken. Het begint met een quick scan van een korte tekst en 
lange teksten zijn taboe als het ook in een songtekst of via een gsm kan. 
Taal is een middel om door te gaan, verder te trekken, te grazen.  De taal 
van het weten is de onderwijstaal en de taal als vervoersmiddel is de taal 
van de student/leerling. Voor die twee bakens (weten en doorgang)staat 
taal garant. Beide noodzakelijk in het beschrijven van de discipline.

Traditie in het denken over discipline tekent de verdieping vanuit het 
oppervlak. Het is de volgende stap na de oppervlakkigheid. In de traditi-
onele benadering is kennis pas bereikbaar als je vanuit een focus afdaalt 
naar wat er onder ligt. Onder het oppervlak gaat veel schuil, we noemen 
dat ook wel verdieping of, zo je wilt, studeren. Gardner9 heeft het in dit 
geval over een ‘laser light’. Een spot die je zet op een fascinerend probleem 
na het afzoeken van de horizon (‘search light ’). Die verdieping leidt tot 
kennis, of op zijn minst het zoeken naar kennis. Zeker heeft een opleiding 
de taak om de traditie en de daarbij horende kennis over te dragen. Het is 
evident dat je meer ziet naarmate je meer weet. De academie/het onder-
wijs moet de gelegenheid tot de toegang van kennis en inzicht verschaffen. 
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Loek Melis10 verwoordde dat bij zijn afscheid als volgt: “een docent is er 
om de student de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen”. Zijn bood-
schap had nog meer lading, daarover later. Tot voor kort, en ook nu nog, 
kwam de goddelijke kunstenaar van zijn Olympus en orakelde over het 
werk van studenten. En de zeer geleerde doctorandus jongleerde als een 
vermakelijke malloot met onmetelijke hoeveelheden kennis. Zij waren niet 
“menselijk” en blokkeren de gelegenheid tot ontwikkeling. Traditie heeft 
ook een fundamentele rol in plaatsbepaling ( als baken). Volgens George 
Steiner11 heb je geen zicht op de wereld waarin je leeft als je de wereld van 
vóór jou niet kent. We zijn wat we ons herinneren. Hij houdt een pleidooi 
voor kennis, voor veel weten en memoriseren. Onderwijs is in zijn ogen 
als een bergwandeling waarin je jezelf net niet genoeg aan de volgende 
rots omhoog kunt trekken. Maar je vindt een spleet in het steen en je hebt 
houvast. Dat houvast fascineert mij. Want hoe doe je dat, houvast krijgen? 
Je weet nooit genoeg, soms is wat je nu weet morgen achterhaald (we 
hadden het over de Sixtijnse kapel en het is zeker zo in de wetenschap). 
Wat is dat houvast? Het ligt volgens Baricco in de verbinding: het kunnen 
transformeren van de kennis en het inzicht naar je eigen herinnering. Maar 
ook naar deze wereld. Wat past hier: het Nu. De vraag: “wat kan ik ermee”, 
is heel terecht. Als traditie zich uit in het herhalen van de traditie dan 
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is het dodelijk. Als traditie niet wordt tot een getransformeerde traditie, 
dan is ze nutteloos. De discipline die verwordt tot een herhaalde traditie 
is zelfs schadelijk. In het beeldend onderwijs is dat goed zichtbaar in de 
zinloosheid van het inschilderen van kleurencirkels en de perspectiefteke-
ningen met een of twee verdwijnpunten, of de gestempelde vlucht vogels. 
Het zijn uitwassen van gedachteloze bezigheidstherapie, waar de onder-
wijsinspectie op af moet gaan.

De opvatting van discipline wordt vaak beperkt tot het beschikken over 
veel vaardigheid en technieken. Dan ligt al snel de valkuil van het boven-
staande op de loer. Ik kan er kort over zijn: discipline om de discipline 
is geen discipline. ( vrij vertaald naar Gardner die zegt dat kennis om de 
kennis geen kennis is). Natuurlijk zijn vaardigheden essentieel, en je kunt 
ze apart oefenen. Ik hoop toch dat een schilder alles weet over verf en 
kwasten en doek, en vooral vanuit zijn ervaring die kennis gebruikt. Een 
prachtige stalenkaart van zicht op  discipline is voor mij wat Hans den 
Hartog Jager12 schrijft in ‘Verf ’ . Je leest uitgebreide beschouwingen van 
Robert Zandvliet over ei, olie en pigment. Over zijn kwasten en over kleur. 
Je zou het zo als een recept uit kunnen proberen. Maar daar blijft het niet 
bij. Zandvliet is kleur, verf, transparantie en betekenis. Hij worstelt met 
landschappen die meer dan landschappen zijn. Ook in het onvolprezen 
boek ‘Van de schoonheid en de troost’ van Wim Kayzer13  vertelt Karel 
Appel dat hij eigenlijk gewoon verf is. In een prachtig relaas wordt duide-
lijk wat echt rood eigenlijk voor Appel is. Uitermate precies legt hij uit dat 
cadmiumrood pas bestaat bij de gratie van geel. In het volgende hoofd-

WAT DRAAG JE MEE?

871628


871628




88 89

stuk is de dichter Kopland taal, door negen probeersels van een gedicht te 
overwegen. Al deze mensen denken in hun eigen discipline, waardoor een 
advocaat anders denkt dan een danseres. Ook de docent is een meester in 
het overwegen van zijn overdracht, de keuze voor het goede voorbeeld, de 
juiste taal. Discipline is een manier van zijn. Kunst, en niet alleen kunst, 
laat zich al lang niet meer in disciplinevakjes vangen. De opleiding is geen 
garantie voor de weg die iemand gaat. Een mooi voorbeeld is Umberto 
Eco14, die wetenschapper is en een (bestseller) thriller schrijft, ‘De naam 
van de roos’, waarin hij de Middeleeuwen etaleert en het en passant over 
Aristoteles heeft. Het is verleidelijk om het nu over interdiscipline te 
hebben. In het kader van de opleiding moet dat de plaats zijn waar juist 
de gelegenheid wordt geboden om in de andere discipline te stappen. De 
opleiding is de ontmoeting van disciplines.

Op de top van een heuvel gekomen is de persoon naast me de student. 
We kijken uit over een landschap van bakens in de velden. We hebben er 
een paar gemist. De volgende tocht is langs punten als filosofie, reflectie 
en de buitenwereld. Loek Melis had al een heilig geloof in de student die 
echt wel weet wat goed voor hem is. Natuurlijk wil hij van alles leren. Laat 
hem surfen, laat hem duiken, laat hem experimenteren: homo ludens. 
Speel mee!

Geen opleiding kan zonder open ramen. Ik vond het op de lagere school 
een topzomerdag als je kon horen wat er zich buiten de klas afspeelde. Als 
de buitenlucht door het lokaal dreef was het fris, het rook niet meer naar 
mensenvlees. Verfrissend. De buitenwereld fascineert elk mens, het is een 
voorwaarde om te beseffen dat je bestaat. Toch zie je in veel academies 
de schotten waar de (bureau-)kunstenaar in spé zich achter verschanst 
(ze noemen dat atelier), op zoek naar zijn diepste ik. Liefst met een boek 
ernaast van een verwante zielenvorser. Introspectie in plaats van verba-
zing. Misschien geloof je het als Steve Jobs15 het zegt, “don’t settle, keep 
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looking”, of als George Steiner het heeft over de “blijvende verbazing”. De 
buitenwereld beweegt, ademt en zet je aan het denken. Er ligt ook een taak 
om je te verhouden tot wat er om je heen is. In dit kader mag alles. Verzet, 
trend-spotting, kijken, ervaren, confronteren… ’what is going on’. Voor mij 
is Reggio Emilia16 een ideaal. De blijvende verwondering is de drijvende 
kracht onder het onderwijs. Vakken bestaan niet meer, het is onderzoek 
geworden. Permanent op zoek naar wat je wilt weten. Zonder de buiten-
wereld, zonder fascinatie van wat om je heen is kan een mens niet bestaan. 
Het lijkt me onmogelijk om een docent te worden en niet geobsedeerd te 
zijn  door wat om je heen gebeurt.

Als deze storm is gaan liggen daagt de enorme twijfel. Het niets zeker 
weten. Misschien niet eens dat wat ik hierboven heb geschreven. In 
Cahier ABV-1 uit 2008 brak Mart Janssens17 een lans voor een veelsoortige 
reflectie. Door afstand te nemen zie je meer. Het komt in de buurt van 
de gedachte over de buitenwereld. Ik zou graag voorwaarden verbinden 
aan die permanente reflectie of, in competentie-termen: het reflecterend 
vermogen (m.i. de enige zinvolle). Het zijn voorwaarden die een student 
tot een kenner, een maker en een overdrager van beelden kunnen maken: 
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talent en passie. Ook hier wordt, net als bij het begrip discipline, vaak de 
ėėndimensionale opvatting gedragen dat talent te maken heeft met vaar-
digheid en techniek: het goed kunnen. Natuurlijk is dat zo. Het is ook de 
kwaliteit waarom de ene lijn, die ene beweging of die uitleg het wel is en 
de andere niet. Toch gaat talent verder, en is een lege huls zonder reflectie. 
Als je vanuit het talent geen verbindingen kunt maken tussen wat je weet, 
ziet en doet, dan kom je tekort. Verbindingen zoals je die tussen sterren 
zoekt en ineens een patroon herkent of, helaas vandaag, geen. Jammer; 
nog eens beter kijken. In mijn voorwaarden zou ik willen bepleiten dat 
filosofie een bron en methode wordt in het weten dat je niets zeker weet, 
waardoor je steeds blijft kijken en vragen zoals Socrates bedoelde. “Keep 
looking, don’t settle”.

In kunstonderwijs is, wellicht meer dan in enig ander vak, de docent het 
vak! De docent is kunst! Dat is een verworvenheid, en laat het zo blijven 
dat een kunstdocent vanuit zijn passie kunst overdraagt en kunst is. Laat 
ik dat de ‘disciplined mind’ van de kunstdocent noemen.
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