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Samenvatting
De eerste staatsgefinancierde kunstacademie wordt in 1563 in Florence 
opgericht. Ze komt tot stand op basis van een gedeeld belang van staat en 
kunstenaars. De kunstenaars zien een erkende opleiding als een belangrijke 
stap in hun streven zich los te maken uit de bestaande gildeverbanden en 
om als zelfstandige beroepsgroep erkend te worden. De staat probeert door 
een opleidingsinstituut mogelijk te maken kunstenaars aan zich te binden 
en hen in te zetten voor representatiedoeleinden. Deze studie onderzoekt 
de geschiedenis en de actualiteit van het instituut kunstacademie als een 
resultante van het krachtenspel tussen academie, staat en kunstpraktijk. 
Hierbij vormt het veranderende discours over kunstenaarschap en kunst het 
uitgangspunt. De centrale vraag van dit onderzoek is dan ook: hoe wordt 
het belang van het kunstonderwijs begrepen en welke veranderingen treden 
hierin op? Het Bildungsbegrip, meer specifiek het aan Schiller ontleende 
begrip esthetische Bildung, zal hierbij een leidraad zijn. Het begrip, al impli-
ciet aanwezig in Vasari’s kunstopvatting, speelt vanaf het eind van de acht-
tiende eeuw een belangrijke rol in zowel het vertoog van de kunstenaars als 
in dat van de staat.
    In hoofdstuk 1 bespreek ik de achtergronden van de oprichting van de 
Florentijnse academie en hoe een eeuw later de Académie Royale van 
Parijs het toonbeeld wordt voor kunstonderwijs. In Italië streven de kunste-
naars al geruime tijd naar een verdere professionalisering van hun vak en 
naar een opwaardering van hun sociale positie en status. Een streven dat 
in het theoretische werk van Ghiberti, Alberti en Leonardo van een theo-
retische onderbouwing wordt voorzien. De belangen van de kunstenaars 
lopen voor een belangrijk deel parallel met de behoefte van de machtheb-
bers aan aansprekende afbeeldingen om hun positie te legitimeren. Het is 
om deze reden dat Cosimo I de’ Medici de oprichting van de Accademia 
del Disegno academie mogelijk maakt. Ook andere ontwikkelingen spelen 
hierbij een rol. Zo leidt de belangstelling voor de antieke taal en cultuur 
tot het ontstaan van studiegezelschappen waar geleerden en kunstenaars 
elkaar ontmoeten. Op kerkelijk gebied geeft de opkomst van de bedelorden 
aanleiding om educatieve en verhalende afbeeldingen te gebruiken bij de 
geloofsoverdracht. De opleiding aan de Accademia bestaat naast tekenen 
vooral uit theoretische scholing. De kunstenaar onderscheidt zich van 
de ambachtsman op grond van intellectuele kennis. In Frankrijk krijgt de 
strijd tussen de gilden en de kunstenaars een sterke politieke component 
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wanneer het Franse hof de academie van Parijs tot een koninklijke instel-
ling omvormt. De Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1648) 
heeft twee doelstellingen: ze dient de absolute heerschappij van de koning 
te verheerlijken en bij te dragen aan de economische politiek van Frankrijk. 
Ook aan de Parijse academie staat theoretisch onderwijs centraal. Daarbij 
is de door Bellori ontwikkelde classicistische kunsttheorie leidend. De 
mate waarin bij kunst strikte regels opgevolgd moeten worden, wordt eind 
zeventiende eeuw onderwerp van een theoretisch debat. Dit debat zal 
nieuwe theoretische inzichten ruimte verlenen. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw neemt het aantal kunstacademies in Europa snel toe. Het 
grotere belang dat aan onderwijs wordt toegekend en het inzicht dat de 
kunsten ook een belangrijke economische functie kunnen vervullen, zijn 
hiervoor de belangrijkste redenen. De kunstfilosofie van dat moment – het 
neoclassicisme – zorgt ervoor dat de Parijse academie haar voorbeeld-
functie blijft behouden. 
    Hoofdstuk 2 is gewijd aan de romantische kunstopvatting in Duitsland. 
Daarbij gaat het niet om een omvattende uiteenzetting van de romantische 
kunsttheorie maar om de verheldering van begrippen en ideeën die sinds-
dien in de discussie over kunstonderwijs een belangrijke rol zijn gaan spelen. 
Aan de voorgeschiedenis van de romantische revolte wordt ruim aandacht 
besteed. Hoe hebben de ideeën van Heinse, Hamann en Herder de weg 
gebaand voor de geestelijke omwenteling die door de romantiek teweeg 
wordt gebracht? Ook enkele gedachten van Kant worden besproken omdat 
zijn esthetica een sleutelrol vervult in de ontwikkeling van de romantische 
kunsttheorie. Aan de hand van Über die ästhetische Erziehung des Menschen 
in einer Reihe von Briefen (1795) komen vervolgens de kerngedachten van 
Schillers kunstopvatting aan de orde. Schillers esthetische theorie heeft een 
tweezijdig doel. Hij wil Kants esthetica een historische en maatschappe-
lijke bedding verlenen en probeert tegelijk aan te tonen dat de esthetische 
toestand een toestand is van vrije zelfbepaling. Voor Schiller vervult ze het 
ideaal van humaniteit. De romantische kunsttheorie ontwikkelt zich in dis-
cussie met de esthetische opvattingen van Kant en Schiller. Aan de hand van 
de begrippen autonomie, expressie, verbeelding, genie en ironie worden de 
belangrijkste romantische inzichten uiteengezet. 
    In hoofdstuk 3 bespreek ik de ontwikkelingen van het kunstonderwijs in de 
negentiende eeuw. Het nieuwe zelfbeeld van de kunstenaar zoals dat tot uit-
drukking komt in de romantische kunsttheorie oefent op de praktijk van het 
kunstonderwijs vooralsnog nauwelijks invloed uit. Staatsgefinancierde aca-
demies blijven het representatieve en economische belang van de kunsten 
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tot uitgangspunt nemen. Het romantische kunstbegrip weerspiegelt echter 
wel degelijk een veranderde maatschappelijke realiteit. De moderne kunste-
naar is een tentoonstellingskunstenaar geworden; hij is een vrije speler op 
de kunstmarkt. Dat de romantische kunsttheorie nog weinig invloed heeft 
op de onderwijspraktijk wordt geïllustreerd met de kunstacademie van 
München. Het toenemende sociale isolement en de hooggestemde idealen 
van de romantische kunsttheorie geven aanleiding tot groepsvorming. Aan 
de hand van de Nazareners laat ik zien dat ondanks het romantische verzet 
van deze groep kunstenaars hun werkzaamheden toch inzetbaar blijken voor 
de heersende staatsraison. 
    In de tweede helft van het hoofdstuk volgt een overzicht van de ont-
wikkelingen in het kunstonderwijs in Frankrijk, Nederland en Engeland. In 
Frankrijk zorgt de sterk classicistische traditie en de bijzondere relatie tussen 
de private ateliers van vooraanstaande kunstenaars en de École des Beaux-
Arts voor een handhaving van de status quo. In Nederland wordt de nadruk al 
vroeg gelegd op het belang van tekenonderwijs voor de smaakontwikkeling 
van het volk en de verbetering van het industriële product. De opleiding van 
kunstenaars met als doel een nationale kunst tot ontwikkeling te brengen, 
vindt weinig aansluiting bij de Nederlandse kunsttraditie. Romantische 
ideeën manifesteren zich pas in de tweede helft van de negentiende eeuw 
en spelen een beperkte rol. In Engeland blijft de staat ook in de negentiende 
eeuw een terughoudende politiek voeren wat betreft het kunstonderwijs. 
Initiatieven om het kunstonderwijs te veranderen komen van kunstenaars 
die beïnvloed zijn door romantische opvattingen. John Ruskin en William 
Morris zijn de meest invloedrijke persoonlijkheden.
    Hoofdstuk 4 is gewijd aan de betekenis en invloed van het Bauhaus. 
Het Bauhaus is voor het beeldende kunst- en vormgevingsonderwijs het 
meest vooraanstaande alternatief voor de Parijse Académie Royale. Het 
wil kunstenaars opleiden die door zich te verbinden met actuele maat-
schappelijke ontwikkelingen, fundamentele veranderingen teweeg kunnen 
brengen. Het Bauhaus kan daarbij aansluiten bij bestaande hervormings-
initiatieven als de Kunstschulreform-beweging en experimentele private 
kunstscholen. Gropius wil kunst, handwerk en machinale techniek in 
één opleiding verenigen. Dit kan alleen vruchtbaar geschieden wanneer 
Kultur-idealen richtinggevend zijn. Naast de innerlijke vorming van de 
student staat het ontwikkelen van een Arbeitsgemeinschaft centraal. 
Gropius beoogt een dubbel doel. De opleiding richt zich op de vorming 
van kunstenaars die met anderen in een productieproces kunnen samen-
werken en die op grond van een omvattende geestelijke ontwikkeling een 
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maatschappelijke omwenteling helpen bevorderen. Interne conflicten en 
politieke tegenwerking noodzaken Gropius het instituut te verhuizen naar 
Dessau en het te hervormen. In 1927 verlaat Gropius het Bauhaus en ver-
andert de oriëntatie van het instituut. De kunstacademiegedachte maakt 
plaats voor een ontwerpopleiding voor gestandaardiseerde productie. 
De laatste paragrafen van het hoofdstuk bespreken het belang van het 
Bauhausexperiment en de navolging die het heeft gekregen. De invloed 
van de voormalige Bauhäusler in de Verenigde Staten wordt besproken 
evenals de navolging van het Bauhausgedachtengoed in de DDR en West-
Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.
    In hoofdstuk 5 geef ik een overzicht van het cultuurbeleid en kunstonder-
wijs in Nederland in de twintigste eeuw. Voor 1945 kent Nederland geen 
ontwikkelde staatszorg voor de kunsten en daarom ook geen bijzondere 
belangstelling voor het kunstonderwijs. Kunst en cultuur blijven groten-
deels een particuliere aangelegenheid. Kunstonderwijs – uitgezonderd de 
Rijks Akademie – wordt als vakonderwijs beschouwd. Het is gericht op het 
terrein van ambacht en economie, niet op cultuur. Het Bauhausexperiment 
zal op het Nederlandse kunstonderwijs slechts beperkt weerklank vinden. 
Na 1945 gaat de overheid echter een actief kunst- en cultuurbeleid voeren. 
Dit heeft ook gevolgen voor het kunstonderwijs. Onder jonge kunstenaars 
ontstaat een sterke vernieuwingsdrang waarbij romantische ideeën en 
andere in eerdere hoofdstukken beschreven ontwikkelingen een belang-
rijke rol gaan spelen. Dit roept de vraag op of het kunstonderwijs geen 
speciale status verdient. In de kunstnota’s die sinds 1950 verschijnen, is 
de centrale kwestie hoe de overheid haar kunstbeleid legitimeert. Op 
welke gronden kan de overheid collectieve steun voor de kunsten recht-
vaardigen? En wat betekent dit voor de maatschappelijke betekenis van 
het kunstonderwijs? Begin jaren tachtig vindt er een heroriëntatie van 
beleid plaats. Het is de aanloop voor een vergaande herstructurering van 
het kunstonderwijs. Het rapport Beroep Kunstenaar uit 1999 zal richting-
gevend blijken voor het overheidsbeleid. Het denken over kunst en kunste-
naarschap zal nadien vooral in economische termen worden gevoerd. 
    In hoofdstuk 6 bespreek ik de herstructurering van het kunstonderwijs 
sinds het begin van de eenentwintigste eeuw en het nieuwe spanningsveld 
dat daarmee ontstaat in de driehoek van kunstpraktijk, staat en academie. 
De centrale vraag van dit hoofdstuk is of de aan het Bildungsbegrip ver-
bonden idealen nog enige relevantie bezitten. Het neoliberale denken en 
het Bologna-akkoord veranderen de context waarin over kunstonderwijs 
wordt nagedacht. Het begrip creativiteit speelt daarbij een sleutelrol. De 
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betekenis van het begrip wordt vervolgens gerelateerd aan de kunstpraktijk, 
het overheidsbeleid en het kunstonderwijs. In de kunstpraktijk vervagen de 
scheidslijnen tussen de disciplines. Ook zoeken kunstenaars samenwerking 
buiten het artistieke domein. Er ontstaan hybride kunstpraktijken. Voor de 
overheid wordt de inzetbaarheid van kunstenaars in het economisch proces 
een belangrijk uitgangspunt. Het economisch vocabulaire gaat het denken 
over kunstonderwijs bepalen. De notie ‘creatieve industrie’ vervult daarbij 
een centrale rol. In het onderwijs krijgt artistiek onderzoek bijzondere aan-
dacht. Op welke wijze kan onderzoek door het maken van kunst bijdragen 
aan de verruiming van ons begrip van de werkelijkheid? Gezien al deze ont-
wikkelingen van de laatste decennia is het de vraag of het begrip Bildung nog 
van betekenis is? Aan de hand van de gedachten van Schiller en Rancière 
wordt deze vraag beantwoord. Daarbij wordt duidelijk dat Rancière belang-
rijke gedachten van Schiller overneemt, maar ook op essentiële punten van 
hem afwijkt. Volgens Rancière articuleert de kunst een strijd die gevoerd 
moet worden om het streven naar emancipatie levend te houden.   


