
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.

Literatuur
Brams, K. en D. Pültau (1994) ‘Meester in de

kunst: problemen en uitdagingen in het hoger kunst-

onderwijs in Vlaanderen’. In: De Witte Raaf, nr. 50,

juli-augustus.

Brams, K. (2003) ‘Interdisciplinariteit, heteroge-

niteit’. In: Kunst in crisis. Amsterdam/Middelburg:

Prometheus/De Vleeshal.

Marshall, T. en S. Newton (2000) Scholarly

design as a paradigm for research grounded in

practice. Sydney: School of Design, University of

Western Sydney. 

Thompson, J. (2000) ‘A case of double jeopardy’.

In: Research and the artist: considering the role of

the Art School. Oxford: University of Oxford.

Verschaffel, B. (2000) ‘Onderzoek: over kunst als

kennisvorm’. In: B-sites: over de plaats van een

kunst- en onderzoekscentrum te Brussel, 46-51.

188

Boekman 58/59   2004 Kunst in de bachelor-master-PhD-structuur

‘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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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-

sele verklaringen te vinden voor de verschijn-

selen in onze wereld. En laten ze zich actief

mengen in het maatschappelijke debat om dat
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