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Voor een goed begrip van wat kunstonderzoek inhoudt, is het van belang in te gaan

op de voor de kunsten karakteristieke spanningsverhouding en wisselwerking tussen

artistieke praktijk en theoretische reflectie. De verschillende opvattingen die je zoal

tegenkomt over theorie en praktijk in de kunsten zijn te onderscheiden met behulp

van vier (ideaaltypische en elkaar niet uitsluitende) gezichtspunten. 

Het instrumentele gezichtspunt is de opvatting dat de (kunst)theorie het schep-

pingsproces of de uitvoeringspraktijk in de kunsten dient. Deze opvatting, die in het

kunstvakonderwijs domineert, betreft allereerst een begrip van ‘theorie’ dat als

technische vakleer omschreven kan worden. Iedere kunstdiscipline kent zo haar

‘theorie’: de (theoretische) kennis van het metier die voor de uitoefening van de

betreffende kunstvorm vereist is; bijvoorbeeld de theorie van de montage in de

film, de harmonie- en contrapuntleer in de muziek, de psychotechniek van

Stanislavski in het theater. Maar bij het instrumentele gezichtspunt ten aanzien van

theorie gaat het niet alleen om de technische knowhow en de vakleer die vaak

theorie wordt genoemd, maar ook, ruimer, om theorie of theoretisch onderzoek dat

een explorerend of toegepast karakter heeft. Bijvoorbeeld onderzoek naar een

bepaald materiaalgebruik in de beeldende kunst, dramaturgisch onderzoek naar een

te spelen theatertekst. Ook valt te denken aan de actuele hype van het toepassen

van inzichten uit de informatietechnologie in de kunstpraktijk. Steeds weer gaat het

ook hier om theorie of theoretisch onderzoek dat in dienst staat van de kunstprak-

tijk. De theorie levert als het ware het gereedschap en de materiaalkennis die tijdens

het kunstproces of in het kunstproduct worden aangewend.

Het interpretatieve gezichtspunt betreft de opvatting dat theorie reflectie op,

kennis van en inzicht in kunstpraktijken en -producten biedt. Dit behoort van

oudsher tot het domein van de kunstwetenschappen (theaterwetenschap, muziek-

wetenschap en dergelijke), die met een zekere (theoretische!) distantie tot de

concrete praktijk het begrip van die praktijk (‘achteraf’) dienen. Theorie in deze zin

omvat in principe iedere vorm van reflectie op kunstwerken, kunstproductie en

kunstreceptie die verder gaat dan kennis van het metier. Deze reflectie heeft school

De strijd der faculteiten
Over zin en onzin van onderzoek in de kunsten

In kunst belichaamde kennis is van een andere orde dan reguliere

wetenschappelijke kennis. Dit levert echter nog geen rechtvaardiging

voor een eigen methode van onderzoek. Maar kunstonderzoek en

wetenschappelijk onderzoek zijn, hoewel ongelijksoortig, wel

gelijkwaardig, en verdienen daarom gelijke kansen.

Henk Borgdorff

zonder al te veel relativistisch voorbehoud te

verrijken. Schoonheid en waarheid hebben ieder

afzonderlijk hun betekenis. Dat moet vooral zo

blijven.  

Paul Dikker is beeldend kunstenaar en politicoloog.

die een keurmerk voor het ‘echte’ kunstenaar-

schap. Laten wetenschappers zich met de

hoogste pretenties blijven inspannen om univer-
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Een beperkte opvatting Tegenwoordig wordt vaak gepleit voor de toenadering van

kunst en wetenschap – in onderwijs en onderzoek. Maar niettegenstaande de

onderkende raakvlakken en overlappingen tussen beide werelden wordt er ook

regelmatig gewezen op de (theoretische en institutionele) eigensoortigheid van het

onderzoek in de kunsten ten opzichte van het wetenschappelijk onderzoek. Daarbij

wordt de volgende legitimatie gegeven: hoewel de institutionele scheiding tussen

wetenschappelijk onderwijs en kunstonderwijs onnatuurlijk is en geen recht doet

aan een praktijk waar denken en doen zijn verweven, is de band met de kunstpraktijk

aan de academies en vakopleidingen direct. De kunstpraktijk is als het ware ‘in huis’,

belichaamd door de kunstenaars die er doceren, en door het praktijkonderwijs dat er

wordt verzorgd. Daar komt bij dat door het overwegend historische karakter van de

traditionele kunstwetenschappen de aandacht daar voor eigentijdse kunst, en (dus)

ook voor het maakproces in de kunsten, zeer beperkt is, terwijl deze juist – in

onderwijs en onderzoek – centraal staan bij de kunstvakopleidingen. En juist door de

nabijheid van de actuele kunstpraktijk kunnen onderzoek en theorievorming aan

academies en werkplaatsen – zo wordt terecht gesteld – een bijdrage leveren aan de

praktijk van en het discours over kunst.

De eigensoortigheid van kunstonderzoek is tevens inzet van een discussie, die ook

internationaal wordt gevoerd1, over de mate waarin dit onderzoek zich moet richten

naar de mores die in de universitaire wereld, in het wetenschappelijk onderzoek,

gelden ten aanzien van bijvoorbeeld methodologie, controleerbaarheid, herhaal-

baarheid en verslaglegging van het onderzoek. De meningen hierover worden voor

een belangrijk deel gevoed door opvattingen en misverstanden omtrent de

vermeende eigenheid van de methoden van kunstonderzoek. Mijn stelling is dat

met de erkenning van het feit dat de in kunst belichaamde kennis van een andere

orde is dan, laten we zeggen, meer reguliere wetenschappelijke kennis, nog geen

uitspraak gedaan is over de methoden waarmee deze kennis aangeboord, ontsloten

en overgedragen kan worden.

Zowel zij die een toenadering van kunstonderzoek en wetenschappelijk onderzoek

verwelkomen als zij die zich tegen zo’n toenadering verzetten, getuigen dan dikwijls

van een beperkt (om niet te zeggen kortzichtig) inzicht in de pluriformiteit van

methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek. De beperkte weten-

schapsopvatting die vaak in beide gevallen gehuldigd wordt, is de empirisch-deduc-

tieve, en dan nog in een achterhaalde empiricistische karikatuur, waarbij de ene

partij het experiment in de kunsten vergelijkt met de proefneming in het laborato-

rium, en de andere partij, juist vanwege de vermeend benauwende kaders die het

science-model stelt, zich tegen zo’n inperking teweerstelt. 

Het is overigens niet zo verwonderlijk dat recente wetenschapstheoretische

inzichten, die hebben geleid tot een ‘liberalisering’ en pluriformering van benade-

ringen in de wetenschap, en tot bijvoorbeeld een relativering van de ‘fact-value

dichotomy’ (Putnam), aan beide partijen voorbijgegaan zijn. De meeste voor- en

tegenstanders die zich roeren komen uit de wereld van de vakopleidingen en acade-

mies, en zijn op dit gebied nog niet voldoende geïnformeerd.

In het scheppingsproces,

in de artistieke praktijk

en in het kunstwerk zelf

ligt weten besloten dat

de horizon van het

bestaande tegelijk vormt

en verruimt

gemaakt in de ‘grote theorieën van de geesteswetenschappen’: hermeneutiek,

structuralisme, semiotiek, deconstructie, pragmatisme, kritische theorie, en wat

dies meer zij. Nu staat in de context van vakopleidingen, kunstacademies en werk-

plaatsen het onderzoek in de kunsten, en niet naar de kunsten, centraal. Dit practice-

based onderzoek zou echter niet los mogen staan van theoretische reflecties zoals

hier bedoeld. Het filosofisch-esthetisch, historisch-hermeneutisch, re- of deconstru-

erend, in het algemeen contextualiserend begrip van kunstprocessen en producten

is onderdeel (of zou onderdeel moeten zijn) van het artistieke onderzoek. In dit

verband is reeds door velen op het belang van ‘cultural studies’ gewezen. 

Geen ‘onschuldige’ theorie en praktijk Terwijl met het interpretatieve

gezichtspunt in zekere zin het ‘wereldontsluitende’ karakter van kunsttheorie en 

-onderzoek wordt benadrukt, wijst het performatieve gezichtspunt op het

‘wereldconstituerende’ karakter ervan. Met dit (metatheoretische) gezichtspunt

doel ik op het feit dat theorie zélf een praktijk is, zélf iets teweegbrengt, en dat de

theoretische opstelling altijd ook de praktijken waarnaar zij zich richt, mede

maakt tot wat zij zijn. Of het nu gaat om de theorie van het centraal perspectief,

de klassieke retorica, de twaalftoonstechniek of de seriële ‘set’-theorie, of om

inzichten in de culturele betekenis of het maatschappelijk functioneren van kunst,

de performatieve kracht van theorie verandert niet alleen de wijze waarop wij de

kunst en de wereld zien, maar maakt deze tevens tot wat zij zijn. Het gaat hierbij

om het metatheoretische inzicht dat theorie niet ‘onschuldig’ is, en dat het

eerder beschreven instrumentele gezichtspunt, maar ook de daarna geschetste

theoretische distantie met betrekking tot kunst, tot een begrip ervan leidt dat

zelf een voedingsbodem en vertrekpunt vormt voor nieuwe praktijken en

producten.

Het immanente gezichtspunt ten slotte betreft het gegeven dat er tevens geen

‘onschuldige’ praktijk bestaat. Onder andere handelingstheorie, fenomenologie en

wetenschapsfilosofie leren ons dat iedere praktijk, ieder menselijk handelen theorie-

geladen is. Een naïeve praktijk bestaat in deze zin niet. Een praktijk is ‘gesedimen-

teerde geest’ (Adorno); in praktijken zijn namelijk begrippen, theorieën en inzichten

belichaamd. En in kunstpraktijken ook letterlijk: er bestaan geen praktijken en mate-

rialen in de kunsten die niet doordrenkt zijn van ervaringen, geschiedenissen en

opvattingen. Voor de kunsten geldt dan bovendien dat de in hun media beli-

chaamde kennis en ervaringen altijd ook voor een deel aan verwoording, aan ‘ver-

taling’, ontsnappen. Vanaf Baumgarten tot Adorno en Derrida is dat ook in de wijs-

gerige esthetica onderkend. Deze eigensoortigheid van kennis in de kunst mag er

dus niet toe verleiden de kunstpraktijk tegenover de kunsttheorie te plaatsen. Doen

is ook denken, zij het een bijzondere vorm van denken. Kunstpraktijk en theoreti-

sche reflectie hebben met elkaar gemeen dat beide zich verhouden tot het

bestaande; kennis in kunst is echter altijd ook in materiaal en vorm belichaamde

kennis. In het scheppingsproces, in de artistieke praktijk en in het kunstwerk zelf ligt

weten besloten dat de horizon van het bestaande tegelijk vormt en verruimt; niet

discursief, maar auditief, visueel en tactiel, esthetisch, expressief en emotief. Dit

‘weten van de kunst’ is onderwerp en deels ook uitkomst van het kunstonderzoek

zoals hier bedoeld. 

192

Boekman 58/59   2004 Kunstacademie en wetenschap

In de context van

vakopleidingen,

kunstacademies en

werkplaatsen staat het

‘practice-based’

onderzoek centraal. Dit

zou echter niet los

mogen staan van

theoretische reflecties

De beperkte

wetenschapsopvatting

die vaak gehuldigd

wordt, is de empirisch-

deductieve, en dan nog in

een achterhaalde

empiristische karikatuur

Boekman_58_59  08-11-2004  14:34  Pagina 192



195

Boekman 58/59   2004 Kunstacademie en wetenschap

baar bestanddeel ervan. Een kritische reflectie op en een documentatie van het

onderzoeksproces in discursieve vorm moeten tevens onderdeel zijn van het onder-

zoeksresultaat. De onderzoeker heeft ten opzichte van de onderzoeksgemeenschap

de verplichting het onderzoek te situeren en het proces en het resultaat volgens

gebruikelijke standaarden inzichtelijk te maken.

Gelijke kansen In 1798 publiceerde Immanuel Kant het pamflet Der Streit der

Fakultäten. Hierin werd de emancipatie van de zogenoemde ‘lagere faculteiten’ ten

opzichte van de ‘hogere faculteiten’ bepleit. De lagere faculteiten, waarin onder

andere de natuurwetenschappen, de letteren en de wijsbegeerte waren

ondergebracht, leidden in die tijd op tot de meestergraad, terwijl de hogere

faculteiten – met theologie, recht en medicijnen – uitzicht boden op een doctoraat.

Deze laatste faculteiten waren verantwoording schuldig aan kerk of staat, zoals tot

op de dag van vandaag de godsdienstoefening, de rechtspraak en de

gezondheidszorg een zaak zijn van kerkelijke of wereldlijke overheden die toezicht

houden op de uitoefening van het vak en de professie beschermen.

De pogingen van de overheid aan het eind van de achttiende eeuw om zich inhou-

delijk te bemoeien met Kants wijsgerige geschrift Religion innerhalb der Grenzen der

blossen Vernunft uit 1794, waren aanleiding voor Kant zich teweer te stellen tegen

deze inmenging, en met kracht te pleiten voor de vrijheid van onderzoek in de

lagere faculteiten, die niet in de eerste plaats beroepsgericht waren, maar zuiver

wetenschappelijk onderzoek voorstonden.

Het pleidooi van Kant heeft bijgedragen aan het intellectuele klimaat waarin de

oprichting van de Friedrich Wilhelm (later: Humboldt) Universiteit in Berlijn in 1809

mogelijk werd. Hierin werd niet alleen de vrijheid van onderzoek institutioneel

bekrachtigd, maar werd tevens aan de lagere faculteiten het recht verleend op te

leiden tot de doctorsgraad. Het is nu tijd om in die traditie een vergelijkbaar plei-

dooi te houden voor de emancipatie van wat als geuzennaam de ‘laagste faculteit’

kan heten, die van het kunstonderwijs en onderzoek. 

Zoals ook in de wetenschappelijke wereld de impliciete hiërarchie tussen funda-

menteel onderzoek en toegepast onderzoek al enige tijd is verlaten – met als

getuige de omdoping van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk

Onderzoek (ZWO) tot Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

(NWO) – moet nu ook het onderzoek in de kunsten (in de context van het kunst-

onderwijs) gelijke kansen krijgen. In het verlengde hiervan wordt het tijd dat de

Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) haar oude naam terug krijgt: het

Koninklijk Nederlandsch Instituut voor Wetenschappen, Letterkunde en Schoone

Kunsten, waarin tot uitdrukking komt dat wetenschap en kunst een weliswaar onge-

lijksoortige maar even belangrijke bijdrage aan onze cultuur leveren.

Concreet betekent dit ten eerste dat eerste en tweede geldstromen ook openge-

steld worden voor het onderzoek in de kunsten zoals hier bedoeld. Dat wil zeggen

dat de structurele financiering van onderzoek in het kunstonderwijs – nu zeer

beperkt in het lectorenfonds ondergebracht – wordt verruimd en op gelijke hoogte

wordt gebracht met die in het wetenschappelijk onderwijs, en dat vanuit het kunst-

onderwijs ook meegedongen kan worden naar NWO subsidies, aio-plaatsen kunnen

worden gecreëerd en beoordelingscommissies worden bemenst. Daarnaast moet

Het artistieke proces of

product moet

substantieel onderdeel

zijn van het onderzoek en

ten minste één artistieke

productie of presentatie

moet deel uitmaken van

het onderzoeksresultaat

Een eigen plaats Wanneer dan de vraag wordt gesteld naar de eigen plaats en

hoedanigheid van kunstonderzoek moet niet naar het conflict worden gezocht met

het proefondervindelijk empirisch-deductief onderzoek in de exacte

wetenschappen, of met het maatschappelijk betrokken empirisch-descriptief

onderzoek in de sociale wetenschappen, of met het cultuuranalytisch, esthetisch of

kritisch-hermeneutisch interpretatief onderzoek in de geesteswetenschappen. Maar

ook een eenzijdige aanvaarding van hetzij het ‘natural science’-model, hetzij het

‘social science’-model of het ‘humanities’-model, zoals soms in Nederland

aangetroffen kan worden, leidt tot een verkort begrip van wat er in de kunst

omgaat. Dat de verschillende benaderingen van kunstproducten en kunstprocessen

ieder wel hun eigen recht en plaats hebben wordt overigens ook weerspiegeld in de

verschillende leeropdrachten van de lectoren die zich in de context van het

kunstonderwijs sinds kort met onderzoek bezighouden.

Zowel het experiment in de praktijk, als de reflectie op de praktijk en de interpre-

tatie van de praktijk kunnen deel uitmaken van het onderzoek in de kunsten zoals

hier bedoeld. De eigen plaats en hoedanigheid van kunstonderzoek wordt voor een

deel gelegitimeerd door de vier eerder besproken gezichtspunten ten aanzien van

theorie en praktijk in de kunsten en door de institutionele verwevenheid van theorie

en praktijk aan de academies. Deze eigen plaats wordt meer in het bijzonder gelegi-

timeerd door de eigen aard van ‘kennis in de kunst’, en door de wijze waarop de

resultaten van het kunstonderzoek worden gearticuleerd en gecommuniceerd.

Wanneer we de vertrouwde kaders van werkanalyse, productieanalyse en recep-

tieanalyse uit het onderzoek naar de kunsten transporteren naar het onderzoek in en

door de kunsten, wordt de afstand tot het object van onderzoek zodanig verkleind

dat het kunstwerk, het maakproces en de betekenende context zelf tot constitue-

rende bestanddelen van het onderzoek worden. In het medium zelf – in het schep-

pingsproces, in het kunstwerk en in de werking ervan – ontsluiten en constitueren

zich perspectieven, verschuiven horizonten en worden verschillen gearticuleerd. Het

eigen karakter van kunstonderzoek moet worden gelokaliseerd in de cognitieve én

artistieke articulatie van die tegelijk normatieve, expressieve en affectieve wereld-

ontsluiting en wereldconstitutie, waarmee ons bestaan in moreel, psychisch en

sociaal opzicht als het ware in beweging wordt gebracht.

Uit deze afbakening van het onderzoek in de kunsten, tussen abstract kennen en

instrumenteel kunnen, leid ik – als voorzet voor verdere discussie – een aantal

aanbevelingen voor het doen van zulk onderzoek af.

Allereerst moet het artistieke proces of product substantieel onderdeel zijn van

het onderzoek en moeten een of meerdere artistieke producties of presentaties deel

uitmaken van het onderzoeksresultaat. Dergelijk onderzoek moet leiden tot vergro-

ting van kennis en begrip van het probleemgebied, en niet alleen van het gekozen

object. (Een practice-based onderzoek naar en door een theatervoorstelling over het

multiculturele drama moet zich in ieder geval verhouden tot drama, en niet alleen

tot het multiculturele.) Daarbij is de keuze van methoden van onderzoek vrij en

afhankelijk van de onderzoeksvraag. De eerder geschetste methodepluriformiteit is

echter altijd aanvullend op de inzet van het medium zelf. De resultaten van onder-

zoek moeten cognitief én artistiek worden ontsloten en overgedragen, waarbij het

artistieke resultaat niet slechts een illustratie is bij het onderzoek, maar een onmis-
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Tot op de dag van vandaag wordt het denken over beeldende kunst gedomineerd

door het kunsthistorische denkmodel. Er wordt daarbij klakkeloos uitgegaan van

een duidelijke en scherpe tweedeling: aan de ene kant zijn er de kunstenaars die min

of meer onbewust artistieke producten voortbrengen, en aan de andere kant zijn er

de externe deskundigen (oftewel de kunsthistorici) die vervolgens de interpretatiek-

aders aanreiken van waaruit de kunstzinnige productie begrepen dient te worden.

De afgelopen decennia leverden standaardwerken als Kunst en illusie van Gombrich

en Waarheid en methode van Gadamer een methodologische onderbouwing voor

deze welhaast dogmatische vorm van kunsthistorische hermeneutiek.1

Zo beschrijft Gadamer de ontmoeting met beeldende kunst als een ervaring die

overeenkomt met het aandachtig lezen van een brief. Er bestaat daarbij immers ook

een bepaalde verwachting omtrent de betekenis. En ofschoon Gadamer zich wel

degelijk rekenschap geeft van de tijdsgebondenheid (de zogenaamde horizon die

gedeeld moet worden) van iedere interpretatie en de gesitueerdheid van de mense-

lijke kennis, is het voor hem uiteindelijk toch mogelijk ten overstaan van een kunst-

werk op een bepaald moment de meest juiste betekenis vast te stellen. 

Iets soortgelijks zien we in het genoemde werk van Gombrich. Ook daar heel veel

relativerende woorden over het conventionele karakter van de representatie en over

de belangrijke rol die de waarnemer speelt in de totstandkoming van het bedoelde

begrip van het beeld (‘the eye of the beholder’), maar ondanks dat alles kan

adequaat kunsthistorisch onderzoek ook volgens Gombrich uiteindelijk wel degelijk

aangeven wat iconografisch bezien de meest exacte betekenis van een bepaald

beeld is.2 Het artistieke beeld is in het perspectief van deze kunsthistorische herme-

neutiek dus eigenlijk niet veel meer dan een substituut van een betekenis. 

De actuele praktijk van de beeldende kunst maakt echter duidelijk dat de tijd

inmiddels meer dan rijp is om dit monolithische, kadrerende, binaire kunsthistori-

sche denken in termen van waarheid (de hermeneutische methode) en illusie (het

beeldend scheppen) tot volstrekt achterhaald te verklaren. Deze praktijk van de

kunst maakt bovendien duidelijk dat ‘kunst’ en ‘methode’ thans op een nieuwe,

constructieve wijze kunnen samenkomen. In deze verbintenis lijkt het accent zich te

Kunst en methode

In de artistieke praktijk is het accent de laatste decennia verplaatst

van de gerichtheid op betekenisvolle eindproducten naar een

laboratoriumachtige omgeving die nieuwe vormen van ervaring en

kennis verkent. Maar hoe worden object en methode van artistiek

onderzoek bepaald? Wie wil promoveren aan de kunstacademie, zal

zich daarin moeten verdiepen.

Henk Slagerhet nu ook voor de ‘laagste faculteit’ mogelijk zijn om bekostigde practice-based

masteropleidingen en promotietrajecten in de kunsten in te richten.

Er bestaat geen waardehiërarchie tussen de faculteiten (vermogens) van de

menselijke geest. De institutionele faculteiten waarin die menselijke vermogens

worden aangesproken en benut, dienen gelijk behandeld te worden.

Henk Borgdorff is lector 
Kunsttheorie en onderzoek 
aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. 

1 Zie onder meer: Davies 2002,

Dallow 2002, Bauer 2001. Voor

de discussie in het Verenigd

Koninkrijk zie verder: UK Council

for Graduate Education 1997 en

2001; Report of the Review of

Arts and Humanities Research

Funding, 2002; Practice as

Research: regulations, protocols

and guidelines 2003; Arts and

Humanities Research Board

2003.
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