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Bewogen decennium De vraag naar samenwerking tussen de kunstacademie en

de universiteit, tussen instituten zoals de Jan van Eyck Academie en de universiteit,

heeft een geschiedenis. Het afgelopen decennium is specifiek op het vlak van de

verhouding tussen de universiteit en ‘andere’ instituten bijzonder bewogen

geweest. Ik zal me hier beperken tot de situatie in Vlaanderen, omdat ik deze de

afgelopen tien jaar van zeer nabij gevolgd heb, en omdat de geschiedenis in

Nederland niet helemaal dezelfde is.2 De ontwikkelingen in Vlaanderen vertonen

echter op zijn minst vele gelijkenissen met die in Nederland, en de gelijkenissen

dreigen almaar sterker te worden. Als ik vooral op Vlaanderen focus, dan wil ik

daarmee ook aangeven dat in mijn bijdrage méér dan alleen het belang van de Jan

van Eyck en meer dan alleen de relatie tussen de Jan van Eyck en de universiteit op

het spel staan. Vlaanderen is een casus waaruit we ‘in het algemeen’ – en ook buiten

Vlaanderen – iets kunnen leren.

Wat heeft zich de afgelopen tien jaar in Vlaanderen voorgedaan? Op 30 juni 1993

werd in de Vlaamse Raad (het Vlaamse parlement) het ‘decreet betreffende de

hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap’ aangenomen. Deze wet beoogde een

sterkere profilering en een hogere kwaliteit van het hoger onderwijs. In dat kader

opteerde men voor een duidelijke organisatie en structuur van het hoger onderwijs,

en wilde men in een efficiënte interne en externe kwaliteitsbewaking voorzien. Het

decreet verleende meer autonomie en verantwoordelijkheid aan de hogescholen.

Dit laatste gebeurde door de invoering van de enveloppefinanciering en een verre-

gaande deregulering. Met het decreet wilde de Vlaamse wetgever bovendien het

budget voor hoger onderwijs beheersbaar maken. Schaalvergroting en samenwer-

kingsakkoorden moesten ervoor zorgen dat de middelen voortaan efficiënter

zouden worden aangewend.

Het hoge woord is eruit: schaalvergroting. Met zachte of minder zachte hand

werden de hogescholen, waaronder de toenmalige kunstacademies, in de richting

van collega-instellingen – andere hogescholen – geduwd. Tot grote ergernis van de

kunstacademies: hun personeelskader was op dat moment immers het ruimst

bemeten. Op enkele kunstacademies na die hun autonomie wilden en konden

bewaren, zijn de kunstacademies volledig opgegaan in de hogeschoolkoepels. De

gevolgen voor de kunstacademies laten zich raden. Het is sindsdien knokken voor

het behoud of een zo gering mogelijke reductie van de financiële middelen en het

eigen pedagogische project.

Al in 1991 was in de Vlaamse Raad een ander decreet goedgekeurd, het zoge-

naamde Hogeschooldecreet. Dit decreet bepaalde niet alleen dat de Vlaamse hoge-

scholen voortaan ‘hoger onderwijs van academisch niveau’ dienden te organiseren;

het gaf ook de andere opdrachten van het hoger onderwijs aan, met name ‘het

projectmatig wetenschappelijk onderzoek in het kader van een samenwerking met

de universiteiten of derden en de maatschappelijke dienstverlening’. De hoge-

scholen of de hogeschoolconglomeraten werd dus vriendelijk verzocht samenwer-

kingsprojecten op te zetten met de universiteit. Van deze samenwerking is niet
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Vooraleer de relatie tussen de universiteit en de Jan van Eyck Academie te schetsen,

moet ik eerst de Jan van Eyck zelf voorstellen. De Jan van Eyck Academie is een insti-

tuut voor onderzoek en productie op de terreinen beeldende kunst, ontwerpen en

theorie. De Jan van Eyck stelt zowel individuen als instellingen in de gelegenheid

onderzoeks- of productievoorstellen in te dienen – dit is de receptieve werking van

het instituut. Als residency center biedt de Jan van Eyck de nodige artistieke, techni-

sche en facilitaire randvoorwaarden op maat. Het instituut ontwikkelt tevens

contacten met externe partners opdat deze onderzoeksprojecten of producties

kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast initieert de Jan van Eyck zelf ook onder-

zoeksprojecten die zowel door interne als speciaal daartoe gerekruteerde onderzoe-

kers en mogelijk ook in samenwerking met externe partners worden uitgewerkt –

dit is de proactieve werking van het instituut.

In deze beknopte omschrijving van de positiebepaling van de Jan van Eyck zijn

meermaals de termen ‘onderzoek’ en ‘productie’ gevallen. Onderzoek en productie

zijn inderdaad de centrale taken van de Jan van Eyck, zoals ook al blijkt uit de onder-

titel van de academie: ‘post-academisch instituut voor onderzoek en productie op

de terreinen beeldende kunst, ontwerpen en theorie’. Daarnaast moeten nog twee

andere, afgeleide taken worden genoemd: presentatie en discussie. De Jan van Eyck

is een ‘open’ instituut dat de lopende en gefinaliseerde onderzoeksprojecten en

producties presenteert en ter discussie stelt. Die openheid is niet alleen voor de

onmiddellijke en verre buitenwereld van het instituut een belangrijke zaak, maar

eerst en vooral voor de Jan van Eyck zelf: externe feedback op de onderzoeken en

producties komt deze projecten ten goede. Dát is de inzet van de open attitude die

de Jan van Eyck op elk niveau van de organisatie kenmerkt.1

182 Een al te dwingende uitnodiging
Kunstinstituten en universiteit moeten verschillen in stand houden

De opvatting van onderzoek die een postacademisch instituut als de

Jan van Eyck Academie erop nahoudt, verdient een eigen, autonome

plaats. De vraag waarom de Jan van Eyck Academie niet in de

bachelor-master-PhD-structuur moet worden opgenomen is dan ook

verkeerd. Belangrijker is waar die vraag vandaan komt. Hoewel er

voldoende redenen zijn om de verschillen tussen universiteit of

hogeschool en een instituut als de Jan van Eyck Academie in stand te

houden, is er iets te zeggen voor samenwerking tussen deze

verschillende instellingen.
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zijn er opleidingsonderdelen in de kunstdepartementen die kwantitatief benaderd

kunnen worden of die op een uniforme wijze geëvalueerd kunnen worden, maar het

werk in het atelier is dat toch bij uitstek niet? Een kunstwerk of een maakproces

‘punten’ geven heeft geen enkele zin! Een uniforme en kwantificeerbare aanpak

biedt geen enkele meerwaarde voor de kunstdepartementen. Integendeel, met zo’n

aanpak dreigt het ‘bijzondere’ van het werk van kunstdepartementen verloren te

gaan.

Waarom zouden kunstenaars bachelors, masters of doctors moeten worden? Een

retorische vraag waarop ik graag een gelijkaardige vraag laat volgen van Jon

Thompson, kunstenaar en theoreticus: ‘Waarom zou een volledig geëngageerde

kunstenaar die die naam waard is, van welke leeftijd dan ook, terug willen naar een

universiteit of kunstacademie om zes jaar te studeren voor een “op de praktijk geba-

seerde” PhD-graad?’ (Thompson 2000, 35). Een vraag waarop ik tot nog toe enkel

een tautologisch antwoord heb gekregen. Het antwoord luidt dat de kunstacade-

mies doctoren nodig hebben om de studenten op te leiden tot bachelors en

masters. Een omkering die van grenzeloze intellectuele luiheid getuigt! Een andere

repliek, nog bedenkelijker dan de vorige, luidt dat de academisering van het kunst-

onderwijs ‘toch geen kwaad kan’ – dat wordt immers ‘bewezen’ in landen waar die

academisering het verst gevorderd is, in Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Jon

Thompson bestrijdt deze these in de meest uitgesproken bewoordingen. Hij schrijft

het volgende over de situatie in Engeland: ‘Nu de kunstdepartementen in bed liggen

met de universiteiten en de universiteiten fiscale maatregelen nemen en de regels

bepalen met betrekking tot het praktisch kunstonderwijs, zitten wij, de kunstbeoe-

fenaars, met onze rug tegen de institutionele muur, en worden de waarden die in de

praktijk besloten liggen ter discussie gesteld’ (Ibid., 38-39).

Het antwoord op de vraag waarom een instituut als de Jan van Eyck Academie niet

wil worden opgenomen in het universitaire systeem, is in verregaande mate bepaald

door het voorgaande. Een keuze voor onafhankelijkheid is in de eerste plaats een

weigering om de in de universiteit gefabriceerde (normatieve) kaders over te

nemen. De universitaire normen moeten worden geweigerd omdat ze eenvou-

digweg niets te maken hebben met de praktijk van het maken van kunst, en wellicht

zelfs het maken van kunst op een ongunstige wijze beïnvloeden. Niet alleen de

universitaire standaardisering, maar elke vorm van normering of formattering moet

worden afgewezen. En die weigering van formats heeft betrekking op alle aspecten

van de kunst, zowel wat onderzoek als wat productie betreft. Onderzoek, omdat de

Jan van Eyck zich bijvoorbeeld niet beperkt tot een vooropgestelde methodologie.

Productie, omdat de Jan van Eyck geen enkele productievorm uitsluit (en ook niet

één type productie – het proefschrift – vooropstelt). De weigering om bestaande

normatieve systemen over te nemen, impliceert dat ook de ermee gepaard gaande

titels (bachelor/master/doctor) van de hand worden gewezen. De Jan van Eyck

Academie reikt geen diploma’s uit. Elk project wordt op zijn eigen verdiensten

beoordeeld. 

De overleggende kunstenaar Het grote probleem is dat de kunstinstituties zelf

te weinig in staat zijn gebleken de vinger te leggen op wat hun ‘werk’ is. Al die
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wordt

zoveel, wellicht zelfs niets gekomen. Pas met de beruchte Bologna-hervorming – de

introductie van de bachelor-masterstructuur in de universiteiten én de hogescholen

– is deze samenwerking niet alleen een stapje dichterbij gekomen, ze is – althans in

Vlaanderen – een heuse verplichting. De hogeschoolkoepels en de enkele hoge-

scholen die tot nog toe autonoom waren gebleven, werden verplicht om associatie-

verdragen te sluiten met een universiteit naar keuze. In werkelijkheid zijn het de

universiteiten geweest die op jacht zijn gegaan om zo veel mogelijk hogescholen

aan zich te binden. Nu de hele hogeschoolkoek verdeeld is, is duidelijk geworden

dat de Katholieke Universiteit van Leuven als grote overwinnaar uit de bus is

gekomen…

De universiteit is niet alleen expansief; in de universiteit triomfeert een manier van

denken en handelen die ook buiten de muren van de universiteit bijzonder domi-

nant is en almaar dominanter wordt. Normering, formattering en kwantificering zijn

de pijlers van dit model. Voor deze uniformering heeft de universiteit geldige

pasmunt: het is een van de voorwaarden voor de wetenschappelijkheid van het werk

dat aan de universiteit geleverd wordt.

Punten voor kunst De kunstacademies zijn dus eerst ‘vrijwillig’ in

hogeschoolkoepels opgegaan, en vervolgens hebben deze koepels en de enkele

autonome academies zich geassocieerd met een universiteit ‘naar keuze’.

Ondertussen zijn de universiteiten, de hogeschoolkoepels en de kunstdepartementen

bezig met de invoering van de bachelor-masterstructuur. Ook kunstenaars zullen

dus voortaan worden opgeleid tot bachelors en masters. Sluitstuk van deze operatie

is de uitbouw van een programma om kunstenaars de titel van doctor toe te

kennen. En het is op dit niveau – het PhD-niveau – dat de Jan van Eyck Academie als

postacademisch instituut een rol zou kunnen spelen.

Veelzeggend is het volgende argument dat vaak gebruikt wordt om de bachelor-

masterstructuur te legitimeren: met de bachelor-masterstructuur zal elke persoon

die deze titels verwerft een gelijkwaardig diploma op zak hebben. Gelijkwaardigheid

van diploma’s en inwisselbaarheid van opleidingsonderdelen zijn de ordewoorden

waarmee de voorstanders van de bachelor-master-PhD-structuur hun expeditie legi-

timeren. Kennis wordt gekwantificeerd; diploma’s zijn lijsten van studiepunten. Een

studiepunt in Vlaanderen is evenveel waard als in Schotland. Met een bachelor-

diploma in Nederland kun je beginnen aan een masteropleiding in Ierland. 

Studiepunten, cursussen, opleidingen en diploma’s zijn gelijkwaardig en inwissel-

baar. Geldt dat ook voor de kunst? Het is zonneklaar dat iedereen van een tandarts

of een geneesheer dezelfde competenties verwacht. We willen ook dat een boek-

houder in Stockholm volgens dezelfde regels werkt als een collega in Milaan. De

universiteit stelt om die reden objectieve en kwantificeerbare eindtermen vast. De

evaluatie tijdens en op het einde van de opleiding resulteert in een optelsom van

studiepunten. Een titel (bachelor/master/doctor) bezegelt het hele studietraject.

Willen we die gelijkwaardigheid of zelfs gelijkheid ook voor kunstenaars? Misschien
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neemt, maakt deze bijzonderheid alleen maar duidelijker. Uitgangspunt van de

begeleiding en facilitering van de onderzoeksprojecten is dat er geen ‘juist’ model is

om deze omgang te reguleren. Per project wordt een traject uitgestippeld door de

betrokkene(n) – interne en/of externe onderzoeker(s); partner(s) in binnen- en

buitenland. Pluriformiteit en heterogeniteit, zowel met betrekking tot onderzoek als

wat betreft producties, zijn de enige termen die recht doen aan de Jan van Eyck.3

Pluriform, omdat meerdere disciplines elkaar treffen. Heterogeen, omdat de onder-

zoeksprojecten zeer veel verschillende inhoudelijke terreinen bezetten. Het instituut

gaat evenwel actief op zoek naar dwarsverbindingen en kruispunten tussen de in de

academie opgezette projecten. Enkele van die dwarsverbindingen – anno 2004 –

zou ik even willen belichten. Zo’n kruispunt betreft bijvoorbeeld het auteurschap

van of over de stad (in de projecten Tricht/linn/burg, Authoring the city en Micropolis).

De genoemde projecten hebben allemaal een andere geschiedenis en zullen ook in

andere producties resulteren, maar de inhoudelijke inzet is gelijklopend, terwijl die

parallellie niet is ‘geprogrammeerd’. In deze projecten willen we nagaan hoe de

kunstenaar (Tricht/linn/burg) en de ontwerper (Authoring the city en Micropolis) het

auteurschap van/over de stad kunnen opnemen. In Micropolis betreft het de

communicatie van de culturele identiteit van de stad Leuven; in Authoring the city is

Maastricht de casus. In een ander project, Housing, hebben drie onderzoekers (van

drie verschillende afdelingen) elkaar getroffen in een project over architectuur en

subjectiviteit: Lieven De Boeck (afdeling Beeldende Kunst), Ralph Bauer (afdeling

Ontwerpen) en Jannah Loontjens (afdeling Theorie). Een ander kruispunt heeft

betrekking op corporate identity, van de stad (Micropolis) of een vrijstaat (Sealand).

De Jan van Eyck is een ‘breed’ instituut, en precies die ‘breedte’ is een garantie voor

dwarsdoorsneden. De Jan van Eyck is een flexibele structuur, wendbaar op de

manier zoals Bart Verschaffel die omschreef in een essay over kunst en onderzoek:

‘(…) de kunst [heeft zich ontwikkeld] tot één van de weinige plaatsen waar – naast

veel andere zaken – relatief intensief, met een zin voor urgentie, en enigszins vrij of

autonoom, gewerkt wordt op betekenis en representatie. Dit lijkt de voornaamste –

of vandaag misschien zelfs de enige – reden om de kunst een (groot) maatschappe-

lijk belang toe te kennen. Waarbij dit maatschappelijk belang geheel los beschouwd

moet worden van de eventuele artistieke kwaliteit van werken of oeuvres: ook

slechte kunst kan werk verzetten. Het maatschappelijk belang en de culturele rele-

vantie van de kunst kunnen niet (meer) gemeten worden aan de mate waarin een

publiek dichter bij hoge cultuurproducten gebracht wordt, maar aan het serieux en

de kwaliteit van het artistieke werk en van de reflexieve en kritische verwerking’

(Verschaffel 2000, 51).

Samenwerking vanuit verschillen Het citaat uit de tekst van Bart Verschaffel vat

in feite samen wat hier geschreven is over de bijzonderheid van instituten zoals de

Jan van Eyck. Als ik ook de eraan voorafgaande zin weergeef, dan omarmt het citaat

zowat dit hele artikel. De zin luidt namelijk: ‘De instituties die traditioneel het

tijd, vanaf de insluiting van de kunstacademies in hogeschoolkoepels tot de

introductie van de bachelor-masterstructuur, is het in het land van de kunst en de

kunstacademies oorverdovend stil geweest. Protest is zo goed als uitgebleven,

ook al hebben de kunstacademies het moeilijk: ze zijn met moeite in staat hun

eigen pedagogische project te behouden of uit te bouwen, en ze liggen op de

pijnbank van financiële restricties of besparingen. Ook is een positieve

omschrijving van de specificiteit van het maken van kunst en het omgaan met

kunstenaars achterwege gebleven. Geheel onbegrijpelijk is dat niet: het is

namelijk verre van eenvoudig de specificiteit van kunst, kunstonderwijs en

onderzoek in kunst aan te geven.

Wat wordt nu bedoeld met de term ‘onderzoek’ in de ondertitel van de Jan van

Eyck Academie? Met de term ‘onderzoek’ wordt aangegeven dat het instituut

ruimte en tijd biedt om bij voorbaat vaststaande processen en resultaten los te laten

en nieuwe wegen te verkennen die tot onvermoede uitkomsten kunnen leiden.

Onderzoek is de fase die voorafgaat aan de realisering van een artistiek project. Met

‘onderzoek’ wordt gewezen op het wezenlijk discursieve karakter (van het maken)

van kunst. Onder ‘discursief’wordt verstaan: het overleg dat de kunstenaar voert

met zichzelf en anderen, met gelijkgestemden en andersgezinden, met de traditie

en de actualiteit. Kunst is wezenlijk bepaald door deze discursieve bemiddeling,

maar dat betekent nog niet dat de betrokken kunstenaar zich daar helemaal of zelfs

maar enigszins van bewust is of zich daarvan bewust wil zijn. Een instituut als de Jan

van Eyck geeft niet alleen met de term ‘onderzoek’ aan dat de kunst bemiddeld is

door discours, maar biedt tevens een podium om dit discours te voeren en maakt dit

discours ook openbaar. Het instituut ontplooit een veelvoud van praktijken in die

zin: één-op-ééngesprekken in de studio, lezingen, geroezemoes in de gangen,

presentaties, seminaries en debatten, enzovoort. De Jan van Eyck is in die zin niet

alleen een platform voor discours, maar gaat met dat discours op een bewuste,

reflexieve manier om. In Scholarly design as a paradigm for research grounded in prac-

tice benadrukken Marshall en Newton het onderscheid tussen ‘praktijk’ en ‘onder-

zoek’. Dit onderscheid is relevant. Is elke vorm van kunst (of kunstpraktijk) discur-

sief bemiddeld – gemedieerd door al dan niet bewuste of geëxpliciteerde intenties,

gedachten, filosofieën, enzovoort –, dan is in een onderzoeksinstituut zoals de Jan

van Eyck sprake van een doorgedreven vorm van gereflecteerde discursiviteit. Met

de term ‘onderzoek’ wordt precies hierop gewezen.

Bij deze omschrijving van wat de Jan van Eyck ‘doet’, moet een aantal opmer-

kingen worden gemaakt. De belangrijkste is dat de discursieve bemiddeling van de

kunst per definitie ‘oneindig’ is. Het is een illusie dat discursiviteit uitputtend kan

worden bedreven, en dat met het discursieve alles over het kunstwerk of de kunst is

gezegd. Met het discursieve van kunst wordt wel inzichtelijk gemaakt dat de kunst

een – in principe oneindig – terrein van betekenisproductie en intersubjectiviteit (en

dus ook van ‘samenwerking’) is. Oneindigheid en intersubjectiviteit, deze termen

moeten onder de noemer van ‘feilbaarheid’ worden gebracht. Het is deze feilbaar-

heid die instituten zoals de Jan van Eyck waar moeten maken.

Met ‘onderzoek’ zoals ik het heb omschreven, heb ik de kernactiviteit van de 

Jan van Eyck aangegeven. Deze activiteit is zo bijzonder dat ze een eigen plaats

verdient. De manier waarop een instituut zoals de Jan van Eyck deze activiteit waar-
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dan proberen we het allemaal nog eens

opnieuw. Kunstenaar en wetenschapper kennen

beiden de gedrevenheid, de passie en de over-

gave die gepaard gaan met het bewustzijn dat

kunst en wetenschap de belichaming zijn van het

hogere, het absolute, het oneindige en het

volmaakte. 

Toch zijn er ook verschillen tussen kunst en

wetenschap. Die zijn zo groot dat het niet houd-

baar is ze aan elkaar gelijk te stellen. Het gaat de

wetenschapper om de omschrijving en verkla-

ring van de werkelijkheid. Hoe ingewikkeld dat in

de praktijk ook is, de werkelijkheid is hier het

ervaringsobject dat reeds bestaat en door zorg-

vuldig onderzoek letterlijk wordt ont-sloten en

ont-dekt. De wetenschapper beeldt af, bepaalt

en sluit uit. Voor de kunstenaar ligt dat heel

anders. Hij drukt een werkelijkheid uit, en wel

zijn eigen werkelijkheid die hier fungeert als

expressiemogelijkheid. Hij brengt een werkelijk-

heid voort, bezielt haar en schenkt haar aan de

wereld. De kunstenaar verbeeldt, verruimt en

sluit in. Maar er is meer. In de wetenschap wordt

met de verklaring van een thema aanspraak op

waarheid gemaakt. Doordat inzichten voort-

schrijden zijn wetenschappelijke verklaringen

tijdgebonden. In de kunst gaat het juist om de

persoonlijke vorm waarin het thema wordt uitge-

drukt en waarmee een aanspraak op schoonheid

wordt gemaakt. Een schone vorm is genietbaar

door de tijden heen, zij is tijdloos. 

Vanwege al deze verschillen moeten kunste-

naars maar gewoon kunst maken en zich niet te

veel op de actualiteit betrekken. Zij moeten zich

omwille van maatschappelijke erkenning al hele-

maal niet in een keurslijf laten persen om een

doctorsgraad te behalen. Voor je het weet wordt

Er zijn kunstenaars die voor hun werk heel graag

een beetje wetenschappelijke erkenning zouden

willen ontvangen. Niet alleen dat zij met hun

werk een bijdrage willen leveren aan intellec-

tuele en maatschappelijke discussies, ook vinden

sommigen het vreemd dat een kunstweten-

schapper wel op de artistieke vruchten van een

kunstenaar kan promoveren terwijl zij zelf met

hun eigen werk niet in aanmerking komen voor

een doctorstitel. Er zijn ook wetenschappers die

er van buiten best een beetje artistiek uitzien,

maar of die nou ook meteen kunstenaar willen

zijn? Of het moeten postmoderne wetenschap-

pers zijn die met hun accent op het subjectieve

en tekstuele karakter van hun beschouwingen

eerder literatuur bedrijven dan de werkelijkheid

beschrijven. 

Begrijpen kan ik het wel maar ermee

instemmen… nee, dat niet.

Er zijn natuurlijk sterke overeenkomsten tussen

de autonome kunst en de vrije wetenschap.

Beide vakgebieden bestaan bij de gratie van

creativiteit, gebaseerd op een combinatie van ars

en ingenium, vaardigheden en inspiratie, rede en

intuïtie of hoe je het ook wilt noemen. Zowel

kunstenaar als wetenschapper zien zich voor

problemen gesteld waarvoor ze vanuit een open,

non-conformistische houding nieuwe en

oorspronkelijke oplossingen proberen te vinden.

Het creatieve proces verloopt in kunst en in

wetenschap op vergelijkbare wijze. Simpel

gesteld: er is een uitgangssituatie waartegen

zich een probleem of opgave aftekent, er wordt

wat gebroed en geprobeerd, dan dienen zich

plotsklaps bij wijze van inval een oplossing en

uitwerking aan, waarna tot slot gekeken wordt of

het allemaal klopt en naar genoegen is. Zo niet,

Paul Dikker
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Geen doctorsgraad voor kunstenaars!

Column

Weten beheren, zoals de academische instellingen, reageren over het algemeen

uiterst traag en blijven in de “humane” wetenschappen werken met 19de-eeuwse

landkaarten en terreinverdelingen. In deze context heeft de kunst zich ontwikkeld

tot één van de…’ (ibid). Een antagonistische definitie, die aansluit bij mijn eerdere

‘negatieve’ bepaling.

De verschillen tussen de universiteit en de kunstacademie, tussen de universiteit

en een instituut als de Jan van Eyck, mogen duidelijk zijn. Precies die verschillen zijn

te waarderen. Dat betekent dus dat die verschillen in stand moeten worden

gehouden!

Vanuit de vaststelling én waardering van de verschillen kan evenwel openlijk de

vraag gesteld worden of het niet interessant zou zijn dat beide soorten instituten tot

samenwerking zouden komen. (Voor alle veiligheid doe ik toch een beroep op een

‘negatieve’ vraagstelling.) Als deze samenwerking projectmatig is, en vertrekt

vanuit de sterktes van beide partners, en opgezet wordt vanuit de wederzijdse

waardering van de verschillen tussen de partners, dan zal ik deze samenwerking op

de meest affirmatieve wijze verdedigen.

Koen Brams is directeur 
van de Jan van Eyck Academie 
in Maastricht.
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‘Academische

instellingen reageren

over het algemeen

uiterst traag en blijven in

de “humane”

wetenschappen werken

met 19de-eeuwse

landkaarten en

terreinverdelingen’

3 Over heterogeniteit zie Brams

2003.

2 Voor een analyse van de situatie

anno 1994 zie Brams en Pültau

1994. 

1 Meer informatie over de Jan van

Eyck Academie vindt u op de

website: www.janvaneyck.nl. 
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