
VU Research Portal

Tussen beroep en roeping

Taken, A.T.J.M.

2019

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Taken, A. T. J. M. (2019). Tussen beroep en roeping: De academie in het spanningsveld van kunstpraktijk en
staat. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/53533f98-62ab-4d29-a243-94bba9c9cf03


De academie in het spanningsveld 
van kunstpraktijk en staat

Tussen 
beroep en 

roeping

Bert Taken



Tussen beroep en roeping



© 2019 Bert Taken
© 2019 Uitgeverij Fagus

ISBN   978-94-91634-75-8
NUR   651
Trefw.: kunsttheorie, filosofie, cultuurfilosofie, beeldende kunst

Vormgeving: Kamran Ashtary
Vertaling: Jesse Ahlers
Druk: Grafistar B.V. Lichtenvoorde
© Lucebert, de Worstelaars, c/o Pictoright Amsterdam 2019

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of open-
baar gemaakt door middel van druk, fotokopie,microfilm of welke andere wijze dan ook zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgeverij Fagus, IJzerlo
www.fagus-uitgeverij.nl



VRIJE UNIVERSITEIT

Tussen beroep en roeping

De academie in het spanningsveld van kunstpraktijk en staat 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad Doctor aan
de Vrije Universiteit Amsterdam,

op gezag van de rector magnificus
prof.dr. V. Subramaniam,

in het openbaar te verdedigen
ten overstaan van de promotiecommissie

van de Faculteit der Geesteswetenschappen
op vrijdag 4 oktober 2019 om 11.45 uur

in de aula van de universiteit,
De Boelelaan 1105 

door

Albertus Theodorus Johannes Maria Taken

geboren te Doetinchem



promotor: prof.dr. F.M. Doorman
copromotor: dr. J. Boomgaard

Het proefschrift is tot stand gekomen met ondersteuning van de 
Stichting Mobiliteitsfonds HBO.



Voor Koen



Inhoudsopgave
Woord vooraf 13
Inleiding 15
1. De academie tussen Renaissance en Romantiek 29

1.1 De eerste kunstacademie en de rol van de staat 29
1.2 Staat, kerk en mecenaat 34
1.3 Alberti en Leonardo: de kunstenaar als wetenschapper 40
1.4 De dubbele doelstelling van de academie 43
1.5 Italië en Nederland: studio-academies en tekenklassen 48
1.6 De Académie Royale van Parijs 51
1.7 Het belang van theorie 55
1.8 De eerste stappen van imitatie naar verbeelding 60
1.9 Nieuwe functies voor de staat 65
1.10 Conclusie 72

2. De romantische revolte en de academie 77
2.1 De academie onder vuur 77
2.2 Tegen regeldwang en universalisme 82
2.3 De geboorte van de romantische revolte 85
2.4 Over verbeelding en esthetische ervaring  90
2.5 Schiller en de esthetische opvoeding 94
2.6 Kernbegrippen van de romantische kunstopvatting. 99
2.6.1 Autonomie 102
2.6.2 Expressie 104
2.6.3 Verbeelding 106
2.6.4 Genie 107
2.6.5 Ironie 108
2.7. Conclusie 110

3. De academie tussen romantiek en markt 117
3.1 De veranderde maatschappelijke positie van de kunstenaar 117
3.2 De koning, de filosoof en de kunstacademie van München  122
3.3 Groepsvorming als remedie tegen sociaal isolement 125
3.4 De Nazareners 127
3.5 Frankrijk: de École des Beaux-Arts en de Romantiek 132
3.6 Nederland: de klant is koning  139
3.7 Engeland: van romantiek tot Arts and Crafts 147
3.8 Conclusie 155

4. De moderniteitscrisis en het Bauhaus  161
4.1 De doelstelling van het Bauhaus 161



4.2 De kunstpolitiek van het keizerrijk 164
4.3 De kunstenaars in het proces van maatschappelijke omwenteling 168
4.4 Hervormingsinitiatieven in het kunstonderwijs 173
4.5 Het Bauhaus: tussen Kultur en Zivilisation 179
4.6 De kunstenaars aan het Bauhaus 184
4.7 Interne conflicten en politieke tegenwerking 188
4.8 Het Bauhaus in Dessau 194
4.9 Het belang van het Bauhausexperiment   199
4.10 Navolging van het Bauhaus 201
4.11 Conclusie 208

5. Cultuurbeleid en kunstonderwijs in Nederland 215
5.1 Een bijzonder status voor het kunstonderwijs? 215
5.2 De Nederlandse beeldende kunst tot 1940 219
5.3 De wet op het kunstnijverheidsonderwijs  223
5.4 De Bauhausinvloed in Nederland:  
 De Nieuwe Kunstschool en het IvKNO 227
5.5 Ingrijpende veranderingen na 1945 229
5.6 De legitimeringsparadox van het kunstbeleid 233
5.7 De bijzondere aard van het kunstonderwijs 236
5.8 Het einde van het spreidingsidee 242
5.9 Herstructurering van het kunstonderwijs 245
5.10 Kunstonderwijs en creatieve industrie 250
5.11 Conclusie 253

6. Eindbalans. Het creativiteitsdispositief in kunstpraktijk, 
overheidsbeleid en kunstonderwijs 259

6.1 Een nieuw spanningsveld  259
6.2 De mens als economisch kapitaal 261
6.3 Het Bologna-akkoord 264
6.4 Het creativiteitsdispositief 265
6.4.1 De hybride kunstenaar 270
6.4.2 Creatieve industrie volgens de overheid 273
6.4.3 Artistiek onderzoek in het kunstonderwijs 276
6.5 Esthetische Bildung en de huidige academie 279
6.6 Esthetische opvoeding volgens Rancière 282
6.7 Conclusie 287

Literatuur 291
Dankwoord 316
Samenvatting 317
Summary 322





13

Woord vooraf
Dit boek kent een lange voorgeschiedenis. Ze gaat terug naar de tweede helft 
van de jaren negentig toen ik op de Gerrit Rietveld Academie betrokken raakte 
bij gesprekken over hoe de academie zich zou moeten opstellen tegenover 
de herstructureringsplannen voor het kunstonderwijs van de overheid. De 
plannen hadden ingrijpende consequenties. Zo moest de studieduur van vijf 
naar vier jaar worden teruggebracht, wat vanzelfsprekend raakte aan de kern 
van de bestaande onderwijsstructuur. Intense discussies in alle geledingen 
van de academie waren het gevolg. Er werden gespreksgroepen gevormd 
en op een ‘statement-dag’ kreeg iedere medewerker de gelegenheid in vijf 
minuten zijn of haar mening tot uitdrukking te brengen. Daarbij werd dui-
delijk hoe divers het scala aan opvattingen over kunstonderwijs binnen de 
academie was en hoe verschillend de taal waarin de standpunten werden 
uitgedrukt. Ook de overheid introduceerde een eigen manier van spreken. 
Ze gebruikte begrippen die op dat moment vreemd waren aan de wereld 
binnen de academie. De taal van het maatschappelijk nut en van de markt 
deed zijn intrede. De nieuwe situatie noodzaakte de academie haar praktijk 
te verwoorden en te legitimeren. Gezien de heersende spraakverwarring 
geen eenvoudige opgave. Als filosoof en theoriedocent lag het voor de hand 
me hiermee in te laten. 
       Het was in dezelfde tijd dat het belang van theorie en reflectie – breder 
opgevat als enkel kunstgeschiedenis – in de opleiding van kunstenaars anders 
werd beoordeeld. Het Nederlandse kunstonderwijs kent traditioneel geen 
sterke theoretische component. Daar had ook de opkomst van de concep-
tuele kunst in de jaren zestig weinig aan veranderd. Kunstenaars werden 
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gezien als doeners. In het beste geval gold theorie als ondersteuning van 
de praktijk. Vaak werd zelfs het idee verdedigd dat theoretische kennis het 
intuïtieve en spontane maakproces in de weg stond. Ontwikkelingen in de 
kunst en de bovengenoemde impuls van de overheid zorgden voor een her-
bezinning op de relatie tussen theorie- en praktijkonderwijs. De opvatting 
dat goede kunst voortkwam uit intense gevoelens en voor zichzelf sprak ver-
dween uit beeld. 
       Op de Rietveld Academie is lang gediscussieerd over hoe theorie inte-
graal deel te laten uitmaken van het praktijkonderwijs. Hoe een dualistische 
benadering te vermijden? De gedachte dat elke kunstpraktijk gebaseerd 
is op ideeën over kunstenaarschap, is het uitgangspunt geweest voor het 
vormgeven van het theorieonderwijs. Opvattingen over het belang van 
technisch kunnen, over autonomie en authenticiteit, over maatschappij en 
individualiteit, zijn inherent aan iedere kunstpraktijk. Dit betekent dat een 
scherp onderscheid tussen praktijk- en theoriedocenten niet gemaakt kan 
worden. Beide begeven zich noodzakelijkerwijs op het terrein van de ander. 
De praktijk is ook een vorm van theoretisch handelen en de theorie modu-
leert de praktijk. De vraag hoe deze spanningsrelatie in het onderwijs con-
creet gestalte te geven is sindsdien een punt van aanhoudende discussie.
       Deze studie is het logische resultaat van genoemde discussies. Ze komt 
voort uit de behoefte de bijzondere aard van het onderwijs op een kunst-
academie voor beeldende kunst en vormgeving een bredere en historische 
context te geven.
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Inleiding
Op woensdag 18 september 1996 verschijnt het eerste visitatierapport over 
de kwaliteit van het Hoger Beeldende Kunst en Vormgevingsonderwijs in 
Nederland.1 Niet eerder is alle kunstacademies van overheidswege de maat 
genomen. De conclusies zijn niet mals. De geïsoleerd handelende instituten 
bieden te veel van hetzelfde aan, reageren onvoldoende op maatschappelijke 
en culturele veranderingen, leveren magere kwaliteit en weten autonome 
en toegepaste kunst niet op elkaar af te stemmen. Eén ding is duidelijk: het 
onderwijs moet worden vernieuwd en het niveau moet omhoog. 
    Het is geen toeval dat de Gerrit Rietveld Academie op dezelfde dag een sym-
posium organiseert met als titel Academia Utopia. Vertegenwoordigers van de 
hogere kunstopleidingen in het land is verzocht een beeld te schetsen van de 
ideale academie.2 Het blijkt dat de academies zich niet in de conclusies van het 
visitatierapport kunnen vinden. Ze zien het resultaat vooral als een legitimatie 
voor het bezuinigingsprogramma dat de overheid in petto heeft. Verder wordt 
de in het rapport voorgestane professionalisering beschouwd als een ontken-
ning van de bijzondere aard van het kunstonderwijs. Een kunstacademie is 
geen beroepsopleiding in de letterlijke zin van het woord maar een vrijplaats 
waar de student al experimenterend zijn creatieve vermogens tot ontplooiing 

1 Differentiatie en profilering: eindrapportage van de visitatiecommissie beeldende 
kunst en vormgeving, Voorlichtingsdienst HBO-raad, 1996.

2 Alle dertien kunst- en vormgevingsacademies van het land nemen deel, aangevuld 
met de Academie voor Beeldende Vorming Amsterdam en de Reinwardt Academie 
Amsterdam, opleiding voor erfgoedbehoud en museologie. Academia Utopia 18 9 96, 
uitgave Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, 1996.
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moet kunnen brengen. Eigenlijk is een academie zelfs geen onderwijsinstituut, 
eerder een “artistiek laboratorium”.3 Elke academie behoort dan ook de 
vrijheid te hebben zelf te bepalen hoe kunstenaars op te leiden.
    Vijftien jaar later ziet de situatie er heel anders uit. In het rapport Focus 
op Toptalent presenteren de academiedirecties een gezamenlijke visie op 
de toekomst van het kunstonderwijs.4 Daarin lezen we onder meer dat de 
academies onderling afspraken zullen maken om te komen tot een verdere 
verdeling en specialisatie van het onderwijsaanbod. Daarnaast zullen ze in 
overleg met vertegenwoordigers van de beroepspraktijk zorgen voor een 
verdere professionalisering van de sector. Het kunstonderwijs zal aanslui-
ting zoeken bij de creatieve industrie, dat wil zeggen bij het terrein van 
media, entertainment, reclame, pr en design.5 De academies zullen zich 
richten op innovatie, ondernemerschap en dienstverlening. Want dat 
kader plaatst, in de formulering van de academiedirecties, “het kunston-
derwijs in een juist perspectief”.6

    Bovenstaande maakt duidelijk dat de overheidsbemoeienis met het 
kunstonderwijs de laatste decennia ingrijpend is veranderd. Lange tijd 
heeft de overheid het immers niet nodig gevonden het kunstonderwijs 
strikt te reguleren. De vraag is welke overwegingen hierbij zijn gevolgd en 
waarom eind van de eeuw deze politiek wordt gewijzigd. Een meer alge-
mene vraag ligt hieraan ten grondslag: welke visie huldigt de staat over 
het maatschappelijk belang van onderwijs in de beeldende kunsten? En 
hoe is deze visie in de loop der tijd veranderd?
    Deze tekst stelt zich tot doel de geschiedenis en de actualiteit van het insti-
tuut kunstacademie te beschrijven als een resultante van het krachtenspel 
tussen academie, staat en kunstpraktijk. Hierbij gaat het niet in de eerste 
plaats om ontwikkelingen van educatieve, sociale of politieke aard, maar 
om het veranderende discours over kunstenaarschap en kunst. Op welke 

3 Zie de bijdrage van Ruud Kaulingfreks, theoriedocent van de Academie van Kunst en 
Vormgeving in Den Bosch, Academia Utopia 1996, 25

4 Focus op Toptalent. Sectorplan hbo kunstonderwijs 2012 – 2016, Den Haag, 2011.
5 Zie Verslag van het Topteam Creatieve Industrie, getiteld, Creatieve industrie in 

topvorm, Den Haag, juni 2011. In het verslag wordt ten aanzien van de sector 
‘creatieve industrie’ de volgende onderverdeling gemaakt: de kunsten, waaronder 
gerekend worden de podiumkunsten, muziek, literatuur, beeldende kunst, musea 
en erfgoed; media en entertainment, onderverdeeld in uitgeverij, gaming, film, 
televisie en radio, mobile en fotografie; onder creatieve en zakelijke dienstverlening 
valt architectuur, reclame en pr, industrieel ontwerp, design, mode en evenementen. 
Creatieve industrie in topvorm 2011, 1. 

6 Focus op Toptalent 2011, 14.
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wijze worden, gegeven de wisselende spanningsverhoudingen tussen de drie 
domeinen, de opvattingen over kunstonderwijs verwoord? De centrale vraag 
van dit onderzoek luidt dan ook: hoe wordt het belang van kunstonderwijs 
begrepen en welke veranderingen treden hierin op? Een antwoord op deze 
vraag zou de context kunnen verhelderen van hedendaagse discussies over 
kunstonderwijs.
    De kunstacademie is een instituut dat vanaf het begin in dienst staat van 
het professionaliseringsstreven van de kunstenaar. De staat ondersteunt dit 
streven. Zoals ik zal laten zien komt de eerste staatsgefinancierde academie in 
de zestiende eeuw tot stand op basis van een gedeeld belang van kunstenaars 
en staat. De kunstenaars proberen zich los te maken uit bestaande gildever-
banden en als zelfstandige beroepsgroep erkend te worden. Daarvoor is een 
gerichte en erkende opleiding een voorwaarde. Een dergelijke opleiding geeft 
de beoefenaars van een vak status en verleent hun een bijzondere maatschap-
pelijke positie.
    Hiervoor zetten de kunstenaars zich in. Ook de staat had hier een belang. 
Ze probeerde de kunstenaars door onderwijs aan zich te binden en hun werk 
te gebruiken ter meerdere eer en glorie van de staatsmacht. Later zullen 
voor de staat ook economische overwegingen een rol gaan spelen, evenals 
het leveren van een bijdrage aan de volksopvoeding. Zoals zal blijken speelt 
dit professionaliseringsstreven zowel bij de staat als bij de kunstenaars tot 
vandaag de dag een belangrijke rol. De huidige mogelijkheid te promoveren 
in de kunsten getuigt hiervan.
    In de geschiedenis blijkt het streven naar een beroepsidentiteit zich op ver-
schillende manieren te manifesteren en wordt het in steeds nieuwe termen 
beschreven. Zoals we zullen zien maakt op zeker moment zelfs de ontkenning 
van het beroepskarakter van het kunstenaarschap deel uit van dit streven. 
Het bijzondere talent dat de kunstenaar boven de handwerksman wordt 
toegedicht zal vanaf de Romantiek de vorm aannemen van een “aura van 
spiritualiteit”.7 De kwaliteiten van de kunstenaar en zijn rol in de samenleving 
worden in een religieus geïnspireerde taal beschreven. Het beroep blijkt te 
zijn veranderd in een roeping. 
    Dat voor een geslaagd kunstenaarschap scholing niet de enige vereiste 
is, heeft het denken over de academie van aanvang aan bepaald. Giorgio 
Vasari richtte in Florence de eerste kunstacademie op met de bedoeling 
de kunstenaar van de ambachtsman te onderscheiden, al stond hem het 

7 Larry Shiner, The Invention of Art. A Cultural History, London / Chicago: the University 
of Chicago Press, 2001, 197.
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begrip ‘kunstenaar’ als afzonderlijk concept nog niet ter beschikking. In zijn 
De Levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten (1568) 
gebruikte hij de term artifice voor de ‘kunstenaars’ die hij beschrijft.8 Het 
woord is afgeleid van het Latijnse artifex dat in theologische teksten gebruikt 
werd als aanduiding voor God als Schepper. In Vasari’s visie is de kunstenaar 
zowel een ambachtsman als een schepper overeenkomstig het beeld van 
God. Hij bezit naast zijn vakmanschap een van hoger hand gegeven talent 
om uitzonderlijke werken te maken.
    Dat talent bestaat voor Vasari uit het vermogen een algemeen idee 
(disegno) op een overtuigende manier materieel gestalte te geven. Een 
innerlijk beeld ligt aan het scheppingsproces ten grondslag. Natuurlijk 
spelen ambachtelijke kennis en vaardigheid een belangrijke rol, maar de 
essentie van een groot kunstwerk bestaat uit een voorstelling die het intel-
lect zich van de wereld maakt. En hierin schuilt de maatschappelijke rol van 
de kunstenaar: hij verbeeldt een hogere, geestelijke werkelijkheid. 
    De taal die de nieuwe sociale status van de ambachtsman/kunstenaar tot 
uitdrukking moet brengen, probeert het handwerkaspect van het schilderen 
en beeldhouwen naar de achtergrond te dringen. De kunstenaar maakt 
beelden waarbij het begrip beeld verheven connotaties krijgt. Hij schept 
met zijn van God gegeven talent, geïnspireerd door in zijn geest verschij-
nende beelden, een verheven werkelijkheid. Hier ligt een verband met het 
Duitse begrip Bildung waarin het woord Bild de kern vormt. Bildung stamt 
uit de Duitse mystieke traditie en verwoordt de opdracht van de mens zich-
zelf te vormen naar het beeld van God. Het begrip gaat terug op het Griekse 
woord paideia, dat bij Plato vorming, opvoeding betekent. Met het idee 
wordt een vormingsproces aangeduid, een proces waarin een ideaal van 
mens-zijn is vervat en dat verwijst naar de morele verplichting tot de ont-
wikkeling van lichaam en geest.9 
    In dit onderzoek zal ik het Bildungsbegrip, meer specifiek het begrip esthe-
tische Bildung, gebruiken om de spanning tussen staat en kunstenaars aan-
gaande de maatschappelijke rol van de kunstacademie inzichtelijk te maken. 
Het begrip is al impliciet aanwezig in Vasari’s kunstopvatting en zal vanaf het 
eind van de achttiende eeuw de discussies over de maatschappelijke rol van 

8 Giorgi Vasari, Vita de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, Engelse 
vertaling : The Lifes of the Artists by Julia Conaway Bondanella and Peter Bondanella, 
Oxford / New York: Oxford University Press, 1991, Introduction, xii.

9  Zie Karlheinz Barck / Martin Fontius / Dieter Schlenstedt / Burkhart Steinwachs 
/ Friedrich Wolfzettel (hrsg.), Ästhetische Grundbegriffe Studienausgabe Band 1, 
Stuttgart / Weimar: J.B. Metzler Verlag, 2003/2010, 697 e.v. 
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de kunsten in hoge mate bepalen. Omdat het begrip verwijst naar de vorming 
van het zelf in relatie tot een grotere geestelijke of maatschappelijke orde, 
vertegenwoordigt het de tweespalt die het instituut kunstacademie vanaf het 
begin kenmerkt. Het speelt zowel een belangrijke rol in het vertoog van de 
kunstenaars als in dat van de staat. De kunstenaars verbinden de notie met 
de vrije ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid, voor de staat vormt ze 
de algemene aanduiding voor volksopvoeding en beroepseducatie. In beide 
gevallen vervult het begrip een functie bij de legitimatie van de kunsten en 
het kunstonderwijs.  
    Bildung is een veelzijdig begrip. Naast de genoemde religieuze betekenis 
heeft er altijd een sterke relatie bestaan met kunst en cultuur. In de loop 
van de achttiende eeuw wordt er als antwoord op de vraag wie iemand 
zijn wil en wat voor leven hij wil leiden, steeds vaker een beroep gedaan 
op esthetische begrippen. Dit in reactie op de zich ontwikkelende burger-
lijk-kapitalistische samenleving waarin nuttigheid een steeds belangrijker 
rol gaat spelen. De toenemende arbeidsdeling maakt de mens tot enkel 
een schakel in economische en maatschappelijke processen. Als gevolg 
daarvan dreigt hij de mogelijkheid om zichzelf volgens eigen doeleinden 
vorm te geven te verliezen. Binnen deze context verschijnt de kunst als 
het domein waar de mens zijn persoonlijkheid nog op een omvattende 
manier kan realiseren. De esthetische Bildung spreekt capaciteiten aan die 
in de burgerlijke samenleving in het gedrang komen, aldus Schillers Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1795). Ik zal 
De Brieven als belangrijkste referentiepunt gebruiken wanneer het begrip 
Bildung aan de orde komt.
    Het interessante van Schillers positie is dat hij de spanning tussen de indi-
viduele wil tot optimale ontplooiing van het zelf en de eisen van het prak-
tische leven tot uitgangspunt neemt. Een werkelijke verzoening is hier niet 
mogelijk. In die zin gaat esthetische Bildung over de diepe verscheurdheid 
van de moderne mens. De doelen die het individu voor zijn vormingsproces 
stelt, staan altijd op gespannen voet met de maatschappelijke realiteit. In de 
modern kapitalistische samenleving is dat meer dan ooit het geval. 
    De vraag is of kunst is te legitimeren zonder het individueel menselijke ter 
sprake te brengen. Wanneer het gaat over hoe het belang van kunstonder-
wijs wordt begrepen, blijkt dat aspecten van het Bildungsbegrip tot vandaag 
de dag een rol spelen. Dit wordt duidelijk in hedendaagse discussies over de 
academie waarin economie en kunst in hoge mate verknoopt zijn geraakt. 
De staat heeft voor haar kunstonderwijspolitiek een paar decennia geleden 
explicieter dan ooit de economische invalshoek gekozen. De term creatieve 
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industrie staat in het centrum van al haar beschouwingen. De academies 
zijn hier als staatsgefinancierde instellingen grotendeels in meegegaan. 
De kunstenaars zoeken echter naar wegen om de bestaande realiteit op 
een kritische manier tegemoet te treden. Opnieuw heeft de spanningsver-
houding tussen de drie domeinen van kunst, overheid en opleiding andere 
vormen aangenomen en is een nieuwe taal vereist om deze te duiden.
    Zoals gezegd beschrijft deze tekst de geschiedenis van het instituut 
kunstacademie aan de hand van het veranderende discours over kunst 
en kunstenaarschap. De beschrijving van de historische veranderingen 
brengt specifieke problemen met zich mee. In de eerste plaats veranderen 
de gehanteerde begrippen van betekenis. Ze kunnen onderhevig zijn aan 
een fundamentele perspectiefverandering die beschreven kan worden 
in termen van wat Kuhn een paradigma noemt, Foucault een épistème, 
Doorman een orde en Rancière een regime – een verandering die een breuk 
veronderstelt met de voorgaande historische periode.10 Maar er vinden in 
het denken over kunst ook belangrijke veranderingen plaats zonder dat er 
van een paradigmawisseling sprake hoeft te zijn. Ik zal beargumenteren dat 
met het modernisme een nieuw kunstbegrip dominant wordt, een begrip 
dat op essentiële punten afwijkt van het romantische kunstbegrip ondanks 
het feit dat het er belangrijke aspecten van overneemt. Hetzelfde geldt voor 
het onderscheid tussen de modernistische en de hybride kunstenaar.11

    Ten tweede: nieuwe zienswijzen en nieuwe begrippen komen in het 
kunstdiscours niet in de plaats van historisch achterhaalde opvattingen, 
maar vormen er een aanvulling op. In plaats van het oude vertoog teniet 
te doen, stelt het er andere ideeën en visies naast en tegenover. Er vindt 
een accumulatie en vermenging van begrippen en beelden plaats.12 Wel 

10 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago 
Press, 1962; Michel Foucault, De woorden en de dingen. Een archeologie van de 
menswetenschappen, Amsterdam: Boom 2006; Maarten Doorman, De romantische 
orde, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2004, Jacques Rancière, Het delen van het 
zintuiglijk waarneembare – Esthetiek en politiek, in: Jacques Rancière, Het esthetische 
denken, Amsterdam: Valiz, 2007.

11 Ik gebruik het begrip hybride kunstenaar overeenkomstig het onderzoeksrapport van 
het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving, AKV|St.Joost (Avans Hogeschool), Camiel 
van Winkel, Pascal Gielen, Koos Zwaan, De hybride kunstenaar, 2012. Zie ook Andreas 
Reckwitz, Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, 
Berlin: Suhrkamp Verlag, 2013.

12 Zie over deze kwestie onder meer Wolfgang Ullrich, Wirtschaft durch Kunst – 
Wirtschaft statt Kunst, in: Wolfgang Ullrich, Tiefer hängen. Über den Umgang mit der 
Kunst, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 2003, 106-128; Camiel van Winkel, De mythe 
van het kunstenaarschap, Amsterdam: Fonds BKVB, 2007.
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zorgen nieuwe inzichten aanhoudend voor wrijvingen en controverses. 
Elkaar tegensprekende visies en begripsmatige tegenstellingen zijn dan ook 
inherent aan het kunst-discours. 
    Een derde probleem komt voort uit het gegeven dat veranderingen in 
het discours meestal niet in alle drie de domeinen gelijktijdig geaccepteerd 
worden. Een vocabulaire kan in het ene domein ingeburgerd raken zonder 
dat het volledig in een van de andere doordringt. De aanhoudende strijd 
om de dominantie van het discours maakt een belangrijk deel uit van de 
spanning tussen de domeinen. In mijn betoog zal ik de historisch dominante 
begrippen, die de discussies over academies en kunstenaarschap bepalen, 
met elkaar in verband brengen. Daarbij gaat het dus niet om abstracte 
begripsanalyses, maar om het analyseren van aan praktijken gebonden 
denkbeelden. Welke visies worden gehanteerd in het krachtenspel tussen 
academie, staat en kunstenaarspraktijk? 
    In de bestaande literatuur over de kunstacademie komt de complexe ver-
houding tussen de kunstenaarspraktijk, de academie en de staat niet of slechts 
zijdelings aan de orde. De academie wordt beschreven als een in hoge mate 
autonoom instituut dat worstelt met de ontwikkelingen in de beeldende 
kunsten, de legitimatie van de actuele onderwijsorganisatie en met didac-
tische methoden. Dat geldt voor klassieke werken waarin de geschiedenis 
van het instituut wordt beschreven zoals Academies of Art. Past and Present 
(1940) van Nicolaus Pevsner en Stuart Macdonalds The History and Philosophy 
of Art Education (1970), als ook voor vele recente studies. 
    De meeste hedendaagse publicaties beperken zich tot de vraag hoe de 
academie zou moeten reageren op de vervaging van de grenzen tussen dis-
ciplines, de digitalisering in de kunsten, ontwikkelingen aangaande artistiek 
onderzoek en de rol van nieuwe media. Dit is het geval in Educating Artists 
for the Future. Learning at the Intersections of Art, Science, Technology 
and Culture (2008), geredigeerd door Mel Alexenberg, Rethinking the 
Contemporary Art School, onder redactie van Brad Buckley en John Conomos 
(2009), en Art School. Propositions for the 21st Century, geredigeerd door 
Steven Henry Madoff (2009). Er zijn publicaties waarin de rol van de staat 
wel aan de orde komt – zoals in The Academy and the Corporate Public, gere-
digeerd door Stephan Dillemuth (2002) en Teaching Art in the Neoliberal 
Realm. Realism versus Cynicism, onder redactie van Pascal Gielen en Paul De 
Bruyne (2012) – maar de complexiteit van de verwevenheid van het instituut 
met de staat komt zelden ter sprake. En daarmee blijft buiten beschouwing 
hoe de oppositie dan wel de verstrengeling van belangen van overheid en 
kunstenaars de ontwikkeling van de academie bepaalt. 
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    In deze tekst gaat het uiteindelijk om een beter begrip van de ontwik-
kelingen in de spanningsverhouding tussen academie, staat en de kunst-
praktijk in Nederland. De geschiedenis van het instituut kunstacademie 
heeft zich echter voor een groot deel buiten Nederland voltrokken. In ver-
schillende landen hebben zich veranderingen in de kunstpraktijk en het 
kunstonderwijs voorgedaan die de Nederlandse situatie hebben beïnvloed. 
Dit is – na de tot standkoming van de academie in Italië – met name het 
geval geweest in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Daarom wordt er aan de 
specifieke ontwikkelingen in die landen aandacht besteed.
    Om de diverse kunstenaarspraktijken in hun historische ontwikkeling en 
veranderende vervlechting met de academie en de staat te beschrijven, 
onderscheid ik vier perioden waarin telkens een ander idee van kunste-
naarschap dominant is. Dit kunstenaarsbegrip is nauw verbonden met de 
sociale rol en positie van de kunstenaar en bepaalt daarmee niet alleen het 
zelfbeeld van de kunstenaar, maar ook de wijze waarop de staat hem bena-
dert en de academie hem opleidt.13 Het is daarom van belang voor ogen te 
houden dat dit begrip van de kunstenaar altijd werkzaam is in het spannings-
veld met beide andere domeinen. In de onderscheiden perioden zijn de 
volgende kunstenaarsbeelden dominant: de hofkunstenaar, de romantische 
kunstenaar, de modernistische kunstenaar en de hybride kunstenaar. 
    In het eerste hoofdstuk staan de opkomst van de individuele beeldend 
kunstenaar centraal en het daaraan gekoppelde streven een zelfstandige 
beroepspositie te verwerven. De toenemende representatiebehoefte 
van de aristocratie vanaf de veertiende eeuw blijkt een drijvende kracht 
achter deze ontwikkeling. Als aanduiding voor het nieuwe beroep gebruik 
ik Martin Warnke’s term hofkunstenaar14. Het begrip is gebaseerd op de 
gedachte dat een vrije, soevereine kunstenaar tegenover een aan gilde-
regels gebonden handwerkman eerst vorm kon krijgen op grond van de 
macht van hoven om gildebepalingen teniet te doen. In dit hoofdstuk zal 

13 Niklas Luhmann noemt het begrip kunstenaar een “Verdichtingsbegrip”, dat wil 
zeggen het vormt altijd een condensaat van de communicatie over de kunstenaar. 
Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
1995, 87-88.

14  Martin Warnke, Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers, Köln: 
Dumont, 1996. Warnke’s begrip kan niet zonder nuanceringen overal in Europa 
worden toegepast. De hofcultuur waar Warnke over spreekt, speelt niet in alle 
gebieden van het continent een even sterke rol. Er zijn grote regionale verschillen. 
Zo kent Nederland geen sterke hofcultuur en is de burgerlijke stadscultuur bepalend 
geweest. Toch heeft de hofcultuur in de meeste Europese gebieden wel als ideaal 
gegolden. 
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ik het discours beschrjven dat door de kunstenaars wordt ontwikkeld om 
hun beroepsidee en de noodzaak van een eigen opleiding te rechtvaardigen. 
Naast het ontstaan van de eerste academie in Florence zal er in dit hoofdstuk 
aandacht worden geschonken aan Académie Royale van Parijs. Deze aca-
demie zal tot in de negentiende eeuw model staan voor nieuw op te richten 
onderwijsinstituten voor beeldende kunstenaars.   
    Het tweede hoofdstuk behandelt de romantische kunsttheorie. Eind acht-
tiende eeuw ontwikkelt de kunstenaar een nieuw zelfbeeld dat grote gevolgen 
heeft voor de verhoudingen tussen kunstenaarspraktijk, overheid en aca-
demie. De romantische kunstenaar breekt uit de strikt gereguleerde afhan-
kelijkheidsverhoudingen van de hofkunstenaar en de kerk en keert zich tegen 
de representatiefunctie van de kunst. Als vrije beeldproducent betreedt hij de 
markt en wordt een tentoonstellingskunstenaar15. Zijn praktijk is gericht op 
het realiseren van openbare presentaties voor een anoniem publiek zonder 
directe opdrachtgevers. Deze nieuwe realiteit vereist een ander kunstbegrip. 
In dit hoofdstuk bespreek ik de voor mijn betoog belangrijke ideeën van de 
romantische kunstfilosofie. Schillers visie op de kunst en het begrip estheti-
sche Bildung krijgen hierbij bijzondere aandacht.
    De romantische revolutie is in eerste instantie vooral een filosofische 
en dichterlijke aangelegenheid. De doorwerking van deze gedachten in 
de praktijk van het kunstonderwijs vindt pas later plaats, en dan nog op 
beperkte schaal. Ook op de kunstopvattingen van de staat zal het roman-
tisch gedachtengoed in eerste instantie nauwelijks invloed hebben. In 
hoofdstuk drie wordt onderzocht in welke mate de romantische opvat-
tingen over kunst en kunstenaarschap het onderwijs niettemin hebben ver-
anderd. Eerst zal ik aan de hand van de Koninklijke Academie van München 
en van De Nazareners laten zien hoe in deze gevallen romantische ideeën 
veranderingen tot stand hebben gebracht. Daarna ga ik in meer algemene 
zin in op de invloed van de romantische kunsttheorie op het kunstonderwijs 
in Frankrijk, Engeland en Nederland. Daarbij vormt steeds de spannings-
verhouding tussen kunstenaarspraktijk, kunstopleidingen en staatspolitiek 
het uitgangspunt. We zullen zien dat in de loop van de negentiende eeuw 
de staat zich meer en meer met het kunstonderwijs gaat bezighouden. 
    Hoofdstuk vier bespreekt de modernistische kunstenaar. Anders dan de 
romanticus is hij niet langer, zoals Roland Barthes het uitdrukt, “getuige van 

15 Oskar Bätschmann introduceert dit begrip om de moderne kunstenaar te 
onderscheiden van de hofkunstenaar. Oskar Bätschmann, Ausstellungskünstler. Kult 
und Karriere in modernen kunstsystemen, Köln: Dumont Buchverlag, 1997. 



24

het universele”, maar richt hij zich op de ingrijpende maatschappelijke ver-
anderingen in de tweede helft van de negentiende eeuw.16 En wat hierbij 
wezenlijk is: hij accepteert het moderniseringsproces als een gegeven. 
Uitgaande van die acceptatie probeert de modernistische kunstenaar zijn 
rol opnieuw te definiëren. In dit proces neemt het Bauhaus een centrale 
positie in. Met steun van de staat probeert het Bauhaus een nieuw idee 
van kunstonderwijs te realiseren met als uitgangspunt de integratie van 
architectuur, beeldende kunst en industriële productie. In dit hoofdstuk 
zal ik het Bauhausexperiment analyseren en laten zien hoe dit instituut 
het romantische kunstbegrip probeert te overwinnen maar er tegelijk 
schatplichtig aan blijft. Het Bildungsbegrip speelt hier – vaak impliciet – een 
centrale rol. 
    In hoofdstuk vijf staan de ontwikkelingen in Nederland in de twintigste 
eeuw centraal. Pas vanaf het eind van de negentiende eeuw intensiveert de 
Nederlandse overheid haar bemoeienis met het kunst- en kunstnijverheids-
onderwijs. Van een uitgewerkte visie op dit terrein zal echter geen sprake 
zijn. Ook het Bauhaus zal – ondanks de directe en indirecte betrokkenheid 
van Nederlandse kunstenaars – het kunstonderwijs nauwelijks beïnvloeden. 
De Tweede Wereldoorlog vormt hier echter een keerpunt. Niet alleen de 
naoorlogse avant-gardistische kunstenaar eist voor kunst en cultuur een 
andere maatschappelijke positie op, ook de overheid ziet het belang van een 
actief cultuurbeleid. In het discours dat in die periode op gang komt, spelen 
romantische noties waaronder het idee esthetische Bildung, een belangrijke 
rol. Met lichte overdrijving zou gezegd kunnen worden dat de romantische 
erfenis pas dan eerst Nederland bereikt. Dit blijkt onder andere uit het feit 
dat ook de overheid discussieert over een mogelijke bijzondere status van het 
kunstonderwijs. Deze situatie duurt niet lang. Begin jaren tachtig besluit de 
overheid tot een reorganisatie van het kunstonderwijs.
    Hoofdstuk zes beschrijft de situatie na de eeuwwisseling. Er blijken zich 
grote verschuivingen te hebben voorgedaan. Beroepspraktijk en zelfbeeld 
van de kunstenaar zijn sterk veranderd. De grenzen tussen de traditionele 
disciplines binnen de beeldende kunst en die tussen kunst en ontwerpen 
zijn vervaagd. Met name de opkomst van de cultuur- en creatieve industrie 
hebben tot een hybridisering van de beroepspraktijk aanleiding gegeven. 
Daarbij is het denken over de academie als gevolg van de neoliberale over-
heidspolitiek en het Bologna-akkoord ingrijpend veranderd. De overheid 
benadert de kunsten inmiddels als deel van de creatieve industrie. 

16  Roland Barthes, De nulgraad van het schrijven, Amsterdam: Meulenhoff, 1970, 53
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    Deze veranderingen worden geduid door terug te grijpen op Schillers 
concept van de esthetische opvoeding. Is Schillers begrip gezien de huidige 
omstandigheden achterhaald, is het te idealistisch, te individualistisch en 
te naïef? Moet de conclusie getrokken worden dat esthetische Bildung 
vandaag de dag niets meer betekent? Deze vraag wordt beantwoord door 
Rancière’s interpretatie van Schillers brieven als uitgangspunt te nemen. 
Biedt deze interpretatie wellicht de mogelijkheid de huidige situatie in het 
kunstonderwijs scherp te beschrijven en is aan te geven waarvoor de aca-
demie – gezien haar ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling – zich 
binnen het gegeven spanningsveld sterk zou kunnen maken?
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Afbeelding vorige bladzijde: deel van het reglement van de 
Florentijnse academie 1563. Firenze, Biblioteca Nazionale 
Centrale, Magliabechiani.
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1. De academie tussen 
Renaissance en Romantiek

1.1 De eerste kunstacademie en  
de rol van de staat

In 1563 wordt in Florence de eerste kunstacademie van Europa opgericht. Dit 
feit markeert een belangrijk punt in de ontwikkeling van een nieuw kunste-
naarsbegrip, waarin de handwerker-kunstenaar zijn beroep een bijzondere 
status probeert te geven. Hij ziet zichzelf niet meer alleen als ambachtsman, 
maar ook als iemand die een intellectuele activiteit beoefent. Behalve 
hoogontwikkelde praktische vaardigheden vereist het maken van kunst kennis 
van wat er schuil gaat achter de zichtbare werkelijkheid, van anatomie en 
fysiologie, en van de humeuren en temperamenten die ten grondslag liggen 
aan de gemoeds-toestanden van de mens. Een opleiding tot een dergelijk 
beroep vraagt om een eigen onderwijsinstituut. 
    De stichting van de eerste academie is echter ook een politieke zaak. Zoals 
Michael Baxandall opmerkt, is de schilderkunst inmiddels een te belangrijke 
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zaak geworden om alleen aan schilders over te laten.17 Cosimo I de’ Medici 
(1519 – 1574) ziet welk belang de kunsten kunnen hebben voor de promotie 
van de stad Florence en vooral ook voor hemzelf.18 In het proces van vestiging 
van absolute staatsmacht zet hij de kunst in als ideologisch middel. En wel 
op dubbele wijze. De verbazingwekkende werken van de grote kunstenaars 
in zijn stad onderstrepen zijn onaantastbare positie; en tegelijk verklaart 
Cosimo zichzelf tot dienaar van de verheven doeleinden van de kunst.
    Giorgio Vasari publiceert in 1568 De levens van de grootste schilders, 
beeldhouwers en architecten. Dit boek draagt eraan bij de kunstenaar als 
zelfstandig beroep een eigen plaats te geven in de samenleving. In navol-
ging van Ghiberti, Alberti en Leonardo schrijft Vasari voor het belang van 
zijn eigen beroepsgroep, dat wil zeggen, voor de verheffing van de maat-
schappelijke status van de kunstenaar. Zoals kunsthistoricus Henk van Veen 
in zijn inleiding bij de Nederlandse vertaling van De Levens opmerkt, laat 
het werk “er geen misverstand over bestaan dat beeldende kunst een 
schepping van de geest is en niet zomaar een mechanisch handwerk. De 
kunstenaar verheft zich boven de ambachtsman omdat hij vanuit zijn intel-
lect werkt en er een theorie op na houdt”.19 In De Levens schetst Vasari 
hoe aan het eind van de dertiende eeuw een ontwikkeling inzet van toene-
mende technische vaardigheden, van verdieping van theoretische kennis 
en van het groeiende vermogen van kunstenaars om complexe situaties op 
een natuurlijke en gracieuze manier vorm te geven. Het kunstenaarschap 
ontwikkelt zich tot een gespecialiseerd beroep met de daarbij behorende 
sociale status. Dat blijkt uit het gegeven dat vorstenhoven, pausen en rijke 
kooplieden de beste kunstenaars proberen te engageren voor hun repre-
sentatieve doeleinden. Vasari beschrijft in De Levens het veranderende 
zelfbeeld van de kunstenaar dat culmineert in het leven en werk van zijn 
tijdgenoot Michelangelo.   
    Michelangelo overtreft volgens Vasari al de voorgaande genieën op alle 
terreinen van de beeldende kunst. “Degene die, onder zowel de doden 
als de levenden, de erepalm wegdraagt, hij die boven allen verheven is 
en allen overschaduwt, is de goddelijke Michelangelo Buonarotti, die niet 
slechts over een van deze kunsten de heerschappij voert, maar over alle 
drie te samen”.20 Met deze uitzonderlijke beoordeling van Michelangelo 

17 Michael Baxandall, Die Wirklichkeit der Bilder. Malerei und Erfahrung im Italien des 
15. Jahrhunderts, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992, 12.

18 Zie Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987.
19 Henk van Veen, Inleiding bij Vasari, De Levens, 1990, 14.
20 Giorgio Vasari, De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten, deel 
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formuleert hij echter tegelijk een probleem. Wanneer de ontwikkeling van 
generaties van kunstenaars, beginnend bij Cimabue en Giotto, zijn ultieme 
voltooiing vindt in de kunst van Michelangelo, welke mogelijkheden blijven 
er dan over voor de kunstenaars na hem? Moet dan niet noodzakelijker-
wijs het verval inzetten? 
    Vasari gelooft in de mogelijkheid het niveau van perfectie dat Michelangelo 
bereikt heeft te consolideren. Niet noodzakelijkerwijs is artistieke neer-
gang de volgende fase. Voorwaarde is evenwel dat de kunstenaars zich 
als beroepsgroep aaneensluiten. In dat geval is het mogelijk de verworven 
inzichten en technische kennis te bewaren en aan jonge talenten door te 
geven. Dit vereist een instelling die hiervoor zorg draagt, en het is Vasari’s 
streven zo’n instelling tot stand te brengen. Het idee van de Accademia 
del Disegno is op deze doelstelling gebaseerd.21 De academie is een belan-
genorganisatie van de hele beroepsgroep, van schilders, beeldhouwers en 
architecten. Ze neemt niet alleen de opleiding van jonge kunstenaars op 
zich, maar verzamelt gegevens over het leven en werk van oude meesters, 
verzorgt de begrafenissen van haar leden, ondersteunt de betrokkenen bij 
opdrachten en dient als ontmoetingsplaats en discussieforum. 
    Maar niet alleen artistieke overwegingen spelen bij de oprichting van 
de academie een belangrijke rol. Ook politieke. Als hofschilder en archi-
tect in dienst van de groothertog weet Vasari Cosimo bij zijn plannen te 
betrekken. In januari 1563 worden de reglementen van de academie door 
stadsvorst geratificeerd.22 
    Van Veen heeft aangetoond dat Cosimo de academie niet als de stichting 
van een nieuw instituut wil zien, maar als een vernieuwing van bestaande 
activiteiten en tradities.23 Hij spant zich in het idee te verspreiden dat de 
kunst al enkele eeuwen geleden in Florence werd herboren, dat ze sindsdien 
gestaag in kwaliteit is gegroeid om nu, onder zijn bewind, haar indrukwek-
kende hoogtepunt te bereiken. Hij presenteert zijn ondersteuning van de 
kunsten en de vestiging van de academie niet als een persoonlijk initiatief, 
maar als een verworvenheid van de stadsstaat Florence. “De academie was 
echter ook bedoeld om een boodschap met veel grotere implicaties uit te 

1 & 2, Amsterdam: Olympus, 1990, 286.
21 Zie Karen Barzman, The Florentine Academy and the early Modern State: the Discipline 

of Disegno, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
22 Patricia Lee Rubin, Giorgio Vasari. Art and History, New Haven & London: Yale 

University Press, 1995, 212.
23 Henk van Veen, Cosimo I de’ Medici and his Self-Representation in Florentine Art and 

Culture, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
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zenden dan dat Florence de kunst tot groei zou brengen. De academie zou 
de stad wereldwijde faam bezorgen”.24 Cosimo zet de kunst en de academie 
in ter promotie van staatkundige belangen.
    Dat blijkt onder meer uit het eerste grote evenement dat de academie 
organiseert. Het betreft de begrafenis van Michelangelo in 1564. Ofschoon 
Michelangelo in Rome verblijft, is hij, samen met Cosimo, benoemd tot de 
hoogste leiding van de academie. De begrafenis vormt een uitgelezen gele-
genheid om de ideologie van de academie uit te dragen.25 In het geheim 
wordt – volgens Vasari op aandringen van de groothertog – het lichaam 
van Michelangelo met zijn nalatenschap naar Florence overgebracht.26 
Vasari heeft een groot aandeel in de organisatie van de overweldigende 
plechtigheid.
    Michelangelo wordt als uitnemende zoon van Florence in de Santa Croce 
begraven, ondanks het feit dat hij te kennen had gegeven nooit meer een 
voet in Florence te zullen zetten zolang de De’ Medici’s aan het bewind 
zijn.27 Michelangelo’s langdurige verblijf in Rome wordt door Vasari dan ook 
met medische redenen verklaard. In De Levens merkt hij op dat het zachtere 
klimaat van de Romeinse stad een weldadige invloed op de kunstenaar uit-
oefende.28 In de door Benedetto Varchi uitgesproken grafrede wordt opge-
merkt dat hij zelf verzocht zou hebben in Florence begraven te worden.29 
Het is duidelijk dat Cosimo en Vasari er veel aan gelegen is de allergrootste 
kunstenaar in te lijven in de Florentijnse geschiedenis, een geschiedenis 
waar ook de academie vorm aan moet geven.
    Cosimo was zelf verantwoordelijk voor de patriottische toon van de cere-
monie, maar hij koos ervoor in de begrafenisdecoraties en toespraken op de 
achtergrond te blijven.30 Het gaat in eerste instantie om Michelangelo, vervol-
gens om de stad en daarna om de heerser als deel van de stad. Florence is de 
stad van de kunst en het is tevens de stad waar de academie tot stand kwam, 
het instituut dat zich ten doel stelt door middel van onderwijs het niveau 
van de verheven kunst van Michelangelo te handhaven. Dat de geschie-
denis in de beeldvorming rond de goddelijke kunstenaar en de stad Florence 

24 Ibidem, 177.
25 Ibidem, 178.
26 Vasari 1990, 596.
27 Gerd Blum, Giorgio Vasari. Der Erfinder der Renaissance, München: Verlag C.H. Beck, 

2011, 227.
28 Vasari 1990, 597
29 Van Veen 2006, 178; Blum 2011, 227.
30 Van Veen 2006, 177.
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hierbij geweld wordt aangedaan, blijkt tijdens de begrafenis uit een van de 
afbeeldingen op de katafalk: ze toont de kunstenaar bezig met de bouw van 
stadsversterkingen. Deze versterkingen bij San Miniato waren destijds juist 
bedoeld om de republikeinse stad te verdedigen tegen De’ Medici.31

    Bovenstaande maakt inzichtelijk dat de eerste kunstacademie voortkomt 
uit een krachtenspel van verschillende partijen. De belangen van de zich 
emanciperende kunstenaars lopen in het geval van Florence in het midden 
van de zestiende eeuw voor een belangrijk deel parallel aan de behoefte van 
de machthebbers aan afbeeldingen en gebouwen ter legitimering van het 
proces van staatsvorming. Met de oprichting van de Accademia del Disegno 
brengt Cosimo een instituut tot stand dat de productie van hoogstaande 
kunstwerken garandeert ter meerdere eer en glorie van de stadstaat.
    Tegelijk zien de kunstenaars zich met de oprichting van de academie beves-
tigd in hun bijzondere sociale positie. De machtsrelaties tussen kunstenaars 
en de staat, tussen kunstenaars en andere sociale groepen, en tussen de 
kunstenaars onderling, krijgen hierdoor op een nieuwe manier vorm. In hun 
streven zich onafhankelijk te maken in een eigen beroepsorganisatie raken 
de kunstenaars echter verstrikt in een andere afhankelijkheidsrelatie. De aca-
demie is namelijk van begin af aan dienstbaar aan de staatspolitiek.
    De intrinsieke verwevenheid van het instituut kunstacademie met de 
belangen van de staat blijft in studies over de academie veelal onderbe-
licht. Dit geldt ook voor het standaardwerk over de geschiedenis van de 
academie van Nicolaus Pevsner, Academies of Art. Past and Present van 
1940. Naar aanleiding van het ontstaan van de academie van Florence 
merkt Pevsner op dat dit, “zoals met zekerheid gezegd kan worden, bijna 
uitsluitend het werk [is] van een enkele man: Giorgio Vasari”.32 Het is op 
basis van zijn initiatief, meldt Pevsner, dat Cosimo tot de oprichting van 
het instituut besluit. Waarom Cosimo de middelen hiervoor heeft vrijge-
maakt blijft evenwel onbesproken, evenals het feit dat hij zich actief met 
het tot stand brengen van de academie heeft bemoeid.33 Pevsner legt een 
verband tussen de vroege fasen van politiek absolutisme en de oprich-
ting van de academie. “De academie vertegenwoordigt klaarblijkelijk op 
artistiek gebied het equivalent van de vormen waarin zich de politieke 

31 Ibidem, 180.
32 “This, one can safely say, was due almost exclusively to one man: Giorgio Vasari”. 

Pevsner [1940] 1973, 42.
33 Cosimo zet zich bijvoorbeeld actief in voor het vinden van huisvesting voor de 

academie. Van Veen 2006, 169. 
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organisatie van absolutistische staten ontwikkelde”.34 Zoals het maniërisme 
volgens Pevsner de esthetische uitdrukking is van het absolutisme, zo is de 
academie hiervan het institutionele correlaat. Het persoonlijk initiatief van 
Vasari wordt voorgesteld als een vanzelfsprekend uitvloeisel van het histo-
rische proces van staatsvorming. Een moderne staat heeft nu eenmaal ook 
een kunstacademie nodig.
    Een dergelijke abstracte benadering van de relatie tussen staat en aca-
demie biedt geen voldoende verklaring voor de totstandkoming van het 
instituut. De belangen van kunstenaars en staat lopen namelijk niet vol-
ledig parallel. Voor de kunstenaar dient de academie een ander doel en 
belichaamt ze andere waarden dan voor het staatsgezag. De kunstenaar 
streeft naar emancipatie van de beroepsgroep. De maatschappelijke 
erkenning van een eigen opleidingsinstituut is daarvoor een onmisbaar 
instrument. De staat daarentegen probeert via de academie kunstenaars 
aan zich te binden en ze dienstbaar te maken aan haar representatiebe-
hoefte. Zoals we in het vervolg zullen zien, zal de staat gaandeweg ook het 
economisch belang van de academie ontdekken. 

1.2 Staat, kerk en mecenaat

Naast ontwikkelingen op het terrein van politiek en staat spelen in de 
ontstaansgeschiedenis van de academie nog andere factoren een belang-
rijke rol. Het proces is complexer dan Pevsner doet vermoeden. Ook op 
cultureel en kerkelijk gebied vinden veranderingen plaats die voor haar 
ontstaan van belang zijn geweest. In Kunst, macht en mecenaat beschrijft 
Bram Kempers het beroepsvormingsproces van de kunstenaar als het 
resultaat van een samenspel van diverse ontwikkelingen: “de opkomst van 
geleerden-genootschappen die de antieke cultuur bestudeerden, de bloei 
van het hofmecenaat, het streven naar beroepsprestige van schilders en 
een algemene, voor alle maatschappelijke sectoren geldende uitbreiding 
van de staat”.35 Aan de hier genoemde factoren zal ik in deze paragraaf 
aandacht besteden. 

34 “The academy is the obvious equivalent in art to the shapes which political 
organization took in absolutist States”. Pevsner [1940] 1973, 54.

35 Kempers 1987, 329.
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    Vanuit politiek perspectief gezien, komt de academie voort uit een 
proces van zich nieuw formerende machtsverhoudingen. Cosimo I weet 
rond het midden van de zestiende eeuw een vergaande centralisatie 
van gezag tot stand te brengen waaraan bedelorden, gilden, broeder-
schappen en invloedrijke families worden onderworpen. Het is in deze 
context dat de representatiefunctie van de kunst een belangrijke rol 
speelt: de nieuwe machtsrelaties moeten op een indrukwekkende 
manier zichtbaar worden gemaakt.
    Wanneer Cosimo in 1537 als hertog van Florence aan de macht komt is 
zijn positie allesbehalve onomstreden. Het hertogdom verkeert in wankele 
omstandigheden te midden van woelige politieke verwikkelingen tussen 
Frankrijk, Spanje en het Vaticaan. Bovendien heeft Cosimo in Florence zelf 
te duchten van een sterke republikeinse oppositie.36 Om deze gevaren het 
hoofd te bieden voert hij een beleid dat gericht is op centralisatie van de 
bestuurlijke, wetgevende en rechtsprekende macht. Cosimo vergroot gaan-
deweg zijn greep op alle maatschappelijke organisaties. Hij zet een reor-
ganisatie van de staat door met als uitkomst de absolute macht voor de 
heerser en de introductie van een hofcultuur. De kunstenaars weten van 
deze veranderingen te profiteren. Kempers merkt hierover op: “Die ontwik-
kelingen in de Florentijnse staatsvorming gaven de schilders de gelegenheid 
zich professioneel te hergroeperen en hun academie te presenteren als de 
belangrijkste beroeps-organisatie”.37 
    Het streven van de hertog naar een grotere controle op maatschappelijke 
instellingen en naar een passende representatie van de nieuwe machtsver-
houdingen geeft kunstenaars mogelijkheden zich met het hof te verbinden. 
Nauwe banden met de hofcultuur verlenen de kunstenaar zowel meer 
status als meer vrijheid. Zoals Martin Warnke heeft aangetoond is het ont-
staan van een hofcultuur in hoge mate bepalend geweest voor de vorming 
van een “autonoom kunst- en kunstenaarsbewustzijn.”38 In de loop van de 
dertiende en veertiende eeuw ontstaat er aan de geestelijke en wereld-
lijke hofcentra van Europa een groeiende behoefte aan aanschouwelijke 
vormen van representatie als gevolg van toenemende onderlinge wedijver. 
De Europese vorsten proberen met de toekenning van riante beloningen 
en privileges kunstenaars te verleiden een dienstverband aan te gaan. 
    Voor de kunstenaar is een dergelijke verbintenis bijzonder lucratief omdat 

36 Van Veen 2006, 1-4; Kempers 1987, 316-317. 
37 Kempers 1987, 328.
38 Martin Warnke, Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers, Köln: DuMont 

Buchverlag, 1985, überarbeitete Auflage, 1996, 9.
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hij daardoor kan ontsnappen aan de materiële en artistieke dwang van het 
stedelijke gildesysteem. De gilden blijken namelijk, zoals Warnke opmerkt, 
“niet flexibel genoeg, nieuwe en oorspronkelijke artistieke aanzetten in zich 
op te nemen”, terwijl de concurrentie tussen de hoven vernieuwing stimu-
leert.39 Kapeldecoraties en fresco’s in officiële bestuursgebouwen moeten 
nu eenmaal aan strengere iconografische eisen voldoen dan de afbeel-
dingen in de representatieve vertrekken van villa’s en paleizen.40

    Al in de vijftiende eeuw komt het voor dat kunstenaars bijzondere betrek-
kingen aan aristocratische hoven aangeboden krijgen. Cosimo de Oude 
(1389 – 1464) neemt al regelmatig kunstenaars in dienst.41 Dat de kunste-
naar daarbij een bijzondere positie kan verwerven blijkt uit een brief van 
Sigismondo Pandolfo Malatesta van 1449 waarin hij De’ Medici om de naam 
van een Florentijnse schilder vraagt: “Schrijf me hoeveel geld de schilder 
hebben wil, zodat ik met hem tot overeenstemming kan komen. Want het is, 
voor zover het jullie goeddunkt, mijn bedoeling hem een vast jaarinkomen 
te geven, zo hoog als hij het wenst. Ook beloof ik hem goed te behandelen, 
opdat hij hier zijn leven lang blijven wil. Weet eveneens dat ik hem een vaste 
provisie wil toestaan, die hem ook dan op tijd uitbetaald zal worden wanneer 
hij voor zichzelf werkt”.42 Het is duidelijk dat de kunstenaar hier niet meer als 
een handwerkman tegemoet wordt getreden. Hij wordt gevraagd voor zijn 
bijzondere kwaliteiten en met het oog op de uitstraling die zijn werk voor het 
betreffende vorstenhuis zal hebben.43 
    Ten tijde van Cosimo I bestaat er dus al een tendens uitzonderlijke 
kunstenaars een betrekking aan het hof aan te bieden. Als middel tot ver-
hoging van de reputatie van de opdrachtgevers speelt de kunst inmiddels 
een belangrijke rol. Het is daarom in het belang van de vorst kunstenaars 
van naam langdurig aan het hof te verbinden. Niet alleen verlenen zij de 
hofhouding grandeur, het biedt ook de mogelijkheid de geschiedschrijving 

39 “Die Stadtgesellschaft war nicht fexibel genug, originäre künstlerische Neuansätze in 
sich aufzunehmen.” Warnke 1996, 83.

40 Kempers 1987, 243.
41 Warnke 1996, 63. Na 1420 zijn de Florentijnse schilders in Italië toonaangevend. 

Kempers 1987, 231.
42 “Schreibt mir, wieviel Geld der Maler haben will, damit ich mich mit ihm einigen 

kann. Denn es ist, sofern es Euch beliebt, meine Absicht, ihm ein festes Jahresgehalt 
zu geben, so hoch wie er es wünscht. Auch verspreche ich, ihn gut zu behandeln, 
damit er hier ein Lebenlang zu bleiben wünscht. Wisst auch, dass ich ihm eine feste 
Provision gewähren will, die ihm auch dann pünktlich ausgezahlt wird, wenn er nur 
zum eigenen Vergnügen (per suo piacere) arbeiten sollte.” Warnke 1996, 64.

43 Dat deze behandeling slechts voor een zeer beperkt aantal kunstenaars geldt, blijkt 
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van het vorstenhuis met krachtige beelden te beïnvloeden.44 De oprichting 
van de academie van Florence moet dan ook in dit licht worden bezien. 
    Naast de politieke hervormingen met daaraan gekoppeld het ontstaan 
van het hofmecenaat, hebben ook andere ontwikkelingen bijgedragen aan 
de totstandkoming van de eerste kunstacademie. Belangrijk is de heroriën-
tatie op cultureel gebied. Onder invloed van Petrarca en Villani neemt de 
belangstelling voor de antieke Griekse en Romeinse taal en cultuur aan het 
eind van de veertiende eeuw sterk toe. Dit heeft onder meer tot gevolg dat 
verzamelaars en kopiïsten in kloosterbibliotheken op zoek gaan naar ver-
geten exemplaren van klassieke manuscripten. De ontdekte werken worden 
vervolgens in diverse bibliotheken toegankelijk gemaakt. In Florence ver-
werven De’ Medici een van de grootste verzamelingen antieke geschriften. 
Gaandeweg de vijftiende eeuw ontstaan hierdoor, tegenover de afgesloten 
kloostergeleerdheid, in diverse stedelijke centra studiegezelschappen met 
een grote belangstelling voor de antieke kunst en literatuur.45 
    In deze deftige genootschappen wisselen geleerde en vermogende lieden, 
zoals Kempers het uitdrukt, “in elegante, wellevende bewoordingen van 
gedachten […] over wat mooi, goed en waar of soms ook grappig was”.46 De 
leden van deze gezelschappen bestuderen niet alleen klassieke teksten, maar 
hebben ook een grote belangstelling voor de antieke schilderkunst, beeld-
houwkunst en architectuur. In sommige gevallen worden klassieke beelden 
nagetekend. Deze gezelschappen tooien zich met de naam studio of acca-
demia. Lorenzo De’ Medici zal, onder directe verwijzing naar Plato, de naam 
‘academie’ gebruiken voor het door hem in 1462 opgerichte genootschap 
onder leiding van Marsilio Ficino in de Villa Careggi buiten Florence.47

    De term academie wordt voor het eerst direct in verband gebracht met beel-
dende kunst in een inscriptie met de tekst Academia Leonardi Vinci, daterend 
uit de eerste jaren van de zestiende eeuw.48 Ook hier handelt het waarschijn-
lijk om informele bijeenkomsten van een groep geleerden en kunstenaars 

uit een opmerking van Hauser waarin hij vermeldt dat belangrijke kunstenaars als 
Masaccio, Lippi en Uccello in uiterst armoedige omstandigheden leefden. Arnold 
Hauser, Sociale geschiedenis van de kunst, Nijmegen: SUN, 1995, 220. 

44 Zo verzoekt Cosimo voor de plechtigheden rond het huwelijk van zijn zoon Francesco 
met Johanna van Oostenrijk om een afbeelding die de continuïteit van Florence moet 
uitbeelden met de antieke tijd. Kempers 1987, 324-325; Van Veen 2006, 151-153.

45 Götz Pochat, Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie. Von der Antike bis zum 
19.Jahrhundert, Köln: DuMont Buchverlag, 1986, 215-216.

46 Kempers 1987, 327.
47 Pochat 1986, 240.
48 Pevsner [1940] 1973, 25-27.
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in Milaan, met Leonardo als oprichter, sponsor of prominent lid. Dat er in 
dit geval sprake geweest zou zijn van een onderwijssituatie is onaanneme-
lijk, want er zijn andere voorbeelden bekend van discussiegenootschappen 
die de naam dragen van hun meest vooraanstaande deelnemer.49 Voor de 
vorming van het beroepsideaal van de beeldende kunstenaars zijn de dis-
cussies in deze genootschappen evenwel van groot belang, omdat het ze in 
contact brengt met de ideeën van antieke schrijvers over de betekenis en 
verwantschap van de verschillende kunsten. Kempers zegt hierover: “Deze 
ideeën boden de schilders in de hogere kringen een model voor theoretisch 
op meer verheffende wijze gedefinieerde beroepsopvattingen”.50 Vasari zet 
met de oprichting van de kunstacademie in Florence een nieuwe stap in de 
ontwikkeling van een al langere tijd bestaande traditie. 
    Ook ontwikkelingen binnen de kerk hebben aan het proces van profes-
sionalisering van kunstenaars bijgedragen. De opkomst van de bedelorden 
aan het begin van de dertiende eeuw brengt een democratisering van de 
kerkelijke verhoudingen met zich mee.51 Grote groepen gelovigen die voor-
heen niet of nauwelijks bij de liturgie betrokken waren, voelen zich door de 
armoedegelofte van de bedelmonniken en hun dienstverlening aan de lagere 
sociale klassen sterk aangesproken. De deelname aan het kerkelijk leven 
wordt minder elitair. De toename van leken bij de eredienst vereist echter 
andere vormen van geloofsoverdracht. Educatieve en verhalende afbeel-
dingen moeten hier onder meer in voorzien. Conform de oude uitspraak van 
paus Gregorius de Grote (590 – 604) geldt als uitgangspunt: “Wat het woord 
is voor de geletterden is de schilderkunst voor de onwetenden, en voor de 
gewone mensen neemt het beeld de plaats in van het woord. Op de muren 
kunnen ze leren wat ze niet kunnen begrijpen in boeken”.52   
    De populariteit van de bedelordes, onder meer vanwege de orderegel dat 
individuele monniken niets mogen bezitten, brengt uiteindelijk het tegen-
deel tot stand: door middel van giften verwerven de ordes grote rijkdom. 
Zoals mediaevist Georges Duby opmerkt: “De deugden van armoede en 
ascetisme die zij belichaamden oefenden grote aantrekkingskracht uit op 
de devotie van de rijke, veel te rijke lieden die aan al hun weelde en luxe een 
slecht geweten overhielden”.53 Het verzamelde vermogen wordt gebruikt 

49 Pevsner noemt als voorbeeld de academie Pontaniana in Napels. Ibidem, 27. 
50 Kempers 1987, 328.
51 Ibidem, 80.
52 Geciteerd bij Kempers 1987, 84.
53 Georges Duby, De Kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij, 

980 – 1420, Amsterdam: Uitgeverij Agon, 1989, 224. 
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voor kerkbouw en kerkdecoratie. Vooral de schilders zullen van deze ontwik-
keling profiteren omdat zij gemakkelijk en goedkoop aan de enorme vraag 
aan grote en doelmatige afbeeldingen kunnen voldoen. De opdrachten aan 
de kunstenaars zullen in hoeveelheid en prestige toenemen wanneer de 
bedelmonniken hoge posities gaan bekleden in de kerkhiërarchie. Ook rijke 
burgerlijke families raken gaandeweg meer bij de bouw en inrichting van 
kerken betrokken. Om hun nieuw verworven maatschappelijke status tot 
uitdrukking te brengen bekostigen ze de bouw en decoratie van kapellen, 
het liefst zo dicht mogelijk bij het koor van de kerk. De grote vraag naar 
kunstwerken geeft een enorme impuls aan de professionalisering van kun-
stenaars: ze krijgen alle gelegenheid met nieuwe beeldvormen en tech-
nieken te experimenteren en zien hun status gestaag toenemen.  
    Onder paus Julius II (1503 – 1513) bereikt het kerkelijk mecenaat een 
hoogtepunt. Hij geeft opdracht voor de nieuwbouw van de St. Pieter en laat 
de officiële en privévertrekken – waaronder de Sixtijnse Kapel – van fresco’s 
voorzien. Het mecenaat van Julius II staat in nauw verband met de groeiende 
staatsmacht van het Vaticaan.54 De paus ontwikkelt zich van kerkelijk leider 
tot staatshoofd met een aanzienlijke territoriale macht. De kunst waarmee 
de kerkelijk vorst zich omringt, weerspiegelt zijn verheven positie. Julius II 
kan het zich veroorloven alleen de grootste kunstenaars voor het maken van 
deze representatieve werken in aanmerking te laten komen. 
    Zo raken staatsmacht, kunst en kunstenaars steeds meer met elkaar ver-
weven. Het idee van de hofkunstenaar tegenover de aan de gilderegels 
gebonden handwerkman, kan eerst vorm krijgen op grond van de macht 
die de hoven bezitten om gildebepalingen teniet te doen.55 Dit proces is 
verbonden met de opkomst van de stedelijke samenleving en de daarbij 
behorende economische expansie. Toch blijkt de economie geen doorslag-
gevende rol te spelen bij de oprichting van de Florentijnse academie. De 
kunstenaars gaat het om statusverhoging en Cosimo heeft vooral repre-
sentatiedoeleinden voor ogen. Economische overwegingen zullen pas later 
belangrijk worden. 

54 Kempers 1987, 277-281.
55 Zie Warnke 1996.
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1.3 Alberti en Leonardo: 
de kunstenaar als wetenschapper

Vasari is niet de eerste kunstenaar die zich inzet voor de verheffing van de 
kunstenaar als bijzonder beroep. Al in de vijftiende eeuw verschijnen er bio-
grafieën over dichters en kunstenaars waaruit duidelijk wordt dat de status 
van hun activiteiten aan het veranderen is. Ook beginnen kunstenaars theo-
retische verhandelingen te schrijven over hun eigen werk en over beeldende 
kunst in relatie tot andere maatschappelijke activiteiten. Het zelfbeeld dat 
de kunstenaars voor ogen hebben, vereist een nieuwe taal en een eigen dis-
cours. Theorie wordt een factor in de toenemende professionalisering.
    Lorenzo Ghiberti (1377 – 1455) is een van de eersten die zijn beeldende 
intenties ook theoretisch probeert te verhelderen.56 Naast het belang van 
artistiek talent en technische beheersing benoemt hij theoretische kennis 
tot basisvoorwaarde van het beeldende scheppingsproces. Ook probeert hij 
aan de hand van kunstwerken een samenhangend beeld van de kunstont-
wikkeling in de veertiende eeuw te schetsen. Een kunstenaar behoort zich 
te kunnen plaatsen in de recente traditie. Zulke gedachten zullen telkens 
terugkeren in het denken over de kunstacademie.
    Zeer invloedrijk is het traktaat De Pictura (1435) van Leon Battista Alberti 
(1404 – 1472). In dit geschrift geeft Alberti een beschrijving van de schilder-
kunst in wetenschappelijke termen. Hij tracht met behulp van begrippen 
ontleend aan de wiskunde en de retorica aan te tonen dat de schilderkunst 
niet langer tot de ambachten gerekend kan worden. De in zijn tijd al veel-
vuldig toegepaste methode van het lineaire perspectief wordt door Alberti 
van een theoretische onderbouwing voorzien. Hij geeft een meetkundige 
analyse van de visuele waarneming met als doel de principes te formuleren 
volgens welke een schilder de objecten in de ruimte op een natuurgetrouwe 
manier kan afbeelden. 
    Daarnaast past Alberti de inzichten van de retorica toe op de schilderkunst. 
De retorica is behalve een leer van de welsprekendheid ook een theorie van 
de menselijke emoties. Alberti beschrijft hoe met behulp van het lineaire 
perspectief, de compositie en de voorstelling een optimaal effect bij de 

56 In 1447 verschijnt zijn werk I Commentarii – dat overigens onvoltooid is gebleven 
– waarin hij de studie van de anatomie en het perspectief als noodzakelijk 
beargumenteert, de ontwikkeling van de kunst sinds het begin van de veertiende 
eeuw beschrijft en een theoretische verhandeling presenteert over de proportieleer 
en over optische problemen. Zie Pochat 1986, 222-224.
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beschouwer teweeg gebracht kan worden. De voorstelling moet “de ogen 
van zowel de geschoolde als de ongeschoolde toeschouwer langere tijd met 
een zeker welbehagen en ontroering” vast kunnen houden.57 Kennis van de 
retorica is hiervoor onontbeerlijk. Alberti presenteert als eerste een vocabu-
laire waarmee zowel de kunstenaar zijn werkmethode kan verwoorden als 
de beschouwer de analyse van een werk ter hand kan nemen. 
    Voor Alberti is de natuur voor de kunstenaar maatgevend. Nauwgezette 
studie van de natuur brengt het idee van schoonheid tevoorschijn dat in aardse 
zaken besloten ligt. Dit idee moet door de kunstenaar aanschouwelijk worden 
gemaakt want het is in de natuur niet als zodanig voorhanden. De kunstenaar 
schept een illusie; hij maakt iets zichtbaar dat niet ten volle in de werkelijkheid 
kan worden aangetroffen. Bovendien moet de kunstenaar door het thema dat 
hij verbeeldt indruk maken op de beschouwer. Op deze manier kan een esthe-
tische ervaring een morele functie vervullen. De kunstenaar moet met zijn 
werk een harmonie tot uitdrukking brengen die niet alleen het leven van een 
individu kan beïnvloeden maar zelfs bepalend kan zijn voor de samenleving als 
geheel.58 Voor Alberti is de schilderkunst geen ambacht meer. Het is een vrije 
kunst, gegrondvest op theoretische principes en met een morele opdracht.
    Ook Leonardo da Vinci (1452 – 1519) formuleert een omvattende theorie 
van de kunst waarmee hij het emancipatiestreven van zijn beroepsgroep 
legitimeert. Zijn Trattato della Pittura, een verhandeling over de schilder-
kunst die is gecompileerd door zijn leerling en vriend Francesco Melzi en na 
zijn dood wordt uitgegeven, is van groot belang geweest voor de discussies 
over de aard en status van de diverse kunsten en daarmee ook voor de iden-
titeit van het instituut kunstacademie.59 Leonardo wil – net als Alberti – in 
zijn verhandeling aantonen dat de schilderkunst een wetenschappelijke acti-
viteit is en dat ze daarom behoort tot de artes liberales (de vrije kunsten) en 
niet tot de artes mechanicae (de ambachtelijke kunsten). Daarnaast gaat het 
hem erom de schilderkunst helder af te zetten tegen de beeldhouwkunst, de 
muziek en de poëzie. 
    In de Middeleeuwen was een indeling ontstaan die lange tijd maatgevend 

57 Leon Battista Alberti, De schilderkunst, Nijmegen: SUN, 2011, 85-86.
58 Alberti is overtuigd van de vormende waarde van de kunst voor de 

persoonlijkheidsvorming van het individu. In deze zin is Alberti een humanist in de 
eigenlijke betekenis van het woord. Zie Pochat 1986, 233.

59 Van de Trattato della Pittura werd in 1651 een Franse vertaling uitgegeven die volgens 
Testelin, secretaris van de Académie Royale de Peinture et de Sculpture te Parijs, 
regelmatig bij theoretische beschouwingen werd gebruikt. De onderwijsfilosofie van 
de Académie Royal zal vervolgens al het kunstonderwijs in Europa sterk beïnvloeden. 
Zie Pochat 1986, 250.                                 
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is gebleven. De menselijke vaardigheden (artes – kunsten) worden verdeeld 
in de zeven vrije kunsten (grammatica, retorica, logica, rekenkunde, meet-
kunde, astronomie en muziek) en mechanische of praktische kunsten (land-
bouw, jacht, geneeskunde, weefkunst, wapenproductie, navigatie, theater). 
Schilderen en beeldhouwen behoorden tot de mechanische of ambachte-
lijke vaardigheden. Uit de opsomming van de diverse onderscheiden vaar-
digheden blijkt, dat het begrip kunsten hier een andere betekenis heeft 
dan wij gewoon zijn eraan te geven. Het omvat zowel kunde als kennis en 
ervaring. Deze ordening van kennis en vaardigheden had sociale implicaties. 
Personen die van lichamelijke arbeid waren vrijgesteld en zich bezig konden 
houden met de theoretische kunsten, hadden een hogere sociale positie en 
werden gezien als vrije mensen met een vrije geest. De praktische uitvoe-
ring van de theoretische ideeën werd opgevat als een mechanische bezig-
heid, dat wil zeggen, gebaseerd op lichamelijke inspanning. Het gevolg van 
dit onderscheid is dat theoretici en opdrachtgevers gezien worden als de 
geestelijke grondleggers van een werk en dat de uitvoering ervan behoort 
tot de taak van de handwerkers.60

    Voor Leonardo vormt het zichtbaar maken van de wetten van de levende 
natuur het wezen van zowel alle theoretische als kunstzinnige activiteiten. De 
visuele waarneming van de werkelijkheid staat bij het verwerven van kennis 
centraal. Net als de wetenschapper probeert de schilder door middel van 
nauwgezette empirische studie de geheimen van de natuur op het spoor te 
komen. De rijkdom van de visuele waarneming en het plezier van het kijken 
vormen volgens Leonardo de aansporing zich in de natuur te verdiepen. 
Verwijzend naar Plato schrijft Leonardo dat “de ziel tevreden (is) in haar 
menselijke kerker, zolang de ogen haar alle verscheidenheden van de natuur 
tonen”.61 In woorden is de zintuiglijke ervaring niet te vatten, maar in het 
beeld dat de schilder van de werkelijkheid geeft, wordt op een en hetzelfde 
ogenblik, de goddelijke harmonie van de natuur zichtbaar gemaakt.
    Het maken van een schilderij is voor Leonardo een intellectuele activiteit. 
“Ze zeggen dat de door de ervaring gebaarde kennis ambachtelijk, de in de 
geest geboren en eindigende kennis wetenschappelijk, en de uit de weten-
schap geboren en in verrichtingen met de hand eindigende kennis voor de 
helft ambachtelijk is. Mij komt het echter voor dat die wetenschappen ijdel 
en vol dwalingen zijn die niet uit de ervaring – moeder van alle zekerheid 

60 Over het onderscheid tussen artes liberales en artes mechanicae, zie Pochat, onder 
andere 97-98, 129-134, 143-145; Robert Zwijnenberg, inleiding bij de Nederlandse 
vertaling van Leonardo da Vinci, Paragone, Amsterdam / Meppel: Boom, 1996, 7-39. 

61 Leonardo da Vinci, Paragone, Amsterdam/Meppel: Boom, 1996, 64. 
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– ontstaan zijn en niet in klare ervaring eindigen, dat wil zeggen, de weten-
schappen waarvan oorsprong, midden of eind door geen van de vijf zin-
tuigen gaat”.62 Met de wetenschappen is het zoals met de schilderkunst, 
“die zich eerst in de geest van haar vorser afspeelt en niet zonder verrichting 
van de hand tot voltooiing kan komen”.63 Leonardo maakt hier duidelijk dat 
elke intellectuele activiteit een praktische kant moet hebben, wil zij niet als 
zuivere contemplatie betekenisloos blijven. Theorie en handwerk zijn daarom 
niet van elkaar te scheiden, of anders gesteld, eerst het theoretische inzicht 
maakt ambachtelijk vaardigheid tot kunst.
    Welke vormen het streven naar statusverhoging aanneemt, blijkt uit het 
volgende citaat: “Als de schilder schoonheden wil zien die hem in liefde doen 
ontsteken, is hij meester om ze te verwekken, en als hij monsterlijkheden 
die angst inboezemen, of koddige en lachwekkende of waarlijk meelijwek-
kende dingen wil zien, is hij meester en God daarover”.64 Leonardo noemt 
de schilder in één adem met de scheppende God, “omdat de schilder dingen 
kan voortbrengen die in de natuur niet bestaan”.65 Duidelijker kan de uitzon-
derlijke status van de schilder niet worden verwoord. Het zelfbeeld van de 
kunstenaar dat hieruit spreekt heeft weinig meer uitstaande met het beeld 
van de ambachtsman. 

1.4 De dubbele doelstelling van de 
academie

Uit de vorige paragrafen blijkt dat aan de oprichting van de Florentijnse aca-
demie in 1563 een lang proces van groeiend zelfbewustzijn van kunstenaars 
en staatkundige hervormingen vooraf is gegaan. Zoals gezegd vervult de 
academie een dubbele functie. Naast het verdedigen en versterken van de 
belangen van de opkomende beroepsgroep en het tot stand brengen van 
sociale voorzieningen neemt ze ook de opleiding van jonge kunstenaars ter 
hand. De academie is zowel een beroepsvereniging als een onderwijsinsti-
tuut. Het onderwijs bestaat – en dat kan gezien het voorgaande nauwelijks 
een verrassing meer zijn – hoofdzakelijk uit theoretische scholing.

62 Ibidem, 74.
63 Ibidem, 76.
64 Ibidem, 50.
65 Zwijnenberg 1996, 34.
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    Al rond het midden van de veertiende eeuw, waarschijnlijk in 1339, richtten 
de schilders in Florence een broederschap op met de naam Compagnia di 
San Luca.66 Volgens kunsthistoricus Ted Reynolds is het een gemeenschap 
die zich wijdt aan sociale en religieuze activiteiten, zonder zich bezig te 
houden met de reguliere aspecten van het beroep.67 Beroepszaken vallen 
in die tijd nog volledig onder het toezicht van het gilde, waarin de schil-
ders zijn verenigd met artsen, apothekers en pottenbakkers. De Compagnia 
overleeft meer dan twee eeuwen en is – zoals Reynolds en Van Veen 
hebben aangetoond – van groot belang geweest voor de beeldvorming van 
de Accademia. De nieuwe academie wordt voorgesteld als de opvolger van 
de Compagnia en zo in de Florentijnse geschiedenis ingeschreven. Florence 
blijkt de kunsten altijd al toegewijd te zijn geweest.
    Toch kan niet iedere kunstenaar lid worden van de beroepsvereniging 
Accademia dell’ Arte del Disegno, zoals de eerste officiële naam van de aca-
demie luidt.68 Om te worden toegelaten moet tweederde van het aantal 
Compagnia-leden instemmen. Bovendien is toelating afhankelijk van de 
goedkeuring van de hertog wat, zoals Reynolds opmerkt, een potentiële 
politieke controle betekent.69 Dat de hertog nauw toezicht houdt op de 
academie blijkt verder uit het gegeven dat de dagelijkse leiding in handen 
is van zijn plaatsvervanger, de vice-president, ondersteund door drie door 
het lot aangewezen kunstenaars. De kosten voor de academie worden voor 
het grootste deel gedragen door het hertogelijke hof.70

    In 1571 wordt de naam van de academie veranderd in Accademia del 
Disegno en worden de leden vrijgesteld van het tot dan toe verplichte 
gildelidmaatschap. De dubbele doelstelling van de academie wordt 
hierin opnieuw zichtbaar. De vrijstelling van het gilde beantwoordt aan 
het sociale streven van de kunstenaars een zelfstandige beroepsgroep te 

66 Ted Reynolds, The Accademia del Disegno in Florence, its Formation and Early Years, 
Dissertation, Columbia 1974 / Michigan: Ann Arbor, 1985, 24. De evangelist St. Lukas 
is de beschermheilige van de schilders. Volgens de legende is hij niet alleen een 
man van het woord, maar vervaardigde hij ook portretten van de Moeder Gods. De 
legende dient ter legitimering van de christelijke beeldcultuur tegenover het joodse 
beeldverbod. Zie Blum 2011, 225.

67 Reynolds 1985, 24.
68 Ibidem, 136.
69 Ibidem, 76.
70 Ibidem, 83-84. Van Veen merkt op dat het mag verbazen dat Cosimo zich grote moeite 

getroost voor het tot stand brengen van de academie en zich vervolgens karig toont 
wanneer het gaat om de bekostiging van het instituut. Van Veen verklaart dit door te 
wijzen op de intentie van de hertog te voorkomen dat hij door een te gulle financiering 
van de academie als absoluut heerser geboekstaafd zou worden. Van Veen 2006, 176.  
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vormen. Het begrip disegno geeft uitdrukking aan de theoretische legiti-
matie van dit streven. Het veel omvattende begrip duidt op het geestelijk 
ontwerp dat aan het kunstwerk ten grondslag ligt. In de omschrijving van 
Pochat: “Disegno betekent in eerste instantie ‘tekening’ en benadrukt de 
plastische kwaliteiten van de lichamen. Ze dient als vereiste en uitgangs-
punt van het artistieke scheppen. Bovendien verwijst het begrip naar het 
ontwerp en de opbouw van het geheel als wel naar het vermogen van 
de kunstenaar het wezenlijke van de dingen en de natuur conform haar 
innerlijke principes te vatten”.71 Door het disegno centraal te stellen ver-
schuift de aandacht van de materiële en technische uitvoering van het 
werk naar de voorstelling in de geest van de kunstenaar. Overeenkomstig 
de opvattingen van Alberti en Leonardo is de gedachte dat de kunstenaar 
vertrekt vanuit een idee – niet opgevat in (neo)platoonse zin als een ideële 
realiteit, maar als een geïdealiseerde voorstelling – en deze tot uitdruk-
king brengt in een tekening. Aan de basis van elk kunstwerk ligt dus een 
intellectuele activiteit. De kunstenaar neemt weliswaar de natuur als voor-
beeld maar ontwerpt door selectie, vereenvoudiging en compositie een 
beeld dat beantwoordt aan een schoonheid van hogere orde. In zijn werk 
streeft hij naar volmaaktheid, harmonie en gratie, naar wat Vasari schone 
stijl noemt.72 Als geestelijk ontwerp is het disegno het basisprincipe van 
zowel de schilderkunst, de beeldhouwkunst als de architectuur. 
    Uitgaande van deze gedachte ligt het voor de hand dat de opleiding zich 
op theoretische scholing concentreert. Het eigenlijke academieonderwijs 
bestaat naast tekenlessen uit lezingen over wiskunde, anatomie en fysio-
nomie. Van ambachtelijke instructie in groepsverband is geen sprake. Het 
praktische onderwijs vindt buiten de academie plaats. Daarvoor wordt een 
groep geselecteerde jonge gezellen in het atelier van hun eigen meester 
regelmatig bezocht door zogenaamde visitatori. Elk jaar worden uit de in 
de stad gevestigde kunstenaars, drie meesters met deze taak belast. De 
instructie van de leerlingen blijft daardoor in sterke mate gekoppeld aan de 
dagelijkse activiteiten die ze in het atelier van hun meester uitoefenen.
    In de opvatting van de Accademia vormt wiskunde – waartoe ook de 
perspectiefleer wordt gerekend – het fundament van de kunstpraktijk. In 

71 “Disegno bedeutet zunächst ‘Zeichnung’ und ihre Betonung der plastischen Qualität 
der Körper. Sie dienst als Voraussetzung und Ausgangspunt des künstlerischen 
Scahffens. Darüber hinaus verweist der Begriff auch auf den Entwurf und den Aufbau 
des Ganzen sowie auf das Vermögen des Künstlers, das Wesentliche der Dinge und der 
Natur ihren inneren Prinzipien gemäss zu erfassen.” Pochat 1986, 279.

72 Zie Vasari 1990, 282-283; Pochat 1986, 278.
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overeenstemming met de leer van Alberti is een gedegen kennis van geo-
metrie en rekenkunde voor een Renaissance-kunstenaar onmisbaar. Deze 
kennis vormt de hoeksteen van de opleiding. Vanaf 1569 worden universi-
teitsdocenten aangetrokken om het vak te verzorgen.73 Naast wiskunde biedt 
het curriculum lessen anatomie en modeltekenen. Om de menselijke figuur 
op een overtuigende manier te kunnen afbeelden, dat wil zeggen, om een 
personage, zoals Barzman het uitdrukt, stom zijn gedachten en gevoelens 
te laten meedelen, is een grondige studie van de anatomie van het lichaam 
vereist. In ieder geval eens per jaar worden anatomielessen gegeven aan de 
hand van een dood lichaam in het ziekenhuis van de Santa Maria Nuova.74 
Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van menselijke skeletten die de 
academie in bezit heeft. Na een grondige kennis van de anatomie te hebben 
verworven, wordt er intensief getekend naar levend model. 
    Wanneer de kunstenaar in opleiding de wiskundige principes van de kunst 
van het disegno beheerst, evenals de wetenschap van de anatomie en het 
tekenen naar model, kan hij zich met de studie van de fysionomie bezig-
houden. Het betreft de studie van de wijze waarop de bewegingen van het 
lichaam opgevat moeten worden als de zichtbare manifestaties van inner-
lijke gemoedsbewegingen. In de Renaissance worden houding, gebaren, 
gezichtsuitdrukkingen, haarkleur en de structuur van de huid gezien als 
bepaald door de verhouding van de lichaamssappen.75 De kunstenaar moet 
bovendien een grondige kennis bezitten van de wijzen waarop het tempera-
ment van de mens zijn emotionele uitdrukking en de poses van zijn lichaam 
bepaalt. De empirische studie van modellen kan daarom alleen op basis van 
een theoretisch fundament plaatsvinden. Dit geldt evenzeer voor de archi-
tectuurstudie. Genoemde onderdelen van het curriculum worden ook voor 
architecten als essentieel beschouwd. Aan hen wordt aanvullend architec-
tuurtheorie onderwezen. 
    Het is de schilder en theoreticus Federico Zuccari die tussen 1575 en 
1578 voorstellen naar voren brengt om de administratieve, op belan-
genverdediging gerichte activiteiten van de academie te scheiden van de 
onderwijsactiviteiten. Hoewel geen van zijn voorstellen in Florence zal 
worden gerealiseerd, zullen ze opnieuw een rol spelen bij de oprichting 

73 K-E. Barzman, The Florentine Accademia del Disegno: Liberal Education and the 
Renaissance Artist, in: Academies of Art between Renaissance and Romanticism, ed. 
A.W.A. Boschloo, ea., Leids Kunsthistorisch Jaarboek V - VI (1986 – 1987), 15-16. 

74 Rubin 1995, 212-213.
75 Zie Barzman 1986/1987, 22-23. 
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van de academies van Rome en Parijs.76 
    Vijftien jaar later is Zuccari namelijk ten nauwste betrokken bij de oprichting 
van de Accademia di San Luca in Rome. De academie komt in 1593 tot stand 
nadat verschillende pausen al enkele decennia hebben aangedrongen op een 
betere opleiding van jonge kunstenaars. Het ontbreekt veel kunstenaars, zoals 
paus Gregorius XIII het formuleert, aan “optimale kennis en christelijke morali-
teit”, zaken die speciaal voor schilders, tekenaars en beeldhouwers hoog nodig 
worden geacht ten tijde van de contrareformatie.77 De kunstenaars beginnen 
te vroeg aan opdrachten waarvoor ze onvoldoende zijn toegerust. Bij het ini-
tiatief dat tot de oprichting van de academie leidt, is de Kerkelijke Staat in de 
persoon van kardinaal Federigo Borromeo dan ook nadrukkelijk betrokken.78 
Zuccari wordt gekozen tot eerste president van de academie en krijgt in die 
hoedanigheid de mogelijkheid zijn opvattingen te realiseren.79 
    De Accademia di San Luca stelt als eerste academie het onderwijs voorop.80 
Scholing en belangenbehartiging worden gescheiden. In het curriculum 
van de academie nemen theorie en tekenlessen de belangrijkste plaats in. 
Een passage uit de reglementen van 1607 maakt dat duidelijk: “De studie 
aan de academie houdt in lessen in tekenen, schilderen, anatomie, beeld-
houwen, architectuur, perspectief, en verder alles wat van belang is voor het 
beroep”.81 Nieuwelingen beginnen met het natekenen van tekeningen, ver-
volgens van reliëfs, delen van de menselijke figuur, gipsmodellen, om ten-
slotte te tekenen naar levend model. Kunsttheoretische scholing en debat 
nemen eveneens een belangrijke plaats in. Zo organiseert Zuccari discussies 
over Leonardo’s kunstopvatting, in het bijzonder over de verhouding van 
schilderkunst en beeldhouwkunst. En, zoals Zuccari in zijn voorstellen voor de 
academie van Florence al had geopperd, stelt hij prijzen in voor de studenten 

76 Pevsner [1940] 1973, 63-64. 
77 “(…) defectum optimae intelligentiae et christianae charitatis”. Geciteerd bij Pevsner 

[1940] 1973, 57.
78 Sinds de twaalfde eeuw verwerven de pausen steeds meer territoriale macht. In de 

zestiende eeuw onder paus Julius II (1503 – 1513), wanneer het territorium van de paus 
onder meer de steden Rimini, Perugia, Bologna, Piacenza en Parma omvat, vindt een 
verdere centralisatie van het bestuursapparaat plaats. De Kerkelijke Staat ontwikkelt 
zich in die tijd tot een geduchte speler in de internationale politiek. Kempers 1987, 
277-281.

79 Carl Goldstein, Teaching Art: Academies and Schools from Vasari to Albers, Cambridge: 
University Press, 1996, 30.

80 Pevsner [1940] 1973, 58.
81 “The studies of the academy will be of drawing, painting, anatomy, sculpture, 

architecture, perspective, and everything else of concern to the profession”. Geciteerd 
bij Goldstein 1996, 33.
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die bepaalde opdrachten het best weten af te ronden. De prijzen worden 
toegekend door de professori, zoals de kunstenaars verbonden aan de aca-
demie in de reglementen van 1607 worden aangeduid. Op dat moment 
zijn de belangrijkste kunstenaars van Rome verbonden aan de academie.82  

   

1.5 Italië en Nederland:  
studio-academies en tekenklassen

Hoewel deze studie de academie als staatsgefinancierde instelling tot onder-
werp heeft en de particuliere academies buiten het terrein van onderzoek 
vallen, is het voor de historische periode die hier besproken wordt van belang 
enkele opmerkingen te maken over de private initiatieven in Italië en daar-
buiten. Deze zogenaamde studio-academies vervullen namelijk een belang-
rijke rol in het professionaliseringsproces van de kunstenaar. Ze dragen door 
het geven van onderricht bij aan de statusverhoging van de kunstenaar in 
de overgangsfase tussen de praktijkopleiding in gildeverband en het moment 
dat plaatselijke of nationale overheden hiervoor de verantwoordelijkheid op 
zich nemen.  
    Na de oprichting van de academies van Florence en Rome zal het nog bijna 
twee eeuwen duren voordat in Europa op grotere schaal staatsgefinancierde 
academies tot stand worden gebracht. Dit betekent niet dat het begrip aca-
demie tot die periode enkel gereserveerd wordt voor overheidsinstellingen. 
Aan het begin van de zeventiende eeuw heeft de term academie nog geen 
helder en nauw omschreven betekenis. Ze verwijst – zoals we gezien hebben 
– in eerste instantie naar samenkomsten waar in groepsverband naar levend 
model getekend kan worden. De aanduiding wordt veelvuldig gebruikt voor 
besloten bijeenkomsten in het atelier van een kunstenaar of in het huis van 
een mecenas, die dan vaak ook de kosten op zich nam. In sommige gevallen 
is de toegang tot deze private of studio-academies niet beperkt tot geno-
digde kunstenaars en leerlingen, maar ook – na betaling van een kleine bij-
drage – voor liefhebbers.83 
    Uitgezonderd de academies van Florence en Rome blijkt het moeilijk een 

82 Pevsner noemt onder andere de gebroeders Alberti, Cesari, Laureti, Roncali, Landini, 
Giacomo della Porta. Pevsner [1940] 1973, 61.

83 Ibidem, 73-74. 
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helder onderscheid te maken tussen het onderwijs voor professionals en 
dat voor liefhebbers. In veel gevallen zijn het kunstenaars die het initiatief 
nemen voor het oprichten van studio-academies en hun atelier openstellen 
voor buitenstaanders. Bovendien bezoeken ook professionele kunstenaars de 
studio-academies, of om zich verder te bekwamen in hun vak of om op deze 
wijze in contact te komen met de welgestelde liefhebbers die regelmatig aan 
deze bijeenkomsten deelnemen.84 Dat de academies van Florence en Rome 
wel professionele organisaties zijn, vloeit voort uit het gegeven dat ze van 
staatswege worden ondersteund. Alleen erkende kunstenaars en talentvolle 
leerlingen worden toegelaten omdat de academie een duidelijke functie 
vervuld in het ideologische programma van de stad of staat. Het is voor de 
representatieve uitstraling van de stedelijke of kerkelijke overheid van belang 
de beste kunstenaars aan zich te binden.
    Pevsner geeft een aantal voorbeelden van studio-academies, waaruit blijkt 
dat deze vorm van onderricht in de eerste helft van de zeventiende eeuw in 
Italië op ruime schaal voorkomt.85 Een private academie die groot aanzien 
geniet en op zowel publieke als private academies grote invloed uitoefent, 
is de Accademia degli Incamminati in Bologna, omstreeks 1582 gesticht 
door de familie Carracci. Over de programmatische uitgangspunten van de 
Carracci’s, hun onderwijsmethoden en het belang van theorie in hun oplei-
ding, bestaat echter – zoals het geval is voor veel studio-academies – grote 
onduidelijkheid.86

    Er zijn volgens Pevsner buiten Italië, behalve de studio-academie van 
Karel van Mander in Haarlem, voor 1600 geen initiatieven bekend met als 
doel het onderwijs van beeldende kunstenaars te professionaliseren. Onder 
de indruk van zijn observaties tijdens zijn Italiëreis besluit Van Mander in 
1583 samen met Cornelis Cornelisz van Haarlem en Hendrick Goltzius tot de 
oprichting van een academie om naar het leven te tekenen.87 Of hier werke-
lijk sprake is van een studio-academie is echter de vraag. Waarschijnlijk gaat 
het om een private, kleinschalige sociëteit – een betiteling die wellicht meer 
recht doet aan deze vereniging dan de aanduiding academie – en is er van 

84 H. Miedema, Over vakonderwijs aan kunstschilders in de Nederlanden tot de 
zeventiende eeuw, in: Anton W.A. Boschloo, Elwin J. Hendrikse, Laetitia C. Smit, Gert 
Jan van der Sman (eds.), Academies of Art, between Renaissance and Romanticism, 
Leids Kunsthistorisch Jaarboek, vol. 5-6 (1986-1987), ’s-Gravenhage: SDU Uitgeverij, 
1989, 268. 

85 Pevsner [1940] 1973, 72.
86 Over de Carracci academie zie Goldstein 1996, 33-36; Pevsner [1940] 1973, 75-79; 

Dempsey, The Carracci Academy, in: Boschloo, ea., 1989, 33-43.
87 Pevsner [1940] 1973, 81.
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gestructureerd onderwijs geen sprake.88 
    Ook hier geldt dat het begrip academie, zoals de kunsthistoricus Hessel 
Miedema opmerkt, “niet een programma inhield dat zich als vernieuwend 
tegenover de opleiding in gildeverband plaatste, maar dat het een addi-
tioneel programma nastreefde, dat tot een verdere bekwaming van de 
reeds gevorderde vakman moest leiden, en daarmee zeker ook zijn sociaal 
aanzien moest bevorderen”.89 Zoals het geval is met de al eerder genoemde 
geleerdengenootschappen, gaat het hier waarschijnlijk om een gezelschap 
dat bijeenkomt om over kunst te discussiëren, en dan voornamelijk over 
literatuur.90 Op de positie van het gildewezen in Nederland zal Van Mander’s 
academie geen noemenswaardige invloed uitoefenen.      
    Kunsthistoricus E. A. de Klerk concludeert dat het in de zeventiende eeuw 
in de grotere Nederlandse steden net als in Italië mogelijk is modelteken-
klassen te volgen. Alleen Italië kent van staatswege gefinancierde acade-
mies.91 De professionele opleiding van kunstenaars blijft in Nederland 
plaats vinden in de ateliers. Het verschil in staatkundige ontwikkeling, 
kunstwaardering en marktontwikkeling maakt dat men in Nederland “meer 
geïnteresseerd is in de praktijk van de beeldende kunst en minder gericht 
op het verhogen van prestige dan hun Franse en Italiaanse collega’s”.92 Zoals 
Samuel van Hoogstraeten in zijn boek Hooge Schoole der Schilderkonst 
(1678) opmerkt zijn veel Nederlandse kunstenaars er in geslaagd beroemd 
te worden zonder georganiseerd kunstonderwijs. Ondanks zijn lovende 
woorden over de in die tijd toonaangevende academie van Parijs en de 
actieve steun van de Franse koning, gelooft hij niet dat een dergelijk insti-
tuut in Nederland een belangrijke rol kan vervullen.93 
    In 1682 richt de broederschap Pictura in Den Haag een academie op.94 
Enkele jaren later ontstaan tekenscholen in Utrecht en Amsterdam. In 
al deze gevallen betreft het bijeenkomsten om in de avonduren naar 
model te tekenen. Dat de academie in Amsterdam wellicht verdergaande 

88 Miedema 1989, 268.
89 Ibidem, 269.
90 E.A. de Klerk, ‘Academy-beelden’ and ‘Teeken-Schoolen’ in Dutch Seventeenth-Century 

Treatises on Art, in: Boschloo, e.a. 1989, 283.
91 De Klerk 1989, 286.
92 Ibidem, 287.
93 Ibidem, 286.
94 Bart Welten, Het kunstonderwijs in Nederland. Een normatief onderzoek naar de 

ontwikkeling van het kunst- en nijverheidsonderwijs, voornamelijk in betrekking tot 
de meer didaktisch-aesthetische aspecten ervan in Nederland tussen 1870 en 1960, 
Dissertatie, Oosterhout 1960, 143.
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doelstellingen heeft gehad, kan worden afgeleid uit het gegeven dat 
oprichter Gerard van Lairesse de auteur is van twee publicaties over de 
didactiek van het tekenonderwijs. In zijn Grondlegginge der Teekenkonst 
(1701) en in het Groot Schilderboek (1707) behandelt hij de proportieleer, 
het perspectief, de principes van de anatomie en de compositieleer. Met 
de dood van De Lairesse in 1711 wordt deze academie echter opgeheven. 

1.6 De Académie Royale van Parijs

In 1648 wordt in Parijs de Académie Royale de Peinture et de Sculpture 
opgericht. Dit instituut is van groot belang voor de ontwikkeling van het 
kunstonderwijs omdat ze tot in de negentiende eeuw als model zal dienen 
voor nieuw op te richten kunstacademies in Europa.95 
    Net als bij de academies van Florence en Rome speelt hier de verstren-
geling van belangen van kunstenaars en staat een beslissende rol. Voor de 
kunstenaars is de Académie een instrument in de emancipatiestrijd met de 
gilden. De Franse staat ziet voor het instituut vooral een taak weggelegd in 
het verheerlijken van de nationale identiteit. Beeldende kunst en architec-
tuur behoren de roem van Frankrijk en de koning te dienen. Anders dan in 
Italië wordt naast de representatieve functie voor het eerst ook het eco-
nomische belang van de kunsten expliciet onderdeel van de staatspolitiek. 
Vooral onder het bewind van Lodewijk XIV – sinds 1643 regerend koning van 
Frankrijk – wordt een krachtig centralistisch beleid gevoerd dat alle maat-
schappelijke sectoren aan het nationale belang onderwerpt. Dit geldt ook 
voor het kunstonderwijs.
    Het jaar waarin de Académie Royale wordt opgericht, markeert een 
belangrijk punt in de al decennia lang woedende strijd tussen het Franse 
hof en de gilden. De gewoonte van de Franse koningen om vooral Italiaanse 
kunstenaars buiten de gildereglementen om opdrachten te verlenen, leidde 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw tot toenemende spanningen. 
Het conflict over de positie van deze kunstenaars, de brevetaires, maakt 
deel uit van een omvattende politieke strijd tussen groeperingen binnen de 
adel en de koning. Ze hebben van de koning een lettre de brevet ontvangen 
wat inhoudt dat ze onder koninklijke bescherming zich bevrijd weten van 

95 Pevsner [1940] 1973, 88.
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gildebepalingen.96 Met steun van de adel proberen de gilden in 1646 via 
het parlement het aantal brevetaires drastisch terug te dringen en hun 
mogelijke opdrachten aan strikte regels te binden.97 Dit conflict laat duide-
lijk de vermenging van kunst en politiek zien: het Franse hof streeft er naar 
de beste Europese kunstenaars te contracteren voor het aanschouwelijk 
maken van haar macht. 
    Als onderdeel van deze strijd besluit een groep kunstenaars, onder wie de 
jonge schilder Charles LeBrun (1619 – 1690), een academie op te richten om 
zich aan de invloed van de gilden te onttrekken. Het oprichtingsplan herde-
finieert de status van de beeldende kunsten overeenkomstig de kenmerken 
van de artes liberales. Het intellectuele karakter van de kunsten wordt sterk 
benadrukt, met als gevolg dat gedegen theoretische kennis belangrijker 
wordt geacht dan praktische ervaring. In het bijgevoegde onderwijspro-
gramma nemen de vakken architectuur, geometrie, perspectief, rekenkunde, 
anatomie, astrologie en geschiedenis dan ook een belangrijke plaats in.98 
    Radicaal is het voorstel niet alleen omdat het beeldende kunstenaars 
buiten de gilderegels plaatst, maar ook omdat het gildemeesters verbiedt 
nog langer portretten, landschappen, beelden of reliëfs voor private en 
kerkelijke opdrachtgevers te vervaardigen. De academie grijpt daarmee 
direct in de bestaande sociaal-culturele verhoudingen in en verwerft op het 
gebied van de beeldende kunst een absoluut monopolie. Ondanks deze ver-
gaande consequenties wordt het voorstel door het hof aanvaard. In februari 
1648 vindt de oprichtingsbijeenkomst van de Académie Royale plaats.99 
    De eerste jaren van het bestaan van de academie kenmerken zich door 
aanhoudende strijd met de gilden, waarbij ze de nodige concessies aan 
haar oorspronkelijke uitgangspunten moet doen. De koning is als gevolg 
van onrust en gewapende conflicten niet bij machte de academie de nodige 
bescherming te bieden.100 Pas als de rust op het politieke front is terugge-
keerd, worden de nieuw geformuleerde reglementen op 23 juni 1655 door 
het parlement goedgekeurd. Van belang daarbij is dat de koning de aca-
demie een jaargeld toezegt, waardoor het instituut in feite een koninklijke 
onderneming wordt. Minstens zo belangrijk is de maatregel dat het tekenen 

96 Het terugdringen van de macht van de gilden is ingebed in een politiek gericht op 
verdere centralisatie van de staatsmacht. Pevsner [1940] 1973, 85-86. 

97 Ibidem, 82-83.
98 Arthur D. Efland, A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching 

the Visual Arts, New York: Columbia University, 1990, 36; Pevsner [1940] 1973, 84.
99 Pevsner [1940] 1973, 84.
100 Goldstein 1996, 41-42; Pevsner [1940] 1973, 85-86.
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naar levend model buiten het educatieve programma van de academie offi-
cieel wordt verboden. Het monopolie op modeltekenen betekent een essen-
tiële beperking van de opleidingsmogelijkheden van de gilden.101

    De strijd met de gilden en de centralisatie van het beeldende kunstonderwijs 
wordt beslecht wanneer in 1663 het decreet wordt uitgevaardigd dat alle door 
het hof geprivilegieerde kunstenaars toe moeten treden tot de academie; dit 
op straffe van verlies van hun bevoorrechte positie. Daaraan wordt de maat-
regel toegevoegd dat geen enkele leerling tot de academie kan worden toege-
laten wanneer de persoon niet in bezit is van een aanbevelingsbrief van een 
académicien. Hiermee worden koninklijke kunstenaars strikt onderscheiden 
van de rest. De académiciens mogen maximaal zes leerlingen in hun atelier 
opleiden en kunnen deze leerlingen eveneens onderwijs laten volgen op 
de academie. 
    Het is belangrijk te benadrukken dat de Académie Royale geen vervanging 
beoogt te zijn van de werkplaatsen van de kunstenaars, waar de studenten 
leren schilderen of boetseren. Net als het geval was in Florence en Rome 
vindt in de werkplaatsen de praktische opleiding plaats. Vaak op de leeftijd 
van veertien of vijftien jaar wordt een leerling opgenomen in het atelier van 
een kunstenaar om stap voor stap het vak te leren. De scholing op de aca-
demie, waar studenten zich op latere leeftijd op voorspraak van hun meester 
voor aanmelden, bestaat hoofdzakelijk uit tekenen en theorie. Tegelijkertijd 
blijven ze echter werkzaam in het atelier van hun leermeester. 
    Tekenen en theorie vormen de kern van het academieonderwijs. Het belang 
van theorieonderwijs aan de Académie Royale komt in de volgende paragraaf 
aan bod. Wat tekenen betreft, een goede vaardigheid op dit gebied wordt 
beschouwd als de basis van het kunstenaarschap. Klassieke beeldhouw-
werken vormen hiervoor het uitgangspunt. Het tekenonderwijs bestaat uit 
het natekenen van prenten, tekeningen en gipsmodellen van antieke mees-
terwerken. Als grondregel geldt dat de wetten van anatomie en proportie het 
best aan de hand van deze werken bestudeerd kunnen worden. Dit is ook het 
geval voor de houding, beweging en dynamiek van de afgebeelde figuren. 
    Omdat de zeggingskracht van beelden en schilderijen in hoge mate door 
deze elementen wordt bepaald, moeten ze in de tekenklassen intensief 
worden geoefend. In samenhang met de tekenlessen worden bovendien 
lezingen over perspectief, geometrie en anatomie gegeven.102 Vervolgens 
concentreren de lessen zich op de meest expressieve delen van het menselijk 

101 Goldstein 1996, 42.
102 Goldstein 1996, 42; Pevsner [1940] 1973, 92.
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lichaam: handen, voeten en het gezicht. Deze lichaamsdelen drukken 
namelijk het meest direct de gedachten en gevoelens van de figuren uit.103 
LeBrun zal uitgaande van deze gedachten een theorie van de expressie van 
emoties uitwerken.104

    De academie kent twee belangrijke doelstellingen: ze dient de abso-
lute heerschappij van de koning te verheerlijken en bij te dragen aan de 
economische politiek van Frankrijk. Jean-Baptiste Colbert, sinds 1661 ver-
antwoordelijk toezichthouder van de academie namens Lodewijk XIV en 
later minister van financiën, stelt dat de studenten moeten worden opge-
leid in “de stijl van de koning en het hof”.105 Maar belangrijk is dat naast 
representatie ook het economisch belang van de kunsten door de staat 
officieel wordt onderkend en actief wordt bevorderd. De strikt geleide 
en hiërarchische organisatie van de Académie blijkt onderdeel van een 
bredere visie op staat en economie. Staat en kunstonderwijs worden op 
een nieuwe manier met elkaar verknoopt. 
    Colbert ontwikkelt namelijk een bijzondere vorm van mercantilistische 
politiek. Als economische theorie verdedigt het mercantilisme de stimulering 
van de nationale nijverheid door onder meer renteverlaging, afzetgaranties 
en exportsubsidies. Economie wordt gedefinieerd als een nationale zaak. 
Allesbepalend doel is het tot stand brengen van een positieve handelsbalans 
met andere landen. Door strikte belastingen te heffen op import wordt de 
interne markt gestimuleerd en uiteindelijk de export bevorderd. Deze politiek 
vereist een streng centralisme. Regionale barrières en beperkingen moeten 
worden geslecht om een nationale economie tot stand te brengen.106 Colbert 
zet zich in voor de oprichting van nationale organisaties en instituten, ook op 
het gebied van de wetenschap en de kunsten. Zo worden onder andere in 
1661 de Académie de Danse opgericht, in 1663 de Académie des Inscriptions 

103 Gill Perry and Colin Cunningham (eds.), Academies, Museums and Canons of Art, New 
Haven & London: Yale University Press in association with The Open University, 1999, 
107

104 Voor Lebrun geeft een overtuigende visuele weergave van emoties de toeschouwer 
de mogelijkheid het ware karakter – in plaats van oppervlakkige bijzonderheden – 
van personen en gebeurtenissen te onderkennen. Lebruns ideeën waren gebaseerd 
op Descartes’ visie op emoties zoals verwoord in Les passions de l’âme (1649). Zijn 
Conférence sur l’expression (1698) is meermalen gepubliceerd en heeft tot in de 
achttiende eeuw grote invloed uitgeoefend. Zie Perry / Cunningham 1999, 108-112. 

105 “(…) the style of the King and the Court (…)”. Pevsner [1940] 1973, 91.
106 Om elke vorm van regionalisme tegen te gaan schafte Colbert in een periode van tien 

jaar alle departementale wetten en regelingen af en bracht de wetgeving onder het 
gezag van de koning. Zie Pevsner [1940] 1973, 88-89.



55

et Belles Lettres en in 1666 de Académie des Sciences.107 De Académie Royale 
is onderdeel van Colbert’s centralistische politiek om de cultuur te stimuleren. 
Alle maatschappelijke geledingen behoren bij te dragen aan het versterken 
van de Franse natiestaat. Het onderwijs in de beeldende kunst vormt hierop 
geen uitzondering. 
    Veelzeggend in dit kader is dat LeBrun als directeur van de academie ook 
de leiding heeft over de Gobelin fabrieken – genoemd naar het gebouw waar 
deze werkplaatsen zijn gehuisvest – waar meubels, wandkleden, sieraden en 
mozaïeken worden vervaardigd.108 Als verantwoordelijk minister probeert 
Colbert op deze wijze de artistieke kwaliteit van handwerk-producten te ver-
hogen om zodoende de concurrentie met omringende landen aan te kunnen 
gaan. Hij stimuleert de vervaardiging in Franse werkplaatsen van Venetiaans 
glas, Leids laken en Duits koperwerk. Dit alles gericht op het produceren van 
zoveel mogelijk consumptiegoederen op Franse bodem om zo min mogelijk 
kapitaal het land uit te laten stromen.109 
    In navolging van de academie in Rome wordt er in Parijs ook een systeem 
van prijstoekenningen ontwikkeld, variërend van kwijtschelding van het 
lesgeld tot het winnen van medailles voor de beste tekeningen. In 1666 
wordt hier de Prix-de-Rome aan toegevoegd.110 Het is een stipendium voor 
een verblijf van vier jaar aan de Académie de France in Rome. De prijswin-
naar zal zich daar, zonder financiële zorgen, bezig kunnen houden met de 
studie van de klassieken en tevens kunnen bijdragen aan de verheffing van 
het Franse volk door kopieën te vervaardigen van klassieke kunstwerken 
die vervolgens in Frankrijk worden tentoongesteld. De verkoop van deze 
prenten maakt deel uit van de opzet van het project. Ook de Prix-de-Rome 
past in de economische politiek van Colbert.

1.7 Het belang van theorie

Dat de Académie Royale veel aandacht aan theoretische scholing en dis-
cussie zal besteden staat van meet af aan vast. Grondige theoretische kennis 
onderscheidt de kunstenaar namelijk van de ambachtsman. Het streven van 

107 Ibidem, 89.
108 Perry / Cunningham 1999, 114-115.
109 Pevsner [1940] 1973, 99.
110 Ibidem, 98.
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de kunstenaars naar een eigen beroepsidentiteit met een bijzondere sociale 
status vindt zijn uitdrukking in een opleiding van theoretisch niveau. Het 
maken van kunst vereist geleerdheid en visie. Eind zeventiende eeuw krijgt 
het denken over kunst opnieuw een sterke impuls.
    Al in het eerste reglement van de academie, gedateerd 9 maart 1648, 
wordt het belang benadrukt de principes van de kunst ook in de vorm van 
lezingen over te brengen.111 In 1653 besluit men maandelijks over actuele 
theoretische problemen te discussiëren en stelt men een lijst op met te 
behandelen thema’s. Het blijkt echter met betrekking tot de eerste periode 
van de academie niet meer te achterhalen hoe frequent er bijeenkomsten 
hebben plaats gevonden en wat er precies is besproken.112 
    Colbert laat na een bezoek aan de academie in 1666 weten zich van 
de theoretisch besprekingen meer te hebben voorgesteld. Hij komt bij die 
gelegenheid met de suggestie maandelijkse bijeenkomsten te organiseren, 
waar door een van de académiciens een lezing gehouden wordt over een 
werk uit de koninklijke collectie, gevolgd door discussie. Het debat moet 
leiden tot het formuleren van regels ten aanzien van wat een geslaagd 
kunstwerk mag heten. Deze bijeenkomsten, de Conférences, waarvan de 
eerste gehouden werd op 7 mei 1667, blijken een groot succes en zijn van 
buitengewoon belang. Want in de conférences, waar naast de bespreking 
van kunstwerken al snel theoretische kwesties aan de orde komen, krijgt de 
officiële filosofie van de academie gaandeweg vorm.
    Uit de verslagen van de conférences, zoals gepubliceerd door André 
Félibien in 1668 en Henri Testelin in 1680, blijkt waarover de académiciens 
in grote lijnen consensus bereiken.113 Daarbij vormen twee basisgedachten 
een onbesproken uitgangspunt. In de eerste plaats geldt dat de meester-
werken uit het antieke en meer recente verleden – wat dat laatste betreft 
heeft het werk van onder meer Michelangelo, Rafaël en Poussin een uit-
zonderlijke status – richtinggevend zijn bij het formuleren van de gezochte 
artistieke principes. Ten tweede, dat een streven naar ordening en rationele 
beheersing aan de kunstproductie ten grondslag behoort te liggen. 
    Beide gedachten steunen op een kunsttheorie – later als classicisme 
bekend geworden – die in de loop van de zeventiende eeuw in Italië tot 

111 Ibidem, 85.
112 H.W. van Helsdingen, Testelin’s sentiments (1696). Een onoplosbaar probleem?, in: 
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ontwikkeling was gekomen. Laat ik met het tweede punt beginnen, de ratio-
nalistische grondtoon van deze theorie.
    Als reactie op de vrije en eigenzinnige afbeelding van de natuur door de 
Maniëristen en de directe, ongepolijste weergave van de naturalisten, ont-
wikkelt de bibliothecaris en kunsttheoreticus Giovanni Pietro Bellori (1615 
– 1696) een kunstopvatting met sterk platoonse trekken. Bellori ziet het als 
taak van de kunstenaar de in de natuur verscholen liggende, oorspronkelijke, 
schone en zuivere vormen, zichtbaar te maken. Verwijzend naar de klassieke 
oudheid merkt hij op: “Quintilianus heeft ons geleerd dat alle volmaakte zaken 
in de kunst en in het intellect van mensen, hun begin vinden in de natuur 
zelf, waaruit het ware idee ontstaat”.114 Met andere woorden, de nauwgezette 
studie van de natuur behoort weliswaar het startpunt van alle kunstproductie 
te zijn, het uiteindelijke doel is het idee van schoonheid en perfectie waar-
neembaar te maken dat de kunstenaar uit de natuur weet te destilleren. In de 
beschouwing van de natuur groeit bij de kunstenaar het idee van schoonheid. 
Dit idee verwijst naar een aan de natuur ten grondslag liggende universele 
werkelijkheid omdat het – ondanks de bijzondere persoonlijkheid en vinding-
rijkheid van de kunstenaar – uitdrukking geeft aan algemeen menselijke ver-
mogens. Grote kunstwerken roepen de harmonische realiteit op die achter de 
zintuiglijk waarneembare wereld schuilgaat. 
    Het resultaat is een idealisering van de fysieke wereld. De kunstenaar 
vormt de zintuiglijke indrukken om tot een gezuiverd beeld dat bevrijd is van 
de onregelmatigheden en fouten van de natuur. Het zuivere idee van schoon-
heid blijft echter onbereikbaar. Want, zoals Bellori stelt, dit idee is niet te 
vangen in één enkele schoonheid; het toont zich in vele vormen, afhankelijk 
van de leeftijd en het geslacht van degene die haar waarneemt.115 
    Dat het universele idee van schoonheid rationalistische trekken vertoont, 
blijkt uit het gegeven dat Bellori zijn theorie onderbouwt met cartesiaanse 
denkbeelden. Bellori is via zijn vriend, de schilder en theoreticus Nicolas 
Poussin, vertrouwd geraakt met de kennistheoretische gedachten van 
Descartes en ook met de pogingen van Poussin Descartes’ opvattingen toe 
te passen op het gebied van de kunsten.116 Het basisidee is dat alleen een 
rationele analyse van de materiële werkelijkheid de regelmatigheden aan 

114 “Quintiliano c’instruisce, come tutte le cose perfettionate dall’ arte e dallíngegno 
humano hanno principio dalla Natura istessa, da cui deriua la vera Idea”. Bellori, 
geciteerd in Erwin Panofsky, Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren 
Kunsttheorie, Berlin: Hessling, 1960, 136.

115 Bellori bij Panofsky 1960, 135.
116 Zie Pochat 1986, 313-316.
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het licht kan brengen die aan de ervaarbare natuur ten grondslag liggen. 
Descartes’ filosofie gaat uit van een scherp onderscheid tussen de zintuig-
lijke waarneembare wereld en de wereld zoals deze zich in het denken 
manifesteert. De zintuigen spiegelen ons een bedrieglijke wereld voor en 
moeten, wanneer het om de waarheid gaat, gewantrouwd worden. 
    Dit uitgangspunt past Bellori toe op de kunst. De kunst moet zich, wil ze 
betekenisvol zijn, richten op waarheid en algemene geldigheid. Ze moet met 
andere woorden leren van de wetenschappelijke benadering van de reali-
teit. De kunst werkt echter met andere middelen. De kunstenaar gebruikt 
zijn fantasie, zijn associatievermogen en zijn inspiratie om een beeld van de 
wereld te maken. Het is Bellori’s overtuiging dat, om tot werkelijke kunst 
te komen, deze eigenschappen van de kunstenaar in toom moeten worden 
gehouden door de rede. Want het is haar taak de verborgen, transcen-
dente, maar meer betekenisvolle en eeuwige werkelijkheid aan het licht te 
brengen. Daarom moet de rede het laatste woord hebben. Het artistieke 
werkproces moet zich laten leiden door algemene principes die de univer-
sele waarheid zo dicht mogelijk benaderen.  
    Hier sluit de andere basisgedachte van de academiefilosofie bij aan. Ook 
op dit punt worden de ideeën van Bellori overgenomen. In de geschiedenis 
van de kunsten heeft al een selectieproces plaatsgevonden. Het oordeels-
vermogen van de grote meesters kan als uitgangspunt dienen. In hun werken 
zijn al aspecten van de bovennatuurlijke werkelijkheid zichtbaar gemaakt. 
Het gaat er daarom om de regels en onderwerpkeuze te volgen die zij hebben 
ontwikkeld. Dit is ook de reden waarom de thematiek ontleend kan worden 
aan de klassieke mythologie en literatuur, en aan de Bijbel. De thema’s 
weerspiegelen de zoektocht naar universele waarheden. Systematische en 
nauwgezette studie van de prestaties van de oude meesters geeft de student 
inzicht in de hogere opdracht van de beeldende kunst.117 
    Het streven algemene regels te formuleren voor het maken van goede 
kunst – de reden waarom de conférences in het leven zijn geroepen – gaat 
ervan uit dat er een gemeenschappelijke beeldende taal bestaat voor zowel 
de kunstenaars als de geschoolde beschouwers van kunst. In een van zijn 

117 LeBrun is een uitgesproken vertegenwoordiger van de classicistische kunsttheorie. 
Hij deelt de opvattingen van Bellori, zoals deze die in 1664 in zijn beroemde rede 
voor de Accademia di San Luca in Rome naar voren heeft gebracht. Deze rede van 
Bellori, getiteld L’Idea del Pittore dello Scultore e dell’Architetto, wordt gezien als de 
uiteindelijke formulering van de classicistische kunsttheorie in hoofdlijnen. Bellori 
wordt in 1689 officieel aangesteld als raadgever van de Parijse academie. Pochat 
1986, 361.
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regelmatige bijdragen aan de conférences heeft LeBrun zijn theorie over 
de weergave van emoties gepresenteerd. Daaruit blijkt dat het hem niet te 
doen is om natuurgetrouwe afbeeldingen te maken, maar om het aanreiken 
van algemene fysiologische karakteristieken met betrekking tot de gezichts-
uitdrukkingen van passies en emoties.118 LeBruns systeem van emotionele 
codes maakt het zowel de kunstenaar als de toeschouwer mogelijk een-
zelfde beeldtaal te delen.
    Ook met betrekking tot de afbeelding van het menselijk lichaam behoort 
men volgens de leer van de academie bepaalde idealen na te streven. Een 
lichaam moet niet alleen worden afgebeeld in overeenstemming met ana-
tomische wetmatigheden, maar ook overeenkomstig een idee betreffende 
perfecte verhoudingen. In aansluiting bij klassieke filosofen als Pythagoras 
en Plato legt men een relatie tussen harmonie, schoonheid en geometri-
sche verhoudingen. De karakteristieke vormen en eigenschappen van de 
menselijke figuur moeten zo worden afgebeeld, dat de ware, schone en 
harmonieuze structuren die een hogere, onvergankelijke orde weerspie-
gelen, voelbaar worden. De idealisering van de functie en kwaliteiten van 
het lichaam dienen uiteindelijk een moreel doel.
    De architect en historiograaf André Félibien heeft in zijn Entretiens sur 
les Vies et sur les Ouvrages des plus excellents Peintres (1666) een rangorde 
van artistieke genres vastgelegd. In de conférences geldt deze hiërarchie als 
uitgangspunt. Dat de afbeelding van de menselijke figuur de hoogste status 
krijgt toegewezen zal geen verbazing meer wekken. Historieschilderijen, 
inclusief mythologische, religieuze en allegorische voorstellingen, worden 
als het belangrijkste genre beschouwd. Ze vereisen de hoogste graad van 
visie en verbeelding. De transformatie van één bijzondere scène uit een 
verhaal in een evenwichtig en aansprekend beeld dat de wezenlijke bete-
kenis ervan onthult, geldt als de belangrijkste test voor de intellectuele 
en artistieke kwaliteiten van de kunstenaar. Hier onderscheidt zich kunst 
van louter vakmanschap. Na het historiestuk staat het portret hoog aan-
geschreven in de genre-hiërarchie. Daarna volgen scènes uit het dagelijks 
leven, dierportretten, landschappen en stillevens.119 
    Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de Académie Royale een uitgesproken 
belang hecht aan theoretische bespiegelingen over kunst en kunstonderwijs. 
De theorie fungeert als onderbouwing van de claim dat beeldende kunst – 
overeenkomstig de opvattingen van Alberti en Leonardo – een ‘vrije kunst’ is 

118 Charles Le Brun, Méthode pour apprendre à dessiner les passions, Paris, 1698.
119 Pevsner [1940] 1973, 95; Efland 1990, 38; G. Perry/C. Cunningham 1999, 93.
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en een wetenschappelijk fundament bezit. Zonder theoretische kennis dreigt 
de kunst ambacht te blijven. De academie is het instituut dat deze omwen-
teling markeert. Daar worden de inzichten ontwikkeld en onderwezen die de 
nieuwe, verheven opdracht van de kunst schragen.
    De classicistische kunstopvatting levert een uitgewerkte theoretische 
grondslag voor de onderwijspraktijk. Dat deze esthetische theorie, zoals 
de Duitse kunstwetenschapper Peter Bürger het uitdrukt, van “boven-his-
torisch geldige kennis van haar object” uitgaat, en elke verwijzing naar de 
historische context achterwege laat, ligt voor de hand.120 De theorie levert 
een legitimatie voor de nieuwe beroepsopvatting van de kunstenaar en 
deze opvatting wordt in universele termen geformuleerd. Het is de opgave 
van de kunstenaar – in overeenstemming met de visie van Bellori – de 
eeuwige en zuivere vormen een aardse gestalte te geven. Hiermee ver-
schijnt de taak van de academie als een tijdloze opdracht: door universele 
schoonheid na te streven draagt ze bij aan het onthullen van de waarheid 
en het bevorderen van het morele inzicht..

1.8 De eerste stappen van 
imitatie naar verbeelding

Het theoretisch debat dat door de conférences wordt gestimuleerd, blijkt 
geen tijdelijke en interne aangelegenheid. In de pogingen de aard van de 
beeldende kunsten op een nieuwe manier te verwoorden – dat wil zeggen 
uitgaande van het streven de bijzondere status van de professie te legiti-
meren – komen kwesties aan de orde die tot dan toe geen vragen opriepen. 
Geaccepteerde beginselen en opvattingen worden door de discussies 
geproblematiseerd en nieuwe gezichtspunten duiken op.
    Dit kan geïllustreerd worden met de zogenaamde Querelle des dessins 
et de la couleur.121 In 1671 hebben zich binnen de academie twee partijen 
gevormd ten aanzien van de vraag wat in een schilderij de boventoon 
moet voeren, de tekening of de kleur. Voor de académiciens die Poussin als 
voorbeeld stellen – waaronder LeBrun en Félibien – geldt dat een heldere 

120 “(…) übergeschichtlich gültige Erkenntnis ihres Gegenstandes (…)”. Peter Bürger, 
Theorie der Avantgarde, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974, 20.

121 Perry / Cunningham 1999, 101-103
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compositie het wezen van het werk uitmaakt. Duidelijk onderscheiden 
vormen brengen de onderliggende idee op de meest verstaanbare manier 
tot uitdrukking. Kleur is uiteindelijk slechts een toevoeging. 
    De oppositionele groep onder aanvoering van schilder en criticus Roger 
de Piles volgen Rubens en verdedigen de stelling dat het totale effect van 
een werk vooral door kleur tot stand wordt gebracht. Kleur spreekt onmid-
dellijk aan, verleidt de beschouwer, en maakt het wezen van de schilder-
kunst uit. Dit debat is om twee redenen van grote betekenis: het raakt aan 
fundamentele opvattingen ten aanzien van het doel en de werking van de 
schilderkunst, en – ten tweede – het loopt vooruit op ideeën die in de acht-
tiende eeuw een centrale rol gaan spelen en door de romantici verder zullen 
worden ontwikkeld. Gaat het in de beeldende kunst erom de zinnen in ver-
voering te brengen of het intellect aan te spreken? 
    Wanneer LeBrun in 1672 als kanselier van de academie tussen Poussinisten 
en Rubenisten moet bemiddelen, streeft hij een compromis na door het grote 
belang van kleur in de schoonheidservaring weliswaar te erkennen, maar de 
tekening toch een hogere status toe te dichten. De controverse zal er niet 
werkelijk door worden opgelost. De steeds terugkerende discussie over deze 
kwestie wordt vanaf 1687 onderdeel van een meer omvattend literair dispuut 
dat bekend staat als de Querelle des anciens et des modernes.122 
    Dit debat is voor de ontwikkeling van het denken over kunst van grote bete-
kenis geweest. Al sinds Petrarca en de eerste humanisten wordt de erfenis 
van de klassieke kunst als voorbeeld gesteld in het streven het culturele leven 
nieuwe impulsen te geven. De centrale vraag hierbij is hoe de voorbeeld-
functie van de klassieken verstaan moest worden: gaat het er om de grote 
werken van de antieke oudheid zoveel mogelijk na te volgen en in hun groot-
heid te benaderen, of is het mogelijk ze te evenaren of zelfs te overtreffen? 
Deze discussie, die sinds de zestiende eeuw aanhoudend maar met wisse-
lende intensiteit gevoerd wordt, krijgt in Frankrijk in 1687 een nieuwe impuls 
wanneer in de Académie Française een bijeenkomst gewijd wordt aan Charles 
Perraults Poème sur le siècle de Louis le Grand. 123 In dit gedicht stelt Perrault 

122 Over de Querelle zie: Hans Robert Jauss, Ursprung und Bedeutung der Fortschrittsidee in 
der Querelle des Anciens et des Modernes, in: Kuhn, Wiedmann (Hrsg.), Die Philosophie 
und die Frage nach dem Fortschritt, München: Pustet, 1964, 51-72; Maarten Doorman, 
Steeds mooier. Over vooruitgang in de kunst, Amsterdam: Prometheus, 1997, 43-62; 
Arnold Heumakers, De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek de Kunst 
uitvonden, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2015, 28-32; Pochat 1986, 351-354.

123 De Académie Française werd in 1570 als literair gezelschap opgericht. In 1635 werd 
ze omgevormd tot een door de staat gecontroleerde instelling ter bevordering van de 
Franse taal en cultuur.
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de schrijvers van zijn eigen tijd op gelijke hoogte met de grootheden uit de 
oudheid. “Ik zie de Ouden aan zonder door de knieën te gaan; ze zijn groot, 
dat is waar, maar mensen zoals wij”.124 De modernes zijn van mening dat er 
een andere houding tegenover de geschiedenis aangenomen moet worden. 
Het ideaal van volmaaktheid in de kunsten is niet al in het verleden gere-
aliseerd, maar kan in het eigen tijdperk verder geperfectioneerd worden. 
Dit is mogelijk wanneer de rede als leidend principe wordt aanvaard. Want 
dat is wat de moderne tijd – met Descartes als toonbeeld – duidelijk heeft 
gemaakt: het redelijke denken kan de traditie overstijgen. 
    De consequentie hiervan is echter niet dat de bestaande regels voor het 
maken van kunst terzijde kunnen worden geschoven. Kunst blijft opgevat 
worden als een regelgeleide activiteit. Het is echter mogelijk de regels te 
verbeteren en meer in overeenstemming te brengen met de universele 
wetten van de rede. De anciens zullen daarentegen betogen dat de regels 
voldoende ruimte bieden voor aanpassing en vernieuwing. Nicolas Boileau, 
de grote tegenspeler van Perrault in dit debat, zal er op wijzen dat het aan 
de kunstenaar is inventief met de regels om te gaan. Er is altijd genoeg 
speelruimte voor individuele interpretatie. Dat is de reden dat grote kunst 
gekenmerkt wordt door het je ne sais quoi, die bijzondere ongrijpbare en 
onzegbare kwaliteit die niet in regels gevat kan worden. Gezien zijn stel-
lingname is het niet toevallig dat Boileau ook de vertaler is van het antieke 
tractaat Over het Sublieme van Pseudo-Longinus (1674) waarin betoogd 
wordt dat het in de kunst uiteindelijk gaat om de gepassioneerdheid en 
virtuositeit van de kunstenaar en niet om het volgen van regels.125 Wel is het 
ook voor Boileau een uitgemaakte zaak dat regels nodig zijn om hartstocht 
en inspiratie te beteugelen.
    Zoals de titel van Perraults gedicht duidelijk maakt, zijn politieke over-
wegingen niet geheel vreemd geweest aan zijn stellingname. De door de 
staat gecontroleerde cultuurpolitiek is er op gericht de macht en de roem 
van de Zonnekoning op alle denkbare gebieden zichtbaar te maken en in 
dat kader is het dan ook niet verrassend dat de eigen tijd opgevat wordt als 
de periode waarin eeuwenoude idealen worden verwezenlijkt. Toch gaat 

124 Geciteerd in Doorman 1997, 43.
125 Bij Pseudo-Longinus heeft het begrip subliem in eerste instantie betrekking op de 

retorica en dichtkunst. Het is een aanduiding voor de stijl van een redenaar en de 
emotionele effecten die hij bij zijn publiek weet op te roepen. Boileau geeft het begrip 
een ruimere interpretatie. In de loop van de achttiende eeuw ontwikkelt het zich tot 
een kernbegrip van de esthetica. Zie Pochat 1986, 85, 419-421; Heumakers 2015, 
73-77.
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de kern van de discussie de actualiteit van dat moment ver te boven. De 
Querelle stelt een aantal kwesties verscherpt in het licht. 
    In de eerste plaats geldt dat voor de discussie over wat specifiek is voor 
het maken van kunst en welke rol de rede en regels hierbij spelen. We 
zullen zien dat dit probleem het esthetisch debat de hele achttiende eeuw 
zal domineren en eerst met de romantici een nieuw antwoord zal krijgen. 
Ten tweede stelt het de vraag naar de rol van de traditie en geschiedenis. 
Gedurende de twist worden beide partijen gedwongen een zekere vorm van 
historisch relativisme te accepteren. De anciens moeten toegeven dat voor 
een goed begrip van klassieke kunst de historische context meegewogen 
moet worden; de modernes, wier standpunt uitgaat van de veranderbaar-
heid en vooruitgang in de kunsten, komen in de problemen met hun boven 
de geschiedenis staande idee van de universele rede.126  
    Ten derde gaat het er om dat er in de debatten gaandeweg een verschui-
ving plaats vindt van imitatio naar inventio.127 De discussie over de verhou-
ding van beide begrippen in het scheppingsproces van kunst gaat terug 
op Plato en Aristoteles, maar heeft in de classicistische kunsttheorie een 
duidelijk omschreven invulling gevonden. Gold in de vijftiende eeuw nog 
dat de directe studie van de natuur uitgangspunt voor de kunstenaar zou 
moeten zijn, met het classicisme wordt hieronder een gezuiverde natuur 
verstaan. De natuur moet afgebeeld worden zoals ze als ideale vorm zijn 
kan. De grote genieën van de beeldende kunst hebben dit streven al vorm-
gegeven. Het navolgen van deze voorbeeldige werken volgens de regels 
van de academische stijl is daarom de manier om bijzonder werk tot stand 
te brengen. Imitatio van de grote meesters is het leidende principe bij het 
maken van kunst. 
    Tijdens de Querelle wordt tegenover de imitatio het belang van creativiteit 
en verbeeldingskracht steeds sterker benadrukt. Het schoonheidsideaal is 
geen absoluut gegeven, zoals Perrault zal onderstrepen, maar mede afhan-
kelijk van historische omstandigheden, van smaak en gewoontes. Dit impli-
ceert dat met de veranderende omstandigheden nieuwe opvattingen over 
schoonheid ontwikkeld moeten worden. Met andere woorden, er moet een 
beroep gedaan worden op de inventio, de fantasie, de scheppende verbeel-
ding. De herwaardering van de artistieke verbeelding zal van beslissende 
betekenis zijn voor de ontwikkeling van nieuwe opvattingen over kunst. De 
verbeelding, die in de classicistische theorie door een stelsel van regels in 

126 Zie Heumakers 2015, 30-31.
127 Doorman 1997, 52-53.
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bedwang werd gehouden, zal in de loop van de achttiende eeuw uitgroeien 
tot het belangrijkste vermogen van de kunstenaar.
    Uit de korte beschrijving van beide Querelles blijkt dat het kunsttheore-
tisch debat aan het eind van de zeventiende eeuw zowel binnen als buiten 
de Académie Royale op een intense manier wordt gevoerd. Dat nieuwe 
opvattingen ook binnen de academie aan invloed winnen, wordt geïllus-
treerd door de benoeming van Roger de Piles tot ere-lid in 1699. De Piles 
had zich in de controverse over kleur en tekening uitdrukkelijk aan de kant 
van de Rubenisten opgesteld.128 Rubens wordt door hem als een auto-
didactisch genie beschreven dat de beperkingen van de classicistische 
leer heeft doorbroken. Het genie is een product van de natuur en treft in 
zichzelf het vermogen aan de schoonheid op een nieuwe manier tot uit-
drukking te brengen. Hij hoeft zich niet aan regels te conformeren, want 
schept uit innerlijke noodzaak bijzondere en volmaakte werken.129 Dat 
iemand met opvattingen als De Piles tot ere-lid van de academie benoemd 
kon worden, geeft aan dat aan het eind van de zeventiende eeuw ook 
binnen de Académie de theoretische posities aan het verschuiven zijn. 
    Ongeveer vier decennia is de Académie Royale op het gebied van het 
beeldende kunstonderwijs het leidende instituut in Europa geweest. In 
1676 wordt de Accademia di San Luca in Rome zelfs officieel een afdeling 
van de Parijse academie, wat duidelijk maakt dat Frankrijk op kunstgebied 
het initiatief van Italië heeft overgenomen. De bloeitijd van de academie 
komt in de jaren negentig van de zeventiende eeuw geleidelijk tot een eind. 
Colbert is in 1683 overleden, LeBrun in 1690. Colberts opvolger als minister 
van financiën, François Michel Le Tellier, stelt minder belang in de academie 
en de opvolger van LeBrun, Pierre Mignard, is zelfs geen académicien en 
heeft lange tijd tegen de academie oppositie gevoerd.130 
    De heftige discussies over theoretische aangelegenheden hebben rond 
de eeuw-wisseling hun scherpte verloren. De conférences worden wel 
voortgezet, maar minder frequent en nog zelden verzorgd door de leidende 
figuren van de academie. De regels van de classicistische theorie blijven 
weliswaar officieel het fundament van de academie, maar worden in wer-
kelijkheid niet langer strikt toegepast, echter ook niet weersproken. De con-
troverse tussen de Poussinisten en de Rubenisten heeft uiteindelijk tot een 

128 In 1673 publiceerde hij zijn Dialogue sur le Colorit waarin hij aan Titiaan en de 
Venetianen de voorkeur had gegeven boven Rafaël, en Rubens vervolgens boven 
Titiaan had gesteld. 

129 Pochat 1986, 354-355
130 Pevsner [1940] 1973, 103.
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situatie geleid waarin beide posities worden toegelaten. Kleur krijgt dezelfde 
waarde toegekend als tekening, en de invloeden van de Venetiaanse en 
Vlaamse schilders die kleur in hun werk centraal stellen, worden geaccep-
teerd naast de Franse en Italiaanse voorbeelden. Ook de hiërarchie van 
genres verliest zijn betekenis. Stillevens en landschappen worden even 
belangrijk als historiestukken of mythologische onderwerpen.131 Ondanks al 
deze veranderingen blijft de academie haar onderwijs voortzetten zonder de 
nieuwe ontwikkelingen in fundamentele debatten op hun waarde en conse-
quenties te beoordelen. Nieuwe begrippen en visies zoemen weliswaar rond 
maar belangwekkende hervormingen blijven uit. 
    Van de leidende en spraakmakende positie van de Académie Royale is 
in het eerste decennium van de achttiende eeuw weinig meer over. Toch 
heeft de geschiedenis van de Parijse academie de ontwikkeling van alle 
andere academies in Europa tot in de negentiende eeuw sterk beïnvloed. 
Kunstonderwijs in de vorm van een staatsgefinancierde instelling kent lange 
tijd slechts één alles bepalend voorbeeld: de Académie Royale.132 Ondanks 
het feit dat deze academie onder bijzondere omstandigheden tot stand 
komt en een wel zeer specifieke bestuurlijke structuur kent, weerhoudt dit 
de oprichters van nieuwe academies er niet van het onderwijsprogramma 
en de organisatorische vorm van het Parijse voorbeeld te kopiëren. Frankrijk 
is politiek en cultureel de toonaangevende natie en voor belangrijke nieuwe 
initiatieven kijkt men toch eerst hoe de Fransen zaken hebben aangepakt.

1.9 Nieuwe functies voor de staat

Het is van belang in gedachten te houden dat in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw het merendeel van het kunstonderwijs in Europa nog plaats-
vindt in gildeverband of in private instellingen. Volgens Pevsner bestaan er 
in 1720 negentien door de staat gefinancierde kunstacademies in Europa 
waarvan ongeveer de helft functioneert als een redelijk georganiseerde 

131 In zijn Cours de peinture par principe avec une balance des peintres, 1708, ontwikkelde 
Roger de Piles een nieuw vocabulaire voor het beschrijven en analyseren van de 
landschapsschilderkunst. Hij introduceert begrippen en karakteriseringen die in de 
kunsttheoretische discussie van de achttiende eeuw een belangrijke rol zullen spelen, 
onder andere de begrippen ‘heroïsch’ en ‘pastoraal landschap’; Pochat 1986, 354-357.

132 Pevsner [1940] 1973, 141; Pochat 1986, 338.
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onderwijsinstelling.133 De andere helft lijdt een kwijnend bestaan. In 1740 
is het aantal gegroeid tot vijfentwintig, maar, voegt Pevsner hier aan toe, 
“dit getal moet gereduceerd worden tot tien of minder, wanneer men de 
term academie wil beperken tot het specifieke instituut dat ontwikkeld 
is in Florence en Rome, vervolgens wordt voltooid in Parijs, en dat later 
in de achttiende eeuw overal wordt overgenomen”.134 Vanaf 1740 groeit 
het aantal academies snel. Rond 1770 bestaan er in Europa ruim tachtig 
kunstacademies.135       
    De vraag is, waarom er in korte tijd over heel Europa zoveel kunstaca-
demies worden opgericht. En waarom meer dan een halve eeuw na haar 
bloeitijd de Académie Royale nog steeds als voorbeeld kan gelden. Het 
antwoord op de eerste vraag heeft te maken met de groeiende behoefte 
aan kennis in de zich ontwikkelende burgermaatschappij en met het 
inzicht dat kunstonderwijs kan bijdragen aan handel en economie. De 
tweede vraag kan beantwoord worden met de onverminderde behoefte 
aan representatie en met de opkomst van opvattingen in de kunsttheorie 
die nauw aansluiten bij classicistische leerstellingen.  
    Laat ik met de eerste vraag beginnen. De burgerlijke samenleving is 
gepreoccupeerd met kennis, persoonlijke ontwikkeling en onderwijs. De 
Verlichtingsidealen gaan in brede lagen van de bevolking een rol spelen. 
De filosofische verheerlijking van de rede met de daaraan verbonden con-
sequentie dat voor het maatschappelijk welzijn het vergaren van kennis 
gestimuleerd moet worden, plaatst het onderwijs in het centrum van de 
belangstelling. Koning Frederik de Grote van Pruisen schrijft in een essay 
van 1772: “Het werkelijke welzijn, de superioriteit en de roem van de staat 
vereisen dat het volk zo goed onderwezen en verlicht wordt, als maar 
mogelijk is”.136 Met andere woorden, ook menig heerser huldigt de mening 
dat onderwijs de natie vooruitgang zal brengen. Volksopvoeding wordt een 
centraal thema.
    In de tweede helft van de achttiende eeuw neemt in veel Europese 
landen het aantal media en sociale instellingen die zich toeleggen op de 

133 Pevsner [1940] 1973, 140.
134 “(…) this number must be reduced to tenor less, if one wants to limit the term 

academy to institutions of the character first worked out in Florence and Rome, then 
accomplished in Paris, and later in the eighteenth century adopted everywhere”. 
Ibidem, 141.

135 Voor een opsomming van vele tientallen academies en hun jaar van oprichting, zie 
Pevsner [1940] 1973, 141-143.

136 “The true wellbeing, advantage and glory of a State require that the people be as well-
educated and as enlightened as possible”. Geciteerd bij Pevsner [1940] 1973, 160.
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ontwikkeling en verspreiding van kennis en ideeën sterk toe.137 Het gedrukte 
woord wordt de belangrijkste bron voor het verspreiden van nieuwe 
inzichten. Gegevens van boekmarkten en lijsten van door de overheden 
gecensureerde titels maken duidelijk dat het aantal gepubliceerde boeken 
in korte tijd spectaculair stijgt.138 Ook kranten en tijdschriften komen in toe-
nemende mate voor een lage prijs beschikbaar en publieke lezingen, biblio-
theken en koffiehuizen scheppen nieuwe gelegenheden voor informatie uit-
wisseling en debat. Meer mensen, ook uit de lagere sociale klassen, leren 
lezen en schrijven, en in toenemende mate wordt de vaardigheid zich in het 
openbaar uit te drukken een mogelijkheid zich sociaal te onderscheiden. Het 
aantal leden van de republiek der letteren groeit explosief.139

    Ook sociale en, in het noorden van Europa, religieuze redenen bevorderen 
de ontwikkeling van nieuwe vormen van onderwijs. De opkomende midden-
klasse vindt scholing en ontwikkeling van groot belang in haar streven naar 
economische emancipatie. Daarnaast zetten vooral de protestante bewe-
gingen in Noord-Europa zich in voor de algemene verheffing van het hele 
volk.140 Het aantal organisaties waar kennis en nieuwe ideeën ontwikkeld 
en bediscussieerd kunnen worden, neemt dan ook sterk toe. Naast scholen 
en universiteiten ontstaan er allerhande genootschappen, academies en 
sociëteiten, in veel gevallen besloten gemeenschappen – zoals bijvoorbeeld 
de Vrijmetselaarsloges – waar debatten worden gevoerd en aan onderzoek 
word gedaan. Deze academies en genootschappen hebben als doel het intel-
lectuele klimaat in de betreffende stad te bevorderen door bibliotheken tot 
stand te brengen, publicaties te verzorgen, tentoonstellingen te houden of – 
in het geval van welvarende instituten – essaywedstrijden te financieren. In 
deze context wordt voor steden het huisvesten van een kunstacademie een 

137 Zie over de ontwikkeling van nieuwe vormen van burgerlijke openbaarheid: Jürgen 
Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied / Berlin: Hermann Luchterhand 
Verlag, 1962.

138 Dorinda Outram, The Enlightenment, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, 
18-19. Zie ook Ulrich Karthaus, Sturm und Drang. Epoche-Werke-Wirkung, München: 
Verlag C.H. Beck, 2000, 22-23. 

139 Naar de titel van het geleerdentijdschrift van Pierre Bayles Nouvelles de la République 
de Lettres (1684 – 1687). De uitdrukking verwijst oorspronkelijk naar het idee van 
een internationale gemeenschap van geleerden en filosofen. Zie G.J. van Bork, D. 
Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse, G.J. Vis, Algemeen letterkundig lexicon. 
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, 2012 – 2015. In achttiende eeuw 
krijgt de uitdrukking een bredere betekenis: iedereen die behoort tot “het rijk van 
talent en denken”. Zie Outram 1995, 21.

140 Zie Thomas Munck, The Enlightenment. A comparative social history 1721 – 1794, 
London/New York: Arnold publishers/Oxford University Press, 2000, 51-52.



68

teken van cultuur en vooruitgang.141 
    Naast volksopvoeding spelen economische overwegingen een belangrijke 
rol. Aan de vooravond van de industriële revolutie onderkennen de Europese 
staten steeds duidelijker dat de kunsten een belangrijke economische functie 
kunnen vervullen. Een ontwikkeling die bij de Académie Royale al zichtbaar 
is, treedt sterker op de voorgrond; en daarmee het belang dat de staat gaat 
hechten aan het kunstonderwijs. Is ten tijde van het ontstaan van het instituut 
kunstacademie representatie het overheersende motief voor de staat deze 
instelling te ondersteunen, nu dient zich een omslagpunt aan: economie en 
volksopvoeding worden de centrale argumenten voor het belang dat de staat 
in de kunsten stelt. Daarbij heeft volksopvoeding zowel een economisch als 
representatief aspect. Het staat voor smaakontwikkeling en voor het kweken 
van nationalistische sentimenten. Beide dragen uiteindelijk bij tot het stimu-
leren van de binnenlandse markt. 
    Pevsner heeft overtuigend laten zien dat bij de oprichting van vele acade-
mies handelsmotieven een centrale rol spelen.142 Zo citeert hij als exempla-
risch voorbeeld de kunstcriticus en –verzamelaar Christian von Hagedorn 
die in een memorandum van 1763 voor de oprichting van de academie 
van Dresden onder meer als reden opvoert: “(…) terwijl het een land tot 
eer strekt voortreffelijke kunstenaars voort te brengen, is het niet minder 
nuttig in het buitenland de vraag naar eigen industrieproducten te verho-
gen”.143 Hagedorn merkt verder op dat in Frankrijk de zijde-industrie niet 
zo succesvol geweest zou zijn wanneer de patroontekenaars minder smaak 
hadden gehad. De academie moet dan ook goede smaak verbreiden.  
    Ook minister Friedrich Anton von Heinitz, tevens curator van de kunst-
academie van Berlijn, spreekt zich in een toespraak tot de academie in 1788 
duidelijk uit: “Ons hoofddoel is het stimuleren van de nationale industrie. 
Zoals Frankrijk en Engeland in het westen en Italië in de zuidelijke landen 
van Europa de kunst tot een belangrijke bron van volksinkomen hebben 
gemaakt, streven wij er naar, Berlijn en de Pruisische staat tot een goud-
mijn voor de kunst van het noordelijke deel van ons continent te maken”.144 

141 Het ontstaan van musea past ook in deze brede culturele beweging. Het museum wordt 
opgevat als educatief instrument. Zie Hugh Honour, Neo-classicism, Harmondworth: 
Penguin 1991, 83-87; Pochat 1986, 490-491.

142 Pevsner [1940] 1973, 152-158.
143 “(…) while it redounds to the honour of a country to produce excellent artists, it is 

no less useful to raise the demand abroad for one’s industrial products”. geciteerd bij 
Pevsner [1940] 1973, 153.

144 “We pursue no other aim than to enhance national industry. Just as France and 
England in the Western and Italy in the Southern provinces of Europe have made art 
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Daarbij doet Heinitz het voorstel aan de academie een tekenschool te ver-
binden voor degenen die een handwerk willen leren. Deze laatste opmer-
king past in een bredere Europese tendens van het bevorderen van het 
tekenonderwijs. Tekenonderricht ontwikkelt het gevoel voor goede smaak 
en verhoogt de kwaliteit van het industriële product.
    In Nederland wordt deze discussie eveneens gevoerd. Hier is het streven 
erop gericht meer toegankelijke tekenscholen op te richten en de bestaande 
tekenacademies te hervormen.145 Het economische argument speelt ook 
hier – naast pedagogische en morele overwegingen – een belangrijke rol. 
Goed tekenonderwijs zal de smaak van de ambachts-lieden verbeteren 
waardoor ze betere producten maken. Zoals Cornelis Ploos van Amstel, 
kunstverzamelaar en directeur van de Amsterdamse stadstekenacademie, 
het verwoordt: “Zullen ooit onze fabrieken herleven; zullen we immer bij 
onze vernuftige naburen langs zij komen; zullen ooit minder uitheemse 
stoffen gevorderd worden door bevooroordeelde Nederlanders: we zullen 
zulks alleen van de aanmoediging en verdere uitbreiding der tekenkunst 
mogen verwachten”.146  
    De tweede vraag die beantwoord moet worden, is waarom voor de nieuw 
opgerichte academies de Académie Royale als uitgangspunt kan dienen. Hier 
zijn twee redenen voor. In de eerste plaats blijft Frankrijk in de achttiende 
eeuw de leidende culturele macht op het Europese continent. Dit betekent 
onder meer dat voor alle vorstenhoven, nationaal en regionaal, de gran-
deur van het hof van Versailles als voorbeeld en inspiratiebron dient. Frans 
was er doorgaans de voertaal en de lingua franca van intellectueel Europa. 
Om voor de bestaande representatiebehoefte vaderlandse kunstenaars te 
kunnen inzetten, ligt het voor de hand ook van de opleiding een nationale 
aangelegenheid te maken. De staat stimuleert en ondersteunt eind van de 
achttiende eeuw de oprichting van kunstacademies. Verder geldt dat elke 
zichzelf respecterende stad er in die periode naar streeft een academie te 
hebben. Een kunstopleiding draagt bij aan allure en aanzien.
    De tweede reden is de opkomst van het neoclassicisme, dat evenals 
het classicisme een op onveranderlijke principes gegrondveste kunst 
vertegenwoordigt en de perfectie van de klassieken nastreeft. Het gaat 
uit van een eeuwige orde en sluit aan op het Franse classicisme van de 

an important source of income, so we intend to make Berlin and the Prussian State fit 
to become a store-house of art for the Northerly parts of our continent”. Geciteerd bij 
Pevsner [1940] 1973, 154.

145 P. Knolle, Dilettanten en hun rol in 18e-eeuwse Noord-Nederlandse tekenacademies, 
in: Boschloo, e.a., 1989, 289-301.

146 Knolle 1989, 293.
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Parijse academie.
    Toch is ze niet identiek met het classicisme van de zeventiende eeuw. 
Het neoclassicisme dat vanaf 1750 in Europa opkomt, is een reactie op het 
illusionisme en het effectbejag van het Rococo.147 Het is, in de woorden van 
Honour, de stijl van de Verlichting.148 Het beeld van de klassieken is door 
het rationele tijdsbeeld veranderd. Het perspectief wordt nu bepaald door 
verlichte, niet langer door mythologische of religieuze waarden. De nadruk 
komt te liggen op redelijkheid, menselijke waardigheid, eenvoud, grandeur 
en moed. Het zijn niet langer de goden of heiligen die model staan voor 
een hooggestemde en strenge moraliteit, maar strijders, leiders of filosofen 
uit de klassieke oudheid. Wat nu door de kunst tot uitdrukking gebracht 
wordt, zijn “ontnuchterende lessen in meer alledaagse deugden, stoïcijnse 
voorbeelden van onbedorven en zuivere eenvoud, van onthouding en zelf-
beheersing, van nobele zelfopoffering en heroïsch patriotisme”.149 
    Honour wijst er nadrukkelijk op dat de Verlichting in de tweede helft van 
de achttiende eeuw vooral moraliserend van aard is. Dat is ze niet in eerste 
aanzet. De Verlichting begint als een radicale kritiek op de machtspositie 
van kerk en staat en op de daarmee verbonden denkbeelden. Deze kriti-
sche periode wordt gevolgd door een tijdvak waarin getracht wordt morele 
uitgangspunten en leefregels te ontwikkelen in overeenstemming met het 
nieuw gevormde, geseculariseerde wereldbeeld. 
    Deze uitgangspunten worden toch weer gezocht en opnieuw gevonden 
in de klassieke oudheid. Johann Joachim Winckelmann (1717 – 1768) voor-
ziet deze herontdekking van een theoretische verantwoording. Zijn positie 
houdt echter geen simpele terugkeer naar het classicisme in. Hij ziet de 
unieke en ongeëvenaarde, uiterlijke schoonheid van de Griekse sculpturen 
als een uitdrukking van innerlijke schoonheid. Dat betekent zijns inziens 
dat de Griekse cultuur ook in moreel opzicht superieur is. De beheersing, 
harmonie, eenvoud en rust die de beelden uit de laatklassieke periode 
uitstralen, verraden volgens Winckelmann een diepgeworteld evenwicht 
tussen mens en natuur. Lichaam en ziel vormen in de Griekse oudheid nog 

147 Over het neoclassicisme zie: Albert Boime, Art in the Age of Revolution. A social History 
of Modern Art, vol.1, Chicago: University of Chicago Press, 1987; Hugh Honour, Neo-
Classicism, Harmondworth: Penguin, 1991; Helmut Pfotenhauer/Markus Bernauer/
Nobert Miller (hrsg.), Frühklassicismus: Position und Opposition: Winckelmann, 
Mengs, Heinse, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1995. 

148 Honour 1991, 13.
149 “(…) sobering lessons in the more homely virtues, stoic exemplars of unspoilt and 

uncorrupted simplicity of abstinence and continence, of noble self-sacrifice and 
heroic patriotism”. Honour 1991, 19.
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een eenheid. De moderne mens, die deze eenheid en dit evenwicht ver-
loren is, kan zich in confrontatie met de grote werken van de antieke wereld 
van deze verontrustende toestand bewust worden. De imitatie van klassieke 
werken is dan ook geen doel op zich. 
    Winckelmanns buitengewoon invloedrijke theorie is moralistisch en 
pedagogisch, want de intense confrontatie met de klassieke kunst kan een 
besef doen ontstaan van de ware menselijke natuur en zijn grootsheid. 
De Griekse kunst wordt door hem niet als voorbeeld gesteld om daaruit, 
door middel van nauwgezette studie, de regels voor het maken van grote 
werken af te leiden, maar om deze kunst te ondergaan en te herbeleven. 
Schoonheid kan niet begrepen worden, ze moet ervaren worden. Het een-
voudigweg kopiëren van klassieke werken heeft dan ook geen enkele bete-
kenis wanneer ze niet in hun essentie worden begrepen en nagevoeld.      
    Het neoclassicisme onderscheidt zich van het classicisme van de zeven-
tiende eeuw door haar moralistische inslag, een sterke nadruk op het gevoel 
en het beklemtonen van de uitzonderlijkheid van de kunstenaar. Toch 
springen de overeenkomsten tussen beide kunsttheoretische opvattingen 
duidelijk in het oog. Beide gaan uit van het bestaan van tijdloze en univer-
sele wetten voor schoonheid en van de gedachte dat in de klassieke oudheid 
de maatstaven voor deze schoonheid al zijn vastgelegd. Bovendien schenken 
beide visies bijzondere aandacht aan de natuur omdat in de natuur, zij het 
op gebrekkige wijze, de eeuwige schoonheid – die tegelijk de eeuwige waar-
heid is – ontdekt kan worden. 
    Samenvattend: voor de eind achttiende eeuw opgerichte nieuwe kunstaca-
demies levert de kunstopvatting van de Académie Royale – het classicisme 
– dus geen principiële problemen op. De kunstfilosofie van dat moment – 
het neoclassicisme – biedt meer dan voldoende aanknopingspunten om de 
roemrijke Parijse academie als voorbeeld te stellen. Verder past het stichten 
van nieuwe academies in de bredere maatschappelijke tendens om onder-
wijs en volksopvoeding te stimuleren. Ook spelen economische motieven 
een grote rol. Vorsten, staten en stedelijke overheden blijken steeds vaker 
bereid de middelen ter beschikking te stellen voor de oprichting van acade-
mies en tekenscholen. Verbetering van het industriële product en nieuwe 
handelsvooruitzichten vormen – naast de loutering van de smaak – de even 
praktische als krachtige beweegredenen voor de belangstelling in de beel-
dende kunsten.
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1.10 Conclusie

De eerste academie voor beeldende kunst in Florence komt voort uit een 
nieuw netwerk van maatschappelijke verhoudingen. Ze is het product van 
een bijzondere verstrengeling van belangen van staat en kunstenaar. In het 
proces van centralisatie van staatsmacht ontstaat een hofcultuur met een 
groeiende behoefte aan representatie. Deze nieuwe machts-verhoudingen 
moeten uitgedragen en gelegitimeerd worden. De hofkunstenaar speelt 
in dit proces een belangrijke rol. Vanuit het perspectief van de kunstenaar 
biedt deze ontwikkeling de mogelijkheid zich te onderscheiden van de 
ambachtsman. Als beroepsgroep verwerft hij een nieuwe sociale positie. En 
voor dit nieuwe beroep is een eigen opleidingsinstituut een vereiste. 
    Het proces van emancipatie van de kunstenaar behoeft ook een theoreti-
sche legitimatie. Een nieuw kunstbegrip moet de verworven status tot uit-
drukking brengen. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de wetenschap. 
Een nauwgezette studie van de natuur vormt in de theoretische beschou-
wingen het uitgangspunt. Net als de wetenschappen dragen de kunsten bij 
tot ware kennis.
    De eerste theorieën waarin de bijzondere positie en rol van de kunstenaar 
worden verdedigd, wijzen op zijn vermogen iets aanschouwelijk te maken 
dat in de werkelijkheid niet onmiddellijk voorhanden is. De kunstenaar laat 
op een treffende manier een verborgen waarheid zien. Het begrip disegno 
vat deze onthullende activiteit samen. In de zeventiende eeuw zal de clas-
sicistische kunsttheorie de gedachte van het disegno verder uitwerken. De 
studie van de natuur blijft het uitgangspunt voor de kunstenaar maar ze kan 
versneld en verdiept worden door te rade te gaan bij de grote meesters. 
Zij hebben op zoek naar universele waarheden die in de natuur verborgen 
liggen al belangrijke inzichten voortgebracht. Daarom vormt de studie van 
de oude meesters de kern van het kunst-onderwijs. De kunstenaar geeft 
vorm aan een tijdloze opdracht. Het is zijn taak de waarheid en moraliteit 
van het menselijke bestaan in beeld te representeren. De academie is de 
plaats waar de kunstenaars in onderlinge discussie deze opdracht verder 
kunnen brengen.
    De Académie Royale neemt in het professionaliseringsproces van de 
kunstenaar een centrale plaats in. Als koninklijk instituut is ze nauw ver-
weven met het absolutistische staats-apparaat. Naast de representatie 
van de macht krijgt het instituut een nieuwe maatschappelijke functie 
toegevoegd: ze heeft ook een economische bijdrage te leveren. Goed 



vormgegeven producten stimuleren de internationale handel. Verder 
wordt de theoretische verdieping van de kunsttheorie een belangrijk 
streven van de academie. De Parijse academie groeit in Europa uit tot 
model voor het staatskunstonderwijs.
    Aan het eind van de achttiende eeuw is het aantal kunstacademies 
wereldwijd sterk gestegen.150 Behalve representatie zijn smaakontwikke-
ling bij het volk en stimulering van de handel en economie voor de staat de 
belangrijkste redenen kunstacademies te financieren.    
    De vraag is of de professionalisering van de kunstenaar is gelukt. Gezien 
de groei van het aantal kunstacademies en de veranderde sociale positie van 
de kunstenaar lijkt de vraag positief te moeten worden beantwoord. Tegelijk 
moet worden vastgesteld dat het zelfbegrip dat de kunstenaar gaandeweg 
heeft ontwikkeld in toenemende mate schuurt met de nieuwe maatschap-
pelijke taak die de kunsten krijgen toegewezen. De kunstenaar heeft ook 
een economische rol te vervullen. In de kunsttheorie gaat echter het begrip 
inventio een steeds belangrijker rol spelen. Het idee van de creatieve ver-
beelding komt meer en meer op gespannen voet te staan met elke vorm van 
regelbepaalde kunstproductie, en daarmee ook met economische dienst-
baarheid. Toch blijft deze spanning het grootste gedeelte van de achttiende 
eeuw nog onderhuids. Aan het eind van de eeuw zal dit veranderen.

 

150 Ook in Amerika worden academies opgericht. In Mexico in 1785 en in Philadelphia in 
1791. Pevsner [1940] 1973, 143.
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Afbeelding vorige bladzijde: Caspar David Friedrich, Zwei 
Männer am Ufer (Mondaufgang), (1830 – 1835), Hermitage 
St. Petersburg (detail).
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2. De romantische revolte en 
de academie

2.1 De academie onder vuur

Aan het eind van de achttiende eeuw ontstaat er een nieuw idee van kunste-
naarschap waarvan de effecten tot vandaag de dag doorwerken. De ontwikke-
ling van dit nieuwe kunstbegrip staat in dit hoofdstuk centraal. Dat betekent 
dat de veranderingen van het instituut kunstacademie in zijn verwevenheid 
met staat en economie weinig aandacht zullen krijgen. Hier gaat het om de 
fundamentele veranderingen die zich in het discours over de kunsten voltrekt. 
Zoals in het vorige hoofdstuk al duidelijk werd wijst een verandering in de taal 
en het spreken over kunst op verschuivingen in haar maatschappelijke positie. 
Welk cluster van noties en begrippen kenmerkt het nieuwe denken over kunst 
en hoe verhouden de daarin uitgedrukte inzichten zich tot voorafgaande 
opvattingen? 
    Het is onmogelijk om van de romantiek als culturele beweging een scherpe 
definitie te geven. Maarten Doorman heeft in de inleiding van zijn De roman-
tische orde uitgebreid uiteengezet op hoeveel manieren geprobeerd is de 
romantiek te karakteriseren. Hij constateert dat de “radeloosheid tegenover 



78

pogingen het begrip te omschrijven (..) algemeen [is]”.151 Wel is het mogelijk 
om op het terrein van de kunsttheorie aan te geven welke nieuwe begrippen 
een essentiële rol spelen, hoe ze tot stand zijn gekomen en wat de inhoud 
van deze begrippen is. Daarbij beschouw ik de romantische kunsttheorie in 
het licht van de geschiedenis van de academie. Hoe verandert het nieuwe 
denken over kunst de spanningsverhouding tussen academie, kunstpraktijk 
en staat? Twee begrippen staan centraal omdat ze het denken over de aca-
demie tot vandaag de dag bepalen: het begrip esthetische opvoeding en het 
roepingsidee. De inzet van dit hoofdstuk is de context te beschrijven waarin 
beide begrippen hun betekenis krijgen. Niet de romantische kunsttheorie als 
zodanig vormt het onderwerp maar de invloed van deze inzichten op de rol 
van het kunstonderwijs in de samenleving.
    Als uitgangspunt neem ik de invloedrijke theoretische ontwikkelingen in 
Duitsland. Duidelijk zal worden dat de kunstenaars een zelfbeeld ontwik-
kelen – en daarmee een opvatting over kunstonderwijs – dat zich verwijdert 
van de staatsgefinancierde onderwijspraktijk. De gedeelde belangen die tot 
de totstandkoming en de verdere ontwikkeling van het instituut hebben 
geleid, zullen verdwijnen. Kunstenaar en academie komen permanent op 
gespannen voet te staan. 
    Om voor de geest te halen hoe de kunstopleidingen eind achttiende eeuw 
zijn georganiseerd, is een beschrijving van de theoloog en filosoof Johann 
Georg Sulzer verhelderend. In zijn Allgemeine Theorie der schönen Künste 
(1771-1774) probeert Sulzer de diverse kunsten aan de hand van hun ver-
schillen en overeenkomsten te systematiseren.152 Daarbij besteedt hij ook 
aandacht aan de studieopbouw van de kunstacademies. Duidelijk blijkt 
daaruit dat de theoretische uitgangspunten van de Académie Royale nog 
niets aan belang hebben ingeboet. 
    De aankomende student zet zijn eerste stappen op weg naar het kunste-
naarschap door uit boeken delen van de menselijke figuur na te tekenen, 
zoals ogen, lippen, neuzen of hoofden. Daarna worden grotere delen van 
het lichaam gekopieerd en tenslotte de hele gestalte. De volgende stap is 
het natekenen van figuren ontleend aan de werken van de grote meesters. 
Hierdoor wordt – zo is het algemeen aanvaarde uitgangspunt – de student 
voorzichtig ingevoerd in de hogere sferen van de kunst. Deze oefeningen 
worden vervolgens uitgebreid met het natekenen van gipsmodellen, “die 

151 Maarten Doorman, De romantische orde, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2004, 
14.

152 Johann Georg Sulzer, Algemeine Theorie der schönen Künste, 5 Bände [1771-1774], 
Hildesheim: Olms, 1967-1970.
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de nobelste werken van de antieke oudheid en enkele meer recente beelden 
representeerden”.153 Opnieuw wordt daarbij begonnen met delen van het 
lichaam, daarna worden hele figuren getekend of groepen van figuren. Het 
nauwgezet natekenen van deze gipsmodellen helpt de student “een scherp 
oog en waardering voor schone vormen te ontwikkelen, en geeft tevens 
kennis van licht en schaduw, diverse houdingen en van het perspectief”.154 
De laatste stap is het tekenen naar levend model, vanzelfsprekend “van 
schone vorm”. 
    Dat er op dat moment ook al andere ideeën over het beeldende kunst 
onderwijs bestaan, bewijst een publicatie van de jonge Sturm-und-Drang 
dichter Johann Wilhelm Heinse (1746 – 1803). Op 13 mei 1774 arriveert hij 
in Düsseldorf. Heinse is aangesteld als redacteur van het vrouwentijdschrift 
Iris en hoopt met deze vaste betrekking de middelen te vergaren om zijn 
lang gekoesterde wens, een reis te maken naar Italië, te kunnen verwezen-
lijken.155 In enkele publicaties heeft hij al van zijn passie voor de klassieken 
blijk gegeven en het genie, de liefde en de hartstocht van de Griekse ziel 
bezongen. Zijn eerste bijdragen aan het tijdschrift weerspiegelen eveneens 
zijn interesses en voorkeuren. Hij schrijft een enthousiaste recensie van 
Goethes Die Leiden des jungen Werthers, een artikel over het leven van 
Torquato Tasso, publiceert Briefe der Theano an junge Frauen en schrijft een 
bijdrage getiteld Leben der Sappho. De kunsten hebben zijn gepassioneerde 
belangstelling, in het bijzonder de poëzie en de literatuur.156 
    In die tijd bezit Düsseldorf één van de belangrijkste schilderijencollecties 
van het Duitse Rijk met werken van Leonardo da Vinci, Rafaël, Titiaan, Van 
Dijck, Rembrandt en Rubens. Nauw gelieerd aan de Gemäldegalerie heeft 
Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz in 1767 een kunstacademie opgericht die 
juist vanwege deze bijzondere band al snel een goede naam verwerft. Weinig 
kunstacademies hebben immers de mogelijkheid studenten te confronteren 

153 “(…) der die edelsten Werke der Antike darstelt, sowie eine Anzahl neuerer Werke (…)”.
Ibidem, Band 1, 12.

154 “Die Studenten müssen fleissig nach diesen zeichnen, denn sie werden sich daduch 
nicht nur den richtigen Blick und das Verständnis für die schöne Form aneignen, sondern 
auch Kenntnisse der Licht- und Schattenverhältnisse, wie auch der verschiedenen 
Haltungen und Verkürzungen”. Ibidem, Band 1, 12-13.

155 Sturm und Drang is een beweging in de Duitse literatuur in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. Zie Ulrich Karthaus, Sturm und Drang. Epoche, Werke, Wirkung, 
München: C.H. Beck Verlag, 2000.

156 Zie Almut Hüfler, Wilhelm Heinse (1746 – 1803). Ein biographischer Essay, 2002. Over 
Heinses kunstopvatting: Rita Terras, Wilhelm Heinses Ästhetik, München: Fink Verlag, 
1972.
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met topstukken uit de kunstgeschiedenis. Heinse is door zijn verblijf in 
Düsseldorf in de gelegenheid zowel de werken in de Gemäldegalerie als 
het onderwijs op de academie grondig te bestuderen. Het resultaat van zijn 
observaties publiceert hij in 1777 onder de titel Briefe aus der Düsseldorfer 
Gemäldegalerie. Deze brieven bevatten een verstrekkende aanklacht tegen 
het toenmalige onderwijs in de kunstacademies. “Ik heb medelijden met de 
jongelui die schilder willen worden, omdat zij bijna overal, vergeef mij de 
uitdrukking, zo verkeerd worden ingereden”.157

    Heinse hekelt scherp het “voorbarig gestumper met de antieken”, zijns 
inziens de garantie voor het maken van dode kunst.158 De jonge kunststudent 
heeft nog geen notie van het leven dat in de antieke meesterwerken op zo’n 
diepzinnige en voorbeeldige manier is getroffen. Hij kopieert slechts ideale 
proporties en vormen zonder werkelijk te voelen dat deze werken de essentie 
van het leven zelf raken. Doordat hij eerst langdurig delen van de menselijke 
figuur moet natekenen, verliest hij de totaliteit uit het oog, een totaliteit die 
– zo is Heinses overtuiging – ervaren moet worden als een organisch geheel. 
Uit het deel is het geheel niet te begrijpen en het geheel is alleen te verstaan 
op basis van levenservaring. 
    De student loopt verder het gevaar gewend te raken aan de onbegrepen 
perfecte vormen die in het echte leven niet bestaan, waardoor hij gaat ver-
achten wat werkelijk is. Het bekwaam leren kopiëren van meesterwerken 
houdt het risico in te “denken dat je kan vliegen wanneer je wakker wordt, 
nadat je van een adelaar hebt gedroomd”.159 Waar het volgens Heinse om 
gaat, is zelf “iets eigens uit te vinden” van het niveau van de meesterwer-
ken.160 Enkel het imiteren van grote kunstwerken is al een grote opgave, laat 
staan zelf werken te maken die aan hen gelijk zijn. En hiervoor moet men 
zich niet in de eerste plaats laten leiden door de grote werken uit de kunst-
geschiedenis. “In waarheid, (…), ik geloof dat geen enkele mens door een 
kunstwerk, hoe volmaakt het ook moge zijn, iets ervaren kan, wat hij niet 
op overeenkomstige wijze ook in de natuur of bij zichzelf ervaren heeft”.161 

157 “Ich habe Mitleiden mit den jungen Menschen, die Maler werden wollen, wie so 
verkehrt sie fast überall, erlauben Sie das Wort, zugeritten werden”. Wilhelm Heinse, 
Briefe aus der Düsseldorfer Gemäldegalerie, Leipzig/Wien: Verlag von Edmund 
Schmid, [1777] 1914, 150.

158 (…) das voreilige Gestör an den Antiken (…)”. Ibidem, 151.
159 (…) als einer fliegen kann, der aufwacht, nachdem er sich in Schlaf zum Adler 

geträumt”. Ibidem, 155.
160 “Etwas Eigenes zu erfinden (…)”. Ibidem, 155.
161 “In Wahrheit, (…), ich glaube, dass kein Mensch an einem Werke der Kunst, es sei auch 

noch so vollkommen, etwas empfinden könne, wovon er nicht schon etwas gleiches in 
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De fantasie moet geprikkeld worden, maar dat kan alleen wanneer de erva-
ring van een kunstwerk in relatie staat tot het eigen leven. Al het gewor-
stel van de studenten met de werken van de grote meesters levert niets op 
omdat ze niet in staat zijn een natuurlijk en levend verband te leggen met 
de eigen ervaringen. Kunstwerken zijn vooral een resultaat van ervaring en 
persoonlijkheid. “Alle schoonheid komt voort uit aard en karakter, zoals een 
boom groeit uit zijn kiem”.162 En daarbij komt, kunst “leert men niet zoals 
men rekenen leert: het gaat om vrije kunst, aan geen leraar onderworpen. 
Een mus kan niet tot nachtegaal worden afgericht en geen ezel tot een paard 
dat in Warschau een prijs kan winnen”.163 
    Heinse is met zijn kritiek niet de enige. Hij sluit aan bij een bredere bewe-
ging van dichters en denkers die zich verzetten tegen (neo)classicistische 
leerstellingen als het streven naar algemene geldigheid en het verbeelden 
van een ideale realiteit. Vóór hem heeft de theoloog en filosoof Johann 
Georg Hamann al de spot gedreven met het academieonderwijs. In 1764 
noteert hij: ” O, gij ridders van de universele regels! Hoe weinig begrijpen 
jullie van kunst, en hoe weinig bezitten jullie het genie dat de structuren 
heeft geschapen waarop jullie kunst willen maken”.164 Na hem volgt een 
stoet van kunstenaars en schrijvers met dezelfde mening. Friedrich Schiller 
bijvoorbeeld noteert een paar jaar na Heinse: “Hoe kun je enthousiasme 
verwachten waar de geest van de academie heerst?”165. En Johann Heinrich 
Füssli schrijft in zijn twaalfde lezing over de schilderkunst: “Al de scholen 
voor schilders, of ze nu publiek of privaat zijn, gesteund door een patronaat 
of door individuele bijdragen, waren, en zijn symptomen van een kunst in 
nood, monumenten van publieke nalatigheid en verval van smaak”.166

der Natur oder für sich empfunden habe”. Ibidem, 154.
162 “Alle Schönheit entspringt aus Art und Charakter, so wie jeder Baum aus seinen Keim 

wächst”. Ibidem, 157.
163 “(…) lernt sich nicht wie das Rechnen: ist freie Kunst, keinem Lehrer unterworfen. Zur 

Nachtigall lässt sich kein Spatz abrichten und kein Esel zu der Stute, die in Warschau 
den Preis davongetragen “. Ibidem, 158.

164 “O ye heralds of universal rules! How little do you understand Art, and how little do you 
possess of the genius which has created the pattern upon which you want to build Art”. 
Johann Georg Hamann, geciteerd in Pevsner [1940] 1973, 190.

165 “Do you expect enthusiasm where the spirit of the academy rules?”. Schiller, geciteerd 
bij Pevsner [1940] 1973, 191. 

166 “All schools of painters, whether public or private, supported by patronage or 
individual contribution were, and are, symptoms of art in distress, monuments of 
public dereliction and decay of taste”. Fuseli, geciteerd bij Pevsner [1940] 1973, 193.
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2.2 Tegen regeldwang en universalisme 

In Heinses opmerkingen kondigt zich een nieuw idee van kunstenaarschap 
aan. Hij gebruikt een nieuwe taal om het wezen ervan te beschrijven. Heinse 
heeft het niet over regels en universele wetten maar legt de nadruk op de 
individuele ervaring van het leven. Vanuit dit standpunt is het duidelijk dat 
de nieuwe kunstenaar onmogelijk aan de bestaande academies kan worden 
opgeleid. Want, zo blijkt uit zijn commentaar, niet langer de klassieke mees-
terwerken behoren startpunt en leidraad te zijn voor de toekomstige schilder 
of beeldhouwer maar zijn innerlijke leven en zijn gedrevenheid daarvoor 
een passende uitdrukking te vinden. In Heinses opvatting moet de rationa-
listische regelesthetica van het (neo)classicisme plaats maken voor een visie 
gebaseerd op noties als natuurlijkheid, gevoel en persoonlijke verbeelding. 
Kunstenaarschap gaat niet in de eerste plaats om vakmanschap maar om 
het vermogen de essentie van het individuele leven zelf in een kunstwerk 
voelbaar te maken. Binnen de kunstopleidingen vindt dit idee vooralsnog 
geen enkel gehoor. De academie is het eind van de achttiende eeuw bij veel 
kunstenaars en filosofen dan ook een omstreden instelling.
    Heinse maakt, zoals gezegd, deel uit van een bredere beweging. De grond-
slagen van deze beweging voeren terug naar de Querelle des Anciens et des 
Modernes. We hebben gezien dat een kernthema van de Querelle de vraag 
betreft of de grote poëzie van de antieke oudheid al dan niet als tijdsge-
bonden werk moet worden beschouwd. Heeft het werk van de antieken 
inderdaad een universeel karakter of kent iedere historische periode haar 
eigen tijdgebonden hoogtepunten? Met andere woorden, is de kwaliteit 
van zelfs de grootste kunstwerken niet historisch relatief? Inherent aan 
deze discussie is de vraag hoeveel vrijheid zich een kunstenaar kan veroor-
loven. Hoever reikt de betekenis van de traditie en het belang van artistieke 
regels? De Querelle doet tweeërlei. Het debat bevestigt de waarde van ver-
worven inzichten en regels en levert tegelijk het materiaal voor de onder-
mijning ervan. In die zin eindigt het dispuut onbeslist. Maar precies daarom 
blijft de discussie de gehele achttiende eeuw, op een vaak minder directe 
en herkenbare manier, voortduren. De Querelle ligt aan de basis ligt van de 
esthetische revolutie van de romantiek. 
    In deze studie gaat het om de veranderingen in het discours over kunst 
en kunstonderwijs. Welk kunstbegrip domineert een bepaalde historische 
periode en welke invloed heeft dit kunstbegrip op zowel de staat als de 
academie? Het is daarom niet aan de orde de ontstaansgeschiedenis van 
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alle nieuwe begrippen en ideeën gedetailleerd te reconstrueren.167 Toch wil 
ik hier beknopt wijzen op enkele inzichten die in de nasleep van de Querelle 
opkomen om vervolgens uit te groeien tot kernideeën van de romantische 
kunsttheorie.
    Zo komt sinds het begin van de achttiende eeuw als reactie tegen de 
regeldwang van de classicistische leer de nadruk steeds meer te liggen op 
de gevoelsmatige zeggingskracht van een kunstwerk. De productieregels 
worden aangevuld met gedachten over de emotieve werking. In welke mate 
wordt de ziel geraakt door de indruk die een werk opwekt? Dit betekent 
dat de receptie van een kunstwerk in het centrum van de aandacht komt te 
staan en dat de beoordeling niet afhankelijk is van de vraag of de regels ade-
quaat zijn toegepast. Zoals Abbé Dubos (1670 – 1742) het in zijn Réflexions 
critiques sur la poésie et la peinture (1719) het formuleert: “Een kunstwerk 
kan slecht zijn zonder tegen de regels te zondigen, en voortreffelijk zijn 
terwijl het de regels overtreedt”.168 Gevoel en smaak worden in toenemende 
mate de maatstaven om kunstwerken mee tegemoet te treden. Het accent 
verschuift van regels naar menselijke vermogens.
    Ook het begrip ‘verbeelding’ zal gaandeweg de achttiende eeuw furore 
maken. Tot de achttiende eeuw wordt het woord voornamelijk gebruikt 
om of het beeldgeheugen mee aan te duiden of om te verwijzen naar de – 
gevaarlijke – macht van de ongebreidelde fantasie.169 De notie roept geen 
verheven associaties op. In een serie artikelen, getiteld The pleasures of the 
Imagination (1712), beschrijft Joseph Addison (1672 – 1719) de verbeelding 
echter als een belangrijke en actieve faculteit van de menselijke geest. Het 
is het vermogen de door de zintuigen verworven indrukken te combineren 
en te veranderen “in alle variëteiten van beeld en visie”.170 Addisons stelling 
is dat de verbeelding een centrale en positieve functie vervult in de men-
selijke geest. Als vrije, associatieve kracht van het bewustzijn speelt ze in 
het artistieke maakproces een belangrijke rol. Ze stelt de kunstenaar in staat 
nieuwe, in de werkelijkheid onbestaande zaken te scheppen. Aan het eind 
van de eeuw blijkt – zoals we zullen zien – het begrip verbeeldingskracht een 

167 Voor uitgebreide studies over de ontwikkelingen in de achttiende eeuw als aanloop 
tot de Romantiek: zie James Engell, The Creative Imagination: Enlightenment to 
Romanticism, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981; Pochat 1986, 351-
469; Shiner 2001; Heumakers 2015. 

168 “Un ouvrage peut être mauvais sans qu’il y ait des fautes contre les règles peut être un 
ouvrage excellent”. Geciteerd bij Pochat, 373.

169 Shiner 2001, 113.
170 “(…) into all the varieties of pictures and vision”. Geciteerd bij Engell 1981, 36.
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centrale notie in de kunsttheorie te zijn geworden. 
    Hetzelfde geldt voor het geniebegrip. Ook dit idee speelt sinds de 
Renaissance in discussies over kunst een rol maar nog niet in de betekenis 
die het in de loop van de achttiende eeuw zal krijgen. Voor Leonardo heeft 
een kunstenaar talent en genie nodig. Genie staat daarbij voor de geest 
die het talent idee en richting moet geven. Het is meer dan het aange-
boren talent, het verwijst naar een leidende, door een hogere realiteit 
gestuurde kracht. In de classicistische kunsttheorie krijgt het begrip een 
meer seculiere invulling. Het wordt de aanduiding voor een gevoelige en 
vindingrijke omgang met de regels waarop de kunst is gebaseerd. Het is 
Shaftesbury (1671 – 1713) die het begrip gebruikt voor de scheppende 
kracht van de kunstenaar überhaupt.171 Voor hem staat dit vermogen 
los van het verstand en van de fijngevoelige toepassing van de regels. 
Het genie laat zich leiden door inspiratie, door de roes die zich van hem 
meester maakt in het scheppingsproces. In dit proces staat de kunstenaar 
boven de ‘regels van de kunst’. 
    Het zal niet verbazen dat het begrip ‘esthetica’ eveneens in deze periode 
een nieuwe betekenis krijgt. Het is Alexander Baumgarten (1714 – 1762) 
die in zijn hoofdwerk Aesthetica (1750/1758) een nieuw kennisvermogen 
van de mens beschrijft, weliswaar lager gerangschikt dan de rationele 
kennis, maar desalniettemin een bron van kennis. De esthetica als weten-
schap van de zintuiglijke kennis blijkt ook een theorie van de kunst te zijn. 
Uitgaande van sensitieve ervaringen maakt de kunst ons namelijk bewust 
van een zekere ordening in de veelvuldigheid van de dingen. Intuïtief plaatst 
ze de afzonderlijke elementen van de werkelijkheid in een groter verband. 
En daarmee slaat ze een brug tussen het puur zintuiglijke en het rationele 
bewustzijn. De kunst levert zodoende een bijdrage aan het analytisch ver-
staan van de wereld en stijgt bijgevolg – ook vanuit rationalistisch oogpunt 
– in achting.172 
    Dat artistieke vermogens en kunst in de loop van de achttiende eeuw een 
belangrijker functie krijgen toebedacht, mag uit genoemde theoretische 
verschuivingen duidelijk zijn. Voor mijn betoog is het van belang de conse-
quenties hiervan te benadrukken voor de relatie tussen kunst en ambacht. 
Beide drijven uit elkaar. Begin van de eeuw bestaat er tussen de termen nog 
geen helder verschil in betekenis. In het woordenboek van de Académie 
Française van 1740 wordt de ‘kunstenaar’ nog gedefinieerd als “iemand die 

171 Pochat 1986, 367; Shiner 2001, 65-66.
172 Pochat 1986, 382-385; Heumakers 2015, 48-51.
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werkt in een van de kunsten (…) in het bijzonder degenen die chemische 
bewerkingen uitvoeren”.173 Slechts enkele decennia later wordt algemeen 
onder een kunstenaar een beoefenaar van de vrije kunsten verstaan, in 
bijzonder een schilder of beeldhouwer. In theorie heeft zich dan de schei-
ding tussen kunstenaar en ambachtsman voltrokken. Sindsdien speelt in 
het debat over kunst deze scheiding een essentiële rol. Ik zal laten zien dat 
vanaf het midden van de negentiende eeuw alle discussies over kunston-
derwijs door deze tegenstelling zullen worden gedomineerd.

2.3 De geboorte van de romantische 
revolte 

Zoals eerder opgemerkt, maakt Heinse deel uit van de Sturm-und-Drang 
beweging. Het is een beweging van jonge schrijvers en dichters met scherpe 
kritiek op zowel de bestaande literatuur als de maatschappij als geheel. Ze 
keren zich tegen de heersende regels in de kunst en tegen de bestaande 
maatschappelijke conventies. Samen met de filosofen Hamann en Herder 
vormen ze de wegbereiders van de romantiek.
   In de door een sterke standenstructuur bepaalde Duitse samenleving 
probeert vanaf 1750 een nieuwe generatie zich door middel van onderwijs 
en persoonlijke ontwikkeling de mogelijkheden te verschaffen tot sociale 
promotie. De vorsten stimuleren het volgen van onderwijs – in overeen-
stemming met de Verlichtingsgedachte en de groeiende vraag naar goed 
geschoolde ambtenaren – zonder dat de economie voldoende werkgele-
genheid voor de hoogopgeleide jonge mannen kan bieden. Tegelijk staat 
deze ontwikkeling op gespannen voet met de vrijwel absolute macht van de 
meeste vorsten en hun verzet tegen elke vorm van sociale verandering.174 
Het gevolg is dat onmacht en frustratie de gevoelens van veel van deze 
jonge intellectuelen bepalen. Ze trekken zich terug in hun innerlijke wereld 
en idealiseren in hun geschriften een heroïsch en individueel verzet.175  

173 “(…) one who works in an art (…) in particular those who perform chemical operations”. 
Geciteerd bij Shiner 2001, 99.

174 Terry Pinkard, Duitse filosofie 1760 – 1860, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 
2010, 14-20.

175 Zie Arnold Labrie, ‘Bildung’ en politiek, 1770 – 1830. De ‘Bildungsphilosophie’ van 
Wilhelm von Humboldt bezien in haar politieke en sociale context, Dissertatie 
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    Het besef van eigenwaarde, individualiteit en opstandigheid dat zich in 
deze kring van intellectuelen ontwikkelt, komt scherp tot uitdrukking in 
Goethes Die Leiden des jungen Werthers (1774) en Schillers Die Räuber 
(1781).176 De beschreven helden vertegenwoordigen dominante reac-
ties op de situatie van onvrijheid waarin de kunstenaars in Duitsland zich 
bevinden. Zo herkent Goethes Werther zich niet in de gekunstelde standen-
maatschappij. Hij vat zichzelf op als ongebonden en zelfbepalend, slechts 
door natuur en gevoel gedreven, en wendt zich af van een wereld waarin 
hij zijn idealen niet kan terugvinden. Hij keert zich in zichzelf omdat hij het 
gevoel heeft misplaatst te zijn in de wereld van holle conventies. Daarom 
verkiest hij de eenzaamheid van zijn eigen verbeelding. Uiteindelijk leidt dit 
tot Werthers vlucht uit de werkelijkheid in een zelfgezochte dood.
    Schiller heeft zich sterk met Goethes hoofdpersoon kunnen identificeren. 
Hij beschrijft zijn opleiding als arts aan de autoritaire Karlschule in Stuttgart 
als een geestdodend strafsysteem, waaraan alleen te ontsnappen viel door 
te vluchten in de gefantaseerde ideaalwereld van de literatuur. Zijn thea-
terstuk Die Räuber noemt Schiller dan ook een kind uit “het huwelijk van 
onderwerping en genialiteit”, dat wil zeggen, het is het resultaat van de wil 
uit vastgelegde kaders te ontsnappen.177 In Die Räuber kiest de held Karl 
Moor niet zoals Werther voor een vlucht in zichzelf, maar voor de opstand. 
Karl is een idealist die de wereld die hij nastreeft ineen ziet storten wanneer 
zijn vader hem verstoot. Als reactie keert hij zich tegen de gevestigde orde 
en neemt hij als leider van een roversbende wraak op de wereld die hem in 
zijn idealistisch streven dwarsboomt. Omdat hij zijn hooggestemde idealen 
niet kan verwezenlijken, kiest hij voor de vernietiging van de wereld. Hij 
is er van overtuigd dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft: zijn inzicht in de 
bestaande, onnatuurlijke machtsverhoudingen verleent hem de legitimatie 
het recht in eigen hand te nemen.178

    Als jonge kunstenaars maken Goethe en Schiller – evenals Heinse met zijn 
kunstenaarsroman Ardinghello und die glückseligen Inseln (1787) – deel uit 

Universiteit van Amsterdam, Amsterdamse Historische reeks 9, 1986, 19.
176 Zie ook A. Labrie, De opstand van Prometheus: geniecultus en nihilisme in Duitsland in 

de tweede helft van de 18e eeuw, in: Groniek nr. 108, 1990, 67 - 84.
177 Rüdiger Safranski, Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus, München: 

Carl Hanser Verlag, 2004, 100. Het woord ‘genie’ verwijst in deze context naar de 
kunstenaar die zich niet aan de voorgeschreven regels houdt. Zie hierover de nadere 
opmerkingen in de paragrafen 3 en 4 van dit hoofdstuk.

178 Zie Hans Reiss, Literatur und Politik in Deutschland 1770 – 1789, in: Bodo Plachta / 
Winfried Woesler, Sturm und Drang. Geistiger Aufbruch 1770 – 1790 im Spiegel der 
Literatur, Tübingen: Niemeyer, 1997, 17-19. 
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van de Sturm und Drang-beweging. Het is vooral een protestbeweging.179 
De kunstenaars verzetten zich tegen de overheersing van tradities op zowel 
politiek, moreel als kunstzinnig vlak. Daarbij huldigen ze een sterk individu-
alisme. In hun kunstopvatting stellen zij de subjectiviteit van de kunstenaar 
centraal. De kunstenaar moet zich tot zichzelf bekennen en vertrouwen op 
zijn eigen intuïtie en begaafdheid. Het scheppende genie hoeft geen reke-
ning te houden met maatschappelijke conventies; hij drukt zijn uitzonder-
lijke persoonlijkheid direct en authentiek uit in zijn werk. Het genie is de kun-
stenaar die, in de woorden van Goethe, “geen vreemde vleugels” kent.180 
    Filosofisch wordt de Sturm und Drang voorbereid door Johann Georg 
Hamann (1730 – 1788) en door Johann Gottfried Herder (1744 – 1803). Het 
belang van beide filosofen schuilt hierin dat ze de uitzonderlijkheid van het 
innerlijk leven van ieder individu centraal stellen. Hoewel ze beïnvloed zijn 
door de Franse Verlichtingsfilosofen zullen ze het rationalisme en streven 
naar universalisme niet accepteren. Evenals Rousseau in Frankrijk geldt voor 
Hamann en Herder dat het unieke gevoelsleven van de afzonderlijke mens 
het uitgangspunt van denken over maatschappij en geschiedenis moet zijn. 
En daarmee plaatsen ze kunst en esthetica in het centrum van de aandacht. 
Ze ontwikkelen daarbij vele gedachten waar later de romantici dankbaar 
gebruik van zullen maken.   
    Hamann levert vanuit een piëtistische geloofsovertuiging een radicale – 
rationalistische! – kritiek op alle vormen van rationalisme in zijn tijd. Het pië-
tisme bekritiseert de formele en dogmatische theologie van de Lutherse Kerk 
en staat een persoonlijker en praktischer beleving van de geloofswaarheden 
voor. Iedere gelovige moet op basis van een grondig zelfonderzoek zijn geloof 
op een eigen manier uitdragen. De invulling van het geloof wordt een in hoge 
mate subjectieve aangelegenheid. Hamann verbreedt deze hoogindividuele 
geloofsopvatting tot een aanval op de universalistische pretenties van de 
Verlichting. Voor hem is de rede geen buiten-historische categorie, maar een 
menselijk vermogen dat door opvoeding, ervaringen, neigingen en zintuigen 
wordt bepaald. Bij alle kennis spelen persoonlijke vooronderstellingen een 
rol, want iedereen die nadenkt, doet dat vanuit zijn bijzondere beleving van 
de wereld. De overtuigingen waarop de kennis berust zijn zelf niet in de rede 
gefundeerd en kunnen daarom niet worden weerlegd. Bovendien verdeelt 
en fragmenteert het verstand de werkelijkheid omdat het abstraheert van de 

179 Zie Karthaus 2000, 26-27. 
180 “Er will auf keinen fremden Flügeln, und waren’s die Flügel der Morgenröte, 

emporgehoben und fortgerückt werden”. J.W. Goethe, Von deutscher Baukunst [1772], 
Goethe Werke Band 12, München: C.H. Beck Verlag, [1772] 1994, 14.
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subjectieve beleving van de totale persoon. 
    In Hamanns visie is niet het algemene, maar alleen het bijzondere wer-
kelijk. Hij ziet het dan ook als zijn opgave de grenzen van de kennis te ver-
duidelijken en, in de woorden van Isaiah Berlin, “het leven te verklaren met 
al zijn tegenstrijdigheden en al zijn eigenaardigheden; niet om het glad te 
strijken en er ‘luchtkastelen’ voor in de plaats te stellen (…)”.181 Daarbij vat 
hij zijn activiteiten socratisch op, wat inhoudt dat hij het overspannen geloof 
in de rede door middel van kritisch zelfonderzoek denkt te relativeren.182 De 
imperatief ken uzelf moet met het hart beleden worden, niet enkel ratio-
neel. Alleen dan wordt de volle en levende subjectiviteit van de mens recht 
gedaan. Hamann ziet deze subjectiviteit onder meer in de kunst tot uitdruk-
king komen, daar waar de kunstenaar zich vrij van regels en vooroordelen 
manifesteert. Deze kunstenaars noemt hij ‘genieën’.183

    De invloed van Hamanns ideeën is groot. Met name zijn leerling Herder 
zal de richting van het romantische denken in Duitsland in hoge mate 
bepalen.184 Herder maakt de levende en scheppende natuur tot funda-
ment van zijn denken. Met deze gedachte verzet hij zich tegen het mecha-
nische en rationalistische natuurbegrip van de Verlichting. Natuur en 
leven zijn in Herders filosofie de centrale categorieën, beide opgevat als 
een stromende, scheppende, spontane en onbewuste kracht die zich aan 
alle abstracte rationaliteit onttrekt. De natuur drukt zich historisch in een 
oneindige hoeveelheid vormen uit en de mens is een van deze manifesta-
ties. Door cultuur voort te brengen draagt de mens aan deze ontwikkeling 
bij. Natuur- en cultuurgeschiedenis zijn niet van elkaar te scheiden. Daarbij 
verdedigt Herder een radicaal individualisme. Iedere mens draagt op een 
bijzondere wijze uit wat de mensheid in potentie vermag. De geschiedenis 
van de mensheid is een proces van ontwikkeling van de humaniteit.185 Het 
is daarom van belang aan alle culturele uitingen van zowel individuen als 

181 “(…) to explain life in all its contradictions, with all its peculiarities; not to smooth it out 
or to substitute for it ‘castles in the air (..)”. Isaiah Berlin, The Magus of the North, New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 1993, 59. 

182 Zie Johann Georg Hamann, Socratische Denkwürdigkeiten. Aesthetica in nuce, 
uitgegeven door Sven-Aage Jørgensen, Stuttgart, [1759] 1968.

183 Volgens Isaiah Berlin begint de romantische protestbeweging tegen de Verlichting bij 
Hamann. Isaiah Berlin, The Roots of Romanticism, London: Chatto & Windus, 1999, 40.

184 Over Herder zie: Elisabeth Décultot/Gerhard Lauer (Hrsg.), Herder und die Künste. 
Ästhetik, Kunsttheorie, Kunstgeschichte, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2013; 
Michael Maurer, Johann Gottfried Herder: Leben und Werk, Köln: Böhlau, 2014.

185 Zie Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 
Darmstadt: Joseph Melzer Verlag, [1784-1791] 1966. 
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bevolkingsgroepen aandacht te schenken. 
    Vooral kunstwerken zijn bijzondere betekenisdragers. In tegenstelling 
tot de in zijn tijd gangbare objectgerichte benadering van het kunstwerk – 
de kwaliteiten van het werk zijn object van analyse – interpreteert Herder 
een schilderij, sculptuur of gedicht als de uitdrukking van het gevoel en het 
bewustzijn van een individu.186 In een kunstwerk richt de ene mens zich 
tot de ander. De kunstenaar spreekt tegenover een publiek in een speci-
fiek medium zijn persoonlijke visie uit. Zoals Pochat het formuleert wijkt in 
Herders benadering “de objectieve definitie van schoonheid an sich (…) voor 
de analyse van de esthetische waarneming, bepaald door de eigen aard van 
het betreffende medium”.187 Herder onderscheidt in zijn beschouwingen – 
evenals Leonardo in zijn Paragone – de mogelijkheden en beperkingen van 
de verschillende artistieke media. Hij zal echter – anders dan Leonardo – de 
beeldhouwkunst hoger aanslaan dan de schilderkunst omdat de voelende 
hand in tegenstelling tot het gezichtsvermogen “de volheid van de werke-
lijkheid representeert”.188

    Net als Hamann stelt Herder het directe, gevoelsmatige contact met 
wereld centraal. De historisch en cultureel bepaalde vormen van omgang 
met de realiteit worden daarbij sterk benadrukt. Een kunstwerk kan niet 
beoordeeld worden los van de context waarin het is ontstaan en los van de 
persoon die het heeft gemaakt. Tijdloze criteria bestaan niet, elke waarde-
ring is persoonlijk en historisch gefundeerd. Dit historisch relativisme zal 
– evenals Herders natuurbegrip en zijn sterke subjectivisme – een kernge-
dachte worden van de Romantiek.
    Alles overziend kunnen we zeggen dat Hamann en Herder tegenover 
de abstracte redelijkheid en regeldwang van de Verlichting de natuurlijke, 
scheppende kracht van het unieke subject plaatsen. Kunst wordt een aange-
legenheid van het genie dat zijn eigen gevoelsleven volgt. Dit uitgangspunt, 
waarop ook Heinses kritiek op de academie is gebaseerd, vindt rond 1780 
nog weinig gehoor. Gekoppeld echter aan de concepten die in de nasleep 
van de Querelle zijn ontwikkeld, vormen ze een revolutionair mengsel. 
Voordat de romantici daarmee een geestelijke omwenteling teweeg zullen 

186 Pochat 1986, 428-433; Berlin 1999, 57-67.
187 “Die objective Definition des Schönen ‘an sich’ weicht der Analyse der ästhetischen 

Wahrnehmung, deren Eigenart je nach Medium ausgebildet ist”. Pochat 1986, 431.
188 “Sculpture, born of touch, is able to capture in a single statue the full reality of the 

object represented”. Deze uitdrukking wordt in dit kader gebruikt door Barasch in: 
Mosche Barasch, Modern Theories of Art 1, From Winckelmann to Baudelaire, New 
York: New York University Press, 1990, 168.
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brengen, moeten er nog enkele ingrediënten aan worden toegevoegd. Kant 
en Schiller zullen hiervoor zorg dragen.  

2.4 Over verbeelding en esthetische 
ervaring 

We ontkomen er niet aan enkele gedachten van Immanuel Kant (1724 – 
1804) te bespreken omdat zijn esthetica een sleutelpositie inneemt in het 
denken over kunst.189 Kant is de grootste denker van de Verlichting maar 
formuleert ook een aantal denkbeelden die ten grondslag liggen aan de 
romantische beweging. 
    Kants onderzoek naar de grenzen van onze kennis resulteert in een strikte 
scheiding van kennis en moraal. De vraag naar waarheid en de vraag naar 
de grondslagen van het goede handelen is alleen zinvol binnen aparte, 
volledig op zichzelf staande werelden. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat het fundamentele begrip dat elk ethisch denken eerst mogelijk maakt, 
het begrip ‘vrijheid’, op het terrein van kennis en waarheid eenvoudig niet 
bestaat. Wetenschappelijke en voorspelbare kennis berust op causaliteit en 
is te vatten in strikt geformuleerde wetmatigheden. Van vrijheid of toeval 
kan hier geen sprake zijn. Dit terwijl het vrijheidsbegrip een voorwaarde 
is om over moraal te kunnen spreken. De kloof die als resultaat van Kants 
analyse in de menselijke geest opdoemt, moet op een of andere manier 
overbrugd worden om de samenhang tussen de diverse mentale vermo-
gens te waarborgen. De vrijheid streeft er tenslotte naar zich praktisch in 
de zintuiglijke wereld te manifesteren. In zijn Kritik der Urteilskraft zal Kant 
aantonen dat esthetica en kunst hierbij van groot gewicht zijn.  
    In zijn poging duidelijk te maken dat de esthetica een brugfunctie kan ver-
vullen bij het opheffen van de menselijke gespletenheid, brengt Kant een 

189 Het begrip ‘kritisch’ verwijst, evenals het begrip ‘transcendentaal’, naar een onderzoek 
dat de mogelijkheidsvoorwaarden van kennis op een bepaald terrein probeert vast 
te stellen. Het is dit doel dat Kant zich in zijn drie ‘kritieken’ stelt. Ze behandelen 
achtereenvolgens de drie fundamentele vermogens van de mens. De Kritik der reinen 
Vernunft [1781] heeft de menselijke kennis tot onderwerp, de Kritik der praktischen 
Vernunft [1788] de regels voor het handelen en de Kritik der Urteilskraft [1790] het 
oordelende vermogen van de mens, dat wil zeggen, de wijze waarop de mens zijn 
denken en ervaren stuurt en toepast.  
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aantal begrippen in het spel die ik achtereenvolgens wil bespreken omdat 
ze de grondslag vormen van de debatten over de kunstacademie vanaf de 
romantiek, deels tot op de dag van vandaag. Het gaat om de begrippen ver-
beelding, subjectiviteit, genie en autonomie. 
    In zijn analyse van de menselijke kennis onderscheidt Kant drie vermogens: 
de zintuiglijke aanschouwing, het verstand en de rede. Deze vermogens 
bewerken de veelheid aan indrukken van de buitenwereld en brengen ze tot 
eenheid.190 De zintuigen stellen ons in staat gewaarwordingen van de wereld 
op te doen en ze te situeren in ruimte en tijd, het verstand organiseert de 
zo gekregen voorstellingen in denkcategorieën en de rede belichaamt het 
streven de verworven kennis tot een hogere samenhang te brengen. De 
verbeelding bemiddelt tussen de verschillende kennisvermogens en bepaalt 
welke categorieën van het verstand op de zintuiglijke impressies van toepas-
sing zijn. Het gegeven dat de wereld zich niet als chaos aan ons presenteert, 
komt door de structurerende functie van de verbeelding. De verbeelding 
maakt de wereld voor het verstand geschikt. Op grond van haar synthetise-
rende werking brengen we samenhang aan in de werkelijkheid. Kant spreekt 
van een “verborgen kunst in de diepte van de menselijke ziel”.191  
    Maar niet alleen wanneer het om kennis gaat is de verbeelding van belang. 
Ook in een schoonheidservaring speelt ze een beslissende rol. Een dergelijke 
ervaring ontstaat volgens Kant wanneer de verbeelding zich los maakt van 
zijn rol in het proces van kennisverwerving en een vrij spel met het verstand 
speelt in het beschouwen van de werkelijkheid. Wanneer het begrijpen van 
de wereld niet langer prioriteit heeft, wordt een spontane en genietende 
omgang mogelijk. In een esthetische ervaring werken verstand en verbeel-
ding samen zonder op begrip uit te zijn of op het tot stand brengen van een 
moreel doel. Dan is het genieten van de loutere ervaring voldoende. 
    Daarvoor is dus een zekere afstandelijkheid vereist, een belangeloze 
houding tegenover het object in kwestie. We moeten het object de kans 
geven tot ons te spreken. De verbeelding maakt dit mogelijk. Op deze 
manier wordt de verbeelding een centrale categorie binnen het totaal van 
de menselijke geestelijke vermogens, temeer omdat de esthetische gevoels-
ervaring ook aanleiding geeft om deze beschouwende gemoedstoestand op 
de gehele persoon te betrekken.192 Ze speelt een rol bij de verwerving van 

190 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Felix Meiner Verlag [1781] 1998, 
355.

191 “(…) ist eine verborgene Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele (…)”, Kant [1781] 
1998, 242.

192 Zie Ästhetische Grundbegriffe, Deel 2, Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2000-
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kennis, vormt de bron van het genieten van schoonheid in natuur en kunst 
en constitueert mede de individualiteit van het subject.  
    De esthetische ervaring wordt dus niet alleen gekenmerkt door een zin-
tuigelijk en vrij beschouwen van een object, het is ook een zelfervaring: 
het subject wordt zich bewust van zichzelf, niet analytisch maar gevoels-
matig.193 De confrontatie met een kunstwerk werpt ons op onszelf terug en 
deze ervaring vormt de voorwaarde voor een op kennis gerichte benadering 
van onszelf en de wereld. Een kunstwerk geeft te denken. Kant brengt op 
deze wijze het toenemen van zelfbewustzijn in direct verband met kunst. 
Een gedachte die later in de Romantiek verder zal worden ontwikkeld.
    Deze subjectiviteitservaring ligt ten grondslag aan de kunstproductie. Ook 
het maken van kunstwerken is immers gebaseerd op de lust een vrij spel 
te spelen met de kenvermogens. Een werk wordt gemaakt omwille van het 
plezier dat het maakproces oplevert. Toch is een kunstwerk ook het resul-
taat van een doelgerichte activiteit, al mag, zoals Kant stelt, de intentie niet 
evident zichtbaar zijn. Een kunstwerk “moet er als natuur uitzien, terwijl men 
het zich als kunst bewust is”.194 Wat Kant hier probeert duidelijk te maken, is 
tweeërlei. Ten eerste wil hij benadrukken dat kunstwerken het resultaat zijn 
van een bewuste en daarom regelgeleide activiteit. Om een vooropgesteld 
doel te bereiken, volgt een kunstenaar altijd bepaalde regels. Hij kan niet zo 
maar wat doen want “originele onzin” levert geen kunst op.195 
    De regels waarmee de kunstenaar werkt, moeten echter natuurlijk zijn, 
dat wil zeggen, ze moeten niet van buitenaf worden opgelegd maar uit 
hemzelf voortkomen. Op dit punt introduceert Kant het geniebegrip. Het 
genie is “de gave van de natuur die de kunst de regels voorschrijft”.196 In 
de geniale kunstenaar is de natuur aan het werk. Zonder zelf in begrippen 
duidelijk te kunnen maken volgens welke richtlijnen hij werkt, wordt zijn 
arbeid als maatgevend ervaren door andere kunstenaars. Het werk bezit 
een erkende, exemplarische kwaliteit. Met zijn invulling van het geniebe-
grip probeert Kant – tegen het Sturm und Drang idee in – het werk van de 
kunstenaar te integreren in een traditie. Ook de regels die het genie zich 

2005, 110-111.
193 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Hamburg: Felix Meiner Verlag [1790] 1987, 

55-58.
194 “(…) und die Kunst kann nur schön genannt werden, wenn wir uns bewust sind, sie sei 

Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht”. Ibidem [1790] 1987, 159.
195 “(…) da es auch originalen Unsinn geben kann (…)”. Ibidem [1790] 1987, 161.
196 “Genie ist die angeborene Gemütsanlage, durch welche die Natur der Kunst die Regel 

gibt”. Ibidem [1790] 1987, 160.
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stelt, zijn niet volledig onbepaald. 
    Ten tweede sluit Kant aan bij de kritiek op het traditionele onderscheid 
tussen kunst en ambacht. Hij volgt niet de sinds de Renaissance vastge-
stelde indeling tussen mechanische en vrije kunsten, maar stelt de wijze van 
omgang met een werk centraal. Natuurlijk zullen producten van de mecha-
nische kunsten doorgaans op hun functie beoordeeld worden en vrije kunst-
werken op hun artistieke kwaliteiten. Maar voor Kant is dit onderscheid niet 
beslissend. Voor hem is de belangeloze reflectie van de vorm van een object 
bepalend. Daar ligt de voorwaarde voor het verkrijgen van een esthetische 
ervaring. Dit betekent dat zowel kunstwerken als ambachtsproducten een 
dergelijke ervaring teweeg kunnen brengen. De houding van de beschouwer 
is namelijk bepalend. Het beslissende criterium is of er in de beschouwing 
een vrij spel ontstaat van verbeelding en verstand. Kant merkt op dat wille-
keurige producten bekeken kunnen worden enkel “om de verbeelding in een 
vrij spel met ideeën te amuseren en om zonder bepaald doel het esthetische 
oordeelsvermogen bezig te houden.”197 Een van te voren vaststaande kwali-
ficatie voor de verdeling tussen kunst en ambacht is daarbij niet aan de orde. 
In feite geeft Kant hiermee een rechtvaardiging voor het moderne systeem 
van de kunsten.198 
    Bovenstaande opmerkingen over de relatie ambacht en kunst raken aan 
een andere, voor de ontwikkeling van het esthetische denken, essentiële 
kwestie. Het probleem namelijk van de autonomie van de kunst. We hebben 
gezien dat voor Kant de ervaring van kunst een subjectieve aangelegenheid 
is. Maar precies omdat een esthetisch smaakoordeel zuiver en belange-
loos is, dat wil zeggen, het wordt door niets anders bepaald dan door het 
plezier van de beschouwing zelf, kan Kant er algemene geldigheid aan toe-
schrijven. Los van elk persoonlijk belang mogen we stellen dat alleen de 
algemeen menselijke vermogens verbeelding en verstand bij een smaakoor-
deel betrokken zijn. En omdat elk persoonlijk interesse achterwege wordt 
gelaten, kunnen de daaruit voortkomende gevoelens door iedereen worden 
gedeeld.199 Daarom staat een oordeel over schoonheid volledig op zichzelf; 
het smaakoordeel is autonoom. Ook de moraal mag op het oordeel geen 
enkele invloed uitoefenen.  
    Samenvattend kan gezegd worden dat Kant een aantal esthetische 

197 “(…) um die Einbildungskraft im freien Spiele mit Ideen zu unterhalten und ohne 
bestimmten Zweck die ästhetische Urteilskraft zu beschäftigen”. Ibidem [1790] 1987, 
180.

198 Zie Shiner 2001, 148.
199 Kant [1790] 1987, 48-49; 144-147.
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onderwerpen aansnijdt die de discussie lange tijd zullen bepalen. Mede 
gezien zijn status in Duitsland kon niemand met enig interesse in kunstthe-
orie zijn Kritik der Urteilskraft achteloos terzijde leggen. Friedrich Schiller 
besluit zijn artistieke arbeid een periode te onderbreken om zich uitgebreid 
met het boek te kunnen bezighouden. En ook de romantici zullen in zijn 
theorie menige aanleiding vinden om het hartstochtelijk met hem oneens 
te zijn. Hoe dan ook bepalen de besproken begrippen voor lange tijd het 
esthetisch debat. En tot op zekere hoogte geldt dat tot vandaag de dag..

2.5 Schiller en de esthetische opvoeding

Begin 1791 stort Schiller zich op zijn Kant-studie, daartoe in staat gesteld 
door een driejarige toelage van de Deense prins Friedrich von Augustenburg. 
Uiteindelijk zal hij zich vele jaren met Kants esthetische theorie bezighou-
den.200 In Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von 
Briefen (1795) zet hij zijn positie het meest duidelijk uiteen.201 In de eerste 
plaats historiseert en politiseert Schiller Kants filosofie. Hij plaatst Kants 
ideeën in de context van de Franse Revolutie en het menselijk streven 
naar zelfbeschikkingsrecht. Daarnaast neemt hij Kants notie van het vrije 
spel van de kenvermogens in de esthetische beschouwing op om het tot 
centrum van zijn theorie te maken. In het spel blijkt de mens in staat zijn 
wezen optimaal vorm te geven. 
    Schiller werkt aan zijn esthetische theorie in de periode dat de belofte 
van de Franse Revolutie in zijn ogen de wending neemt van mogelijke 
bevrijding van het volk naar jacobijnse terreur. Schiller stelt zich dan ook 
de vraag waarom het ideaal van individuele zelfbeschikking in Frankrijk niet 
gerealiseerd kon worden. In zijn analyse legt hij een direct verband tussen 
het streven naar maatschappelijke verandering en de rol van de kunst. 
Terwijl Kant in zijn theorie van de kunst het individuele smaakoordeel tot 
uitgangspunt neemt en de kunst geen directe maatschappelijke rol toe-
dicht, is het Schiller te doen “om een algemene overdenking van de relatie 

200 Rüdiger Safranski, Schiller oder de Erfindung des Deutschen Idealismus, München: 
Carl Hanser Verlag, 2004, 356.

201 Voor de Nederlandse vertaling onder de titel Brieven over de esthetische opvoeding 
van de mens, ingeleid en geannoteerd door Aart J. Leemhuis, Kampen: Kok Agora, 
1994, is gebruikt gemaakt van de publicatie uit 1801.
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tussen gevoelens van schoonheid en de cultuur als geheel”.202 Schiller gaat 
het niet om de vraag naar ‘schoonheid’ als zodanig, maar om het morele en 
sociaal-politieke leven van de mens en de rol die schoonheid daarbij speelt, 
een breder perspectief dat onmisbaar is voor het denken over de uitgangs-
punten van het kunstonderwijs. 
    In de tweede brief stelt Schiller dat men “om het politieke probleem van deze 
eeuw daadwerkelijk op te kunnen lossen, de esthetische weg moet bewan-
delen, omdat de schoonheid leidt tot vrijheid”.203 Dit politieke probleem, dat 
wil zeggen, het gegeven dat de staat door de burgers als vreemd en onder-
drukkend wordt ervaren en de verlangde politieke vrijheid blokkeert, hebben 
de Fransen aangevat met een onmiddellijke en radicale herstructurering van 
de maatschappelijke instellingen. Naar de mening van Schiller moet dit con-
flict echter op een andere manier worden opgelost. Uiteindelijk gaat het niet 
om een politiek, maar om een cultureel probleem.
    In verrassend moderne bewoordingen beschrijft Schiller de maatschap-
pelijke werkelijkheid van zijn tijd als gekenmerkt door arbeidsdeling, speci-
alisatie en ontwrichting van bestaande sociale verbanden.204 De burgerlijke 
samenleving staat onder het dictaat van de nuttigheid. “Het gewin is het 
grote idool waaraan alle krachten herendiensten verrichten en dat door alle 
talenten moet worden geëerd. Op deze grove weegschaal heeft de geeste-
lijke verdienste van de kunst geen gewicht; berooft van iedere aanmoediging 
verdwijnt zij uit het luidruchtige circus van deze eeuw”.205 Bovendien con-
stateert hij bij de mens een verlies aan verbondenheid met de samenleving 
als geheel en daarmee ook met het totaal van zijn ontwikkelingsmogelijk-
heden. “Eeuwig gekluisterd aan een enkel stukje van het geheel, ontwikkelt 
de mens zich slechts fragmentarisch. Met eeuwig het eentonig geruis van 
het rad dat hij aandrijft in de oren, ontwikkelt de mens nooit de harmonie 
van zijn wezen, en in plaats van de ware menselijke natuur gestalte te geven, 

202 Schiller omschrijft op deze wijze het doel van zijn beschouwingen over kunst in een brief 
aan zijn vriend Christian Gottfried Körner. “(…) a general reflection on the connection 
between beautiful sentiments with culture as a whole”. Geciteerd bij Frederick Beiser, 
Schiller as Philosopher. A Re-examination, Oxford: Clarendon Press, 2005, 121-122. 

203 Friedrich Schiller, Brieven over de esthetische opvoeding van de mens, Kampen, [1801] 
1994, Brief II, 28.

204 Safranski merkt op dat onder meer Hegel, Marx, Simmel en Weber bij Schillers 
analyse zullen aanknopen. “Es gibt keine Gesellschaftsanalyse aus dieser Zeit, die 
wirkungsmächtiger gewesen wäre, als die Schillersche”. Rüdiger Safranski, Romantik. 
Eine deutsche Affäre, München: CarlHanser Verlag, 2007, 45.

205 Schiller [1801] 1994, Brief II, 26.
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wordt hij louter een afspiegeling van zijn beroep en van zijn kennis”.206 
Leefde de Griekse mens nog in maatschappelijke omstandigheden waar 
zijn natuurlijke en geestelijke mogelijkheden in harmonie tot ontplooiing 
konden worden gebracht, de moderne mens moet zijn eigen, persoonlijke 
ontwikkeling ondergeschikt maken aan de eisen van de samenleving.207

    De vraag is hoe een evenwichtige ontwikkeling van al de menselijke 
capaciteiten weer tot stand kan worden gebracht. Een herstel van de ver-
scheurde sociaal-maatschappelijke verhoudingen kan niet gerealiseerd 
worden wanneer de mens zelf niet eerst zijn innerlijke eenheid heeft her-
vonden. Een verandering van de maatschappelijke instituties lost daarom 
het probleem niet op. Er moet een middel gevonden worden buiten de 
staat en de bestaande menselijke conditie, dat als instrument kan dienen 
om “het karakter van de mensen [te] veredelen”.208 Dit middel, stelt Schiller, 
is de kunst.
    Welk effect hebben de kunsten op de geest en hoe beïnvloeden ze het 
morele en sociaal-politieke leven? In Schillers beantwoording van deze vraag 
speelt het begrip vrijheid een centrale rol. Schiller stelt dat werkelijke vrijheid 
pas ontstaat “wanneer de mens compleet is en zijn beide gronddriften zich 
ontwikkeld hebben”.209 Deze gronddriften zijn de stofdrift en de vormdrift, 
twee fundamentele en noodzakelijke krachten van de menselijke natuur.210 
De stofdrift of zintuiglijke drift heeft betrekking op de concrete, veranderlijke 
ervaringswereld van het individu en bindt de mens aan de materiële realiteit 
van het ogenblik. Ze streeft naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan 
prikkels en als zodanig is zij het ontvangende, zintuiglijke vermogen van de 
mens dat zich passief verhoudt ten opzichte van de overvloed aan indrukken 
uit de wereld. De vormdrift vertegenwoordigt het geestelijk leven van de 
mens en is er op gericht eenheid te brengen in de veranderlijkheid waarmee 
de werkelijkheid zich aandient. Tegenover de macht van de gewaarwording 
stelt zij de rede en richt haar blik op het onveranderlijke en eeuwige. Met 

206 Schiller [1801] 1994, Brief VI, 45.
207 De verhouding tussen de klassieke Griekse cultuur en de moderne tijd is een constante 

in Schillers werk. Zijn laatste grote essay Über naive und sentimentalische Dichtung 
[1795] handelt over de mogelijkheden van de moderne mens de innige band met de 
natuur die de Grieken nog hadden, te herstellen. Schillers conclusie is dat het ideaal 
van de eenheid tussen natuur en cultuur nooit gerealiseerd zal worden. Wel vormt 
het het doel waar de cultuurmens naar zal moeten blijven streven. Zie Safranski 2004, 
283-286; 418-420; Zie Heumakers 2015, 218-221.  

208 Schiller [1801] 1994, Brief IX, 59.
209 Schiller [1801] 1994, Brief XX, 117.
210 Schiller [1801] 1994, Brief XII, 76-80
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andere woorden, zij streeft naar waarheid en naar recht. Stofdrift en vorm-
drift staan dus voor zintuiglijkheid en rede.
    De menselijke cultuur heeft als verplichting stofdrift en vormdrift met 
elkaar in evenwicht te brengen. Dit is mogelijk met behulp van de speeldrift. 
In deze drift, waarin stofdrift en vormdrift samenwerken, worden de tegen-
strijdige naturen van de mens opgeheven. Afzonderlijk oefenen stof- en 
vormdrift beide druk uit op de geestesgesteldheid, de een door de wetten 
van de natuur, de ander door die van de rede. In onderlinge verwevenheid 
echter kan er een harmonisch evenwicht ontstaan, waarin de zintuiglijk-
heid wordt beheerst zonder dat haar geweld wordt aangedaan. In het spel 
geeft de mens vorm zonder dat er van dwang sprake is, waardoor de dyna-
miek van de zintuiglijke wereld behouden blijft. Spelend, wanneer de mens 
zijn beide fundamentele driften met elkaar in evenwicht brengt, is hij vrij. 
Schiller spreekt van een wisselwerking en benadrukt dat een perfecte inter-
actie tussen beide driften een ideaal zal blijven. Wel kan dit ideaal in een 
proces van onophoudelijke inspanning benaderd worden want het gevaar 
blijft dat één van de driften de ander zal domineren. 211

    De speeldrift geeft de levende mens, dat wil zeggen, de lichamelijke, aan 
de zintuiglijke wereld gebonden mens, zijn passende vorm. Schiller spreekt 
van “levende gestalte”, voor hem een ander woord voor schoonheid.212 Waar 
werkelijkheid en vorm, behoefte en wet, toevalligheid en noodzakelijkheid, 
passiviteit en vrijheid op een evenwichtige manier samenkomen, ontstaat 
schoonheid. De spelende mens richt zich naar de schoonheid en brengt 
daarmee de twee fundamentele krachten van zijn leven tot harmonie. Op 
dat moment wordt de noodzakelijke voorwaarde van het mens-zijn gere-
aliseerd. “Om het tenslotte maar eens ronduit te zeggen, de mens speelt 
immers alleen maar indien hij in de volle betekenis van het woord mens is, 
en hij is alleen maar dan geheel mens, wanneer hij speelt”.213

    Schiller brengt op deze wijze een belangrijke perspectiefverschuiving tot 
stand ten opzichte van Kant. Hij benadrukt het zelfstandige belang van de 
esthetische ervaring. Voor Kant blijft de betekenis ervan in laatste instantie 
symbolisch omdat het esthetische slechts wijst op de mogelijkheid van een 
moreel leven. Schiller daarentegen ziet in de esthetische toestand de effec-
tief gerealiseerde harmonie tussen vrijheid en noodzakelijkheid, tussen 
rede en natuur. De esthetische toestand of stemming, die hij ook als een 

211 Zie Schiller [1801] 1994, brief XIV en XV. Zie ook Beiser 2005, 139. 
212 Schiller [1801] 1994, Brief XV, 92.
213 Schiller [1801] 1994, Brief XV, 96.
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“tussentoestand” omschrijft, of als een “toestand van onbepaaldheid”, 
vervult voor hem het ideaal van humaniteit, omdat ze een situatie aanduidt 
van vrije zelfbepaling. Het gaat om een vermogen zonder enige inhoude-
lijke invulling. “In de esthetische toestand is de mens dus niets, voorzover 
men althans naar een afzonderlijk resultaat kijkt en niet naar het hele ver-
mogen, en het ontbreken van iedere specifieke bepaling in hem in aanmer-
king neemt”.214 Het is het vermogen een spel te spelen met de zintuiglijke 
rijkdom van de wereld en dat te doen op een bewuste en beheerste manier. 
Het ontwikkelen van dit vermogen impliceert een specifieke houding ten 
opzichte van de wereld, een houding van zintuiglijke ontvankelijkheid en 
geestelijke alertheid die alle mogelijke invullingen openlaat. In deze zin is 
de esthetische stemming een toestand van onbepaaldheid. Het wijst op de 
mogelijkheid een vrij en vreugdevol spel te willen spelen met de werkelijk-
heid die zich aandient, op een zelf te bepalen wijze. Deze gedachten zullen 
nog lang doorklinken in het kunstdiscours en de erbij behorende opvat-
tingen over kunstonderwijs.
    In Schillers opvatting is echter geen ruimte voor een didactische of pro-
grammatische kunst. Hij verdedigt een autonome kunst, dat wil zeggen, 
een kunst die een spel speelt met de verbeeldingskracht. Het scheppen en 
het beleven ervan zijn doel in zichzelf. Maar toch ook een kunst die haar 
autonomie met een morele waarde verbindt. Deze waarde schuilt in het 
gegeven dat ze vrijheid schept, vrijheid om keuzes mogelijk te maken. 
Precies vanwege de toestand van onbepaaldheid die het creatieve spel tot 
stand brengt, is de kunst zo waardevol. 
    Schiller blijkt een directe inspiratiebron voor het nieuwe idee van kun-
stenaarschap dat door de romantici zal worden uitgewerkt. Vooral de 
bijzondere rol die hij de kunstenaar toeschrijft zal worden omarmd. De 
kunstenaar komt namelijk model te staan voor de vrije mens in een nog 
onvrije samenleving. “Hoe beschermt de kunstenaar zich tegen de verdor-
venheid van zijn tijd die hem aan alle kanten omringen? Hij doet dit door 
het oordeel van zijn tijd te verachten. Hij moet zijn blik naar boven richten, 
naar zijn waardigheid en naar de wet; niet naar beneden, naar het geluk 
en naar de behoeften”.215 Opvallend in dit citaat is dat Schiller verwijst naar 
maatschappelijke omstandigheden. Vrijheid is niet in de eerste plaats een 
morele of filosofische kwestie maar een politieke. De opdracht van de kun-
stenaar is het om gegeven de sociaal-culturele context ruimte te scheppen 

214 Schiller [1801] 1994, Brief XXI, 122.
215 Schiller [1801] 1994, Brief IX, 61-62. 
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voor andere manieren van kijken en denken. Zoals we zullen zien, nemen de 
romantici met deze in hun ogen te beperkte opdracht geen genoegen.

2.6 Kernbegrippen van de romantische 
kunstopvatting.

De hier boven beschreven theoretische posities en de nasleep van de Franse 
revolutie vormen voor een groep jonge intellectuelen de geestelijke en poli-
tieke context wanneer ze zich in 1799 aan het begin van het universitaire win-
tersemester verzamelen in Jena.216 Trefpunt is het huis van August Wilhelm 
en Caroline Schlegel. August Wilhelm doceert er esthetiek en geschiedenis 
van de Duitse poëzie en is medewerker van de Jenase Algemeine Literatur 
Zeitung. Ook schrijft hij voor Schillers tijdschrift Die Horen. Zijn broer 
Friedrich Schlegel is al begin september uit Berlijn gearriveerd en heeft bij 
de familie zijn intrek genomen. Later melden zich ook Novalis, Ludwig Tieck 
en Dorethea Veit, de geliefde van Friedrich. Tot de vriendenkring behoren 
verder Friedrich Wilhelm Schelling die aan de universiteit lezingen natuur-
filosofie verzorgt en de studenten Johann Diederich Gries en Clemens 
Brentano. Ook Goethe bezoekt Jena in de herfst van 1799 twee maal voor 
langere perioden en treft zich met deze groep actieve jongelingen, allemaal 
betrokken bij verschillende literaire en esthetische projecten. Het tijdschrift 
Atheneum, opgezet door de gebroeders Schlegel in 1798, is er één van. Het 
zijn weken van intens debat tussen de dichters, schrijvers en filosofen over 
de rol en betekenis van de kunst in dit postrevolutionaire tijdvak. De ont-
moetingen in Jena gelden informeel als de geboorte van de Romantiek 
    Het gezelschap staat één zaak helder voor ogen: de laatste reminiscen-
ties aan de (neo)classicistische kunsttheorie moeten definitief over boord 
worden gezet. Er bestaan geen universele regels voor het maken van kunst. 
Het gaat er juist om de kunst hedendaags te maken. Ze heeft niets van doen 
met het uitbeelden van een tijdloze werkelijkheid maar zou gericht moeten 
zijn op het scheppen van een actuele zinvolle realiteit. Om die reden kan ze 
in de samenleving een revolutionaire rol vervullen. Juist in het accepteren 
van de veranderlijkheid schuilt het werkelijk nieuwe. Volgens de romantici 

216 Zie Theodore Ziolkowski, Vorboten der Moderne. Eine Kulturgeschichte der 
Frühromantik, Stuttgart: Klett-Cotta, 2006; Heumakers 2015, 225-228.
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is dit idee door Kant en Schiller nog onvoldoende recht gedaan. Kant had 
weliswaar met zijn geniebegrip duidelijk gemaakt dat de uitzonderlijke 
kunstenaar de regels opstelt om kunstwerken te beoordelen, maar deze 
regels blijven altijd verbonden met de traditie waaraan ze enkel nieuwe 
speelruimte verleent. En voor Schiller geldt dat hoewel hij aan de analyse 
van Kant de geschiedenis en de maatschappelijke context toevoegt, door 
hem de draagwijdte en de macht van de verbeelding nog te beperkt wordt 
opgevat. Schiller waarschuwt voor het ongebreideld toegeven aan de ver-
beeldingskracht.217 Volgens de romantici blijft zijn visie dan ook te zeer 
bepaald door rationele overwegingen en de gegeven historische werkelijk-
heid. Zij staan een meer omvattende fundering van de kunsten voor.  
    Het esthetisch programma dat de verzamelde vriendenkring onder-
schrijft, gaat uit van de principiële eenheid van mens en natuur. Wat de 
Verlichtingsfilosofie – met Kant als exponent – heeft gescheiden, willen de 
romantici weer verenigen. Mens en wereld, gevoel en rede moeten weer 
worden samengebracht. Deze eenheid – in romantische termen het abso-
lute – is de levende natuur. Zij vormt het overkoepelende dat uiteindelijk 
alle tegen-stellingen verenigt. Het probleem is echter dat de natuur als tota-
liteit niet kenbaar is. Toch bevindt de mens zich ten opzichte van haar wel 
in een bijzondere positie. De mensheid is, zoals Friedrich Schlegel het uit-
drukt, “de uiterste creatieve reflectie van de natuur op zichzelf”.218 In deze 
woorden ligt tevens besloten dat kunst en natuur innig verbonden zijn. De 
natuur zelf is creatief en dezelfde creativiteit huist in de kunstenaar. 
    Als onderdeel van de natuur kunnen we ons wel een beeld van het abso-
lute vormen, al weten we dat ieder beeld altijd fragmentarisch en voorlopig 
zal zijn. Onze verbeeldingskracht stelt ons hiertoe in staat. Daarom is alleen 
de kunst bij machte het absolute voelbaar te maken. “Waar de filosofie 
ophoudt, moet de poëzie beginnen”, merkt Friedrich Schlegel op.219 De 
grondslag van de werkelijkheid kan niet gedacht worden, wel kan het gevoel 
worden opgeroepen dat we onderdeel zijn van een betekenisvol geheel. Het 
gaat erom “het leven en de maatschappij poëtisch te maken”, een onderne-
ming die Novalis samenvat onder de noemer “romantiseren”.220 Dit houdt 

217 Friedrich Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung, in: Schiller: Theoretische 
Schriften, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, [1795] 2008, 809-810.

218 Geciteerd bij Heumakers 2015, 282.
219 “Wo die Philosophie aufhört, muss die Poesie anfangen”. Friedrich Schlegel, Ideen, 

in: Friedrich Schlegel, Kritische Schriften, herausgegeben von Wolfdietrich Rasch, 
München: Carl Hanser Verlag, 1956, 91.

220 “(…) die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch 
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in dat de kunstenaar in zijn werk de wereld zin en betekenis moet geven; dat 
hij, al is het slechts voor beperkte tijd, harmonie en eenheid tot stand moet 
brengen. Het is zijn taak om op een spontane manier – niet geremd door 
conventies en rationele analyses – zijn eigen gevoelens en overtuigingen op 
een zodanige manier vorm te geven dat we de ongedeeldheid van ons indivi-
duele zijn en de wereld ervaren. Het leven moet het aanzien krijgen van een 
roman, eigenzinnig, verrassend en fascinerend. 
    De wereld romantiseren betekent dus haar van samenhang en zin voor-
zien. We mogen het leven niet opvatten als een gegeven, het is een opdracht. 
Wereld en leven moeten in een proces van aanhoudende zelfschepping 
worden vormgegeven. In die activiteit ligt uiteindelijk ook de verzoening van 
mens en natuur besloten, ook al blijkt die verzoening nooit werkelijk en vol-
ledig te zijn. Het ultieme streven van de romanticus is de verloren eenheid 
van mens en wereld te herstellen. De wereld moet weer – zoals het bij de 
oude Grieken het geval was – een menselijke wereld worden, een wereld 
die als de onze wordt herkend en waarin we ons geborgen weten.221 Tegelijk 
beseffen we dat deze verzoening nooit zal worden bereikt. In die zin vinden 
we in de romantiek altijd een samengaan van enthousiasme en ironie: de 
romantische kunstenaar vervolgt vol overgave een passie waarvan hij weet 
dat die nooit volledig verwezenlijkt zal worden.222 De wereld te bezielen en 
de kloof tussen zin en realiteit te overbruggen, dat is de oneindige opdracht 
van de kunst. 
    Binnen deze context beschouwen de romantici een kunstwerk in de 
eerste plaats als een materiële vertaling van een innerlijke wereld. Zoals 
Caspar David Friedrich het stelt: de schilder moet niet alleen schilderen 
wat hij ziet, maar vooral ook wat hij in zichzelf ziet. De wereld moet zo 
worden afgebeeld dat het kunstwerk “iets zichtbaar maakt dat eigenlijk 
onzichtbaar is”.223 Wat zichtbaar wordt gemaakt is echter geen puur per-
soonlijke aangelegenheid. Door het vormgeven van zijn innerlijke leven 

machen (…)”. Friedrich Schlegel, Atheneums-Fragmente, in: Schlegel 1956, 37; Novalis, 
Vorarbeiten zu verschiedenen Fragmentsammlungen, in: Schriften, Band 2, Richard 
Paul Samuel (Hrsg.), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960, 545.

221 Friedrich Schlegel had ongeveer tezelfdertijd als Schiller zijn Über naive und 
sentimentalische Dichtung schreef Über das Studium der Griechische Poesie geschreven 
dat echter pas in 1797 zal worden gepubliceerd. Beide publicaties behandelen 
hetzelfde thema: op welke manier kan de klassieke poëzie nog als leidraad dienen voor 
de ‘moderne’ dichtkunst. Zie Heumakers 2015, 216-221.

222 Over het onvervulbare romantische verlangen zie: Jos de Mul, Het romantische 
verlangen in (post)moderne kunst en filosofie, Rotterdam: Ad. Donker, 1991.

223 Doorman 2004, 127.



102

maakt de kunstenaar tegelijk de overkoepelende natuurlijke orde ervaar-
baar. Want de betekenis en zeggingskracht van het werk is uiteindelijk 
afhankelijk van het genie van de kunstenaar, oftewel, van zijn uitzonder-
lijke, door de natuur verleende, onnavolgbare scheppingskracht. 
 

2.6.1 Autonomie

Het voor de kunstacademie later zo belangrijk wordende begrip autonomie 
speelt bij de romantici een centrale rol ook al zullen ze het zelf maar spora-
disch gebruiken.224 Zoals ik eerder heb opgemerkt, brengt Kant het begrip 
direct in verband met kunst. Voor hem is het esthetisch oordeel autonoom. 
De romantici zullen bij de bepaling van het autonomiebegrip echter niet 
alleen Kants opvatting volgen maar ook de radicalere invulling van Karl 
Philipp Moritz (1756 – 1793). 
    Moritz had al voor Kant in verschillende artikelen zijn opvatting van artis-
tieke autonomie uiteengezet.225 Uitgaande van het klassieke onderscheid 
tussen mechanische en schone kunsten stelt Moritz dat voor de bepaling 
van autonomie de tegenstelling tussen de begrippen nut en genoegen 
niet voldoende is. Ook aan de mechanische kunsten kunnen we plezier 
beleven uitgaande van het gemak dat het gebruik van nuttige voorwerpen 
ons bezorgt. Het principiële onderscheid tussen beide kunsten ligt in het 
gegeven dat schoonheid “op zichzelf een geheel vormt en in zichzelf vol-
maakt [is], en mij omwille van mijzelf genoegen biedt”.226 Dit genoegen 
schuilt in de belangeloze beschouwing van een mooi object. De schoonheid 
is gegeven met de volmaaktheid ervan, dat wil zeggen, met het feit dat alle 
delen een perfecte eenheid vormen en wel op een zodanige wijze dat we 

224 Heumakers 2015, 256.
225 De volgende artikelen zijn vooral van belang. Karl Philipp Moritz, Versuch einer 

Vereinigung aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem Begriff des in sich 
selbst Vollendeten [1785]; Über die bildende Nachahmung des Schönen [1788]; Die 
Signatur des Schönen [1793], in: K.P. Moritz, Die Signatur des Schönen und andere 
Schriften zur Begründung der Autonomieästhetik, Hamburg: Philo Fine Arts, 2009. 

226 “Bei der Betrachtung des Schönen aber wälze ich den Zwek aus mir in den 
Gegenstand selbst zurük: ich betrachte ihn, als etwas, nicht in mir, sondern in sich 
selbst Vollendetes, das also in sich ein Ganzes ausmacht, und mir um sein selbst willen 
Vergnügen gewärhrt (…).” Moritz, Versuch, 2009, 7.
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vergeten “te vragen waartoe het geheel nu eigenlijk dient”.227 Echte kunst is 
zichzelf genoeg en de vraag naar haar nut verdwijnt in de beschouwing. Het 
maken van kunst is een activiteit die zichzelf legitimeert. Moritz gaat zelfs 
zover dat hij de esthetische ervaring loskoppelt van het praktische leven en 
haar een metafysische betekenis toedicht: een schoonheidservaring maakt 
ons gevoelig voor een andere werkelijkheid. “We offeren in dat ogenblik ons 
individuele en beperkte bestaan aan een vorm van hoger bestaan op”.228 In 
onze subjectieve beleving van een kunstwerk krijgen we een hint van een 
meer fundamentele realiteit. 
    Deze gedachte valt bij de romantici in vruchtbare aarde. Zij zullen het auto-
nomiebegrip verbinden met hun natuuropvatting. Een kunstwerk is gelijk 
een levend wezen een samenhangende eenheid: elk deel heeft zijn bete-
kenis in het grotere geheel. De romantici gebruiken in dit kader veelvuldig de 
metafoor ‘organisch’: een kunstwerk kent een innerlijke kracht die effecten 
produceert. In het werk manifesteert zich namelijk het absolute dat voor 
het verstand niet te vatten is. De kunstenaar roept deze kracht tot leven. 
Dit is echter alleen mogelijk vanuit een volledig onafhankelijke positie. De 
kunstenaar mag zich niet laten leiden door wat de buitenwereld van hem 
verlangt. Zijn bijzondere perspectief op de wereld kan hij alleen tot uitdruk-
king brengen wanneer hij gevrijwaard is van politieke, religieuze of morele 
imperatieven. De kunst bezit een eigen domein en heeft een eigen verant-
woordelijkheid. Alleen wanneer ze zelfbepalend is kan ze haar bijzondere 
opdracht waar maken.  
    Met de romantiek eist de kunstenaar een autonome positie in de samenle-
ving op. Dat houdt in dat enkel hijzelf kan beslissen over de vorm en inhoud 
van zijn werk. De kunstenaar maakt uit wat, op welke wijze en met welke 
middelen tot uitdrukking wordt gebracht en daarbij vormen zijn persoon-
lijke ervaringen en opvattingen het uitgangspunt. Hegel beschrijft in zijn 
Vorlesungen über die Ästhetik de situatie waarin de kunstenaar van zijn tijd 
zich bevindt: “Het gebonden zijn aan een bijzondere inhoud en aan een 
alleen hiervoor passende wijze van uitbeelding is voor de huidige kunstenaar 
iets van het verleden waardoor de kunst een vrij instrument is geworden, dat 
hij naar de mate van zijn subjectieve vaardigheid met betrekking tot iedere 
inhoud, van welke aard ze ook moge zijn, gelijkelijk gebruiken kan”.229 Het 

227 “(…) dass ich vergesse zu fragen, wozu nun eigentlich das Ganze soll?”. Ibidem, 11.
228 “Wir opfern in dem Augenblik unser individuelles eingeschränktes Dasein einer Art von 

höherem Dasein auf”. Ibidem, 10.
229 “Das Gebundensein an einen besonderen Gehalt und eine nur für diesen Stoff passende 

Art der Darstellung ist für den heutigen Künstler etwas Vergangenes und die Kunst 
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(neo)classicistische kunstideaal verliest definitief zijn betekenis. In principe 
beslist de kunstenaar van nu af aan zelf wat hij wil verbeelden en welke 
regels hij wil volgen. Dit heeft tot gevolg dat kunst en kunstenaarschap 
opnieuw gedefinieerd moeten worden. De kunstenaars maken niet langer 
deel uit van een gegeven orde die zowel hun maatschappelijke rol als de 
artistieke conventies bepaalt, maar worden gedwongen tot reflectie op hun 
beroepsidentiteit. Dit leidt onder meer, in de woorden van kunsthistoricus 
Werner Busch, “tot een dominantie van het vormprobleem, tot een zelfbe-
zinning van de kunst op haar eigen middelen”.230 De romantische kunste-
naar stelt dat geen andere dan slechts artistieke criteria aangelegd mogen 
worden bij de beoordeling van kunstwerken. De kunst is alleen aan zichzelf 
verantwoording schuldig en die opvatting zal natuurlijk gevolgen hebben 
voor het kunstonderwijs.

2.6.2 Expressie

Uit het voorgaande is al duidelijk geworden dat de romantici kunst niet 
langer opvatten als mimesis maar in de eerste plaats als expressie. Bij het 
scheppen van kunst gaat het niet meer louter om het volgen van het door de 
traditie tot stand gebrachte concepten en regels maar om het gestalte geven 
van de diepste gevoelens. Kunst wordt opgevat als een expressie van het 
innerlijk leven van de kunstenaar. M.H. Abrams heeft deze gedachte op een 
karakteristieke manier omschreven: “In essentie is een kunstwerk een uiter-
lijke vorm van een innerlijk, het resultaat van een creatief proces dat werk-
zaam is onder de impuls van het gevoel en dat de belichaming vormt van de 
gecombineerde waarnemingen, gedachten en gevoelens van de dichter”.231 

dadurch ein freies Instrument geworden, das er nach Massgabe seiner subjectiven 
Geschicklichkeit in bezug auf jeden Inhalt, welcher Art er auch sei, gleichmässig 
handhaben kann”. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ästhetik, Band 1, Frankfurt am 
Main: Europäische Verlaganstalt, 1956, 579. 

230 “(…) kommt es zu einer Dominanz des Formproblems, zu einer Selbstbesinnung der 
Kunst auf die ihr eigenen Mittel”. Werner Busch, Das sentimentalische Bild. Die Krise 
der Kunst in 18. Jahrhundert und die Geburt der Moderne, München: Beck, 1993, 25.

231 “A work of art is essentially the internal made external, resulting from a creative 
process operating under the impulse of feeling, and embodying the combined product 
of the poet’s perceptions, thoughts, and feelings”. M.H. Abrams, The Mirror and the 
Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition, New York: Galaxy Books, 1953, 22. 
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De bijzondere geesteskracht die nodig is om wat er in het innerlijk leeft op 
een pregnante manier vorm te geven, had Kant al in verband gebracht met 
het geniebegrip. En eveneens met de natuur, want het genie is een gave van 
de natuur. Voor Kant blijven regels echter leidend, ook al worden ze door de 
geniale kunstenaar zelf geschapen. De romantici gaan een stap verder. Voor 
hen is de directe, spontane manifestatie van gevoelens uitgangspunt. Zoals 
Doorman het uitdrukt: “Spontaniteit wordt nu een waarmerk van kwaliteit, 
het is de directheid van wat zich onbemiddeld door conventies en bemoei-
enis van de rede als vanzelf aandient (…)”.232

    Toch zijn de spontane door direct gevoel gedreven uitingen van de kunste-
naar geen puur individuele verbeeldingen. Het kunstwerk brengt ook altijd iets 
onpersoonlijks tot uitdrukking, namelijk de kracht die in de natuur zelf werk-
zaam is. Het werk is het resultaat van een impuls aangestuurd door de diepste 
lagen van de natuur. Door het werk spreekt het natuurlijke, of andersom 
geformuleerd, de natuur is de uiteindelijke bron van iedere expressie van de 
mens. Wat tot uitdrukking wordt gebracht, is dat alles natuur is. Dit geeft de 
romantische kunsttheorie een kosmische betekenis: wat zich in de kunst uit-
drukt is de allesomvattende stroom van het leven.233  
    Dit verklaart ook de romantische liefde voor het fragment. Het bewuste 
subject kan nooit volledig greep krijgen op de macht van de natuur. De 
levensstroom is oneindig. Tegenover haar oneindigheid staat altijd de 
beperkte uitbeelding van de kunstenaar. Daarom zijn zowel de schets als het 
fragment voor de romantici serieus te nemen kunstuitingen. In de schets 
als spontane, zelfs door toeval gestuurde, uiting van de kunstenaar krijgt 
de natuur een directe uitdrukking. Het fragment maakt ons bewust van een 
groter geheel en roept door middel van haar open vorm de vraag op naar de 
mogelijkheid de totaliteit te vatten. Voor de romantici is ieder fragment deel 
van een groter iets. De natuur als levend geheel ligt buiten het menselijk 
voorstellingsvermogen, het is echter de taak van de kunstenaar dit besef tot 
uitdrukking te brengen.

232 Doorman 2004, 128.
233 Zie Charles Taylor, Bronnen van het zelf. De ontstaansgeschiedenis van de moderne 

identiteit, Rotterdam: Lemniscaat, [1989] 2007, 500.
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2.6.3 Verbeelding

We hebben gezien dat bij Kant in zijn analyse van de menselijke kennis 
de verbeelding een centrale plaats inneemt. Ze werd beschreven als een 
productief en creatief vermogen: ze bemiddelt bij het tot stand brengen 
van kennis en speelt ook bij schoonheidservaringen een bepalende rol. In 
navolging van Schiller verbinden de romantici het belang van de verbeel-
dingskracht met actuele culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en 
geven haar bovendien een metafysische betekenis. De burgerlijke samen-
leving produceert ontworteling en vervreemding. De toenemende ratio-
nalisering van het leven, het groeiende materialisme en de instrumentali-
sering van de natuur ontwrichten het noodzakelijke besef van eenheid en 
harmonie. De mens heeft daarom een nieuw gevoel van verbondenheid 
en totaliteit nodig.
    De verbeelding is het vermogen om dit tot stand te brengen. De diepste 
grond van de werkelijkheid kan weliswaar niet gekend worden, ze kan wel 
worden gesuggereerd. De verbeeldingskracht kan het oneindige uitbeelden, 
niet direct, maar symbolisch. Hierin ligt haar metafysische betekenis. Wat 
niet te begrijpen is, kan door de kunst in beelden worden opgeroepen. In 
zijn Gesprek over de poëzie noteert Friedrich Schlegel: “(…) alle schoonheid 
is allegorie. Juist omdat het hoogste onuitsprekelijk is, valt het enkel alle-
gorisch uit te drukken”.234 Dit is de wereld romantiseren, het scheppen van 
zin en harmonie.
    De verbeelding biedt de mogelijkheid iets nieuws voort te brengen. 
Daarom moet ze, zoals Charles Taylor benadrukt, onderscheiden worden 
van de fantasie. De laatste is namelijk louter reproductief en brengt “sim-
pelweg, misschien in een nieuwe combinatie, wat we al hebben ervaren in 
herinnering (…)”.235 De verbeeldingskracht echter schept nieuwe vormen 
waardoor wat anders buiten ons bereik zou blijven zichtbaar wordt. Ze 
maakt het mogelijk “aan het gewone een hoge betekenis, aan het alle-
daagse een geheimzinnig aanzien, aan het bekende de waardigheid van 
het onbekende, aan het eindige de schijn van het oneindige te geven”, 
zoals Novalis het formuleert.236 Hierbij gaat het om een continu proces. 

234 “(…), alle Schönheit ist Allegorie. Das Höchste kann man eben, weil es unaussprechlich 
ist, nur allegorisch sagen”. Friedrich Schlegel, Gespräch über die Poesie, in: Schlegel 
1956, 315. 

235 Taylor 2007, 502.
236 Novalis, geciteerd in Doorman 2004, 63. 
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Het verlangen naar het absolute zal nooit bevredigd kunnen worden, sim-
pelweg omdat het buiten het menselijk vermogen ligt. Toch is het streven 
ernaar voor de zingeving van het leven een noodzakelijkheid. De mens 
moet de wereld omtoveren tot een samenhangend geheel om zijn bestaan 
betekenis te kunnen geven. Door middel van de scheppende verbeeldings-
kracht is hij in staat van zijn leven een roman te maken en het op die manier 
een aansprekende vorm te geven. 
    In de woorden van Schelling is “de kunst voor de wetenschap het voor-
beeld”; de verbeelding brengt de waarheid aan het licht, dat wil zeggen, de 
onmogelijkheid de werkelijkheid intellectueel te vatten.237 In het kunstwerk 
toont zich het absolute, de eenheid van natuur en geest, maar – zoals gezegd 
– altijd slechts symbolisch en als fragment. Ieder werk is op een wezenlijke 
manier onaf. Daarom gaat het in de kunst niet om het product maar om het 
produceren. Elk werk verwijst door zijn begrensdheid naar andere moge-
lijkheden van vormgeving en stemt om die reden tot nadenken. Het kunst-
werk is een medium tot reflectie. Het zet ook aan tot werkzaamheid want 
de uitbeelding van meer dan een symbolisch fragment van de werkelijkheid 
ligt nu eenmaal buiten het bereikbare. Het eigenlijke wezen van de kunst, 
zegt Friedrich Schlegel, bestaat er uit dat ze “altijd alleen maar worden kan 
en nooit tot voltooiing kan geraken”.238 Kunst maken is een oneindige acti-
viteit. Haar ‘waarheid’ schuilt in de onophoudelijke pogingen de absolute 
harmonie te verbeelden in het bewustzijn dat dit niet zal lukken.

2.6.4 Genie

Genie is een kernbegrip van de romantische esthetica: alle aspecten komen 
hier samen. Vanaf het begin van de achttiende eeuw speelt het een belang-
rijke rol in het denken over kunst. Kant maakt de geniale kunstenaar tot 
schepper van de regels die de kunst een tijdlang zullen beheersen. Dat geldt 
ook voor Schiller. De persoonlijke emotie mag bij het maken van kunst niet 
ongeremd gevolgd worden want dat zou gelijk staan aan het streven om 
“aan de eigenzin van het verlangen en de grillen van de verbeeldingskracht 

237 Friedrich Schelling, Filosofie van de kunst, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 1996, 77.
238 “(…) das sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann”. Friedrich Schlegel, Athenäums-

Fragmente, in: Schlegel 1956, 38. 
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des te ongebreidelder toe te kunnen geven”.239 Van Schiller mogen grenzen 
overschreden worden wanneer daarbinnen het beslist noodzakelijke niet te 
vinden is, maar niet enkel ten voordele van de persoonlijke expressie.
    Zoals we gezien hebben, kijken veel romantici hier anders tegenaan. De 
individuele expressie staat bij hen juist centraal. Maar het gaat in dit geval 
om meer dan slechts het uitdrukking geven aan een bijzondere gemoeds-
toestand. De grote kunstenaar openbaart de natuur zelf. Hij is een medium 
dat de creatieve oerkracht van de natuur verpersoonlijkt. Daarom hoeft de 
kunstenaar zich aan regels niets gelegen te laten liggen: hij schept ze vrij 
met zijn kunst en weerspiegelt tegelijk de verborgen waarheden van de 
natuur. Het genie vervult in de romantische kunsttheorie een bijna mys-
tieke rol. In deze zin is hij niet van deze wereld en zijn tijd vooruit. Het is 
een gedachte die later in veel kunstenaarsbewegingen terug zal keren. 
    Het artistieke genie weet op een spontane en volstrekt originele wijze een 
beeld te scheppen dat een gevoel oproept voor de grond van ons bestaan. 
Zijn verbeeldingskracht openbaart een wereld die ons – al is het tijdelijk – 
een besef van zin en samenhang verleent. Hij kan dit doen omdat hij de 
spreekbuis van de natuur zelf is: in het genie drukt het absolute zich uit. Om 
die reden mag de kunstenaar geen restricties worden opgelegd. Hij kan zijn 
taak alleen vervullen vanuit een vrije, autonome positie waarin hij enkel zijn 
intuïtie volgt. Dit werpt de kunstenaar op zichzelf terug – en ook de kunstbe-
schouwer. In ieder modern kunstwerk gaat het, zoals Doorman opmerkt, om 
de eenzaamheid van de kunstenaar, “en tegelijk om de eenzaamheid van de 
kijker, en uiteindelijk om de eenzaamheid van alles wat geschapen is”.240 

2.6.5 Ironie

Duidelijk is inmiddels dat de romantici de verzoening nastreven van mens en 
natuur, van het eindige en het oneindige. Schiller had in zijn Über naive und 
sentimentalische Dichtung (1795) gesteld dat in de Griekse kunst de eenheid 
tussen geest en natuur nog tot uitdrukking werd gebracht – zij het op een 
ongereflecteerde manier. Voor de moderne mens is dit niet langer mogelijk. 

239 “(…) um dem Eigensinne der Begierden und den Launen der Einbildungskraft 
desto ungebundener nachgeben zu können”. Friedrich Schiller, Über naive und 
sentimentalische Dichtung, in: Schiller, Theoretische Schriften, [1795] 2008, 810. 

240 Doorman 2004, 128.
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“Zij ervoeren natuurlijk; wij ervaren het natuurlijke”.241 Met andere woorden, 
we ervaren de natuur als natuur omdat we ons van haar hebben losgemaakt. 
Het betekent dat we besef hebben van haar eeuwige veranderlijkheid. De 
moderne mens weet dat we op het eeuwig draaiende rad van het leven geen 
vat kunnen krijgen; het verlangen naar eenheid is onvervulbaar.
    Daarom rest de mens geen andere strategie dan voor zichzelf een samen-
hangende wereld te scheppen waarin hij geloven kan, wetende dat er geen 
realiteit aan beantwoordt. Het is de strategie van het ‘alsof’. Kant had deze 
notie al geïntroduceerd in relatie tot zijn esthetische ideeën. Ook al weten 
we dat bepaalde ideeën geen werkelijkheid vertegenwoordigen, ze kunnen 
desalniettemin leidend zijn voor ons denken en handelen. Schiller baseert 
vervolgens zijn begrip spel op deze gedachte. We hebben gezien dat hij 
er een bredere betekenis aan geeft. Het spel verwijst naar het menselijke 
vermogen een vrije ruimte tot stand te brengen waarin nog verschillende 
mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. Schiller legt geen inhoud en 
richting vast; het spelen zelf staat centraal.
    Ook de romantici nemen Kants idee op. Voor de romantische denkers 
vormt echter ironie het begrip om de paradoxale situatie waarin de moderne 
mens zich bevindt uit te drukken. Ze duidt het middel aan om te leven met 
het besef dat het streven naar waarheid ijdel is vanwege de fundamentele 
onbestendigheid van de wereld. Romantische ironie staat voor het scheppen 
van een illusie die vervolgens steeds weer wordt verstoord. Als methode is 
zij een continue wisselwerking tussen zelfschepping en zelfvernietiging.242 
Iedere vaststelling en visie wordt ondermijnd vanuit de gedachte dat alles 
voortdurend veranderd. Er is altijd meer dan we kunnen denken; een laatste 
interpretatie van de werkelijkheid is niet mogelijk. In deze zin is ze de ver-
taling van een ontologische visie. De ironie is een uiting van de menselijke 
ontoereikendheid. Het verlangen naar eenheid is principieel onvervulbaar: 
wij zijn onmachtig ons harmonisch in de natuur te voegen. Maar tegelijker-
tijd is de ironie een oproep ons – tegen beter weten in – niet bij die situatie 
neer te leggen. De romanticus roept op tot actie. Om verstarring en zinloos-
heid tegen te gaan moet er aanhoudend nieuwe – en voorlopige – betekenis 
geschapen worden. De kunstenaar belichaamt dit streven.
    Het alsof, het spel en de ironie staan voor drie nauw verwante antwoorden 
op de vraag hoe om te gaan met de verloren eenheid en vanzelfsprekendheid 

241 “Sie empfanden natürlich: wir empfinden das natürliche”. Friedrich Schiller, Über naive 
und sentimentalische Dichtung, in: Schiller, Theoretische Schriften, [1795] 2008, 727.

242 Zie Heumakers 2015, 274-275.
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van de wereld. Kants antwoord blijft transcendentaal, dat wil zeggen, het 
beperkt zich tot de werking van ons kennisvermogen. Wij beschouwen 
de natuur alsof ze door een centraal principe wordt aangestuurd en door 
doelmatigheid wordt beheerst; wij kennen haar bezieling en intentionaliteit 
toe. Het alsof als creatief principe is een kwaliteit van ons voorstellingsver-
mogen, de werkelijkheid staat er los van.  
    Het begrip spel krijgt bij Schiller een historische en maatschappelijke bete-
kenis. Het begrip staat voor het vermogen tot vrije zelfbepaling en dit is geen 
puur theoretische aangelegenheid. De spelende mens geeft vorm aan zijn 
humaniteit. En ook al zal dit ideaal van menszijn nooit volledig gerealiseerd 
worden, werkzaam kan dit spel zeker zijn. Belangrijk is dat het spel in zichzelf 
genoeg is. Enkel “de vrijheid om te zijn wat hij moet zijn”, wordt de mens hier 
aangereikt.243 Binnen een gegeven context opent de spelende mens moge-
lijkheden maar legt hij zich op geen enkele uitkomst vast. 
    Tegenover de lichtheid van Schillers spel, vormt de romantische ironie 
een doodernstige aangelegenheid. Al geldt ook hier dat niets kan worden 
vastgelegd omdat elke benadering van de werkelijkheid voorlopig en frag-
mentarisch is, toch past het ironiebegrip in een metafysisch schema. Er is 
sprake van een kosmisch verhaal: het gaat om het onmogelijke streven in 
contact te treden met het absolute. Dit maakt elke ironische uiting tot een 
serieuze zaak. De kunst krijgt daarmee een verheven positie, belangrijker 
dan filosofie en wetenschap. Alleen de kunst is bij machte de oorspronke-
lijke identiteit van natuur en geest, van onbewuste activiteit en bewustzijn 
te verbeelden. Zoals Schelling het formuleert: “wat de filosoof (…) in de 
eerste act van het bewustzijn al uiteen laat gaan, en vervolgens ontoegan-
kelijk voor elke beschouwing is, wordt door het wonder van de kunst uit 
haar producten teruggekaatst”.244 

2.7. Conclusie

Aan het eind van de achttiende eeuw voltrekt zich een fundamentele 
omwenteling in het denken over kunst. Het in dit hoofdstuk beschreven 
theoretische discours betreft het debat over esthetica in Duitsland. Het is 

243 Schiller 1994, Brief XXI, 122. 
244 Schelling 1996, 79.
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van belang op te merken dat ook in Engeland – zoals we in het volgende 
hoofdstuk zullen zien – een overeenkomstige ontwikkeling plaats vindt. Er 
ontstaat een nieuw idee van kunstenaarschap en dit idee moet theoretisch 
worden onderbouwd. De invloed van dit kunstbegrip reikt tot vandaag de 
dag en heeft het denken over kunstonderwijs vergaand bepaald.
    Het nieuwe zelfbeeld van de kunstenaar komt op als reactie tegen de 
regeldwang van de (neo)classicistische kunstopvatting. De academie draagt 
deze opvatting dan ook steeds meer uit. Het geheel van vaardigheden, 
regels en ideeën dat de aankomende kunstenaar krijgt aangeleerd, wordt in 
toenemende mate als belemmerend ervaren voor de artistieke ontplooiing. 
Kunst kan alleen ontstaan wanneer de persoonlijke levenservaringen van de 
maker het uitgangspunt vormen. Daarmee verzet de kunstenaar zich tegen 
de traditionele functies van kunst als representatie, volksopvoeding en eco-
nomische dienstbaarheid. Hij eist autonomie: de kunst moet onafhankelijk 
zijn van externe, dat wil zeggen, van niet tot haar interne logica behorende 
factoren. Het gaat in de kunst, om met Moritz te spreken, enkel om haar 
eigen innerlijke volmaaktheid. In analogie met de natuur zullen de romantici 
zeggen dat het kunstwerk uit zichzelf groeit.
    De loskoppeling van directe maatschappelijke functies maakt de kunst 
tot een vrij zwevend domein. Haar zin en betekenis moeten op een nieuwe 
manier worden gefundeerd. Als reactie op het functieverlies wordt de 
positie en status van de kunstenaar verbonden met het scheppen van 
richtinggevende regels (in het geval van Kant), met een historische en 
antropologische opdracht (in het geval van Schiller) of met metafysische 
zingeving (in het geval van de romantici). Het gevolg is dat de kunst op 
gespannen voet komt te staan met de gegeven maatschappelijke realiteit 
– en met de traditionele academie in het bijzonder. Het nieuwe zelfbeeld 
geeft de kunstenaar een verheven positie en maakt het problematisch zijn 
activiteiten nog langer te zien als een professie waarvoor een gedegen 
opleiding vereist is. Kunst ontstaat uit de activiteiten van het alleen aan 
zichzelf verantwoording verschuldigd genie. Dit leidt tot de scheiding van 
kunst en ambacht. Maatschappelijke nuttigheid behoort niet langer tot 
het takenpakket van de kunstenaar. Zoals we zullen zien zal deze kwestie 
de discussies over kunst en kunstenaarschap tot op heden bepalen.
    In dit hoofdstuk stonden de theorieën centraal zoals deze door kunste-
naars en filosofen zijn ontwikkeld ter begrip en legitimatie van de nieuwe 
maatschappelijke positie van de kunst. De burgerlijke samenleving die zich 
eind achttiende en begin negentiende eeuw manifesteert, schept andere 
maatschappelijke verhoudingen en dwingt tot een nieuw zelfbegrip van de 
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kunstenaar. Kant, Schiller en de romantici zijn de hoofdrolspelers in deze 
onderneming. Ondanks hun onderlinge verschillen hebben ze beslissend 
bijgedragen aan het tot stand komen van een nieuw, romantisch idee van 
kunst en kunstenaarschap.
    Toch zal de directe invloed van het nieuwe discours op de krachtsverhou-
dingen tussen staat, kunstenaars en academie vooralsnog beperkt zijn. Zoals 
in het volgende hoofdstuk duidelijk wordt, oefent het nieuwe kunstbegrip 
in de negentiende eeuw vertraagd een praktische invloed uit. In Nederland 
is dit zelfs pas het geval in de twintigste eeuw. Zowel de overheidspolitiek 
ten aanzien van het kunstonderwijs als de filosofie en organisatie van de 
academies zullen voorlopig nog geen spectaculaire veranderingen onder-
gaan. Wel is al snel duidelijk dat de kunstenaars een andere houding tegen-
over de academie aannemen. Van een instituut dat eens het boegbeeld was 
van het emancipatiestreven van de kunstenaar is het in de ogen van veel 
kunstenaars verworden tot een obstakel in de ontplooiing van het werkelijk 
kunstenaarschap. De kunstenaars hebben een ander idee ontwikkeld over 
hun maatschappelijke rol dan staat en academie. De spanning tussen deze 
drie domeinen is sindsdien een fundamenteel gegeven.
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Wereldtentoonstelling Londen 1851, fotograaf onbekend.
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3. De academie tussen 
romantiek en markt

3.1 De veranderde maatschappelijke positie 
van de kunstenaar

Het romantisch kunstbegrip zal de academies in Europa niet onmiddellijk 
veranderen. In Duitsland is de romantische beweging in eerste aanzet de 
aangelegenheid van een kleine groep jonge dichters en filosofen in een 
beperkte geografische ruimte, de driehoek Berlijn – Jena – Dresden. Er 
zijn weliswaar meerdere kunstenaars die hun opvattingen delen maar het 
praktische effect van hun inzichten is beperkt. In andere landen zal het 
niet anders zijn. Zoals we in dit hoofdstuk zullen zien, duurt het decennia 
voordat romantische ideeën aanleiding geven tot aanpassingen in de orga-
nisatie en werkwijze van de kunstacademies – en dan nog gaat het om 
marginale hervormingen. De staat blijft de academies bezien vanuit het 
representatieve en economische belang van de kunsten. Het veranderde 
zelfbeeld van de kunstenaar heeft op de overheid vooreerst geen invloed. 
Het enige directe gevolg van het romantische kunstbegrip is dat de afstand 
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tussen kunstenaars, academie en staat zich vergroot.
    De nieuwe zelfopvatting van de kunstenaar weerspiegelt een veranderde 
maatschappelijke realiteit. Met de ontwikkeling van de burgerlijk-kapitalis-
tische samenleving verzelfstandigen zich de kunsten tot een eigen maat-
schappelijk domein. Kunst krijgt een eigen functie en eigen regels en cri-
teria. Echter, wat de rol van kunst in een verder functioneel gestructureerde 
samenleving zou moeten zijn, is allesbehalve duidelijk. Haar autonomie is, 
zoals Camiel van Winkel het formuleert, de kunst opgedrongen, toen de kun-
stenaars hun “van God gegeven opdrachtgevers verloren en voor een ano-
nieme markt moesten gaan werken”.245 De kunstenaar komt hiermee in een 
bijzondere positie te verkeren want zijn niet direct op functie georiënteerde 
activiteit maakt hem tegelijk ‘vrij’ en maatschappelijk gemarginaliseerd.246 
De romantische kunsttheorie is dan ook op te vatten als een reflectie op deze 
situatie: op welke wijze kan de kunst haar nieuwe maatschappelijke positie 
denken en legitimeren? We hebben gezien dat de romantici de vrijheid en 
autonomie uiteindelijk metafysisch proberen te grondvesten. In hun visie 
kan de kunst ons een suggestie geven van het absolute. 
    In deze maatschappelijke constellatie worden twee samenhangende ont-
wikkelingen zichtbaar: kunstenaar wordt een zelfstandig en vrij beroep en, 
ten tweede, wordt de kunstmarkt de nieuwe habitat van de kunstenaar. 
    Het ontstaan van de eerste academie in Florence kan worden gezien wordt 
als een fundamentele stap in de vorming van een zelfstandige beroepsgroep. 
Een onderscheiden en erkend beroep heeft een eigen opleiding nodig. De 
verdere ontwikkeling van het instituut kunstacademie bevestigde, zoals we 
gezien hebben, de bijzondere status van de beeldende kunstenaar: eerst een 
langdurige en een met veel theorie beladen opleiding maakte het voor de 
kunstenaar mogelijk erkenning en aanzien te verwerven. Theorie vormt de 
onderscheidende kwaliteit met de ambachtsman.
     Met de romantiek veranderde de situatie. In het nieuwe zelfbeeld van de 
kunstenaar is een opleiding niet langer nodig omdat – zoals Heinse stelde 
– kunst niet geleerd kan worden zoals men rekenen leert. Kunst wordt een 

245 Camiel van Winkel, Enkele notities over de autonomie van de kunst, in: Marie-Josée 
Corsten, Christianne Niesten, Huib Fens, Pascal Gielen (red.), Autonomie als waarde. 
Dilemma’s in kunst en onderwijs, Amsterdam / Tilburg: Valiz / Fontis Hogeschool voor 
de kunsten, 2013, 141. 

246 Martin Damus schrijft: “Als ‘freie Künstler’ sind sie freier als andere Menschen, 
allerdings nur aufgrund der Tatsache, das ihnen kein definierter Platz in der 
bürgerlichen Gesellschaft zukommt”. Martin Damus, Funktionen der Bildende Kunst 
im Spätkapitalismus, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1973, 173.
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zaak van innerlijke gedrevenheid, van genie. Het kunstenaarschap wordt niet 
langer opgevat als vakmanschap, maar als een roeping. De bijzondere indi-
vidualiteit van de kunstenaar wordt het uitgangspunt. Dit houdt in dat het 
beroep niet langer ondubbelzinnig te bepalen valt. Iedereen die wil, kan zich-
zelf kunstenaar noemen; als beroep valt het niet af te schermen.247 
    De romantische kunstenaar vat zichzelf in eerste instantie op als iemand 
die zijn individuele ingevingen vormgeeft. Kunstwerken worden dan ook 
gezien als het resultaat van een, zoals Norbert Elias het uitdrukt, “zelfonder-
vraging van een enkele mens”.248 Het accent komt te liggen op het vermogen 
van de kunstenaar zijn innerlijke wereld tot uitdrukking te brengen. Vanaf 
de Romantiek is de kunstenaar alleen zichzelf en de kunst iets verplicht. 
Daarmee zondert hij zich af van de maatschappij maar krijgt hij tegelijkertijd 
een bijzondere positie toegewezen. Als vrij producent van beelden binnen 
een op doelmatigheid en economisch nut gerichte burgerlijk-kapitalistische 
samenleving vertegenwoordigt hij het ideaal van het tot uitdrukking brengen 
van persoonlijk ideeën en gevoelens. 
    De geestelijke vrijheid van de kunstenaar spiegelt echter zijn maatschap-
pelijk geïsoleerde positie. De kunstenaar ziet zichzelf in veel gevallen als 
antipode van de op burgerlijke waarden gerichte samenleving. Hij koes-
tert andere waarden en vat zichzelf op als kritische commentator van de 
bestaande orde. Zijn streven is niet in de eerste plaats gericht op een verze-
kerde maatschappelijke positie, maar op individuele autonomie en de vrij-
heid zich op een zelfgekozen manier in zijn werk te manifesteren – eventueel 
onder acceptatie van een behoeftig bestaan. Daarom presenteert kunsthis-
toricus Oskar Bätschmann in zijn boek Ausstellungskünstler Asmus Carstens 
(1754 – 1798) als de eerste moderne kunstenaar. Carstens wijst namelijk 
de “slavernij” van een staatsbetrekking aan de academie van Berlijn af ten 
gunste van een vrij bestaan als kunstenaar.249 In zijn correspondentie met 
de directeur van de academie Friedrich Anton Heinitz, merkt hij op dat hij 

247 Erkende vrije beroepen als artsen, notarissen, architecten, advocaten, ingenieurs 
worden door eigen beroepsorganisaties erkend en gecontroleerd, zijn onderhevig 
aan gedragscodes, kennen een specifieke professionele ethiek, hebben eigen 
rechtscolleges en oefenen door vastgelegde eisen controle uit op de toegang tot het 
beroep. 

248 “Hier beruht also das jeweilige Kunstwerk in hohem Masse auf der Selbstbefragung 
eines einzelen Menschen (…)”. Norbert Elias, Mozart. Zur Soziologie eines Genies, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991, 65.

249 Oskar Bätschmann, Ausstellungskünstler. Kult und Karriere im modernen Kunstsystem, 
Köln: DuMont, 1997, 64-68; Zie ook Pevsner [1940] 1973, 193-197.
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“niet de Berlijnse academie toebehoort, maar de mensheid (…)”.250 De vrij-
heid van de moderne kunstenaar om zijn beroep naar eigen inzicht vorm te 
geven geldt zijn innerlijke roeping – en hij realiseert daarmee tegelijk een 
hoger doel. Dit maakt het kunstenaarschap sinds de romantiek tot een vrij 
zwevende professie in de marge van de moderne samenleving.  
    De nieuwe beroepsidentiteit heeft echter niet alleen betrekking op zijn 
artistieke creativiteit, maar evenzeer – en dit is de tweede ontwikkeling 
– op zijn relatie tot het publiek. Dit is vanaf nu een onbepaalde en ano-
nieme bevolkingsgroep. Het betekent dat er van de kunstenaar een andere 
vorm van presentatie van zijn kunst wordt vereist. Maar ook van zichzelf. 
De moderne kunstenaar is een ‘tentoonstellingskunstenaar’.251 Hij moet zelf 
zijn werk een podium verschaffen, toegang tot publiciteitsmedia verkrijgen, 
zichzelf op een attractieve wijze presenteren en potentiële kopers zien 
te interesseren. De verhoudingen met zijn collega’s veranderen hiermee 
ingrijpend. Zoals Bätschmann opmerkt: “De tentoonstelling als forum van 
mededinging en arena van strijd om aandacht verscherpte de concurren-
tiestrijd tussen de kunstenaars”.252 Het beroep kunstenaar omvat vanaf de 
Romantiek meer dan alleen het maken van kunstwerken. Hij voert geen 
opdracht meer uit, maar maakt iets vanuit zichzelf en moet dat werk ver-
volgens zien te verkopen.
    Zo wordt de kunstmarkt een voorwaarde voor het bestaan van de 
moderne kunstenaar. Het ontstaan van een kunstmarkt maakt het de 
kunstenaar mogelijk zich onafhankelijk op te stellen van zijn traditionele 
opdrachtgevers en zijn eigen opvattingen en ideeën te volgen. Natuurlijk 
komen hier nieuwe economische beperkingen en afhankelijkheden voor in 
de plaats. Als autonome kunstproducent wordt hij afhankelijk van kunsthan-
delaren, galeries en agenten. Toch brengt dit de kunstenaar meer vrijheid. 
De socioloog Niklas Luhmann drukt dit als volgt uit: “Het zich richten op 

250 “I wish to tell your Excellency that I do not belong to the Berlin academy but to 
mankind (…)”. Geciteerd bij Pevsner [1940] 1973, 197.

251 Bätschmann heeft dit begrip geïntroduceerd om het nieuwe type kunstenaar aan te 
duiden dat sinds het midden van de achttiende eeuw de hofkunstenaar langzamerhand 
vervangt. Als omvattende aanduiding voor deze nieuwe vorm van kunstenaarschap 
prefereer ik de term romantische kunstenaar omdat de tentoonstellingspraktijk waar 
hij naar verwijst al voor de romantiek voorkwam. Voor mij maakt de filosofische 
achtergrond van de romantiek een wezenlijk onderdeel uit van de omwenteling die 
zich voltrekt.  

252 “Die Ausstellung als Forum eines Wettbewerbs und als Arena eines Kampfes um 
Betrachtung verschärfte den Konkurrenzkampf unter den Künstlern”. Bätschmann 
1997, 10.
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de markteconomie geeft de kunst, dat moet men niet onderschatten, zeer 
veel meer vrijheid dan het steunen op mecenassen zoals kerken, vorsten 
of heersende adellijke families”.253 De markt maakt de kunstenaar tot ‘vrije’ 
kunstenaar.  
    Kortom, de maatschappelijke positie en het zelfbeeld van de kunstenaar 
veranderen vanaf het eind van de achttiende eeuw ingrijpend. De romantiek 
levert nieuwe concepten om de veranderde situatie van de kunsten te duiden 
en te begrijpen. Met deze veranderingen wijzigt zich ook het speelveld waar 
de academie deel van uitmaakt. Toch blijft het effect van het romantisch 
kunstbegrip op de kunstonderwijspolitiek van de staat vooralsnog nagenoeg 
nihil. Zoals we zullen zien komen de impulsen om het kunstonderwijs te 
reorganiseren uit een andere hoek. Zo brengt de Wereldtentoonstelling van 
1851 aan het licht dat het – in de woorden van Pevsner – met de vormgeving 
van industriële producten ongeveer vijftig jaar na de “ingehouden waardig-
heid van de neoclassicistische decoratie” tot een “monstrueuze smaakver-
gissing” is gekomen.254 Het verval wordt in vele publicaties in alle landen van 
Europa geconstateerd en roept de vraag op hoe het gesteld is met de oplei-
ding van tekenaars en ontwerpers. Is met de opkomst van de industriële 
productie de traditionele verbondenheid van kunst, ontwerp en decoratie 
niet uit het zicht geraakt? 
    Met de romantiek lijkt de kunst haar eigen weg ingeslagen te zijn, onaf-
hankelijk van het vormgevings- en handwerkonderwijs. Nu wordt de staat 
herinnerd aan het belang van de kunst voor economie en nijverheid. De 
nationale overheden zullen uit nationale trots, maar vooral met het oog op 
internationale handelsmogelijkheden alles in het werk stellen om de kunst- 
en nijverheidsopleidingen te verbeteren. Niet de autonome uitdrukking van 
een individuele zienswijze is voor de staat van belang, maar de bijdrage 
die de kunstenaar kan leveren aan het tot stand brengen van hoogwaardig 
vormgegeven handelswaar. 
    In dit hoofdstuk zal ik de veranderingen in het kunstonderwijs in de negen-
tiende eeuw in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Engeland bespreken. Vanuit 

253 “Die Anlehnung an die Wirtschaft gibt der Kunst, das sollte man nicht unterschätzen, 
sehr viel mehr Freiheit als die Anlehnung an Mäzene wie Kirchen oder Fürsten oder 
führende Adelshäuser”. Niklas Luhmann 1995, 266.

254 “It is not only to us that most of the articles on show, as they are fully illustrated in 
the volumes of the great catalogue, seem tokens of a monstrous lack of taste hardly 
believable only fifty years after the restrained dignity of Neo-Classic decoration, but 
this alarming contrast was just as evident to enlightened contemporaries”. Pevsner 
[1940] 1973, 248. 
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welke overwegingen gaat de staat zich bemoeien met het kunstonderwijs? 
En hoe reageren de kunstenaars vanuit hun nieuw verworven romantische 
zelfbeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen en de overheidsinitia-
tieven? Ook zal ik aandacht besteden aan diverse kunstenaarsgroepen die 
vanuit kunstideologische en markt-gerelateerde overwegingen gezamenlijk 
op het bestaande kunstonderwijs reageren. Om de spanningsverhouding 
tussen kunsttheorie en praktisch kunstonderwijs duidelijk te maken begin ik 
echter met de kunstacademie van München. Daar heeft namelijk romantisch 
filosoof Friedrich Schelling als secretaris de opdracht gekregen een nieuwe 
constitutie te schrijven.

3.2 De koning, de filosoof en de 
kunstacademie van München 

De nieuwe koning van Beieren, Maximilian Joseph I, gaf in 1802 te kennen 
de sinds 1770 bestaande academie in München tot een staatsinstelling te 
willen maken. De academie leed een nooddruftig bestaan en de koning was 
van mening dat het instituut een stimulerende rol zou moeten spelen bij de 
bevordering van industrie, handel en ambacht, en bovendien zou moeten 
bijdragen aan de vorming van smaak en goede zeden.255 De nieuwe consti-
tutie van de academie werd door Schelling geschreven en in 1808 onderte-
kend door de koning. 
    Voor Schelling is het opheffen van het dualisme tussen natuur en vrijheid 
het uiteindelijke doel, zij het dat dit doel enkel op een symbolische manier 
voelbaar gemaakt kan worden. Dat is wat de kunst vermag. Voor het men-
selijk begrip zal de eenheid altijd een mysterie blijven; alleen in het kunst-
werk kan de mens ervaren dat er een absolute grond bestaat voor natuur 
en bewustzijn. Symbolisch kan het laatste en ultieme beginsel van de wer-
kelijkheid – dat zich als eenheid van bewustzijn en zijn buiten de realiteit 
van het bewustzijn bevindt – verschijnen in het kunstwerk. Dit is mogelijk 
omdat de kunstenaar in zijn scheppende activiteit gestuurd wordt door een 
kracht die zijn individuele en bewuste wil te boven gaat. “Het basiskarakter 

255 Ekkehard Mai, Problemgeschichte der Münchener Kunstakademie bis in die zwanziger 
Jahre, in: Tradition und Widerspruch. 175 Jahre Kunstakademie München, München: 
Prestel Verlag, 1985, 103-143.
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van het kunstwerk is (…) een bewusteloze oneindigheid. De kunstenaar 
schijnt in zijn werk, naast hetgeen hij er met duidelijke bedoeling ingelegd 
heeft, als het ware instinctmatig een oneindigheid te hebben afgebeeld, die 
voor een eindig verstand onmogelijk te vatten is”.256 De kunstenaar blijkt in 
Schellings filosofie een instrument van een hogere macht. Kunst en religie 
worden nauw met elkaar verweven.257 De kunst is het hoogste product van 
de menselijke geest omdat daarin de intuïtieve verbondenheid spreekt met 
het diepste wezen van de werkelijkheid.  
    Op het praktische niveau van een kunstopleiding impliceert dit dat de aan-
komende kunstenaar niet te veel in de weg moet worden gelegd. Hij moet 
leren de diepste natuur in zichzelf tot spreken te brengen. Anders gezegd: 
hij moet enkel zijn eigen genie volgen. De vraag is wat er van Schellings 
kunstfilosofische ideeën terug te vinden is in de constitutie van de nieuw 
opgerichte, koninklijke academie. Heeft hij zijn invloedrijke positie kunnen 
gebruiken om zijn romantische opvattingen over kunst richtinggevend te 
maken voor het nieuwe instituut? 
    Wanneer we de constitutie en het curriculum van de academie nader 
bekijken, wordt de spanning tussen de esthetisch-filosofische uitgangspunten 
en de praktisch-pedagogische invulling van het studieprogramma onmiddel-
lijk duidelijk. De constitutie stelt dat de studie in de kunsten een persoon-
lijk karakter moet hebben: de ontwikkeling van de student behoort centraal 
te staan. Zo schrijft Schelling: “We willen het onderwijs in zijn verschillende 
onderdelen niet door een leerplan vastleggen, wanneer de aard der zaak 
dat niet verdraagt; veeleer willen we de gehele vrijheid en levendigheid 
behouden, die in het bijzonder bij kunst zo noodzakelijk en wezenlijk is”.258 
“Vrijheid en levendigheid” zijn voor de kunst noodzakelijk en daarom moet 
het mogelijk zijn van vastgestelde systemen af te wijken. Het gaat er niet om 
een “gelijkvormig mechanisme” toe te passen, maar “de studenten zoveel 

256 “Der Grundcharacter des Kunstwerks ist also eine bewustlose Unendlichkeit. Der 
Künstler scheint in seinem werk ausser dem, was er mit offenbarer Absicht darein 
gelegt hat, instinktmässig gleichsam eine Unendlichkeit dargestellt zu haben, welche 
ganz zu entwickeln kein endlicher Verstand fähig ist”. Friedrich Schelling, System des 
transcendentalen Idealismus, Hamburg: Meiner Verlag, [1800] 1982, 290.

257 Zie Schelling 1996. 
258 “Wir wollen den Unterricht in seinen verschiedenen Theilen hier, wo es sich mit der 

Natur der Sache nicht verträgt, durch keinen bestimmten Lehrplan bedingen; viermehr 
wollen Wir, das ihm ganz die Freiheit und Lebendigkeit erhalten werde, die besonders 
bei der Kunst so nothwendig und wesentlich ist”. Konstitution der königlichen Akademie 
der bildende Künste, [1808] in: Tradition und Widerspruch: 175 Jahre Kunstakademie 
München, herausgegeben von Thomas Zacharias, 1985, 327-328.
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mogelijk vrijheid te laten, hun bijzondere talent en de eigenaardigheden van 
hun mening over de dingen” tot uiting te laten komen.259 Het is de verant-
woordelijkheid van de student zijn talenten zelf tot ontplooiing te brengen. 
Verder wordt gesteld dat de academie niet alleen een “Lehr- und Bildungs-
anstalt” zou moeten zijn, maar ook “een kunstenbond of gemeenschap”.260 
Daarvoor is discussie en het uitwisselen van verworven theoretische en 
praktische inzichten, ook met kunstenaars van andere landen, noodzakelijk. 
Doel is dat “wat zich overal in de kunsten voordoet, te behouden”.261

    Uit dit alles blijkt dat Schelling – zoals Heinse ruim dertig jaar eerder 
had bepleit – de student en zijn belevingswereld meer ruimte wil geven. 
De constitutie spreekt echter ook over de noodzaak voor de staat zich met 
het kunstonderwijs in te laten. De bevordering van kunst en cultuur wordt 
uitdrukkelijk gedefinieerd als een staatsopgave. De kunst krijgt een uitge-
sproken rol toebedeeld in het tot stand brengen van een nieuwe culturele 
en geestelijke eenheid. Dat bij de invulling van de nagestreefde eenheid 
de Beierse koning en Schelling verschillende visies zullen hebben gehad, 
ligt voor de hand. De koning spreekt in de preambule van de constitutie 
expliciet over het bevorderen van het nationale eenheidsgevoel (“National-
Geschicklichkeit”) en uit de verwachting dat de academie stimulerende 
effecten zal hebben voor industrie en handwerk.262 Schellings doelstel-
ling de innerlijke beleving van de student tot uitgangspunt te nemen lijkt 
hiermee op gespannen voet te staan.
    Daar komt nog bij dat de door de koning benoemde directeur van de 
academie Peter von Langer een nagenoeg classicistisch model voor het cur-
riculum presenteert. In grote lijnen overeenkomstig Sulzers beschrijving van 
het onderwijs uit de achttiende eeuw wordt ook in München het kopiëren 
van gipsmodellen, oude meesters en de natuur de basis van het leerplan. 
Daarnaast is theorie een vast programmaonderdeel: lessen anatomie en 
perspectief nemen een belangrijke plaats in en er worden lezingen over 

259 “Der Lehrer soll daher keinen gleichförmigen Mechanismus aufkommen, sondern 
vielmehr dem Zöglinge so viel möglich Freiheit lassen, sein besonderes Talent, und 
die Eigenheiten seiner Ansicht der Gegenstände, so wie die Art, sie nachzuahmen, 
zu zeigen, um das Gute dieser Eigenheiten begünstigen, dem Fehlerhaften aber 
entgegenwirken zu können”. Ibidem, 328.

260 “Ungeachte der Verbindung dieser Zwecke und der daraus folgenden doppelten 
Ansicht der Akademie als einer Lehr- und Bildungs-Anstalt, und als einer 
Kunstverbindung oder Gesellschaft, soll jedoch der erste Zweck als der wichtigste und 
vornehmste betrachtet werden”. Ibidem, 327.

261 “(…) was überall in den Künsten sich hervorthut, zu erhalten”. Ibidem, 332.
262 Ibidem, 332.
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mythologie gegeven. Ook bestaat er een systeem van prijstoekenningen met 
een Prix-de-Rome als hoofdprijs. De belangrijkste verschillen met het onder-
wijs aan de Parijse academie van een eeuw eerder zijn de erkenning van 
de landschaps- en dierschilderkunst als genre en het gegeven dat er op de 
academie daadwerkelijk geschilderd wordt. Kortom, een curriculum dat voor 
individuele invulling zeer beperkt ruimte biedt.  
    Ondanks de door Schelling gebezigde romantische taal in de constitutie 
blijft de onderwijspraktijk van de Münchense academie klassiek gestruc-
tureerd. Kennelijk gaan de nieuwe metafysische noties probleemloos 
samen met de oude praktijk. Zoals zal blijken, blijft dat nog vele decennia 
het geval. Uiterst langzaam zullen romantische ideeën invloed krijgen op 
de organisatie en inrichting van het kunstonderwijs. Zoals Pevsner heeft 
aangetoond blijft het onderwijs gebaseerd op (neo)classicistische uit-
gangspunten, en zeker niet alleen in Duitsland. “De regering ondersteunde 
academische kunstenaars; hierdoor groeide hun reputatie en het aantal 
studenten. Als gevolg ontstond een gestaag groeiend overschot van acade-
mische geschoolde kunstenaars aangewezen op succes bij een burgerlijke 
klasse met een onbepaalde smaak”.263 

3.3 Groepsvorming als remedie tegen 
sociaal isolement

Schelling spreekt in de constitutie over het streven de academie om te 
vormen tot een werkgemeenschap, een samenwerkingsverband. De vrijheid 
om iedere student zich in overeenstemming met zijn eigen talenten op een 
persoonlijke manier te laten ontwikkelen, verdraagt zich niet met een strikte 
en stugge onderwijsorganisatie. Daarom staat hem een gemeenschap van 
gelijkgestemden voor ogen die in vrijheid en gezamenlijkheid werken aan 
het hoge ideaal van de kunsten.    
    Zijn visie is ten nauwste verbonden met de ontwikkeling van de auto-
nome beroepspraktijk van de kunstenaar. Ik heb er al op gewezen dat sinds 
het eind van de achttiende eeuw de kunstenaar zijn geprivilegieerde positie 

263 “The governments supported academic artists; and this made academies grow in 
reputation and in numbers of students. This caused an ever-increasing over-supply 
of academically trained artists relying on success with a bourgeois class of indistinct 
taste”. Pevsner [1940] 1973, 222-223.
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als hofkunstenaar verliest. De kunstenaar komt in een nieuwe sociaal-eco-
nomische realiteit terecht. Economisch wordt zijn situatie in toenemende 
mate onzeker omdat hij zijn traditionele verbondenheid met kerk en aris-
tocratie kwijt raakt. Als reactie op zijn maatschappelijke marginalisering 
heeft hij twee mogelijkheden: of hij oriënteert zich op het academisme en 
zoekt zijn publiek in burgerlijke kringen of ontwikkelt een sterk antibur-
gerlijk sentiment. De romantische kunstenaar kiest ervoor maatschappelijk 
een afzijdige positie in te nemen.264 
    Omdat voor vele kunstenaars de academie als een voor de beroepsgroep 
leidend instituut heeft afgedaan, ontstaan er vormen van zelforganisatie, 
“Sozialität der Solitären” (het sociaal-zijn van de solitairen), zoals Hans 
Peter Thurn het uitdrukt.265 Kunstenaars vormen groepen, soms zelfs leefge-
meenschappen, op grond van gemeenschappelijke overtuiging en gedeelde 
doelstellingen om zowel een verder isolement tegen te gaan als om hun 
anti-burgerlijke protest kracht bij te zetten. In deze zin kan de ontwikkeling 
gezien worden als een nieuwe stap in het emancipatieproces van de kunste-
naar. De kunstenaar maakt zich los uit bestaande inperkende verbanden en 
eist de mogelijkheid op zelf zijn beroepsbeeld te bepalen. Op dit punt wijken 
de vormen van zelforganisatie ook fundamenteel af van samenwerkingsver-
banden als gilden en academies. Eerst de ontbinding van deze structuren – 
of in het geval van de academie de afwijzing ervan – maakt het mogelijk dat 
de kunstenaar zijn autonomie ontwikkelt, dat wil zeggen, dat de artistieke 
zelfbepaling het uitgangspunt wordt van zijn beroepsbeeld.266  
    De vorming van groepen of collectieven is in de meeste gevallen exclu-
sief – vindt door coöptatie plaats – maar niet sterk bindend. Ze is geba-
seerd op een krachtig individualisme wat inhoudt dat ‘lidmaatschap’ geen 
strikte confirmatie van uitgangspunten en regels betekent. Er bestaat over-
eenkomstig het organische maatschappijbeeld van de romantici een zekere 
losheid in de organisatie. Tussen groepsvorming en individualisme heerst 
een continue spanning. Wel delen de kunstenaars een specifiek esthetisch 
programma dat vaak door middel van een manifest of proclamatie in de 
openbaarheid wordt gebracht. Deze geschriften verwoorden de noodzaak 
tot vernieuwing van de kunst en richten zich tegen de lege esthetiek van de 
academies. Daarbij maken ze veelal gebruik van romantische noties. Ze staan 
een nauwere verbinding tussen kunst en leven voor en stellen dat alleen de 

264 Pevsner (1973) beschrijft deze ontwikkeling uitvoerig in hoofdstuk 5, 190-242. 
265 Hans Peter Thurn, Bildmacht und Socialanspruch. Studien der Kunstsociologie, 

Opladen: Leske + Budrich, 1997, 81.
266 Zie Thurn 1997, 83; Luhmann 1995, 270 e.v.



127

totale persoonlijkheid van de kunstenaar uitgangspunt bij het maken van 
kunst kan zijn. Thurn wijst verder op de relatief jonge leeftijd van de leden 
van een kunstenaarsgroep, meestal tussen de 25 en 30 jaar.267 Het geeft aan 
dat er in de meeste gevallen van een overgangsfase in de kunstenaarsprak-
tijk sprake is: de samenwerking in een groep is voor de leden behulpzaam 
bij het ontwikkelen van een kunstenaarsidentiteit en het opbouwen van een 
bijpassende praktijk. Daarna vervolgt men zijn eigen weg.   
    Sinds het begin van de negentiende eeuw hebben zulke kunstenaars-
groepen, -bewegingen of -kolonies een belangrijke rol gespeeld die soms 
nog doorklinkt in hedendaagse kunstenaarsinitiatieven. De meest opval-
lende zijn de Nazareners, de School van Barbizon en de Prerafaëlieten maar 
ook de Nederlandse situatie komt in het onderstaande aan bod. In het vol-
gende hoofdstuk zullen we vervolgens zien hoe later het gemeenschapsidee 
bij het Bauhaus een fundamentele rol gaat spelen.

3.4 De Nazareners

De romantische revolutie blijft de eerste decennia van de negentiende eeuw 
vooral een filosofische aangelegenheid. Eerst na 1820 zullen er in de organi-
satie van het Duitse kunstonderwijs hervormingen worden doorgevoerd die 
met het romantische denken in verband kunnen worden gebracht. In de loop 
van de eeuw zullen overeenkomstige veranderingen ook in andere landen 
ingang vinden. Het betreft de invoering van Meisterklassen (meesterklassen), 
een vervolgopleiding voor een kleine groep getalenteerde studenten, die zich 
in een eigen atelier onder persoonlijke begeleiding van een meester, verder 
kan ontwikkelen. Pevsner noemt het de belangrijkste vernieuwing in het 
kunstonderwijs in de negentiende eeuw, al voegt hij eraan toe dat het gehele 
onderwijssysteem nauwelijks van inhoud en didactiek verandert.268   
    Het idee wordt voor het eerst gelanceerd in 1820 door de nieuw 
benoemde directeur van de academie van Düsseldorf, Peter Cornelius. 
Zijn aan de Pruisische minister van onderwijs gerichte hervormingsvoor-
stel voor de academie bevat verschillende nieuwe elementen. Hij stelt drie 

267 Thurn wijst op typische kenmerken die kunstenaarsgroepen of –bewegingen 
karakteriseren. Thurn 1997, 92-110. 

268 Zie Pevsner [1940] 1973, 227-228.
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klassen voor, die elk meerdere jaren in beslag zullen nemen. De eerste 
twee zijn hoofdzakelijk gewijd aan tekenen, zowel naar gipsmodellen als 
naar levend model, verder aan geometrie en perspectief, en vanaf de 
tweede klas eveneens aan schilderen. In de derde klas, kent de student 
meer vrijheid, zodat hij zijn natuurlijke bijzonderheid en onafhankelijk-
heid vrij kan ontwikkelen. Daar kan de student aan eigen composities 
werken en als assistent betrokken worden bij het werk van zijn meester.269     
Het hervormingsplan komt echter, vanwege politiek oponthoud, pas jaren 
later en met de nodige aanpassingen tot uitvoering.270  
     Het is van belang kort in te gaan op de achtergronden van Cornelius’ 
voorstel, omdat het niet gebaseerd is op een persoonlijk ontwikkeld inzicht, 
maar voortkomt uit het gedachtengoed van jonge kunstenaars die zich ver-
zetten tegen het bestaande academieonderwijs. In 1808 besluit een aantal 
studenten van de Weense kunstacademie onder leiding van Franz Pforr 
en Friedrich Overbeck uit onvrede met het aangeboden, streng classicis-
tische onderwijs, een groep op te richten die zich buiten de academie op 
het tekenen toelegt. De groep doopt zichzelf, naar de schutspatroon van de 
schilders, de Lukasbund en kiest haar voorbeelden uit de laatmiddeleeuwse 
en renaissancekunst. Wanneer de Weense academie, na een sluiting van 
enkele maanden als gevolg van de Napoleontische bezetting van de stad, 
haar onderwijs hervat, worden de Lukasbroeders niet meer toegelaten. Het 
merendeel van de groep besluit vervolgens naar Rome te vertrekken, waar 
ze een leefgemeenschap opzetten in een verlaten klooster. Een bescheiden 
gemeenschapsleven naar middeleeuws voorbeeld vormt daarbij hun ideaal, 
sterk gebaseerd op christelijk romantische uitgangspunten.271

    In Rome oefenen de Lukasbroeders een sterke aantrekkingskracht uit op 
jonge Duitse kunstenaars. Vanaf 1811 zullen zich met vaste regelmaat nieuwe 

269 Zie Pevsner 1973, 215-216.
270 Wanneer het meesterklassysteem gerealiseerd wordt, voor het eerst in 1826 in 

Düsseldorf op initiatief van Wilhelm von Schadow, wordt er in de meeste gevallen 
uitgegaan van een voorbereidende opleiding die verdeeld is in drie klassen. Na deze 
opleiding, die vaak zes tot acht jaar kan duren, bestond voor getalenteerde studenten 
de mogelijkheid zich verder te bekwamen in een meesterklas. Zie Ekkehard Mai, 
Die deutschen Kunstakademien im 19. Jahrhundert. Künstlerausbildung zwischen 
Tradition und Avantgarde, Köln Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2010, 121-132.

271 Voor een uitgebreide behandeling van de achtergronden, opvattingen en interpretaties 
van de Nazareners, zie: Rudolf Bachleitner, Die Nazarener, München: Verlag Heyne, 
1976; Herbert Schindler, Nazarener – Romantischer Geist und christliche Kunst im 19. 
Jahrhundert, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1982; Christa Steinle / Max Hollein, 
Religion Macht Kunst. Die Nazarener, Ausstellungskatalog, Köln: Verlag Walther König, 
2005.
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leden bij de groep voegen, onder wie Peter Cornelius, Wilhelm von Schadow, 
Ludwig Schnorr von Carolsfeld, Ferdinand Olivier en Philipp Veit, de stiefzoon 
van Friedrich Schlegel. De gemeenschap wordt vanaf het eind van de negen-
tiende eeuw in kunsthistorische publicaties aangeduid als De Nazareners, 
vanuit het idee van een enigszins afgezonderde broeder gemeenschap en een 
sterke oriëntatie op het katholieke geloof.272  
    De Nazareners waren sterk gekant tegen het classicistische schoonheids-
ideaal en de daarop gebaseerde academische vorming. In hun ogen betrof 
het een holle, uiterlijke schoonheid die geen relatie had met de persoonlijk 
beleefde realiteit. Alleen een kunst die “uit de diepten van het liefhebbende 
gemoed ontspringt” en die “zelfs door de rijkste fantasie” niet vervaardigd 
kan worden, zoals Von Schadow opmerkt, kan de waarachtigheid van het 
leven uitdrukken.273 De Nazareners streven het ideaal van een ware kunst na, 
een kunst die ten nauwste verbonden is met de christelijke levensopvatting. 
Kunst en religie zijn, als uitingen van een diep gevoelde innerlijke waarheid, 
intrinsiek met elkaar verweven.274 Deze verwevenheid, die in de ontwikke-
lingen sinds de Renaissance gaandeweg verloren is gegaan, moet in een 
nieuwe kunst opnieuw tot uitdrukking worden gebracht. 
    Om het onpersoonlijke karakter van het academieonderwijs te overwinnen, 
kan volgens de Nazareners het middeleeuwse meester-leerling systeem als 
voorbeeld dienen. Studenten zouden over een eigen atelier moeten kunnen 
beschikken en op basis van een persoonlijke relatie met een meester individuele 
instructie moeten ontvangen. In een dergelijke omgeving kan de student zich 
het noodzakelijke vakmanschap het best eigen maken en kunnen zijn persoon-
lijke talenten optimaal tot gelding worden gebracht. Opmerkelijk is dat tijdge-
noot Goethe naar aanleiding van de Nazareners schrijft: “Voor de eerste keer 
wil het geval in de kunstgeschiedenis dat belangrijke talenten het verkiezen zich 
achterwaarts te ontwikkelen, in de schoot van de moeder terug te keren en zo 

272 Zie Rainer Metzger, Fragmente aus der Zukunft, in: Steinle / Hollein 2005, 43-44. 
273 “(…) den tiefen des liebenden Gemüthes entspringt [und] welches selbst die reichste 

Phantasie nicht ersetzt”. Wilhelm von Schadow geciteerd door Cordula Grewe, 
Objektivierte Subjectivität: Identitätsfindung und religiöse Kommunukation im 
nazarenischen Kunstwerk, in: Steinle / Hollein 2005, 78.

274 De verwantschap tussen kunst en religie wordt door de romantici veelvuldig 
gethematiseerd. Schleiermacher had in zijn Über die Religion. Reden an die Gebildeten 
unter ihren Verächtern (1799) de terugkeer naar de christelijke religie als remedie 
aangeprezen voor het beperkte, rationele verlichtingsdenken. In hetzelfde jaar merkt 
Novalis op: “Nur die Religion kann Europa wieder aufwecken und die Völker sichern”. 
(geciteerd door Christa Steinle in Steinle / Hollein 2005, 32). Daarbij zal Friedrich 
Schlegel zich in 1808 bekeren tot het katholicisme.
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een tijdvak in de kunst te funderen”.275 
    De betekenis van de Nazareners voor de ontwikkeling van het academie-
onderwijs in Duitsland is erin gelegen dat hun opvattingen over kunst en 
samenleving perfect passen in het streven van de Duitse staten een nieuw 
nationaal bewustzijn tot stand te brengen. Opnieuw lopen kunstenaars- en 
staatsbelang parallel en wellicht daarom hebben hun ideeën effect. De defi-
nitieve nederlaag van Napoleon in 1815 maakt dat in Pruisen en Beieren de 
vormgeving van de nieuwe staat met enthousiasme wordt aangevat. Aan 
de hand van de academie van München is reeds aangegeven hoe in Beieren 
al voor de napoleontische nederlaag het besef leefde dat goed georgani-
seerd kunstonderwijs een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het 
stimuleren van industrie en nationale gemeenschapszin. Na 1815 wordt 
de noodzaak hiervoor extra sterk gevoeld, vooral ook in Pruisen, omdat bij 
het Congres van Wenen de Pruisische staat een enorme gebiedsuitbreiding 
heeft gekregen. Het Rijnland is onder meer onderdeel van de Pruisische 
staat geworden.
    De kunsthistoricus William Vaughan beschrijft in zijn artikel over de 
Düsseldorfer academie de Meisterklasse als “een toentertijd behoedzaam 
geconstrueerd proces om de controle over de professionele praktijk uit te 
breiden”.276 Vaughan wijst erop dat na 1815 in de Duitse staten een proces 
van toenemende professionalisering op gang komt dat tot doel heeft het 
hoger onderwijs verder onder overheidstoezicht te brengen. “Nauwgezet 
gecontroleerd door machtige, juridisch geschoolde overheidsbureaucraten 
was het onderwijssysteem erop gericht de subversieve stemmingen tegen 
te werken die in het kielzog van de Franse Revolutie waren ontstaan en die 
door democratisch gezinde ‘demagogen’ in de periode van de bevrijdings-
oorlog (1809 – 14) waren aangewakkerd”.277 Volgens hem is de meester-
klas een voorbeeld van dit overheidsstreven. De gevorderde student staat 

275 “Der Fall tritt in der Kunstgeschichte zum erstenmal ein, dass bedeutende Talente Lust 
haben, sich rückwärts zu bilden, in den Schoss der Mutter zurückzukehren und so eine 
Kunstepoche zu begründen”. Goethe geciteerd in Beat Wyss, Die ersten Modernen, in: 
Steinle / Hollein 2005, 155.

276 “(…) a carefully constructed process for extending the control of professional practice 
at the time”. William Vaughan, Cultivation and control: the ‘Masterclass’ and the 
Düsseldorf Academy in the nineteenth century, in: Rafael Cardoso Denis & Colin Trodd 
(eds.), Art and the academy in the nineteenth century, Manchester, 2000, 151. 

277 “Closely controlled by powerful legally-trained government bureaucrats the system 
was intended to counter the subversive tendencies that had emerged in the wake of 
the French Revolution and had been inflamed by democratically-minded ‘demagogues’ 
during the period of the war of Liberation (1809-14)”. Vaughan 2000, 151.



131

direct onder de persoonlijke invloed van de meester en wordt als assistent 
betrokken bij diens beeldende praktijk. In het geval van Cornelius betekende 
dit dat zijn studenten in München meewerkten aan grootschalige, door de 
staat gefinancierde, publieke muurschilderingen.
    Meisterklassen worden na 1820 gaandeweg in de meeste Duitse acade-
mies ingevoerd en het zijn de Nazareners die de belangrijkste academies 
gaan leiden of er docent worden. Zo zal Von Schadow Cornelius als directeur 
in Düsseldorf opvolgen, wanneer deze in 1824 de opvolger wordt van Langer 
in München. Veit wordt directeur in Frankfurt en Schnorr von Carolsfeld in 
Dresden.278 De opvattingen van de Nazareners sluiten kennelijk aan bij denk-
beelden over Bildung van de overheid en in het kunstonderwijs. 
    Vaughan interpreteert de introductie van de meesterklas te eenzijdig en 
te instrumenteel als een vooropgezette strategie van de staat om greep te 
krijgen op de kunst want de Nazareners zijn niet van meet af aan loyaal 
geweest aan de heersende staatsideologie. Zij hadden juist vanuit een diep 
gevoelde romantische overtuiging de bestaande academies de rug toe-
gekeerd. Deze overtuiging was gebaseerd op de gedachte dat het unieke 
talent en de bijzondere persoonlijkheid van de student tot ontwikkeling 
gebracht moeten worden, niet gehinderd door vastliggende structuren en 
tradities. Een leeromgeving, gebaseerd op een persoonlijke band met de 
meester, levert volgens hen de oplossing. De filosofie van de Nazareners 
benadrukte zowel de subjectiviteit van de kunstenaar als het streven naar 
integratie in een werkgemeenschap.
    Het lijkt alsof de Nazareners zich hebben geleend voor een politiek 
van sociale controle en gezag bevestigende beeldproductie middels het 
kunstonderwijs. In werkelijkheid blijken hun eigen opvattingen echter goed 
te passen in de op dat moment heersende staatsraison. Zoals de belangen 
van de kunstenaars in Florence in de zestiende eeuw congrueren met het 
staatsbelang, zo zijn de opvattingen en de beeldtaal van de Nazareners 
in te voegen in het streven van de Duitse staten naar het vormgeven en 
verbreiden van een nieuw nationaal bewustzijn. Veel kunstenaars, maar 
ook gezagsdragers gingen in die jaren uit van een organische staatsopvat-
ting, waarin kunst een belangrijke rol vervulde. De romantiek, zo schrijft 
Frederic Beiser in zijn gezaghebbende Enlightenment, Revolution, and 
Romanticism (1992), had destijds zelfs als belangrijkste doel “de wederge-
boorte van de Duitse cultuur en het publieke leven (…). De jonge romantici 
kenden een enorme betekenis toe aan kunst, die zij zagen als de sleutel tot 

278 Zie Pevsner [1940] 1973, 214-216.
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een sociale en politieke regeneratie van Duitsland”.279 Het Bildungsideaal 
dat met Schillers in hoofdstuk 2 besproken eis tot een esthetische opvoe-
ding toonaangevend was geworden, betrof het hele onderwijs maar was 
met zijn accent op zelfverwerkelijking van het individu bij uitstek toepas-
baar op de kunstenaar.
    Wat de hervormingen van het beeldende kunstonderwijs betreft, werden 
niet alleen in vele Duitse steden stilaan Meisterklassen ingevoerd, ook 
in andere landen was dit het geval. In Wenen, waar twee Nazareners als 
docenten waren benoemd, kwamen in 1852 drie Meisterklassen tot stand. 
In Antwerpen was dit al gebeurd in 1846, en Florence volgde in 1860.280 
Deze institutionele veranderingen kunnen als een vertraagd en beperkt 
effect van de romantische revolutie worden beschouwd, maar deze aan-
passingen in het curriculum van de academies hebben geen baanbrekende 
invloed gehad op de overheidspolitiek aangaande het kunstonderwijs. De 
Meisterklassen betroffen slechts een kleine groep studenten in de laatste 
fase van hun studie. Het overgrote deel van het curriculum bleef in alle aca-
demies gebaseerd op classicistisch georiënteerde onderwijsprincipes. 

3.5 Frankrijk: de École des Beaux- Arts en 
de Romantiek

Vond er in Duitsland een geestelijke omwenteling plaats zonder noemens-
waardige institutionele gevolgen, in Frankrijk werden de ontwikkelingen 
gedicteerd door politieke gebeurtenissen. De Revolutie van 1789 radicali-
seerde in de daarop volgende jaren tot een beweging die een fundamentele 
breuk met de bestaande samenleving nastreefde. Veel staatsinstellingen 
werden opgeheven of gereorganiseerd. Ook de gilden werden in 1791 
afgeschaft en daarmee verdween het eeuwenoude opleidingssysteem voor 
handwerklieden. Binnen de academie was het nijverheidsonderwijs door 

279 “(…) the rebirth of German culture and public life (…). The young romantics 
ascribed enormous importance to art, which they saw as the key to social and 
political regeneration in Germany”. Frederick Beiser, Enlightenment, Revolution, 
and Romanticism. The Genesis of Modern German Political Thought 1790 – 1800, 
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1992, 227-239 (227).

280 Pevsner [1940] 1973, 216-217.



133

de toenemende aandacht voor de ‘vrije’ kunsten al gemarginaliseerd.281 In 
1793 werd vervolgens ook de Académie Royale opgeheven. 
    Op 25 oktober 1795 wordt de academie heropgericht, zij het onder een 
andere naam en als deel van een meer omvattend instituut, het Institut de 
France. De beeldende kunst, aanvankelijk ondergebracht in de sectie litera-
tuur, wordt in 1816 als Académie des Beaux-Arts een zelfstandig onderdeel 
van het instituut. De Académie draagt de bestuurlijke en administratieve 
verantwoordelijkheid voor het kunstonderwijs, het lesgeven is de taak van 
een op zichzelf staande instelling, de École des Beaux-Arts.
    In werkelijkheid echter blijft de Académie des Beaux-Arts directe invloed 
uitoefenen op het artistieke en onderwijskundige beleid van de École. Omdat 
ze gemachtigd is de aanstellingen van académiciens te verzorgen en tevens 
de supervisie heeft over de jaarlijkse Prix-de-Rome en andere competities 
van de École, kan ze haar stempel op artistieke beslissingen blijven drukken. 
Met name Antoine Quatremère de Quincy, in 1816 benoemd tot Secrétaire 
Perpétuel van de Académie, wordt, zoals Boime het uitdrukt, de “incarnatie 
van de despotische academiebestuurder”.282 Gedurende zijn ambtstermijn, 
die voortduurt tot 1839, wordt de style historique sterk gestimuleerd en elke 
romantische invloed heftig bestreden.  
    In het Napoleontische Frankrijk van het begin van de negentiende eeuw 
gelden romantische opvattingen als mystiek en anti-Frans. Louis-Simon 
Auger, lid van het Institut de France, verklaart dat de romantici “mystieke 
poëzie aan een volk hebben gepresenteerd dat in mystiek nooit iets anders 
heeft gezien dan een onderwerp voor vermaak en epigrammen”.283 Met 
andere woorden, de romantiek past niet bij het Franse volk. Madame de 
Staëls studie van de Duitse filosofie en literatuur van die tijd, De l’Allemagne, 
wordt dan ook met groot wantrouwen bekeken. Napoleon zal het boek 

281 Gebaseerd op (neo)classicistisch gedachtengoed vindt er al een toenemende 
‘academisering’ van het onderwijs plaats. De academies richten zich in de loop van 
de achttiende eeuw meer en meer op de ‘hoge’ kunst en schenken minder aandacht 
aan het nijverheidsaspect van de opleiding. Ze veranderen gaandeweg van een 
opleiding die als aanvulling diende op het leerproces van de kunstenaar-handwerker 
in de werkplaatsen van hun meester tot een instituut dat zich voornamelijk richt op de 
scholing ‘vrije’ kunstenaars. Zie Pevsner [1940] 1973, 219-220. 

282 “(…) the incarnation of the despotic academician (…)”. Albert Boime, The Academy and 
French Painting in the Nineteenth Century, London: Phaidon Press, 1971, 6. Zie ook 
Pevsner [1940] 1973, 199-200. 

283 “(…) have presented mystical poetry to a people who have never seen in mysticism 
anything but a subject for pleasantries and epigrams (…). Geciteerd in Hugh Honour, 
Romanticism, London 1979, 51.
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verbieden omdat daarin een hem onwelgevallig positief beeld van Duitsland 
wordt geschilderd.284 Toch is haar werk van grote betekenis voor de ver-
spreiding van romantische ideeën in Frankrijk, met name onder schrijvers 
en dichters. Voor de beeldende kunsten, die in De l’Allemagne slechts zij-
delings aan bod komen, heeft de bataille romantique minder ingrijpende 
gevolgen. Ondanks het feit dat Delacroix, de meest spraakmakende schilder 
uit de eerste helft van de negentiende eeuw, zich openlijk tot romantische 
opvattingen bekent, blijft het onderwijs nagenoeg onaangeroerd door deze 
ideeën. Classicistische overtuigingen zullen de academische leerstellingen 
tot ver in de negentiende eeuw blijven bepalen.
    Niet alleen de sterke classicistische traditie in Frankrijk maakt de aca-
demie immuun voor romantische invloeden, ook de specifieke relatie tussen 
de private ateliers van vooraanstaande kunstenaars en de École des Beaux-
Arts doen dat. Tot ver in de negentiende eeuw richten de ateliers zich naar 
de artistieke opvattingen van de École omdat ze fungeren als vooropleiding 
voor de toelating aan dit prestigieuze instituut. 
    Van oudsher hebben leerlingen hun opleiding in de ateliers van kunste-
naars gekregen. Daar ligt het gewicht van het Franse kunstonderwijs. In de 
ateliers worden de studenten intensief geschoold en de besten onder hen 
klaar gestoomd voor de concours des places, de test om officieel aan de 
academie – en later de École – te worden ingeschreven. De concurrentie 
voor toelating is groot. Als gevolg hiervan heeft de studie aan de academie 
in de loop der tijd steeds meer het karakter gekregen van een vervolgop-
leiding, een studie waar op hoog niveau tekenen en theorie wordt gegeven 
– en waar kan worden gedongen naar de Prix-de-Rome.285 Jean Antoine 
Gros, die het belangrijke atelier van Jacques-Louis David heeft overge-
nomen, verklaart onomwonden: “Het is mijn taak kunstenaars te vormen 
en ze op kosten van de overheid naar Italië te sturen”.286 
    In de ateliers – Boime noemt voor heel Frankrijk het aantal van 103 publieke 
en private ateliers in 1831 – wordt een intensief programma gevolgd en is 
de onderlinge competitie bijzonder scherp.287 Het aantal leerlingen in een 

284 De L’Allemagne verschijnt in 1810 maar wordt kort na publicatie in beslag genomen. 
Het zal na Napoleons verbanning naar Elba in 1814 opnieuw verschijnen.

285 Sinds 1863 is de deelname aan de Prix-de-Rome opgesteld voor alle Franse burgers 
jonger dan dertig jaar, ongeacht hun vooropleiding. Om werkelijk een kans op deze 
prijs te maken is het echter van groot belang aan de École te studeren en daadwerkelijk 
les te krijgen van de académiciens die de jury uitmaken. Boime 1971, 23.

286 “My job is to mould artists and send them to Italy at the government’s expence”. 
Geciteerd in Boime 1971, 23.

287 Ibidem, 52.
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werkplaats varieert van enkele tientallen tot ruim honderd in het atelier van 
Paul Delaroche.288 Het onderwijs in de ateliers is over het algemeen op een-
zelfde manier georganiseerd. De leerlingen zijn in diverse klassen onderver-
deeld waartussen uitgesproken hiërarchische verhoudingen bestaan. Hoe 
lang een leerling in een bepaalde klas verblijft, is afhankelijk van het oordeel 
van de meester. Zowel de ateliers als de École baseren zich op dezelfde peda-
gogische principes. Het kopiëren van klassieke voorbeelden is en blijft het 
uitgangspunt. Modeltekenen wordt onveranderd beschouwd als de moeder 
van alle artistieke arbeid omdat daar de natuurlijke verhoudingen zich in de 
meest gecompliceerde vorm voordoen. Om die reden wordt modeltekenen 
ook gezien als een absoluut noodzakelijk onderdeel van de opleiding van 
landschapschilders.289 In grote lijnen volgt het onderwijs nog steeds acht-
tiende-eeuwse principes. 
    Toch gaan romantische denkbeelden een rol spelen. Dit blijkt onder meer 
uit het gegeven dat in het onderwijs de schets een zelfstandige betekenis 
krijgt toebedacht. Het schetsen wordt in de ateliers – weliswaar afhanke-
lijk van de opvattingen van de meester – gaandeweg als tegenhanger van 
het kopiëren opgevat. Het maken van schetsoefeningen wordt gestimu-
leerd omdat de meesters uit de expressie en directheid van de schets de 
originele kwaliteiten van een leerling denken te kunnen afleiden. Charles 
Gleyre bijvoorbeeld houdt zijn leerlingen een uitgesproken romantische 
stelregel voor: “Doe geen beroep op andere bronnen dan die van jezelf”.290 
Ook binnen de École gaat het schetsen een belangrijker plaats innemen. 
Sinds 1817 wordt in de voorronde van de Prix-de-Rome competitie een 
geschilderde schets (esquisse peinte) van het te maken werk als inzending 
geaccepteerd. Toch blijft de schets binnen het onderwijsprogramma van de 
École slechts een stap op weg naar een voltooid schilderij.291   
    Rond het midden van de eeuw zijn de ateliers van Charles Gleyre – die in 
1843 de leerlingen van Delaroche had overgenomen toen deze naar Rome 
vertrok – en Thomas Couture bijzonder populair. Dit ondanks het feit dat 
beide geen académicien zijn. Ze houden er vrijere opvattingen op na wat 

288 Delaroche had het atelier van Gros overgenomen in 1838. Zijn atelier behoorde tot de 
meest succesvolle, gemeten aan het aantal Prix-de-Rome winnaars. Zie Boime 1971, 
56.

289 In de loop van de negentiende eeuw wordt het landschap steeds belangrijker in de 
hiërarchie van genres. Zie Pevsner [1940] 1973, 233-235; Boime 1971, 55, 59-60, 147-
148. 

290 “Do not draw on anyone’s resources but your own”. Geciteerd bij Boime 1971, 60.
291 Zie Boime 1971, 37-41.
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betreft pedagogiek, stijl en onderwerpkeuze dan gangbaar in de École. Het 
is een indicatie voor het feit dat de ideeën over kunst en kunstonderwijs 
aan het veranderen zijn.
    Gleyre legt in zijn onderwijs andere accenten zonder zich echter geheel 
van de academische traditie te verwijderen. Hij beschouwt het landschap als 
een belangrijk genre in de schilderkunst en stelt veel belang in de Grand-Prix 
voor landschapschilderkunst.292 Daarbij moedigt hij zijn studenten aan buiten 
te gaan werken. Hij stimuleert ze nieuwe uitdrukkingsvormen te zoeken en 
persoonlijker werk te maken, maar blijft tevens het academische uitgangs-
punt verdedigen dat zij de volledige beheersing van de schilderstechniek 
moeten bezitten alvorens zich aan spontane experimenten over te geven. 
Dat Gleyres onderwijs hogelijk wordt gewaardeerd, ook door studenten die 
zich inmiddels ver van de academische maatstaven hebben verwijderd, blijkt 
uit het gegeven dat Renoir, Sisley, Bazille en Monet ook na het succes van de 
Salon des Refusés (1863) zijn atelier blijven bezoeken.293 
    Couture, die Manet en Puvis de Chavannes als studenten heeft, zet zich 
af tegen de intellectuele benadering van de École: “Zorg ervoor eerst alle 
materiële procedures onder de knie te hebben; denk dan aan niets en maak 
met een open blik en gevoelige geest datgene wat in je opkomt”.294 Hij hecht 
groot belang aan de schets en is van mening dat de directheid en sponta-
niteit ervan zichtbaar moeten blijven in het uiteindelijke werk. “Besteed 
drie minuten om naar een ding te kijken en één om het te schilderen”, is 
een bekende stelregel van hem.295 Omdat Couture zich openlijk distantieert 

292 Er bestonden naast de jaarlijkse Prix-de-Rome verschillende kleinere competities aan 
de Ecole. Zo werden er prijzen uitgeloofd voor diverse soorten portrettekeningen en 
werd er in 1817 een Grand Prix ingesteld voor landschapschilderkunst. Zie Goldstein 
1996, 59-61 ; Boime 1971, 19.  

293 De Salon de Refusés (1863) is een tentoonstelling van werken die door de officiële 
jaarlijkse Parijse Salon waren geweigerd. Met het argument dat hij, na protesten 
van de kunstenaars, het publiek over deze zaak een mening wil laten vormen gelast 
Napoleon III de organisatie van een alternatieve tentoonstelling. De expositie – met 
werk van onder meer Courbet, Pissaro, Manet, Whistler, Jongkind – wordt massaal 
bezocht en ondervindt scherpe kritiek van critici en publiek. Toch vormt ze ook een 
eerste officiële presentatie van nieuwe ontwikkelingen in de beeldende kunst. Zie 
Albert Boime, The Salon de Refusés and the Evolution of Modern Art, Art Quaterly 32, 
1969. 

294 “Make sure first of all that you have mastered material procedures; then think of 
nothing and produce with a fresh mind and hearty spirit whatever you feel like doing”. 
Geciteerd bij Boime 1971, 69.

295 “Give three minutes to looking at a thing, and one to painting it”. Geciteerd bij Boime 
1971, 74.
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van de École is de Prix-de-Rome voor veel van zijn studenten geen nastre-
venswaardige doel meer. Zijn atelier is een belangrijk toevluchtsoord voor 
kunstenaars die een onafhankelijke positie zoeken ten opzichte van het 
artistieke establishment.296 
    Bovenstaande maakt duidelijk dat er buiten de École ontwikkelingen 
gaande zijn die de onaantastbare positie van het instituut in twijfel trekken. 
Het verzet tegen de academische onderwijstraditie komt in 1861 op een 
radicale en tegelijk praktische manier tot uitdrukking in de opening van 
het ‘vrije atelier’ van Gustave Courbet. Courbet had al eerder de aandacht 
getrokken toen hij in 1855 zelf een presentatie organiseerde van eigen werk 
– en werken van onder andere Ingres – omdat zijn schilderijen geweigerd 
waren voor de Salon van dat betreffende jaar. Bij die gelegenheid publiceert 
hij ook zijn statement Realisme waarin hij stelt dat hij “uitgaande van een 
grondige kennis van de traditie, een redelijk besef van eigen onafhankelijk-
heid en individualiteit” nastreeft.297 
    Wanneer Courbet de vestiging van een nieuw atelier aankondigt, geeft 
hij echter blijk van een verdergaand standpunt. Daar heet het: “Er bestaan 
geen scholen, er bestaan alleen maar schilders. (…). Daarom kan ik niet de 
pretentie hebben een of andere school te openen, leerlingen te hebben of 
een of andere artistieke traditie te onderwijzen. Ik kan alleen aan andere 
kunstenaars, die mijn medewerkers zijn en niet mijn studenten, de methode 
uiteenzetten met behulp waarvan zij, naar mijn mening, schilder kunnen 
worden: ik kan slechts de werkwijze die ik vanaf het begin zelf heb gevolgd, 
verder geven, want men is volkomen vrij zijn eigen individualiteit te volgen 
en te zoeken naar die vorm van uitdrukking die het best past bij ieders bij-
zondere temperament”.298 Courbet verwoordt hier het romantische idee 

296 Boime benadrukt in zijn boek vooral de continuïteit die er in zijn opvatting bestaat 
tussen de ontwikkelingen in de École en de ateliers, en het ontstaan van de moderne 
kunst. Het feit dat Monet, Manet, Sisley en anderen hun opleiding in de bekende 
ateliers en/of de École hadden genoten leidt bij hem tot de conclusie dat er geen 
radicale breuk bestaat tussen de negentiende eeuwse avant-garde en de academische 
traditie. Op Boimes visie wordt kritiek geleverd door Charles Rosen en Henri Zerner in 
Romanticism and Realism. The mythology of Nineteenth Century Art, London/Boston: 
Faber & Faber, 1984, 227-228 en door Goldstein 1996, 129-130, 180-182.   

297 “(…) from a complete knowledge of tradition, a reasoned sense of my own 
independence and individuality”. Gustave Courbet, in Art in Theory 1815 – 1900. An 
Anthology of Changing Ideas, Charles Harrison, Paul Wood, Jason Gaiger (ed.), Oxford: 
Harrison & Wood, 1998, 372.

298 “There can be no schools: there can only be painters. (…). I cannot then have the 
pretension to open any school, take any pupils, or teach any particular artistic tradition. 
I can only explain to other artists who would be my collaborators and not my students, 
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van kunstenaarschap. Kunstwerken komen voort uit de innerlijke belevings-
wereld van de kunstenaar en het kunstonderwijs heeft tot taak de leerling 
te begeleiden in het ontwikkelen van zijn individuele uitdrukkingsmogelijk-
heden. Om nogmaals met Heinse te spreken: “Alle schoonheid komt voort 
uit aard en karakter, zoals een boom groeit uit zijn kiem”.299

    Concluderend kan gezegd worden dat er in Frankrijk tijdens de eerste 
helft van de negentiende eeuw, ondanks de Revolutie en de opheffing van 
de Académie Royale, in het kunstonderwijs niets wezenlijks verandert. De 
romantische revolte in het denken over kunst heeft geen enkele invloed. Pas 
in 1863 voert de École onder invloed van de ontwikkelingen in de ateliers 
een aantal hervormingen door, al blijft de onderwijsfilosofie onaangetast. 
Er komen werkplaatsen waardoor het praktische werk een belangrijker deel 
van het onderwijs gaat uitmaken. Daarnaast wordt de École toegankelijk 
voor meer, en ook buitenlandse studenten. Hoewel de taal waarin het her-
vormingsdecreet is gesteld een radicale omslag lijkt te veronderstellen – de 
woorden originaliteit en persoonlijke kwaliteit vallen veelvuldig – verandert 
het curriculum weinig. De meeste aandacht blijft uitgaan naar het kopiëren, 
het modeltekenen en het schilderen van historische taferelen.300 
    Bij de hervormingen blijft het nijverheidsonderwijs buiten beschouwing. 
Sinds het eind achttiende eeuw is het niet alleen los geraakt van het kunston-
derwijs maar ook volledig genegeerd. Het onderwijs dat er nog voor bestaat, 
vindt in fabrieken plaats. Ook het gegeven dat de Wereldtentoonstelling 
van Londen (1851) de noodzaak van deze vorm van onderwijs overdui-
delijk maakt, leidt niet tot werkelijke veranderingen. Dit ondanks het feit 
dat Léon de Laborde in zijn De l’Union des Arts et de l’Industrie (1856) een 
grondige reorganisatie van het totale kunstonderwijs voorstelt. Naar zijn 
idee moeten kunst en nijverheid weer worden samengebracht. Naast een 
representatieve heeft de kunst namelijk ook een economische functie. Het 
is daarom zaak dat de staat ingrijpt.301 Tot wezenlijke veranderingen zal zijn 
voorstel echter niet leiden.

the method by which, in my opinion, one becomes a painter: all I can do is pass on the 
method which I myself have tried to follow since my beginnings, where one is entirely 
free to pursue one’s own individuality, and to search for the form of expression most 
fitting to one’s own particular temperament”. Courbet in Art in Theory 1998, 404.

299 “Alle Schönheit entspringt aus Art und Charakter, so wie jeder Baum aus seinen Keim 
wächst”. Heinse [1777] 1914, 157.

300 Zie Goldstein 1996, 61; Boime 1971, 181-184.
301 Zie Pevsner 1973, 244-245.
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3.6 Nederland: de klant is koning 

    Rond 1800 bestaan er in Nederland vele goed functionerende private en 
stedelijke tekenscholen, vaak aangeduid met de term ‘academie’.302 Het zijn 
verenigingen waar voor zowel kunstenaars, ambachtslieden als dilettanten 
lessen worden aangeboden in onder meer tekenen, boetseren, anatomie, 
perspectief en kunsttheorie, allemaal volgens de principes van de classicis-
tische leer. Tevens zijn deze academies ontmoetingscentra en gezelligheids-
verenigingen. Lesgegeven wordt er slechts enkele avonden of middagen per 
week. De rol van de dilettanten in deze academies is van belang omdat zij, 
als gegoede burgers, niet alleen een wezenlijke financiële bijdrage leveren 
en bestuurlijke taken op zich nemen, maar ook theoretische beschouwingen 
houden en werken uit eigen collectie als lesmateriaal tentoonstellen. Al deze 
academies hebben een stedelijk karakter; met andere woorden, van geco-
ordineerd beleid op nationaal niveau en van onderling afgestemd onderwijs 
is geen sprake.303 
    Dat verandert begin negentiende eeuw. De academies gaan hun onderricht 
meer en meer richten op toekomstige ambachtslieden; tegelijk wordt het 
gezamenlijke onderwijs aan leken en kunstenaars ter discussie gesteld.304 
    De eerste concrete initiatieven voor verandering van het hele kunstonder-
wijssysteem komen van Lodewijk Napoleon, koning der Nederlanden van 
1806 tot 1810. Hij geeft onmiddellijk na zijn aantreden een regeringscom-
missie opdracht de bestaande kunstinstellingen in Nederland te inventari-
seren en te vergelijken met Frankrijk. Hij zet zich in voor het bevorderen van 
de eigentijdse kunst en is voorstander van de oprichting van een nationale 

302 Zie voor de ontwikkeling van het kunstonderwijs in Nederland eind achttiende en begin 
negentiende eeuw: Paul Knolle, Tekenacademies in de Noordelijke Nederlanden: de 17e 
en 18e eeuw, in: De Lucaskrater. Historie en analyse van en meningen over het beeldende 
kunstonderwijs aan de kunstacademies in Nederland, (red.): M. van der Kamp, P.G.J. 
Leijdekkers, J.L. Locher, J.B.H. Vierdag, Assen: Academie Minerva Pers, 1984, 19-33; 
Adi Martis, Van ‘tekenschool’ tot ‘kunstvakschool’: de Rijksoverheid en het onderwijs 
in de beeldende kunsten van circa 1820 tot circa 1940, in: De Lucaskrater, 34-49; A. 
Hoogenboom, De Rijksoverheid en de moderne beeldende kunst in Nederland 1795 – 
1848, in: Kunst en Beleid in Nederland, Amsterdam: Boekmanstichting / Van Gennep, 
1985, 43-79; Jenny Reynaerts, ‘Het karakter onzer Hollandse School. De Koninklijke 
Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817 – 1870, Leiden: Primavera Pers, 
2001. 

303 De betrokkenheid van stedelijke overheden variëert sterk: het loopt uiteen van 
substantiële subsidiëring en de benoeming van directies tot het enkel verstrekken van 
‘licht en vuur’. Zie Knolle 1984, 27-28. 

304 Martis in De Lucaskrater 1984, 36-37.
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‘Academie voor de Schoone Kunsten’.305 Eerst in 1817 onder Koning Willem 
I krijgt de hervorming van het kunstonderwijs echter zijn beslag.
    Het Koninklijk Besluit van 1817 regelt het kunstonderwijs op nationaal 
niveau en verdeelt het in drie klassen. Er worden tekenscholen ingesteld, 
ook in de kleinere gemeenten, waar gratis onderwijs wordt aangeboden 
voor de jeugd en toekomstige handwerkslieden. In de grotere steden 
komen tekenacademies met een uitgebreider vakkenpakket waar modelte-
kenen wordt onderwezen, maar ook bouwkunde, meetkunde en de leer van 
het perspectief. Het is de bedoeling dat de bestaande academies worden 
omgevormd tot tekenacademies waar enkel door gecertificeerde leraren 
wordt les gegeven. Ook dit onderwijs kan kosteloos worden gevolgd. Aan 
de top van de piramide bevinden zich twee Koninklijke Akademies, een in 
Amsterdam en een in Antwerpen. Hier worden, eveneens kosteloos, kun-
stenaars opgeleid.306  
    De uniformering van het kunstonderwijs dient verschillende doeleinden. 
In zijn algemeenheid geldt wat Reynaerts als volgt omschrijft: “De institutio-
nalisering van het kunstonderwijs, met een nationale kunstacademie aan de 
top, kan gezien worden als een poging van bovenaf een culturele eenheid in 
de nieuwe staat te creëren”.307 Op het niveau van de tekenscholen en teken-
academies moet het onderwijs vooral economische belangen dienen. Goed 
tekenonderwijs zal een positieve bijdrage leveren aan de internationale 
concurrentiepositie van de Nederlandse nijverheid, en het industrialisatie-
proces helpen versnellen. De scholing van kunstenaars aan de Koninklijke 
Akademies dient de vormgeving van een nationale cultuur. De oprichting 
van twee nationale academies met een Prix-de-Rome en – naar het voor-
beeld van The Royal Academy in Londen – tweejarige ‘Tentoonstellingen 
van Levende meesters’, zal het Nederlandse kunstonderwijs naar verwach-
ting op hetzelfde niveau brengen als dat van de toonaangevende naties in 
Europa.
    Voor wat betreft het ontwikkelen van een nationale culturele identiteit 
speelt de vraag in hoeverre men zich voor de beeldende kunst moet richten 

305 Voor een beschrijving van de ontwikkelingen in de eerste jaren van de negentiende 
eeuw, zie Bart Welten, Het kunstonderwijs in Nederland; een normatief onderzoek 
naar de ontwikkelingen tussen 1870 en 1960, Dissertatie, Leuven 1960, 148-166; 
Reynaerts 2001, 37-50.

306 Welten 1960, 149-151; Martis 1984, 38-41; Reynaerts 2001, 56; De Koninklijke 
Akademie van Antwerpen zal enkele maanden na het Koninklijk Besluit officieel van 
start gaan, terwijl de Amsterdamse Akademie als gevolg van intern Amsterdamse 
discussies pas in 1822 met het onderwijs begint.

307 Reynaerts 2001, 55.
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op de specifiek zeventiende-eeuwse Hollandse traditie. Ondanks het feit dat 
deze kunst ook internationaal in hoog aanzien staat, wordt ze in vergelijking 
met de classicistische kunst lager gewaardeerd. De ambachtelijke kwaliteit 
weegt niet op tegen het ontbreken van een idealisering van de waarneem-
bare wereld. Er bestaan op dit punt verschillen van inzicht tussen Amsterdam 
en Antwerpen, wat tot de beslissing leidt aan de Amsterdamse academie 
een extra afdeling voor landschapschilderen toe te voegen. Het Antwerpse 
academiemodel – dat ook ten grondslag ligt aan de Amsterdamse academie 
– kent in feite alleen het historiestuk als te beoefenen genre, waarbij de 
antieke kunst als ideaalvoorbeeld dient.308 De onderwerpen moeten gezocht 
worden “uit de oude geschiedenis of uit de Fabelen (…) [zo]dat de beoef-
fenaren bij het vertoonen der hartstochten even gelijk de Antieken, de 
schoonheid van de gedaante daarbij niet verliezen”.309 Het reglement van de 
academie is voor wat de instructie voor het schilderen van historiestukken 
aangaat, zeer expliciet. Deze uitvoerigheid leidt in Amsterdam tot de kritiek 
dat het talent van de leerling hierdoor teveel zal worden beknot. De leerling 
is heel goed in staat zelf zijn weg te kiezen, “zonder de vaste bepaling van 
elders”.310 De achterliggende angst is dat een teveel aan regels zou leiden 
tot een strikt academisme en dat daarmee de Hollandse traditie – begrepen 
als de landschapschilderkunst van de zeventiende eeuw – teveel geweld zou 
worden aangedaan. Het conflict tussen de academie van Antwerpen en die 
van Amsterdam draait niet om romantische opvattingen maar om de vraag 
wat leidend zou moeten zijn bij het bepalen van een nationale kunst: de 
Hollandse schildertraditie of het internationale academisme.311

     Hoe sterk de classicistische kunstopvatting nog halverwege de negen-
tiende eeuw in Nederland leeft, blijkt uit een reorganisatievoorstel van 
een aantal directeuren in 1839.312 Het voorstel behelst onder meer het 

308 In de Zuidelijke Nederlanden was het plan om ‘grote academies’ op te richten al voor 
1817 tot in detail uitgewerkt, onder meer door de Antwerpse kunstenaar Matthijs 
de Bree. Dit organisatiemodel zal ook tot uitgangspunt dienen voor de Amsterdamse 
academie. Zie Reynaerts 2001, 29-33 en 55-60.  

309 Reglement voor eene Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 
Tweede Afdeeling Onderwijs, artikel 13, Archief KNI, rapport 1, nr. 51 (8-7-1817), 
geciteerd bij Reynaerts 2001, 57.

310 Uit een brief van burgermeester David Willem Elias aan Commissaris Generaal Repelaer 
van Driel (12-12-1817), geciteerd bij Reynaerts 2001, 60.

311 Zie Reynaerts 2001, 60.
312 De leiding over de verschillende disciplines waarin werd lesgegeven was in handen 

van een directeur. Er waren 3 directeuren schilderkunst (voor de verschillende genres), 
en directeuren voor beeldhouwkunst, bouwkunst en voor tekenen en graveren. Zie 
Reynaerts 2001, 84-85.
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opheffen van het onderwijs in het genre- en landschapschilderen en de 
volledige concentratie op “het hooge doel der schilderkunst”, het histo-
rieschilderij. “Het is te betreuren dat onze natie zoo verre bij anderen in 
dit punt ten achteren staat. Zou het dan in ons land geheel en al aan dis-
positie voor het hogere kunstvak haperen?”.313 Het antwoord is vanzelf-
sprekend dat dit niet het geval is, maar dat de oorzaak hiervoor ligt in een 
verkeerde opvatting van kunstonderwijs. De natuurlijke aanleg van een 
student is niet het belangrijkste, het gaat uiteindelijk om consciëntieuze 
studie, en wel van de ideale en verheven uitdrukking van de menselijke 
figuur. De Hollandse School richt zich teveel op de “gemeenste trekken 
van het dagelijks leven” en is te ‘schilderachtig’ in zijn voorstelling, een 
term die geldt als karakterisering voor een sterk romantisch beïnvloede 
schilderkunst.314 Het herzieningsvoorstel voor het onderwijsprogramma 
wordt in 1842 aangenomen. 
    De verandering in de hoogste klasse van het kunstonderwijs was al vooraf 
gegaan door een reorganisatie van de lagere klassen. In het Koninklijk 
Besluit en het bijgevoegde Plan voor inrigting van het onderwijs op teeken-
scholen (1829) wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tekenscholen 
en tekenacademies. De overheid is van mening dat de bestaande scholen 
teveel nadruk leggen op de ‘schone’ ten koste van de ‘nuttige’ kunsten. 
De tekenscholen behoren in dienst te staan van industrie en bouwkunde 
en moeten naar zijn mening worden omgevormd tot ‘nijverheidsscholen’. 
Het gevolg is dat academies waar het tekenen van het menselijk lichaam 
naar beelden en uiteindelijk naar het leven de voornaamste activiteit 
is, behandeld gaan worden als nijverheidsscholen.315 De overheid wil de 
tekenscholen “hoelanger zoomeer te doen strekken tot nut der nijvere 
volksklasse (…)”.316  
    In de navolgende jaren richt de staat zijn aandacht in toenemende mate 
op het nijverheidsonderwijs en de opleiding voor tekenleraren. Vooral 
na de Wereldtentoonstelling in Londen wordt de overheid gedwongen 
haar taakopvatting inzake het beeldende kunstonderwijs te herzien. Het 
beroepsonderwijs voor beeldende kunstenaars – de Koninklijke Akademie 
in Amsterdam – krijgt onmiddellijk na de Wereldtentoonstelling te 
maken met bezuinigingsvoorstellen die er onder meer toe leiden dat de 
Prix-de-Rome wordt afgeschaft. Uiteindelijk wordt ze, na eerst met vele 

313 Uit het hervormingsvoorstel van de directeuren. Geciteerd bij Reynaerts 2001, 141.
314 Zie Reynaerts 2001, 135-136.
315 Martis 1984, 37.
316 Geciteerd bij Martis 1984, 37.
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hervormingsvoorstellen te zijn geconfronteerd, in 1870 vervangen door 
de Rijksakademie. De inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de 
Koninklijke Akademie zijn uiteindelijk weinig revolutionair, ondanks het 
gegeven dat historieschilderkunst niet meer wordt onderwezen, tekenen 
‘naar het menschbeeld’ een minder belangrijke plaats inneemt en er meer 
theorie wordt aangeboden.317

    Wat het lagere kunst- en tekenonderwijs betreft, duurt het tot 1877 voordat 
de overheid een Rijkscommissie benoemt die onderzoek moet doen naar 
“den toestand der Nederlandse Nijverheid” en passende maatregelen moet 
voorstellen.318 De situatie blijkt nog altijd even bedroevend en de commissie 
stelt voor niet alleen aan de productiekant maatregelen te nemen door het 
verbeteren van het nijverheidsonderwijs, maar ook vindt zij het nodig de 
kunstzin van de consument te ontwikkelen. “Voor aanschouwing zijn kunst-
verzamelingen noodig. Voor de leiding, industriescholen, voordrachten, 
bibliotheken. Voor oefening, een goed georganiseerd teekenonderwijs”.319 
Er zou een kunstnijverheidsschool en een centrale school voor tekenleraren 
moeten worden opgericht in samenhang met een museum voor kunstnijver-
heid.320 De eerste Nederlandse kunstnijverheidsschool wordt in 1880 geves-
tigd in Haarlem.
    Alles overziend, is het duidelijk dat de staat in de loop van de negentiende 
eeuw steeds nadrukkelijker inzet op kunstonderwijs in dienst van indus-
trie en handel. Wat de autonome kunst betreft ontwikkelt zij geleidelijk de 
opvatting dat de overheid zich dient te onthouden van inmenging in artis-
tieke aangelegenheden. Reeds onder koning Willem I geldt als uitgangspunt 
dat de staat zich moet beperken tot ‘voorwaardenscheppende’ activiteiten 
die de vrije ontwikkeling van de burger kunnen bevorderen.321 Van een door 
de staat bevorderde, officiële kunst is dan ook – anders dan in bijvoorbeeld 
Frankrijk – geen sprake. Ook de aankoop van werken van ‘levende mees-
ters’ moet aan particulieren worden over gelaten. Deze opvatting zal enkele 
decennia later tot uitgangspunt van beleid worden en haar canonieke 

317 Zie voor de landelijke ontwikkelingen van 1829 tot 1900: Welten 1960, hoofdstuk V 
en VI; Martis 1984, 37-44; Zie voor de ontwikkelingen ten aanzien van de Koninklijke 
Akademie: Welten 1960, 156-166; Reynaerts 2001, met name hoofdstuk III, IV en V. 

318 N.L. Prak, Geschiedenis van het ontwerponderwijs, De Bilt: Cantecleer, 1979, 58.
319 Geciteerd bij Prak 1979, 60.
320 De koppeling van een instituut voor kunstnijverheidsonderwijs aan een museum 

voor kunstnijverheid is een gedachte die is geïnspireerd door het South Kensington 
experiment in Londen. Zie hiervoor de volgende paragraaf.

321 Zie Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland, 
Nijmegen: SUN, [2000], herziene en geactualiseerde druk 2006, 77.
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formulering krijgen in de opmerking van minister-president Thorbecke: “de 
regering is geen oordelaar van kunst en wetenschap”.322 In feite hanteerde 
de overheid al langere tijd de stelregel dat wetenschap en kunsten als zelf-
standige krachten in de samenleving zouden moeten functioneren. 
    Zoals hierboven al aangeduid worden in Nederland romantische opvat-
tingen over kunst en kunstenaarschap terughoudend ontvangen. Na de 
nederlaag van Napoleon moet de Nederlandse staat zich nieuw ontwerpen 
en daarbij worden radicale ideeën gemeden. In alles wordt de gulden mid-
denweg nagestreefd en dat geldt ook voor esthetische opvattingen.323 Er 
wordt gezocht naar een evenwicht tussen de classicistische theorie en de 
traditie van de Nederlandse school. In dat streven staan de termen ‘roman-
tiek’ en ‘romantische stijl’ voor een extreme positie. Wanneer critici de 
termen gebruiken geven ze aan dat er van een evenwichtig werk geen sprake 
is. Romantiek staat gelijk aan overdrijving.324 De nadruk ligt te sterk op kleur 
en effect, en de fantasie wordt teveel de vrije loop gelaten. Deze benade-
ring blijft dominant tot halverwege de negentiende eeuw. De bekendheid 
met de romantische kunsttheorie is tot die tijd dan ook beperkt. Het is veel-
zeggend dat Carel Vosmaer nog in 1856 een verhandeling publiceert waarin 
hij de romantische kunstheorie uiteenzet.325

    In haar studie De stand des kunstenaars beschrijft Annemieke 
Hoogenboom de ontwikkeling van het schildersberoep in de eerste helft 
van de negentiende eeuw en gaat daarbij uitgebreid in op de ideeën van 
de kunstenaars over hun eigen vak en op het beeld van kunstenaarschap 
bij critici en kunstliefhebbers.326 Ze toont aan dat in de Nederlandse kunst-
theorie en in het werk van biografen moeite gedaan wordt de kunstenaar 
te portretteren “als een zeer bijzonder mens, iemand met bovennatuurlijke 

322 De uitspraak is door Thorbecke gedaan in het Kamerdebat van 15 september 1862 
als reactie op de kritiek dat de overheid wetenschap en kunst met stilzwijgende 
minachting bejegende. Pots 2006, 86.

323 Zie Toos Streng, Romantiek als spookbeeld. Het ‘juste milieu’ in de schilderkunst in 
Nederland tussen 1815 en 1848, in: Feit & fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van 
de representatie, Groningen: Historische Uitgeverij, nr. 4 (winter 1997/8), 29-45. 

324 Ibidem, 37.
325 Carel Vosmaer, Eene studie over het schoone en de kunst, Amsterdam, 1856. Voor hoe 

er in de loop van de negentiende eeuw een steeds romantischer idee over Rembrandt 
ontstaat, zie: Jeroen Boomgaard, De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse 
kunstgeschiedschrijving, Amsterdam: Babylon-De Geus, 1995. 

326 Annemieke Hoogenboom, De Stand des kunstenaars. De positie van de kunstschilders 
in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, dissertatie, Leiden: Primavera 
Pers, 1993.
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gaven die hoge achting en verering verdiende”.327 In dezelfde periode 
vallen kunstenaars meer uitingen van eerbetoon ten deel en stijgen zij op 
grond van hun artistieke talenten in sociale positie. Zo worden Jan Willem 
Pieneman en Johannes Christianus Schotel regelmatig ontvangen aan het 
hof.328 Hoogenboom merkt hierover op: “De wens de kunstenaar te vereren 
was in de eerste helft van de negentiende eeuw (…) dermate algemeen 
geworden dat zelfs theologisch gefundeerde bezwaren slechts sporadisch 
werden geuit”.329

    Uit brieven en andere documenten blijkt echter dat het zelfbeeld van de 
kunstenaar niet met dit eerbetoon overeenstemt. De keuze voor het beroep 
wordt in de eerste helft van de negentiende eeuw zelden in verheven bewoor-
dingen beschreven. Een van de weinigen die over het kunstenaarschap in 
termen van een roeping spreekt is Gerard Bilders (1838 – 1865), maar zijn 
dagboeken en brieven dateren al uit de tweede helft van de eeuw.330 Toch 
overheersen ook in zijn geschriften de zakelijke kanten van het vak. In zijn 
briefwisseling met zijn mecenas Johannes Kneppelhout vormt, naast bespie-
gelingen over het moeizame kunstenaarsbestaan, zijn precaire financiële 
situatie een repeterend thema. Zoals Hoogenboom opmerkt, zijn voor 1840 
beschouwingen over de verheven inhoud van het kunstenaarschap uiterst 
ongebruikelijk.331 Niemand voelt zich geroepen verslag te doen van zijn artis-
tieke worsteling.  
    Voor de Nederlandse schilders is het kunstenaarschap in eerste instantie 
een zakelijke onderneming. De toon van de contacten tussen kunstenaars, 
kunsthandelaren en tentoonstellingscommissies is volgens Hoogenboom 
dienovereenkomstig. Over het algemeen geldt de stelregel dat de klant 

327 Hoogenboom 1993, 157. Als voorbeeld van het verheven beeld van de kunstenaar een 
citaat van N. Swart uit zijn redevoering bij een prijsuitreiking van de Amsterdamse 
Maatschappij van tekenkunde Kunst Zij Ons Doel in 1822: “Schilders, welk een loon, 
welk eene bestemming en doel! Als priesters en leeraars in den grooten tempel Gods! 
Als diegenen, welke ons den Schepper in het schepsel te meer leert bewonderen! 
Als reinigers van ons gevoel, die de ziel op vleugelen verheft, tot bewondering en 
aanbieding”, geciteerd bij Hoogenboom 1993, 36.

328 Hoogenboom 1993, 162.
329 Hoogenboom 1993, 160. De vereeuwiging van een kunstenaar door middel van een 

gedenkteken of standbeeld werd in christelijk orthodoxe kring ongepast gevonden. 
“Het christendom kent eene andere en betere onsterfelijkheid dan die der aardse 
quasi-onsterfelijkheid. Wien het dáár wél is, zal geen standbeeld begeeren, en wien 
het dáár kwalijk is, wat zal het dien baten”. Geciteerd bij Hoogenboom 1993, 160-161.

330 Jonannes Kneppelhout en Gerard Bilders, Gekleurd grijs. Brieven en dagboek, bezorgd 
door Wiepke Loos, Zwolle: Waanders Uitgevers, 2009.

331 Hoogenboom 1993, 180.
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koning is. Zelfs een beroemd schilder als J.C. Schotel brengt in zijn schilde-
rijen ‘verbeteringen’ aan wanneer de koper dat wenst.332 
    De Nederlandse kunstenaar is een antiburgerlijke, non-conformistische 
levenshouding vreemd. Al nemen enkele kunstenaars later in de negen-
tiende eeuw de uiterlijke kenmerken van de bohémien over om zich 
daarmee te onderscheiden van de medeburgers, van een diep gevoelde 
noodzaak tot verzet is geen sprake.333 Het is een modeverschijnsel, men 
imiteert een geromantiseerd beeld van de Franse kunstenaar. Kneppelhout 
schrijft wanneer hij terugziet op de jaren veertig van zijn eeuw: “O, die 
zwarte tijd! O, die dagen van voorheen toen wij lange haren droegen en zoo 
diep rampzalig waren”.334

    Dat de bohémien-kunstenaar in Nederland geen serieuze verschijning 
wordt, heeft te maken met het ontbreken van een door de staat gepropa-
geerde, officiële kunst en met het gegeven dat grote sociale veranderingen 
uitblijven. Nederland kent geen autoritaire academische traditie en het over-
heidsbeleid van de nieuwe staat is er – zoals we gezien hebben – niet op 
gericht door middel van aankopen en premies een vorm van staatskunst tot 
stand te brengen. De overheid stelt zich zelfs op het standpunt dat de staat 
zich niet behoort te mengen in artistieke processen. De Nederlandse kunste-
naar ontbeert dan ook een tegenstander die heftig bestreden moet worden. 
Bovendien is het Nederlandse kunstbedrijf al eeuwenlang verstrengeld met 
de burgerlijke klasse. Anders dan in Duitsland en Frankrijk, waar, in het geval 
van Duitsland, de burgerij pas in de loop van de negentiende eeuw maat-
schappelijke macht weet te verwerven, of, zoals in Frankrijk, de burgerij de 
plaats van de aristocratie op de kunstmarkt overneemt, is er voor kunstenaars 
in Nederland minder reden het gezag op radicale wijze te tarten. De maat-
schappelijke verhoudingen blijven grotendeels onveranderd. 
    Concluderend kunnen drie zaken worden vastgesteld. Het belang van goed 
en breed toegankelijk tekenonderwijs wordt in Nederland vroeg onderkend. 
In het eerste hoofdstuk heb ik er op gewezen dat eind achttiende eeuw 
het belang van tekenonderwijs voor de smaakontwikkeling van het volk en 
de verbetering van het industriële product al wordt benadrukt. De meeste 
kunstenaars krijgen hun opleiding dan ook in – plaatselijk ondersteunde 

332 Hoogenboom 1993, 180-181
333 De kunstenaar die zich afzijdig opstelt van de maatschappij en een bewust een 

onmaatschappelijke levenswijze nastreeft, wordt in de tweede helft van de 
negentiende eeuw aangeduid als bohémien. Zie Arnold Hauser, Soziologie der Kunst, 
München: Ort Verlag, 1974, 192-197; Doorman 2004, 134. 

334 Geciteerd bij Hoogenboom 1993, 183.
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– tekenacademies. Het Koninklijk besluit van 1817 om het kunstonderwijs 
landelijk te regelen is gezien de ontwikkelingen van die tijd een logische 
stap. Dat het vervolgens met de landelijke organisatie en de inhoudelijke 
invulling van dit onderwijs nogal moeizaam verloopt, is een gegeven dat de 
hele negentiende eeuw parten zal blijven spelen.
    De opleiding van kunstenaars in een aparte instelling met als doel een 
nationale kunst tot ontwikkeling te brengen, vormt vanaf de oprichting een 
bron van moeilijkheden. De Koninklijke Akademie is een geïmporteerd insti-
tuut, pedagogisch en inhoudelijk geïnspireerd door de Franse academie en 
de daar heersende classicistische kunsttheorie. Het instituut is in de negen-
tiende eeuw nooit tot ontwikkeling gekomen vanwege het gebrek aan aan-
sluiting bij de Nederlandse kunsttraditie en een staat die zich nooit volledig 
achter het idee van een nationale kunst heeft geschaard.   
    Ten derde hebben romantische opvattingen hier te lande een beperkte 
rol gespeeld, zowel bij kunstenaars als in het kunstonderwijs. Pas in de 
tweede helft van de negentiende eeuw dringt de romantische kunsttheorie in 
Nederland door, al concentreert zich het debat dan rond de termen idealisme 
en realisme.335 De discussies op institutioneel niveau over hoe tekenaars en 
kunstenaars op te leiden, blijven echter net als in Frankrijk in sterke mate 
binnen de kaders van (neo)classicistische leerstellingen. Zoals we zullen zien, 
moeten we tot ver in de twintigste eeuw wachten voordat het romantisch 
gedachtengoed het Nederlandse debat over kunst en kunstonderwijs gaat 
bepalen..

3.7 Engeland: van romantiek  
tot Arts and Crafts

    Engeland kent voor de negentiende eeuw geen staatsbemoeienis met het 
kunst-onderwijs. De Royal Academy of Arts, opgericht in 1768, is een private 
– weliswaar op persoonlijke titel door de koning financieel ondersteunde 
– standsorganisatie voor kunstenaars waar tentoonstellingen, lezingen en 
feestelijke diners worden georganiseerd, en waar tevens onderwijs wordt 
verzorgd.336 Haar eerste president, Sir Joshua Reynolds (1723 – 1792), is een 

335 Zie Vosmaer 1856, 119; Streng 1997/8, 45.
336 Over de geschiedenis van de Royal Academie, zie Sidney C. Hutchison, The History of 
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van de leidende vertegenwoordigers van de neoclassicistische kunstopvat-
ting in Engeland. Bij gelegenheid van de prijsuitreikingen aan studenten 
houdt Reynolds spraakmakende redevoeringen waarin hij zijn standpunten 
uiteenzet.337 Nauw aansluitend bij de classicistische leer stelt Reynolds dat 
het de opgave van de kunstenaar is door studie van de natuur de universele 
vormen van schoonheid aan het licht te brengen. Omdat de grote meesters 
dit proces al doorlopen hebben vormt de studie van hun werk voor stu-
denten de beste leerschool. Rafaël en Michelangelo zijn de voorbeelden. 
Omdat Reynolds zich in zijn Discourses richt tot zijn collega kunstenaar en 
studenten van de Academy blijkt zijn invloed groot, ook buiten Engeland. 
    Het neoclassicisme van Reynolds wordt in Engeland ongeveer op het-
zelfde moment als in Duitsland geconfronteerd met een romantisch 
protest. Net als in Duitsland is de romantiek in eerste instantie het gedach-
tengoed van dichters. Zo schrijft William Wordsworth (1770 – 1850) dat het 
uitgangspunt voor zijn poëzie is “gebeurtenissen en situaties uit het dage-
lijks leven te kiezen, en deze, voor zover mogelijk in een taal die werkelijk 
door mensen gebruikt wordt, steeds met elkaar in verband te brengen en 
te beschrijven, en er tegelijkertijd een zekere kleuring en verbeelding over-
heen te leggen, waardoor gewone dingen onder een ongewoon gezichts-
punt aan de geest gepresenteerd worden; (…)”.338 Daarvoor moeten werke-
lijke menselijke emoties het startpunt zijn, emoties die in de ware zin van 
het woord ‘natuurlijk’ genoemd mogen worden. Wordsworths opdracht 
voor de kunstenaar de gewone dingen met een zekere kleur en verbeelding 
te presenteren staat niet ver af van Schlegels’ formulering “het leven en de 
maatschappij poëtisch te maken”, oftewel, te romantiseren.339

    De centrale figuur voor de romantische theorievorming in Engeland 
is John Ruskin (1819 – 1900).340 In zijn even omvattende als omvangrijke 

the Royal Academy 1768 – 1968, London, 1968; James Fenton, School of Genius. A 
History of the Royal Academy of Arts, London 2006.

337 Joshua Reynolds (ed. Robert R. Walk), Discourses on Art, London: Yale University 
Press, 1997. 

338 “to choose incidents and situations from common life, and relate or describe them, 
throughout, as far as was possible in a selection of language really used by men, and, 
at the same time, to throw over them a certain colouring of imagination, whereby 
ordinaire things should be presented to the mind in an unusual aspect; (…)”. William 
Wordsworth, Prefase to Lyrical Ballads [1802], geciteerd in Timothy M. Costelloe, The 
British Aesthetic Tradition. From Shaftesbury to Wittgenstein, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013, 187.

339 Over de romantiek in Engeland, zie: Costelloe 2013; Zie ook Pochat 1986, 426-428, 
524- 529.

340 Volgens Costelloe is hij tevens de laatste Engelse romanticus. Costelloe 2013, 224. 
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kunsttheoretische geschriften verbindt hij uiteenzettingen over schilder-
kunst, architectuur, kunstkritiek, religie, natuurlijke geschiedenis, onder-
wijs en politieke economie. Bovendien is hij als kunstenaar actief. De rode 
draad in zijn werk vormt zijn kritiek op het zielloze materialisme van zijn tijd. 
Tegenover de lelijkheid, het onrecht en de onmenselijkheid van de indus-
triële samenleving stelt hij de schoonheid van de kunst en de mogelijkheid 
het plezier in de arbeid terug te vinden in het handwerk. Machinale produc-
tiemethoden en arbeidsdeling ondermijnen de menselijke waardigheid en 
beletten de mens zich als zelfstandig denkend en handelend wezen te ont-
wikkelen. “Art is Man’s Joy in Labour”, luidt zijn kernachtige definitie.341

    De bezielde tijd waar Ruskin naar terug verlangt, zijn de Middeleeuwen. 
Het is de tijd waarin de kunst zijn morele opgave en zijn sociale functie nog 
waar maakt. Het individu ervaart zich in de Middeleeuwen nog als behorend 
tot een gemeenschap die door een gedeeld religieus besef tot eenheid wordt 
gebracht. De kunst brengt deze religiositeit tot uitdrukking en bevestigt zo 
de morele grondslag en de sociale homogeniteit van de samenleving.
    De Renaissance met haar individualisme, specialisering en verwetenschap-
pelijking heeft de middeleeuwse eenheid van kunst en leven verstoord. “Alle 
kunst is groot, en goed, en waar, alleen in zover ze op karakteristieke wijze 
het werk is van de mensheid in haar omvattende en hoogste betekenis; 
(…)”.342 Het is deze eis die met de Renaissance haar geldigheid verliest. De 
geestelijke eenheid van de middeleeuwse kunst wordt in de vijftiende eeuw 
verbroken. Michelangelo staat voor Ruskin model als de grote vernietiger. 
De door hem tot stand gebrachte veranderingen in de schilder- en beeld-
houwkunst worden in vier punten samengevat: hij heeft slecht vakman-
schap geïntroduceerd, legt de nadruk op heftige beweging en geweld, stelt 
belang in het lichamelijke in plaats van het geestelijke en kiest eerder voor 
het kwade dan voor het goede.343 Daarbij maakt Michelangelo zijn eigen uit-
gangspunten niet waar. “Bijna elk bestaand werk van Michelangelo is een 
poging iets uit te voeren dat buiten zijn macht ligt, gepaard gaand met een 

341 John Ruskin geciteerd in Andrea Schlieker, Theoretische Grundlagen der “Arts and 
Crafts”- Bewegung. Untersuchungen zu den Schriften von A.W.N. Pugin, J. Ruskin, 
W.Morris, C. Dresser, W.R. Lethaby und C.R. Ashbee, Dissertatie, Bonn: Rheinische 
Friedrich-Wilhelms Universität, 1986, 67.

342 “All art is great, and good, and true, only so far as it is distinctively the work of manhood 
(cursivering in de tekst – bt) in its entire and highest sense; (…)”. John Ruskin, Stones of 
Venice, in: The Lamp of Beauty, writings on art by John Ruskin, selected and edited by 
Joan Evans, Oxford: Phaidon Press Limited, [1959] 1980, 254.

343 John Ruskin, The Relation between Michel Angelo and Tintoret, in: Joan Evans 1980, 
118-119.
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koortsachtig verlangen dat zijn macht erkend mag worden”.344    
    Kortom, Ruskin waardeert de Renaissance en de daarop volgende 
eeuwen van classicisme en neoclassicisme negatief.345 Niet alleen verzet 
hij zich tegen elke gereglementeerde kunstopvatting, tegen elke vorm van 
dogmatisme en purisme in de kunst, hij keert zich ook tegen een samenle-
ving waarin door verregaande arbeidsdeling traditionele sociale verbanden 
worden ontmanteld. Tegenover de moderne productieverhoudingen stelt 
hij het ideaal van de middeleeuwse werkplaats waar in gemeenschappe-
lijkheid handwerkproducten worden gemaakt. De ruwe vormkwaliteit van 
het handwerk wordt voor Ruskin dan ook een van de belangrijkste esthe-
tische criteria.346 De gekunsteldheid en de gladde perfectie van het machi-
nale product is steriel en doods, de imperfectie en de eenvoud van het 
handwerk tonen de oorspronkelijke vitaliteit en inzet van de ambachtsman. 
Ruskin geeft de kunst, als waarachtige uitdrukking van het menselijk wezen, 
een morele betekenis. Om een nieuwe, levende volkskunst naar middel-
eeuws voorbeeld weer mogelijk te maken, is er echter een omwenteling 
van de sociale verhoudingen nodig. We zullen veel van deze gedachten bij 
de bespreking van het Bauhaus weer tegenkomen.
    Alle elementen van het romantische paradigma van de Duitse romantici 
komen hier terug. De moderne samenleving wordt gekritiseerd om haar 
gebrek aan authenticiteit, natuurlijkheid, eenvoud, spiritualiteit en vitali-
teit. De kunst heeft haar oorspronkelijke opdracht verloren. Alleen als volks-
kunst kan ze haar verbindende en morele rol weer op zich nemen.
    Toch is Ruskin niet geheel en al op het verleden gericht. Kenmerkend 
voor hem is juist de ambivalentie die naar voren komt uit de confrontatie 
met de bestaande actualiteit en tegelijk de poging er aan te ontsnappen. 
Zo verdedigt hij niet alleen de gotiek en middeleeuwse productieverhou-
dingen, maar bijvoorbeeld ook William Turner tegen de heftige kritiek van 
zijn tijdgenoten.347 

344 “Nearly every existing work by Michael Angelo is an attempt to execute something 
beyond his power, coupled with a fevered desire that his power may be acknowledged”. 
Ibidem 1980, 119. 

345 In de periode tussen 1843 en 1860 schrijft Ruskin zijn 5-delige werk Modern Painters. 
Begonnen als een apologie van het latere werk van J. M. W. Turner groeide Modern 
Painters uit tot een kritische bespreking van de ontwikkelingen in de kunst sinds de 
late Middeleeuwen. Zie Joan Evans, Introduction, in: The Lamp of Beauty 1980, 8-10.

346 In zijn Nature of Gothic formuleert Ruskin zes kenmerkende eigenschappen van de 
middeleeuwse kunst: ruwheid, variatie, naturalisme, overvloedigheid, het groteske 
en spanning. Zie Schlieker, 66-72.

347 Zie John Ruskin, Modern Painters, Volume I, edited by E.T. Cook and Alexander 
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    Deze ambivalentie is ook te constateren bij de Pre-Raphaelite Brotherhood, 
een 1848 opgerichte groep kunstenaars die zich de Nazareners tot voor-
beeld stellen en evenals de Duitsers de schilderkunst een nieuwe vorm en 
inhoud willen geven.348 Ze staan een direct invoelbare, symbolisch geladen 
kunst voor met een heldere spirituele boodschap. Voor hun thema’s doen 
ze een beroep op middeleeuwse sagen en literatuur, de Bijbel, Chaucer 
en Shakespeare, maar ook op de werken van tijdgenoten. Anders dan de 
Nazareners zijn ze niet alleen op het verleden gericht. “De Britten zijn kin-
deren van hun tijd, staan niet met de rug naar het heden, maar zijn ver-
bonden met het natuurwetenschappelijke tijdvak”, zoals de Duitse kunsthis-
toricus Günter Metken opmerkt.349 In Engeland worden de romantici, anders 
dan in Duitsland, sneller met de moderne samenleving geconfronteerd. Ze 
hebben toekomstgerichte aspiraties en sympathiseren – zij het op enige 
afstand – met het socialisme.
    Op het moment dat de Prerafaëlieten hun broederschap oprichten, zijn 
Hunt en Millais nog student van de Royal Academy, Rossetti heeft er gestu-
deerd.350 In 1849 nemen ze deel aan de jaarlijkse Academietentoonstelling. 
Zoals Metken het uitdrukt, worden ze in dat jaar nog als verrassing geduld, 
een jaar later steekt er echter een storm van kritiek op omdat men een 
“weloverwogen traditiebreuk” vermoedt.351 In de publieke discussie die 
volgt neemt Ruskin het in diverse artikelen voor de broederschap op.352 
Ruskin stelt in een van zijn ingezonden brieven aan The Times dat er “in 
de kunst niets zo eerlijk en volkomen is geweest als deze schilderijen sinds 
de dagen van Albert Dürer”.353 De Royal Academy betoont zich in de affaire 
rond de Prerafaëlieten als een bolwerk van conservatisme. Aan de ontwik-
keling van nieuwe ideeën over kunst en kunstonderwijs heeft ze dan ook 

Wedderburn, London: Allen, [1843] 1903.
348 De oprichters van de groep zijn William Holman Hunt, John Everett Millais en Dante 

Gabriel Rossetti. Als homogene groep zullen de Prerafaëlieten ongeveer vier jaar 
bestaan, daarna gaan ze in andere, lossere groepsverbanden verder. Zie Günter 
Metken, Die Präraffaeliten, Köln: Verlag M.Dumont, 1974; Elizabeth Prettejohn, The 
Arts of the Pre-Raphaelites, London: Tate, 2008.

349 “Die Briten sind Kinder ihrer Zeit, nicht rückgewandt, sondern der 
naturwissenschaftlichen Epoche verhaftet”. Metken 1974, 12.

350 Metken 1974, 28.
351 “(…) planmässigen Traditionsbruch (…)”. Metken 1974, 13.
352 Ruskin schrijft onder meer twee brieven naar The Times waarin hij de doelstellingen en 

methoden van de Prerafaëlieten uiteenzet. De brieven zijn gedateerd 13 mei 1851 en 
30 mei 1851. In: Joan Evans 1980, 47-49, 50-52.

353 “(…) there has been nothing in art so earnest or so complete as these pictures since the 
days of Albert Dürer”. Ibidem, 49.
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weinig bijgedragen. 
    Engeland heeft begin negentiende eeuw nauwelijks ervaring met kunston-
derwijs; het kent alleen de Royal Academy. Anders dan in de meeste 
andere landen kent het amper tekenscholen of kunstnijverheidsopleidin-
gen.354 Weliswaar was in 1754 de Royal Society of Arts opgericht met als 
doel ambacht, industrie en handel in Groot-Brittannië te bevorderen, maar 
deze organisatie gaat er niet toe over tekenscholen of academies tot stand 
te brengen.355 Eerst in 1835 wordt een parlementscommissie benoemd met 
als opdracht de mogelijkheden voor een verdere verbreiding van kennis over 
kunst en ontwerpen in de bevolking te onderzoeken. In 1837 wordt vervol-
gens de eerste staatsgefinancierde kunstschool in Engeland opgericht, de 
Normal School of Design in Londen.  
    Omdat er in Engeland geen traditie bestaat van staatsbemoeienis met 
de opleiding van kunstenaars en vormgevers, ondervindt de Normal School 
of Design de nodige weerstand van de zijde van fabrikanten. Ze verzetten 
zich tegen het geven van praktisch vormgevingsonderwijs uit angst voor de 
mogelijkheid dat leerlingen ideeën en werkwijzen uit de fabrieken tijdens 
hun scholing zouden kunnen onthullen.356 De Normal School heeft om die 
reden geen werkplaatsen. Er wordt enkel tekenen onderwezen, wat het 
kopiëren van tekeningen inhoudt. Een beoordelingscommissie oordeelt in 
1846 dan ook dat de school een totale mislukking is.357

    De Wereldtentoonstelling in Londen brengt een kentering in het denken 
teweeg. Er wordt onmiddellijk een staatscommissie benoemd met de 
opdracht de niet onaanzienlijke opbrengst van de tentoonstelling aan te 
wenden voor de “promotie van de kennis en toepassingen van wetenschap 
en kunst in de productieve industrie”.358 Van het geld wordt een stuk grond 
gekocht in South Kensington waar de Normal School of Design naar toe 
verhuist en waar het Museum of Manufactures (nu het Victoria & Albert 
Museum) wordt opgericht. De verzameling van het museum – waaronder 
veel objecten van de wereldtentoonstelling – komt direct ten dienste van 
het onderwijs te staan. De Normal School of Design wordt omgedoopt in 
National Art Training School. Toch lukt het ook de invloedrijke secretaris van 
het instituut, Henry Cole, niet werkplaatsen binnen de school te openen.359 

354 Pevsner [1940] 1973, 246-247; Prak 1979, 40-43.
355 Pevsner [1940] 1973, 247.
356 Prak 1979, 41.
357 Pevsner [1940] 1973, 248.
358 Geciteerd in Prak 1979, 47.
359 De gedachte dat het vormgevingsonderwijs geheel in werkplaatsen plaats zou 
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Fabrikanten blijven op het standpunt staan dat de praktische opleiding in 
de fabrieken plaats moet hebben. Het onderwijs blijft weer voornamelijk 
beperkt tot tekenonderwijs, al kunnen nu ook objecten worden nagetekend 
in plaats van de tekeningen van objecten. Het South Kensington-systeem 
van kunstonderwijs – een opleiding gekoppeld aan een museum – zal op 
veel plaatsen in Europa navolging vinden.360   
    Het belang van een directe relatie tussen tekening en praktische uitvoe-
ring, en daarom van de noodzaak in het onderwijs ontwerp, esthetische 
vorm, materiaal en arbeidsproces met elkaar te verbinden, is door niemand 
zo enthousiast en effectief verdedigd als door William Morris (1834 – 1896). 
Morris zal daarbij sterk steunen op ideeën van Ruskin. Pevsner schrijft over 
Morris: “Het is alleen aan hem en zijn onvermoeibare scheppende energie 
te danken, dat het in Europa tot een herbeleving van de ambachtelijke 
vaardigheid en daarmee van de industriële kunst is gekomen. De moderne 
richting op het gebied van het ontwerp is hem meer verschuldigd dan enig 
ander kunstenaar in de negentiende eeuw (…)”.361  
    Morris’ theorieën zijn terug te voeren op klassiek romantische opvattingen. 
In nauw contact met de Prerafaëlieten ontwikkelt hij zijn ideeën over het 
belang van het ambacht en ziet hij zijn idealen het best gerealiseerd in een 
corporatieve vereniging van kunstenaars zoals die bestonden in de middel-
eeuwen.362 De ontwikkeling van zijn eigen kunstenaarspraktijk zal hem echter 
gaandeweg in conflict brengen met zijn theoretische uitgangspunten.
    In 1861 richt hij het handwerkbedrijf Morris, Marshall, Faulkner & Co op. 
Aanleiding vormt de inrichting van het door Philip Webb voor Morris ont-
worpen Red House, waarvoor geen adequate attributen gevonden kunnen 
worden. Morris besluit dan zijn huisraad zelf te vervaardigen volgens zijn 
eigen vormprincipes. Dit voornemen leidt tot de oprichting van een bedrijf 

moeten vinden waar in een “broederlijke verhouding tussen meester en leerling” 
vakmanschap ontwikkeld kan worden, wordt voor het eerst naar voren gebracht 
door Gottfried Semper, een Duits architect die in 1848 naar Engeland is gevlucht. In 
zijn Wissenschaft, Industrie und Kunst (1852) zet hij zijn gedachten uiteen. Gottfried 
Semper, Wissenschaft, Industrie und Kunst: und andere Schriften über Architectur, 
Kunsthandwerk und Kunstunterricht, Ausgewählt und redigiert von Hans M. Wingler, 
Mainz: Kupferberg, 1966. Zie ook Pevsner [1940] 1973, 251-252. 

360 Prak 1979, 53-55.
361 “It is therefore due to him and his indefatigable creative energy alone that a revival of 

handicraft and then of industrial art took place in Europe. The Modern Movement in 
design owes more to him than to any one other artist of the nineteenth century (…)”. 
Pevsner [1940] 1973, 259-260.

362 Schlieker 1986, 155.
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dat de oude handwerktraditie in ere wil herstellen. De doelstelling van de 
firma is “terug te keren naar eenvoud en eerlijkheid, naar goede materialen 
en gedegen vakmanschap, naar rijke en suggestieve oppervlakte decoratie 
en simpele constructieve vormen”.363 Het bedrijf kent een arbeidsdeling 
volgens het principe van de gilden, namelijk in de vorm van een opdeling 
in verschillende ambachten. Al snel blijkt echter dat de scheiding tussen 
ontwerp en uitvoering die men wil tegengaan, toch zijn intrede doet. Om 
aan de toenemende vraag naar producten te voldoen, moeten extra uitvoe-
rende werkers in dienst worden genomen. 
    Geleidelijk doen zich in het bedrijf van Morris nieuwe paradoxen voor. 
Handwerkproducten vervaardigd van goede materialen blijken enkel 
betaalbaar voor gegoede burgers en niet voor de brede massa van de 
bevolking, voor wie ze juist een opvoedende werking zouden moeten 
hebben. Bovendien staat de vormgeving van de producten ver af van de 
gemiddelde smaak en eigentijdse mode. Verder wordt Morris gedwongen 
zijn fundamentele uitgangspunt van het individuele vakmanschap ten 
koste van machinearbeid bij te stellen en vormen van arbeidsdeling toe te 
laten.364 De praktische en economische realiteit blijkt ongevoelig voor zijn 
theoretische idealen.
    De grote betekenis van Morris ligt in het feit dat hij met zijn firma en 
in samenwerking met enkele van de meest vooraanstaande kunstenaars – 
Burne-Jones, Rossetti, Ford Madox Browne – producten ontwerpt en reali-
seert voor alledaags gebruik. De architect William Lethaby vat het belang 
van Morris’ werk simpelweg als volgt samen: “De totale ontwikkeling van 
de moderne Arts and Crafts-beweging vindt zijn oorsprong en implicaties 
in de idealen en experimenten van Morris’ bedrijf”.365 De Arts and Crafts-
beweging met als doel de eenheid van kunst en arbeid tot stand te brengen 
en zo bij te dragen aan een betere samenleving, zal eerst in de jaren tachtig 
van de negentiende eeuw in Engeland tot ontwikkeling komen, totdat ze 
aan het eind van de eeuw, zoals de ontwerper Charles Robert Ashbee (1863 
– 1942) het uitdrukt, “aarzelt, tot stilstand komt en ineenstort”.366 

363 “(…) a return to simplicity, to sincerity; to good materials and sound workmanship; to 
rich and suggestive surface decoration, and simple constructive forms”. Geciteerd bij 
Schlieker 1986, 309.

364 Zie Schlieker 1986, 309-313.
365 “The whole modern arts and crafts development had its origin and implications in the 

ideals and experiments of the Morris firm”. William Lethaby geciteerd bij Schlieker 
1986, 309.

366 “(…) hesitated, halted and broke down”. Geciteerd bij Pevsner [1940] 1973, 265. 
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    Deze ineenstorting zal niet door enige vorm van overheidsingrijpen worden 
verhinderd. De Engelse staat blijft een terughoudende politiek voeren wat 
betreft het kunstonderwijs. Al de initiatieven om de kunst en het kunston-
derwijs te veranderen komen van kunstenaars die beïnvloed zijn door 
romantische opvattingen; deze initiatieven zullen echter nauwelijks effect 
sorteren. De kloof tussen het denken van de overheid en de inzichten van de 
kunstenaars zal gedurende de negentiende eeuw enkel verder toenemen. 
Toch zal de Arts and Crafts-beweging voor grote veranderingen zorgen in de 
organisatie van het kunstonderwijs, zij het niet in Engeland maar, zoals we in 
het volgende hoofdstuk zullen zien, in Duitsland.

3.8 Conclusie

Uit de beschouwing van de ontwikkelingen in Duitsland, Frankrijk, Nederland 
en Engeland blijkt dat het romantische kunstbegrip nauwelijks tot fundamen-
tele wijzigingen in het kunstonderwijs leidt. De maatschappelijke positie van 
de kunstenaar verandert wezenlijk maar voor zijn opleidingsinstituut heeft 
dat veel minder gevolgen dan vanuit de kunstpraktijk zou mogen worden 
verwacht. De negentiende eeuw kenmerkt zich juist door de aanhoudende 
strijd van de kunstenaar zich van het academisme te bevrijden. Dit geldt 
niet alleen voor zijn eigen kunstpraktijk, maar in nog sterkere mate voor de 
inhoud en organisatie van het academieonderwijs. De kunstenaar onder-
neemt pogingen het onderwijs te veranderen maar keert zich in de meeste 
gevallen van het instituut af.  
    Er zijn echter beperkte veranderingen in het kunstonderwijs waar te 
nemen. Zo is de invoering van Meisterklassen in Duitse academies een 
poging de gevorderde student een meer persoonlijk afgestemde opleiding te 
geven en vormt op de erkenning van de schets en het landschapschilderen 
als zelfstandige artistieke uitdrukkingsmiddelen aan de École des Beaux-
Arts een concessie aan romantische opvattingen. In Nederland vinden 
romantische ideeën onder kunstenaars slechts schoorvoetend respons en 
in Engeland, dat wel een sterke romantische beweging kent, dringen deze 
opvattingen niet door tot in de hoogste regionen van het kunstonderwijs. 
Over het algemeen geldt dat de door de staat gefinancierde academies zich 
blijven beroepen op achttiende eeuwse kunstopvattingen. 
    In de loop van de negentiende eeuw neemt de bemoeienis van de staat 
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met het kunstonderwijs toe. De redenen hiervoor zijn tweeërlei. De staat 
onderkent de door de kunst geleverde bijdrage aan de ontwikkeling van 
een nationaal identiteitsgevoel. Er wordt opnieuw een beroep gedaan op 
de representatieve en volksopvoedende waarde van kunst. Tevens ontdekt 
ze het belang van de kunst voor de verbetering van het industriële product. 
Zoals we gezien hebben werd hierop eind achttiende eeuw al de aandacht 
gevestigd maar het duurde tot na de Wereldtentoonstelling van 1851 
voordat de Europese staten zich bewust werden van de gebrekkige staat 
van het industriële ontwerp. Met name deze tweede reden krijgt in de loop 
van de eeuw meer aandacht. De diverse overheden gaan – afhankelijk van 
de nationale traditie aangaande staatsbemoeienis met het kunstonder-
wijs – een gerichte politiek voeren ter stimulering van de kunstnijverheid. 
Kunst en kunstonderwijs worden in toenemende mate bekeken vanuit een 
utiliteitsgedachte. Ondanks de nationale verschillen is deze tendens in alle 
boven besproken landen duidelijk waarneembaar. 
    Het maatschappelijk isolement waarin de kunstenaar als gevolg van de 
industrialisering van de samenleving komt te verkeren en de toenemende 
overheidsbemoeienis met de kunst en het kunstonderwijs leidt bij kunste-
naars tot verschillende reacties. Ze benadrukken of hun autonome positie 
of verlangen terug naar een situatie waar de kunst als ambacht nog een 
geïntegreerd deel van het maatschappelijk leven uitmaakte. Ze stellen 
zich op tegenover de op economische berekening gerichte samenleving 
en verdedigen “de idealistische doelstelling van de kunst in de zin van een 
‘scheppen voor de vooruitgang van de cultuur’ of voor de ‘grote idealen van 
de mensheid’ (…) ”, of zien, zoals de Arts and Crafts-beweging, een terug-
keer naar de handwerktraditie en het beperken van de arbeidsdeling als de 
enige mogelijkheid de kunst weer maatschappelijk werkzaam te maken.367 
Een derde mogelijkheid komt in de negentiende eeuw nog niet werkelijk tot 
ontwikkeling: het accepteren van het moderniseringsproces en het zoeken 
naar mogelijkheden samen te werken met de industrie zonder de specifieke 
bijdrage van de kunstenaar aan de samenleving prijs te geven. In het vol-
gende hoofdstuk komt dit alternatief aan de orde. 

367 “(…) die idealistische Zielsetzungder Kunst, im Sinne eines ‘Schaffens für den 
Kulturfortschritt’ oder für die ‘grossen Menschheitsideale’ (…)”. Wolfgang Ruppert, 
Der moderne Künstler. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der kreativen Individualität 
in der kulturelen Moderne im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 1998, 192.
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Afbeelding vorige pagina: Bauhaus Curriculum, Walter 
Gropius, Staatliches Bauhaus Weimar 1922.
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4. De moderniteitscrisis en het 
Bauhaus 

4.1 De doelstelling van het Bauhaus

Het in 1919 door Walter Gropius opgerichte Staatliche Bauhaus in Weimar is 
voor het beeldende kunst- en vormgevingsonderwijs het eerste invloedrijke 
alternatief voor de Parijse Académie Royale. Het presenteert een omvattend 
onderwijsmodel dat zich uitdrukkelijk tegenover de academische traditie 
plaatst en een integratie nastreeft van de sinds het eind van de achttiende 
eeuw gescheiden geraakte domeinen kunst en vormgeving. Het nieuwe insti-
tuut wordt door de deelstaat Thüringen gefinancieerd omdat het volgens de 
staatsregering niet alleen de stad Weimar maar de hele deelstaat tot voor-
deel en aanzien zal strekken.368 
    De programmatische doelstelling van het Bauhaus wordt door Gropius in 
1923 opnieuw uiteengezet in een rede bij de opening van de eerste open-
bare tentoonstelling.369 Gropius is stellig. De bestaande kunstacademies zijn 

368 Geciteerd in Volker Wahl (Hrsg.), Das Staatliche Bauhaus in Weimar. Dokumente zur 
Geschichte des Instituts 1919 – 1926, Veröffentlichungen der Historische Kommission 
für Thüringen, Grosse Reihe Band 15, Köln: Böhlau Verlag, 2008, 8.

369 Walter Gropius, Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses, in: Karl-Heinz Hüter, Das 
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achterhaalde instellingen. De afgestudeerden worden “zonder bescher-
ming de sociale ellende prijsgegeven”, omdat hen enkel geleerd wordt een 
“van het leven geïsoleerde salonkunst” voort te brengen.370 De academie 
is in belangrijke mate de oorzaak van de kloof tussen kunst en dagelijks 
leven en van de vergaande vereenzaming van de kunstenaar. Met wat er in 
de samenleving gaande is, heeft ze alle contact verloren. Het Bauhaus wil 
daarom een nieuw type kunstenaar opleiden, een kunstenaar die juist door 
zich te verbinden met actuele maatschappelijke ontwikkelingen bijdraagt 
aan het tot stand brengen van fundamentele veranderingen. Voor Gropius 
staat het buiten discussie dat deze veranderingen noodzakelijk zijn. 
    Om ze te realiseren is een culturele omwenteling nodig, want enkel 
een geestelijke revolutie kan de samenleving blijvend hervormen. In zijn 
rede stelt Gropius: “De oplossing hangt van de veranderde instelling van 
de enkeling tot zijn werk af, niet van verbeteringen van uiterlijke levens-
omstandigheden. De wil tot geestelijke heroriëntatie is daarom van beslis-
sende betekenis voor nieuwe opbouwende arbeid”.371 Het gevaar is echter 
dat deze geestelijke wending een innerlijke aangelegenheid blijft. Daarom 
moet ze verbonden worden met de innovatieve en productieve krachten 
van de techniek. Gropius wil technisch geschoolde kunstenaars opleiden 
omdat “de nagestreefde eenheid van vorm, techniek en economie in alle 
producten alleen in zorgvuldig voorbereide, gemeenschappelijke arbeid 
met de voor de vorm verantwoordelijke kunstenaar (…) bereikt kan wor-
den”.372 Gropius streeft naar de integratie van kunst, geestelijke vorming en 
industriële productie. 
    Alle ingrediënten die de ontwikkeling van het Bauhaus zullen bepalen, zijn 
in de aangehaalde zinsneden aanwezig. Gropius spreekt over het isolement 

Bauhaus in Weimar. Studie zur gesellschaftpolitischen Geschichte einer deutschen 
Kunstschule, Berlin: Akademie-Verlag, 1976, Dokument 66, 254-255. Gropius heeft 
drie programmatische teksten geschreven waarin hij de doelstelling van het Bauhaus 
uiteenzet: in 1916 Vorschläge zur Gründung einer Lehranstalt als künstlerische 
Beratungsstelle für Industrie, Gewerbe und Handwerk, in 1919 Manifest und 
Programm des staatlichen Bauhauses in Weimar en de genoemde rede uit 1923. 

370 “(…) schutzlos dem sozialen Elend preisgegeben (…)”. “(…) vom Leben isolierte 
Salonkunst (…)”. Gropius in Hüter 1976, Dokument 66, 255.

371 “Die Lösung hängt von der veränderten innerlichen Einstellung des einzelnen zu 
seinem Werk, nicht von Verbesserungen der äusseren Lebensumstände ab. Der Wille 
zur Umstellung auf den neuen Geist ist deshalb von entscheidender Bedeutung für 
neue aufbauende Arbeit”. Gropius in Hüter 1976, Dokument 66, 254.

372 “(…) die erstrebte Einheit von Form, Techniek und Ökonomie aller Erzeugnisse nur in 
sorgfältig vorbereiteter Gemeinschaftsarbeit mit dem für die Form verantwortlichen 
Künstler (…) erreicht werden kann”. Gropius in Hüter 1976, Dokument 66, 255.
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van de moderne kunstenaar, de noodzaak van een geestelijke omwenteling 
en over het belang van een synthese tussen kunst, techniek en markt. De 
doelstellingen van het instituut zijn hier direct mee verbonden. Gropius wil 
een werkgemeenschap tot stand brengen waarin het niet draait om de indivi-
duele kunstenaar maar om het vormgeven van de samenleving. Daarom is de 
opleiding niet afgestemd op het uitzonderlijke genie maar op algemene crea-
tiviteits ontwikkeling en de verbinding van de kunstenaar met het praktische 
leven. Want uiteindelijk moeten kunst en leven weer tot eenheid worden 
gebracht.
    Net als Schiller zet Gropius in op een culturele revolutie. Om het heersende 
individualisme en materialisme te overwinnen zijn nieuwe culturele waarden 
nodig. Op dit punt heeft de kunstenaar een wezenlijke rol te spelen. Anders 
dan Schiller echter denkt Gropius dat de kunstenaar in nauw contact met de 
ontwikkelingen op het gebied van techniek en productie zijn vormende invloed 
moet uitoefenen. Vandaar zijn streven de student al in de opleiding vertrouwd 
te maken met industriële productieprocessen. Dit zal leiden tot een nieuwe 
kunstenaar en een nieuwe kunst. In de nieuwe kunstenaar zullen geest, hand-
werk en techniek verenigd worden; de nieuwe kunst zal zich rekenschap geven 
van de bepalende maatschappelijke rol van techniek en industrie.
    Gropius neemt bij de ontwikkeling van het Bauhausidee de bestaande 
spanningen tussen maatschappelijke ontwikkelingen, staat en kunstenaars 
tot uitgangspunt. Het moderniseringsproces met zijn diep ingrijpende 
gevolgen is zijns inziens onomkeerbaar en de politieke realiteit van de 
Weimarrepubliek een gegeven. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe 
het Bauhaus zich binnen deze constellatie heeft ontwikkeld? Welk kunstbe-
grip staat Gropius voor ogen, in welke taal probeert hij zijn toekomstvisie 
van de synthese van kunst en techniek te verwoorden en hoe kan een kun-
stopleiding dit idee van kunstenaarschap realiseren? 
    Voordat de ontwikkeling van het Bauhaus kan worden besproken, moet 
eerst aandacht geschonken worden aan de kunstpolitiek van de Duitse staat 
en aan de reacties van de kunstenaars op het moderniseringsproces. Daarna 
komen initiatieven aan bod gericht op de hervorming van het Duitse kunston-
derwijs. Bij welke ideeën en ontwikkelingen sluit Gropius aan om zijn opvat-
ting van kunst en kunstonderwijs vorm te geven? 
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4.2 De kunstpolitiek van het keizerrijk

Zoals in de vorige hoofdstukken is uiteengezet, beschouwt de overheid de 
kunst onder een drieledig perspectief: ze dient tot representatie van het 
staatsgezag, draagt bij aan de volksopvoeding en stimuleert de economie 
door verbetering en innovatie van producten. Vanaf 1800 neemt het belang 
van de eigentijdse kunst voor representatiedoeleinden af ten koste van 
oude kunst die in musea wordt samengebracht en tentoongesteld. De beel-
dende kunst wordt een middel tot smaakopvoeding en het stimuleren van 
patriottistische sentimenten.373

    In deze paragraaf gaat het om de vraag hoe de Duitse eenheidsstaat de 
kunsten tegemoet treedt. Met het tot stand komen van het Duitse Keizerrijk 
in 1871 krijgt ook de discussie over de noodzaak van nationale kunst een 
nieuwe impuls. De politieke realiteit en het nationale elan dat daar het 
gevolg van is, zouden hun uitdrukking moeten vinden in een kunst die de 
geschiedenis en actualiteit verbeeldt van een zelfbewuste en trotse staat. 
Met name de grote klassieke academies van het Duitse keizerrijk – in Berlijn, 
Dresden, Düsseldorf, München – moeten zich op deze taak toeleggen. Zowel 
Wilhelm I als Wilhelm II laten zich actief in met het kunstonderwijs en bena-
drukken het belang van de kunsten voor het ontwikkelen van een nationaal 
bewustzijn. Zoals Wilhelm II het formuleert: “De kunst moet meehelpen 
het volk opvoedend te beïnvloeden. (…) De zorg voor idealen is tegelijk de 
grootste vorm van cultuurarbeid, en wanneer we hierin voor andere volken 
een voorbeeld willen zijn en blijven, dan moet het hele Duitse volk hieraan 
zijn bijdragen leveren”.374 
    Welke vorm van kunst deze taak het best kan vervullen, wordt duidelijk 
uit opmerkingen van Anton von Werner (1843 – 1915), de directeur van de 
academie van Berlijn. Hij staat in nauw contact met de keizer en merkt op dat 
“de grote monarch ook onder de ijzeren plichten van zijn hoge ambt zijn blik 
en juiste gevoel voor de betekenis van kunst en de hogere kanten van ons 
bestaan niet verloren heeft”.375 In een toespraak, gehouden in 1883, maakt hij 

373 Zie Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800 – 1866. Bürgerwelt und starker 
Staat, München: Verlag C.H. Beck, 1983, 558-569; Wolfgang Ruppert, 2000, 85-95.

374 “Die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Volk einzuwirken (…). Die Pflege 
der Ideale ist zugleich die grösste Kulturarbeit, und wenn wir hierin den andern 
Völkern ein Muster sein und bleiben wollen, so muss das ganze deutsche Volk daran 
mitarbeiten (…)”. Geciteerd naar Mai 2010, 291.

375 “(…) dass der grosse Monarch auch unter den eisernen Pflichten seines hohen Amtes 
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duidelijk welke middelen de academie in het onderwijs ten dienste staan. 
    Deze zijn tweeërlei. In de eerste plaats gaat het om de bestudering van 
de natuur, “de eeuwig onveranderlijke en toch onophoudelijk veranderende 
natuur”.376 Ten tweede zijn dat de verheven werken van de grote kunste-
naars, geschapen in de loop van vele eeuwen. Met andere woorden, natuur-
studie en compositieleer, waarneming en idee (disegno), vormen volgens 
Von Werner nog steeds de basisprincipes van het onderwijs. De kunst die de 
nieuwe staat verlangt, volgt classicistische principes. 
    De moderne kunst wordt dan ook door zowel de keizer als door Von 
Werner als een ontsporing gezien. In de woorden van Wilhelm II: “Wie zich 
van de wet van de schoonheid, van het gevoel van esthetiek en harmonie, 
die iedere mensenborst voelt – ook wanneer hij zich niet kan uitdrukken – 
losmaakt en in de gedachte van een bijzondere richting, van het oplossen van 
technische opgaven de hoofdzaak ziet, hij vergrijpt zich aan de oerbronnen 
van de kunst”.377 Echte kunst kent objectieve maatstaven. De modernen ver-
warren experiment, schets en studie met het einddoel van werkelijk artis-
tieke voorstellingen. Het is om deze reden – en vanwege de tentoongestelde 
erotisch getinte werken – dat Von Werner als voorzitter van de Vereniging 
van Berlijnse kunstenaars in 1892 de sluiting eist van een tentoonstelling van 
het werk van Edvard Munch.378         
    De modernen manifesteren zich pas in het laatste decennium van de 
negentiende eeuw. Tot omstreeks 1880 is de hof- en academiekunst domi-
nant en is het historieschilderij de karakteristieke vorm voor de represen-
tatie van morele idealen en nationale eenheid. Von Werner in Berlijn en Karl 
von Piloty (1826 – 1886), directeur van de academie in München, zijn de 
grote vertegenwoordigers van deze illustratieve en idealiserende schilder-
stijl. In gedetailleerde, monumentaal uitgewerkte beelden wordt de ‘voor-
geschiedenis’ van het Duitse rijk in herinnering geroepen of worden belang-
wekkende recente gebeurtenissen vereeuwigd. Het is een kunst in dienst 

den Blick und das richtige Gefühl für die Bedeutung der Kunst und die idealen Seiten 
unseres Daseins nicht verloren hat”. Geciteerd naar Mai 2010, 290.

376 “(…) die ewig unveränderliche und doch unausgestezt wechselnde Natur (…)”. 
Geciteerd naar Mai 2010, 289.

377 “Wer sich von dem Gesetz der Schönheit, dem Gefühl der Ästhetik und Harmonie, die 
jedes Menschen Brust fühlt, ob er sich auch nicht ausdrücken kann, loslöst und in dem 
Gedanken einer besonderen Richtung, einer bestimmten Lösung mehr technischer 
Aufgaben die Hauptsache erblickt, der versündigt sich an den Urquellen der Kunst”. 
Geciteerd naar Mai 2010, 292. 

378 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte, 1866-1918, Band 1, München: Verlag C.H. 
Beck, 1998, 709; Mai 2010, 293.
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van staatkundige ideeën en belangen.
    De cultuurpolitiek op nationaal niveau vormt echter enkel een deel van 
het verhaal. Het Duitse keizerrijk is een federale staat en dat geeft de afzon-
derlijke Länder voldoende bewegingsvrijheid om hun eigen cultuur- en 
onderwijspolitiek te voeren. In tegenstelling tot het nationale cultuurbeleid 
dat voor een groot deel op representatie en volksopvoeding is gericht, legt 
de politiek van de deelstaten de laatste decennia van de negentiende eeuw 
meer de nadruk op de economische mogelijkheden van kunst en kunst-
nijverheid. De diverse wereldtentoonstellingen hebben duidelijk gemaakt 
dat er op het gebied van de productvormgeving ingrijpende veranderingen 
nodig zijn om de historiserende stijl te vervangen door een eigentijdse vor-
mentaal. De gedachte wint terrein dat de concurrentiepositie van de Duitse 
industrie hierdoor aanmerkelijk zal verbeteren. Gaandeweg worden kunst 
en handwerk niet langer als elkaar vijandige elementen opgevat. Het gevolg 
is dat sinds de jaren negentig het idee om kunstacademies samen te voegen 
met kunstnijverheidsinstituten en architectuuropleidingen intensief wordt 
bediscussieerd. 
    De overheden ondersteunen dit idee en ook een, zij het beperkt aantal 
kunstenaars streeft naar een fundamentele hervorming van het kunston-
derwijs. De op verandering gerichte theoretische overwegingen en prak-
tische initiatieven worden door Hans M. Wingler aangeduid met de term 
Kunstschulreform.379 Deze beweging beschouwt – zoals we nog zullen zien 
– de bestaande kunstacademie als een anachronistisch instituut. De maat-
schappelijke opdracht van de academie om kunstenaars op te leiden die 
een bijdrage kunnen leveren aan actuele ontwikkelingen wordt volgens 
de betrokkenen in het geheel niet waargemaakt. De klassieke academies 
hebben nauwelijks aansluiting bij de veranderingen in zowel de beel-
dende kunst als in de maatschappij; ze dragen slechts bij aan de groei van 
een kunstenaarsproletariaat. 
    Bovendien brengt de sterke expansie van de Duitse economie in het 
laatste decennium van de negentiende eeuw veel kunstenaars ertoe indus-
triële productie en commerciële handel eveneens als een werkterrein te 
beschouwen. Zij zien op het gebied van vormgeving en architectuur moge-
lijkheden om het economische streven naar groei en vernieuwing te kop-
pelen aan hun inzet een praktische rol in de maatschappij te vervullen. Zo 

379 Hans M. Wingler (hrsg.), Kunstschulreform 1900 - 1933, Berlin: Gebr. Mann Studio 
Reihe, 1977, 9-20. Zie ook: Rainer Wick, Bauhaus-Pädagogik, Köln: Dumont Buch 
Verlag, 1982, 54-59.
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zijn enkele van de meest gevierde ontwerpers en architecten uit de periode 
tussen 1890 en 1918 – Peter Behrens, Richard Riemerschmid, Bruno Paul, 
August Endell en Henry van de Velde – schilders zonder architectuur- of 
vormgevingsopleiding. Zij spelen allemaal een belangrijke rol in het streven 
het Duitse kunstonderwijs grondig te veranderen.     
    De mate waarin de Duitse overheid de Kunstschulreform-beweging 
ondersteunt verschilt per deelstaat. Economische en politieke motieven 
staan hierbij centraal. Het Pruisische ministerie van Handel und Gewerbe, 
dat vanaf 1880 de facto fungeert als het ministerie voor economie van het 
hele Duitse Rijk, plaatst het onderwijs in kunst en nijverheid in 1884 onder 
overheidstoezicht met het argument dat het “een onlosmakelijk deel van 
de nationale economische politiek” vormt.380 De slechte kritieken van de 
Duitse presentaties op alle tot dan toe gehouden wereldtentoonstellingen 
– de Duitse kunstnijverheidsproducten worden bekritiseerd vanwege hun 
“technische achterlijkheid, esthetische inferioriteit en economische waar-
deloosheid” – maken een dergelijke stap volgens de regering noodzakelijk.381 
Hiermee treedt een gecompliceerd proces in werking van directe, indirecte 
en verholen (want niet openlijk concurrentievervalsende) overheidssteun 
aan de kunstnijverheid- en productindustrie.382 
    Ook op het gebied van het kunstonderwijs worden door diverse deelstaten 
initiatieven genomen. In Pruisen maakt Wilhelm Bode, hoge ambtenaar van 
de keizer en generaal-directeur van de Berlijnse musea, zich rond de eeuw-
wisseling sterk voor een andere organisatie van het kunstonderwijs. Het is 
zijn overtuiging dat de kunstacademies met het afzonderen van vormgeving 
en nijverheid in aparte opleidingsinstituten het levende contact met de maat-
schappij hebben verloren.383 In Württemberg zet koning Wilhelm II zich per-
soonlijk in voor de ontwikkeling van een nieuw curriculum aan de Stuttgarter 
Kunst- und Gewerbeschule, gebaseerd op de onderwijsmethoden ontwikkeld 

380 “(…) an inseparable part of the national policy”. Ministerial Blatt der Handels- und 
Gewerbe Verwaltung, 6 Mei 1910, 155, geciteerd naar John V. Maciuika, Before 
the Bauhaus. Architecture, politics, and the German State, 1890 -1920, New York: 
Cambridge University Press, 2005, 21.

381 “(…) technical backwardness, aesthetic inferiority, and economic worthlessness”. 
Wilhelm Waetzoldt geciteerd naar Maciuika 2005, 21.

382 John Maciuika toont aan dat de Deutscher Werkbund (waarover hieronder meer) 
als private, nationale associatie van kunstenaars, ambachtslieden, architecten en 
fabrikanten – in tegenstelling tot de gangbare opvatting – mede op initiatief en met 
ondersteuning van de overheid tot stand is gekomen. Maciuka 2005, 161-167.

383 Mai 2010, 328.
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in de Arts-and-Crafts-beweging.384 Een ander voorbeeld is Groothertog 
Wilhelm Ernst van Saksen-Weimar-Eisenach. Hij is eveneens persoonlijk 
betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe Grossherzoglich sächsi-
sche Kunstgewerbeschule, een opleiding waarvoor Henry van de Velde in 
1902 als directeur naar Weimar wordt gehaald.385 
    Concluderend kan worden opgemerkt dat de nationale overheid de kunst 
vooral beschouwt uit het oogpunt van bevordering van vaderlandsliefde 
en smaakontwikkeling. De deelstaten doen daarentegen pogingen het 
kunstonderwijs in overeenstemming te brengen met het zich snel voltrek-
kende moderniseringsproces. Voor hen staat het economisch aspect van 
de kunst centraal. 

4.3 De kunstenaars in het proces van 
maatschappelijke omwenteling

De vraag is hoe de kunstenaars zich opstellen tegenover de zich eind negen-
tiende eeuw snel ontwikkelende moderne industriële samenleving, bepaald 
door rationalisering, techniek, individualisering en bureaucratisering. Zoals 
we eerder gezien hebben, waren rond 1800 al veel leden van de jonge intel-
ligentsia kritisch over het opkomende kapitalisme. De romantici verdedigen 
de wereld van geest en cultuur als reactie op zowel hun politieke onmondig-
heid en als het materialisme van de burgerlijke samenleving. In de verdere 
ontwikkeling van de negentiende eeuw zal deze situatie niet wezenlijk ver-
anderen. De burgerlijk-liberale revolutie van 1848 mislukt en ondanks het 
feit dat minder censuur en meer rechtszekerheid de positieve resultaten 
van deze opstand zijn, blijven de reactionair-conservatieve vorsten in de 
Länder van de Duitse Bond aan de macht.386 Voor de liberale burgerij blijft 
Bildung durch Kultur het ideaal.
    Bildung is een begrip uit de romantische traditie.387 Het staat voor de 

384 Maciuika 2005, 45-57; Mai 2010, 342-350.
385 Maciuika 2005, 57-63; Mai 2010, 333-342.
386 Frits Boterman, Cultuur als macht. Cultuurgeschiedenis van Duitsland 1800 – heden, 

Utrecht/Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2013, 154-159. 
387 Het begrip Bildung heeft een complexe betekenis. Voor 1770 wordt het voornamelijk 

in spirituele zin gebruik. Het duidt op de innige relatie tussen God en mens. Bij 
Herder krijgt het begrip de betekenis van een individuele innerlijke kracht. In de 
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vorming en ontwikkeling van de totale persoon in nauwe wisselwerking met 
de wereld en de samenleving. Bildung heeft als doel de vele dimensies en 
capaciteiten van iedere mens zo tot ontwikkeling te brengen dat een har-
monische eenheid het resultaat zal zijn. Het idee staat voor zelfontplooiing 
in de ruimste zin van het woord. De achterliggende gedachte is – we hebben 
het al gezien bij Schiller – dat dit streven niet alleen de persoon tot eenheid 
brengt maar uiteindelijk ook de samenleving zal hervormen. De cultuur als 
domein van zingeving behoort sturend te zijn voor alle maatschappelijke 
activiteiten. De samenleving moet draaien om culturele waarden. In de 
loop van de negentiende eeuw wordt echter duidelijk dat deze hoop ijdel is. 
Techniek en productie worden de bepalende factoren en er vindt een toene-
mende verzelfstandiging van maatschappelijke deelgebieden plaats. Niet de 
cultuur maar de economie geeft de richting aan. Het Bildungsstreven met als 
doel de integratie van alle verschillende levensgebieden, komt onder druk 
te staan. Noodgedwongen blijft persoonlijkheidsvorming een individuele en 
geestelijke aangelegenheid. Het gevolg is dat Bildung wordt gereduceerd tot 
Geistesbildung en zich beperkt tot het domein van kunst en cultuur. Als over-
koepelend maatschappelijk ideaal verliest het idee betekenis.
    Door grote groepen hoogopgeleide burgers die via tijdschriften, lees-
clubs, literatuur en verenigingen met elkaar verbonden waren – het 
Bildungsbürgertum – wordt deze ontwikkeling ervaren als een bestaanscri-
sis.388 Gemeten aan de idealen van hun opleiding worden ze geconfronteerd 
met processen van desintegratie, toenemende rationalisering, vervreemding 
en zinverlies. De geestelijke waarden waarop de identiteit en de status van 
de Gebildeten gebaseerd zijn – en die tot op zekere hoogte een compensatie 
vormen voor het gebrek aan politieke invloed – boeten aan betekenis in.389 

kiem is in iedere mens een oorspronkelijke aanleg aanwezig die in contact met 
de wereld verder kan worden ontwikkeld. Herder spreekt in dit kader over het 
realiseren van de menselijke humaniteit. Het begrip krijgt daarna steeds meer een 
pedagogische betekenis. Wilhelm von Humboldt maakt het begrip tot kern van de 
onderwijshervormingen die hij in Pruisen doorvoert. Dan raakt het begrip verbonden 
met Nationalerziehung en Bildungsbürgertum. Over de ontwikkeling van het 
Bildungsbegrip, zie Rudolf Vierhaus, Bildung, in: Brunner, O., Conze, E., Koselleck, 
R., (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1979, 508-551; Labrie 1986; Stolzenberg, 
Jürgen / Ulrichs, Lars-Thade, Bildung als Kunst. Fichte, Schiller, Humboldt, Nietzsche, 
Berlin/New York: De Gruyter, 2010; Maarten Doorman, Bildung in het labyrint van de 
romantiek, oratie, Vrije Universiteit Amsterdam, 26 april 2017. 

388 Zie Boterman 2013, 19-20.
389 De Gebildeten waren in de Duitse staat voornamelijk actief als ambtenaren en in de 
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Het gevolg is dat vele intellectuelen conservatieve standpunten betrekken. 
De ondermijning van hun maatschappijvisie maakt hen afkerig van ieder 
vorm van modernisering.
    Zoals historicus Frits Boterman heeft laten zien zijn de reacties op de 
ingrijpende maatschappelijke veranderingen zeer gevarieerd, ook bij 
kunstenaars. Ruwweg gaat het om antimodernisten en modernisten 
maar binnen deze grove verdeling zijn vele variaties en mengvormen 
mogelijk.390 Op grond van zijn beschrijving kunnen drie groepen worden 
onderscheiden. Een grote groep kunstenaars reageert vanuit de gedachte 
dat het vroegere ideaal van harmonie door cultuur op de een of andere 
manier moet worden hersteld. Ze keren zich tegen de modernisering. 
Voor een belangrijk deel zijn dit neoromantici met een sterk geloof in de 
eigen nationale traditie. Ze propageren de arische mythe, Heimatkunst, 
Blut und Boden-literatuur en verschillende vormen van symbolisme. De 
traditionele cultuuridealen vormen voor hen het fundament voor natio-
nale eenheid. Ten tweede zijn er de escapisten en utopisten. Zij proberen 
zoals Frits Boterman opmerkt, “de allermodernste techniek in hun roman-
tische wereldbeeld (..) te integreren, in de hoop hiermee de nadelen van 
de modernisering tegen te houden”.391 Dit protest tegen de moderne 
wereld neemt in veel gevallen de vorm aan van alternatieve werk- en leef-
gemeenschappen. De kunstenaarskolonies in Worpswede, in Ascona in 
Zwitserland (Monte Veritá-kolonie), de intellectuele Neue Gemeinschaft 
in Berlijn (met onder anderen Martin Buber en anarchist Gustav Landauer) 
en de Forte-Kreis (een gezelschap internationale intellectuelen bijeen 
om de problemen van de moderniteit te bespreken, opgericht op initi-
atief van Frederik van Eden) zijn hier voorbeelden van.392 Tenslotte zijn 
er de modernisten. Zij vormen in het totale spectrum een minderheid. 
Ondanks het feit dat er ook binnen deze groep kritiek geuit wordt op de 
moderniteit, zullen zij de nieuwe situatie als een gegeven aanvaarden. Het 

vrije beroepen. Van daadwerkelijke politieke invloed was echter nauwelijks sprake. 
Nipperdey 1998, 1866 – 1918 Band 1, 382-389. 

390 Zie Boterman 2013, 187-190.
391 Boterman 2013, 188.
392 Als antwoord op het door het moderniseringsproces veroorzaakte gevoel van 

vervreemding en individualisering – en bij kunstenaars de verworven autonomie (zie 
vorige hoofdstuk) – ontstaan vele ‘bonden’, ‘kringen’ of kolonies waar geborgenheid en 
vriendschap gevonden kan worden. Zoals Boterman het formuleert: “De gemeenschap 
van gelijkgestemden betekende het opheffen van het persoonlijke isolement, een 
bevrijding uit innerlijke conflicten, en bescherming tegen concurrentiestrijd in de 
samenleving”. Boterman, 2013, 219.
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maatschappelijk veranderingsproces is onomkeerbaar. 
    Ik heb er al op gewezen dat er in Duitsland tot het eind van de negen-
tiende eeuw nauwelijks sprake is van verzet tegen de academie en de aca-
demische kunst. De Münchener Sezession van 1892 vormt de eerste officiële 
breuk met de academische traditie, op de voet gevolgd door de Berliner 
Sezession in hetzelfde jaar. In München wordt de splitsing der geesten dui-
delijk wanneer als gevolg van het financiële verlies van de III. Internationale 
Jahresausstellung besloten wordt het internationale karakter van de ten-
toonstelling terug te schroeven en de oude, academische toelatingscriteria 
weer te laten gelden.393 Een deel van de kunstenaars van de Münchner 
Künstlergenossenschaft treedt als reactie daarop uit de organisatie om haar 
eigen tentoonstellingen te organiseren. Uiteindelijk gaat de strijd, zoals een 
betrokken kunstenaar zich herinnert, “om een nieuwe kunst, nieuw toneel, 
een nieuwe opera, nieuwe concerten in nieuw gebouwde zalen, om de ver-
jonging van de opleidingsinstituten, om een nieuw fris leven in een verdorde 
en verdroogde atmosfeer”.394 
    In Berlijn wordt, onder invloed van de Munch-affaire en de ontwikkelingen 
in München, de Vereinigung der XI opgericht, een groep kunstenaars onder 
aanvoering van Max Liebermann en Walter Leistikow met als doel het orga-
niseren van tentoonstellingen van moderne kunst, naast de jaarlijkse door de 
academie en de staat gesteunde Salons. Twee leden van deze groep hadden 
hun aanstelling aan de Berlijnse academie verloren als gevolg van hun verzet 
tegen de sluiting van de Munch-tentoonstelling.395 
    Het succes van de Sezessionen maakt duidelijk dat ook in Duitsland de 
academische kunst haar hegemonie verliest. Binnen enkele jaren is de 
situatie zelfs zodanig veranderd dat alle jonge kunstenaars van naam zich 

393 Mai wijst op het feit dat in München al sinds 1869 met succes internationale 
tentoonstellingen worden georganiseerd waar naast het werk van Duitse kunstenaars 
ook werk getoond wordt van onder meer Courbet, Corot, Millet, Manet en de School 
van Barbizon. München neemt op het gebied van de beeldende kunst de laatste 
decennia van de negentiende eeuw een zeer vooruitstrevende plaats in. Het conflict 
rond de tentoonstelling wordt door een grote groep kunstenaars dan ook gezien als 
een machtsgreep van de oude garde tegen een vooruitstrevende en internationaal 
georiënteerde kunstopvatting. Mai 2010, 306-314. 

394 “Der Streit ging um eine neue Kunst, ein neues Schauspiel, eine neue Oper, neue 
Konzerte in neu gebauten Sälen, um die Verjüngung aller Lehranstalten, um ein neues, 
frisches Leben in einer vertrockneten und verstaubten Atmosphäre”. Uhde-Bernays 
geciteerd naar Mai 2010, 314.

395 Het betreft Franz Skarbina en Hugo Vogel. Mai 2010, 318-327; Zie ook Wolfgang J. 
Mommsen, Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde 1870 -1918. Kultur und 
Politik im deutschen Kaiserreich, Berlin: Ullstein Verlag, 1994, 51.
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onder deze titel verenigen. De tentoonstellingen van de Sezessionisten 
trekken veel publiek. Belangrijke critici, kunsthandelaren en uitgevers 
ondersteunen hun manifestaties en promoten de nieuwe kunst. Deze 
nieuwe ontwikkeling is nauw verbonden met de toenemende onafhan-
kelijkheid van kunstenaars van het overheidspatronaat. Met de verdere 
industrialisering en de snel stijgende welvaart groeit er eind negentiende 
eeuw in hoog tempo een kunstmarkt van internationale dimensies. 
Verzamelaars gaan een belangrijke rol spelen en een groeiende groep ver-
mogende burgers schaft, geïnformeerd door een zich uitbreidend aantal 
galerieën en kunsttijdschriften, moderne kunst aan.396 Niet langer wordt 
de kunstsmaak bepaald door van staatswege gesanctioneerde canon, 
maar door een anonieme markt. Traditie en moderniteit komen hierdoor 
scherper tegenover elkaar te staan. 
    In 1905 wordt in Dresden de kunstenaarsgroep Die Brücke opgericht. 
Hun werk brengt een schok teweeg, ook internationaal. Ze verbeelden een 
werkelijkheid van crisis en ondergang. Deze kunstenaars – later samen met 
de kunstenaars van Der Blaue Reiter aangeduid als expressionisten – breken 
met de traditionele orde. Een nieuwe realiteit verlangt nieuwe vormen; in 
hun vormkritiek verwerpen ze de oude maatschappij.
    Voor de expressionisten geldt dat ze vertrekken vanuit de innerlijke wereld 
van de kunstenaar omdat ze zich niet meer in de buitenwereld herkennen. 
Ze streven naar het maken van persoonlijke, beeldende antwoorden op een 
dissonante, lelijke, vervreemde werkelijkheid. In de werken van Ernst Ludwig 
Kirchner, Erich Heckel, Emil Nolde, Oskar Kokoschka en Lyonel Feininger 
komt – op een directe, primitieve, soms agressieve manier geschilderd – 
een wereld tot uitdrukking gekenmerkt door de verlorenheid van het indi-
vidu, door angst en chaos, door scherpe tegenstellingen en geweld. De ont-
maskerende en shockerende beelden zijn, met de woorden van Nipperdey, 
een “morele oorlogsverklaring” aan de burgerlijke orde.397 
    Eenzelfde streven naar vernieuwing van de kunst leidt een paar jaar later 
in München tot de oprichting van Der Blaue Reiter met als leidende figuren 
Wassily Kandinski, Franz Marc en August Macke. Minder expressief en 
venijnig dan de kunstenaars van Die Brücke zoeken zij met behulp van vorm 
en kleur naar beelden die een geestelijke Hinterwelt tot uitdrukking brengen. 
Ook zij wijzen de bestaande wereld af, maar zijn spiritueler georiënteerd 

396 Mommsen 1994, 52-53; Nipperdey 1998, 1866-1918, Band 1, 693-694.
397 “(…) sie sind im Aufstand gegen eine als verkrustet erlebte Welt eine moralische 

Kriegserklärung (…)”. Nipperdey 1993, 1866-1918, Band 1, 712.
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dan de schilders van Die Brücke. Anders dan Die Brücke-kunstenaars, die 
hun thema’s zoeken in de hun omringende werkelijkheid, proberen zij met 
hun beelden de geestelijke grondslag van de werkelijkheid tot uitdrukking te 
brengen, de bezieling van de kosmos en de verbondenheid van het individu 
met het al. Vanuit hun persoonlijke beleving en intuïtie stellen zij – in lijn met 
romantische opvattingen – tegenover de materialistische, geestloze wereld 
de ervaring van het absolute.
    Dat de expressionistische kunstenaars het moderniseringsproces als een 
onvermijdelijke realiteit opvatten, wil niet zeggen dat ze al de bijkomende 
gevolgen kritiekloos accepteren. In hun werk uit zich een radicale twijfel over 
de toenemende economisering van de samenleving en het daarmee ver-
bonden vooruitgangsoptimisme. Ze lijden aan het gegeven dat een totalise-
rende visie niet meer mogelijk is, dat de werelden van Kultur en Zivilisation 
uiteen drijven.398 Zivilisation staat in dit kader voor de maatschappelijke en 
technisch-economische grondslag van de samenleving. Het begrip heeft 
betrekking op de oppervlakte van het menselijke bestaan, op de materiële en 
pragmatische organisatie van het leven. Kultur daarentegen wordt verbonden 
met de geestelijke verworvenheden. Kultur staat voor religie, wetenschap, 
filosofie en kunst; ze heeft betrekking op zingeving, bezieling en vrijheid, op 
innerlijke verrijking en groei van de persoonlijkheid. Voor de expressionisten 
is het duidelijk dat de wereld van de geest terrein verliest ten koste van het 
materialisme van de moderne maatschappij. We kunnen zeggen dat voor hen 
de kunst steeds scherper tegenover de samenleving komt te staan.

4.4 Hervormingsinitiatieven in het 
kunstonderwijs

Met bovenstaande uiteenzetting over de ontwikkelingen binnen de 

398 Om het karakter van de moderne maatschappij te karakteriseren, spelen beide 
begrippen in Duitsland sinds de Romantiek een belangrijke rol. Maarten Doorman 
heeft uitgebreid gewezen op de romantische gewoonte te denken in antithetische 
begrippen. Zie Doorman 2004, met name de hoofdstukken 6 en 8. Overigens zal de 
tegenstelling tussen Kultur en Zivilisation vooral een Duitse aangelegenheid zijn. 
In andere Westeuropese landen bestaat de tendens beide begrippen met elkaar 
te identificiëren. Zie Ton Lemaire, Over de waarde van culturen: een inleiding in de 
cultuurfilosofie, Baarn: Ambo, 1976, 60-61. 
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kunstwereld wil ik twee zaken duidelijk maken. In de eerste plaats dat het 
moderniseringsproces in Duitsland sterk vanuit de Bildungstraditie wordt 
beoordeeld. Dit impliceert voor velen dat door dit proces het ideaal van 
maatschappelijke integratie door cultuur geweld wordt aangedaan. Het 
economisme van de Zivilisation rukt op, de Kultur als de sfeer van zinge-
ving verliest betekenis. Veel kunstenaars willen de verheven opdracht van 
de kunst echter niet of slechts gedeeltelijk prijsgeven. Dit maakt dat hun 
ideeën sterk beïnvloed blijven door romantisch gedachtengoed. Kunst en 
cultuur blijven in hun ogen de krachten bij uitstek om de verzakelijking van 
het leven tegenwicht te bieden, wellicht zelfs teniet te doen. 
    Dit heeft – ten tweede – tot gevolg dat de reacties op de modernise-
ring sterk uiteenlopen. Ze variëren van de verdediging van een nationale 
kunst gebaseerd op Volksgeist en symbolisme tot het streven naar volledig 
nieuwe artistieke uitingsvormen. Slechts een kleine minderheid van de 
kunstenaars vindt een absolute breuk met het verleden noodzakelijk. Maar 
ook voor deze groep geldt dat ze een aantal romantische noties handhaven. 
De romantische Bildungspretentie, dus een alle levensgebieden integre-
rende persoonlijke vorming gericht op een ingrijpende maatschappelijke 
verandering, hebben ze weliswaar achter zich gelaten (ze accepteren ten-
slotte de modernisering als een onomkeerbaar gegeven), maar dat wil niet 
zeggen dat ze het belang van een brede geestelijke vorming hebben prijs 
gegeven. Ze blijven zich verzetten tegen het “dwangbuis van beroepsmatige 
of overeenkomstige deelactiviteiten”, zoals de socioloog Werner Sombart 
het formuleert.399 Naar hun idee blijft voor maatschappelijke veranderingen 
allereerst een geestelijke heroriëntatie fundamenteel. 
    Gropius komt niet uit een kunstenaarstraditie voort. Opgeleid als architect 
en nauw betrokken bij de Deutscher Werkbund bekent hij zich volledig tot 
de moderne industriële maatschappij. De Werkbund is een in 1907 opge-
richte organisatie waarin kunstenaars, ambachtslieden en vertegenwoor-
digers van bedrijven zich tot doel hebben gesteld “de industriële arbeid te 
veredelen door de samenwerking van kunst, industrie en handwerk, door 
onderwijs, propaganda en een eensgezinde stellingname ten aanzien van 
desbetreffende vragen”.400 De Werkbund streeft naar ‘kwaliteitsarbeid’, 

399 Werner Sombart geciteerd naar Patrick Dassen, De onttovering van de wereld. Max 
Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland 1890 – 1920, Amsterdam: 
Van Oorschot, 1999, 311.

400 “(…) die Veredelung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie 
und Handwerk, durch Erziehung, Propaganda und geschlossene Stellungname zu 
einschlägigen Fragen”. Deutscher Werkbund, Programm [1910], in: Hans M. Wingler, 
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een begrip dat zowel economische als ideologische aspecten omvat. Ter 
bevordering van de export moeten goed vormgegeven producten ontwik-
keld worden, maar tegelijk geldt het ook een Kulturziel te realiseren.401 
Door dagelijkse gebruiksvoorwerpen op een kunstzinnig verantwoorde 
manier vorm te geven kan aan de opvoeding van het volk op een wezenlijke 
manier worden bijgedragen. Het ontwikkelen van goede smaak zal namelijk 
het ‘vormloze materialisme’ van de consumptiegoederen tegengaan en de 
sociale klassen verbinden en in evenwicht brengen.402 Gropius stemt met 
deze basisgedachte van de Werkbund in op voorwaarde dat de kunstenaar 
de vrijheid behoudt artistieke experimenten uit te voeren. Hij ondertekent 
dan ook de stellingen die Henry van de Velde had opgesteld in het kader van 
een debat over standaardisering binnen de Werkbund. In de eerste stelling 
heet het: “De kunstenaar is in zijn essentie een gloeiende individualist, een 
vrije spontane schepper; uit eigen beweging zal hij zich nooit een orde onder-
werpen die hem een type, een canon opdringt”.403 Volgens Gropius sluit dit 
uitgangspunt nauwe samenwerking met de industrie echter niet uit.
    Gropius bekent zich volledig tot de moderne industriële maatschappij met 
zijn arbeidsdeling. In een schrijven uit 1910 stelt hij dat “slechts met behulp 
van gespecialiseerde arbeidskrachten het wezenlijke, namelijk de geeste-
lijke uitvinding, economisch ten volle benut kan worden en tegelijkertijd 
het publiek in kunstzinnig en technisch opzicht, goede kwaliteit kan worden 
geleverd”.404 Hij zoekt op een praktische manier naar mogelijkheden om het 
geestelijke met het economische en het sociale te verbinden. De kunst ziet 
hij niet enkel als het terrein van het spirituele, maar hij probeert juist in 

Das Bauhaus 1919 - 1933. Weimar Dessau Berlin, Köln: Bramsche Rasch & Dumont 
Schauberg, 1962, 26.

401 Deutscher Werkbund in: Wingler 1962, 26.
402 “(…) ‘formlosen Materialismus’ der Konsumgüter durch ein Ethos der schönen 

Gestaltung befreien (…)”. Nipperdey 1993, 1866-1918, Band 1, 736.
403 “Der Künstler ist seiner innersten Essenz nach glühender Individualist, freier spontaner 

Schöpfer; aus freien Stücken wird er niemals einer Disziplin sich unterordnen, die ihm 
einen Typ, einen Kanon aufzwingt’. Maciuika 2005, 305. Het debat vond plaats op de 
zevende jaarvergadering van de Werkbund in 1914. Bij die gelegenheid verspreidde 
Hermann Muthesius tien stellingen waarin hij de noodzaak tot Typisierung (de 
vaststelling en reproductie van vormen ten behoefte van de industriële productie) 
verdedigde. Henry van de Velde stelt als reactie tien Gegenthesen op. Zie Maciuika 
2005, 274-279. 

404 “(…) nur so wird erreicht, mit Hilfe spezialisierter Arbeitskräfte das Wesentliche, 
nämlich die geistige Erfindung, wirtschaftlich ausnutzen zu können und gleichzeitig 
dem Publikum in künstlerischer und technischer Beziehung gute Qualität zu liefern”. 
Geciteerd naar Wick 1982, 26. 
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de kunst geest, handwerk en industrie te verenigen. Overeenkomstig deze 
opvatting ziet hij ook het toekomstige kunstonderwijs voor zich. Wanneer 
hij de doelstelling van het Bauhaus omschrijft, zegt hij dat het instituut 
kunstonderwijs wil bieden “in overeenstemming met een handwerk-geori-
enteerde, praktische benadering”.405 De vraag is bij welke onderwijsfilosofie 
Gropius aansluit bij het ontwikkelen van zijn Bauhausplannen.      
    Al aan het eind van de negentiende eeuw worden – sterk beïnvloed door 
de Arts and Crafts beweging – in de eerder genoemde Kunstschulreform-
beweging de eerste pogingen ondernomen het kunstonderwijs te orga-
niseren volgens het ‘werkplaatsenmodel’. Het onderwijs aan vormgevers 
en kunstenaars zou, in plaats van zich te baseren op de artistieke traditie, 
ingebed moeten zijn in de actuele, maatschappelijke en technische ontwik-
kelingen. Praktische training in de omgang met diverse materialen, con-
structieve methoden en nieuwe technieken in leerwerkplaatsen, uitgaande 
van door de eigentijdse praktijk gesteld vormgevingsproblemen, zouden tot 
fundament gemaakt moeten worden van het kunstonderwijs. De doelstel-
ling is met dit model de nadelen van de industriële arbeidsdeling groten-
deels op te heffen en de afstand tussen het ontwerpen en het vervaardigen 
van een product te verkleinen.  
    De Kunstschulreform-beweging maakt deel uit van een bredere culturele 
stroming die bekend staat als de Kunsterziehungsbewegung. Deze diffuse 
en geschakeerde stroming staat de heropvoeding van het volk in artistieke 
zin voor. In lijn met het Bildungsidee is de gedachte dat alleen een veelzij-
dige kunstzinnige opvoeding de jeugd zal kunnen behoeden voor moreel 
verval en een verheven vorm van subjectiviteit tot ontwikkeling zal kunnen 
brengen. Rond de eeuwwisseling is deze beweging invloedrijk en propa-
geert zij haar ideeën in vele tijdschriften en publicaties.406  
    In de Kunsterziehungsbewegung treffen we, naast meer praktisch 
gerichte voorstellen om het onderwijs te veranderen in creatieve en esthe-
tische vorming, ook cultuurkritische, Völkisch-nationalistische geluiden 
aan, waarin, overeenkomstig de invloedrijke ideeën van Julius Langbehn, 
de scheppende oerkracht van de Duitser en zijn geborgenheid in volk en 

405 “(…) nach der Richtung des handwerklich Praktischen weise (…)”. Walter Gropius, 
Kostenvoranschlag für die Kunsthochschule und Kunstgewerbeschule in Weimar 
1919/1920, in: Hans M. Wingler 1962, 34.

406 Ideeën van de Kunsterziehunsbewegung zijn terug te vinden in invloedrijke 
tijdschriften als Der Kunstwart, Dekorative Kunst, Deutsche Kunst und Dekoration en 
Jugend.
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Heimat wordt bezongen.407 Tot de praktische en meer op het kunstonder-
wijs betrokken inzichten behoren de invloedrijke opvattingen van Alfred 
Lichtwark (1852 – 1914) en Georg Kerschensteiner (1854 – 1932).  
    Lichtwark, kunsthistoricus en eerste directeur van de Hamburger 
Kunsthalle, stelt dat de hoogstnoodzakelijke esthetische opvoeding van de 
jeugd onaangesproken creatieve krachten zal losmaken en een ontvankelijke 
houding teweeg zal brengen ten aanzien van de kunsten. Op den duur zal dit 
leiden tot een zedelijke vernieuwing van het volk. Ook de economie zal baat 
hebben bij de kunstopvoeding. “De toekomst van onze industrie zal mede 
daarvan afhangen, of we vastberaden en in staat zijn de volgende generatie 
een zorgvuldige kunstzinnige opvoeding van het oog en de gevoeligheid te 
geven”.408 Lichtwark keert zich vanuit deze achtergrond tegen het acade-
misme dat op vrijwel alle kunstacademies nog hoogtij viert. De kunstnijver-
heidsopleidingen worden door hem bekritiseerd omdat ze zich te veel bezig-
houden met het natekenen en ontwerpen van overbodige ornamenten. Hij 
staat een functionele vormgeving van producten voor. Lichtwark is een uit-
gesproken voorstander van het invoeren van handwerkoefeningen, zowel in 
het lagere onderwijs als in de nijverheids- en kunstopleidingen.   
    Kerschensteiner is onderwijsinspecteur in München. Zijn uitgangspunt 
is de gedachte dat ambachtelijke arbeid het ideale middel is tot innerlijke 
vorming. Hij is van mening dat het onderwijs van zijn tijd te intellectualistisch 
georiënteerd is en dat de opvoedende waarde van arbeid te weinig wordt 
onderkend. Hij richt de Arbeitsschule op, waarin, zoals hij stelt, “de karak-
tervorming boven alles gaat” en arbeid wordt opgevat als cultuurschep-
pende activiteit.409 Arbeid dient tot vorming van de innerlijke cultuur van 
de mens, draagt bij aan de ontwikkeling van sociale deugden en stimuleert 

407 Het anti-academisme krijgt een sterke impuls met het verschijnen van het boek 
Rembrandt als Erzieher .Von einem Deutschen (1890) van Julius Langbehn. Langbehn 
beschrijft de nationalistische historieschilderkunst als een uiting van de heersende crisis 
van de Duitse cultuur. Het herstel van de Duitse kunst kan alleen door de navolging van 
grote individuen tot stand worden gebracht. Rembrandt wordt gepresenteerd als het 
grote voorbeeld van een kunstenaar die laat zien hoe het tij te keren. Als uitzonderlijk 
individu weet hij in zijn schilderijen de ware Germaanse volksaard tot uitdrukking te 
brengen, in hem komen subjectiviteit en volkskarakter tot een synthese. Langbehns 
positie maakt duidelijk dat een kritische opstelling tegenover de academiekunst niet 
alleen een zaak is van de modernisten. Zie Boomgaard 1995, 173 e.v.; Boterman 2013, 
206-207.

408 Geciteerd naar Gloria Weisz, Das Bauhaus in Weimar: een synthese van traditie 
en moderniteit: een onderzoek naar de ideologie van het Bauhaus tijdens de 
Weimarperiode, Proefschrift Universiteit Leiden 1994, 72.

409 Geciteerd naar Weisz 1994, 74.



178

de economische bedrijvigheid. De Arbeitsschule moet worden opgevat als 
een Arbeitsgemeinschaft waar algemene sociale en politieke kwaliteiten tot 
ontplooiing worden gebracht. Het gaat om de opvoeding tot goed staats-
burgerschap, niet om partijpolitieke belangen. Het handwerk, opgevat als 
ambachtelijk en creatief proces, krijgt bij Kerschensteiner een culturele 
waarde, waardoor het kunstnijverheidsonderwijs een andere status wordt 
toebedeeld. Het dient niet alleen economische belangen, maar heeft ook 
een gemeenschapsvormende betekenis.
    Lichtwark en Kerschensteiner streven naar een zogenaamde 
Einheitskunstschule, een opleiding waar in onderlinge samenhang zowel 
vrije kunst, ontwerpen als architectuur worden onderwezen. De basis van 
deze school zou een gedegen ambachtelijke opleiding moeten zijn en wel 
om redenen van pedagogische en sociaal-politieke aard. Het maken van 
grote kunst is niet te leren, en omdat handwerktechnieken wel geleerd 
kunnen worden, moet het onderwijs in technische vaardigheden uitgangs-
punt zijn. Verder gaan zij ervan uit dat slechts weinigen hun brood zullen 
kunnen verdienen met kunst. Voor de minder begaafden is een handwerk-
opleiding om die reden een effectieve uitweg. Vandaar de leus “terug naar 
het handwerk”, zoals Wilhelm Waetzoldt het in zijn bijdrage aan de hervor-
mingsbeweging uitdrukt.410 Voor de organisatie van het onderwijs betekent 
dit dat de opleiding zich vooral in werkplaatsen in plaats van in tekenklassen 
moet afspelen, en dat de werkplaatsen het hart van het onderwijsinstituut 
moeten vormen.
    Direct na de eeuwwisseling wordt er met deze inzichten geëxperimen-
teerd. In 1902 richten beeldhouwer Hermann Obrist en schilder en kunst-
pedagoog Wilhelm von Debschitz een private kunstschool op in München 
met de veelzeggende naam Lehr- und Versuch-Ateliers für angewandte und 
freie Kunst. Deze school, later bekend geworden als de Debschitz-Schule, 
gaat uit van onderwijs in werkplaatsen en maakt geen principieel onder-
scheid tussen vormgeving en kunst. Als doelstelling geldt de “individuele, 
vrije, creatieve ontwikkeling van ieder talent onder ervaren begeleiding”.411 
Daarbij blijft het uitgangspunt echter dat alle kunst zich in het praktische 
leven moet invoegen en daar een werkzame invloed moet uitoefenen.
    Andere belangrijke initiatieven om het kunstonderwijs in pedagogisch 

410  “Zurück zum Handwerk!”. Wilhelm Waetzoldt geciteerd naar Wick 1982, 55.
411 “Freie, individuelle, schöpferische Entwicklung jeden Talents unter erfahrener 

Leitung”. Over de Debschitz-Schule, zie Helga Schmoll-Eisenwerth, Die Münchner 
Debschitz-Schule, in: Hans M. Wingler (hrsg.), Kunstschulreform 1900 – 1933, Berlin: 
Gebr. Mann Verlag, 1977, 68-82; citaat, 71.
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opzicht te hervormen vinden plaats in Wenen, waar de Sezessionisten Josef 
Hoffmann en Kolo Moser in 1903 de Wiener Werkstätte oprichten, in Breslau, 
waar de hervormingsgezinde architect Hans Poelzig in 1903 tot directeur 
van de Königliche Kunst- und Kunstgewerbeschule wordt benoemd, en in 
Düsseldorf, waar Peter Behrens eveneens in 1903 de leiding krijgt van de 
Kunstgewerbeschule.412 In alle gevallen wordt uitgegaan van het werkplaatson-
derwijs met als doel kunstenaars op te leiden die toegerust zijn om “relevante, 
uit de levenspraktijk voortkomende vormgevingsvragen” op te lossen.413 
    Gropius kan dus aansluiten bij een bestaand arsenaal van ideeën en prak-
tische experimenten. Veel van de bij de onderwijshervormingen betrokken 
kunstenaars kent hij persoonlijk onder meer via de Deutscher Werkbund, 
de Arbeitsrat für Kunst of via Peter Behrens op wiens architectenbureau 
hij enkele jaren werkzaam is. Reeds in 1910 verwoordt Gropius zijn ideaal, 
namelijk “kunst en techniek in een gelukkige vereniging [samen te brengen] 
en een breed publiek de mogelijkheid te bieden in het bezit te komen van 
werkelijk rijpe, goede kunst en solide, gedegen waren”.414 Deze gedachte zal 
wanneer hij de kanskrijgt zijn ideeën in praktijk te brengen, leidend zijn.

 

4.5 Het Bauhaus: tussen Kultur en 
Zivilisation

Op 12 april 1919 wordt Walter Gropius benoemd tot directeur van het 
Staatliches Bauhaus Weimar, een samenvoeging van de Hochschule für bil-
dende Kunst en de Grossherzogliche Kunstgewerbeschule. Hij was als jonge 
architect al enkele jaren in beeld om Henry van de Velde op te volgen aan 
de Kunstgewerbeschule, maar de oorlog verhinderde de realisering van dit 
voornemen. Onmiddellijk na de oorlog doet Gropius het voorstel beide 
opleidingen samen te voegen.415 Het algemeen heersende verlangen naar 

412 Wick 1982, 53; zie ook Johannes Rickert, Das pädagogische Prinzip der Breslauer 
Kunstakademie (1900 – 1932), in: Wingler 1977, 202-219; Mai 2010, 331-332 en 371-
374

413 “(…) auf die Lösung lebenspraktisch relevanter Gestaltungsaufgaben und nicht auf die 
Hervorbringung ‘autonomer’ Kunst gerichtet”. Wick 1982, 26.

414 “Damit wird Kunst und Technik zu einer glücklichen Vereinigung gebracht und einem 
breiten Publikum die Möglichkeit geboten werden, in den Besitz wirklich reifer, guter 
Kunst und solider, gediegener Ware zu gelangen (…)”. Geciteerd naar Wick 1982, 27. 

415 Zie Hüter 1976, 11-13.
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vernieuwing maakt dat aan zijn wens tegemoet wordt gekomen.
    Met de samenvoeging van beide instituten ziet Gropius zich voor de 
opgave geplaatst een antwoord te vinden op de spanning tussen kunst, 
ambacht en economie. Op welke manier kunnen kunstenaars worden opge-
leid om geïntegreerd deel uit te maken van de moderne industriële samen-
leving en tegelijk in staat te zijn de geestelijke waarden uit te dragen die in 
dezelfde samenleving in het gedrang raken? Daarbij komt dat hij zich vanaf 
het eerste moment geconfronteerd ziet met politieke weerstand, zowel 
tegen de institutionele samenvoeging als tegen hem als persoon.
    Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al aangegeven, ontwikkelt Gropius 
een nieuwe opvatting van kunstenaarschap op basis van een kritische 
beschouwing van de bestaande maatschappelijke context. Hij keert zich 
tegen het individualisme en materialisme van zijn tijd. Volgens hem heeft 
het moderniseringsproces de traditionele banden tussen mensen dusdanig 
verzwakt dat ieder gedeeld maatschappelijk doel op de achtergrond dreigt 
te raken. De kunstenaar is volgens Gropius slachtoffer van deze ontwikkeling 
vaak zonder dat te willen erkennen. Gropius wil de kunstenaar uit zijn “zelfge-
noegzame eigenheid” verlossen.416 Daarom zegt hij in een rede gehouden bij 
de eerste tentoonstelling van Bauhausstudenten in 1919: “Ik droom van de 
mogelijkheid uit de geïsoleerdheid van uiteengeslagen individuen hier een 
kleine Gemeinschaft tot stand te brengen; mocht dat lukken, dan hebben we 
al veel bereikt”.417 Vereist is een nieuw idee van kunstenaarschap en Gropius 
streeft er naar met het Bauhaus dat idee vorm te geven. 
    Dit impliceert een strijd tegen het heersende materialisme. “We hebben 
een nieuwe gemeenschappelijke spiritualiteit (Geistigkeit) van het hele volk 
nodig. (…) Niet een politieke, maar een voltooide geestelijke revolutie kan 
ons pas ‘vrij’ maken. Kapitalisme en machtspolitiek hebben onze generatie 
in creatieve zin lui gemaakt, en een wijdverbreide kleinburgerlijkheid ver-
stikt de levende kunst”.418 Voor zijn tijdsdiagnose grijpt Gropius terug op 

416 “(…) selbstgenügsamer Eigenheit (…)”. Walter Gropius, Manifest und Programm des 
Staatlichen Bauhauses in Weimar [1919], in: Wingler 1962, Dokumente, 39. 

417 “Mir träumt von dem Versuch, aus der zersprengten Isoliertheit der Einzelnen hier 
eine kleine Gemeinschaft zu sammeln; gelingt das, so hätten wir viel erreicht”. Walter 
Gropius, Rede bei der ersten Ausstellung von Schülerarbeiten des Bauhauses im Juni 
1919, in: Hüter 1976, Dokument 11, 211.

418 “Wir brauchen eine gemeinsame Geistigkeit des ganzen Volkes. (…) Noch nicht die 
politische, erst die vollendete geistige Revolution kann uns ‘frei’ machen. Kapitalismus 
und Machtspolitik haben unser Geschlecht träge gemacht im schöpferischen, und 
ein breites bürgerliches Philistertum erstickt die Lebendige Kunst”. Walter Gropius, 
Baukunst im freien Volksstaat, [1919], in: Hüter 1976, Dokument 9, 209.
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de begrippen Kultur en Zivilisation. “Tegenwoordig zijn er aanwijzingen, dat 
het grote technische en wetenschappelijke tijdvak gevolgd zal worden door 
een tijd van verinnerlijking, dat Zivilisation wordt gevolgd door Kultur”.419 
Gropius wil met het Bauhaus Kultur en Zivilisation tot synthese brengen. 
Door kunst, handwerk en machinale techniek in één opleiding te verenigen 
kan de sfeer van de geestelijke vermogens, van de innerlijke ontplooiing en 
de vorming van de persoonlijkheid, direct inwerken op de sfeer van het prak-
tische en maatschappelijk leven. De kunstenaar als bewerker van de geest 
verhoudt zich namelijk ‘vrij’ ten opzichte van het terrein van de Zivilisation 
en kan een leidende rol spelen in het terugdringen van de schade die een te 
materialistisch georiënteerde samenleving bij de mensen aanricht. Techniek 
en industrialisering zijn onontkoombare en positieve maatschappelijke 
krachten, maar ze moeten richting krijgen door Kultur-idealen. In dit proces 
heeft de kunstenaar een bijzondere rol te spelen.   
    Gropius’ doel is samenwerkingsverbanden te vormen tussen architecten, 
schilders, beeldhouwers en handwerkers. Hij wil de bestaande scheidslijnen 
tussen deze beroepen opheffen. De hernieuwde vereniging van alle werkkünst-
lerische disciplines in één opleiding heeft als doel een Arbeitsgemeinschaft 
te stichten van gerenommeerde en toekomstige kunstenaars, die gezamen-
lijk werken aan een eenheidskunstwerk – der grosse Bau – waar “geen grens 
meer bestaat tussen monumentale en decoratieve kunst”.420 Gropius ziet de 
architectuur als de alle kunsten overkoepelende discipline – zoals dat bij de 
middeleeuwse kathedralenbouw het geval is geweest – en als metafoor voor 
een samenleving waarin kunst en leven met elkaar in overeenstemming zijn 
gebracht. 
    Gemeinschaft is voor Gropius een sleutelbegrip. Het staat tegenover 
het begrip Gesellschaft, een onderscheid dat door Ferdinand Tönnies 
eind negentiende eeuw is gemaakt. Tönnies onderscheidt in een socio-
logische studie uit 1887 twee verschillende samenlevingsvormen.421 Een 
Gemeinschaft is een vereniging van mensen gebaseerd op verwantschap, 
liefde en traditie; ze vormt een harmonische eenheid met een morele grond-
slag. De leden van een Gemeinschaft delen eenzelfde doel en conformeren 
zich aan elkaar op basis van loyaliteiten en verplichtingen. Een Gesellschaft 
daarentegen is een vrije associatie van mensen die contractueel wordt 

419 Geciteerd naar Weisz 1994, 96.
420 “(…) in dem es keine Grenze gibt zwischen monumentaler und decorativer Kunst”. 

Gropius, Manifest und Programm in: Wingler 1962, Dokumente, 40.
421 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaf: Grundbegriffe der reinen Soziologie, 

Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969.
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vastgelegd. Kenmerkend voor een Gesellschaft is een hoge graad van indi-
vidualisering, een rationele benadering van onderlinge verhoudingen, 
een ver doorgevoerde arbeidsdeling en het streven naar eigenbelang. De 
moderne samenleving is een Gesellschaft, wat inhoudt dat vele historische 
verbanden zijn verdwenen en het individu verschijnt als geïsoleerd en op 
zichzelf aangewezen.
    Gropius probeert het Gemeinschaftsidee te reanimeren, of beter, hij 
zoekt naar een vernieuwde, moderne vorm van Gemeinschaft. Gropius 
gebruikt het concept om een brug te slaan tussen de werkzaamheden van 
de kunstenaar in het moderne productieproces en het idee van gemeen-
schapszin en persoonlijke vorming. De wijze waarop hij het idee inzet is 
drieledig. Het geeft ten eerste de noodzaak aan het isolement van de 
kunstenaar op te heffen. Het contact met de samenleving moet hersteld 
worden, hij moet weer aan het volle leven deelnemen. Volgens Gropius is 
de manier om dit te doen, zich te verbinden met de drijvende kracht van 
de moderne maatschappij: de industrie. Door zijn creatieve vermogens 
aan te wenden in het productieproces heft de kunstenaar zijn maatschap-
pelijk isolement op en draagt hij door het bevorderen van een goede 
vormgeving bij aan de verbetering van de leefomgeving.  
    Tevens is het Bauhaus er op gericht de gescheiden artistieke disciplines 
op een nieuwe en vruchtbare manier bij elkaar te brengen. Het onderwijs 
leidt op tot Werkkünstler, dat wil zeggen, tot kunstenaars die een handwerk 
beheersen, vertrouwd zijn met het productieproces en in staat zijn in dit 
proces met anderen samen te werken. De samenwerking biedt kunstenaars 
de mogelijkheid hun zienswijze in een andere dan de traditioneel kunstzin-
nige context in te brengen en zo meer maatschappelijke invloed te gene-
reren. Het begrip Werkkünstler, dat in het Programm van het Bauhaus van 
1919 gebruikt wordt, synthetiseert de creatieve kwaliteiten van de kunste-
naar met het vakmanschap en de gemeenschapsgeest van de ambachtsman. 
Bovendien streeft het Bauhaus een Gemeinschaft van disciplines na met de 
architectuur als integrerend principe. “De ‘kunsten’ zullen uit hun vereen-
zaamde afgeslotenheid terugkeren in de schoot van de allesomvattende 
bouwkunst. Want alleen door de innige samenwerking en onderlinge beïn-
vloeding van alle kunstzinnige disciplines kan een tijdperk juist dat veelstem-
mige orkest tot stand brengen dat de naam kunst verdient”.422  

422 “(…) Die ‘Künste’ werden aus ihrer vereinsamten Abgeschiedenheit in den Schoss 
der allumfassenden Baukunst zurückfinden. Denn nur durch innigstes Mit- und 
Ineinanderwirken aller künstlerischen Disziplinen kann eine Zeit jenes vielstimmige 
Orchester erzeugen, das allein den Namen Kunst verdient”. Walter Gropius, Baukunst 
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    Ten derde gaat het om een verder strekkend doel. Dit wordt ook expliciet 
verwoord door de Bauhausdocenten. Evenals Gropius onderstrepen ver-
schillende Formmeister (vormdocenten) dat het Bauhaus uiteindelijk gericht 
is op de innerlijke vorming van de mens. Zo stelt Feininger, Formmeister van 
1919 tot 1925: “(…) ik wil benadrukken hoezeer de Bauhausgedachte dienst-
baar is aan de mensopvoeding, die de Duitse jeugd nu meer nodig heeft 
dan ooit.”423 En László Moholy-Nagy, vanaf 1923 een van de leidende figuren 
in het Bauhaus schrijft: “Niet het object, maar de mens is het doel. Vanuit 
die basishouding zal men er toe besluiten, ieder levensplan met een zelfon-
derzoek van de mens te beginnen”.424 In een wereld die gekenmerkt wordt 
door individualisering en vervreemding, waarin zakelijke en technische ver-
houdingen het leven bepalen en de mens verdwijnt achter zijn functie, daar 
stelt de Gemeinschaft de mens in staat de weg terug te vinden naar een 
levenswijze waarin onderlinge verbondenheid en harmonie centraal staan. 
Het Gemeinschaftsidee impliceert dus tevens een vorm van cultuurkritiek, 
een protest tegen een samenleving die het materiële leven boven de ont-
plooiing van de mens stelt.
    Uit bovenstaande blijkt een bijzondere vermenging van Bildungsideeën 
en moderne opvattingen. Enerzijds wordt de nadruk gelegd op een hechte 
Arbeitsgemeinschaft, een samenwerkingsverband in de zin van de middel-
eeuwse Bauhütte, waar kunstenaars en handwerkers, gedragen door een 
gemeenschappelijke overtuiging, eenzelfde doel nastreven. Dit verband gaat 
verder dan enkel de werkomstandigheden. Gropius stelt dat een gemeenschap 
tot stand gebracht kan worden op grond van de volgende beginselen: “Door 
een zich aaneensluiten van verwante kunstenaarsnaturen op vriendschappe-
lijke basis; door de oprechte gemeenschap niet alleen in kunstzinnige, maar 
ook in menselijke zin; door onvoorwaardelijke wederzijdse hulp op elk niveau. 
Niet de kunst is het belangrijkste, ook niet het werk, maar de mens”.425

    Anderzijds wordt in het Manifest und Programm des Staatlichen Bauhauses 
Weimar (1919) de relevantie onderstreept toekomstige kunstenaars een 
veelzijdige, technische en kunstzinnige opleiding te geven en ze op de hoogte 

im freien Volksstaat [1919], in: Hüter 1976, Dokument 9, 209.
423 Geciteerd naar Weisz 1994, 49.
424 Geciteerd naar Weisz 1994, 51.
425 Durch einen Zusammenschluss verwandter Künstlernaturen auf freundschaftlicher 

Grundlage. Durch eine aufrichtige Gemeinschaft nicht nur in künstlerischem, sondern 
auch im menschlichen Sinne. Durch unbedingte gegenseitige Hilfe in jeder Beziehung. 
Nicht die Kunst ist das wichtigste, auch nicht das Werk, sondern der Mensch”. Walter 
Gropius, Ja! – Stimmen des Arbeitsrats für Kunst [1919], in: Hüter 1976, Dokument 7, 
207.
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te stellen van de ontwikkelingen in de industrie. Kunstenaars moeten in het 
praktische leven hun plaats innemen en in staat zijn hun werk op een eco-
nomisch nuttige manier vorm te geven. De Bauhausstudenten zullen dan 
ook buiten het instituut in industriële werkplaatsen moeten kunnen werken. 
Gropius heeft in 1916 een opzet voor het Bauhaus geschreven, getiteld 
Vorschlägen zur Gründung einer Lehranstalt als künstlerische Beratungsstelle 
für Industrie, Gewerbe und Handwerk, waarin hij aangeeft dat er behoefte 
bestaat aan een onderwijsinstituut dat tegemoet komt aan de eisen van de 
industriële samenleving. Hij begint zijn tekst met de opmerking: “Terwijl in 
oude tijden de totale hoeveelheid menselijke producten alleen met de hand 
vervaardigd werden, wordt tegenwoordig slechts nog een verdwijnend klein 
deel van de wereldgoederen zonder machinale hulp tot stand gebracht, 
omdat het natuurlijke streven, de arbeidsprestatie door middel van mecha-
nische hulpmiddelen te verhogen, gestaag groeiende is”.426 In dit onomkeer-
bare proces moet de kunstenaar worden ingevoegd.
    Het is duidelijk: Gropius beoogt een dubbel doel. Met de nieuwe opleiding 
richt hij zich op de vorming van kunstenaars die in staat zijn in een produc-
tieproces met anderen samen te werken en een economisch nuttige functie 
te vervullen, en die tegelijk op grond van een omvattende geestelijke ont-
wikkeling – overeenkomstig de ideeën van Schiller en de romantici – een 
maatschappelijk omwenteling te helpen bevorderen. De kunstenaar moet 
zowel dienstbaar zijn aan de geest als aan de economie.

4.6 De kunstenaars aan het Bauhaus

De spanning tussen het Bildungsideaal en de moderne maatschappij, tussen 
Kultur en Zivilisation vormt het uitgangspunt voor Gropius’ onderwijsopvat-
ting. Omdat hij beide tot synthese wil brengen, zullen ambachtslieden en 
kunstenaars als docenten samen moeten werken. Het is zijn verwachting 

426 “Während in alter Zeit die gesamte Masse menschlicher Erzeugnisse allein durch 
die Hand hergestellt wurde, wird heute nur noch ein verschwindend kleiner Teil 
der Weltware ohne maschinelle Beihilfe erzeugt, da das natürliche Bestreben, die 
Arbeitsleistung durch Einführung mechanischer Hilfsmittel zu steigern, in ständigen 
Wachsen begriffen ist”. Walter Gropius, Vorschläge zur Gründung einer Lehranstalt 
als künstlerische Beratungsstelle für Industrie, Gewerbe und Handwerk, [1916], in: 
Wingler 1975, Dokumente, 29.
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dat door de samenwerking tussen kunst, handwerk en industrie nieuwe 
praktijken en ideeën zullen ontstaan. In deze zin is het Bauhaus werkelijk een 
experiment. De uitkomst is ongewis; of de beoogde integratie uitvoerbaar 
zal zijn en welke vormen ze aan zal nemen, is niet met zekerheid te zeggen. 
Het ontbreekt zelfs aan de taal om helder te verwoorden hoe dit proces zijn 
beslag zal krijgen.  
    Gropius haalt verschillende kunstenaars naar het Bauhaus. In 1919 komen 
Johannes Itten en Lyonel Feininger, in 1920 Paul Klee, Oskar Schlemmer en 
Georg Muche, en in 1922 Wassily Kandinsky. Al deze kunstenaars vatten 
hun werk op als Kulturarbeit, met andere woorden, ze zien de opleiding als 
geestelijke vorming door middel van de kunst. Het Zivilisations-aspect, dat 
wil zeggen, een gedegen scholing in techniek en handwerk in samenwerking 
met de industrie, vinden zij minder belangrijk. Voor Gropius is dat uiteindelijk 
waar het om draait, al zal hij dit de beginjaren van het instituut niet te zeer 
benadrukken. In een brief aan Tomás Maldonado uit 1963 wijst hij tactische 
redenen aan om het belang van industrie en machine in het Manifest und 
Programm onderbelicht te laten. “Een zakelijke oproep tot zakelijke arbeid zou 
toentertijd zijn doel voorbijgeschoten zijn, namelijk jonge mensen vervuld van 
nieuwe ideeën, een brede basis aan te bieden waar deze ideeën verhelderd 
en uitgeprobeerd zouden kunnen worden”.427 Ook Rainer Wick geeft als ver-
klaring voor deze terughoudendheid dat de omstandigheden onmiddellijk na 
de oorlog twijfel hadden gezaaid ten aanzien van de machine en het daaraan 
verbonden vooruitgangsgeloof.428 Dat kunstenaars als Itten, Kandinsky en Klee 
moeite hebben met de consequenties van Gropius’ zienswijze blijkt enkele 
jaren later. Hun sterk romantische kunstbegrip vertegenwoordigt de spirituele 
kant van het menselijk bestaan.
    Itten, die aan het Bauhaus de verplichte Vorkurs invoert en tot zijn vertrek 
in 1923 geldt als de informele leider van het instituut, begrijpt zijn onder-
wijs als een Ganzheitslehre, wat betekent dat voor hem de totale mens als 
eenheid van lichaam, ziel en geest uitgangspunt is van zijn pedagogiek.429 
In deze zin gaat het hem in de basisstudie van de opleiding niet om het 

427 “Ein sachlicher Aufruf zur sachlichen Arbeit hätte damals seinen Zweck verfehlt, 
nämlich junge Menschen, die mit neuen Ideen trächtig waren, eine breite Basis 
anzubieten, wo diese Ideen geklärt und praktisch erprobt werden konnten”. Geciteerd 
naar Wick 1982, 29.

428 Wick 1982, 29.
429 Zie Johannes Itten, Pädagogische Fragmente einer Formenlehre (1930), in: Willy 

Rotzler (Hrsg.), Johannes Itten. Werke und Schriften, Zürich: Orell Füssli Verlag, 1978, 
232. 
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aanleren van elementaire technieken, maar om bewustwording en het 
vrij maken van de algemeen menselijke creatieve vermogens, die door 
allerhande conventies worden beperkt.430 Hij verstaat het als zijn opgave 
het menselijk evenwicht, dat verstoord is door industriële arbeid, weten-
schap en techniek, te herstellen. 
    Itten is aanhanger van de Mazdaznanleer, een variant van de zoroas-
trische levensbeschouwing, gericht op het zoveel mogelijk beheersen en 
terugdringen van de invloeden van het lichaam door middel van ademha-
lingsoefeningen, meditatie, vegetarisch eten en vasten. Op deze wijze zou 
het mogelijk zijn tot innerlijke rust en harmonie te komen, want alleen een 
harmonische mens kan werkelijk creatief zijn. Vanuit deze basisinstelling 
kan kunst pas echt beleefd en gemaakt worden. De leer van de weder-
geboorte die in de Mazdaznan een centrale rol speelt, wordt door Itten 
vertaald naar het terrein van de kunst. Met esthetische middelen is zijns 
inziens een vernieuwing van het leven te realiseren als antwoord op de 
belasting en versnippering van het moderne leven. 
    Ook Kandinsky’s opvattingen zijn spiritueel van aard. Om het materia-
lisme, de vervreemding en de toenemende specialisering te overwinnen is 
er een ‘nieuwe mens’ nodig, en mensvorming is dan ook het doel van het 
kunstonderwijs. Kandinsky schrijft over de kunststudent: “Idealiter moet hij 
niet als nieuwe specialist, maar ook als nieuwe mens worden toegerust, 
[want] er bestaan geen speciale vragen die geïsoleerd herkend en opgelost 
kunnen worden, omdat alles uiteindelijk in elkaar grijpt en van elkaar afhan-
kelijk is”.431 Het spreekt daarbij vanzelf dat er ook een nieuwe kunst moet 
worden ontwikkeld. De bestaande kunstuitingen zijn uitdrukking van een 
materialistische wereldvisie en zijn niet bij machte de geestelijke eenheid 
van de wereld zichtbaar te maken. Wat nodig is, is een synthetische Kunst. 

430 De opgave van de Vorkurs bestaat volgens Itten uit drie elementen. In de eerste plaats 
heeft ze als doel de creatieve talenten van de studenten vrij te maken. Daarbij zijn 
de eigen ervaringen en inzichten van de student uitgangspunt. Iedere student moet 
zich stap voor stap van alle dode conventies bevrijden en leren om eigen werk te 
maken. Ten tweede vereenvoudigt de Vorkurs de beroepskeuze van de student. De 
kennismaking met diverse materialen en werkwijzen maakt het mogelijk sneller en 
bewuster te kiezen voor een vakrichting. Tenslotte worden de basiswetten van het 
beeldend vormgeven onderwezen, dat wil zeggen, de elementaire principes van 
vorm- en kleurenleer. Zie Itten, Pädagogische Fragmente einer Formenlehre [1930] 
en Der Vorkurs [1962], beide in Rotzler 1978, 232-234 en 271-275.

431 “Er soll im Ideal nicht nur als neuer Specialist, sondern auch als neuer Mensch 
ausgerüstet werden, [denn] es gebe keine speziellen Fragen, die isoliert erkannt 
oder gelöst werden können, da alles schliesslich ineinandergreift und voneinander 
abhängig ist”. Cursivering in de tekst. Geciteerd naar Wick 1982, 177.
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Deze kunst is abstract, want kan geen afspiegeling zijn van de materiële 
werkelijkheid, en grensoverschrijdend, want ze zoekt een alle kunstvormen 
omvattende vormentaal. Zij kan, als reine Kunst, het innerlijke wezen van 
mens en wereld voor de sensibele waarnemer toegankelijk maken. In zijn 
kunsttheoretische opvattingen is Kandinsky sterk beïnvloed door het theo-
sofische gedachtengoed van Blavatsky, Besant en Leadbeater.432 
    Een overeenkomstige, verheven opvatting over de rol van kunst en kun-
stenaar treffen we aan bij Paul Klee. De beroemd geworden uitspraak van 
Klee, “Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar”, kan goed 
als motto gelden voor al zijn uitlatingen over kunst.433 De nieuwe kunst 
heeft als opdracht “de relativiteit van de zichtbare dingen” tot uitdrukking 
te brengen.434 Ze bezit de potentie de achter de waarneembare werkelijk-
heid gelegen transcendente orde ervaarbaar te maken. De kunst kan de 
mens, in ieder geval voor een ogenblik, losmaken van de beperktheden 
van het wereldse leven en hem een troostrijke blik gunnen op de godde-
lijke oerwetten van de natuur. Kunst en natuur zijn wezenlijk met elkaar 
verbonden. De nieuwe kunst ontwikkelt zich daarom niet “op kosten 
van de natuurlijkheid”, maar geeft gestalte aan een beschouwingswijze 
die “niet-optische indrukken en voorstellingen” van de natuur zichtbaar 
maakt.435 De onderliggende orde is vanwege de complexiteit van de natuur 
niet eenvoudig herkenbaar, de kunst heeft evenwel de middelen haar door 
reductie en abstractie toegankelijk te maken. De verbeeldingskracht van 
de kunstenaar brengt ons in contact met de kosmische orde.
    Uit bovenstaande blijkt dat de kunstenaars aan het Bauhaus opvattingen 
huldigen die sterk in de romantische traditie staan. Voor hen staat de geeste-
lijke vorming van de student centraal. Hun engagement om de samenleving 
te veranderen, steunt op de gedachte dat vorming van de persoonlijkheid uit-
eindelijk zal leiden tot een andere wereld. Ze wensen het Bildungsideaal niet 
op te geven. Omdat ook voor Gropius, zoals we al zagen, een cultuurveran-
dering noodzakelijk is, delen ze op het eerste gezicht fundamentele ideeën. 
Gaandeweg zullen de verschillen in opvatting echter duidelijk worden. 

432 Wick 1982, 177-180. Zie ook Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, [1912], 
Bern: Benteli Verlag, 1973.

433 “Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar”. Geciteerd naar Wick 
1982, 218.

434 “Jetzt wird die Relativität der sichtbaren Dinge offenbar gemacht (…)”. Paul Klee, 
Schriften. Rezensionen und Aufsätze, Köln: DuMont Verlag, 1976, 120.

435 “(…) auf Kosten der Natürlichkeit”; “(…) des Sichtbarmachens unoptischer Eindrücke 
und Vorstellungen (…)”. Paul Klee, Wege des Naturstudiums, in: Wingler 1962, 
Dokumente, 86.
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4.7 Interne conflicten en politieke 
tegenwerking

De beginjaren van het Bauhaus zijn sterk Arts and Crafts georiënteerd. Het 
Manifest und Programm spreekt wat dat betreft boekdelen: “Laten we dus 
een nieuw gilde van handwerklieden tot stand brengen, zonder de op klas-
senonderscheid gebaseerde arrogantie die een hoogmoedige barrière wil 
oprichten tussen handwerkers en kunstenaars. Laten we gemeenschappe-
lijk het nieuwe gebouw van de toekomst willen, bedenken en scheppen, dat 
alles in één gedaante zijn zal: architectuur en sculptuur en schilderkunst, 
ten hemel rijzend uit de handen van miljoenen handwerkers als een kristal-
lijnen symbool van een nieuw toekomstig geloof”.436 Het mag duidelijk zijn 
dat ook de romantisch beïnvloede kunstenaars van het Bauhaus zich in deze 
verheven taal herkennen. Maar ik heb er al op gewezen dat de gebezigde 
formuleringen voor Gropius voornamelijk strategische doeleinden dienen. 
De woorden machine en industrie worden door hem onmiddellijk na de 
oorlog geacht niet zeitgemäss te zijn.
    Gropius had echter - zoals boven uiteengezet - vanaf het begin een samen-
werking met de industrie voor ogen. Ze zou van de kant van de kunstenaar 
gebaseerd moeten zijn op een grondige kennis van het productieproces. Een 
gedegen ambachtsopleiding is daarvoor een vereiste. Om als kunstenaar 
niet gesmoord te worden door de materialistische en eenzijdige visie die in 
de fabrieken nog overheerst, moet hij in staat zijn alle aspecten van het pro-
ductieproces ambachtelijk uit te voeren. Door de studenten als kunstenaar 
op te leiden, zullen ze pas in staat zijn hun maatschappelijke taak samen met 
de industrie te vervullen.437  
    De introductie van de Vorkurs van het Bauhaus is direct met deze 
gedachte verbonden. Het idee en de inhoudelijke uitwerking komen van 
Johannes Itten. De Vorkurs is er op gericht de creatieve vermogens van de 
student te bevrijden van beperkende aannames en om hem de natuurlijke 

436 “Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne die klassentrennende 
Anmassung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern 
errichten wollte! Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der 
Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird: Architectur und Plastik und Malerei, der 
aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes 
Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens”. Cursivering in de tekst. Gropius, 
Manifest und Programm, in: Wingler 1975, Dokumente, 39. 

437 Zie Gropius, Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses, in: Hüter 1976, Document 
66, 254-255.
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eigenschappen van materialen te leren kennen. Iedere student arriveert 
met een grote hoeveelheid ideeën en overtuigingen die hij achter zich moet 
laten om inzichten te verwerven die werkelijk van hem zelf zijn. Daarom 
is de gehele persoonlijkheid van de student in het leerproces betrokken. 
Terugkijkend schrijft Itten dat het zijn onderwijsdoelstelling was “het ver-
werven van artistieke beeldende middelen zo te leiden, dat de verschil-
lende talenten van de student zouden worden aangesproken en dat een 
vruchtbare sfeer zou ontstaan waarin op een originele manier gewerkt zou 
kunnen worden”.438 Het adagium is leren door te doen, een gedachte die 
al ontwikkeld was binnen de context van de Kunstgewerbeschule. Gropius 
onderschrijft deze ideeën. Het is zijn overtuiging dat een op deze manier 
opgeleide kunstenaar in staat zal zijn zowel zijn creatieve vermogens als zijn 
Gemeintschafts-gevoel toe te passen in het industriële productieproces. 
    Dat het ondanks Gropius’ erkenning van het fundamentele belang van de 
Vorkurs toch tot een conflict met Itten komt, heeft te maken met Ittens levens-
beschouwing en kunstopvatting. Voor Itten is iedere beperking van de indi-
viduele creativiteit een inbreuk op de autonomie van de kunstenaar en een 
concessie aan de materialistisch georiënteerde samenleving. Daarentegen is 
het Gropius zijn streven de sociaal geïsoleerd geraakte kunstenaar een nieuwe 
plaats in de samenleving te geven. De oriëntatie op technische ontwikkelingen 
en samenwerking met de industrie is daarvoor onontbeerlijk. Gropius verwijt 
Itten een romantische instelling die teveel uitgaat van spiritualiteit en afzonde-
ring, waardoor het Bauhaus tot “een eiland van eenzelvige zonderlingen” zou 
kunnen worden.439 In notities voor een rondschrijven aan de Bauhausmeister 
merkt hij op: “Een gevaar voor onze jeugd zie ik in een geëxalteerde romantiek, 
die uit een begrijpelijke reactie tegen de heersende geestestoestand – getal en 
macht – en uit het fiasco der staten voortvloeit. Sommige Bauhäusler huldigen 
een verkeerd begrepen Rousseauiaanse terugkeer naar de natuur”.440 
    De langzaam culminerende meningsverschillen tussen Gropius en Itten 
maken deel uit van een breder complex van spanningen dat zich vanaf 1922 

438 “(…) das Erarbeiten der künstlerischen Darstellungsmittel so zu leiten, dass die 
verschiedenen Begabungen der Schüler angesprochen wurden und dadurch eine 
schöpferische Atmosphäre entstehen konnte, in der originales Arbeiten möglich 
wurde”. Itten, Der Vorkurs [1962], in: Rotzler 1978, 272.

439 “(…) eine Insel der Eigenbrötler (…)’. Walter Gropius, Die Tragfähigkeit der Bauhaus-
Idee, in: Wingler 1962, Dokumente, 62.

440 “Eine Gefahr für unsere Jugend sehe ich in Anzeichen einer verstiegenen Romantik, die 
aus einer begreiflichen Reaktion gegen den herrschenden Geisteszustand – Zahl und 
Macht – und aus dem Fiasko der Staaten erwächst. Manche Bauhäusler huldigen einer 
missverstandenen Rousseau’schen Rückkehr zur Natur”. Gropius in: Wingler 1975, 63.
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steeds duidelijker manifesteert. Drie ontwikkelingen spelen hierbij een 
belangrijke rol.
    In de eerste plaats blijkt dat een effectieve samenwerking in de werk-
plaatsen tussen vormdocenten en handwerkdocenten – een basisgedachte 
van de Bauhauspedagogie – niet van de grond komt. Zo leidt Itten, naast 
de Vorkurs, de steenhouwerij, de metaalwerkplaats en – korte tijd – de 
meubelwerkplaats, Feininger de drukkerij, Klee de boekbinderij en later 
het glasschildersatelier, en Kandinsky de afdeling muurschilderkunst. 
Kunsthistoricus Frank Whitford merkt hierover op: “Hoe interessant het 
tandemonderwijs ook mag klinken, het was niet erg succesvol. De meeste 
schilders van het Bauhaus in Weimar hadden weinig interesse in de werk-
plaatsen en sommigen waren terughoudend ze zelfs maar te bezoeken”.441 
Naast de geringe affiniteit van sommige kunstenaars met het werk in de 
werkplaatsen, zijn ook de regelmatige positiewisselingen en het gebrek 
aan geschikte handwerkmeesters, debet aan de moeizame relatie. Gropius’ 
initiële plan om al de vaktechnische activiteiten in de werkplaatsen onder 
supervisie te stellen van een vormdocent die de artistieke kwaliteiten van 
elk ontwerp moet bewaken, blijkt in de praktijk niet te werken. De lessen in 
kleur, vorm en compositie van de kunstenaars en het praktische werk in de 
werkplaatsen blijven van elkaar gescheiden bezigheden.
    Ten tweede blijft er in de opleiding een ongelijkwaardige positie bestaan 
tussen de Formmeister en de Handwerkmeister. Dit ondanks de program-
matische doelstelling geen onderscheid tussen beide te maken. Zo zijn de 
laatsten niet vertegenwoordigd in de zogenaamde Meisterrat. Samen met 
enkele studenten nemen de Formmeister in dit bestuurlijke orgaan beslis-
singen over het reilen en zeilen van het hele instituut. Gloria Weisz schrijft: 
“De Formmeister hadden bij belangrijke beslissingen de laatste stem en zij 
hoefden voor hun beslissingen de Handwerkmeister niet te raadplegen. 
Verder genoten zij privileges die voor de Handwerkmeister niet weggelegd 
waren”.442 Tussen beiden bestaat een hiërarchische relatie, ondanks het feit 
dat de meeste handwerkdocenten ook als kunstenaar zijn opgeleid. Omdat 
de samenwerking tussen Handwerkmeister en Formmeister te wensen 

441 “Exciting though tandem-teaching might sound, it was not very successful. Most of 
the painters at the Weimar Bauhaus had little interest in the workshops and some 
were reluctant even to visit them”. Frank Whitford, Bauhaus, London: Thames and 
Hudson, 1984, 48.

442 Weisz 1994, 139. De bijzondere positie van de Formmeister kwam ook tot uitdrukking 
in hun salarisering; zij verdienden meer dan de Handwerkmeister. Zie Weisz 1994, 
146 en noot 9, 195.
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overlaat, beginnen studenten te protesteren. Oskar Schlemmer, sinds 
1923 leider van het Bauhaustheater, schrijft in een brief in juni 1923 aan 
zijn vriend, de kunstenaar Otto Meyer-Amden: “De studenten (…) willen de 
decoratieve meesters afschaffen, de uithangborden, de reclamenamen, ook 
wel ‘gang’-meesters genoemd, omdat men ze hooguit in de Bauhausgangen 
tegenkomt, nooit in de werkplaatsen (…)”.443 
    De derde ontwikkeling die de spanningen in het Bauhaus opvoert, speelt 
zich grotendeels buiten het instituut af. In 1922 begint Theo van Doesburg – 
hij heeft de aspiratie Formmeister aan het Bauhaus te worden – in Weimar 
op eigen initiatief een cursus Grondbeginselen van de nieuwe beeldende 
kunst.444 De cursus wordt door een aantal Bauhausstudenten bezocht die 
gekant zijn tegen de opvattingen van Itten. In de cursus stelt Van Doesburg 
de gedachten van De Stijl-beweging tegenover, wat hij noemt, Ittens “expres-
sionistische hysterie vermengd met halfbegrepen religieuze mystiek”.445 Hij 
stelt dat in het Bauhaus nauwelijks iets terug te vinden is van de oorspron-
kelijke intentie een synthese tot stand te willen brengen tussen de artistieke 
en sociale opgaven van de moderne tijd. Ook voor Van Doesburg is deze 
synthese het na te streven doel, en hij ziet in De Stijl-kunst het middel dit 
te realiseren. Gropius deelt Van Doesburgs kritiek op Ittens romantische 
ideeën, maar niet de visie die hij daar tegenover stelt. Bovendien wil Gropius 
hem geen aanstelling geven omdat, zoals hij schrijft, “ik hem agressief en 
fanatiek vond en van mening was dat hij zo’n beperkte theoretische kijk had, 
dat hij geen verscheidenheid van opvattingen zou kunnen tolereren”.446 Toch 
is Van Doesburgs verblijf in Weimar voor de verdere ontwikkeling van het 
Bauhaus van belang geweest. Zijn aanwezigheid heeft Gropius’ ideeën over 
de te volgen koers verhelderd en bijgedragen aan het terugdringen van de 
romantische invloeden binnen het instituut. 
    Begin 1923 verlaat Itten het Bauhaus. Gropius is naar aanleiding van alle 
strubbelingen genoodzaakt zijn standpunt over de opleiding opnieuw te for-
muleren. Hij doet dit – zoals in het begin van dit hoofdstuk al aangegeven 
– in de zomer van 1923 bij de opening van de eerste Bauhaustentoonstelling. 
Hier verwoordt hij zijn streven naar de integratie van kunst en techniek. Zijn 
lezing leidt tot heftige interne discussies. De nadruk die Gropius legt op de 

443 Geciteerd naar Weisz 1994, 140.
444 De titel van de cursus komt overeen met de titel van een essay dat Van Doesburg in 

1919 in twee afleveringen publiceert in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
445 Geciteerd naar Cees Boekraad in het nawoord van Theo van Doesburg, Grondbegrippen 

van de nieuwe beeldende kunst, Nijmegen: SUN, 1983, 87.
446 Geciteerd naar Boekraad in Van Doesburg 1983, 91
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samenwerking met de industrie wordt door de kunstenaars opgevat als een 
ondermijning van hun positie. Feininger schrijft in een brief aan zijn vrouw: 
“Tegen het devies, ‘Kunst en techniek, de nieuwe eenheid’!, verzet ik me 
met volle overtuiging; deze miskenning van de kunst is echter een symp-
toom van onze tijd. En de eis haar te koppelen aan de techniek is in elk 
opzicht onzinnig”.447 Kandinsky ziet de verdere toespitsing op de industriële 
productie als een bedreiging van de zijns inziens belangrijkste doelstelling 
van het Bauhaus, namelijk de geestelijke vorming van de student.448 Zoals al 
duidelijk is geworden bepleiten deze – expressionistische – kunstenaars een 
radicale breuk met de oude wereld. Kunst is een zaak van de geest, maar 
de geest is niet werkelijk tot ontwikkeling te brengen binnen de context van 
productie en techniek. In hun visie moet kunstonderwijs dan ook verbonden 
worden met mensopvoeding, met de ontwikkeling van iemands persoon-
lijkheid en de vraag hoe deze tot uitdrukking te brengen. Anders gezegd, 
ze houden vast aan het klassieke Bildungsbegrip. Woorden als industrie en 
techniek passen niet in deze benadering.
    Gropius’ rede kondigt niet alleen veranderingen in het Bauhaus aan in 
overeenstemming met zijn opvattingen zoals reeds verwoord in 1910 en 
1916, ze is ook een reactie op de politieke ontwikkelingen in Thüringen. 
Het instituut komt namelijk steeds meer onder druk te staan. Vanaf het 
moment dat het Bauhaus na de oprichtingsfase voor het grootste deel 
van zijn financiën afhankelijk wordt van de beslissingen van het deel-
staatparlement, doet zich daar een sterke oppositie gelden tegen onder-
steuning.449 Begin 1923 leidt dit, op initiatief van de fractieleider van de 
Deutschnationale Volkspartei, tot een interpellatie “betreffende de orga-
nisatie en bedrijfsvoering van het Staatlichen Bauhauses”.450 De belang-
rijkste eis is dat het Bauhaus, als een door de staat gefinancierd instituut, 
evenzeer aan de door de inflatie veroorzaakte bezuinigingen onderworpen 

447 “Gegen die Parole: ‘Kunst und Technik, die neue Einheit!’ lehne ich mich mit ganzer 
Überzeugung auf – diese Verkennung der Kunst ist aber ein Symptom unserer Zeit. 
Und die Forderung nach ihrer Zusammenkoppelung mit der Technik ist in jeder 
Hinsicht unsinnig”. Lyonel Feiniger an Julia Feiniger, 1 August 1923, in: Hüter 1976, 
Dokument 67, 256.

448 Wassily Kandinsky, Die Arbeit in der Wandmalerei des Staatlichen Bauhauses, in: 
Wingler 1962, 93-94. 

449 In de oprichtingsfase wordt het Bauhaus voor een wezenlijk deel bekostigd uit de 
privémiddelen van de Groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach. Hüter 1976, 31.

450 “(…) Organisation und Betriebsführung des Bauhauses betreffend”. Landtag von 
Thüringen, 1923, stenographischer Bericht, Interpellation Dr. Herfurth, in: Hüter 1976, 
Dokument 61, 243 e.v. 
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moet worden als andere staatsinstellingen. Tevens wordt de kritiek geuit dat 
het Bauhaus haar doelstelling – samenwerking met bedrijven tot stand te 
brengen – niet heeft waargemaakt. Opdrachten vanuit handwerk en indus-
trie zijn uitgebleven. Om de staat financieel te ontlasten “moet het Bauhaus 
zich er in de toekomst op instellen dat ze standaarden schept, die vervolgens 
door de industrie verder verwerkt kunnen worden”, luidt de door veel afge-
vaardigden ondersteunde eis.451 In het debat dat op de interpellatie volgt, 
wordt groot gewicht toegekend aan de geplande Bauhaustentoonstelling 
in de zomer van dat jaar. Hier zullen de verworvenheden van de opleiding 
getoetst worden. 
    De tentoonstelling waarmee het Bauhaus voor de eerste keer in de 
openbaarheid treedt, is weliswaar financieel geen succes, maar publicitair 
is de aandacht overweldigend. De nationale en internationale pers wijdt 
talloze artikelen aan de opleiding en de tentoonstelling. Toch zal dit de druk 
op het instituut niet doen afnemen; en ook intern zal de discussie alleen 
maar heftiger worden. Gropius is van mening dat er in de werkplaatsen 
meer aandacht zou moeten zijn voor de productie van winstgevende pro-
ducten. De werkplaatsen hebben niet alleen een leer- en probeerfunctie, 
maar vormen ook een bron van inkomsten door het vervaardigen van op de 
markt gerichte objecten. Kandinsky benadrukt daarentegen nogmaals dat 
het onderwijsaspect en het belang een gemeenschap tot stand te brengen 
waar een specifieke kunstopvatting wordt onderwezen. “Afgezien daarvan 
dat het Bauhaus een school is die zich niet uitsluitend op de productie kan 
instellen, moet het Bauhaus een gemeenschap vormen, die (…) het onder-
wijs in de synthetische Idee en de voorbereiding van studenten op de 
opname van dit idee, als haar hoogste doel zou moeten beschouwen”.452 
    Uiteindelijk heeft de toezegging van Gropius het onderwijs meer te willen 
richten op de eisen van de industrie geen onmiddellijke gevolgen gehad. 
Intern vinden nauwelijks veranderingen plaats en contracten met de indus-
trie komen niet tot stand. De kritiek op het Bauhaus vanuit de politiek neemt 
dan ook verder toe, vooral nadat de verkiezingen van 1924 tot een rechtse 
meerderheid in het Thüringse parlement hebben geleid. De groeiende poli-
tieke tegenwerking, de geleidelijke beperking van financiële middelen en 
de sterk stijgende inflatie noodzaken Gropius het Bauhaus in Weimar met 
ingang van 1 april 1925 te sluiten. Een aanbieding van de stad Dessau maakt 

451 “Das Bauhaus wird sich künftig darauf einstellen müssen, dass es Normen schafft, 
die dann von der Industrie weiter verarbeitet werden (…)”. Hüter 1976, Landtag von 
Thüringen, stenographischer Bericht [1923], Dokument 61, 244.

452 Geciteerd naar Weisz 1994, 124.
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het echter mogelijk het instituut daar voort te zetten.453

4.8 Het Bauhaus in Dessau

Het voorgaande maakt duidelijk in welk spanningsveld het Bauhaus zich eind 
1924 bevindt. De kunstenaars blijven – zij het gebaseerd op verschillende 
uitgangspunten – het Menschenbildungsprogramm verdedigen. Zij stellen 
de innerlijke ontwikkeling van de mens centraal en zien hierin de belang-
rijkste culturele taak van de kunst. Dat de totaliserende pretenties van het 
oude Bildungsbegrip onder spanning staan, hebben ze weliswaar geaccep-
teerd, toch houden ze voor de noodzakelijk geachte maatschappelijke her-
vormingen vast aan het fundamentele belang van geest en cultuur en verde-
digen dit uitgangspunt met onvervalst romantische begrippen. Ze vatten de 
verhouding tussen maatschappij en geest op als een tegenstelling: arbeid en 
cultuur, nut en ontplooiing, kunst en techniek behoren in hun ogen tot ver-
schillende domeinen – een perspectief dat nog lang zal blijven doorwerken 
in discussies over de rol van de academie.   
    Aan de andere kant stellen de politici in Weimar de financiële steun aan 
het Bauhaus afhankelijk van het economisch nut dat het instituut genereert. 
Het Bauhaus moet samenwerking zoeken met de industrie en zich richten 
op de ontwikkeling van prototypen voor serieproductie. De politiek vraagt 
om direct maatschappelijk gerichte productontwikkeling, wat uiteindelijk 
neerkomt op dienstbaarheid aan de industrie.
    In zijn notities voor een brief aan de Bauhausdocenten van februari 
1922 maakt Gropius zijn positie nogmaals duidelijk: “Meister Itten stelde 
onlangs onder ons de eis, dat we beslissen moeten, of in volkomen tegen-
stelling tot de economische buitenwereld unieke werken te scheppen, of de 
voeling met de industrie te zoeken. Ik denk dat in deze vraag het grote ‘X’ 
besloten ligt dat een oplossing behoeft. Om het maar meteen duidelijk te 
stellen: ik zoek de eenheid in de verbinding, niet in de scheiding van deze 
levensvormen”.454 Uit het citaat blijkt dat Gropius zijn uitgangspunt, met het 

453 Onder instigatie van de liberale burgermeester Fritz Hesse en met steun van de 
sociaaldemocraten krijgt het Bauhaus van de stad Dessau in het naburige Saksen-
Anhalt een budget aangeboden dat de steun van de stad Weimar verre overtreft. 
Whitford 1984, 155.

454 “Meister Itten stellte neulich unter uns die Forderung, man müsse sich entscheiden, 
entweder in vollkommenem Gegensatz zur wirtschaftlichen Aussenwelt individuelle 
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onderwijsinstituut zowel op te leiden voor het maatschappelijk productie-
proces als Kulturarbeit te leveren, niet heeft prijsgegeven. 
    De verhuizing naar Dessau grijpt Gropius aan om een aantal belangrijke 
veranderingen in de organisatie van het instituut door te voeren. Tevens krijgt 
het Bauhaus de ondertitel Hochschule für Gestaltung toegevoegd. De Vorkurs 
wordt met een half jaar verlengd naar een heel studiejaar. De werkplaatsen 
krijgen een eenkoppige leiding en het onderscheid tussen Handwerkmeister 
en Formmeister wordt afgeschaft. De docenten krijgen de titel ‘professor’. 
De leiding van een aantal werkplaatsen komt in handen van zogenaamde 
Jungmeister, afgestudeerden aan het Bauhaus zelf en daarmee in bezit van 
een zowel artistieke als ambachtelijke kwalificatie. Marcel Breuer krijgt de 
leiding van de meubelwerkplaats, Herbert Bayer van de werkplaats typo-
grafie en de drukkerij, Gunta Stölzl van de weverij, Joost Schmidt van beeld-
houwen en Hinnerk Scheper van de afdeling muurschilderen. De scheiding 
tussen de ‘vrije’ kunstenaars en de ontwerpkunstenaars wordt hiermee 
geïnstitutionaliseerd. De ‘vrije‘ kunstenaars komen los te staan van de werk-
plaatsen. Klee en Kandinsky gaan algemene lessen ‘elementaire vormstudie’ 
verzorgen, Feininger wordt geheel van lesgeven vrijgesteld en kan door stu-
denten naar believen worden geconsulteerd. Bij het ontwerpen en de vorm-
geving van nieuwe producten in de werkplaatsen zijn zij niet meer betrokken, 
met als gevolg dat er gaandeweg twee werelden in het Bauhaus ontstaan, de 
wereld van het individuele onderzoek aangaande fundamentele esthetische 
problemen en die van op productie gerichte vormgeving. De scheiding tussen 
beide gebieden zal allengs groter worden.455 
    In de Dessau-periode ontwikkelen zich met name de metaal- en meu-
belwerkplaatsen tot succesvolle afdelingen. Onder leiding van respectivelijk 
Moholy-Nagy and Marcel Breuer slagen de werkplaatsen er in een over-
gang te maken van kunsthandwerk naar het ontwikkelen van prototypen 
voor industriële massaproductie. Eerst in 1927 wordt een afdeling archi-
tectuur aan de opleiding toegevoegd. Tot die tijd worden er wel regelmatig 
lezingen verzorgd over architectonische onderwerpen, maar zijn studenten 
die zich op architectuur willen toeleggen aangewezen op de ontwerp-
studio van Gropius. Dat pas zo laat in de ontwikkeling van het Bauhaus een 
architectuurafdeling wordt opgericht, kan verwondering wekken. In het 

Einzelarbeit zu leisten, oder die Fühlung mit der Industrie zu suchen. Ich glaube 
das in dieser Fragestellung das grosse ‘X’ liegt, das der Lösung bedarf. Um es gleich 
vorauszuschicken: Ich suche die Einheit in der Verbindung, nicht in der Trennung dieser 
Lebensformen”. Gropius, Die Tragfähigkeit der Bauhaus-Idee, in: Wingler 1962, 62.

455 Wick 1982, 35-36.
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stichtingsmanifest heeft Gropius immers de architectuur aangewezen als de 
discipline die al de andere van elkaar gescheiden kunstzinnige activiteiten 
met elkaar in samenhang moet brengen. De geïsoleerde en op zichzelf 
gerichte bezigheden van iedere kunstenaar zijn er immers de oorzaak van 
dat de kunst in het praktische leven van de mensen een beperkte rol speelt. 
Gropius verdedigt de late oprichting van een architectuurafdeling met het 
argument dat ze de uitkomst moet zijn van een ontwikkelingsproces. Het is 
zijn overtuiging dat de noodzaak van een alles overkoepelende architectuur-
afdeling zich gaandeweg als vanzelf zal voordoen uit de werkzaamheden 
van de andere afdelingen.456 Kennelijk is dat stadium in 1927 bereikt.457 
    Als leider van de nieuwe architectuurafdeling wordt de Zwitserse archi-
tect Hannes Meyer aangesteld. Hij is ook de persoon die Gropius als direc-
teur zal opvolgen in 1928. Diens besluit zijn functie neer te leggen komt als 
een verrassing en is door hemzelf verklaard met de reden meer tijd te willen 
besteden aan zijn eigen werk. In een artikel uit 1940 merkt Meyer echter 
op dat Gropius vanwege lokaalpolitieke redenen zijn ontslag heeft inge-
diend.458 De werkelijke gang van zaken rond zijn terugtreden is nog altijd 
niet volledig opgehelderd.459

    Met het aantreden van Meyer als directeur verandert de oriëntatie van 
het Bauhaus. De oude uitgangspunten worden prijsgegeven. Andreas Haus 
omschrijft deze uitgangspunten als volgt: “In zijn ideële substantie, ten-
minste tijdens het tijdperk Gropius, tot 1927, is het Bauhaus (…) verregaand 

456 Hans M. Wingler, Kurzgefasste Geschichte des Bauhauses, in: Wingler 1977, 108-109.
457 De integrerende functie van de architectuur wordt daarvoor al tot op zekere hoogte 

gerealiseerd door de theaterafdeling, sinds 1923 onder leiding van Oscar Schlemmer. 
Schlemmer weet personen uit vele disciplines – schilders, technici, dansers, acteurs, 
decorontwerpers, regisseurs – zowel theoretisch als praktisch met elkaar te laten 
samenwerken. Daarbij staan de beeldende kwaliteit en het experiment voorop. 
“Schlemmers choreografie is beeldend van aard en ligt dicht bij het architectonische. 
In de relatie, die tussen de zich dansend manifesterende lichamen en het fenomeen 
‘ruimte’ tot stand gebracht wordt, ligt het voorbeeldig nieuwe van dit concept”, 
schrijft Wingler (Wingler 1977, 108). (“Schlemmers Choreographie is bildnerisch 
angelegt und den Architectonischen nah. In der Verbindung, die zwischen dem 
sich tänzerisch entfaltenden, sich bewegenden Körper und dem Phänomen ‘Raum’ 
hergestellt wird, liegt das beispielhaft Neuartige dieser Konzeption”). Toch blijven de 
experimenten van Schlemmer voornamelijk beperkt tot de theaterafdeling en hebben 
ze geen gevolgen voor de organisatie van de gehele opleiding.

458 Zie Magdalena Droste, Enterbung des Nachfolgers. Der Konflict zwischen Hannes 
Meyer und Walter Gropius, in: Philipp Oswalt (hrsg.), Bauhaus Streit. 1919 – 2009, 
Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2009, 81. 

459 Droste merkt op dat Meyers opmerking tot nu toe in het Bauhausonderzoek is 
genegeerd ten gunste van de duiding die Gropius zelf heeft gegeven. Droste 2009, 81. 
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als een voortzetting van de oudere hervormingsbewegingen met hun sterk 
opvoedende, zingevende kenmerken op te vatten…”.460 Dat Meyer een andere 
opvatting huldigt blijkt uit een artikel van 1929 over de relatie van het insti-
tuut tot de samenleving. Hij merkt op: “Als een ‘hogeschool voor vormgeving’ 
is het Bauhaus Dessau geen artistiek, maar een sociaal fenomeen”.461 Naar 
zijn opvatting moet zij zich in dienst stellen van het volk en de sociale noden 
helpen oplossen. “Eist onze samenleving in Duitsland nu niet duizenden 
volksscholen, volkstuinen, volkshuizen? Honderdduizenden volkswoningen? 
Miljoenen volksmeubelen?”.462 
    Anders dan Gropius wenst Meyer een directe koppeling van de activiteiten 
van het Bauhaus met productiviteit, efficiëntie en afzetmogelijkheden. Hij 
streeft in nauwe samenwerking met de industrie naar ontwerpmodellen 
voor gestandaardiseerde productie, naar massaproductie in plaats van op 
kunsthandwerk gebaseerde serieproducten. De producten van de Bauhaus-
ateliers moeten het resultaat zijn van collectieve arbeid en niet zijn geba-
seerd op een proces van individuele vormontwikkeling. Tegenover Gropius’ 
adagium ‘kunst en techniek: een nieuwe eenheid’, stelt Meyer de maxime 
“volksbehoefte in plaats van luxebehoefte”.463 Alle ideële en artistieke pre-
tenties worden ondergeschikt gemaakt aan een rationele, op de maatschap-
pelijke vraag gerichte productie.   
    Meyer heeft een dubbele doelstelling. Hij wil het Bauhaus verankeren in het 
maatschappelijk productieproces en daarmee de academie tevens onafhan-
kelijk maken van de overheid. In feite neemt het Bauhaus onder zijn leiding 
afscheid van de kunstacademiegedachte en wordt het tot “een productieplaats 
ter bevrediging van sociale behoeften”, zoals Wick het uitdrukt.464 De architec-
tuurafdeling krijgt niet de integrerende functie toebedeeld die Gropius voor 
ogen had. Ze wordt een vergaand op zich zelf staande werkplaats waaraan alle 
andere afdelingen ondergeschikt worden gemaakt. De kunstenaars Kandinsky, 
Klee, Schlemmer en Schmidt krijgen de taak de Vorkurs te versterken, wat in de 
praktijk neerkomt op een verdere isolering van de vrije artistieke inbreng. 

460 Andreas Haus, Bauhaus – geschiedenis, in: Jeannine Fiedler / Peter Feierabend (red.), 
Bauhaus, Keulen: Könemann Verlagsgesellschaft, 2000, 19.

461 “Als eine ‘Hohe Schule der Gestaltung’ ist das Bauhaus Dessau kein künstlerisches, 
wohl aber ein soziales Phänomen”. Geciteerd naar Wick 1982, 45-46. 

462 “Fordert nicht heute in Deutschland unsere Gesellschaft tausende von Volksschulen, 
Volksgärten, Volkshäusern? Hunderttausende von Volkswohnungen? Millionen von 
Volksmöbeln?”. Geciteerd naar Wick 1982, 46.

463 Geciteerd naar Martin Kieren, Het Bauhaus op weg naar een productiecoöperatie – 
directeur Hannes Meyer, in: Fiedler / Feierabend 2000, 209. 

464 “(…) einer Produktionsstätte zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse (…)”. Wick 1982, 46.
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    Ondanks het feit dat Meyer succesvol blijkt in het aangaan van samen-
werkingsverbanden met de industrie en in korte tijd een serie nieuwe, een-
voudige en goedkope interieurproducten weet te realiseren, heeft hij de 
leiding van het Bauhaus slechts twee jaar kunnen uitoefenen. Als gevolg 
van interne meningsverschillen en zijn openlijk links-politieke stellingname 
wordt hij in de zomer van 1930 ontslagen.465 
    Meyer wordt opgevolgd door de architect Ludwig Mies van der Rohe. 
Deze voert een aantal structurele veranderingen door. Het onderwijs komt 
weer centraal te staan, wat betekent dat de samenwerking met de indus-
trie wordt opgegeven. De overheersende positie van de werkplaatsen 
wordt teruggedrongen omdat dit in zijn ogen heeft geleid tot een “ongeluk-
kige versmelting van onderwijs en productie”.466 Mies van der Rohe offert 
enkele essentiële onderdelen van de Bauhauspedagogiek ten gunste van de 
opbouw van een architectuuropleiding. De verplichting de Vorkurs te volgen 
wordt opgeheven en naast de architectuurstudie behoort slechts het volgen 
van lessen in ontwerpen, fotografie en vrij schilderen nog tot de mogelijk-
heden. Het terugdringen van de industrie uit het Bauhaus betekent echter 
geen terugkeer naar Gropius’ uitgangspositie. De vrije kunst zal onder Mies 
van der Rohe binnen de opleiding van beduidend minder belang zijn. 
   Financiële problemen en politieke tegenwerking in Dessau – in april 1932 
hebben de nationaalsocialisten de verkiezingen voor het deelstaatparle-
ment gewonnen – noodzaken Mies van der Rohe echter de opleiding als 
privé-instituut in Berlijn voort te zetten. Daar wordt het Bauhaus op 11 april 
1933 door de nazi’s gesloten.

465 Droste (Droste 2009, 73) merkt op dat sinds mei 1930 de deelstaatsconservator Ludwig 
Grote en de Bauhausmeesters Wassily Kandinsky en Josef Albers samen met Gropius 
bij de Dessauer burgermeester Fritz Hesse aansturen op het ontslag van Meyer. Het 
ontslag op staande voet vindt plaats op 1 augustus 1930. Een belangrijke reden voor 
het ontslag vormt Meyers continue streven de erfenis van Gropius grotendeels teniet 
te doen. Meyers kritiek cirkelt rond verwijten aan Gropius over zijn formalistische 
opvattingen en zijn “overdreven esthetische ijver” (“(…) ästhetisch begeisterdem 
übereifer”. Droste 2009, 75). Dit stuit op heftig verzet van Gropius zelf en van enkele 
Bauhaus-kunstenaars. Meyers openlijke marxisme en het gedogen van activiteiten 
van een communistische cel in het Bauhaus vormen de politieke aanleiding voor zijn 
ontslag (Fiedler / Feierabend 2000, 213). 

466 (…) ünglückliche Verquickung von Schulbetrieb und Produktion”. Geciteerd naar 
Annemarie Jaeggi, Modell Bauhaus, in: Modell Bauhaus, Herausgeber: Bauhaus-
Archiv Berlin / Museum für Gestaltung, Stiftung Bauhaus Dessau und Klassik Stiftung 
Weimar, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2009, 18. 
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4.9 Het belang van het Bauhausexperiment  

Het Bauhaus heeft nog geen veertien jaar bestaan, maar desondanks is zijn 
betekenis voor de kunst en het kunstonderwijs van uitzonderlijk belang. 
Het instituut presenteert een alternatief voor het academiemodel dat sinds 
de zeventiende eeuw de organisatie en het denken over kunstonderwijs 
grotendeels heeft bepaald. Weliswaar wordt het Bauhausmodel niet zo 
massaal nagevolgd als dat van de Parijse academie, en worden eerder de 
pedagogiek en onderdelen van de organisatiestructuur door andere acade-
mies overgenomen dan dat het hele model wordt gekopieerd, toch maakt 
het gegeven dat er een aansprekend, succesvol en beredeneerd alternatief 
voorhanden is dat het Bauhaus al tijdens zijn bestaan een voorbeeldfunctie 
gaat vervullen. In een tijd waar de ontwikkelingen in beeldende kunst en 
vormgeving in scherp contrast staan met wat er op de academies wordt 
onderwezen, sluit het Bauhaus aan bij wat in de avant-gardebewegingen 
gaande is. Sterker nog, het maakt deel uit van de avant-garde.
    De internationale betekenis van het instituut is te danken aan een com-
binatie van factoren. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog spreekt het 
idealisme van de hooggestemde doelstellingen veel mensen aan. Het 
Bauhaus belooft – meer nog dan verwante onderwijsinstituten – het maat-
schappelijk isolement van de kunstenaar op een fundamentele manier aan 
te vatten. Daarvoor doet het een beroep op het begrip Gemeinschaft, een 
begrip dat in de antiburgerlijke protestbeweging van die tijd een wezenlijke 
rol speelt. Het vat de kritiek samen op het individualistische en materia-
listische karakter van de samenleving en staat voor het streven de maat-
schappelijke verhoudingen ingrijpend te veranderen.467 Het Bauhaus maakt 
onderdeel uit van een brede cultuurkritische beweging. 
    Het Bauhaus geeft daarnaast een antwoord op de al geruime tijd pran-
gende vraag hoe in een kunstopleiding artistieke vernieuwingsdrift in 
verband te brengen met maatschappelijke en technische ontwikkelingen. 
Het brengt architectuur, kunst, ontwerpen, ambacht en kunsttheorie samen 
in een interdisciplinair onderwijsprogramma.
    De politieke controverses waarin het instituut verzeild raakt, zorgen voor 
veel publiciteit. Ook de Bauhaustentoonstelling van 1923 en de opening in 

467 Zoals we gezien hebben omvat het antiburgerlijke protest politiek gezien zowel 
groeperingen ter rechter als ter linker zijde. Het begrip Gemeinschaft had toentertijd 
echter nog niet de conservatieve associaties die het begrip heden ten dage aankleven. 
Zie Weisz 1994, 27-28.
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1926 van het nieuwe, door Gropius ontworpen Bauhaus-gebouwencomplex 
in Dessau, zijn gebeurtenissen die internationaal de aandacht trekken. Omdat 
het Bauhaus vrijwel vanaf haar oprichting onder druk van de buitenwereld 
gedwongen wordt haar bestaan en haar onderwijsprogramma aanhoudend 
te legitimeren, leidt dit al snel tot een afgewogen publiciteitspolitiek. Gropius 
grijpt elke gelegenheid aan om de doelstelling van het Bauhaus kernachtig 
naar buiten te brengen en de bekendheid van het instituut te vergroten. De 
inzet gemeenschappelijkheid en eenheid te demonstreren brengt met zich 
mee, dat de doelstellingen en ideeën van het Bauhaus op een bewuste en 
afgewogen manier in de openbaarheid worden gebracht.468 Verschillen en 
conflicten worden zoveel mogelijk binnenskamers gehouden en publiekelijk 
wordt een helder en eenvoudig ‘Bauhausidee’ gepresenteerd. 
    Na de Tweede Wereldoorlog zullen twee gegevens de faam van het insti-
tuut verder verspreiden. Het begrip ‘Bauhausstijl’ raakt ingeburgerd en de 
roem van de aan het instituut verbonden of gelieerde kunstenaars neemt 
sterk toe.469 Ten tijde van het Bauhaus maakt het feit dat Kandinsky, Klee, 
Feininger en Itten er samenwerken dat ook andere avant-gardisten con-
necties aanknopen. Zo ontstaan er contacten met El Lissitzky, Marc Chagall, 
Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, J.J. Oud en Kasimir Malewitsch. Van 
de vier laatstgenoemden worden in de serie Bauhausbücher publicaties 
uitgegeven.470 
    Na het Bauhausexperiment zijn voor de organisatie van het beeldende 
kunstonderwijs op de langere duur twee zaken van belang geweest. In 
de eerste plaats gaat het om het idee verschillende disciplines – zowel 
kunst- als vormgevingsdisciplines – met een samenhangende visie in een 
opleiding bij elkaar te brengen uitgaande van het werkplaatsenmodel. In 
het geval van het Bauhaus wordt de architectuur daarbij aangewezen als 
overkoepelend en integrerend vakgebied. Deze gedachte is, hoewel in deze 
zin nergens gerealiseerd, een belangrijke aanzet geweest voor de aanhou-
dende discussie over de relatie tussen het onderwijs in kunst en ontwerpen. 

468 Kerstin Eckstein, Inszenierung einer Utopie. Zur Selbstdarstellung des Bauhauses in 
den zwanziger Jahren, in: christina biundo, kerstin eckstein, petra eisele, carolyn graf, 
gabriele diana grawe, claudia heitmann, bauhaus-ideen 1919-1994. bibliografie und 
beiträge zur rezeption des bauhausgedankens, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1994, 
17. 

469 Het begrip ‘Bauhausstijl’ doet overigens geen recht aan de gevarieerdheid en het 
experiment binnen de opleiding. Zoals blijkt uit een artikel van Ernst Kállai, redacteur 
van het tijdschrift Bauhaus, wordt het eind van de jaren twintig algebruikt. Zie Eckstein 
1994, 15. 

470 Wingler 1962, Dokumente, 404-405. 
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In deze discussie geldt het Bauhaus nog steeds als referentiepunt. 
    Het tweede element betreft de instelling van een algemeen voorberei-
dend semester, in het Bauhaus de Vorkurs. De gedachte een kunstopleiding 
met een ‘basisklas’ te laten beginnen wordt rond de eeuwwisseling in veel 
bijdragen aan de discussie over de hervorming van het kunstonderwijs naar 
voren gebracht. Toch wordt de door Itten vormgegeven Vorkurs algemeen 
beschouwd als de belangrijkste pedagogische vernieuwing van het Bauhaus 
en is dit concept door talloze kunst- en vormgevingsscholen overgenomen.471 
In het basissemester vormen de ervaringen en ideeën van de student uit-
gangspunt. Ze vormen de uitgangspunten voor een proces van inzicht in de 
beperkende werking van niet-bereflecteerde conventies.  
    Het gegeven dat de leiding over de Vorkurs na Ittens vertrek uit het Bauhaus 
overgaat naar achtereenvolgens Joseph Albers en László Moholy-Nagy, heeft 
de genoemde basiselementen, ondanks een aantal aanpassingen, niet 
wezenlijk veranderd. Net als Itten blijken zijn opvolgers pedagogisch inspire-
rende persoonlijkheden die het bijzondere karakter van de basisklas verder 
hebben uitgewerkt en verdiept. 
    De invloed van het Bauhaus zal zich, zoals gezegd, niet op dezelfde wijze 
manifesteren als het geval is geweest bij de Académie Royale. De belang-
rijkste betekenis van het Bauhaus ligt in het feit dat het een geheel nieuwe 
visie op kunstonderwijs succesvol in praktijk brengt en daarmee de discussie 
naar een ander plan tilt. Het wordt mogelijk de resultaten van een alter-
natieve onderwijsvorm te beoordelen. Dit wil niet zeggen dat er verder 
geen pogingen zijn gedaan de Bauhausfilosofie na 1933 elders in praktijk te 
brengen. Nadat de nazi’s het Bauhaus hebben gesloten, verlaat een groot 
aantal Bauhäusler Duitsland. Het Bauhausidee verwerft hierdoor verdere 
internationale bekendheid. 

4.10 Navolging van het Bauhaus

Alvorens in te gaan op de vraag hoe Gropius’ onderwijsexperiment te 
beoordelen wil ik enkele opmerkingen maken over de directe navolging 
die het instituut heeft gekregen in de Verenigde Staten en – na de Tweede 
Wereldoorlog – in Duitsland. Hoe is het Bauhaus-idee daar opgevat en 

471 Wick 1982, 77-78.



202

verder ontwikkeld? Frankrijk en Engeland laat ik buiten beschouwing omdat 
het anti-academisch experiment van Gropius daar nauwelijks is waarge-
nomen en er van rechtstreekse beïnvloeding nagenoeg geen sprake is.472 
De Nederlandse situatie komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.     
    Wanneer vele Bauhaüsler in de jaren dertig hun toevlucht zoeken in de 
VS, is de bekendheid van het instituut hen al vooruit geijld en kunnen zij 
rekenen op een open ontvangst. Na de Eerste Wereldoorlog groeit in de VS 
de belangstelling voor de moderne culturele bewegingen in Europa gestaag. 
Vanwege de oorlog wordt er meer aandacht aan Europa geschonken met 
als gevolg dat nieuw Europees gedachtengoed met interesse wordt bedis-
cussieerd. Al in 1923 en 1924 publiceert Herman Scheffauer, een tweede 
generatie Amerikaan van Duitse afkomst, twee uitgebreide artikelen over 
het Bauhaus en Walter Gropius. In 1930 en 1931 vindt de eerste tentoon-
stelling plaats die volledig aan het Bauhaus is gewijd. Deze tentoonstel-
ling, waar schilderijen, grafische ontwerpen, huishoudelijke objecten en 
Bauhausboeken gepresenteerd worden en die achtereenvolgens te zien 
is in Cambridge, New York en Chicago, genereert veel belangstelling en 
lovende recensies.473 
    In 1933 wordt Josef Albers, van 1923 tot de sluiting van het Bauhaus 
Formmeister en later leider van de Vorkurs, benoemd aan het nieuw opge-
richte, particulier gefinancierde Black Mountain College in Asheville/North 
Carolina. Van het instituut zal een grote invloed uitgaan. In het onderwijs 
aan Black Mountain College nemen de kunsten – theater, dans, muziek 
en beeldende kunst – een centrale positie in. Het instituut heeft als doel-
stelling jonge mensen te begeleiden “tot intellectuele en emotionele vol-
wassenheid”.474 Naast Albers, al snel een van de leidende figuren van het 
College, maken veel praktiserende kunstenaars kortere of langere tijd deel 
uit van het docententeam. Onder hen de Bauhäusler Walter Gropius, Lyonel 
Feininger en Josef Albers’ vrouw, textielontwerpster Anni Albers, beel-
dend kunstenaars Willem de Kooning, Franz Kline en Robert Motherwell, 

472 Zie Isabelle Ewig, Thomas W. Gaehtgens, Matthias Noell, Das Bauhaus und Frankreich, 
Berlin: Akademie Verlag, 2002. Over de invloed van het Bauhaus op onder andere het 
Britse kunstonderwijs, zie Jack Pritchard, Gropius, the Bauhaus and the future, in: 
Journal of the Royal Society of Arts, January 1969, Nr 5 150, 75-94.

473 Zie voor een uitgebreide en gedetailleerde bespreking van de Bauhausreceptie in 
de Verenigde Staten, Margret Kentgens-Graig, Bauhaus-Architectur. Die Rezeption in 
Amerika 1919 – 1936, Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 1993.

474 “(…) to intellectual and emotional maturity (…)”. John Andrew Rice, directeur van Black 
Mountain College, geciteerd naar Mary Emma Harris, The Arts at Black Mountain 
College, Cambridge MA: MIT Press, 1987, 15.
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componist John Cage, choreograaf Merce Cunningham en kunsttheoreticus 
Clement Greenberg. 
    In feite is ook Black Mountain College een onderwijskundig experiment. 
Het leren omgaan met emoties en het testen van persoonlijke waarden 
worden als even belangrijk beschouwd als intellectuele training. Vanuit deze 
achtergrond wordt het onderwijs in de kunsten als essentieel gezien. Josef 
Albers schrijft: “We willen dat studenten inzien dat kunst geen entertain-
ment is en evenmin een imitatie van de natuur. Dat zij het zien als meer dan 
verfraaiing en vermaak, namelijk als een spirituele documentatie van het 
leven, als een richtlijn voor kwaliteit; dat zij inzien dat kunst wezenlijk leven 
is en wezenlijk leven kunst”.475 
    Ondanks de duidelijke praktische en ideologische verschillen met het 
Bauhaus is het Black Mountain College belangrijk geweest voor de ver-
spreiding van Bauhausideeën over kunstonderwijs in de Verenigde Staten. 
Beide instituten komen, zoals Mary Emma Harris concludeert, op essentiële 
punten overeen. “Ze deelden een gemeenschappelijke experimentele en 
anti-academische geest, een geloof in de sociale verantwoordelijkheid van 
onderwijs en van de kunsten, en een organisatie die zowel staf als studenten 
betrok bij het besluitvormingsproces”.476 Deze uitgangspunten blijken in de 
jaren veertig en vijftig voor veel nieuw opgerichte, alternatieve Colleges een 
inspiratiebron. De kunstpedagogische opvattingen en methoden van Albers 
zullen een belangrijk voertuig zijn waarmee de Bauhausfilosofie zich over 
de Verenigde Staten verspreidt, vooral nadat hij in 1950 de leiding heeft 
gekregen van de ontwerpafdeling van Yale University en daarmee grote 
bekendheid verwerft.
    Zoals opgemerkt is Albers niet de enige Bauhäusler die in de jaren dertig 
naar de Verenigde Staten emigreert. In 1937 worden Gropius en Breuer aan-
gesteld aan de architectuurafdeling van Harvard University, en in hetzelfde 
jaar volgen aanstellingen van Mies van der Rohe, Ludwig Hilberseimer en 
Walter Peterhans aan het Armour Institute in Chicago. Moholy-Nagy wordt, 
eveneens in 1937, gevraagd directeur te worden van het New Bauhaus in 
Chicago, een school opgericht door de Association of the Arts and Industries. 

475 “We want the student who sees that art is neither a beauty shop nor imitation of nature. 
And more than embellishment and entertainment. But a spiritual documentation of 
life, as a leader of quality, who sees that real art is essential life and essential life is art”. 
Josef Albers geciteerd naar Harris 1987, 245.

476 “They shared a common experimental and anti-academic spirit, a belief in the social 
responsibility of education and the arts, and an organization that involved both faculty 
and students in the decision-making process”. Harris 1987, 245.
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Wanneer de school na één jaar vanwege financiële problemen moet 
sluiten, richt Moholy-Nagy zijn eigen School of Design op, waar hij verschil-
lende voormalige Bauhausstudenten als docent aanstelt.477 Naast Albers, is 
Moholy-Nagy van grote betekenis voor de verdere ontwikkeling van denk-
beelden over kunstonderwijs, eerst in de Verenigde Staten, later – zij het in 
geringere mate – ook in Europa. 
    In feite kunnen het New Bauhaus en de School of Design beschouwd 
worden als de directe opvolgers van het Duitse Bauhaus.478 Net als Gropius 
staat Moholy-Nagy de integratie van kunst, techniek en wetenschap voor 
ogen. In zijn ontslagbrief aan het Bauhausbestuur schrijft hij naar aanleiding 
van de nieuwe weg die Meyer met het Bauhaus wil inslaan dat het insti-
tuut nu gevaarloopt een beroepsopleiding te worden die alleen de uitein-
delijke resultaten beoordeeld en de ontwikkeling van de totale mens over 
het hoofd ziet.479 Voor Moholy-Nagy is de opleiding tot kunstenaar of ont-
werper geen vakopleiding. Vakopleidingen zijn ingericht op het aanleren van 
specialistische vaardigheden nodig voor het adequaat uitvoeren van han-
delingen binnen een bestaand productieproces. Hier gaat het om Bildung, 
mensvorming. Zijn visie op kunstonderwijs steunt op het volgende algemene 
uitgangspunt: ”Iedereen is getalenteerd. Wanneer hij intens geinteresseerd 
is in zijn werk, beschikt iedere gezonde persoon over de fundamentele capa-
citeit de creatieve krachten die in zijn natuur gegeven zijn tot ontwikkeling 
te brengen”.480 Alle vormen van onderwijs zouden gericht moeten zijn op 
het tot ontplooiing brengen van deze potentiële mogelijkheden. De indus-
triële samenleving heeft de ontplooiing van de creativiteit echter opgeof-
ferd aan het direct maatschappelijke nut en de onmiddellijke inzetbaarheid. 
Daarom is het doel van het onderwijs niet onafhankelijk te leren denken en 
zichzelf te leren uitdrukken maar om mensen geschikt te maken voor het 

477 In 1944 vond een reorganisatie van de School of Design plaats en ging ze verder onder 
de naam Institute of Design. 

478 “Founded for the training of artists, industrial designers, architects, photographers 
and teachers, it (New Bauhaus, bt) embodies the principles and educational methods 
of the Bauhaus modified in accordance with the circumstances and the demands 
of this country”. László Moholy-Nagy, Vision in Motion, Chicago: Institute of Design, 
1947, 63.

479 Zie Achim Borchardt-Hume (ed.), Albers and Moholy-Nagy. From the Bauhaus to the 
New World, London: Tate Publishing, 2006, 75.

480 “Everyone is talented. If he is deeply interested in his work, every healthy man has a 
deep capacity for developing the creative energies in his nature”. László Moholy-Nagy, 
The New Vision (and Abstract of an Artist), New York: Wittenborn, 1947, 17.
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productieproces.481 Het bestaande onderwijs mist iedere visie op de ontwik-
keling en integratie van al de gegeven menselijke kwaliteiten. 
    Moholy-Nagy probeert de oorspronkelijke uitgangspunten van het 
Bauhaus – de verbinding van culturele waarden met de nieuwste technolo-
gische ontwikkelingen – te bewaren en verder te ontwikkelen. In zijn boek 
Vision in Motion formuleert hij op een gedetailleerde manier zijn onderwijs-
filosofie. Het verschijnt in 1947, een jaar na zijn dood. Zijn visie heeft hij niet 
in de praktijk kunnen uitwerken. Behalve in Duitsland hebben zijn inzichten 
relatief weinig respons gevonden.
   In Duitsland zal het gedachtengoed van het Bauhaus na de Tweede 
Wereldoorlog grote invloed uitoefenen, zowel in de Bondsrepubliek als in 
de DDR. Omdat het kunstonderwijs ten tijde van het Nationaal-Socialisme 
op geen enkele manier als uitgangspunt dienst kan doen, moet het volledig 
opnieuw worden georganiseerd. Veel instellingen grijpen bij de oprichting 
van nieuwe academies en hogescholen dan ook terug op het instituut dat 
geldt als de exponent van vernieuwend, modern en politiek onbesmet 
kunstonderwijs.482 Daarbij is voor veel nieuwe instituten het idee van de 
Einheitskunstschule het vertrekpunt, dus van een geïntegreerde opleiding 
voor zowel beeldende kunst, ontwerpen en architectuur.
    Het eerste initiatief om het Bauhausmodel in grote lijnen over te nemen, 
dat wil zeggen met een Vorkurs en een werkplaatsenstructuur als belang-
rijkste elementen, komt tot stand in de DDR, en wel in Weimar. Daar wordt 
in 1946 onder leiding van Hermann Henselmann de Hochschule für Baukunst 
und bildende Künste geopend. Henselmann beroept zich expliciet op de 
ideeën van Gropius, met name op diens rede Idee und Aufbau des Staatlichen 
Bauhauses van 1923 en trekt ex-Bauhäusler als docenten aan.483 Ook in 
Dessau en Berlijn-Weissensee worden pogingen ondernomen het Bauhaus 
opnieuw op te richten. In Dessau doet ex-Bauhausstudent Hubert Hoffmann 
pogingen een tweede Bauhaus te vestigen. Hij wil van het nieuwe instituut 
een centrum voor de vormgeving van de leefomgeving maken, maar zijn ambi-
tieuze plannen stranden op de twijfel bij de SED (Sozialistische Einheitspartei 

481 Zie Moholy-Nagy 1947, 15-18.
482 Dat niet alle Bauhauskunstenaars zich na de gedwongen sluiting van het instituut 

afzijdig hielden van het nazibewind, blijkt uit het gegeven dat sommige docenten en 
studenten meewerkten aan propaganda-tentoonstellingen ten gunste van de nieuwe 
Duitse machthebbers. Zie Klaus von Beyme, Das Zeitalter der Avantgarden. Kunst und 
Gesellschaft 1905 – 1955, München: Verlag C.H. Beck, 2005, 713-714. 

483 Christian Grohn, Die ‘Bauhaus-Idee’ und ihre Reception an künstlerische 
Ausbildungsstätten in Deutschland nach 1945, Dissertation, Hamburg 1986, 41-46.
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Deutschlands) aan de ideologische achtergronden van het initiatief.484 
    In Dresden krijgt eind 1948 Mart Stam, die onder Hannes Meyer gastdo-
cent bouwkunde en stedenbouw aan het Bauhaus is geweest, de opdracht 
de bestaande kunstscholen te reorganiseren. Wanneer hij zijn positie in 
Dresden als gevolg van diepgravende conflicten moet verlaten, krijgt hij in 
1950 de gelegenheid in Oost-Berlijn het Institut für industrielle Gestaltung 
op te richten.485 Evenals in Dresden spreekt uit zijn aanpak in Berlijn de ver-
wantschap met het Bauhaus: hij stelt een verplicht algemeen basisjaar in, 
ontwikkelt een op de industriële praktijk gericht vormgevingsonderwijs en 
stelt ex-Bauhäusler aan als docenten. 
    In West-Duitsland zal de Bauhausinvloed langer doorwerken. 
Belangwekkend zijn vooral de ontwikkelingen bij de Gesamtkunstschule 
in Hamburg onder leiding van Gustav Hassenpflug en de Hochschule für 
Gestaltung in Ulm onder directie van Max Bill.
    Ex-Bauhausstudent Hassenpflug komt in 1950 naar Hamburg en brengt in 
zijn opleiding zowel vrije kunst als vormgeving, architectuur en productie in 
werkplaatsen bij elkaar. Hij gebruikt een ruim kunstbegrip, waarmee hij alle 
scheppende activiteiten op cultureel gebied tracht samen te brengen. Zijn 
stelling is dat kunst geen geïsoleerd fenomeen is, maar gezien moet worden 
in wisselwerking met andere beeldende activiteiten en geïntegreerd in de 
dagelijkse levenspraktijk. Beïnvloed door Moholy-Nagy neemt ook hij de 
ontwikkeling van de totale mens als uitgangspunt.486 De Vorkurs is in de 
opleiding van het grootste belang, omdat daar een nieuwe gemeenschap-
pelijke basishouding ten opzichte van de bestaande realiteit ontwikkeld 
wordt. De studenten moeten opnieuw sensibel worden gemaakt voor “de 
behoeften en voor de richting van de tijd”.487 
    De Hochschule für Gestaltung in Ulm, opgericht in 1951 als een private 
onderwijsinstelling, wordt door haar eerste directeur, de Zwitserse 

484 De Socialistische Einheitspartei Deutschlands is de enige toegestane politieke partij 
in de DDR. Zie Karl-Heinz Hüter, Das Bauhaus in der DDR, in: Eckart Gillen / Rainer 
Haarmann (Hrsg.), Kunst in der DDR, Köln: Kiepenheuer & Witsch 1990, 435.

485 Hoewel Stam bij zijn hervormingsplannen in Dresden stuit op verzet van 
vooraanstaande kunstenaars die het bestaande Meisterklassen-systeem verdedigen, 
is de reden van zijn vroegtijdig vertrek gelegen in zijn plannen voor de herbouw en 
reconstructie van de in de oorlog verwoeste oude binnenstad. Deze plannen worden 
als te radicaal beschouwd. Zie Simone Hain, Verhinderte Wiedergeburt. Das Bauhaus 
und der Stalinismus 1945 – 1952, in: Oswald 2009, 110-130. 

486 Grohn 1986, 47.
487 “(…) die Bedürfnisse und die Richtung der Zeit (…)”. Hassenpflug geciteerd naar Grohn 

1986, 49.
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architect en ontwerper en ex-Bauhausstudent Max Bill, expliciet opgevat als 
de opvolgster van het Bauhaus. “Het was mijn voorstelling daar verder te 
gaan waar het Bauhaus bij normale ontwikkeling in 1950 gestaan zou heb-
ben”.488 De opleiding is er op gericht “mee te werken aan de opbouw van een 
nieuwe cultuur, met als doel een levenswijze tot stand te helpen brengen 
die in overeenstemming is met ons technische tijdperk”.489 De culturele en 
sociale verantwoordelijkheid van de toekomstige kunstenaars en vormge-
vers staat centraal en deze verantwoordelijkheid kan alleen waar gemaakt 
worden wanneer actuele ontwikkelingen op het gebied van media en maat-
schappij onderdeel van het studieprogramma zijn. 
    Max Bills opvolger, de Argentijnse kunstenaar Tomás Maldonado zal de 
doelstelling van de opleiding in een publicatie uit 1963 verder aanscherpen. 
De basisgedachte is “een humanistische visie op de technische maatschappij 
te expliciteren, dat wil zeggen, de menselijke leefomgeving als een nieuw 
‘concreet ontwerpveld’ te beschouwen”.490 Ondanks het gegeven dat de 
Hochschule für Gestaltung al in 1968 als gevolg van conflicten met het stads-
bestuur gesloten wordt, heeft het onderwijsmodel van de opleiding brede 
invloed uitgeoefend.
    In West-Duitsland is de doorwerking van de Bauhausopvattingen niet 
alleen verlopen via enkele spraakmakende instituten en via voormalige 
Bauhausstudenten die verspreid over vele scholen emplooi hadden gevonden, 
maar vooral ook via de zogenaamde Werkkunstschulen. Ongeveer twintig 
Kunstgewerbeschulen sluiten zich na 1949 aan bij de Arbeitsgemeinschaft 
der Werkkunstschulen.491 De Werkkunstschulen zijn vakopleidingen met 
meestal meerdere beroepsrichtingen, variërend van mode en typografie tot 
keramiek en fotografie. De nieuwe benaming Werkkunstschule is veelzeg-
gend, want de term verwijst expliciet naar het Bauhausmanifest dat Gropius 

488 “Meine Vorstellung was es, dort weiterzufahren, wo das Bauhaus bei normaler 
entwicklung 1950 gestanden hätte”. Max Bill geciteerd naar Thilo Hilpert, 
Nachkriegszwist in West-Deutschland. Die Erneurerung des Rationalismus 1953 – 
1958, in: Oswalt 2009, 143.

489 “(…) ist darauf gerichtet am aufbau einer neuen kultur mitzuarbeiten, mit dem ziel, 
eine unserem technischen zeitalter übereinstimmende lebensform schaffen zu helfen”. 
[geen kapitalen in de tekst - bt]. Prospekt der ‘Hochschule für Gestaltung Ulm’, 1955, in 
Grohn 1986, Dokumentation 6, 155.

490 “(…) eine humanistische Sicht auf die technische Zivilisation freizulegen, d.h. die 
menschliche Umwelt als ein neues ‘konkretes Entwurfsfeld’ zu betrachten”. Maldonado 
geciteerd naar Grohn 1986, 68.

491 Over de achtergonden en ontwikkeling van de Werkkunstschulen, zie Grohn 1986, 
72-90.
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in 1919 publiceerde. De parallellen met de doelstellingen en de organisatie 
van het Bauhaus zijn sprekend. Wat nagestreefd wordt is de vereniging van 
de wereld van de productie met die van de scheppende kunstenaar. De 
Werkkunstschulen staan een brede opleiding voor waarin naast kunstge-
schiedenis ook ruime aandacht is voor literatuur en muziek. Ook kennen 
ze een algemeen basisjaar. In 1971 zullen de Werkkunstschulen worden 
veranderd in Fachhochschulen für Gestaltung, wat volgens kunsthistoricus 
Christian Grohn inhoudt dat het op totaliteit en integratie gerichte vorm-
gevingsbegrip van het Bauhaus wordt prijsgegeven voor een benadering 
waarin het specialisme centraal staat.492

4.11 Conclusie

Het Bauhaus probeert weer te integreren wat met de romantiek uit elkaar 
is geraakt: kunst en handwerk, persoonlijke expressie en maatschappelijk 
nut, Geist en technologische rationaliteit, Kulturarbeit en economische 
groei. De Arts and Crafts-beweging ondernam dezelfde poging, zij het door 
het accent eenzijdig te leggen op ambachtelijk vakmanschap. Ze wees de 
hulp van machines in het productieproces resoluut af. Toch zal de bewe-
ging het startpunt zijn voor een ontwikkeling waarin de mogelijkheden 
van de machine worden onderkend en benut.493 Het Bauhaus accepteert 
de moderne maatschappij en haar technische verworvenheden, wat niet 
wil zeggen dat er geen wezenlijke veranderingen nodig worden geacht. Het 
heersende materialisme en individualisme moet overwonnen worden. Om 
dit te realiseren, zien zij een belangrijke rol weggelegd voor de scheppende 
en grensverleggende kwaliteiten van de kunstenaar. Dit impliceert echter 
een nieuwe visie op kunstenaarschap, en op kunstonderwijs.  
    Het bestaande onderwijs schiet volgens Gropius schromelijk tekort. Het 
levert kunstenaars af die geïsoleerd van de samenleving in armoede hun 
bestaan zullen slijten omdat ze opgeleid zijn representatiekunst voort te 
brengen waar geen behoefte aan is. De maatschappij is wezenlijk veran-
derd, maar kunstopleidingen zijn volgens hem nog steeds georganiseerd 
volgens achttiende eeuwse principes.
    Het Bauhaus wil een nieuwe kunstenaar opleiden. In de opleiding draait 

492 Grohn 1986, 74.
493 Zie Pevsner [1936] 2004, 13- 27.
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het vooral om samenwerking. Om zijn isolement op te heffen, moet de 
kunstenaar leren samen te werken met andere disciplines, met handwerk-
lieden, technici, ontwerpers en architecten. Op deze manier kan hij zich 
verbinden met het praktische leven en werkelijke invloed uitoefenen. De 
kunstenaar heeft daarbij een speciale verantwoordelijkheid. Het is zijn rol 
bij te dragen aan een betere samenleving door in samenwerking met de 
industrie belangrijke immateriële waarden te vertegenwoordigen. De kun-
stenaar kan de noodzakelijke geestelijke heroriëntatie van de samenleving 
richting geven. Gropius wil met zijn opleiding de basis scheppen voor een 
evenwicht, uiteindelijk zelfs een synthese van Kultur en Zivilisation.
    Met zijn opvattingen sluit Gropius aan bij de Duitse Bildungstraditie maar 
op een andere manier dan de kunstenaars die hij naar het Bauhaus haalt. 
Wat hij met hen deelt, is het idee van het humaniserende effect dat van 
de kunsten uitgaat. Vorming van geest en persoonlijkheid door middel van 
kunst en cultuur levert de noodzakelijke grondslag voor blijvende maat-
schappelijke veranderingen. De mens moet eerst – om opnieuw de eerder 
aangehaalde uitdrukking van Schiller te gebruiken – zijn geest ‘veredelen’ 
om zich de richtlijnen voor deze veranderingen eigen te maken. Hierin 
schuilt de grote maatschappelijke waarde van de kunsten. 
    De ideeën van Gropius en de Bauhauskunstenaars lopen echter uiteen 
wanneer het gaat om de rol van de techniek en industrie in dit proces. 
Voor Gropius zijn deze krachten dermate bepalend dat hij zich werkelijke 
maatschappelijke veranderingen niet kan voorstellen zonder de verbinding 
van de kunst met het praktische leven. De hervormende macht van de kunst 
kan eerst zichtbaar worden in de directe koppeling met het domein van de 
productie. De kunstenaars aan het Bauhaus daarentegen blijven een beroep 
doen op spirituele ideeën. Zij handhaven een duidelijk onderscheid tussen 
de wereld van het geestelijke en het materiële en zijn van mening dat enkel 
een vergaande spirituele ontwikkeling tot een wezenlijke transformatie kan 
leiden. De kunst is het domein van de geest en werkelijke veranderingen vol-
trekken zich los van de maatschappelijke realiteit. Waar Gropius de culturele 
ontwikkeling als uitgangspunt neemt en de kunstenaar naast de technicus 
en de ingenieur als medevormgever van de nieuwe wereld ziet, stellen de 
kunstenaars – in overeenstemming met hun romantische opvattingen – de 
bestaande, vervreemde werkelijkheid ter discussie op basis van in de natuur 
verankerde, spirituele en universele principes. 
    Toch is Gropius niet vrij van romantische denkbeelden. Hij blijft schat-
plichtig aan de Bildungs-traditie bij het verwoorden van het ultieme doel 
van kunst en kunstenaarschap: bij te dragen aan een samenleving waarin 
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de mens zijn al zijn vermogens optimaal tot ontplooiing kan brengen. In 
de kunst realiseert de mens zijn mens-zijn maar deze realisatie heeft enkel 
betekenis wanneer ze ingebed is in maatschappelijke praktijken. Gropius 
maakt de spanning tussen kunst en maatschappij scherp zichtbaar omdat 
hij de begrippen ontbeert beide werelden anders dan als tegenstelling te 
denken. Daarvoor is een nieuwe taal nodig waarover hij niet beschikt. Bij 
de verwoording van zijn visie botst daarom het romantisch gedachtengoed 
met de praktische wereld van economie en productie. Hij komt niet verder 
dan het introduceren van het begrip Werkkünstler, het benadrukken van 
het Gemeinschaftsidee en het begrip Kulturarbeit. De nagestreefde syn-
these tussen Kultur en Zivilisation blijft buiten bereik. Noodzakelijkerwijs 
wellicht, omdat met de moderne verzelfstandiging van de kunst als auto-
noom domein zij niet in termen van nut en functionaliteit gevangen kan 
worden. Wat kunst zou kunnen betekenen voor de moderne samenleving 
is en blijft een vraag. Met het Bauhaus is deze vraag in alle scherpte zicht-
baar geworden. 
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5. Cultuurbeleid en 
kunstonderwijs in Nederland

5.1 Een bijzonder status voor het 
kunstonderwijs?

We hebben gezien dat het Nederlandse kunstonderwijs geen academische 
traditie kent. Kunstenaars werden tot begin negentiende eeuw opgeleid 
in de ateliers of in plaatselijke teken-‘academies’ waar gedurende enkele 
dagdelen per week – vaak ook aan dilettanten – les werd gegeven.494 Het 
ging in de meeste gevallen om private initiatieven. De staat hield zich afzijdig 
in de ondersteuning van het kunstonderwijs en de opdrachtverlening aan 
kunstenaars. Nederland kende geen hofcultuur die door middel van aankopen 
en bouwopdrachten een belangrijke impuls aan de kunsten kon leveren. 
    Zoals duidelijk is geworden vormt alleen de periode van de Bataafse 
Republiek hierop een kortstondige uitzondering. Lodewijk Napoleon brengt 
in 1808 het Koninklijke Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 

494 Zie Knolle 1984, in: De Lucaskrater, 19.
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Schone Kunsten tot stand met als voornaamste taak de overheid te advi-
seren. Na de Franse tijd trekt de staat zich echter weer terug uit aangele-
genheden die de kunsten betreffen. Financiering van de kunsten wordt niet 
als een taak van de overheid gezien. Het Koninklijk Instituut wordt door 
Thorbecke opgeheven en in 1851 vervangen door de Koninklijke Academie 
van Wetenschappen. In tegenstelling tot de kunsten worden de weten-
schappen door de staat wel van praktisch belang beschouwd.495 
    Met het kunstonderwijs laat de staat zich slechts schoorvoetend in. Pas 
in 1822 komt in Amsterdam een nationale academie tot stand, al blijkt 
spoedig dat voor de overheid de kunst geen prioriteit heeft. De Koninklijke 
Academie wordt in de woorden van cultuurhistoricus Roel Pots slechts 
“mondjesmaat” ondersteund.496 Het volksopvoedende en nationalistische 
aspect blijkt in het Nederlandse kunstonderwijs geen overheersende rol te 
spelen. De aandacht gaat vooral uit naar tekenacademies en nijverheids-
scholen, omdat daarvan een impuls wordt verwacht voor de verbetering 
van het industrieproduct. De economische factor van de kunst heeft zich in 
Nederland altijd in meer belangstelling mogen verheugen.
    Pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw verandert – zoals Emanuel 
Boekman het uitdrukt – de “nationale onverschilligheid” ten aanzien van 
de kunsten.497 Dit wil niet zeggen dat er een eenduidig overheidsbeleid tot 
stand komt. Wel krijgt de staat meer belangstelling voor wat er zich op het 
terrein van de kunsten voordoet, al beperkt zich dit voornamelijk tot de 
bewaring en conservering van de nationale kunstschatten. Het toenemende 
nationalisme in Europa maakt de overheid bewust van de betekenis van 
een gecanoniseerde culturele geschiedenis en een daarmee verbonden 
identiteit. Toch ligt de gedachte dat zij een actieve rol zou moeten spelen 
bij het vergroten van de publieke belangstelling voor kunst nog buiten het 
gezichtsveld. De overheid blijft op het standpunt staan dat het aan het par-
ticuliere initiatief moet worden overgelaten zich door middel van culturele 
activiteiten in te zetten voor de ontwikkeling en verhoging van het zedelijk 
peil van de bevolking. Desalniettemin zullen in deze periode de uitgaven 

495 Zie Jan Hart, Kunst regeringszaak? De ontwikkeling van het regeringsbeleid ten aanzien 
van de eigentijdse beeldende kunst in Nederland 1848 – 1918, in: Hans van Dulken, 
Jan Kassies e.a. (red.), Kunst en beleid in Nederland 3, Amsterdam: Boekmanstichting 
/ Van Gennep, 1983, 13-80.

496 Roel Pots, Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland, 
Nijmegen: SUN, [2000], derde herziene en geactualiseerde druk, 2006, 108.

497 Emanuel Boekman, Overheid en kunst in Nederland, Amsterdam: Menno Hertzberger, 
1939, 63.



217

voor kunst en wetenschap aanzienlijk stijgen.498 
    Ook in de eerste helft van de twintigste eeuw is er van een gericht beleid 
geen sprake.499 Kunst en cultuur blijven grotendeels een particuliere aange-
legenheid.500 Anders dan in Duitsland bestaat er nauwelijks een nationale 
traditie waarin kunst en cultuur worden opgevat als een essentieel onder-
deel van de persoonlijkheidsvorming en ontwikkeling van maatschappe-
lijk betrokken burgerschap, waarvoor de staat mede verantwoordelijkheid 
draagt. Het Bildungsdenken als bestanddeel van nationaal beleid kent geen 
Nederlandse pendant en manifesteert zich vooral in de verschillende zuilen 
van de samenleving. Althans vóór de jaren vijftig. Zoals we zullen zien, komt 
er in Nederland eerst na de Tweede Wereldoorlog een omvattend cultuurbe-
leid tot stand waarin Bildungsgedachten een centrale rol zullen spelen.    
    In dit hoofdstuk, dat de Nederlandse ontwikkelingen van de twintigste 
eeuw samenvat, staan twee kwesties centraal. Ten eerste, hoe wordt vanuit 
het perspectief van de kunstenaar en van de overheid gedacht over de maat-
schappelijke betekenis van het kunstonderwijs? Waartoe leidt met andere 
woorden een kunstacademie op en welke zijn de dominante opvattingen 
over de relatie kunst en nijverheid, kunst en industriële productie? Het 
Bauhausexperiment speelt in deze context een grote rol. En, ten tweede, 
met welke begrippen worden deze problemen benoemd en in hoeverre 
spelen romantische en Bildungsfilosofische noties over kunst en kunstenaar-
schap in dit debat een rol?
    In het eerste deel van het hoofdstuk komen de ontwikkelingen tot 1940 
aan de orde, vanaf paragraaf 5 volgt de naoorlogse periode. Het eind van 
de oorlog vormt een scharnierpunt, niet alleen vanwege de stormachtige 
veranderingen die zich daarna in de Nederlandse kunst voordoen, maar ook 
omdat de overheid zich dan pas werkelijk met cultuurbeleid – en daarmee 
verbonden een beleid voor het kunstonderwijs – gaat bezighouden.501 De 

498 Warna Oosterbaan Martinius, Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en 
verantwoording na 1945, ’s-Gravenhage: Gary Schwartz|SDU 1990, 45.

499 Warna Oosterbaan Martinius heeft er op gewezen dat het woord ‘beleid’ wanneer 
het gaat over cultuur en kunst pas in de jaren zestig wordt geïntroduceerd. Het woord 
geeft aan dat er van een systematisch, afgestemd en beredeneerd overheidshandelen 
sprake is, een teken van een toenemende rationalisering van de overheidspolitiek. 
Tot de jaren zestig worden begrippen gebruikt als ‘zorg’, ‘taak’ en ‘bemoeiing’ van de 
overheid. Oosterbaan Martinius 1990, 57 t/m 61.

500 In de verzuilde Nederlandse samenleving beschouwt de overheid kunst en cultuur als 
een zaak van de diverse levensbeschouwelijke groeperingen. Pots 2006, 184. 

501 De opvattingen over de rol van de kunst in de samenleving en de daarmee verbonden 
ideeën over kunstenaarschap hebben vanzelfsprekend altijd invloed gehad op 
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Duitse bezetting heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. In een poging 
het culturele leven in Nederland te beïnvloeden voerden de Duitsers een 
actief beleid. Na de bevrijding is dit beleid in bepaalde opzichten gecontinu-
eerd.502 Vanaf 1950 verschijnen er met vaste regelmaat kunst- en cultuur-
nota’s waarin de overheid haar beleidsvoornemen uiteenzet. 
    We zullen zien dat de Bildungskwestie in de Nederlandse discussies vaak 
de vorm aanneemt van de vraag of het kunstonderwijs een bijzondere 
status verdient. Moet het kunstonderwijs – net als de rest van het hoger 
beroepsonderwijs – vraaggericht georganiseerd en ingevuld worden, dus 
afgestemd zijn op de maatschappelijke vraag naar kunstwerken, of dient 
de kunst een breder doel, dat wil zeggen, draagt ze bij tot een veelzijdige 
persoonlijke vorming en het ontwikkelen van sensibiliteit, kritische ver-
mogens en een democratische instelling? Wordt de vraag door de markt 
bepaald, dan houdt dit in dat het onderwijs een helder beeld moet hebben 
van waaraan behoefte is. Immers, het moet dan kwalitatief en kwantitatief 
de kunstenaars leveren die nodig zijn. Wanneer het echter gaat om een 
brede persoonlijke vorming, dan staan fundamentele maatschappelijke 
waarden centraal waarop de kunst, vanuit haar relatief autonome positie, 
de aandacht vestigt. De overheid heeft in deze kwestie de afgelopen eeuw 
wisselende standpunten ingenomen. Veel kunstenaars kennen echter geen 
twijfel; zij zijn overtuigd van de wezenlijke rol die zij in de maatschappij 
kunnen spelen. 

discussies over het kunstonderwijs, ook wanneer onderwijs, cultuur en kunst als 
beleidsterreinen niet in hetzelfde ministerie waren ondergebracht. In de twintigste 
eeuw zijn verschillende ministeries verantwoordelijk geweest voor het cultuurbeleid, 
soms wel en soms niet in directe samenhang met de onderwijspolitiek. 1918 – 1965: 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; 1965 -1982: het Ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk; 1982 – 1994: het Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; 1994 – heden: het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen. 

502 Het gegeven dat de overheid na de oorlog een actief cultuurbeleid gaat voeren, 
ruimere budgetten voor cultuur en kunst ter beschikking stelt en aandacht schenkt 
aan de sociale positie van kunstenaars, getuigt van deze continuïteit. Pots 2006, 247.
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5.2 De Nederlandse beeldende  
kunst tot 1940

Hebben de internationale ontwikkelingen in de wereld van de kunst aan 
het begin van de twintigste eeuw ook het Nederlandse kunstonderwijs 
veranderd? Achteraf gezien lijkt deze vraag een open deur omdat menige 
Nederlandse kunstenaar en ontwerper een prominente rol heeft gespeeld 
in de modernistische revolutie. Bij nadere beschouwing blijkt dit echter nau-
welijks het geval te zijn. 
    Dat de eerste gezamenlijke tentoonstelling van De Stijl-groep in 1923 in 
Parijs plaats vindt, maakt twee zaken duidelijk: deze kunstenaars maken deel 
uit van de internationale kunstwereld en vinden in de kunsthoofdstad van 
Europa officiële erkenning, en ten tweede, het nationale kunstklimaat vormt 
kennelijk niet de omgeving waarin deze bij uitstek Nederlandse groep in 
eigen land op voldoende waardering kan rekenen. 
    Toch bestaat er in Nederland rond 1916 een breed gedragen gevoel dat 
de tijd om wezenlijke veranderingen in de kunst vraagt. In de brochure Over 
moderne schilderkunst schrijft beeldend kunstenaar Bernard Canter: “Een 
oude materialistische beschaving gaat te gronde en een nieuwe, geestelijke 
beschaving verrijst”.503 Het manifest van De Stijl uit 1918 spreekt van “de 
strijd van het individuele tegen het universele”, een strijd die zich zowel 
openbaart “in den wereldkamp als in de kunst van onzen tijd”.504 En verwij-
zend naar haar eigen kunst: “De nieuwe kunst heeft naar voren gebracht 
hetgeen het nieuwe tijdsbewustzijn inhoudt: evenwichtige verhouding van 
het universele en het individueele. Het nieuwe tijdsbewustzijn staat gereed 
zich in alles, ook in het uiterlijke leven te realiseren. Traditie, dogma’s en de 
overheersching van het individueele (het natuurlijke) staan deze realisering 
in de weg”.505 De actuele tijdgeest vraagt om vergeestelijking, om abstractie, 
volgens De Stijl-groep om een ‘nieuwe beelding’. 
    Aanvankelijk bestaat er enthousiasme voor de kunst en ideeën van de 
avant-garde, wat blijkt uit het ontstaan van kunstenaarsgroepen die zich 
richten op eigentijdse kunst, uit de door hen georganiseerde tentoonstel-
lingen en uit diverse nieuwe tijdschriften. Deze initiatieven vullen een leemte 

503 Geciteerd naar Cor Blok, 1916, in: Cor Blok (red.), Nederlandse kunst vanaf 1900, Den 
Haag: Stichting Educatieve Omroep Teleac, 1994, 51.

504 Manifest I von ‘De Stijl’, 1918, in: Hagen Bächler / Herbert Letsch, De Stijl. Schriften und 
Manifeste, Leipzig und Weimar: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1984, 49. 

505 Ibidem, 49.
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omdat de musea deze kunst in hoge mate negeren. Toch ebt de belangstel-
ling langzaam weg en begin twintiger jaren lijkt het elan al uitgewerkt.506 
De Nederlandse kunstenaars verliezen het contact met de ontwikkelingen 
in het buitenland en trekken zich terug in hun eigen, Hollandse wereld. 
    Begin jaren dertig proclameert het literaire tijdschrift Forum de abstracte 
kunst voor afgedaan.507 De experimenten van de modernistische avant-
garde worden als een gepasseerd station beschouwd. De schilderkunst heeft 
een literaire inhoud nodig, een voorstelling om niet in formele proeven te 
blijven steken. Deze opvatting weerspiegelt de overheersende tendens in 
de Nederlandse schilderkunst.508

    Ook het feit dat na de machtsovername van de Nazi’s een aantal belang-
rijke Duitse avant-garde kunstenaars zoals Moholy-Nagy, Max Beckmann, 
Gerd Arntz, Herbert Fiedler en Friedrich Vordemberge-Gildewart zich 
in Nederland vestigen, heeft op de Nederlandse kunstpraktijk niet veel 
invloed. Dat de internationale avant-garde hoe dan ook op weinig affiniteit 
kan rekenen, blijkt ook uit de tentoonstelling Abstracte Kunst, in 1938 door 
Willem Sandberg samengesteld voor het Stedelijk Museum. De tentoon-
stelling, met veel werk van internationaal belangrijke kunstenaars, wordt 
matig bezocht.509 
    Voordat Sandberg in 1937 conservator van het Stedelijk wordt, is hij als 
grafisch ontwerper in de jaren dertig betrokken bij het inrichten van een 
aantal tentoonstellingen over grafisch en industrieel ontwerpen.510 Deze 

506 Zoals de criticus Albert Plasschaert het in zijn Korte geschiedenis der Hollandsche 
schilderkunst tot op den tegenwoordigen tijd (1923) formuleert: “We zijn soms zoo 
uit op het vlakke in alles, dat fanatici als Mondriaan en eenzijdig-gerichte zwakken, 
tot het absoluut-vlakke, abstracte schilderij kwamen, arm aan associaties”. Geciteerd 
naar Blok 1994, 70.

507 Kees Broos, 1930, in: Blok 1994, 73. 
508 Naast werk gemaakt in de traditie van de Haagse School en van het Duitse 

expressionisme ontstaat er een sterke neo-realistische stroming. Kunstenaars als 
Raoul Hynckes, Carel Willink, Pyke Koch, Dick Ket en Wim Schumacher maken 
figuratief werk dat ondanks verschillen in achtergrond en uitgangspunten een 
sterke symbolische lading gemeen heeft. In het werk wordt een suggestief beladen 
werkelijkheid gepresenteerd met een vreemde, droomachtige wereld, zonder dat 
we echt van surrealisme kunnen spreken. Het internationale surrealisme vindt in 
Nederland weinig erkenning. Kenmerkend is de reactie van criticus Kasper Niehaus op 
een internationale surrealistische tentoonstelling in 1938 met werken van Miró, Man 
Ray, Max Ernst en Magritte, wanneer hij opmerkt dat de presentatie een “beeld van 
een verwarden tijd en verwarder geesten” toont. Geciteerd naar Blok 1994, 81.

509 Max Arian, Zoeken & scheuren. De jonge Sandberg, Huizen: Johannes van Kessel 
Publishing, 2010, 282.

510 Het gaat om tentoonstellingen over Moholy-Nagy, De stoel, Foto 37, Internationale 
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tentoonstellingen sluiten nauwer aan bij de internationale ontwikkelingen 
en tevens bij de in Nederland gevoerde ontwerpdiscussie. In deze discussie 
vormt de spanning tussen traditie en moderniteit de centrale kwestie. Het in 
de Duitse Werkbund vlak voor de Eerste Wereldoorlog gevoerde debat over 
de mate waarin de eisen en mogelijkheden van het industriële productie-
proces de vorm van het gefabriceerde product mogen bepalen, vindt even-
eens in Nederland plaats. Met dit verschil dat de discussie in Duitsland van 
korte duur is vanwege het uitbreken van de oorlog. Daarna zijn de posities 
zodanig verschoven dat Gropius met het Bauhaus een synthese tussen kunst 
en industriële productie tot stand probeert te brengen.511 
    Binnen de Nederlandse context wordt in 1929 bij het vijfentwintigjarig jubi-
leum van de Vereniging van Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) duidelijk 
hoe sterk het uitgangspunt van ambachtelijke productie nog leeft binnen 
de beroepsgroep van ontwerpers. Bij die gelegenheid houden edelsmit 
Jan Eisenloeffel en Piet Zwart, die in 1929 gastdocent aan het Bauhaus is 
geweest, een voordracht over de waarde van het ambacht in relatie tot 
het industriële ontwerp. Het is veelzeggend dat het bestuur van de VANK 
voorafgaand aan dit debat in het jaarverslag uitdrukkelijk meldt, dat ze zich 
ontvankelijk houdt voor “moderne opvattingen” en “nieuwe stromingen in 
ons kunstleven”. Ze doelt daarmee op standpunten waarin de industriële 
productie en de machine-esthetiek wordt verdedigd.512 
    Ook de kritische toon van een brief van ontwerper en criticus Willem 
Gispen aan de voorzitter van de VANK voorafgaand aan de jubileumbijeen-
komst, maakt duidelijk dat de opvatting van ambachtelijke kunstnijverheid 
in de beroepsvereniging nog overheersend is. Gispen schrijft: “Ik blijf echter 
van mening, dat teveel van dit edele handwerk blijk geeft van een geest van 
burgermansdufheid, van gewoon gebrek aan smaak, van kleverigheid en van 
een lucht van oude aardappelen met beschimmelde bessensap”.513

Affiches. Zie Arian 2010, 194; 211; 249; 306.
511 Voor Nederland vormt vanwege haar neutraliteit de Eerste Wereldoorlog geen grote 

breuk met de voorafgaande periode. Hier blijft de discussie dan ook cirkelen rond 
het belang van de ambachtelijke kwaliteit van gebruiksvoorwerpen. De gedachte 
is dat ambachtelijk uitgevoerde producten de emoties voelbaar maken die er door 
de kunstenaar zijn ingelegd en dat de confrontatie met zijn artistieke passie en 
vakmanschap een louterende werking op de gebruiker zal uitoefenen. Industrieel 
vervaardigde producten worden daarentegen gezien als koud, uitwisselbaar en 
onpersoonlijk. Kunst en ambacht staan tegenover industriële productie.

512 De Koo, Kort verslag der vereniging over het jaar 1928, in: Orgaan van de V.A.N.K. 
(1929), nr. 1-2, 8. 

513 W.H. Gispen, brief aan J.F. van Royen 6 januari 1929, geciteerd in: Frederike Huygen, 
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    Jan Eisenloeffel poneert in zijn jubileumvoordracht een strikt onderscheid 
tussen kunst en nijverheid. “Het woord kunstnijverheid is (…) zonder zin. Een 
ding is kunst of nijverheid”.514 Het onderscheidend principe is de eenheid 
van idee en handwerk. In de nijverheid gaat het om het tekenen van een 
ontwerp dat vervolgens industrieel wordt vervaardigd. Het uitgangspunt is 
om machinaal ideaal functionerende producten te maken met een minimum 
aan materiaal en in de kortst mogelijke tijd. Hier is geen plaats voor een per-
soonlijke invulling van de opdracht, geen plaats voor fantasie en verdieping. 
En dat is waar het volgens Eisenloeffel bij kunst omgaat. “Kunst is open-
baring. Het openbaart in zichtbare vorm het schone beeld dat de kunste-
naar geschouwd heeft.”515 Dit geldt ook voor de ambachtsman. Ook al is hij 
niet volledig vrij omdat hij werkt naar een opdracht, hij maakt kunst omdat 
hij bezeten wordt “door de hartstocht iets moois te maken”.516 En hij kan 
deze opdracht vervullen omdat hij, als ontwerper en uitvoerder, het gehele 
maakproces zelf beheerst en stuurt. Als ambachtsman is hij in staat zijn per-
soonlijkheid en visie in het materiaal tot uitdrukking te brengen. Kunst en 
ambacht worden dus tegenover ontwerpen en nijverheid gesteld. 
    Piet Zwart begint zijn lezing daarentegen met een aanval op de Arts and 
Crafts-ideologen Ruskin en Morris. “Het is verwonderlijk dat het verbijste-
rend kortzichtige van hun beschouwingen niet veel vroeger dan feitelijk het 
geval is geweest, is ingezien”.517 De naïviteit van beiden berust op uitgangs-
punten die volledig indruisen tegen de technisch economische ontwikke-
lingen van hun tijd. Hun emotionele protest was maatschappelijk machte-
loos. “De techniek, de nieuwe machinale techniek zette onweerstaanbaar 
haar daverende tocht voort door de gezapige wereld, waarin de mensen nog 
droomden van de sprookjesachtige rust van het egocentrische of beperkt 
maatschappelijk leven, waarin traag werkende hersens en gevoelige zwakke 
handen, de motorische krachten vormden”.518 Nieuwe technische mogelijk-
heden zullen aanvaard moeten worden en vertrekpunt moeten zijn bij het 
vormgeven van de leefwereld, want “ons te verzetten tegen de techniek is 

Visies op vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten, Deel 1, 1874 – 1940, 
Amsterdam: Architectura et Natura, 2007, 341.

514 J. Eisenloeffel, lezing op de jubileumbijeenkomst van de VANK, in: Huygen 2007, Deel 
1, 345-354, 346.

515 Eisenloeffel in: Huygen 2007, Deel 1, 347.
516 Eisenloeffel in: Huygen 2007, Deel 1, 348.
517 P. Zwart, Kunstnijverheid en techniek, lezing op de jubileumbijeenkomst van de VANK, 

in: Huygen 2007, Deel 1, 354-361, 354
518 Zwart in Huygen 2007, Deel 1, 355.
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even hopeloos als ons te verzetten tegen het ouder worden”.519 Dit betekent 
dat ontwerpers niet meer kunnen zijn dan de organisatoren van de mogelijk-
heden die de technische productiewijze biedt. Daarbij speelt de individuele 
smaak geen rol. Ontwerpers hebben de verantwoordelijkheid voor een zich 
nieuw ontwikkelende samenleving te ontwerpen, niet op grond van per-
soonlijke voorkeuren en een verouderd begrip van kunst, maar in dienst van 
de gemeenschap. 
    Het is duidelijk dat hier verschillende werelden botsen. Een romantische 
opvatting van de kunstenaar als ambachtsman staat tegenover het idee van 
de kunstenaar als ontwerper van de dagelijkse leefpraktijk. De een trekt zich 
terug in de persoonlijke wereld van gevoel en schoonheid, de ander levert 
zich uit aan de techniek en de industriële productie. In deze radicale vorm 
doet zich in de jaren dertig in Nederland de tegenstelling tussen kunst en 
ontwerpen voor. Dat de invloed van het Bauhaus dan ook relatief beperkt 
blijft, is nauwelijks verwonderlijk. De werelden van kunst en ontwerpen zijn 
te strikt van elkaar gescheiden om een vermenging van wederzijdse ideeën 
mogelijk te maken. Daardoor blijft de Nederlandse ontwikkeling op dit punt 
achter bij de doelstelling van Gropius. 

5.3 De wet op het  
kunstnijverheidsonderwijs 

Begin twintigste eeuw is het kunstonderwijs in Nederland als volgt georga-
niseerd. Er bestaan drie Rijks-instituten: de Rijksakademie, de Rijksschool 
voor Kunstnijverheid en de Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers, 
allemaal gevestigd in Amsterdam. Afgezien van de Rijksschool is het kunst-
nijverheidsonderwijs een particuliere zaak. Wel geeft de overheid financiële 
ondersteuning. In 1918 worden 323 tekenscholen door het rijk gesubsidi-
eerd.520 Daarnaast bestaan er door gemeenten, bedrijfsleven en particu-
lieren gefinancierde tekenopleidingen. 
    De verschillen in visie, didactiek en niveau van deze instellingen zijn groot. 
De Rijksakademie richt zich uitsluitend op de vorming van vrije beeldende 

519 Ibidem, 359.
520 Adi Martis, Van ‘tekenschool’ tot ‘kunstvakschool’: de Rijksoverheid en het onderwijs in 

de beeldende kunsten van circa 1820 tot circa 1940, in: De Lucaskrater 1984, 44. 
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kunstenaars. De andere instituten nemen uiteenlopende posities in tussen 
de uitersten van kunst en nijverheid. De zogenaamde ‘academies’ leiden – 
met een sterke nadruk op ambachtelijkheid – in de eerste plaats op voor de 
schoonheid, terwijl de meeste tekenscholen onderricht geven voor het nut, 
dat wil zeggen dat ze vaktechnisch tekenen onderwijzen. De kunstnijver-
heidsscholen bevinden zich tussen beide. Zoals de Ministeriële Commissie 
van 1912 het uitdrukt is kunstnijverheid “de naam voor al de werkzaam-
heden die niet geheel zuiver tot de kunst behoren; die in meerdere of 
mindere mate door doel en werkwijze der nijverheid beïnvloed zijn, zonder 
daartoe te vervallen”.521 Van duidelijk omschreven vakgebieden en onder-
wijsdoelstellingen is echter geen sprake. Er bestaat geen wettelijke rege-
ling waarin de diverse onderwijsvormen van elkaar worden onderscheiden 
en waarin eisen zijn geformuleerd ten aanzien van de opdracht en het 
niveau van het geboden onderwijs. Het kunstonderwijs in brede zin biedt in 
Nederland een chaotische aanblik. 
    De Wet tot regeling van het nijverheidsonderwijs van 1919 probeert aan 
deze onduidelijkheid een einde te maken. Kunstonderwijs wordt – met uit-
zondering van de Rijksakademie – in deze wet gedefinieerd als vakonderwijs. 
Als gevolg hiervan komt het voortaan onder de Afdeling Onderwijs van het 
nieuw opgerichte Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 
vallen. Het kunstonderwijs wordt daarmee losgekoppeld van het cultuur-
beleid; kunst en kunstnijverheid worden scherp van elkaar gescheiden. Als 
vakonderwijs wordt de kunstnijverheid niet direct in verband gebracht met 
de sfeer van de cultuur, maar met het terrein van ambacht en economie. 
De kunst heeft in de samenleving een verheven taak te vervullen, de kunst-
nijverheid dient praktische doeleinden. In de parlementsdebatten over het 
cultuurbeleid van dat jaar komt dit helder tot uiting. De discussie gaat voor-
namelijk over hogere waarden en volksopvoeding, niet over de relatie van 
kunst tot de moderne samenleving of over de vormgeving van de directe 
leefwereld.522

    Centraal in deze debatten staan de kunsten, en dan met name de over-
heidsbemoeienis op dit gebied. Socialisten en progressieve liberalen zijn van 
mening dat de rijksoverheid zich niet alleen negatief met de kunsten moet 

521 Rapport der Ministrieele Commissie ingest. bij besch. van 9 sept. 1912, nr. 2407-2 afd. 
K.W. in zake de van regeeringswege te nemen maatregelen ten aanzien van het kunst- 
en tekenonderwijs, ’s-Gravenhage, 1917, geciteerd naar Martis in: De Lucaskrater 
1984, 46.

522 Voor een beschrijving van het cultuurbeleid van 1918 tot 1940 en de debatten in het 
parlement, Pots 2006, hoofdstuk VI, 183-245.
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inlaten door het censureren van inferieure en onzedelijke kunstuitingen, 
maar goede verheffende kunst actief zou moeten bevorderen. In één van 
de debatten verwoordt de socialist Kleerekoper de maatschappelijke functie 
van de kunstenaar in onversneden romantische termen: “Kunstenaars zijn 
zij, die, anders en beter dan wij, gewone stervelingen, beschouwen wat er is, 
wat er in de wereld zich ontwikkelt, en die bij machte zijn hun waarnemingen 
zóó schoon uit te beelden, dat ook wij zien door hun ogen en voelen door 
hun ziel wat zij gezien en gevoeld hebben, zoals onze eigen ogen te zien, 
zoals onze eigen zielen te voelen niet bij machte zijn.”523 Een gerichte cul-
tuurpolitiek zou daarom kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en bescha-
ving van het volk. Kleerekoper is van mening dat “goede en zuivere kunst” in 
de samenleving eenzelfde rol kan vervullen als godsdienst.524

    Toch zien de christelijke partijen hier geen taak voor de overheid wegge-
legd. Wanneer ze kunst namelijk zou gaan subsidiëren, moet ze uitspraken 
doen over wat goede kunst is en dat is niet haar competentie. De overheid 
moet zich daarom tegenover kunstprojecten neutraal en afzijdig opstellen 
en enkel waken over het zedelijk niveau van de cultuurbijdragen. Op dit punt 
kan er van autonomie van de kunstenaar geen sprake zijn, want de ‘onver-
anderlijke Christelijke moraal’ mag niet worden aangetast. In het parlement 
vindt de gedachte dat de kunst – en daarmee ook het kunstonderwijs – bij 
de volksopvoeding een richtinggevende rol zou moeten spelen in de jaren 
twintig en dertig geen meerderheid. De Bildungsgedachte, opgevat als een 
door de staat ondersteunde, brede persoonlijke vorming door kunst en 
cultuur, vindt in Nederland weinig weerklank.  
    Door het kunstonderwijs – uitgezonderd de Rijksakademie – als vakonder-
wijs te beschouwen raakt het zijn uitzonderingspositie kwijt. Deze bijzondere 
positie was enerzijds gebaseerd op het sinds enkele decennia bestaande 
besef van het speciale belang van artistieke opvoeding voor de ontwikke-
ling van de moraal en de smaak van het volk, anderzijds op de praktische 
omstandigheid dat de snelle veranderingen op het terrein van kunst en 
nijverheid het voor de beleidsmakers moeilijk maakte heldere beslissingen 
te nemen. Met de nieuwe wet wordt het kunstonderwijs gelijkgeschakeld 
met alle andere vormen van vakonderwijs, zoals het technisch, midden-
stands- en administratief onderwijs. De wet onderscheidt opleidingen van 
lager en middelbaar niveau. Het lager vakonderwijs betreft een praktische 
opleiding voor ambachtelijk werk, terwijl het middelbare onderwijs opleidt 

523 Geciteerd naar Pots 2006, 185.
524 Pots 2006, 185. 
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voor leidende functies of voor het zelfstandig voeren van een bedrijf. 
Zoals kunsthistoricus Adi Martis in zijn proefschrift over het ontstaan van 
het kunstnijverheidsonderwijs in Nederland uiteenzet, is het niet op voor-
hand duidelijk op welk niveau de kunstnijverheidsscholen moeten worden 
ondergebracht.525 Als gevolg van de toenemende invloed van de Arts and 
Crafts-opvattingen rond de eeuwwisseling is het accent volgens zijn analyse 
meer op ambachtelijkheid en werkplaatsonderwijs komen te liggen. Het 
benadrukken van dit gegeven zou evenwel impliceren dat deze scholen 
onder het lager middelbaar onderwijs gerangschikt moeten worden. In de 
praktijk zullen de dagopleidingen tot het middelbaar nijverheidsonderwijs 
worden gerekend. 
   Het onderwijs in de vrije kunsten verliest in veel kunstnijverheidsoplei-
dingen echter niet aan betekenis, zeker niet in het begin van de studie. Zo 
schrijft J.B. Smits, directeur van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs 
(IvKNO) in 1927, dat “de leerstof van het voorbereidend jaar voorname-
lijk [bestaat] uit het grondig bijbrengen van de beginselen van decoratieve 
arbeid, terwijl natuurtekenen en boetseren mede een belangrijke plaats 
innemen”.526 Bovendien hebben veel docenten, zoals Martis het uitdrukt, 
“hun hart niet aan het vakonderwijs verpand, maar aan het kunstvakonder-
wijs of beter gezegd aan het kunstambacht”.527 
    De spanning tussen beide aspecten van het kunstnijverheidsonderwijs 
wordt dus niet volledig weggenomen. Het belang van de artistieke vorming 
van de student blijft wringen met de vereiste vaktechnische teken- en uit-
voeringsvaardigheden, terwijl de aandacht voor het ambachtelijk vakman-
schap in toenemende mate in conflict raakt met nieuwe industriële pro-
ductiemethoden. Wat dit laatste aspect betreft zal zich in de jaren dertig 
de visie van het Bauhaus steeds sterker doen gelden.

525 Adi Martis, Voor de kunst en voor de nijverheid. Het ontstaan van het 
kunstnijverheidsonderwijs in Nederland, dissertatie, Amsterdam, 1990, met name 
215- 221.

526 Geciteerd in Herbert van Rheeden, Om de kunst of voor de industrie: een vernieuwing 
die faalde aan het Instituut voor kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam in de jaren 
vijftig, in: De Lucaskrater 1984, 53

527 Martis 1990, 188
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5.4 De Bauhausinvloed in Nederland: 
De Nieuwe Kunstschool en het IvKNO

Het Bauhausexperiment staat ver af van de traditie van het Nederlandse 
kunstonderwijs. De nieuwe opvatting van kunstenaarschap die het Bauhaus 
introduceert – de kunstenaar moet zich verbinden met actuele technische 
en industriële praktijken in de samenleving en binnen die context algemeen 
menselijke waarden aan de orde stellen – vindt weinig aanknopingspunten 
bij de hier gevoerde discussies. Wordt in de Duitse traditie het domein van 
de cultuur en de kunst beschouwd als waardestellend en richtinggevend 
voor de samenleving als geheel, in Nederland wordt de kunst of als een 
apart domein tegenover de samenleving gesteld of ondergeschikt gemaakt 
aan nijverheid en industrie. Kleerekopers opvatting over de maatschappe-
lijke rol van de kunst spreekt wat dat betreft boekdelen. De optie om kunst 
en industriële productie te verbinden, valt buiten het gezichtsveld.
    De Nieuwe Kunstschool wordt als particuliere opleiding in 1934 opgericht 
door Paul Citroen en Charles Roelofsz. Citroen heeft aan het Bauhaus gestu-
deerd en is sterk onder de indruk geraakt van de onderwijsopvattingen en 
werkwijze van Johannes Itten. In diens geest wil hij een Nederlands Bauhaus 
tot stand brengen. Uitgangspunt is de gedachte dat ieder mens beschikt 
over scheppende krachten en dat het onderwijs er op gericht moet zijn de 
verborgen of ingeperkte creativiteit te bevrijden. Zoals Citroen het formu-
leert: “Een mens die geleerd heeft zijn mogelijkheden, zijn talenten – en wij 
hebben allemaal talenten – te ontplooien, vruchtbaar te maken, zal altijd en 
overal zijn bestaan vinden”.528 
    Voor het beantwoorden van de vraag, hoe de individuele ontplooiing van 
ieders talent kan worden gerealiseerd, heeft Citroen echter geen beproefde 
methoden. Op de Nieuwe Kunstschool, waar de disciplines schilderen/
tekenen, beeldhouwen, reclame, fotografie, mode en binnenhuisarchi-
tectuur worden aangeboden, kunnen de docenten het onderwijs dan ook 
naar eigen goeddunken inrichten. Er bestaat geen vastgelegd leerplan en de 
studenten zijn niet verplicht bepaalde combinaties van vakken te volgen. De 
Nieuwe Kunstschool kent geen Vorkurs of algemeen basisjaar. Naast Citroen 

528 Paul Citroen geciteerd naar Joke Hofkamp / Evert van Uitert, De Nieuwe Kunstschool 
1933 – 1943, in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1979, deel 30, 242.
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zijn de docenten Hajo Rose, die reclame doceert, en Paul Guermonprez, die 
fotografie geeft, opgeleid aan het Bauhaus. Modedocente Helen Ernst heeft 
gestudeerd aan de Reimann-Schule in Berlijn, een aan het Bauhaus nauw 
verwante instelling. Er worden op de Nieuwe Kunstschool net als bij het 
Bauhaus ook cursussen gegeven aan kinderen van 7 tot 12 jaar. Het IvKNO 
zal later eveneens kindercursussen verzorgen. 
    Het onderwijs aan de Nieuwe Kunstschool, waar in de bloeitijd onge-
veer dertig leerlingen studeren, komt in de oorlog mede door toedoen van 
de bezetter tot een einde. De school is echter van groot belang geweest. 
Door het feit dat ze het kunstonderwijs op een praktische wijze ter discussie 
stelde en veel gelijkgestemde kunstenaars en studenten samenbracht, 
heeft ze een directe invloed uitgeoefend op het IvKNO, dat in de jaren dertig 
pogingen ondernam het onderwijs te hervormen. 
    Het IvKNO ontstaat in 1924 als resultaat van een fusie van de 
Quellinusschool, de Teekenschool voor Ambachtskunsten en de Dagteeken- 
en Kunstambachtsschool voor Meisjes. De fusie is door de overheid afge-
dwongen. Om vanaf 1923 de nodige bezuinigingen te realiseren besluit de 
regering tot concentratie van onderwijsinstellingen. Als gevolg van de wet 
op het nijverheidsonderwijs zijn de scholen volledig afhankelijk geworden 
van rijkssubsidie en daarmee weerloos tegen van bovenaf opgelegde 
reorganisatiemaatregelen. Als gevolg van de bezuinigingsrondes wordt in 
de jaren twintig menige kunstnijverheidsschool genoodzaakt de deuren 
te sluiten.529

    Aan het IvKNO blijft de eerste jaren ambachtelijkheid centraal staan. Dit 
uitgangspunt wordt in de jaren dertig echter steeds sterker betwijfeld. De 
discussies nemen toe wanneer Willem Sandberg in 1935 toetreedt tot het 
bestuur van het instituut. Sandberg is van mening dat het IvKNO zich meer 
zou moeten oriënteren op de technisch-industriële vormgeving in plaats 
van op het kunstambacht.530 Hij is het ook die Mart Stam voordraagt om te 
solliciteren op de in 1938 vrijkomende functie van directeur.  
    In 1939 wordt Stam benoemd. Hij is voornemens onmiddellijk een aantal 
veranderingen door te voeren om de organisatie en het studieprogramma 
meer in lijn met de Bauhausgedachte te brengen. Stam legt de nadruk op 
de maatschappelijke rol van de kunst en vindt dat kunst en kunstonderwijs 
moeten reageren op ontwikkelingen in samenleving en industrie. Hij wil het 
tekenonderwijs, dat zich vooral beperkt tot natekenen, grondig hervormen. 

529 Zie Martis 1990, 218-221.
530 Notulen Bestuursvergadering 25-04-1935.
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Verder probeert hij contacten te leggen met het bedrijfsleven om zodoende 
praktijkopdrachten binnen te halen en streeft hij ernaar de bouwkunst 
tot centrum van de opleiding te maken. Hij is namelijk overeenkomstig de 
Bauhausfilosofie van mening, dat bouwkunst de overkoepelende kunstvorm 
is waarbinnen alle andere artistieke activiteiten uiteindelijk hun samenhang 
vinden.531 Ook is het zijn intentie het algemeen voorbereidende jaar van de 
opleiding, waar tekenen de hoofdmoot van het programma uitmaakt, om 
te vormen in de richting van de Vorkurs van het Bauhaus.532 Om zijn voor-
nemens te realiseren trekt hij ex-Bauhausstudenten als docenten aan.533

    Na de oorlog neemt Stam voor korte tijd zijn streven weer op om het 
IvKNO om te vormen tot een opleiding voor vormgevers van de dagelijkse 
leefomgeving. Tot werkelijk ingrijpende veranderingen zal dat echter niet 
leiden. Hij verlaat Amsterdam in 1948 omdat hij de opdracht accepteert in 
Dresden de kunstopleidingen te reorganiseren. Het gedachtengoed van het 
Bauhaus zal aan het IvKNO desondanks levend blijven.

5.5 Ingrijpende veranderingen na 1945

De Tweede Wereldoorlog vormt een cesuur in de Nederlandse ontwikke-
lingen op het terrein van kunst en cultuur. Niet alleen jonge kunstenaars 
willen na de oorlog breken met, zoals beeldend kunstenaar en dichter 
Lucebert het formuleerde, “de letterlijk belachelijke werkelijkheid van de 
laat burgerlijk-kapitalistische beschaving”, ook de overheid slaat op deze 
terreinen een andere weg in.534 Ze is zich bewust geworden van het belang 
van een actief cultuurbeleid.535 Voor de Duitse bezetter was cultuur een 

531 Voor een selectie uit de geschriften van Mart Stam, zie Herman van Bergeijk / Otakar 
Macél (redactie), ‘We vragen de kunstenaars kind te zijn van zijn eigen tijd’, Nijmegen: 
SUN, 1999. 

532 Hofkamp / Van Uitert 1979, 237; Van Rheeden 1984, 65.
533 Voor de oorlog wordt Johan Niegeman, die gastdocent is geweest aan het Bauhaus, 

aangesteld aan de afdeling binnenhuisarchitectuur. Onmiddellijk na de oorlog volgen 
Grethe Neter-Kähler en Kitty van der Mijll Dekker als docenten aan de textielafdeling.

534 Lucebert, ‘Hier sta ik…’, rede uitgesproken op 5 november in het Stedelijk Museum, in: 
op mijn rug rust de wind, drie voordrachten van Lucebert uit 1949, bezorgd door Peter 
Hofman, Rimburg: Uitgeverij Huis Clos, 2011, 16.

535 Ook ontwerpers en architecten zijn bezield met een nieuw idealisme, al passen zich 
velen na de oorlog weer aan de gegeven omstandigheden aan. Al in 1946 klaagt Mart 
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speerpunt en vooral de kunsten werden van groot belang geacht voor de 
nationaal-socialistische volksopvoeding.536 Tijdens de oorlog werden de 
subsidies voor de kunsten verhoogd en het aantal subsidiabele kunsten uit-
gebreid met film, dans en toneel.537 Ook probeerden de Duitsers de sociale 
omstandigheden van (het regime getrouwe) kunstenaars te verbeteren, 
met als gevolg dat de overheidsuitgaven voor de kunsten aanzienlijk stegen. 

De Nederlandse overheid komt na de bevrijding eveneens tot het inzicht 
dat kunst en cultuur een actieve politiek behoeven. De uitgaven zullen – 
deels in het verlengde van een nationaal-socialistische cultuurpolitiek – niet 
meer dalen tot het vooroorlogse niveau.538  
    Voor het beleid ten aanzien van het kunstonderwijs zal dit gevolgen 
hebben. Wanneer de rol van de kunst in de samenleving anders moet 
worden gedefinieerd, kan het kunstonderwijs niet buiten beschouwing 
blijven. Een wezenlijke vraag daarbij is of het kunstonderwijs vanwege haar 
bijzondere aard geen eigen wettelijk statuut verdient. Is dit onderwijs wel in 
een strikt curriculum te vatten wanneer de vraag wat het kunstenaarschap 
inhoudt niet afdoende beantwoord kan worden? We zullen zien dat deze 
kwestie de discussies tot ver in de jaren zeventig zal beheersen.
    De vernieuwingsdrang onder jonge kunstenaars laat zich helder illus-
treren aan de hand van het optreden van Lucebert. In een lezing voor 
studenten van het IvKNO schetst hij in 1949 de situatie waarin kunst en 
kunstenaar zich op dat moment bevinden. “In een maatschappij levend, 
die hem als parasiet, luilak of in het gunstigste geval als een geaffecteerde 
clown beschouwt, heeft de oprechte kunstenaar alle reden om ten aanzien 

Stam: “Over veel wat zo kort te voren was onderzocht, bestudeerd en geconcludeerd, 
wordt verder gezwegen, het eens duidelijk ingenomen standpunt wordt gaandeweg 
vergeten” (Mart Stam, Behoudzucht, in: Open Oog, avantgardecahier voor visuele 
vormgeving, jrg.1 (1946) nr. 2, in: Huygen 2007, Deel 2, 19). Toch wordt er op initiatief 
van Sandberg en Stam in 1946 een nieuwe ontwerpersorganisatie opgericht, de 
Gebonden Kunstenaars federatie (GKf). De doelstelling van deze organisatie is aan de 
nieuwe situatie aangepast: ze streeft ernaar ontwerpers, fabrikanten, distribuanten 
en overheid tot intensievere samenwerking te brengen. Zie Simon Thomas 2008, 115-
117. 

536 Zie Pots 2006, 247; zie ook Oosterbaan Martinius, 1990, 68.
537 In de discussies voor de oorlog over eventuele overheidssteun aan de kunsten kunnen 

toneel en dans bij de protestant-christelijke zuil van de politiek niet op instemming 
rekenen. Beide kunstvormen worden als te frivool beschouwd. Steun aan de film 
wordt problematisch gevonden vanwege de “zedelijke en maatschappelijke gevaren 
van de bioscoop”. Zie Pots 2006, 208 en 211-214. 

538 Cultuurbeleid in Nederland, Den Haag / Amsterdam: Ministerie van OCW / 
Boekmanstudies, 2007, 32.
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van zijn tijd pessimistisch te zijn, wanneer hem naast de onverschilligheid 
der gemeenschap ook nog een volkomen sjagger- en schundsfeer toewaait 
vanuit de kleine gemeenschap zijner collega’s van wie hij toch zeker begrip 
en belangstelling voor zijn streven en persoonlijkheid mocht verwachten”.539 
Naast de negatieve reacties vanuit de samenleving kan de naar vernieu-
wing strevende kunstenaar kennelijk ook rekenen op hoon uit eigen kring. 
Lucebert merkt op dat wedijver op artistiek gebied goed is en tot grootse 
dingen kan leiden, maar constateert onder collega-kunstenaars vooral een 
“enghartige, voorzichtige, baantjes-jagerige roddelpolitiek”.540

    Niet lang na zijn lezing zullen Luceberts opmerkingen een nationale context 
krijgen naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling Internationale 
Experimentele Schilderkunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam op 
3 november 1949. De opening wordt integraal op de radio uitgezonden. 
Onderdeel van de tentoonstelling is een dichtersavond waar voordrachten 
van experimentele poëzie worden gehouden.541 De avond, geopend met een 
lezing van Lucebert, loopt geheel uit de hand. Luidruchtige protesten – ook 
van kunstenaars en dichters – tegen hetgeen ten gehore wordt gebracht 
ontaarden tenslotte in geschreeuw en handgemeen, en leiden tot een 
gedwongen beëindiging van de bijeenkomst. De opschudding die de ten-
toonstelling en de poëzieavond veroorzaken, geven aanleiding tot scham-
pere commentaren. Het Vrije Volk schrijft: “Wie deze tentoonstelling gezien 
heeft, heeft geen hoop meer, dat er uit Karel Appel en Corneille, uit Constant 
en Théophile Wolvekamp, uit Gerrit Kouwenaar en Lucebert ooit iets anders 
zal groeien dan wat ze nu al zijn: knoeiers, kladders”.542 
    De gebeurtenis markeert een splitsing der geesten. De Experimentelen 
staan een andere kunst en een andere maatschappij voor. Het is hun overtui-
ging dat de voorbije oorlog een zoektocht naar nieuwe waarden en beelden 
noodzakelijk maakt. Ze constateren echter dat de meeste kunstenaars hun, 
zoals Lucebert het uitdrukt, “naoorlogse vaderbinding” niet weten af te 
schudden en opnieuw aansluiting zoeken bij traditionele en burgerlijke ziens-
wijzen. De oorlog heeft echter een andere wereld tot stand gebracht en deze 

539 Lucebert, ‘Met klem…’, lezing uitgesproken in de Amsterdamse Kunstnijverheidschool, 
in: op mijn rug rust de wind, 2011, 37. Wanneer Lucebert zijn voordracht aan de IvKNO 
heeft gehouden blijkt niet meer exact te achterhalen. Ze moet hebben plaatsgevonden 
tussen voorjaar en eind oktober 1949. Zie Hofman, toelichting bij de lezing, 26/27 en 
noot 7, 40. 

540 Lucebert in Met klem… 2011, 37.
541 De dichtersavond vond plaats op 5 november 1949 in het Stedelijk Museum.
542 Het Vrije Volk, 12 november 1949. 



232

wereld moet met nieuwe vormen en nieuwe inhouden verbeeld worden. 
    Het streven van Lucebert en zijn geestverwanten, onder wie de direc-
teur van het Stedelijk Museum Willem Sandberg, stuit ook op verzet en 
onbegrip onder kunstenaars. Veelzeggend is de opvatting van monumen-
taal kunstenaar Charles Eyck die naar aanleiding van de toekenning van de 
Jacob Maris-prijs aan experimenteel tekenaar Piet Ouborg in de Volkskrant 
van 4 juli 1950 schrijft: “De laatste tijd heeft zich bij mij de overtuiging 
gevormd dat er tegen dergelijk a-sociaal voortwoekerend onkruid slechts 
één geneesmiddel bestaat: het onmiddellijk sluiten van alle onderwijsinsti-
tuten voor beeldende kunsten voor een periode van dertig à vijftig jaar, het 
intrekken van alle subsidies aan beeldende kunstenaars en het verbouwen 
van alle musea voor moderne kunst tot blindeninstituten”.543    
    Centraal in de ideeënwereld van de experimentele kunstenaars is de 
gedachte dat om zich te bevrijden van de benauwende burgerlijke cultuur 
een andere mentaliteit nodig is, gekenmerkt door een radicale en speelse 
onbevangenheid. Daarbij vormt de onbedorven creativiteit van het kind het 
nastrevingswaardige ideaal. In de presentaties en manifesten van de expe-
rimentelen spelen begrippen als ‘vrije expressie’, ‘zelfontplooiing’, ‘sponta-
niteit’ en ‘collectieve creativiteit’ dan ook een centrale rol. Sandberg huldigt 
gelijke ideeën. Om een betere wereld tot stand te brengen moeten de oude 
gedachten over cultuur en opvoeding overboord moeten worden gezet en 
het primitieve expressionisme van kinderen en kunstenaars tot uitgangs-
punt worden genomen.544 Sandbergs visie op kunst wordt daarbij geken-
merkt door een uitgesproken politiek-maatschappelijk engagement.545 
    De noodzaak om een nieuwe mens en een nieuwe kunst te scheppen wordt 
ook verdedigd door Constant Nieuwenhuys, lid van de Cobra-groep. In het 
orgaan van de Nederlandse Experimentele Groep Reflex publiceert hij zijn 
manifest Cultuur en contra-cultuur, waarin hij stelt dat de jonge kunstenaar 
moet breken met de “wereld van decors en schijnfaçades”.546 De kunstenaar 
moet zijn blik richten op “het verre rijk der verlangens”, omdat de bestaande 

543 De Volkskrant, 4-7-1950.
544 Als museumdirecteur zet Sandberg zich in voor de verspreiding van de opvattingen 

van de in 1935 opgerichte Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en 
Onderwijs, een organisatie met als doel de vrije expressie te bevorderen. In dat kader 
organiseert hij rond 1950 tentoonstellingen in het Stedelijk Museum waar naast het 
werk van kunstenaars kindertekeningen te zien zijn. Pots 2006, 283-284. 

545 Stokvis, W. (red.), De doorbraak van de moderne kunst in Nederland, Amsterdam: 
Meulenhof, 1984, 29, ev. 

546 Constant, Cultuur en contra-cultuur, in: Reflex, orgaan van de Experimentele Groep in 
Nederland, september 1948, geen paginanummering.
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cultuur niet in staat zal zijn ooit aan ons wezen en onze diepe wensen tege-
moet te komen.547 Door middel van het vrije en spontane experiment kan 
de kunstenaar gestalte geven aan de verlangens van de nieuwe mens. “De 
huidige cultuur, individualistisch als ze is, heeft de creatie vervangen door 
artistieke productie, die slechts tragische onmacht te kennen heeft gegeven: 
de wanhoopskreet van het individu dat aan de ketting ligt van esthetische 
verbodsbepalingen: je mag niet…”.548 De kunstenaar is in staat een nieuwe 
vorm van creativiteit vrij te maken, die vervolgens ook het scheppende ver-
mogen van de toeschouwer tot ontwikkeling kan brengen. Deze verborgen 
collectieve creativiteit zal tot een andere samenleving leiden. 
    Het mag duidelijk zijn dat in bovenstaande verheerlijking van spontani-
teit en onaangetaste creativiteit een sterk romantische toon weerklinkt. De 
kunstenaar moet zich laten leiden door zijn directe gevoelens en zijn eigen 
verlangens, en juist door dat te doen geeft hij uiting aan het meest natuur-
lijke in de mens. In de bestaande gekunstelde wereld is de mens vervreemd 
geraakt van zichzelf en zijn kunst weerspiegelt dan ook een beperkte vorm 
van individualiteit. Niet zijn authentieke zelf wordt tot uitdrukking gebracht, 
maar een onechte persoonlijkheid bepaald door slaafse volgzaamheid en 
materieel gewin. Het gaat erom de individuele eigenheid onbelemmerd 
tot ontplooiing te brengen en wanneer dat gebeurt, zal ook de bestaande 
maatschappelijke realiteit een fundamentele verandering ondergaan – een 
gedachte die ten nauwste aansluit bij de klassieke Bildungsfilosofie. Zoals 
we zullen zien, zal deze zienswijze ook de overheidsverantwoording van 
het kunstbeleid tot het eind van de jaren zeventig sterk beïnvloeden. Het 
romantische denken lijkt in Nederland pas na de Tweede Wereldoorlog het 
discours over de kunst in zijn greep te krijgen. 

5.6 De legitimeringsparadox van het 
kunstbeleid

De bereidheid van de politiek om onmiddellijk na de oorlog tot een actief 
en consistent cultuurbeleid te komen, resulteert in 1950 in de publicatie van 

547 Constant, Ons verlangen maakt de revolutie (1949), in: Ad de Visser, De tweede helft 
gedocumenteerd, Nijmegen: SUN 2002, 103.

548 De Visser 2002, 104. 



234

de eerste Kunstnota. In de nota worden kunst en cultuur gepresenteerd als 
belangrijke instrumenten voor het bevorderen van het nationale gemeen-
schapsbesef, de verspreiding van culturele waarden en het opvoeden van 
de jeugd.549 De inmiddels uitgebroken Koude Oorlog levert een krachtige 
motivatie voor het formuleren van een visie over de relatie overheid en 
cultuur. Tijdens de discussie over de Kunstnota geeft staatssecretaris van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Joseph Cals aan dat “de morele 
bewapening van de natie tegen het communisme” een belangrijke doel-
stelling van het cultuurbeleid vormt.550 Evenals het defensiebudget moet 
het budget voor cultuur worden verhoogd als een “onderdeel van maat-
schappelijke defensie”.551 Tevens zegt het ministerie van Sociale Zaken toe 
noodlijdende kunstenaars te hulp te zullen schieten en wordt besloten een 
centraal adviescollege op te richten, de Raad voor de Kunst. Kortom, de over-
heid wordt een belangrijke speler op het gebied van kunst en cultuur.    
    Omdat het ondersteunen van de kunsten in Nederland geen traditioneel 
verankerd gegeven is, zorgt het kunstbeleid herhaaldelijk voor debat. De al 
eerder genoemde stelregel van Thorbecke dat de staat zich zo min mogelijk 
moet mengen in aangelegenheden van kunst en wetenschap en de ontwik-
keling van deze domeinen moet overlaten aan hun eigen interne dynamiek, 
maakt dat de overheid zelfs de kleinste beslissingen op dit terrein aanhou-
dend moet verdedigen. Hier te lande kan men niet zoals in Duitsland terug-
vallen op het Bildungsidee dat kunst en cultuur wezenlijk bijdragen aan het 
bewustzijn van fundamenteel menselijke waarden en daarom een algemeen 
belang dienen. De collectieve steun aan de kunsten heeft om die reden 
onvermijdelijk een discutabel karakter. Het gegeven dat het beleid periodiek 
in cultuur- en kunstnota’s toegelicht moet worden, getuigt hiervan.
    De centrale vraag is hoe de overheid haar kunstbeleid legitimeert. 
Weliswaar is het sinds 1945 geen twistpunt meer dat het kunstbeleid tot 

549 De als ‘kunstnota’ bekend geworden tekst is een verslag van een eerder gevoerde 
discussie in de Tweede Kamer naar aanleiding van de beleidsvoornemens van de 
minister van OK&W, F.J.Th. Rutten (KVP). In de nota worden de taken van de overheid 
ten aanzien van de kunsten benoemd: het Nederlands kunstbezit moet worden 
bewaard, verzorgd en vermeerderd; de sociale en geografische cultuurspreiding moet 
actief ter hand worden genomen; kunstenaars dienen in hun activiteiten te worden 
gestimuleerd; de Nederlandse kunst moet in het buitenland worden gepresenteerd, 
en podiumkunstgezelschappen, tentoonstellingen en films moeten worden 
ondersteund. Zie Pots 2006, 256.

550 Geciteerd naar M. Bogaarts, Kunstbeleid en koude oorlog, in: Boekmancahier II, maart 
1992, 51.

551 Ibidem 1992, 47.
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het vaste instrumentarium van de overheid behoort, de mate waarin en de 
wijze waarop de staat zich met de kunsten moet inlaten, blijven een pran-
gende kwestie. Waar schiet de particuliere verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding en ontwikkeling van de kunsten tekort, en waar begint de 
verplichting om ter ondersteuning van de kunsten openbare middelen in te 
zetten?
    In de jaren vijftig vormt de verdediging van het cultuurbeleid in termen 
van bescherming van de hoogste culturele waarden van de westerse 
wereld een sterk argument voor het handhaven van overheidssteun aan 
de kunsten. Het ‘rode gevaar’ moet met alle mogelijke middelen worden 
bestreden. Van een groot legitimatieprobleem is in deze periode geen 
sprake. Bovendien loopt de nadruk van de overheid op de betekenis van 
kunst en cultuur voor maatschappelijke vorming en de verspreiding van 
essentiële waarden parallel aan het streven van de kunstenaars door 
middel van esthetische opvoeding een andere samenleving te realiseren. 
Kunstenaars en overheid vinden elkaar in de gedachte dat het kunst- en 
cultuurbeleid verruimd zou moeten worden, al verschillen de opvattingen 
over de nagestreefde doelen. 
    Het feit dat de collectieve steun voor de kunsten onvermijdelijk en 
aanhoudend een problematisch karakter heeft, komt voort uit de tegen-
gestelde uitleg die aan het maatschappelijk functioneren van de kunsten 
gegeven kan worden. In zijn proefschrift Schoonheid, welzijn, kwaliteit. 
Kunstbeleid en verantwoording na 1945 (1990) spreekt Warna Oosterbaan 
Martinius in dit kader van een ‘legitimeringsparadox’.552 Dat de kunsten 
collectieve steun nodig hebben kan zowel gezien worden als een argument 
voor als tegen het kunstbeleid. De geringe maatschappelijke erkenning van 
de kunst kan namelijk worden aangevoerd als de reden vóór overheids-
steun, maar ook voor het achterwege laten ervan. Vooral voor de beel-
dende kunst doet deze paradox zich gelden. Er bestaat namelijk een vrije 
markt voor beeldende kunstproducten en een – weliswaar klein – gedeelte 
van de beeldend kunstenaars weet zich via de kunstmarkt te voorzien 
van een zelfstandig inkomen. Daarom kan er geredeneerd worden dat de 
meeste beeldend kunstenaars werk maken waar de burgers geen behoefte 
aan hebben. Waarom zou de beeldende kunst dan uit publieke middelen 
ondersteund moeten worden?
    Dit legitimeringsprobleem bestaat op dezelfde wijze voor het beeldende 
kunstonderwijs. Wanneer hier dezelfde vraaggerichte benadering gevolgd 

552 Oosterbaan Martinius 1990, 36.
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wordt – een uitgangspunt dat in principe voor het hele hoger onderwijs geldt 
– dan zou een radicale sanering van het onderwijsaanbod op zijn plaats zijn. 
Slechts zoveel kunstenaars hoeven te worden opgeleid als naar verwachting 
op de vrije kunstmarkt hun brood kunnen verdienen. Bestaat er een over-
schot, dan is er geen reden deze kunstenaars te subsidiëren, maar ligt het in 
de lijn het aanbod in te perken. Toch studeren er jaarlijks aan de academies 
veel meer kunstenaars af dan volgens marktoverwegingen nodig zijn. Met 
andere woorden, de overheid accepteert een situatie die niet met econo-
mische argumenten verdedigd kan worden. Haar steun aan de kunsten en 
het kunstonderwijs is kennelijk op andere uitgangpunten gebaseerd. Welke 
dat zijn, wordt in de volgende paragrafen onderzocht. 

5.7 De bijzondere aard van  
het kunstonderwijs

In 1957 spreekt Cals in een rede voor de Nederlandse Federatie van Beroeps-
verenigingen van Kunstenaars de overtuiging uit dat “alleen de esthetische 
vorming van de jeugd op den duur de oplossing zal brengen voor de werke-
lijke waardering van de kunst in het dagelijkse leven van iedereen”.553 Dat 
de kunsten een belangrijke rol spelen bij de verdieping van het maatschap-
pelijk leven, wordt als gegeven aanvaard. Vanzelfsprekend speelt het onder-
wijs in dit proces een beslissende rol en het is om die reden dat het volgens 
Cals vernieuwd moet worden. De minister is daar al volop mee bezig. In 
1955 heeft hij in zijn tweede onderwijsnota een voorstel gepresenteerd 
voor de totale herstructurering van het middelbare en beroepsonderwijs 
(de Wet op het Voortgezet Onderwijs oftewel de Mammoetwet). Het kunst-
nijverheidsonderwijs maakt deel uit van de plannen.      
    Nederland kent in 1955 tien kunst- en kunstnijverheidsscholen, officieel 
Scholen voor kunstnijverheid en kunstambacht. Omdat deze titel de inhoud 
van het onderwijs niet meer dekt, tooien sommige scholen zich al met 
de naam ‘academie’.554 Het geboden onderwijs behoort tot de gebonden 
kunsten en het kunstambacht. Slechts op enkele scholen bestaat er op dat 

553 J. Cals, geciteerd naar Petri Leijdekkers, Naar een nieuw kunstonderwijs in de spiraal 
van wetgeving, opvoeding en culturele revolutie, in: De Lucaskrater 1984, 79.

554 Leijdekkers in: De Lucaskrater 1984, 81 en noot 49, 98.
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moment een afdeling vrije kunst. Het wettelijk kader voor dit onderwijs 
wordt nog geleverd door de Nijverheidsonderwijswet uit 1919. 
    Het belang dat inmiddels aan de vrije artistieke vorming wordt toegekend 
en het streven kunstzinnige vakken in de reguliere lesprogramma’s van lagere 
en middelbare scholen op te nemen, doet de vraag naar creatieve docenten 
sterk toenemen. Het kunstnijverheidsonderwijs dat deze docenten moet 
opleiden is echter ingericht als technische vakonderwijs en daarom niet voor 
haar taak uitgerust. De Vereniging van Middelbare Kunstnijverheidsscholen 
(VMKS) dringt er in een rapport van 1955 dan ook op aan het kunstonderwijs, 
evenals de Rijksakademie en de Jan van Eijck Academie in Maastricht, een 
zelfstandige en eigen positie te geven.555 Bovendien zijn vele aspecten van dit 
onderwijs niet of onvoldoende geregeld. Leijdekkers vat de situatie van het 
kunstvakonderwijs in de jaren vijftig als volgt samen: “Toelatingsexamens, 
studieduur en eindexamens waren niet landelijk geregeld. Beurzen werden 
niet verschaft, excursies niet gesubsidieerd en het ontbrak aan een stage-
regeling. Het groepsgemiddelde per klas was overeenkomstig dat van het 
overige nijverheidsonderwijs en werd door de VMKS als ongunstig voor 
het niveau van het onderwijs ervaren. De bevoegdheidsnormen stonden 
een goed docentenbeleid in de weg: bekwame kunstenaars en vormgevers 
konden niet worden benoemd omdat ze niet in het bezit van een onderwijs-
akte waren”.556   
    Voordat de Mammoetwet na bijna vijftien jaar voorbereiding in 1968 in 
werking treedt, speelt zich een jarenlang debat af tussen vertegenwoordigers 
van het ministerie, de VMKS, docenten en de onderwijsinspectie over de wet-
telijke status van het kunstonderwijs. Omdat het een kaderwet betreft gaan 
na de implementatie de discussies in vele adviesorganen en werkgroepen 
verder. Per sector moet de wet namelijk worden ingevuld en toegespitst. 
Er is vastgelegd dat het kunstonderwijs (muziek, dans, toneel, film, klein-
kunst, beeldende kunst en bouwkunst) geldt als Hoger Beroepsonderwijs. 
De betiteling kunstnijverheidsscholen wordt veranderd in Academies voor 
Beeldende Kunsten. Door het kunstonderwijs de status van hoger onderwijs 
te verlenen ontstaat er een probleem met de Rijksakademie en de Jan van 
Eyck Academie. Deze instituten – traditioneel aangeduid als hogere oplei-
dingen – vallen buiten de nieuwe wet omdat ze een eigen wettelijk kader 
hebben en resulteren onder de afdeling Kunsten van het ministerie, en niet 
onder onderwijs. Dit probleem wordt pas in 1984 opgelost door ze een 

555 Ibidem, 81.
556 Leijdekkers in: De Lucaskrater 1984, 82.
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postacademische status te geven. Dit geldt ook voor Ateliers 63, een door 
kunstenaars in 1963 in Haarlem opgerichte werkplaats uit onvrede met het 
te massale en te academische kunstonderwijs.557 De Ateliers willen een pro-
fessioneel werkklimaat tot stand brengen waarin jonge kunstenaars indi-
vidueel begeleid worden door gerenommeerde collega’s. Het Keramisch 
Werkcentrum in Heusden krijgt eveneens een postacademische status.558 
De postacademische opleidingen zullen in deze studie verder niet besproken 
worden omdat ze hun activiteiten zelf niet als onderwijs kwalificeren en 
de deelnemers als kunstenaars tegemoet treden. Bovendien vallen ze zoals 
gezegd niet onder het ministerie van onderwijs.  
    De Mammoetwet voorziet voor het kunstonderwijs ook in een grotere 
vrijheid bij de inrichting van het onderwijs. Artikel 14 luidt: “Tot de scholen 
voor het kunstonderwijs worden gerekend de scholen die een voorberei-
ding geven voor beroepen op de verschillende terreinen van de kunst”.559 
De formulering ‘verschillende terreinen van de kunst’ laat het aan de instel-
lingen over in te vullen wat hieronder verstaan moet worden. Bovendien 
wordt in de wet de opbouw van het leerplan, de regeling van het eind-
examen (dat niet verplicht wordt gesteld) en het toelatingsbeleid aan de 
academies zelf overgelaten.
    Voor de verdere invulling van de kaderwet geldt voor het beeldende 
kunstonderwijs het structuurplan van de zogenaamde Werkgroep Lochem 
uit 1966 als uitgangspunt.560 Uiteindelijk zullen bijna alle adviezen uit het 
plan door de overheid worden overgenomen. De belangrijkste punten zijn 
de volgende. Ten eerste wordt de totale studieduur vastgesteld op vijf jaar. 
In navolging van het Bauhaus wordt een éénjarige basisstudie ingevoerd, 
met daaropvolgend twee jaar vakstudie en twee jaar eindstudie. Het beel-
dende kunstonderwijs wijkt hiermee af van het overige beroepsonderwijs 
dat vier jaar duurt. Wat de bevoegdheden van docenten betreft, wordt er 
eveneens een afwijkende regeling getroffen. Om het voor kunstenaars en 
vormgevers zonder onderwijsakte mogelijk te maken les te geven, worden 
hiervoor in de wet geen minimum vereisten opgenomen. 

557 Zie https://www.de-ateliers.nl/de-ateliers/achtergrond/
558 Zie Nicole Adriaens-Hermans / Désirée Meulenbroek, ‘In de schaduw van morgen, 

kunstonderwijs tegen de verdrukking is’, de jaren 1968-1984, in: De Lucaskrater 1984, 
109. 

559 Geciteerd naar Adriaens-Hermans / Meulenbroek in: De Lucaskrater, 103.
560 De Lochemse werkgroep Kunstonderwijs was deel van het in 1962 opgezette ‘Lochems 

overleg’, een geheel van werkgroepen die door de overheid werd geinïtieerd om de 
concrete invulling van de Mammoetwet en de ermee samenhangende veranderingen 
gestalte te geven. 
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    Een derde punt betreft de wettelijke status van het beeldende kunstonder-
wijs. Vanaf de eerste discussies over de herstructurering van het voortgezet 
onderwijs heeft de VMKS aangedrongen op een eigen wettelijk statuut 
vanwege de bijzondere aard van het beroep beeldend kunstenaar. Uit een 
ambtelijk verslag uit 1967 blijkt dat op het ministerie het speciale karakter 
van het beeldende kunstonderwijs inderdaad werd onderkend. “Door het 
samenbrengen van dit onderwijs binnen een organisatorische eenheid hoopt 
men te komen tot een scherpere omlijning van de positie van dit vakonder-
wijs ten opzichte van de kunstpraktijk enerzijds en het zo anders geaarde 
beroepsonderwijs anderzijds”.561 In de Wet op het Voortgezet Onderwijs 
krijgt het kunstonderwijs echter geen eigen wettelijk kader; wel wordt door 
middel van een aparte paragraaf het bijzondere karakter aangegeven. In 
de nieuwe Wet Hoger Beroepsonderwijs uit 1980 wordt dit probleem op 
dezelfde wijze opgelost.562    
    Deze laatste kwestie – de specifieke aard van het beeldend kunstonder-
wijs – is sindsdien een niet meer weg te denken discussiepunt. Eind jaren 
zestig is men op het ministerie tot de conclusie gekomen, dat het beroep van 
beeldend kunstenaar niet te vangen is in strikte definities en voorschriften. 
Het geven van een opsomming van vakken en disciplines in een poging het 
onderwijs te structureren wordt niet zinvol gevonden. Dit omdat de samen-
leving erg snel verandert en de kunstenaar uiterst ontvankelijk op deze ver-
anderingen reageert. Het ligt dan ook voor de hand dat “in de ontwikkeling 
van de kunsten nieuwe mengvormen ontstaan, die niet onder de opsom-
ming zouden vallen”.563 Het kunstonderwijs is daarom volgens de beleidsma-
kers gebaat bij flexibiliteit en een open structuur.
    Kenmerkend is hoe de Studiecommissie Onderwijs Beeldende Kunsten – in 
1969 ingesteld om de structuur van het gehele beeldende kunstonderwijs te 
onderzoeken – in haar eindrapport de maatschappelijke context van kunst 
beschrijft. Centraal in dit betoog staan de begrippen ‘creativiteit’ en ‘ont-
grenzing’. Evenals in de beschouwingen van Constant wordt creativiteit als 
een algemeen menselijke kwaliteit opgevat, “zelfs een zo typerend mense-
lijke, dat zij de genus mens definieert”.564 Iedereen heeft de mogelijkheid 
zichzelf op een bijzondere wijze uit te drukken en daarmee, zoals het in de 
tekst wordt geformuleerd, “zichzelf te situeren” in de samenleving. Want 

561 Geciteerd naar Leijdekkers in: De Lucaskrater, 86.
562 Zie Adriaens-Hermans / Meulenbroek in: De Lucaskrater 1984, 111.
563 Uit de Memorie van toelichting op de ontwerp-Overgangswet WVO, 1966, geciteerd 

naar Leijdekkers in: De Lucaskrater 1984, 86. 
564 Geciteerd naar Adriaens-Hermans / Meulenbroek in: De Lucaskrater 1984, 105.
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“volstrekte oncreativiteit” betekent voor een mens “ook zijn volstrekt isole-
ment (…) in zichzelf en zijn volstrekt onvermogen tot bestaan”.565 Creativiteit 
staat dus gelijk aan een sociaal betrokken leven en houdt tevens de moge-
lijkheid tot ontwikkeling in. Het begrip creativiteit is daarom niet los te zien 
van het begrip ontgrenzing. Creativiteit als maatschappelijk begrip impli-
ceert het streven de samenleving te verbeteren en leefbaarder te maken. 
Ze is “bij uitstek juist een grensverleggende, ontgrenzende, verbindingsleg-
gende communicatieve kracht”.566 De kunst heeft daarom een belangrijke 
maatschappelijke rol.
    Bovenstaande redenering sluit de gedachte in dat de aankomende 
kunstenaar bij het zich eigen maken van zijn verantwoordelijke taak niet 
met teveel beperkingen moet worden geconfronteerd. Het kunstonderwijs 
dient flexibel op de individuele student toegesneden te worden. Zo staat er 
in een verslag van de Werkgroep Lochem dat de student de mogelijkheid 
moet hebben “tot een meer doeltreffende studiegang, aangepast aan zijn 
wensen en mogelijkheden” en dat hij in staat moet worden gesteld tot een 
“vrije ontplooiing van eigen studieduur”.567 
    Het is duidelijk dat in de gevolgde argumentatie ideeën uit de 
Bildungstraditie een wezenlijke rol spelen. De maatschappelijke betekenis 
die kunst en cultuur krijgen toegewezen, de bijzondere status van de kunste-
naar, de nadruk op de individuele ontwikkeling van ieders mogelijkheden en 
het belang hiervan voor de gehele samenleving, de vernieuwende, rich-
tinggevende en verbindende kracht van kunst en cultuur, het zijn even zo 
vele kenmerken van het Bildungsbegrip. Met name de gedachte dat de 
alzijdige ontplooiing van alle particuliere vermogens zal bijdragen aan het 
tot stand brengen van maatschappelijk betrokken burgers en een harmoni-
sche samenleving, stemt overeen met de basisgedachten van Schillers en 
Von Humboldts filosofie. Met kunst en cultuur bezig zijn, is tegelijk met de 
samenleving bezig zijn. In deze context is het niet verwonderlijk dat in de 
jaren zestig de vrije kunsten op de academies meer toeloop krijgen dan de 
afdelingen voor toegepaste kunst. 
    Tot het begin van de jaren tachtig zal deze zienswijze de overheidspolitiek 
ten aanzien van kunst en cultuur domineren. Omdat kunst van groot belang 

565 Ibidem, 105.
566 Ibidem, 105.
567 Rapport van de Vereniging van Academies van Beeldende Kunsten, Lochem ’69. 

Samenvatting van de overwegingen en konklusies van het overleg in de werkgroep 
kunstonderwijs op het gebied van de beeldende kunsten, uitgave VABK januari 1973, 
8-9 en 13.
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is voor de verdere democratisering en vernieuwing van de samenleving, mag 
ze niet langer worden opgevat als een zaak van de elite. Ze is ‘maatschap-
pelijk relevant’. De ideeën van Sandberg en Constant lijken door politiek en 
samenleving algemeen te worden aanvaard. Toch is het voor de overheid 
niet vanzelfsprekend dat de realisatie van de individuele scheppingsdrang 
als vanzelf zal leiden tot positieve maatschappelijke effecten. Het staatsbe-
stuur heeft op dit punt een taak te vervullen.  
    Zo formuleert de in 1976 verschenen regeringsnota Kunst en kunstbeleid 
als doel van het overheidsbeleid de stimulering van de maatschappelijke 
werking van kunst en de bevordering van de participatie door de bevol-
king. “Voor het eerst wilde de overheid niet alleen iets vóór de kunst, maar 
ook iets mèt de kunst”, merkt Oosterbaan Martinius kernachtig op.568 De 
overheid wil een actief en initiërend beleid voeren en doet dit vanuit een 
welzijnsperspectief: alleen die kunst zal door de overheid worden gesteund 
die dienstbaar is aan de samenleving. Het cultuurbeleid dat gevoerd wordt 
houdt in dat – overeenkomstig de idealen van de vrije-expressiebeweging 
– door middel van de stimulering van de individuele creativiteit wordt bij-
gedragen aan, zoals Cals het uitdrukte, “het geestelijke en stoffelijke welzijn 
van het Nederlandse volk”.569

    De mogelijke conclusie dat hiermee een cultuurbeleid tot stand is gebracht 
waarin de belangen van de overheid en van de kunstenaars met elkaar in 
evenwicht zijn, is echter voorbarig. De inbedding van de cultuur- en kunst-
politiek in het welzijnsbeleid en de daarmee beoogde maatschappelijke 
dienstbaarheid van de kunsten wordt na het verschijnen van Kunst en kunst-
beleid in toenemende mate met argwaan bezien. In het parlement wordt 
het overheidsbeleid als te actief en richtinggevend bestempeld. Moet 
de politiek niet Thorbeckes stelregel in ere houden en zich verre houden 
van elke inhoudelijke bemoeienis met de kunsten? Ook de Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen stelt zich tegenover de nota kritisch op. Volgens 
de kunstenaars spreekt uit de tekst een te beperkte, instrumentele visie op 
kunst. Wanneer enkel het maatschappelijke belang uitgangspunt is voor 
beleid, komt de vrijheid van de kunstenaar in het geding. De kunstenaars 
betrekken een nieuwe stelling: de overheid moet zich beperken tot ‘voor-
waardenscheppend beleid’.
    Begin jaren tachtig vindt er een heroriëntatie van beleid plaats. Het wel-
zijnsperspectief verdwijnt uit de discussies over kunst- en kunstonderwijs. 

568 Oosterbaan Martinius 1990, 58. 
569 Geciteerd naar Pots 2006, 291.
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Het nieuwe uitgangspunt wordt dat enkel de artistieke kwaliteit criterium 
kan zijn. Wie dat bepaalt en hoe, blijft vooralsnog een open vraag. Ook om 
financiële redenen wordt de rol van de overheid verminderd. De achter-
eenvolgende regeringen zijn gedwongen het financieringstekort drastisch 
terug te brengen. Zoals Pots het uitdrukt: “Marktwerking en efficiency 
moesten worden bevorderd en een ‘terugtredende overheid’ diende zich 
met minder zaken te bemoeien”.570 Vanuit dezelfde efficiencyoverwegingen 
worden plannen gemaakt om het (kunst)onderwijs te herstructureren.

5.8 Het einde van het spreidingsidee

Wanneer we het Nederlandse kunst- en cultuurbeleid van na de oorlog tot 
de jaren tachtig overzien dan kunnen we zeggen dat het er op gericht is 
geweest de kunsten een uitgesproken maatschappelijke rol te laten spelen. 
Aanvankelijk vooral politiek gemotiveerd als middel ter verdediging van de 
westerse vrijheid, later als wezenlijke bijdrage aan zowel de individuele 
ontplooiing van de burger als aan de vernieuwing en democratisering van 
de samenleving. Kunst wordt gezien als een fundamenteel en geïntegreerd 
deel van het maatschappelijk bestel omdat ze bijdraagt aan de volksop-
voeding. Iedereen moet in staat gesteld worden kennis te nemen van en 
actief betrokken te zijn bij het kunstleven. Kunstbeleid is beschavings- en 
welzijnsbeleid. Er is een humaniteitsideaal in het geding. Kunst dient de zo 
volledig mogelijke ontplooiing van de mens en is onmisbaar voor een even-
wichtige maatschappelijke ontwikkeling. De staat heeft daarom een rich-
tinggevende rol die verwant is aan de Bildungsgedachte geïnterpreteerd 
als volksopvoeding. Het Bildungsidee wordt - en daar wijkt de betekenis 
en invulling van het begrip af van de Duitse traditie - vooral instrumenteel 
door de overheid aangewend. De autonomie die in het begrip besloten ligt 
komt in het gebruik onvoldoende tot uitdrukking.
    Met de kentering in de cultuurpolitiek van begin jaren tachtig wordt het 
idee om door middel van spreiding van kunst hogere doelen te bereiken, 
grotendeels prijsgegeven. Niet alleen de beleidsmakers komen tot de 
conclusie dat de gevoerde politiek heeft gefaald, ook kunstenaars nemen 

570 Pots 2006, 323.
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afstand van het beleid.571 De redenen om het gevoerde beleid af te vallen, 
zijn voor overheid en kunstenaars echter verschillend.  
    De overheid komt tot de conclusie dat het beleid van kunstspreiding 
niet tot zichtbare veranderingen heeft geleid. Uit cijfers van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (1982) bleek dat de participatie van de bevolking aan 
het kunstleven nauwelijks was gegroeid en dat de sociale groepen waarop 
het beleid zich richtte niet werkelijk werden bereikt.572 De verwachting dat 
met de gestegen welvaart en meer vrije tijd kunst en cultuur een grotere rol 
in de samenleving zouden gaan spelen, blijkt niet te worden bewaarheid. 
Het inzicht wint terrein dat het welzijnsperspectief en het spreidingsideaal 
als uitgangspunten van het kunstbeleid op te optimistische aannames zijn 
gebaseerd. De politicoloog Bart Tromp formuleert de teloorgang van dit 
optimisme als volgt: “De meeste mensen bleken wel meer te willen, maar 
dan vooral van dingen die, om een klassieke term te gebruiken, ‘gewoon fijn’ 
zijn: automobielen, popmuziek, piratenzenders, buitenlandse vakanties en 
alcoholische dranken”.573

    Uit de Memorie van Toelichting bij de kunstbegroting van 1982 blijkt 
de kentering die zich bij de overheid voltrekt. Minister De Boer (CDA) ver-
woordt de spanning tussen twee uitgangspunten: “Enerzijds behoort de 
kunst ruimte te behouden om in autonomie haar eigen richting te bepalen. 
Anderzijds moet telkens weer worden getracht de betrokkenheid van een 
zo breed mogelijk publiek te bewerkstelligen. Het beleid beweegt zich in de 
spanning tussen deze beide uitgangspunten. In deze optiek is het acceptabel 
wanneer het publiek in bepaalde gevallen toch klein is”. In dit spanningsveld 
moet “het criterium van de artistieke kwaliteit doorslaggevend zijn”.574 Het 
kwaliteitscriterium van de kunst gaat boven het beschavingsperspectief. 
    In de discussienota over het beeldende kunstbeleid van 1983 wordt het 
decennia lang gehanteerde uitgangspunt om kunst toegankelijk te maken 
voor brede lagen van de bevolking opgegeven. Zoals het ministerie het ach-
teraf zelf verwoordt: “De overheid werd zich bewust van de opdracht om 

571 Zelfs Jan Kassies, algemeen secretaris van de Raad van de Kunst en een van de 
meest uitgesproken voorstanders van de in de jaren zestig en zeventig gevoerde 
politiek moet in 1983 concluderen dat “het beleid der cultuurspreiding goeddeels is 
mislukt”. J. Kassies, Notities over een heroriëntatie van het kunstbeleid, ’s-Gravenhage: 
Wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid, nr. V38, 1983, 12. 

572 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Profijt van de overheid, ’s-Gravenhage: 
Staatsuitgeverij, 1982. 

573 Bart Tromp, De kunst en het geld. Een discussie over kultuurpolitiek, Amsterdam: 
Boekmanstichting, 1982, 13. 

574 Beide geciteerd naar Oosterbaan Martinius 1990, 74.
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ervoor te zorgen dat een artistiek hoogwaardig cultuuraanbod voldoende 
kansen krijgt, ook wanneer daar in bepaalde gevallen geen grote publieke 
belangstelling tegenover staat”.575 Vanaf nu behoort enkel het kwaliteits-
criterium beslissend te zijn voor de toekenning van overheidssubsidie. 
Deze heroriëntatie op de rol van de overheid wordt tevens ingegeven 
door de vraag “of de afhankelijkheid van overheidsgeld kon worden ver-
minderd”.576 De focus op kwaliteit en de wil tot bezuiniging blijken hand 
in hand te gaan.
    Ook bij kunstenaars nemen eind jaren zeventig de bedenkingen over het 
gevoerde beleid toe. De bezwaren gelden vooral de inbedding van het cul-
tuurbeleid in het welzijnsbeleid. De angst bestaat dat de greep van de over-
heid op de kunstontwikkeling indirect sterker wordt en een verregaande 
bureaucratisering het gevolg zal zijn. Het welzijnsbeleid geeft een specifieke 
invulling van het begrip ‘maatschappelijke relevantie’, een invulling waarvan 
de kunstenaars, die lange tijd hetzelfde begrip gebruikt hebben om de over-
heid tot een gericht cultuurbeleid te bewegen, nu een bedreiging uit zien 
gaan voor de autonomie van de kunsten. Een bedreiging die schrijver en 
criticus Gerrit Komrij de uitspraak ontlokt: “Kunstenaars zijn zwanen, geen 
ezels die pakjes dragen”.577 Kunst moet niet beoordeeld worden op grond 
van haar bijdrage aan bredere maatschappelijke domeinen maar alleen met 
criteria ontleend aan de kunst zelf. 
    Hiermee vindt een belangrijke accentverschuiving plaats in de opstelling 
van de kunstenaarsorganisaties. Ook zij sluiten zich aan bij Thorbeckes stel-
ling dat het vertegenwoordigers van het veld moeten zijn die over de kunsten 
oordelen. Autonomie en kwaliteit worden nu voor de kunstenaars, net als 
voor de overheid, centrale begrippen. De invulling van deze begrippen en 
de consequenties ervan zullen de discrepantie tussen doelstellingen van 
kunstenaars en overheid ten aanzien van kunstbeleid en kunstonderwijs 
opnieuw duidelijk maken. De vraag waarom de overheid belastinggeld zou 
moeten vrijmaken om kunst- en kunstonderwijs te financieren blijft een 
centrale kwestie. Hoe en met welk discours wordt deze vraag door beide 
partijen beantwoord?

575 Cultuur in Nederland , Den Haag / Amsterdam: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap / Stichting Boekmanstudies, 2007, 36.

576 Ibidem, 36.
577 Gerrit Komrij, geciteerd naar Oosterbeek Martinus 1990, 105.
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5.9 Herstructurering van het kunstonderwijs

In de Memorie van Toelichting van de al genoemde discussienota van 1983 
schrijft de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Brinkman dat 
het “een irreële optie is iedereen voor kunst ontvankelijk te maken”.578 De 
overheid dient zich terughoudender op te stellen in zaken van kunst en 
cultuur. Ze moet een zeker niveau van kwaliteit waarborgen – waarbij ‘kwa-
liteit’ niet als vanzelf gelijkgesteld zou moeten worden aan ‘vernieuwend’ – 
en zorg moeten dragen voor voldoende ‘culturele pluriformiteit’. Teveel is in 
het verleden de aandacht uitgegaan naar ‘het aanbod’ en te weinig rekening 
gehouden met ‘de vraag’, dat wil zeggen, de publieke belangstelling.579 De 
‘markt’ zou op dit punt een grotere rol mogen spelen. 
    In de Memorie van Toelichting is daarom ook sprake van “sponsoring, pri-
vatisering, toepassing van het profijtbeginsel, differentiëring van subsidie-
systemen en het introduceren van stimulansen voor een meer onderne-
mersgericht gedrag”.580 De grondgedachte van de nota is dat wanneer de 
kunstsector zich actiever zou inzetten om de artistieke en culturele compe-
tentie van de bevolking te bevorderen, ze een groter draagvlak – en daarmee 
een betere legitimatie – creëert voor de overheidsuitgaven ten behoeve van 
kunst en cultuur. Het kunstaanbod moet afgestemd worden op de publieks-
vraag. Het nieuwe beleid legt expliciet een relatie tussen cultuur en markt-
werking. 
    In 1983 wordt tevens een proces gestart met als doel het hoger onderwijs 
te herstructureren. Twee doelstellingen zijn daarbij leidend: bezuinigingen en 
kwaliteits-verhoging. Door het aantal instellingen voor hoger onderwijs via 
fusies drastisch terug te brengen hoopt de overheid efficiënter en kwalitatief 
beter onderwijs te realiseren. Met name het kunstonderwijs wacht een strin-
gent ingrijpen omdat het onderwijsaanbod te zeer versnipperd is, er geen 
duidelijk geformuleerde eindtermen bestaan en “de onderwijs-capaciteit in 

578 Het onderwijs in de kunsten valt nu onder het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen en het kunst- en cultuurbeleid onder het in 1982 nieuw gevormde 
departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Geciteerd naar Oosterbaan 
Martinius 1990, 72.  

579 Pots 2006, 325.
580 Geciteerd naar Oosterbaan Martinius 1990,73.
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geen verhouding staat tot de opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt”.581  
    De in het vooruitzicht gestelde hervormingen krijgen een verdere impuls 
wanneer staatssecretaris Aad Nuis (D’66) van het nieuwe ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (verantwoordelijk voor zowel het 
kunstonderwijs als het kunstbeleid) in 1997 een projectorganisatie instelt 
met als opdracht voorstellen te doen voor aanpassing en verbetering van 
de inrichting en organisatie van het kunstonderwijs. Om voldoende draag-
vlak voor de voorstellen te garanderen, wijst de staatssecretaris er in een 
brief aan de Tweede Kamer op dat het projectbureau in verschillende werk-
groepen nauw zal samenwerken met deskundigen en vertegenwoordigers 
uit het onderwijs en de kunstpraktijk.582 Het eindrapport van de projector-
ganisatie moet de contouren schetsen van een nieuw en duurzaam onder-
wijsbestel voor de kunsten. 
    Op 10 mei 1999 presenteert de Projectorganisatie Kunstvakonderwijs het 
rapport Beroep Kunstenaar. Het belang van dit rapport is groot omdat het 
niet alleen de basis legt voor het vaststellen van de beroepsprofielen van de 
kunstenaar en vormgever en voor het invoeren van een kwalificatiestelsel 
voor het hogere kunstopleidingen, maar ook omdat het verkenningen 
presenteert “naar de mogelijke invloeden van maatschappelijke krachten 
op het kunstvakonderwijs”.583 Er wordt met andere woorden een analyse 
gegeven van de veranderingen in de relatie tussen kunst en maatschappij, 
en aangegeven welke consequenties daaruit voor het kunstonderwijs voort-
vloeien. Het rapport is richtinggevend gebleken voor het overheidsbeleid 
tot vandaag de dag.
    Een belangrijk uitgangspunt van Beroep Kunstenaar is dat “het toekom-
stige kunstvakonderwijs (…) sterk in de maatschappij verankerd moet zijn. 
Een hechte band tussen het kunstonderwijs en andere onderdelen van de 
maatschappij, zo is de verwachting, zal kunstenaars voortbrengen die, wel-
licht eenvoudiger dan nu het geval is, een plaats in de maatschappij weten 
te verwerven en vanuit die positie tal van positieve bijdragen aan die maat-
schappij kunnen leveren”.584 De ontwikkelingen van de laatste decennia, zo 

581 W.J. Deetman, Taakverdeling en concentratie in het hoger kunstonderwijs, Den Haag: 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1987, 15a.

582 A. Nuis, Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
onderwerp: projectmanagement kunstvakonderwijs, 2 september 1997, kenmerk: 
HBO/AS/1997/18360, 1.

583 Projectorganisatie Kunstvakonderwijs, Beroep Kunstenaar. Voorstellen voor de inhoud 
en organisatie van het kunstvakonderwijs in Nederland, mei 1999, 47.

584 Ibidem, 47.
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wordt in de omgevingsanalyse gesteld, maken duidelijk dat de kunstenaar 
bezig is een nieuwe positie in de samenleving in te nemen. Met de opko-
mende welvaart sinds de jaren zestig verliest ze haar functie als vrijhaven 
van de samenleving. Er vindt een proces van vermaatschappelijking plaats: 
de afgescheidenheid van andere culturele uitingsvormen verdwijnt, en de 
grenzen met toegepaste kunst, vermaak, ondernemerschap, technologie 
en wetenschap vervagen. Daarbij komt dat het kunstonderwijs studenten 
opleidt die op meer en verschillende terreinen van de maatschappij werk-
zaam zullen zijn. Tijdens de opleiding zal er daarom meer nadruk moeten 
liggen op de maatschappelijke context van het kunstenaarschap. Het rapport 
stelt dat het toepassingsgebied van de kunsten niet breed genoeg gedefini-
eerd kan worden.
    De hedendaagse netwerkmaatschappij verwacht van de kunstenaar een 
brede oriëntatie, flexibiliteit en goede communicatieve vaardigheden. Veel 
kunstenaars ontwikkelen een gemengde beroepspraktijk, waarin zowel 
autonoom als toegepast wordt gewerkt, of waar het kunstenaarschap wordt 
gecombineerd met een ander beroep. Op het snijvlak van autonome en toe-
gepaste kunst leidt dit tot een vervloeiing van disciplines en het vervagen 
van het klassieke onderscheid tussen hoge en lage cultuur. De opstellers 
van het rapport spreken de verwachting uit dat deze ontwikkelingen talrijke 
consequenties voor het onderwijs zullen hebben. In de opleiding zal een 
zwaarder accent op zakelijke en coöperatieve vaardigheden gelegd moeten 
worden. Bovendien zal een breder aanbod noodzakelijk zijn om de student 
later op meerdere terreinen inzetbaar te maken.
    Het rapport constateert een toenemende vermenging van disciplines. Deze 
ontwikkeling stelt de organisatiestructuur van de academies op de proef. 
De instellingen moeten zichzelf niet alleen als onderwijsinstituten maar ook 
als laboratoria opvatten, als plekken waar geëxperimenteerd wordt in het 
samenwerken met studenten van andere opleidingen. “Om de studenten in 
staat te stellen een voorproefje op de flexibele beroepspraktijk te nemen, 
zonder ze te laten ondergaan in een oceaan aan mogelijkheden, kan de labo-
ratoriumfunctie het best systematisch uitgebreid en versterkt worden”.585 De 
samenwerking tussen opleidingen moet daarom gestimuleerd worden. De 
Projectorganisatie geeft de suggestie het onderwijs meer naar thema’s in te 
richten, in plaats van naar technieken, om zodoende de grenzen tussen de 
disciplines te slechten.
    Ten aanzien van de context waarin het kunstvakonderwijs zich beweegt, 

585 Ibidem, 52.
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wordt er een dubbele tendens geconstateerd. Enerzijds is er sprake van een 
globalisering van de kunsten. De kunstsector is internationaal geworden wat 
onder meer blijkt uit het gegeven dat kunstenaars zich richten op een inter-
nationaal publiek, dat kunstenaars uit verschillende landen en werelddelen 
gezamenlijk participeren in projecten en dat de waarderingscriteria van 
kunstwerken internationaal tot stand komen. Anderzijds is de tendens zicht-
baar dat steden en regio’s het culturele aanbod willen versterken wat voor 
opleidingen de mogelijkheid biedt met andere instellingen samenwerkings-
projecten aan te gaan en met activiteiten naar buiten te treden. Er moeten 
dus twee sporen gevolgd worden. De inbedding in lokale en regionale cultu-
rele netwerken moet versterkt worden, en er moet gestreefd worden naar 
internationale samenwerking en kennisuitwisseling.
    Tenslotte wijst de projectorganisatie in zijn omgevingsanalyse op de voort-
schrijdende technologische ontwikkelingen. Hoe moeten de opleidingen 
zich voorbereiden op een beroepspraktijk waarin nieuwe technologie in 
toenemende mate een grote rol zal spelen? Moeten er multidisciplinaire 
opleidingen aangeboden worden waarin studenten op de hoogte gebracht 
worden van de mogelijkheden en ontwikkelingen in verschillende disci-
plines of geldt als uitgangspunt “hoe steviger de worteling in het eigen vak-
gebied, des te effectiever de kunstenaar een bijdrage kan leveren aan het 
gezamenlijke product”?586 Ondanks deze onduidelijkheden kan volgens het 
rapport de volgende conclusie getrokken worden: de opleidingen moeten de 
laboratorium- en onderzoeksfunctie van de opleidingen verder uitbouwen en 
samenwerking zoeken met kunstenaarsinitiatieven en kunstinstellingen die 
op het gebied van de nieuwe media de nodige technische kennis hebben 
verzameld. 
    De hier geboden analyse van de veranderde maatschappelijke omstan-
digheden waarmee het kunstonderwijs geconfronteerd wordt, staat geheel 
en al in het teken van het eerste van de centrale uitgangspunten van het 
totale rapport: “Hoger kunstvakonderwijs maakt integraal deel uit van het 
hoger beroepsonderwijs”.587 Van een aparte positie van het kunstonderwijs 
binnen het hoger beroepsonderwijs is dus geen sprake. Het kunstenaarsvak 
moet evenzeer in de maatschappij verankerd zijn als ieder ander beroep, 
wat inhoudt dat de kunstenaar net als andere beroepsuitoefenaars een pro-
ductieve plaats in de maatschappelijke context moet kunnen innemen. De 
analyse is er op gericht aan te tonen dat de plaats van de kunstenaar in de 

586 Ibidem, 56.
587 Ibidem, 10.



249

samenleving wezenlijk is veranderd. Kunst heeft haar functie als vrijplaats 
verloren. De toekomstige kunstenaar zal zich vroegtijdig moeten richten 
naar de “steeds gedifferentieerdere werkterreinen in de maatschappij”.588 
De maatschappelijke vraag naar kunst behoort richtinggevend te zijn voor 
het onderwijs.
    Naast het geven van een analyse van de veranderende omgeving waarin 
het kunstonderwijs zich bevindt, doet het rapport verschillende voorstellen 
voor kwaliteitsverbetering, samenwerking tussen instellingen en andere 
vormen van bekostiging. De belangrijkste kwestie betreft echter de ont-
wikkeling van een instrumentarium dat aangeeft wat van aankomende en 
afgestudeerde studenten verwacht mag worden. Over welke kwaliteiten en 
vaardigheden moet een kunstenaar of vormgever beschikken om succesvol 
aan de maatschappelijke vraag te kunnen voldoen?    
    Hiervoor formuleert het rapport beroepsprofielen van de kunstenaar en 
van de vormgever.589 Deze profielen vormen vervolgens het uitgangspunt 
voor de academies om in onderling overleg zogenaamde opleidingsprofielen 
op stellen. Een opleidingsprofiel vertaalt het beroepsprofiel in competenties 
en gedragsindicatoren die vervolgens als vertrekpunt kunnen dienen voor 
het opstellen van onderwijsprogramma’s.590 Het bepaalt over welk geïn-
tegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitude een student moet 
beschikken om een beroepspraktijk te kunnen beginnen. 
    In maart 2002 worden de opleidingsprofielen door de directies van de 
kunstacademies goedgekeurd. Vanaf dat moment bestaat er een geacco-
deerde richtlijn waarin op landelijk niveau is vastgesteld aan welke eisen 
het hogere onderwijs aan studenten beeldende kunst en vormgeving moet 
voldoen. De afzonderlijke academies behouden de vrijheid zelf te bepalen 
op welke manier zij de in het beroepsprofiel beschreven kwalificaties in hun 

588 Ibidem, 49.
589 Deze beroepsprofielen komen tot stand in nauwe samenspraak met de beroepspraktijk. 

In een bijlage bij het rapport, Bijlage 1C, Sector profielen, beroepsprofielen en 
startkwalificaties. Beeldende kunst en vormgeving, worden de beroepen beeldend 
kunstenaar en vormgever uitgebreid beschreven, onder andere aan de hand van 
uitgeoefende activiteiten en persoonlijkheidskenmerken. 

590 Competenties zijn “de vermogens of bekwaamheden [die] studenten moeten 
verwerven om later een zinvolle bijdrage te kunnen leveren in hun beroepssituatie”. 
“Gedragsindicatoren geven aan welk waarneembaar gedrag een student moet 
vertonen om te mogen concluderen dat hij of zij de desbetreffende competentie 
verworven heeft”. Opleidingsprofiel Autonome Beeldende Kunst, Overleg Beeldende 
Kunstonderwijs, oktober 2002, 8. https://docplayer.nl/6215288-Opleidingsprofiel-
autonome-beeldende-kunst.html
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onderwijs willen realiseren.
    Hiermee is het kader aangegeven waarbinnen zich de discussie over 
kunstonderwijs tot op heden zal bewegen. Het uitgangspunt van het 
rapport Beroep Kunstenaar dat toekomstig kunstonderwijs “sterk in de 
maatschappij verankerd moet zijn”, zal in de daarop volgende jaren verder 
worden uitgewerkt en toegespitst. Dat gebeurt in het kader van de in 
2002 ingevoerde nieuwe structuur van het naar internationale regelgeving 
bepaalde Bachelor/Master onderwijs.

5.10 Kunstonderwijs en creatieve industrie

Om duidelijk te maken op welke manier de conclusies van Beroep 
Kunstenaar hebben doorgewerkt, is een blik op het rapport van de HBO-
raad Focus op Toptalent uit 2011 relevant. Dit rapport verwoordt de geza-
menlijk visie van de academiedirecties; de bestuurders in het kunstonderwijs 
hebben in lijn met de discussies van de laatste decennia het sectorplan met 
elkaar vastgesteld. 
    Het doel van het sectorplan wordt als volgt geformuleerd. “Het ver-
sterken van de kwaliteit en onderscheidendheid, in nauwe interactie met 
de beroepspraktijk. Dat is de centrale opdracht waar het kunstonderwijs 
voor staat. Zo kan het Nederlandse kunstonderwijs nationaal en internati-
onaal een vooraanstaande rol blijven spelen in kunst, cultuur en kunstedu-
catie, en daarmee voor de creatieve industrie”.591 
    Drie elementen staan dus centraal. De opleidingen moeten zich ten 
opzichte van elkaar scherper profileren, de verbinding met de beroepsprak-
tijk moet worden verbeterd en het onderwijs moet zich opvatten als onder-
deel van de creatieve industrie.592

    Scherpere profilering betekent heldere keuzes maken. De kunsthoge-
scholen zullen voor zichzelf moeten beslissen welke invulling van het kunste-
naarschap zij met hun opleiding willen aanbieden. Het streven kan niet 
meer zijn dat iedere academie de volle breedte van de kunst- en ontwerp-
disciplines onderwijst. Specialisatie is geboden en dat kan betekenen dat 
bepaalde onderdelen van het bestaande onderwijsaanbod zullen moeten 

591 Ibidem, 12.
592 Het rapport ontleent zijn “ordeningskader” (pag. 13) voor de actuele kunstpraktijken 

voor een groot deel aan het verslag van het Topteam Creatieve Industrie, getiteld, 
Creatieve industrie in topvorm, Den Haag: juni 2011. 



251

worden afgestoten. Daarvoor is het noodzakelijk dat de academies onder-
ling afspraken maken. 
    Wat betreft een verdere profilering en verbetering van de kwaliteit van 
de opleidingen stelt het rapport dat het noodzakelijk is het aantal studenten 
voor de bacheloropleidingen beeldende kunst en vormgeving sterk te ver-
minderen.593 Het inkrimpen van de bacheloropleiding moet voor een deel 
gecompenseerd worden door een uitbreiding van de masteropleiding. Het 
rapport formuleert het streven de top van het Nederlandse kunstonderwijs 
verder uit te bouwen.  
    Dit alles moet zorgen voor een betere aansluiting van het kunstonder-
wijs bij de ontwikkelingen in de sector, het tweede element van het sector-
plan. De verbinding met de beroepspraktijk moet leidend zijn. Daarom zal in 
samenspraak met het werkveld het bestaande systeem van beroepskwalifi-
caties worden geactualiseerd. Opleidingen en werkveld proberen te komen 
tot een dialoog op landelijk niveau. Het kunstonderwijs heeft daartoe een 
convenant gesloten met de sectorinstituten als vertegenwoordigers van de 
beroepspraktijk.594 In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat 
deze aanpak het onderwijs nieuwe impulsen zal geven en bij zal dragen “aan 
de verdere professionalisering van de sector”.595    
    Het derde centrale punt in het rapport betreft de relatie van de oplei-
dingen met de arbeidsmarkt. Volgens de bestuurders van de academies is 
het huidige opleidingenaanbod niet meer van deze tijd. Het is nog gebaseerd 
op een situatie waarin “meer vanuit een scheiding tussen kunst en andere 
economische en maatschappelijke sectoren (technologisch, economisch, 
sociaal-maatschappelijk) werd gedacht. Die benadering is nu niet meer 
houdbaar”.596 Slechts een beperkt deel van de kunstenaars – naar schatting 

593 Het rapport behandelt de hele HBO-sector kunstonderwijs, dat wil zeggen, de 
disciplines muziek, dans, theater/circus en film & tv, beeldende kunst en vormgeving, 
bouwkunst en interieurarchitectuur, en de docentenopleidingen. In mijn beschrijving 
ga ik alleen in op de opmerkingen over de discipline beeldende kunst en vormgeving. 
Het rapport stelt voor het aantal studenten voor de bacheloropleidingen beeldende 
kunst en vormgeving gemiddeld met respectievelijk 25% en 17% te verminderen. De 
totale instroom in de bachelor-opleidingen autonome beeldende kunst bedroeg in 
2010 landelijk overigens 543 studenten.

594 De sectorinstituten die op 29 juni 2011 een overeenkomst met het kunstonderwijs 
hebben gesloten zijn het Mondriaan Fonds, Premsela en Virtueel Platform. Een 
probleem daarbij is dat er voor de sectorinstituten ingrijpende bezuinigingen gepland 
staan. Focus op Toptalent 2011, 30.

595 Ibidem, 29.
596 Ibidem, 13.
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van het kunstonderwijs ongeveer 20% – beoefent zijn vak autonoom.597 Het 
merendeel van de afgestudeerden ontwikkelt een gemengde beroepsprak-
tijk en is op veel podia actief. Het klassieke beroepsbeeld van de kunstenaar 
heeft daarom zijn dominante betekenis verloren.
    De opleidingen in het kunstonderwijs moeten zich dan ook verhouden 
tot nieuwe kunstpraktijken. Het rapport is duidelijk over het kader waar-
binnen het denken over kunstonderwijs en kunstbeleid zich moet bewegen: 
“Kunst en cultuur vormen het hart van de creatieve industrie”.598 Zoals in 
het rapport Creatieve industrie in topvorm staat omschreven wordt deze 
sector gevormd door de onderling verweven terreinen van de kunsten, 
media en entertainment, en creatieve en zakelijke dienstverlening.599 De 
academiedirecties vinden dat het kunstonderwijs binnen dit kader bezien 
moet worden.600 De consequentie is dat in de opleidingen meer aandacht 
geschonken moet worden aan innovatie en ondernemerschap en aan de 
mogelijkheden samen te werken met hogescholen die opleiden voor de 
creatieve industrie. Met name de masteropleidingen moeten meer aan-
sluiten bij “het netwerkkarakter van het creatieve domein”601.
    In de laatste paragraaf van het rapport wordt aandacht gevraagd voor 
de specifieke aard van het kunstonderwijs. Twee zaken worden genoemd. 
Het bij uitstek internationale karakter van de hedendaagse kunst maakt een 
internationale oriëntatie van het onderwijs noodzakelijk, zowel naar de prak-
tijk als naar de studentenpopulatie. Daarnaast gaat het om onderwijs waarin 
“naast ambachtelijkheid en beroepsuitoefening op hoog niveau, artisticiteit 
en creativiteit leidende begrippen zijn”.602 Beide aspecten vragen om extra 
mogelijkheden voor bekostiging. Op geen enkele manier wordt hierbij gere-
fereerd aan de discussie van de jaren zestig over de bijzondere maatschap-
pelijke rol van de kunsten. Bijzonder is de kunst enkel nog als onderdeel van 
de creatieve industrie, want deze sector “beweegt voortdurend mee met de 

597 Het genoemde percentage wordt in het rapport niet verder onderbouwd.
598 Focus op Toptalent 2011, 13.
599 In het rapport wordt ten aanzien van de sector ‘creatieve industrie’ de 

volgende onderverdeling gemaakt: de kunsten, waaronder gerekend worden de 
podiumkunsten, muziek, literatuur, beeldende kunst, musea en erfgoed; media en 
entertainment, onderverdeeld in uitgeverij, gaming, film, televisie en radio, mobile 
en fotografie; onder creatieve en zakelijke dienstverlening valt architectuur, reclame 
en pr, industrieel ontwerp, design, mode en evenementen; Creatieve industrie in 
topvorm 2011, 4.

600 Focus op Toptalent 2011, 14.
601 Ibidem, 24.
602 Ibidem, 32.
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veranderingen in het gedrag van consumenten en begrijpt die veranderingen 
als geen ander”.603 Vanuit een historisch ruimer perspectief beluisteren we 
hier echter wel een echo van wat in het begin van dit hoofdstuk aan de orde 
kwam: de negentiende-eeuwse belangstelling van de Nederlandse overheid 
voor het economisch nut van kunstopleidingen.
    De in het rapport Beroep Kunstenaar aangegeven richting voor het kunston-
derwijs krijgt een decennium later een wel zeer uitgesproken invulling. Het 
denken over kunst en kunstenaarschap wordt door de overheid – en daarin 
wordt ze gevolgd door de academie-directies – in hoge mate gevoerd in eco-
nomische termen. Referenties naar een kunstopvatting en een cultuurpoli-
tiek waarin verheffing, zelfontplooiing, maatschappelijke betrokkenheid en 
andere elementen van het Bildungsidee nog een rol spelen, lijkt definitief tot 
het verleden te behoren.  

5.11 Conclusie

Uit de beschrijving van de context waarin het Nederlandse kunstonder-
wijs zich in de twintigste eeuw bevindt, wordt duidelijk dat de academie 
gevangen zit in de spanningsverhouding tussen de kunstenaarspraktijk en 
de staat. Voor 1945 kent Nederland geen ontwikkelde staatszorg voor de 
kunsten en als gevolg daarvan ook geen bijzondere belangstelling voor het 
kunstonderwijs. Naast de vaak stiefmoederlijke zorg voor de Rijksakademie 
ging de aandacht vooral uit naar het kunstnijverheidsonderwijs, zij het op 
een visieloze en weinig consistente wijze. 
    Na de oorlog ontwikkelt de overheid een samenhangend kunstbeleid en 
komt er een gedachtenvorming op gang over de bijzondere aard van het 
kunstonderwijs. Daarbij zijn het belang van cultuurspreiding en welzijnsbe-
vordering de overkoepelende ideeën. Uitgangspunt is dat de kunsten bij-
dragen aan de individuele en maatschappelijke vorming van burgers en het 
besef versterken van de leidende waarden in onze samenleving. Dit zal het 
algemeen welzijn van de bevolking ten goede komen.
    Ook de kunstenaars ondersteunen in de naoorlogse periode dit beleid. 
Ze zien in de kunst een belangrijke maatschappijveranderende macht en 
benadrukken het belang van vrije expressie en creativiteit voor het tot 
stand brengen van een betere wereld. Steunverlening aan kunstenaars, het 

603 Creatieve industrie in topvorm 2011, 1.
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vergroten van de kunstparticipatie van de bevolking en het faciliteren van 
een stimulerend en op de individuele kunststudent toegesneden onderwijs-
klimaat, het zijn zaken waar de overheid de kunstenaarsorganisaties aan 
zijn zijde vindt.
    Rond 1980 vindt er een perspectiefwisseling plaats. Deze verandering 
kondigt zich al aan in de reactie van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen 
op de regeringsnota Kunst en kunstbeleid van 1976. De Federatie levert 
kritiek op het sturende kunstbeleid van de overheid en neemt daarmee 
tegelijk afstand van de jarenlange ondersteuning van het regeringsbeleid. 
Nu keert ze zich af van een te instrumentele visie op kunst, een visie gericht 
op het zoeken naar publieksparticipatie en maatschappelijke relevantie. In 
haar reactie verdedigt de Federatie een zekere distantie van de kunst tot de 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen en onderstreept ze de artistieke 
autonome positie en haar kritische functie.
    De veranderingen in de relatie tussen kunstpraktijk, overheid en kunston-
derwijs worden duidelijk uit de taal om de maatschappelijke betekenis van 
kunst en kunstonderwijs te beschrijven. Voor de Tweede Wereldoorlog 
blijken de werelden van kunst, ontwerpen en industrie geen gemeenschap-
pelijke taal te kennen om hun overeenkomsten en verschillen te duiden. 
Deze werelden blijven dan ook vreemd voor elkaar. Na de oorlog introdu-
ceren de kunstenaars een vocabulaire dat nauw aansluit bij de klassieke 
Bildungsfilosofie, een taalgebruik dat in de jaren vijftig en zestig door de 
overheid grotendeels wordt overgenomen. Totdat er begin jaren tachtig 
een belangrijke heroriëntatie van beleid plaats vindt. De taal van het maat-
schappelijk nut en de markt gaan het discours over kunstonderwijs gaan-
deweg steeds verder domineren.  
    In het rapport Beroep Kunstenaar van de door de overheid in het leven 
geroepen Projectorganisatie Kunstvakonderwijs wordt het standpunt van de 
Federatie twintig jaar later dan ook beschreven als een terugval op roman-
tische principes. In feite had zich toentertijd al een nieuwe realiteit aange-
kondigd. De positie van de kunstenaar in de samenleving is sindsdien veran-
derd. Op vele manieren is de kunst verweven geraakt met andere culturele 
uitingen en daarmee heeft ze haar traditionele functie als vrijhaven en als 
hoeder van centrale waarden in de maatschappij grotendeels moeten prijs-
geven. Haar rol als verheven en kritische commentator van de samenleving 
is in de ogen van velen ingehaald door de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Een van de uitgangspunten van het rapport is dat het kunstonderwijs sterk 
in de maatschappij verankerd moet zijn. Kunst behoort haar maatschappe-
lijk verantwoordelijkheid te nemen en kan niet langer uit de hoogte kritiek 
leveren of zich opsluiten in een domein waarin zij alleen rekenschap aflegt 
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aan zichzelf. Vanuit dit perspectief is het teloorgaan van de vrijplaatsfunctie 
van de kunst geen verlies. De ontwikkelingen sinds de jaren tachtig kunnen 
gezien worden als een overwinning op een romantisch kunstbegrip dat de 
kunst welbewust isoleert. 
    Het is opvallend dat in Beroep Kunstenaar zowel aan het probleem van de 
autonomie van de kunst als aan het kunstonderwijs opgevat als een proces 
van Selbstbildung, nauwelijks een woord wordt gewijd. De visie is dat beide 
noties hebben afgedaan. Kunstenaar zijn wordt opgevat als een beroep en 
van een beroep is de maatschappelijke plaats en functie helder te bepalen. 
De traditionele aanspraak van de kunstenaar op een autonome positie, 
dat wil zeggen, op een zekere mate van onafhankelijkheid van de sfeer van 
direct nut en dienstbaarheid, is in dit perspectief niet meer relevant. In de 
loop van de twintigste eeuw raken, in de woorden van het rapport Beroep 
Kunstenaar, “de mogelijkheden van de kunsten als afweer tegen de maat-
schappij” uitgeput.604 Inmiddels participeert de kunstenaar, “al dan niet als 
cultureel ondernemer”, in diverse delen van de samenleving, “van de cultu-
rele sector tot de vermaakindustrie en van de welzijnssector tot de techno-
logie”.605 De eerder door Oosterbaan genoemde legitimeringsparadox van 
het kunstbeleid wordt dan ook opgelost door te wijzen op de bijdrage die de 
kunsten kunnen leveren aan het economische proces. 
    Toch is het de vraag of de kritiek op de functie van kunst als vrijhaven impli-
ceert dat het kunstonderwijs de student pasklaar af zou moeten leveren voor 
een bestaande beroepspraktijk. Is het tegendeel van een romantisch auto-
nomiebegrip en van het Bildungsidee inderdaad de gedachte dat de kunst 
zich volledig moet oriënteren op de “relevante ontwikkelingen in de beroeps-
praktijk, de markt, het vak en op maatschappelijke, technologische, kunst- en 
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen”, zoals het geformuleerd wordt in een 
ander centraal uitgangspunt van het rapport?606 Kan de vormende en kriti-
sche functie van de kunst niet langer meer bestaan en is het van nu af aan de 
arbeidsmarkt die het nut van kunstopleidingen definieert?

604 Beroep Kunstenaar 1999, 48
605 Ibidem, 49.
606 Ibidem, 10.
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6. Eindbalans. Het 
creativiteitsdispositief in 

kunstpraktijk, overheidsbeleid 
en kunstonderwijs

6.1 Een nieuw spanningsveld 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat vanaf de jaren tachtig 
de stellingname van de Nederlandse overheid inzake cultuurpolitiek en 
kunstonderwijs ingrijpend verandert. Stond tot die tijd de overheidspolitiek 
in het teken van de verspreiding van culturele waarden, het bevorderen van 
een nationaal gemeenschapsbesef en het stimuleren van de esthetische 
vorming van de jeugd, vanaf 1982 vormen marktwerking en kwaliteit steeds 
meer de bepalende richtlijnen. Er wordt geen beroep meer gedaan op wel-
zijnsidealen en het belang van beschavingsdoeleinden. Een andere taal gaat 
het spreken en denken over cultuur, kunst en kunstonderwijs domineren. 
Termen als publieksgerichtheid, marktstrategie, maatschappelijk bereik en 
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efficiëntie komen centraal te staan in de cultuurnota’s, terwijl voor het 
kunstonderwijs noties als beroepspraktijk, ondernemerschap, professiona-
lisering en creatieve industrie een bepalende rol gaan spelen. De overheid 
benadert de kunsten niet langer als een domein waarin het belang van een 
veelzijdige individuele ontplooiing en een kritische reflectie op bestaande 
ideeën en praktijken van de kunstenaar de kern vormt, maar beschouwt die 
ideeën en praktijken hoofdzakelijk vanuit een economisch perspectief. Voor 
het beleid wordt de maatschappelijke vraag naar kunst richtinggevend.
    De kunstenaars hebben zich in hoge mate aan deze ontwikkeling gecon-
formeerd. De perspectiefwisseling van de overheid volgde na een periode 
waarin kunstenaars steeds nadrukkelijker bezwaar maakten tegen over-
heidsinmenging in de kunstpraktijk. Toen minister Van Doorn in 1976 
voornemens bleek het cultuurbeleid onder een breder welzijnsbeleid te 
laten vallen, namen de kunstenaars hier reeds uitdrukkelijk afstand van.607 
Volgens hen was de vrijheid van de kunst in het geding: de kritische functie 
van de kunst vereiste de nodige distantie van een bemoeizuchtige staat. De 
politiek van een ‘terugtredende overheid’ stuitte begin jaren tachtig bij de 
kunstenaars dan ook op weinig verzet. 
    In werkelijkheid – gemeten aan de overheidsuitgaven voor het cultuurbe-
leid – trad de overheid echter niet terug maar veranderde ze haar legitime-
rende vertoog. Ze fundeerde haar beleid opnieuw op het eerder besproken 
adagium van Thorbecke, op ‘de leer van de onverschilligheid’ zoals De 
Stuers het in de negentiende eeuw al noemde.608 Pas in 2012 werden er 
grote bezuinigingen in de cultuursector doorgevoerd. Bij die gelegenheid 
liepen de kunstenaars massaal te hoop tegen het voorgenomen beleid.
    Het kunstonderwijs heeft in dezelfde periode een ingrijpende herstruc-
turering ondergaan. Met de publicatie van Beroep Kunstenaar (1999) com-
mitteren de academies zich aan een proces om – zoals het in dit rapport nog 
heet – het kunstenaarsvak sterker te verankeren in de maatschappij. Ruim 
tien jaar later stelt het Sectorplan HBO kunstonderwijs 2012 – 2016 dat de 
kunstenaar zijn maatschappelijke bedding gevonden heeft: hij maakt onder-
deel uit van de creatieve industrie. De opdracht waaraan het kunstonder-
wijs zich dan heeft verbonden, is om door middel van instituutsgewijze 
specialisatie een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt te vinden. 
    Toch is hiermee de spanning tussen de door de overheid voorgestane 
invulling van het onderwijs, gericht op ambachtelijkheid, innovatie en 

607 Pots 2006, 423.
608 Ibidem, 119.
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ondernemerschap en een kunstbegrip dat geen vastomlijnde betekenis kent 
en voortdurend nieuw uitgevonden moet worden, niet opgelost. De academie 
blijft bij uitstek een plaats waar de opvattingen van de staat en van de kunste-
naar over de maatschappelijke rol en betekenis van de kunst botsen. 
    De hier beschreven ontwikkeling is geen typisch Nederlands verschijnsel. 
Vanzelfsprekend bestaan er tussen de diverse Europese landen verschillen 
in hoe ze hun cultuur- en kunstonderwijspolitiek hebben vormgegeven. Toch 
zijn er twee samenhangende ontwikkelingen aan te wijzen die het politieke 
denken over de academie in hoge mate hebben bepaald. In de eerste plaats 
is dat het neoliberalisme dat vanaf de jaren tachtig steeds meer het denken 
over cultuur gaat bepalen. Het neoliberalisme groeit uit tot een zienswijze 
waarin de hele maatschappij vanuit marktprincipes wordt begrepen. Ook 
kunst en kunstonderwijs zullen vanuit dit perspectief worden bezien.
    Ten tweede speelt het Bologna-akkoord een belangrijke rol. Het betreft 
het streven om een uniform Europees stelsel van hoger onderwijs tot stand 
te brengen met als doel tot een universeel systeem van diploma’s te komen. 
Dat moet de studentenmobiliteit in Europa bevorderen en de “arbeids-
markt relevante kwalificaties van de Europese burgers” verhogen.609 De in 
het vorige hoofdstuk besproken herstructurering van het kunstonderwijs in 
Nederland past in dit streven. 
    Het neoliberale discours en de implicaties van het Bologna-akkoord staan op 
gespannen voet met de in eerdere hoofdstukken beschreven Bildungsidealen 
die in het kunstonderwijs expliciet of impliciet een belangrijke rol hebben 
gespeeld. Er komt een nieuw spanningsveld tot stand in de driehoek van 
kunstpraktijk, staat en academie. De vraag is hoe dit spanningsveld er vandaag 
de dag uitziet en met welke begrippen het wordt beschreven. En hebben de 
aan het Bildungsbegrip verbonden idealen nog enige relevantie?

6.2 De mens als economisch kapitaal

Michel Foucault maakt in zijn in de Geboorte van de biopolitiek verzamelde 
colleges uit 1979 duidelijk dat de in het neoliberalisme besloten mens-
visie in hoge mate vanuit een economisch kader wordt gedacht. De mens 

609 The Bologna Declaration of 19 June 1999. Joint declaration of the European Ministers 
of Education, www.eurashe.eu/library/bologna_1999_bologna-declaration-pdf/ 

http://www.eurashe.eu/library/bologna_1999_bologna-declaration-pdf/
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opgevat als een homo economicus, wat inhoudt dat zijn individualiteit in 
termen van ondernemerschap, kapitaal en consumptie wordt beschreven. 
Dit geldt ook voor de educatieve ontwikkeling van iedere persoon. Om deze 
reden worden met Bildung samenhangende gedachten irrelevant: mense-
lijke faculteiten en handelswijzen die niet met economische termen geduid 
kunnen worden, vallen simpelweg buiten het gezichtsveld.
    Het neoliberalisme levert een andere theorie van het menselijke kapitaal 
dan het klassieke liberalisme. De traditionele liberale analyse gaat uit van 
grond, kapitaal en arbeid als basisfactoren voor de productie van rijkdom. 
De factor arbeid wordt daarbij enkel abstract en kwantitatief beschreven, in 
termen van tijd. Hoeveel tijd – en dus hoeveel arbeidskracht – is er nodig 
om een bepaald product tot stand te brengen? Dit uitgangspunt wordt in 
de loop van de twintigste eeuw als te beperkt ervaren. Het neoliberalisme 
vertrekt daarom volgens Foucault van een analyse vanuit het menselijk 
gedrag, niet vanuit abstracte productie-, handels- en consumptiemecha-
nismen. Wat zijn de overwegingen die iemand doen besluiten zijn schaarse 
middelen voor welke doeleinden in te zetten, met andere woorden, welke 
rationaliteit bepaalt het handelen van individuen?610 En hoe is dit gedrag in 
kwantitatieve termen te beschrijven? De arbeider verschijnt in deze bena-
dering uitsluitend als economisch subject. Al zijn activiteiten worden gevat 
in termen van winst en verlies. Elk individu wordt een factor in een calcula-
tiematrix, is uit op ‘winst’-maximalisatie en kan daarom beschouwd worden 
als een onderneming. Hij is ondernemer van zichzelf.611 
    De mens, aldus Foucault, is als homo economicus zijn eigen kapitaal. Ieder 
individu moet in zichzelf investeren om dit kapitaal tot profijt te brengen. 
Het gaat hierbij om meer dan investeringen in opleiding. Om een sterkere 
positie op de markt in te nemen, spelen ook opvoeding, culturele bagage, 
gezondheid, persoonlijke verzorging en competitieve mentaliteit een rol. 
Al deze elementen maken deel uit van het menselijk kapitaal, en aan de 
ontwikkeling daarvan moet aandacht worden besteed om zich als mens 
maatschappelijk te kunnen handhaven. Kortom, niet alleen fysieke kapi-
taalgoederen bepalen het economische proces, het gaat om “het totaal aan 
investeringen in de mens zelf”.612 
    Voor de neoliberalen valt uiteindelijk alles onder het economische ana-
lyseschema, ook de maatschappelijke domeinen die traditioneel buiten of 

610 Michel Foucault, De geboorte van de biopolitiek, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2013, 
293-294.

611 Ibidem, 297.
612 Ibidem, 303.
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zelfs tegenover de sfeer van de economie worden gesitueerd. De gehele 
maatschappij wordt benaderd vanuit de profijtgedachte, ook sociale en cul-
turele verschijnselen. Alles wordt gezien in termen van – zoals Foucault het 
formuleert – de koude mechanismen van vraag en aanbod, kosten, winst, 
investeringen en concurrentie.613

    Deze benadering impliceert een sterk rationalisme en een streven naar 
optimale beheersbaarheid. Omdat de politiek binnen het geheel van het 
menselijk handelen valt, wordt ook zij benaderd vanuit het perspectief 
van vraag en aanbod, efficiëntie en verspilling. Politiek gaat dan niet langer 
om het verdedigen van belangen en het realiseren van maatschappelijke 
idealen, maar om de toewijzing van schaarse middelen aan concurrerende 
doeleinden. De markt gaat de politiek bepalen en de taal van de markt wordt 
het dominante discours.
    Wanneer de mens als ondernemer van zichzelf wordt opgevat, is zijn han-
delen voorspelbaar. Als werknemer zal hij zijn menselijk kapitaal zo effectief 
mogelijk proberen in te zetten en als consument geeft hij zichzelf vorm en 
definieert hij zijn maatschappelijke positie. Deze processen blijken in hoge 
mate beheersbaar; ze kunnen gestuurd worden door regelgeving en con-
trole. De neoliberale samenleving streeft naar objectivering, unificatie en 
meetbaarheid. Dit leidt tot taalgebruik waarin maatschappelijke verschijn-
selen in economische en kwantitatieve termen worden beschreven. De 
mens als ondernemer strijdt om een marktaandeel, stelt zich doelen en zet 
daarvoor strategieën uit, drukt zijn resultaten uit in getallen en ‘managet’ 
problemen en tegenslagen.614 
    Door ook kunst en cultuur op deze manier te benaderen, worden deze 
domeinen gedepolitiseerd. Het neoliberalisme presenteert zichzelf als een 
vorm van realisme omdat het een beroep doet op een becijferbare wereld. 
Alleen objectieve en meetbare maatstaven gelden. Een discussie over 
andere dan economische waarden kan eigenlijk niet meer worden gevoerd. 
Kunst en cultuur worden gereduceerd tot marktverschijnselen.

613 Ibidem, 316. 
614 Over het neoliberalisme zie verder: David Harvey, A brief History of Neoliberalism, 

Oxford University Press, 2005; Frank Ankersmit en Leo Klinkers (red.), De tien plagen 
van de staat. De bedrijfsmatige overheid gewogen, Amsterdam: Van Gennep, 2008; 
Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt, Rotterdam: Lemniscaat, 2010; Pascal 
Gielen, Repressief Liberalisme. Opstellen over creatieve arbeid, politiek en kunst, 
Amsterdam: Valiz, 2013. 
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6.3 Het Bologna-akkoord

Met de Bologna-verklaring wordt in 1999 de basis gelegd voor een nieuwe 
ordening van het hoger onderwijssysteem in Europa. De verklaring van de 
ministers van onderwijs wordt ondertekend door negenentwintig landen en 
heeft als doel een “Europese hoger onderwijsruimte” tot stand te brengen 
om daarmee de internationale concurrentiekracht van het Europese onder-
wijs te verhogen.615 Dit wordt noodzakelijk gevonden omdat de Europese 
landen – uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk – op de sterk groeiende 
globale onderwijsmarkt onvoldoende aanwezig zijn. Het onderwijs wordt 
beschouwd als een economisch goed, behorend tot de dienstensector 
en als zodanig is het een exportproduct. Op de dienstenmarkt moet het 
Europese hoger onderwijs dan ook de strijd aangaan met het Amerikaanse 
en Australische aanbod. Een interne reorganisatie en harmonisatie van 
het Europese onderwijs is daarbij een voorwaarde. De Bologna-verklaring 
levert hiervoor de principes en doelstellingen.
    Om een Europese structuur van hoger onderwijs tot stand te brengen, 
worden de volgende zaken nagestreefd:
•) wederzijdse erkenning van een systeem van “vergelijkbare, combineer-
bare en leesbare graden”.616 
•) invoering van een bachelor – master – PhD structuur. 
•) ontwikkeling van een gedeeld creditsysteem (ECTS) om de mobiliteit van 
de studenten te verhogen. 
•) samenwerking op het vlak van kwaliteitszorg om tot vergelijkbare criteria 
en methoden te komen. 
•) promotie en verder uitwerking van de Europese dimensie in het hoger 
onderwijs, met betrekking tot curricula, samenwerking tussen instellingen, 
mobiliteitsprogramma’s en geïntegreerde programma’s voor studie, trai-
ning en onderzoek.
    De verklaring geeft de ontwikkelingsrichting aan. Het onderwijs wordt 
als markt benaderd. Zo gaat het om “arbeidsmarkt relevante kwalificaties”, 
niet om beroepskwalificaties.617 Centraal staat het streven het onderwijs 
directer bij de arbeidsmarkt te laten aansluiten.618 De noodzakelijk geachte 

615 Bologna Declaration 1999.
616 Bologna Declaration 1999.
617 In de Engelse tekst van de verklaring wordt gesproken over ‘employability’, in de 

Franse tekst over ‘l’employabilité’. 
618 Over de Bologna-verklaring en de relatie met het neoliberalisme, zie: René 

Boomkens, Topkitsch en slow science. Kritiek van de academische rede, Amsterdam: 
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hervormingen moeten het onderwijs efficiënter en controleerbaarder 
maken. Waar in dit kader van modernisering sprake is, gaat het om schaal-
vergroting, kwantificering en standaardisering. De Bologna-retoriek past 
aldus in het neoliberale maatschappijbeeld.619 
    Het streven het Europese hoger onderwijs te unificeren drukt zich in de 
daarop volgende jaren uit in gedetailleerd geformuleerde leerdoelen, de 
opsplitsing van de studie in losse eenheden (modulen), berekende studielast 
(gemiddelde arbeidstijd) en een uitgewerkt, internationaal gedeeld pun-
tensysteem. Dat hierbij hoge eisen worden gesteld aan de administratieve 
verwerking van de studieresultaten spreekt voor zich. Het gevolg is dat een 
vergaande bureaucratisering in de hand wordt gewerkt, een ontwikkeling 
die nog wordt versterkt door de noodzaak alle bestaande procedures en de 
kwaliteit van het geboden onderwijs extern te laten controleren. Onderwijs 
blijkt niet zozeer te gaan over persoonsontwikkeling maar om jonge mensen 
zo efficiënt en voordelig mogelijk te vormen naar de wereldwijd geldende 
eisen van de economie.620 Hieruit vloeit een hoge mate van gelijkschake-
ling van verschillende vormen van onderwijs voort. Dat deze ontwikkeling 
op gespannen voet staat met het singuliere karakter van het kunstonderwijs 
mag duidelijk zijn.

6.4 Het creativiteitsdispositief

De vraag is welke gevolgen de toenemende economisering heeft voor de 
kunstpraktijk, de kunstonderwijspolitiek van de overheid en het kunston-
derwijs zelf. Op welke manier heeft het marktdenken de spanningen binnen 
deze driehoek veranderd?
    Wat opvalt is dat de economisering van het dagelijkse leven er niet toe 
leidt dat de taal van de markt ook het maatschappelijke discours volledig 
gaat bepalen. Met de ontwikkeling van de consumptiemaatschappij ontstaat 

Van Gennep, 2008; Konrad Paul Liesmann, Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der 
Wissensgeselschaft, München: Piper Verlag, 2008; Dieter Lenzen, Bildung statt 
Bologna, Berlin: Ullstein Buchverlag, 2014.

619 Boomkens 2008, 41 e.v.
620 Lenzen 2014, 56 e.v. Zie ook: Pascal Gielen, Art Practice and the Neoliberalization of 

the Educational Space, in: Pascal Gielen & Paul De Bruyne (eds.), Teaching Art in the 
Neoliberal Realm. Realism versus Cynicism, Amsterdam: Valiz, 2012, 15-31. 
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er, in de woorden van socioloog Andreas Reckwitz, een “esthetisering van 
het economische”. Dit wordt zowel duidelijk uit de uiterlijke verschijnings-
vorm van de aangeboden waren als uit de gebezigde taal om potentiële 
klanten te verleiden.621 Het symboolkarakter van de producten wordt bepa-
lend en werkt voor de kopers als voornaamste prikkel om tot aanschaf te 
besluiten. De consument geeft zijn eigen individualiteit vorm door zich te 
omringen met esthetisch aantrekkelijke objecten. Hij moduleert zichzelf “als 
een subject, dat niet alleen goederen koopt en gebruikt, maar actief bete-
kenissen, ervaringen en emoties produceert en zich met behulp daarvan 
een eigen leefstijl samenstelt”.622 Met het ontstaan van de consumptie-
maatschappij ontwikkelt zich een vocabulaire waarin noties als creativiteit, 
zelfcreatie, artisticiteit, innovatie en het nieuwe een centrale rol spelen. 
    In dit nieuwe discours vervult het begrip creativiteit een sleutelrol. De 
grote maatschappelijke betekenis van dit begrip werd duidelijk uit Richard 
Florida’s invloedrijke boek The Rise of the Creative Class (2002). “Creativiteit”, 
schrijft Florida, “vormt nu de beslissende bron van competitief voordeel. In 
praktisch iedere industrie, van auto’s tot mode, voedselproducten en infor-
matietechnologie, op lange termijn zullen zíj de winnaars zijn die creatief 
produceren en dat blijven doen”.623 En hij vervolgt met de opmerking dat, 
“(…) technologische en economische creativiteit worden gevoed door en in 
wisselwerking staan met artistieke en culturele creativiteit”.624 De economi-
sche vraag naar creativiteit heeft volgens Florida geleid tot het ontstaan van 
een nieuwe sociale klasse. De beroepsgroepen die in deze klasse worden 
samengevat, hebben gemeen dat ze innovatieve arbeid verrichten. Wat hen 
onderscheidt van andere werknemers is dat ze niet betaald worden om vast 
omschreven werk uit te voeren, maar om met nieuwe ideeën te komen. 
Hun werk bestaat uit het vinden van originele en werkbare oplossingen voor 
toekomstige problemen. “Naast het oplossen van problemen bestaat hun 
werk uit het vinden van problemen: niet alleen het bouwen van een betere 
muizenval, maar allereerst te onderkennen dat een betere muizenval een 
handige uitvinding zou zijn”.625 Kunstenaars maken naast wetenschappers, 

621 Andreas Reckwitz, Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher 
Ästhetisierung, Berlin: Suhrkamp Verlag, 2012, 140.

622 (…): als ein Subject, das nicht bloss Güter kauft und nutzt, sondern aktiv Bedeutungen, 
Erfahrungen und Emotionen produziert und sich mit ihrer Hilfe einen eigenen 
Lebensstil zusammenstellt”. Ibidem, 143.

623 Richard Florida, The Rise of the Creative Class, New York: Basic Books, 2002, 5.
624 Ibidem, 5.
625 Ibidem, 69.
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designers, denktankonderzoekers, opinieleiders en architecten deel uit van 
de “super-creatieve kern” van deze klasse. Hun kwaliteiten zijn onmisbaar in 
de zich steeds sterker ontwikkelende nieuwe economie. 
    Vanuit een andere invalshoek beschreven Luc Boltanski en Eve Chiapello in 
hun Le nouveau esprit du capitalisme (1999) de veranderde rol van de werk-
nemer eveneens in artistieke termen. De toenemende individualisering en 
de roep om meer persoonlijke vrijheid, authenticiteit en creativiteit – vooral 
uitgedragen door de protestbewegingen van de jaren zestig – zijn door de 
industrie vertaald naar het arbeidsproces. De werknemer wordt niet langer 
extern gecontroleerd maar zelf verantwoordelijk gesteld voor de effectiviteit 
van zijn werkzaamheden. Hij wordt geacht zelf initiatieven te nemen en pro-
blemen op te lossen. Hiërarchische managementstrategieën voldoen niet 
meer, het gaat erom werkers hun arbeid als een persoonlijk project te laten 
ervaren. Van de werknemer worden dan ook andere kwaliteiten gevraagd. 
Hij moet betrokken zijn, flexibel, communicatief, creatief, over improvisa-
tievermogen beschikken en innovatief kunnen denken. Dit betekent dat de 
arbeider meer vrijheid gelaten moet worden. In een strak keurslijf zal hij zijn 
creativiteit niet volledig kunnen benutten. Dat de grenzen tussen werk- en 
privétijd – mede als gevolg van de informatietechnologie – hierdoor verder 
zullen vervagen, is onvermijdelijk. Boltanski en Chiapello concluderen uit 
deze ontwikkelingen dat de – in hun termen – “artistieke kritiek” op het kapi-
talisme, “die geworteld is in de uitvinding van de bohémien-levensstijl”, door 
het systeem is geïncorporeerd.626 De kunstenaar heeft model gestaan voor 
het ontwikkelen van een nieuwe arbeidsethiek.
    Ik wil hier niet ingaan op de kritiek die op beide publicaties is geleverd.627 
Waar het mij om gaat is aan te geven dat er zich de laatste decennia een 
belangrijke verandering heeft voltrokken in het traditionele beeld van de 
kunstenaar en het daarmee verbonden idee van creativiteit. Beide studies 
maken dit punt. De hedendaagse kapitalistische samenleving blijkt het 
begrip creativiteit vruchtbaar in te kunnen zetten in het economische 
discours. ‘Creativiteit’ wordt een essentieel aspect van zowel productie 
als consumptie. Het heeft een universele betekenis gekregen en de 

626 Luc Boltanski / Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism, London: Verso, 2005, 38. 
627 Voor een kritische bespreking van Florida: Jamie Peck, Struggling with the creative 

class, International Journal of Ruban in Regional Research , Volume 29, issue 4, 740 
- 770, December 2005, https://doi.org/10.1111/j.1468.2427.2005.00620.x; Voor een 
kritische bespreking van Chiapello / Boltanski: Bryan S. Turner, Justification, the City 
and Late Capitalism: The New Spirit of Capitalism, in : The Sociological Review 55/2, 
May 2007, Blackwell Publishing, Oxford, United Kingdom.
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kunstenaar is uitgegroeid tot sociaal rolmodel van de hedendaagse 
samenleving. Het is een kernbegrip geworden in het marktdenken. Het 
neoliberalisme heeft een fusie tot stand gebracht tussen economische 
rationaliteit en authenticiteit. De cultuursocioloog Reckwitz spreekt van 
een nieuw “creativiteitsdispositief”.628 Het gaat daarbij om een complex 
van discursieve en niet-discursieve praktijken die allemaal in dezelfde 
richting wijzen en creativiteit als centrale waarde hebben. Iedereen wil 
creatief zijn en moet dat eigenlijk ook zijn.
    Het creativiteitsdispositief articuleert een spanning die inherent is aan 
de ontwikkelingen van de laatste decennia. Het benadrukt de mogelijk-
heid tegenover het bestaande steeds weer het nieuwe te plaatsen, een 
streven naar originaliteit dat volledig past binnen het marktdenken. 
Innovatie en zelfontplooiing verschijnen dan als aspecten van het neoli-
berale mens- en wereldbeeld. De behoefte aan persoonlijke vorming 
kan echter ook leiden tot ervaringen waardoor iemand zich als doel op 
zichzelf ontdekt en beleeft. Niet alles kan opgenomen worden in het dis-
cours van het economische proces en dit maakt andere waarnemingen 
van de wereld mogelijk. Deze ervaringen verwijzen naar de tegensprakige 
rol van de hendendaagse kunst. Enerzijds is ze door de creatieve indus-
trie steeds meer verbonden geraakt met economische praktijken en het 
marktdenken, anderzijds heeft ze het potentieel de werkelijkheid op een 
onbekende en kritische manier te representeren.
    Historisch beschouwd is deze situatie bijzonder. We hebben gezien dat 
creativiteit als artistieke verbeeldingskracht pas aan het eind van de acht-
tiende eeuw een voorname rol in het denken over kunst en kunstenaar-
schap ging spelen. Eerst met de Sturm und Drang en de Romantiek ontstond 
een kunstenaarsbegrip dat de kunstenaar opvat als schepper van originele 
werken. Hij verwerpt de bestaande regels (imitatio) en brengt iets tot stand 
dat nieuw is (inventio). Door zijn spontane verbeeldingskracht (zijn genie) 
te volgen, openbaart hij tegelijk de diepere zin en samenhang van de wer-
kelijkheid. Zijn creativiteit draagt op deze manier bij tot verbetering van de 
samenleving en emancipatie van de mensheid. Juist omdat de kunstenaar 
een uitzonderingspositie inneemt, kan hij een bijzondere maatschappelijke 
rol vervullen.
    Dat de samenleving enkel verbeterd kan worden door haar creatief om 
te vormen, is een gedachte die sinds de Romantiek door vele bewegingen 
is verdedigd. Sterk door het romantisch denken beïnvloed, richten deze 

628 Reckwitz 2012, 15.
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bewegingen zich tegen de bestaande burgerlijke, doelrationele en morele 
opvattingen van hun tijd. Dat geldt voor de Arts and Craft-beweging de 
artistieke avant-gardebewegingen van het begin van de twintigste eeuw, 
het Bauhaus, de Cobra-groep en de Counter Culture van de jaren zestig.629 
In alle gevallen wordt vanuit een kleine, relatief geïsoleerde groep de door 
hen geïncorporeerde creativiteit in stelling gebracht tegen een vervreemde 
samenleving. Dat in deze gedachte ook altijd een vorm van zelf-legitimatie 
aanwezig is, mag duidelijk zijn. 
    Nieuw is dat tegenwoordig de hele samenleving onder het creativiteitsdis-
positief is geplaatst. Wat in het verleden verbonden werd met een elitaire, 
antiburgerlijke maatschappelijke instelling, wordt nu door iedereen nage-
streefd en zelfs verondersteld. Dat heeft consequenties voor het kunstbegrip 
en voor de overheidspolitiek ten aanzien van het kunst- en cultuurbeleid. 
We hebben al gezien dat het begrip creatieve industrie in het kunstonder-
wijs een centrale rol is gaan spelen. Van belang is dat het begrip is ingebed 
in een ruimer maatschappelijk kader. Creativiteit is een kernbegrip in de 
hedendaagse samenleving geworden. Ieder individu wordt geacht zichzelf 
vorm te geven en de hedendaagse consumptiemaatschappij biedt daartoe 
de mogelijkheden. En zo voegt men zich naar de liberale orde.
    In het volgende wil ik daarom de dominante rol van het creativiteitsdisposi-
tief relateren aan de kunstpraktijk, het overheidsbeleid en het kunstonderwijs. 
Hoe verhoudt zich het paradigma van de creativiteit tot de grensoverschrij-
dende kunst van de laatste decennia, tot de notie creatieve industrie en tot 
de toenemende nadruk op artistiek onderzoek in het kunstonderwijs? Daarna 
keer ik terug naar het Bildungsbegrip. De vraag is dan wat dit begrip gezien de 
veranderde context nog voor betekenis kan hebben. 

629 Zie: Andreas Reckwitz, Das hybride Subject. Eine Theorie der Subjectkulturen von 
der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 
2006. Ook: Theodore Roszak, Opkomst van een tegencultuur: bespiegelen over de 
technocatische maatschappij en haar jeugdige bestrijders, Amsterdam: Meulenhof, 
1973.
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6.4.1 De hybride kunstenaar

Sinds de jaren zeventig is de kunstpraktijk ingrijpend veranderd.630 Tot die 
tijd blijft het beeld van de autonome kunstenaar bepalend, al hebben we 
gezien dat die autonomie door de Arts and Crafts-beweging en het Bauhaus 
al onder druk kwam te staan. Na 1970 wordt deze notie door de praktijk 
van kunstenaars ter discussie gesteld. Kunstenaars gaan afwisselend gebruik 
maken van verschillende artistieke media waardoor de scheidslijnen tussen 
de disciplines vervagen. Het medium definieert steeds minder de kunst-
praktijk. Bovendien eroderen de grenzen tussen de kunsten en andere cul-
tuuruitingen. Het begrip cultuurindustrie dat sinds de publicatie van Max 
Horkheimers en Theodor Adorno’s Dialektik der Aufklärung (1944) in een 
kwaad daglicht stond, krijgt nu meer positieve connotaties. De kunstenaar 
gaat zich bewegen tussen verschillende culturele contexten en verbreedt 
zodoende het kunstbegrip. De scheiding tussen kunst en niet-kunst wordt 
vloeibaar.        
     Nu zijn grensoverschrijdingen binnen de moderne kunst niet nieuw. 
Sinds de avant-gardes van het begin van de twintigste eeuw maken ze 
zelfs een essentieel onderdeel uit van de beeldende kunst, een ont-
wikkeling die eigenlijk al inzet met de romantiek.631 Twee nauw met 
elkaar verweven tendensen kunnen worden onderscheiden. Enerzijds 
is er de modernistische eis steeds het nieuwe na te streven. Het nieuwe 
vormt een waarde in zichzelf.632 Voor de avant-garde is de continue 

630 Zie Thierry de Duve, Kant after Duchamp, Cambridge (Mass.) / London:MIT Press, 
1996; Rosalind Krauss, ‘A Voyage on the North Sea’. Art in the Age of Post-Medium 
Condition, London: Thames & Hudson, 2000; Beatrice von Bismarck, Auftritt als 
Künstler, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010; Camiel van Winkel, 
During the Exhibition the Gallery Will Be Closed. Contemporary Art and the Paradoxes 
of Conceptualism, Amsterdam: Valiz, 2012; Camiel van Winkel, Pascal Gielen, Koos 
Zwaan, De hybride kunstenaar. De organisatie van de artistieke praktijk in het post-
industriële tijdperk, Breda: Expertisecentrum Kunst en Vormgeving / AKV|St.Joost 
(Avans Hogeschool), 2012.

631 Zie Doorman 2004, hoofdstuk 6, 149-174. Zie ook: Jacques Rancière, Het delen van het 
zintuiglijk waarneembare – Esthetiek en politiek, in: Jacques Rancière, Het esthetische 
denken, Amsterdam: Valiz, 2007, 7-73.  

632 De modernistische eis naar het nieuwe wordt door Boris Groys verbonden met de 
transcendentale leegte waarin de moderne mens zich bevindt. “Unerreichbarkeit 
von Wahrheit und das Fehlen von Sinn lassen die Frage nach den Wert un nach den 
Neuen überhaupt erst aufkommen”. Boris Groys, Über das Neue. Versuch einer 
Kulturökonomie, München: Carl Hanser Verlag, 1992, 13. 
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overschrijding van artistieke grenzen een manier om de zelfvoldane bur-
gerlijkheid en haar kunstzinnige smaak aan de kaak te stellen. De kunste-
naar becommentarieert niet langer de bestaande tradities maar plaatst 
er iets nieuws, iets ongekends tegenover. Hij wijst met zijn werk aanhou-
dend op een andere werkelijkheid. Tegelijk bevestigt hij zijn exclusieve 
positie: met zijn bijzondere talent stelt hij zich op buiten de samenleving. 
    Anderzijds gaat de kunstenaar onder de druk van het creativiteitsdispo-
sitief juist verbindingen aan met andere maatschappelijke sectoren. De 
nagestreefde transgressie zorgt er namelijk ook voor dat de kunstenaar 
gebieden betreedt buiten het artistieke domein. Hij zoekt de samenwerking 
met niet-kunstenaars. De grensoverschrijdingen ontmythologiseren de kun-
stenaar als unieke originele schepper. In de samenwerkingsprojecten blijkt 
creativiteit namelijk niet de exclusieve kwaliteit van kunstenaars te zijn. In 
dit geval moet de maatschappelijke rol van kunstenaars steeds met andere 
betrokkenen (medewerkers, publiek, instituties) opnieuw worden bepaald. 
    Deze paradoxale constellatie blijft vanaf de jaren zeventig weliswaar 
bestaan maar krijgt een andere invulling. In de postindustriële samen-
leving wordt de tendens om zich buiten het domein van de beeldende 
kunst te begeven krachtiger. Er vinden in toenemende mate ontgren-
zingen plaats. Zo ontstaan artistieke tussengebieden – op het grensvlak 
met ontwerpen, media, sociale acties, theater, architectuur, film, weten-
schap – waarin het métier van de beeldende kunstenaar geen vaste refe-
renties meer kent. Kunst wordt steeds meer wat als kunst wordt benoemd. 
    Het idee over wat een kunstenaar doet ondergaat daarmee een wezen-
lijke verandering. Naast maker van kunstwerken is hij een bemiddelaar en 
arrangeur geworden van esthetische processen.633 En deze processen gaan 
het traditionele domein van de kunst te buiten. Het gaat er dan niet om per 
se iets nieuws te maken maar om het bestaande – en dat kan van alles zijn 
– op een zodanige wijze te presenteren dat andere zienswijzen ontstaan. De 
kunstenaar maakt een onderwerp tot thema, voegt nieuwe betekenissen 
toe en geeft een maatschappelijke inbedding. Hij is een knooppunt in een 
gemedialiseerd systeem. Deze kunstenaar is multicompetent: hij is onder-
zoeker, communicator, commentator, archivaris, sfeermaker, interventionist. 
Dit houdt in dat er zowel sprake is van professionalisering als van een ont-
mythologisering van de kunstenaar. Kunstenaar zijn wordt een gangbaar en 
gewoon beroep.634 Het is iemand die zijn specifieke competenties in een 

633 Zie Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon: Les Presses du réel, 2002.
634 Reckwitz 2012, 115 e.v.
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bredere context inbrengt en deel uitmaakt van wat de creatieve industrie 
wordt genoemd.
    We spreken nu van een hybride kunstenaar. Een hybride kunstenaar 
werkt in verschillende artistieke en niet-artistieke contexten zonder dat 
hij die praktijken verschillend waardeert. Hybriditeit gaat verder dan 
multi-disciplinariteit.635 Het onderscheid tussen disciplines begint zijn 
betekenis te verliezen. Dit nieuwe concept van de hybride kunstenaar 
gaat samen met de opkomst van de creatieve industrie. Hij bevindt zich 
dan ook in een paradoxale situatie: enerzijds doet hij een beroep op zijn 
relatieve autonomie om van daaruit samenwerkingen aan te gaan met 
andere maatschappelijke actoren en daar zijn artistieke competenties 
in te brengen; anderzijds gaat deze flexibele houding goed samen met 
de eisen van de creatieve industrie. De hybriditeit van het hedendaagse 
kunstenaarschap maakt het moeilijk de maatschappelijke positie van 
de kunstenaar duidelijk te bepalen.
    Met deze ontwikkeling is het belang van de discursiviteit binnen de 
hedendaagse kunst verder vergroot. De grote vrijheid van de kunstenaar in 
wat de Amerikaanse kunstwetenschapper Rosalind Krauss de post-medium 
condition noemt, en de toename van hybride kunstpraktijken maken dat 
elk kunstwerk voor zijn bestaan gebonden is aan een legitimering die het 
zelf moet verschaffen.636 Waarom zijn de betreffende activiteiten als kunst 
te kwalificeren? Deze legitimering is uiteindelijk het resultaat van het dis-
cours dat kunstenaars, curatoren, critici, galeriehouders en anderen over 
het werk tot stand brengen. De hedendaagse kunst heeft haar eigen legi-
timering gaandeweg steeds meer geïnternaliseerd. Voor het onderwijs in 
de beeldende kunst heeft dit verstrekkende gevolgen. Het is genoodzaakt 
meer aandacht aan het kunstdiscours te besteden.

635 Zie De hybride kunstenaar 2012, 10. Uit het onderzoek onder kunstenaars in 
Vlaanderen en Nederland zoals gepresenteerd in De hybride kunstenaar blijkt dat 
ruim 20% van de respondenten als een hybride kunstenaar kan worden beschouwd. 
De hybride kunstenaar 2012, tabel 3.02, 87.

636 Zie Krauss 1999. 
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6.4.2 Creatieve industrie volgens de 
overheid

Het rapport Beroep Kunstenaar (1999) maakt duidelijk dat het kunstonder-
wijs aansluiting moet zoeken bij de maatschappelijke tendens van toene-
mende vermenging van kunst, design, entertainment, technologie en weten-
schap. In de Cultuurnota 2005 – 2008, getiteld Meer dan de som (2004), 
benoemt de regering het geven van extra aandacht voor de relatie tussen 
cultuur en economie vervolgens als speerpunt. Van een concrete uitwerking 
is echter nauwelijks sprake. Dat verandert met drie rapporten die enkele 
jaren later kort na elkaar verschijnen. Het gaat om het adviesrapport voor 
de toekomst van het beeldende kunstonderwijs van de commissie-Dijkgraaf, 
getiteld Onderscheiden, verbinden, vernieuwen (2010), en de in het vorige 
hoofdstuk genoemde rapporten Creatieve industrie in topvorm en Focus op 
Toptalent (beide uit 2011). De teneur van deze publicaties wordt in het voor-
woord van het Dijkgraaf-rapport uitgesproken: kunststudenten “moeten 
worden toegerust als cultureel ondernemer en voor nieuwe functies in de 
creatieve industrie”.637

    In deze rapporten wordt het kunstenaarschap in lijn met het neoliberale 
denken beschreven in economische termen. Voor het kunstonderwijs ver-
taalt zich dit in het principe dat de afstemming op de arbeidsmarkt leidend 
moet zijn. De commissie-Dijkgraaf stelt dat de notie cultureel ondernemer 
daarom een betere aanduiding voor de hedendaagse kunstenaar is. Het 
kunstonderwijs zou het beroepsbeeld van de kunstenaar dan ook in die rich-
ting moeten herformuleren. De volgende competenties zijn daarbij in het 
geding. De kunstenaar als cultureel ondernemer is flexibel, overal inzetbaar 
en werkt vraaggestuurd; hij heeft performance, dat wil zeggen, hij kan zich 
presenteren en verkopen, en hij kan multidisciplinair werken. Bovendien 
heeft hij inzicht in de arbeidsmarkt. In plaats van één vak uit te oefenen gaat 
hij op “duizend podia” aan de slag.638 De steekwoorden om het nieuwe idee 
van kunstenaarschap te beschrijven zijn innovatie, kunstbedrijf, branding, 
menselijk kapitaal, talentoptimalisering en benchmarking.     
    In Focus op Toptalent, het Sectorplan voor het HBO Kunstonderwijs 2012 
– 2016, blijkt hoe overeenkomstig het creativiteitsdispositief de analyse van 

637 Commissie-Dijkgraaf 2010, 4.
638 Ibidem, 7 en 21-22.
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de commissie-Dijkgraaf verder wordt uitgewerkt.639 Ook voor de opstellers 
van het sectorplan is het duidelijk dat het kunstenaarsbegrip een nieuwe 
invulling behoeft. “Het huidige opleidingenaanbod stamt nog uit een tijd 
waarin meer vanuit een scheiding tussen kunst en andere economische en 
maatschappelijke sectoren (technologisch, economisch, sociaal-maatschap-
pelijk) werd gedacht. Die benadering is nu niet meer houdbaar. Op een ver-
gelijkbare manier gaat het klassieke beroepsbeeld van ‘de kunstenaar’ niet 
meer op”.640 Kunst en cultuur zijn deel geworden van de creatieve industrie. 
“In onze hoogontwikkelde kenniseconomie vindt concurrentie steeds meer 
plaats via het realiseren van toegevoegde waarde aan producten en dien-
sten”.641 In deze context betekent dit dat de kunstenaar kan bijdragen aan 
het verhogen van de marktwaarde van producten. Het Sectorplan spreekt 
dan ook de doelstelling uit dat “alle opleidingen substantieel aandacht 
[zullen] besteden aan ondernemerschap”.642

    De notie creatieve industrie neemt in al deze publicaties een centrale 
positie in. Het begrip duikt als beleidsterm voor het eerst op in een brief 
aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Rick van der Ploeg in 2001. 
In deze brief zegt Van der Ploeg dat de snel groeiende bedrijfstak van de 
creatieve industrie een “interessant aanknopingspunt voor alle cultuur-
beleid” kan zijn.643 Over de invulling van het begrip heerst aanvankelijk 
onenigheid. Moeten de kunsten wel of niet tot deze categorie worden 
gerekend?644 Gezien de veranderde kunstpraktijk waarbij kunstenaars 
deelnemen aan processen buiten het traditionele domein van de kunst, 
lijkt het voor de hand te liggen ook de beeldende kunst als onderdeel 
van de creatieve industrie te beschouwen. De hybride kunstenaar verkent 
immers verschillende terreinen, combineert inzichten op een niet voor 
de hand liggende manier en kan zodoende onverwachte perspectieven 
openen. Met zijn artistieke onderzoek levert hij een bijdrage aan het 
oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken.

639 In de tekst wordt uitdrukkelijk gesteld: “De analyse van de commissie-Dijkgraaf is door 
het kunstonderwijs volledig omarmd”. HBO-raad, Focus op Toptalent, sectorplan hbo 
kunstonderwijs 2012 – 2016, 5 juli, 2011, 15.

640 Ibidem, 13. 
641 Ibidem, 13.
642 Ibidem, 20.
643 Rick van der Ploeg, Brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, Kamerstuk 27432 nr. 43, Zoetermeer, 30 november 2001.
644 Alexander Rinnooy Kan, Paul Rutten, Marleen Stikker, Topsector creatieve industrie 

niet compleet als de kunsten er geen deel van uitmaken, in: Het Financiële Dagblad, 9 
febr. 2013.
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    De overheid is gericht op de inzetbaarheid van kunst en kunstenaars in het 
economische proces. Vanaf 2002 bestaan er geaccordeerde richtlijnen – de 
zogenaamde beroepsprofielen – waarin op landelijk niveau is vastgelegd aan 
welke eisen het hogere onderwijs aan studenten beeldende kunsten en vorm-
geving moet voldoen, al behouden de afzonderlijke academies de vrijheid zelf 
te bepalen op welke manier zij de in de beroepsprofielen beschreven kwalifi-
caties in het onderwijs willen realiseren.645 Sindsdien geeft de overheid sturing 
aan het kunstonderwijs in termen van arbeidsmarkt, beroepspraktijk, profes-
sionalisering, ondernemerschap en culturele industrie. Periodieke accredita-
ties zorgen voor de toetsing van de onderwijspraktijk. 
    Uit de rapporten van de laatste jaren blijkt dat het economische vocabu-
laire het denken over kunstonderwijs is gaan bepalen. Volgens de overheid 
behoort de dynamiek van de markt de doelstelling, taakverdeling en profi-
lering van kunstacademies te definiëren. Ideeën afkomstig uit het culturele 
en het sociale domein en uit de sfeer van de individuele belevingswereld zijn 
uit het discours zo goed als verdwenen. Nochtans blijft –  zoals de dubbele 
betekenis van het begrip ‘creativiteitsdispositief’ al aangaf – er een spanning 
tussen het domein van de kunst en dat van de creatieve industrie bestaan. 
Dit komt omdat de kunsten voor een deel hun eigen financieringssystemen 
hebben behouden. Voor de onderbouwing van artistieke projecten is daarom 
een louter in economische termen verwoorde legitimatie niet vereist. De 
beeldende kunst gaat niet volledig op in de creatieve industrie.
    Toch zien veel kunstenaars het begrip creatieve industrie als een bedrei-
ging. Wanneer de logica van de industrie dominanter wordt, zullen eco-
nomische overwegingen zwaarder gaan gelden. De overheid zal dan een 
instrumentele notie van creativiteit hanteren waarbij maatschappelijk nut 
en toepasbaarheid de leidende maatstaven zijn. De autonome kunstpraktijk 
dreigt hiervan het slachtoffer te worden.

645 Uit de landelijke profielen en de daarin geformuleerde beroepskwalificaties zijn 
zeven competenties afgeleid die voor het onderwijs leidend moeten zijn. Zie het 
Opleidingsprofiel Autonome Beeldende Kunst en het Opleidingsprofiel Vormgeving, 
oktober 2002. https://docplayer.nl/6215288-Opleidingsprofiel-autonome-beeldende-
kunst.html en http://docplayer.nl/21606048-Opleidingsprofiel-vormgeving-overleg-
beeldende-kunstonderwijs.html.

https://docplayer.nl/6215288-Opleidingsprofiel-autonome-beeldende-kunst.html
https://docplayer.nl/6215288-Opleidingsprofiel-autonome-beeldende-kunst.html
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6.4.3 Artistiek onderzoek in het 
kunstonderwijs

Zoals eerder ter sprake kwam is het vraagstuk van de legitimering een inhe-
rent probleem van de hedendaagse kunst geworden. Een kunstopvatting 
die haar eigen praktijk niet aanhoudend reflecteert, geldt als naïef en ach-
terhaald. De hedendaagse kunstenaar moet in staat zijn te reflecteren op 
zijn werk, het van een context kunnen voorzien, hij moet zichzelf kunnen 
plaatsen in de kunstwereld en een idee hebben hoe zich te presenteren 
voor een publiek. De hedendaagse kunst is fundamenteel reflexief. Nu is 
de vraag wat deze ontwikkelingen in de kunst en de door Bologna in gang 
gezette reorganisatie van het hoger onderwijs betekend hebben voor de 
onderwijspraktijk van de academies. Hoe is hierdoor de spanningsverhou-
ding tussen de drie domeinen veranderd?
    Deze spanning wordt zichtbaar in de discussie rond de notie artistiek 
onderzoek.646  We hebben gezien dat het Bologna-akkoord tot doel heeft 
door middel van standaardisering en flexibilisering van het onderwijs een 
sterke kenniseconomie in Europa tot stand te brengen. Hiervoor moeten 
het universitaire onderwijs en het hoger beroepsonderwijs meer op elkaar 
worden betrokken. In Nederland is, anders dan in andere landen, de 
tegenstelling tussen beide vormen van onderwijs in Nederland altijd groot 
geweest. Institutioneel en praktisch werden beide onderwijsvormen altijd 
strikt gescheiden. Algemeen gesproken gold hoger beroepsonderwijs als de 
praktisch georiënteerd voorbereiding op een vak, wetenschappelijk onder-
wijs was vooral theoretische onderwijs gericht op het vergroten van het 
begrip van de werkelijkheid. 
    In het Nederlandse kunstonderwijs betekende theorie dan ook vooral prak-
tijk gerichte theorie. Behalve elementaire kunstgeschiedenis en technische 
kennis speelde een meer fundamentele reflectie op de kunstpraktijk zelf 
tot in de jaren negentig nauwelijks een rol. De veranderende kunstpraktijk 

646 Zie Janneke Wesseling (ed.), See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher, 
Amsterdam: Valiz, 2011; Janet Ritterman, Gerard Bast, Jürgen Mittelstrass (eds), 
Kunst und Forschung: Können Künstler Forscher sein? Vienna: Springer Verlag, 2011;  
Henk Borgdorff, The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and 
Academia, Leiden: Leiden University Press, 2012; Henk Borgdorff / Peter Sonderen, 
Denken in kunst. Theorie en reflectie in het kunstonderwijs, Leiden: Leiden University 
Press, 2012. 
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en de internationalisering van het onderwijs als gevolg van het Bologna-
akkoord leverden de aanzetten voor een bezinning op het theorieonderwijs. 
De introductie van lectoraten in het hoger beroepsonderwijs in 2002 werd 
onderzoek in de kunsten een thema. Artistiek onderzoek behelst een vorm 
van onderzoek in en door het maken van kunst. Het is gericht op verdie-
ping van de eigen praktijk, op het verkennen van nieuwe werkterreinen en 
het eventueel aangaan van nieuwe vormen van samenwerking. Gezien de 
ontwikkelingen in de hedendaagse kunst een logische stap. Het biedt de 
mogelijkheid de gegeven domeinen en praktijken te bevragen en grenzen 
te overschrijden. Voor het onderwijs betekent dit dat het doen van onder-
zoek een onderdeel van de curricula moet worden, zowel voor bachelor- als 
masteropleidingen. Samenwerking met het universitaire onderwijs ligt op dit 
punt voor de hand, temeer omdat van artistiek onderzoek ook interessante 
impulsen uit kunnen gaan naar de wetenschappelijke wereld.    
    Binnen de context van het Nederlandse kunstonderwijs is artistiek onder-
zoek lange tijd met de nodige reserve bekeken. Daar zijn verschillende 
redenen voor. Artistiek onderzoek kan namelijk onder druk van overheids-
beleid geïnterpreteerd worden als de activiteit van de kunstenaar als cul-
tureel ondernemer. Deze interpretatie kan er voor zorgen dat kunstenaars, 
zoals Stephen Dillemuth het uitdrukt, “de nieuwe hofkunstenaars” van het 
neoliberalisme worden.647 Bovendien wordt gevreesd voor een verdere intel-
lectualisering en academisering van het kunstonderwijs en daarmee voor een 
verdere ondermijning van de specifieke aard van deze vorm van onderwijs. In 
kunstonderwijs blijft de persoonlijke beleving van de wereld nu eenmaal een 
centrale rol spelen. De kwestie is dan ook of het onderwijs door de nadruk 
op onderzoek en kennisproductie niet aan te veel en te strikte richtlijnen 
onderworpen dreigt te worden.
    Op de vraag hoe artistiek onderzoek begrepen moet worden, zijn vele ant-
woorden mogelijk.648 Het debat concentreert zich op de vraag wat voor soort 
kennis deze vorm van onderzoek oplevert. Het levert kennis, maar op een 
andere manier dan de wetenschappen. Waar wetenschappelijk onderzoek 
aan moet voldoen, daar bestaat in grote lijnen overeenstemming over. Zo 
moet er op een intentionele en gerichte manier nieuwe kennis worden gege-
nereerd, moet er gebruik worden gemaakt van een passende methodiek en 
is het vereist de resultaten op een adequate manier te presenteren. 

647 Stephan Dillemuth, The Academy and the Corporate Public, in: Wesseling 2011, 239.
648 Zie Camiel van Winkel, Flexibele multipliciteiten. Het discours over onderzoek in de 

kunst, De Witte Raaf, Editie 122, juli-augustus 2006. https://www.dewitteraaf.be/
artikel/detail/nl/3090.
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    Kunst-als-onderzoek produceert kennis met andere methodieken. Zo 
ontbreekt vaak een duidelijke vraagstelling en wordt er vertrokken vanuit 
intuïties en ongearticuleerde aannames. Bovendien is er in veel gevallen 
geen sprake van een heldere methode maar baseert het onderzoek zich 
op invallen en het associatief koppelen van gegevens uit verschillende dis-
ciplines. Daarnaast is het onlosmakelijk verbonden met de persoonlijkheid 
van de kunstenaar en heeft het daarom een singulier karakter. Dit levert 
een eenmalige, particuliere vorm van kennis op, niet gericht op duidelijke 
antwoorden maar op het opwerpen van vragen en het prikkelen van het 
denken. De basisgedachte is echter dat het ondanks deze verschillen om 
kennisproductie gaat.
       Zoals we hebben gezien wordt het idee dat de kunstenaar een onder-
zoeker is de laatste decennia breed geaccepteerd. Hij is actief op meer-
dere maatschappelijke terreinen en verbindt zich met vele praktijken. Het 
doen van onderzoek – individueel of in samenwerking met anderen – is de 
noemer geworden waaronder veel van zijn activiteiten plaatsvinden. Precies 
dit hybride karakter van het hedendaagse kunstenaarschap maakt zijn 
maatschappelijke positie onbepaald. De overheid lost deze ongewisheid op 
door de kunstenaar te definiëren als cultureel ondernemer. Artistiek onder-
zoek kan dan ondergeschikt worden gemaakt aan de neoliberale agenda. 
Het streven is eenduidige criteria voor competenties en professionaliteit 
te formuleren zodat het kunstonderwijs op een doelgerichte, efficiënte en 
controleerbare manier kan worden ingericht. 
       Toch hoeft artistiek onderzoek zeker geen  overgave aan het regime 
van nut en toepasbaarheid te betekenen. Onderzoek kan ook verricht 
worden vanuit de gedachte de bestaande maatschappelijke realiteit anders 
te benaderen, dat wil zeggen, niet met als leidraad economische waarde 
te creëren maar vanuit het streven om tot een kritische ondervraging van 
de bestaande maatschappelijke realiteit te komen. Het gaat dan om een 
vorm van fundamenteel onderzoek, niet gericht op van tevoren benoemde 
onderzoeksdoelen maar om reflecties die geaccepteerde denkpatronen 
negeren en ter discussie stellen. Door te verwijlen bij bepaalde vragen en 
mogelijke antwoorden uit te stellen ontstaat een speelruimte waarbinnen 
zich nieuwe zienswijzen kunnen aandienen. In toenemende mate vinden op 
dit punt kunstonderzoek en de geesteswetenschappen elkaar.649  
       Het is niet voor het eerst dat kunst en wetenschap nauw aan elkaar 

649 Voor voorbeelden van samenwerkingsprojecten zie de website van het Amsterdam 
Research Institute of the Arts and Sciences (ARIAS).
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worden gekoppeld. In het eerste hoofdstuk zagen we al hoe Leonardo de 
kunst definieerde als wetenschappelijke activiteit, al betekenden weten-
schap en kunst toen natuurlijk nog iets anders. Het was zijn manier om voor 
de kunstenaar een bijzondere maatschappelijke positie op te eisen. In de 
huidige situatie wordt een beroep gedaan op onderzoek en wetenschap om 
de vloeibare identiteit van de kunstenaar een vaste basis te geven, hetzij 
door hem maatschappelijk dienstbaar te maken, hetzij het kritische poten-
tieel van artistiek onderzoek te benadrukken.
       Dat het echter niet zo eenvoudig is zich te onttrekken aan het neoliberale 
discours is al duidelijk geworden uit de werking van het creativiteitsdispo-
sitief. Het vocabulaire van artistieke praktijken is grotendeels geannexeerd 
door het marktdenken. Ook kritische kunst kan ingelijfd worden in de logica 
van de markt. De vraag rijst of het creativiteitsdispositief, de roep om een 
omvattende creatieve mobilisering van de kunst en de kunstenaar – en 
van iedere persoon – in het economische proces nog een ruimere horizon 
toelaat. Kan het begrip esthetische Bildung hier nog een rol spelen?

6.5 Esthetische Bildung en de  
huidige academie

Wat is de betekenis van deze ontwikkelingen in het bredere kader van de 
geschiedenis van de academie zoals die in dit boek geschetst is? In de eerste 
hoofdstukken werd duidelijk hoe de academie tot stand kwam op basis van 
een dubbel belang: zowel de kunstenaars als de staat zagen het instituut als 
een instrument om hun positie te verbeteren. De kunstenaars beschouwden 
de academie als een antwoord op hun behoefte aan erkenning, status en 
scholing; de overheid zag mogelijkheden met het oog op representatie, 
ondersteuning van de economie en beschavingsidealen. Aan deze constel-
latie is in beginsel niet zo heel veel veranderd. Wel is de balans tussen de 
verschillende doeleinden verschoven. 
    Zo was in de beginperiode representatie voor de staat de belangrijkste 
reden voor ondersteuning van de academie, al speelden economische over-
wegingen niet lang daarna eveneens een belangrijke rol. In de tweede helft 
van de achttiende eeuw ging de staat er toe over het onderwijs te stimu-
leren. Beschavingsidealen en volksopvoeding werden in de erop volgende 
eeuwen een overheidszaak. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, deed 
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met de erkenning van het belang van onderwijs en burgerschapszin het 
Bildungsidee zijn intrede. Ook de kunstenaars omarmden dit begrip omdat 
daarmee het streven werd verwoord de verschillende menselijke vermo-
gens te harmoniseren, een streven dat door het zich ontwikkelende kapi-
talisme werd ondermijnd. Kunst werd het domein waar de persoonlijke 
leefwereld tot uitdrukking kon worden gebracht en de ervaring van een 
gefragmenteerd leven kon worden overwonnen. Sinds Schiller staat het 
begrip esthetische Bildung dan ook model voor algehele menselijke ont-
plooiing.650 De nieuwe maatschappelijke positie van de kunst en de daaruit 
voortvloeiende kunstopvatting werden met dit begrip onder één noemer 
samengebracht. 
    Ongeveer twee eeuwen bleef het Bildungsbegrip een kristallisatiepunt 
in de discussies over kunstonderwijs, al nam het soms de gedaante aan 
van begrippen als ‘verheffing’, ‘beschaving’, ‘ontplooiing’ en in de laatste 
decennia van de twintigste eeuw soms ook ‘engagement’. Het wisselende 
belang dat aan deze ideeën werd toegekend drukte de veranderingen uit in 
het spanningsveld tussen staat, kunstpraktijk en onderwijs. Totdat ze eind 
jaren tachtig van de vorige eeuw vrijwel geheel uit het discours verdwenen. 
De in de filosofie en kunst ontwikkelde humanismekritiek en de groeiende 
dominantie van het neoliberale denken, maakten Bildung tot een proble-
matisch begrip. De markt is het leidende principe geworden voor zowel de 
staat, de kunstwereld als het kunstonderwijs en daarmee veranderde de 
onderlinge spanningsverhouding. Sindsdien is het economische vocabulaire 
in de drie domeinen toonaangevend. De staat beschrijft de kunstwereld in 
termen van cultureel ondernemerschap en creatieve industrie, de kunst-
markt functioneert als maatstaf voor geslaagd kunstenaarschap en de aca-
demie oriënteert zich op de beroepsmogelijkheden van de kunststudent. 
De spanningsdriehoek waaraan de academie haar bijzondere positie ont-
leende, lijkt hierdoor aan dynamiek te hebben ingeboet. 
    De vraag is hoe het huidige belang van het kunstonderwijs nu op te 
vatten. Is de dominantie van het economisch denken de uitdrukking van 
een wezenlijke verandering van kunst en kunstonderwijs en kunnen de 
recente ontwikkelingen gezien worden als het definitieve einde van een 
overleefd kunst- en kunstenaarsbegrip? Lost de kunst in het grotere domein 
van de creatieve industrie op en hoort daar logischerwijs een andersoortige 

650 “(…) die esthetische Bildung [wurde] im ausgehenden 18. Jahrhundert mehr und 
mehr zum Paradigma echter Bildung überhaupt”. Lars-Thade Ulrichs, Einleitung, in: 
Jürgen Stolzenberg / Lars-Thade Ulrichs, Bildung als Kunst. Fichte, Schiller, Humboldt, 
Nietzsche, Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2010, 4.
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opleiding voor kunstenaars bij? Of gaat het eerder om een reactie op een te 
ver doorgeschoten autonomie van de kunsten, het idee dat de kunstenaar 
in een ivoren toren is beland zodat het noodzakelijk wordt de balans tussen 
economie en kunst te herstellen? 
    Wil de academie niet kritiekloos in het discours van de markt opgaan, dan 
heeft ze behoefte aan een ruimer legitimerend vertoog dan wat in beleid-
stermen de afgelopen decennia heeft vorm gekregen. De aloude vraag 
blijft nog altijd actueel: wat maakt een kunstopleiding tot een bijzonder 
soort opleiding? En in welke taal kan een mogelijk antwoord worden ver-
woord? Het huidige discours biedt weinig ruimte aan een alternatief voor 
het beschreven neoliberale wereldbeeld en voor de door de stroomlijning 
van het Bologna-accoord ontstane bureaucratisering van het onderwijs. 
Dat romantische noties daarom opnieuw opduiken is niet verwonderlijk. 
De dialectiek van het romantische denken en de nooit verdwenen invloed 
van haar esthetische theorieën zorgen er voor dat veel van deze noties nog 
steeds relevant zijn. Dit heeft van doen met wat Doorman “de taaiheid van 
de romantische orde” noemt.651 Juist omdat in het romantische wereldbeeld 
het denken in opposities bepalend is, kunnen ook de huidige tegenstellingen 
in deze benaderingswijze gevat worden. Romantische ideeën blijven een 
rol spelen ondanks het feit dat hun metafysische implicaties hebben afge-
daan.652 
    Dit geldt ook voor het begrip Bildung. Dit is een problematisch begrip 
geworden niet alleen omdat het sterk geassocieerd wordt met een nieuwe 
opleving van nationalisme, maar ook omdat het niet meer probleemloos 
kan worden opgevat als een cultiveringsproces van een individueel geeste-
lijk leven dat door zijn alzijdige vorming bijdraagt aan de verdere ontplooiing 
van de mensheid. De aan het begrip ten grondslag liggende noties over het 
menselijk subject en over de maatschappelijke rol van kunst en cultuur zijn 
daarvoor te zeer onderwerp van discussie geweest.653 Het moderne subject 
is ontmaskerd als een product van zelfvervreemding binnen de burgerlijk-ka-
pitalistische samenleving, als een van alle lichamelijke noden losgezongen 
innerlijkheid, een strijdtoneel van tegengestelde psychische krachten en 
verlangens, het product van massacultuur en verbeeldingsindustrie en als 
een door taal gestructureerde en daarom niet meer autonome identiteit. 
Daarnaast is de bijzondere maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur 

651 Doorman 2004, 203.
652 Doorman 2004, 35 e.v., 135 e.v., 165 e.v. 
653 Maarten Doorman, Bildung in het labyrint van de romantiek, Oratie. Vrije Universiteit, 

Amsterdam 2017.
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voor de emancipatie van de mensheid sterk gerelativeerd. Met andere 
woorden, het Bildungsbegrip is bekritiseerd als te idealistisch, te univer-
salistisch, teveel de uitdrukking van een negentiende-eeuws, humanistisch 
en nationalistisch burgerschapsideaal en behept met te veel Seelenbildung 
en te veel Selbstbildung.654 Toch blijft de vraag of het Bildungsidee defini-
tief voor het kunstonderwijs heeft afgedaan, waar het zo lang een leidend 
beginsel is geweest. 
    In de volgende paragraaf wordt daarom teruggegrepen op enkele 
gedachten van Schiller. Vervolgens wordt ingegaan op de manier waarop 
de Franse kunstfilosoof Rancière diens gedachten interpreteert en met de 
huidige tijd verbindt. Hij laat zien dat het spanningsveld tussen staat, aca-
demie en kunstpraktijk weliswaar een andere vorm heeft aangenomen, 
maar in beginsel nog steeds bestaat. Het neoliberalisme brengt, zoals we 
bij Foucault hebben gezien, een depolitisering van de maatschappelijke ver-
houdingen teweeg. Het publieke domein wordt geprivatiseerd en daardoor 
verschijnen maatschappelijke problemen als individuele of louter bestuur-
lijke kwesties. Een ieder moet zijn eigen problemen oplossen en bekwame 
managers doen de rest. Rancière probeert de politieke dimensie in het 
debat terug te brengen en dan met name in het debat over kunst. Schiller 
levert hem daarvoor belangrijke concepten.

6.6 Esthetische opvoeding volgens Rancière

Bildung gaat over de mogelijkheid zich een beeld te vormen van zichzelf en 
van de wereld om dat zelf en de wereld vervolgens vorm te kunnen geven. Dit 
houdt meer in dan de voorbereiding op beroepsactiviteiten. Het Bildungsidee 
probeert tegelijk om persoonlijkheidsvorming in balans te brengen met 
de eisen van zowel het praktische leven als de maatschappij. Algehele 

654 Voor kritische beschouwingen over het Bildungsbegrip: Bildung als Kunst 2010; Bernd 
Lederer (hrsg.), Bildung: Was sie war, ist, sein sollte. Zur Bestimmung eines strittigen 
Begriffs, Bartmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2011; Heiner Hastedt 
(hrsg.), Was ist Bildung?, Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2012; Axel Hutter / Markus 
Kartheininger (hrsg.), Bildung als Mittel und Selbstzweck. Korrektive Erinnerung wider 
die Verengung des Bildungsbegriff, Freiburg / München, Verlag Karl Alber, 2013; 
Liessmann 2014; Rudi Laermans, Eeuwige Bildung?, in: De Witte Raaf, 180 maart-april 
2016, 1 -3.
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persoonsontwikkeling is niet in een stramien vast te leggen. Dit maakt dat 
de kritiek van de Bildungsgedachte op de instrumentalisering van het onder-
wijs nog steeds relevant is. Bildung is dan ook iets anders dan wat doorgaans 
van een beroepsopleiding wordt verwacht. Het is geen middel tot een louter 
maatschappelijke carrière maar wil ook de mogelijkheid bieden om los van dat 
beroepsperspectief wat in iemand als potentie aanwezig is te ontdekken en te 
ontwikkelen. Bildung gaat een beroepsopleiding te boven omdat het uitgangs-
punt is het zelf en het beroep te plaatsen in de bredere humane, politieke en 
culturele samenhang. Welke doelen wil de student volgen, wat betekent dat 
voor de samenleving waarin hij of zij leeft en hoe neemt de student daar-
binnen stelling? In deze betekenis is het idee van Selbstbildung nog altijd van 
belang. Kunst en Bildung behoren tot wat Rancière het humanistisch esthe-
tisch regime noemt: het thematiseert ‘het menselijke’ in al zijn facetten.655  
    Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien is de spanning tussen persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden en de eisen van de samenleving het centrale 
thema van Schillers Brieven. Ook voor Rancière vormt precies die spanning 
het wezenlijke aandachtspunt.
    Daarvoor is in de eerste plaats de politieke inzet van de brieven van 
belang. De hamvraag is welke rol de kunst kan spelen bij het veranderen 
van de maatschappelijke verhoudingen zodanig dat het totaal van de men-
selijke faculteiten tot ontwikkeling kan worden gebracht. Schiller consta-
teerde verscheurdheid en disharmonie in het bestaan van de moderne mens 
ten gevolge van een zich op dat moment ontplooiende, kapitalistische, op 
nut gerichte samenleving. Volgens hem is de belangrijkste opgave van de 
kunst het idee levend te houden dat er altijd andere perspectieven op de 
wereld mogelijk zijn en de gegeven werkelijkheid veranderd kan worden. 
Esthetische opvoeding is dus maatschappelijk relevant en beperkt zich niet 
tot het domein van de kunst.
    In de tweede plaats, zo zagen we, verdedigt Schiller de zintuiglijkheid. 
Zintuiglijke gewaarwordingen worden niet passief ondergaan, maar zijn het 
resultaat van de activiteit van de persoon. In dit antagonisme schuilt voor 
Schiller vrijheid: de wereld om ons heen kan worden vormgegeven. De esthe-
tische toestand wijst als idee op de mogelijkheid het onwerkelijke rijk van de 

655 “Het is precies die manier van leven in de zintuiglijk waarneembare wereld [bepaald 
door de vrije uitdrukking en het vrije spel – bt] die door de ‘esthetische opvoeding’ 
moet worden ontwikkeld, zodat mensen worden gevormd die geschikt zijn om te 
leven in een vrije politieke samenleving. Op dat fundament is de idee ontstaan van 
de moderniteit als een tijd die gewijd is aan de zintuiglijke verwezenlijking van een 
menselijkheid die nu nog in de mens sluimert”. Rancière 2007, 40.
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verbeelding te verbinden met de realiteit van het moment. De kunst roept 
een situatie op waarin de mens op afstand komt te staan van de dagelijkse 
werkelijkheid. Hierdoor opent zich een reflectieruimte die de mens kan aan-
zetten “zich (…) boven de werkelijkheid (…) te verheffen”.656 Er is een andere 
wereld voorstelbaar en in de esthetische opvoeding gaat het precies om het 
tot bewustzijn te brengen van dit besef.  
    In het werk van Rancière articuleren De Brieven van Schiller wat hij het 
esthetische regime noemt. In de kunsten lost dit esthetisch regime het 
representatieve regime af.657 In het representatieve regime gelden vast-
gestelde regels voor wat een kunstwerk is, waarom en hoe het gemaakt 
moet worden en welke gedachten en gevoelens het moet oproepen. Door 
deze regels wordt het kunstwerk als kunstwerk gelegitimeerd. De logica 
van de representatie met zijn hiërarchische ordening van de wereld legt de 
wijze vast waarop de diverse kunstwerken in de samenleving functioneren. 
In het esthetische regime daarentegen verschijnt de kunst in enkelvoud. 
Kunstwerken worden van hun maatschappelijke functie en de daaraan ver-
bonden regels losgekoppeld. Het domein van de kunst verschijnt als een 
autonome wereld. In principe kan alles in dit domein worden opgenomen. 
De kunstenaar stelt vanaf dan immers zijn eigen regels. De kunst vertegen-
woordigt een eigen ervaringswijze van de wereld en dat is wat in de esthe-
tische opvoeding centraal staat. 
    Rancière legt er de nadruk op dat het uitgangspunt van Schillers betoog 
een revolutionering van de waarneming inhoudt. Dit is wat de kunst kan 
bewerkstelligen. Het esthetische beperkt zich bij Schiller niet tot een 
theorie van de kunst of van het schone maar vormt, in de woorden van 
Rancière, een regime van ervaring.658 De kunst is een apart domein omdat 
het andere vormen van zintuiglijke ervaring, van voelen, van duiding, van 
in de wereld staan, aanspreekt en bewust maakt. Hier liggen voor Rancière 
de politieke implicaties van Schillers gedachten. Hij laat zien dat een andere 
verhouding van zintuiglijkheid en verstand de grondslag vormt voor een vrije 
samenleving.
    Anders dan Schiller geeft Rancière echter iedere gedachte op aan een 
vrije, esthetische samenleving waar ieder individu zijn vermogens in een 
harmonisch ontwikkelingsproces tot bloei kan brengen. Voor Schiller is de 
esthetische staat een toekomstbeeld dat hij ondanks de nodige twijfels niet 

656 Schiller 1994, Brief X, 70.
657 Over het representatieve of poëtische regime, zie Rancière 2007, 30-32.
658 Zie Rancière 2007, 27-29.
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wenst op te geven. Rancière ziet de samenleving als een instabiele en altijd 
aan verandering onderhevig permanente dynamiek die steeds weer aan het 
ideaal van gelijkheid getoetst moet worden. Op dit punt vervult de kunst 
ook bij hem een wezenlijk rol. In het esthetisch regime is de kunst niet uit op 
eenheid en harmonie, maar op strijd en tegenspraak. Ze stelt de bestaande 
betekenissystemen voortdurend ter discussie; ze zoekt permanent het 
debat en is op die manier onontkoombaar maatschappelijk relevant. Het 
esthetische regime is in wezen paradoxaal. Het eist een specifiek domein 
op voor de kunst en vernietigt op hetzelfde moment de grenzen tussen 
de sfeer van de kunst en de maatschappij en het dagelijkse leven. Kunst is 
tegelijk autonoom en heteronoom. Elk kunstwerk staat in dìe zin op zichzelf 
dat het zich als kunstwerk uit de context van het dagelijks leven losmaakt, 
maar door dat te doen de aandacht vraagt voor wat Rancière de ‘deling van 
het zintuiglijk waarneembare’ noemt.659 Het gaat hierbij om de onzichtbare 
maar grondvestende verdelingen van zowel sociale als esthetische logica’s 
die bepalen wie en wat wel en niet behoord tot wat geaccepteerd wordt. 
Deze maatschappelijke realiteit wordt onder het esthetische regime door 
de kunst altijd in het geding gebracht. En dat dwingt tot reflectie. Alles is bij 
kunst in beginsel voorwerp van geschil en tegenspraak en dat maakt precies 
haar politieke inhoud uit.       
    Het is de openheid voor alles wat in de wereld ervaarbaar is en de moge-
lijkheid tot optimale ontplooiing van ieders capaciteiten die Rancière in 
zijn Schiller interpretatie naar voren haalt. Precies hierin schuilt voor hem 
de actualiteit van het begrip esthetische opvoeding. In Le maître ignorant 
(1987) vertelt Rancière het verhaal van een leerproces waarbij de docent en 
zijn leerlingen elkaars taal niet spreken en van enige uitleg dus geen sprake 
kan zijn. Zo probeert hij zijn scepsis tegenover allerhande institutionele en 
hiërarchische voorwaarden in het onderwijs duidelijk te maken.660 Het boek 

659 “Ik noem het delen van het zintuiglijk waarneembare het systeem van waarneembare 
vanzelfsprekendheden die zowel het bestaan van iets gemeenschappelijks als de 
scheidslijnen die daarin de respectievelijke plaatsen en segmenten definiëren aan het 
licht te brengen”. Rancière 2007, 15. 

660 Het uitgangspunt van Rancière is dat iedere mens als verstandelijk wezen over 
gelijke capaciteiten beschikt en dat de leerling moet worden aangesproken op zijn 
interesses, wilskracht en vastberadenheid. Een emancipatieproces kan alleen op 
deze veronderstelling gebaseerd zijn. Een leerproces dat uitgaat van van tevoren 
vastgelegde onderwijsmodellen en hiërarchisch gestructureerd is, zal niet leiden tot 
intellectuele emancipatie. “Wat ons interesseert, is het verkennen van de vermogens 
van iedere mens wanneer hij zichzelf als gelijkwaardig aan alle anderen oordeelt 
en alle anderen gelijk aan hem”. (“Ce qui nous intéresse, c’est l’exploration des 
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zelf is niet zozeer een analyse van een historisch voorval of een pedago-
gisch pamflet, maar eerder een filosofische fabel over radicale gelijkheid en 
een gemeenschappelijk leerproces. Essentieel is de gedachte dat onderwijs 
geen vastgelegd, in (deel)programma’s gestructureerd en hiërarchisch geor-
ganiseerd systeem moet zijn, maar een gezamenlijke zoektocht uitgaande 
van de vragen en interesses die iemand heeft, een tocht die geen ander 
doel heeft dan zich bewust te worden van alles wat onderweg gevonden 
wordt. Het gaat, geheel anders dan bij de door de overheid de laatste 
decennia in het kunstonderwijs verlangde veranderingen, om een indivi-
dueel proces waarbij betrokkenheid en aandacht de enige benodigdheden 
zijn. Persoonlijke ervaringen zijn het uitgangspunt. Voor iedereen is het 
de uitdaging om “(..) te vertellen over de avonturen van onze geest en te 
testen of dat begrepen wordt door andere avonturiers, onze gevoelens te 
delen en te zien of ze door andere gevoelige wezens worden gedeeld”.661 
    Rancière beweert dat gelijkheid niet het resultaat kan zijn van onderwijs 
maar dat die vooraf al moet worden verondersteld. Vanuit die gedachte 
moet iedereen de mogelijkheid hebben de eigen aanwezige vermogens te 
ontwikkelen. In deze zin thematiseert Rancière het menselijke van Schiller. 
Dit impliceert dat de verdelingen in iedere samenleving over wat niet inpas-
baar is, over het ongerijmde, de aporie, het nutteloze, altijd weer moeten 
worden bevochten. Uitgerekend de kunst brengt dit tot uitdrukking. Ze arti-
culeert een strijd die niet noodzakelijkerwijs tot verbetering zal leiden en al 
helemaal geen eindpunt kent. Ze moet desalniettemin gevoerd worden om 
het streven naar emancipatie levend te houden.
    Deze opvattingen van Rancière zijn uiterst relevant voor het kunstonder-
wijs. Zijn bij Schiller aansluitende filosofie impliceert dat kunstonderwijs 
zich niet volledig door het discours van de staat moet laten leiden. De 
academie dient het spanningsveld tussen de staat en de kunstwereld juist 
te cultiveren in plaats van het op te willen heffen. Door enkel de gegeven 
maatschappelijke realiteit als orientatiepunt te kiezen, verliest de academie 
de kritische distantie die wezenlijk is voor de kunst. Dit betekent geen maat-
schappelijk afzijdigheid, integendeel. Rancière toont aan dat de kunst een 
fundamentele betrokkenheid op de wereld kent maar dat deze betrokken-
heid er wezenlijk op gericht is het bestaande werkelijkheidsperspectief ter 

pouvoirs de tout homme quand il se juge égal à tous les autres et juge tous les autres 
égaux à lui”.). Jacques Rancière, Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation 
intellectuelle, Paris: Libraire Arthème Fayard, 1987, 35. 

661 “(…) raconter les aventures de notre esprit et vérifier qu’elles sont comprises par 
d’autres aventuriers, communiquer notre sentiment et le voir partagé par d’autres 
êtres sentants”. Rancière 1987, 41.
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discussie te stellen. In de huidige situatie gaat het erom het esthetische dis-
cours van de markt (waarop kunstenaars en academies zich onder invloed 
van de overheid steeds sterker zijn gaan oriënteren) te confronteren met 
een ander verhaal, dat de kunstenaar niet tot ondernemer reduceert noch 
plichtmatig engagement van hem verwacht. Dat engagement is zoals we 
zagen al in het perspectief van Rancière (en in het verlengde van de ideeën 
van Schiller) in het esthetisch regime geïmpliceerd. Het feit dat kunst tege-
lijk heteronoom als autonoom is laat haar betrokkenheid op de wereld en 
haar engagement zien en maakt de soms wat krampachtige verlangens naar 
onderwijsbeleid dat kunst met een boodschap wil stimuleren overbodig.662 
Verlangens die te kunstmatig zijn voor een zinvolle ontwikkeling van jonge 
kunstenaars en vaak vooral een ondoordachte reflex behelzen op de eisen 
van de neoliberale ideologie jegens de kunstenaar.
    Dit andere verhaal kan zich baseren op elementen uit het Bildungsbegrip 
en de ideeën over het esthetisch regime van Rancière. De mogelijkheid tot 
persoonlijke ontplooiing zou dan verdedigd dienen te worden tegen de 
vraaggerichte tendensen van de markt. Daarom is het Bildungsbegrip nog 
van belang precies daar waar het een beroep doet op iets dat niet meet-
baar is. Kunstonderwijs leeft bij een vrije ruimte waarin alle ervaringen en 
ideeën op hun vooronderstellingen bevraagd kunnen worden. Op deze wijze 
kan de kunst bijdragen aan het scherpen van de zintuiglijke waarnemingen, 
het zichtbaar maken van maatschappelijke verschillen en het aangeven van 
emancipatorische mogelijkheden. Ze blijft van belang voor het publieke 
gesprek over wie we zijn en kunnen zijn. Kunst kan bijdragen aan verande-
ring, ook al is die verandering maar klein en tijdelijk.

      

6.7 Conclusie

Aan het eind van de vorige eeuw wordt het spanningsveld tussen 
kunstenaarspraktijken, overheid en academie anders geschikt en vindt 
een andere taal ingang om deze verhouding te benoemen. Het is de taal 
van het ondernemerschap en de markt waarmee ook de domeinen cultuur 
en kunst worden begrepen. Dit is het gevolg van twee ontwikkelingen. In de 

662 Zie Jeroen Boomgaard, Radicale autonomie. Kunst die aan interactie voorafgaat, 
in: Marie-Josée Corsten / Christianne Niesten / Huib Fens / Pascal Gielen (red.), 
Autonomie als waarde. Dilemma’s in kunst en onderwijs, Amsterdam / Tilburg: Valiz / 
Fontys Hogeschool voor de kunsten, 2013, 109-123. 
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eerste plaats vindt er in lijn met het neoliberale denken een economise-
ring van het onderwijs- en kunstdiscours plaats. De mens verschijnt, zoals 
Foucault beschrijft, als homo economicus. Al zijn activiteiten worden met 
de logica van de markt beschreven: kunst wordt daarom een onderdeel van 
de creatieve industrie. De tweede ontwikkeling betreft de internationalise-
ring en stroomlijning van het Europese onderwijssysteem. Met de Bologna-
verklaring wordt ook het onderwijs tot een markt gemaakt. Schaalvergroting, 
standaardisering en verdere bureaucratisering is het gevolg. 
    Verschillende theoretici hebben er op gewezen dat het dominant worden 
van het marktdenken er niet toe heeft geleid dat enkel nog economische 
begrippen het maatschappelijk discours bepalen. Juist een artistieke taal is 
het dagelijks leven gaan domineren waarmee uitdrukking wordt gegeven aan 
de noodzaak zich als individu creatief vorm te geven. We leven, met een term 
van de cultuursocioloog Reckwitz, in de tijd van het ‘creativiteitsdispositief’. 
Dit heeft gevolgen voor het kunstbegrip dat in de kunstpraktijk en door 
de overheid wordt gebruikt, en daarmee voor de invulling van het 
kunstonderwijs. De opkomst van de hybride kunstenaar brengt hier een 
dubbel effect met zich mee. De verruiming van het kunstenaarsbegrip geeft 
de kunstenaar de vrijheid zijn artistieke werkzaamheden te verruimen maar 
dwingt hem tegelijk als cultureel ondernemer de markt te betreden. De 
overheid stelt in haar kunstbeleid economische overwegingen centraal. De 
creatieve industrie wordt zodoende de natuurlijke habitat van de kunstenaar 
en autonome vormen van kunstbeoefening worden gemarginaliseerd. In 
het kunstonderwijs resulteren deze ontwikkelingen in toenemende controle 
en bureaucratisering. De discussie over artistiek onderzoek weerspiegelt 
hier de spagaat waarin de hedendaagse kunstenaar zich bevindt. Bestaat 
artistiek onderzoek uit een kritische bevraging van de maatschappelijke 
werkelijkheid of moet het verstaan worden als onderdeel van de creatieve 
industrie? 
    Deze ontwikkelingen ondergraven een overtuigende legitimatie van de 
kunstacademie. Het door Schiller geformuleerde ideaal van algehele men-
selijke ontplooiing door middel van esthetische opvoeding dat deel is gaan 
uitmaken van het DNA van de kunstacademie, lijkt zijn betekenis te hebben 
verloren. De vraag is of dit ideaal – dat via het Bildungsbegrip op verschil-
lende manieren bleef doorwerken in de praktijk van het kunstonderwijs –  
definitief is achterhaald.
    Rancière maakt duidelijk dat dit niet het geval is al gebruikt hij een andere 
terminologie. Met het tot stand komen van het esthetische regime kan 
alles kunst worden. Leven en kunst zijn daarmee sterk met elkaar verweven 
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geraakt. Voor Rancière schuilt hierin een democratische logica. Het esthe-
tische regime veronderstelt een gemeenschappelijkheid – namelijk het 
zintuiglijk domein dat we delen – maar tegelijk wordt deze gemeenschap-
pelijkheid niet waar gemaakt. Dit bracht Schiller tot uitdrukking. Zijn notie 
van de esthetische opvoeding was gebaseerd op de “de zintuiglijke vervol-
making van een gemeenschappelijke menselijkheid die vooralsnog slechts 
als idee bestond”.663 Dit bepaalt de essentiële tegenstrijdigheid in het esthe-
tisch regime en dit conflict duurt voort tot op de dag van vandaag. De kunst 
beroept zich op haar autonomie maar is tegelijk betrokken op een gemeen-
schappelijke zintuiglijkheid. Volgens Rancière bepaalt deze tegenstrijdig-
heid de huidige situatie en een oplossing hiervoor is niet voorhanden. Juist 
daarom moeten heterogeniteit en dissensus aanhoudend gezocht worden. 
Dit is de taak van de kunst en daarom horen ze deel uit te maken van het 
curriculum van elke kunstacademie. Ze vertegenwoordigen een emancipa-
torische kracht. 
    In hun gedachtenbepaling over de toekomst zal de kunstacademie zich 
op de esthetische opvoeding moeten blijven beroepen om de relatie tussen 
kunstenveld en overheid, die haar bestaansgrond uitmaakt, weer op span-
ning te brengen. 

663 Rancière 2007, 40.
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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.   
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Summary
Between a Living and a Calling. 

The Academy between Art and State.

The first publicly funded art academy was established in 1563 in Florence. 
Artists and the state have a shared interest in the new academy. For artists, 
an accredited school marked an important leap forward in their efforts to 
break away from the existing guild system and to have art acknowledged as 
an autonomous profession. By facilitating an educational institution, the state 
hoped to gain the allegiance of the artists and use their work for representa-
tional purposes.
    This study researches the history and current state of the art academy as an 
institution resulting from the forces at play between the academy, the state, 
and the arts. The starting point is the shifting discourse on art and artistic 
practices. As such, the main question of this study is: how is the value of 
art education understood, and what changes is this understanding subject 
to? The notion of Bildung, more specifically Schiller’s concept of aesthetic 
Bildung, is the primary lens I use to examine the study of art. Already implicit 
in Vasari’s ideas on art, from the late eighteenth century onwards the notion 
of Bildung gained currency in the discourse practiced by both the artists and 
the state.
    In chapter 1, I discuss the circumstances leading up to the founding of the 
academy in Florence and how a century later the Académie Royale in Paris 
became the paragon of art education. In Italy, artists had been striving for a 
further professionalisation of their field and for higher social status for a con-
siderable time. Ghiberti’s, Alberti’s, and Leonardo’s theoretical work laid the 
theoretical foundations for this very endeavour. The artists’ interests largely 
ran parallel to the desire of those in power for appealing images that could 
justify their position. It was for this reason that Cosimo I de’ Medici allowed 
the establishment of the Accademia del Disegno. Additional factors also con-
tributed to this development. The fascination with ancient languages and cul-
tures gave rise to study groups that functioned as meeting places for scholars 
and artists. The emergence of mendicant orders led to the use of instruc-
tional and narrative imagery in religious teaching. In addition to drawing, 
the Accademia chiefly offered theoretical training. Artists distinguished 
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themselves from craftsmen by their intellectual knowledge. The competition 
between artists and guilds became political when the Paris academy acquired 
royal patronage from the French court. The Académie Royale de Peinture et 
de Sculpture (1648) served two goals: to glorify the king’s supreme power and 
to contribute to France’s economic policy. At the Paris academy theoretical 
education took centre stage as well, focussing mainly on Bellori’s classicist 
art theory. By the end of the seventeenth century a theoretical discussion 
unfolded, questioning to what degree strict rules ought to be followed in the 
arts. This discussion opened up new theoretical perspectives. In the second 
half of the eighteenth century, the number of art academies in Europe rapidly 
increased. The main reasons for this development were the greater impor-
tance assigned to education in general and the newly found economic bene-
fits of art. The prevailing art philosophy – neoclassicism – reaffirmed the Paris 
academy’s leading position. 
    Chapter 2 addresses the romantic art movement in Germany. The aim here 
is not to give a complete account of romantic art theory, but to clarify the 
concepts and ideas that have come to inform the discussion on art education 
since then. The chapter zooms in on the backdrop of the romantic revolt. How 
did the ideas of Heinse, Hamann, and Herder pave the way for the spiritual 
revolution of romanticism? Some of Kant’s concepts are also addressed, as 
his aesthetics were key to the advancement of romantic theory. Successively, 
Schiller’s main thoughts on art were discussed in Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1795). The objective of 
Schiller’s aesthetic theory was twofold. Seeking to embed Kant’s aesthetics 
historically and socially, he simultaneously aimed to define the aesthetic expe-
rience as a condition of freedom and self-determination. For Schiller, the aes-
thetic state was the epitome of humanity. Romantic theory developed in con-
tinuous discussion with Kant’s and Schiller’s aesthetic principles. Through the 
concepts of autonomy, expression, imagination, genius, and irony, the chapter 
elaborates the basics of romanticism. 
    In chapter 3, I discuss the developments of art education in the nine-
teenth century. As of then, the changing way in which artists have come 
to see themselves, as expressed in romantic theory, had not reached art 
education in practice. Representation and economic interests were still at 
the foundation of state-funded academies. However, romanticism certainly 
did reflect a change in the social realm. The modern artist was an exhib-
iting artist; he was a free agent on the art market. I illustrate romantic the-
ory’s limited effect on art education with the example of the Munich art 
academy. Increased social isolation and the exalted ideals of romantic art 
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theory led to the formation of groups. I zoom in on the Nazarenes, whose 
work, despite this group’s resistance to romanticism, could nonetheless be 
wielded for the state’s national interest.  
    The second half of the chapter provides an account of the developments 
within art education in France, the Netherlands, and England. In France, the 
strong classicist tradition and the exceptional alignment of private studios of 
prominent artists to the École des Beaux-Arts led to the preservation of the 
status quo. In the Netherlands, however, the emphasis was on the impor-
tance of drawing for its effect on the refinement of the people’s taste and the 
improvement of industrial products. Art education intended to spur national 
art was unfamiliar to the Dutch art tradition. It was not until the second half 
of the nineteenth century that romantic ideals began taking form there. Even 
then they had only a minimal part to play. In England, the state’s art educa-
tion policy remained conservative. Initiatives to change art education came 
from artists formed by romanticism. John Ruskin and William Morris being 
the most influential ones among them. 
    Chapter 4 explores the significance and influence of the Bauhaus. For art 
and design education, the Bauhaus was the most prominent alternative to 
the Académie Royale in Paris. The Bauhaus aimed to train artists to engage 
with pressing societal issues in order to be capable of bringing about funda-
mental change. As such, the Bauhaus became associated with existing reform 
initiatives such as the Kunstschulreform momevent and experimental private 
art schools. Gropius wanted to bring together art, crafts, and mechanical 
technique in one programme. This endeavour could only be fruitful if Kultur 
ideals were followed. In addition to the psychological training of the students, 
the formation of an Arbeitsgemeinschaft was pivotal. Gropius’ objective was 
twofold. The programme was designed to train artists to collaborate with 
others on production processes, as well as to give them a profound mental 
preparation which would serve to promote social transformation. Internal 
conflicts and political obstruction forced Gropius to move the institute to 
Dessau and make reforms. He eventually withdrew from the Bauhaus in 1927, 
and the institute changed course. A design programme for standardised pro-
duction processes replaces the concept of an integrated art academy. The 
chapter’s final paragraphs discuss the significance of the Bauhaus experiment 
and the example it set. The influence of former Bauhäusler in the United 
States is discussed, as well as the way its philosophy reverberated in East and 
West Germany after World War II. 
    In chapter 5, I give an account of the cultural and art educational policy in 
the Netherlands in the twentieth century. Before 1945, the Netherlands did 
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not provide state funding for the arts and as such did not exhibit any particular 
interest in art education either. Art and culture largely remained individual 
affairs. Art education – with the exception of the Rijksakademie – was regarded 
as vocational, concerned with practical skills and industry rather than with 
culture. The Bauhaus experiment found little response in Dutch art education. 
However, in 1945 the government initiated an active arts and culture policy, 
which had consequences for art education too. A thirst for artistic renewal 
was felt among young artists, and the romantic notions and other processes 
described in earlier chapters came into play. This raised the question of 
whether art education should be granted a special status. The main issue in 
all art policy reports published since 1950 was how the state legitimises its art 
policy. On what basis could the government justify collective support for the 
arts? And how did this affect the social significance of art education? In the 
early 1980s, the art policy was revised, marking the beginning of far-reaching 
reforms in the system of art education. The report ‘Beroep Kunstenaar’, pub-
lished in 1999, would set the norm for the government’s future policy. From 
then on, the debate on art and art practices would be shaped by economic 
terminology.
    In chapter 6, I discuss the reorganisation of art education from the early 
twenty-first century onwards, and the new tension emerging between art 
practices, the state, and the academy. The central question in this chapter 
is whether the ideals related to the notion of Bildung are still relevant. 
Neoliberal thought and the Bologna Process have shifted the context in 
which the discussion on art education takes place. The notion of creativity 
is key here, and I link it to art practices, government policy and art educa-
tion. In art, the dividing lines between disciplines are fading. Artists seek 
collaboration outside the artistic domain. As a result, hybrid artistic prac-
tices are emerging. The government remains primarily concerned with the 
economic benefits of art. Economic language shapes the thinking on the 
subject of art education, with the notion of the ‘creative industry’ at its core. 
In educational programmes, artistic research sparks particular interest. 
In what way can practice-based research broaden our understanding of 
reality? Taking into account all these developments from the past decades, 
the question arises of whether the notion of Bildung still holds any signifi-
cance. The answer to this question is found through the thinking of Schiller 
and Rancière. I point out that Rancière takes up important thoughts from 
Schiller, while diverging from his perspective on essential points. According 
to Rancière, art articulates a struggle that needs to be followed through in 
an undying pursuit of emancipation. 
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Kunstacademies bevinden zich sinds het ontstaan 
in een spanningsveld. Als opleidingsinstituut voor 
beeldende kunstenaars dragen ze het kunstbegrip 
uit dat op dat moment binnen de kunstwereld als 
dominant geldt, terwijl ze zich als staatsgefinancierde 
instellingen ook moeten richten naar de rol en functie 
die de overheid haar toedicht. Beide belangen hoeven 
niet parallel te lopen. De geschiedenis laat zien dat 
dit maar sporadisch het geval is geweest. De vraag 
is hoe het belang van het kunstonderwijs sinds de 
eerste academie – opgericht in 1563 in Florence 
– wordt begrepen en welke veranderingen daarin 
zijn opgetreden. Vanuit welke visie en met welke 
begrippen wordt in de betrokken domeinen over de 
betekenis van kunst en kunstonderwijs nagedacht.
Deze studie laat zien hoe de visie op het maatschap-
pelijke belang van onderwijs in de beeldende kunst in 
de loop der tijd is veranderd. Daarbij gaat het niet in 
de eerste plaats om de ontwikkelingen van educatieve, 
sociale of politieke aard, maar om het veranderende 
discours over kunstenaarschap en kunst.  
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