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Als instituut voor tweedefaseopleidingen beoogt

het instituut onderwijs- en onderzoeksintenties te

verwezenlijken door samenwerking met de RuG.

Studenten worden in hun theoretisch denken

begeleid door docenten van de RuG en volgen er

colleges. In november jongstleden bevestigden

enkele van deze studenten theatervormgeving

nogmaals de verschillen met de studenten thea-

terwetenschap. Op eigen verzoek en met instem-

ming van de betreffende docent voerden zij een

opdracht in een module Theatergeschiedenis

twintigste eeuw, gevolgd aan de universiteit, uit

met vijf scenische interpretaties van Hartstuk van

Heiner Müller. De theaterwetenschapstudenten

deden dit in geschreven vorm. De studenten

keken met ontzag naar elkaars verdiensten: de

RuG-studenten die hun papers presenteerden, de

Frank Mohr-studenten die hun voorstellingen

lieten zien. De interpretaties die deze verschil-

lende groepen studenten, de academici en de

kunstenaars in spe, van het stuk gaven,

verschilden in kwaliteit nauwelijks van elkaar. Er

waren goede en minder goede interpretaties.

Kortom: verschillen in het tot uiting brengen

van inzicht tussen kunstvak en kunstacademische

studenten zullen blijven bestaan, of deze zich nu

in een gezamenlijke instelling of binair gescheiden

opleidingen bevinden. Die verschillen moeten we

ook helemaal niet willen gelijkschakelen. Het

samenbrengen van deze verschillende manieren

om te komen tot kennis en inzicht heeft wel zin.

Lucia van Heteren is als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan de bachelor- en masteropleiding
Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Tevens is zij vanuit de universiteit
betrokken bij de Tweede Fase kunstvakopleiding
Theatervormgeving aan het Frank Mohr Instituut,
Instituut voor Tweede Fase onderwijs en onderzoek,
Groningen.

vormgeving zal niet beantwoorden aan de eisen

van de academische opleiding. In de praktijk bleek

dit bij de pilots ook te gebeuren.

Is het erg dat er verschillen bestaan tussen

academische en praktisch toegepaste opleidingen

in de kunsten? Naar mijn mening is dit een

gegeven dat met grootse financiële injecties en

investeringen in onderzoek aan de hogescholen

niet te veranderen is. Maar ook helemaal niet

veranderd moet worden, want beide vormen van

onderwijs en onderzoek dienen een eigen doel.

Betekent het dat beide vormen van onderwijs

en onderzoek niet in één instituut samengebracht

kunnen worden? Volgens mij impliceert de dicho-

tomie doeners en denkers niet dat je de doeners

niet kunt laten nadenken over wat ze creëren, en

dat je de denkers niet in praktisch toegepast

onderwijs kunt laten ervaren wat dat proces van

creëren nu daadwerkelijk inhoudt. In het

Angelsaksische taalgebied zouden ze verbaasd

zijn over deze constatering; daar is dit inmiddels al

lang een geacepteerd feit. In de Nederlandse

theaterwetenschapopleidingen staan historische

en theoretische reflectie op de theatrale uitingen

nog steeds centraal. Maar in het Angelsaksische

taalgebied worden acteurs, regisseurs en vormge-

vers ook opgeleid aan de universiteit. Sir Anthony

Hopkins, George Clooney en Peter Brook hebben

hun theoretische inzicht, historische kennis én

praktische vaardigheden geleerd en geperfectio-

neerd aan dezelfde academische opleidingen als

de hooggeleerden Martin Esslin, Marvin Carlson

en Janelle Reinelt, om maar een paar, voor thea-

terwetenschappers tot de verbeelding sprekende,

academici te noemen. Gerenommeerde theater-

opleidingen aan de universiteiten van Oxford,

New York en Londen leveren zowel praktisch

uitvoerende als op theater reflecterende personen

af. Dat zij niet dezelfde academische trajecten

doorlopen spreekt voor zich.

Dus een tweede voorbeeld. In Groningen is

sinds september 2002 een opleiding

Theatervormgeving toegevoegd aan de al

bestaande kunstopleidingen (Schilderkunst en

Interactieve Media) van het Frank Mohr Instituut.
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1 Zie: NAO, Accreditatiekader

bestaande opleidingen hoger

onderwijs, februari 2003, 15.

De laatste jaren bloeit de relatie tussen kunsten en wetenschappen danig op. Een

van de initiatieven die hier verband mee houden is de installatie eind 2001 aan de

Universiteit Leiden van de Faculteit der Kunsten. De kunsten nemen aldus een

volwaardige plaats in tussen de andere acht faculteiten. De Faculteit der Kunsten is

via het Instituut voor Kunsten en Wetenschappen gelieerd aan de Hogeschool van

Beeldende kunsten, Muziek en Dans in Den Haag.

Door de samenwerking zijn alle kanalen tussen de opleidingen binnen universiteit

en hogeschool voor diverse onderwijsvormen geopend: keuzevakken, bijvakken en

minors in het kader van bacheloropleidingen over en weer, schakelprogramma’s

tussen voortgezette kunstopleidingen en universitaire (doorstroom)masters en het

faciliteren van dubbelstudenten, die twee studies tegelijk doen. Bovendien kunnen

briljante afgestudeerden van de voortgezette kunstopleidingen via de faculteit

promoveren in de kunsten aan de Universiteit Leiden. Na een promotieopleiding

vindt de uiteindelijke promotie plaats aan de hand van een aantal scheppende en/of

herscheppende en/of educatieve presentaties. Tevens verdedigt de promovendus

een wetenschappelijke verhandeling over het verrichte onderzoek, over de relatie

tussen de kunstzinnige/artistieke prestaties en de onderzoeksactiviteiten, en in het

bijzonder over de noodzaak van de combinatie. Daarbij moet hij antwoord geven op

de vraag waarom het onderzoek en de onderzoeksmethodologie slechts vanwege

de artistieke activiteit kunnen plaatsvinden en hoe de artistieke prestaties de onder-

zoeksactiviteiten beïnvloeden, veranderen en ontwikkelen.

Nieuw type student Een aantal topkunstenaars, als docent verbonden aan de

hogeschool, zal tot hoogleraar in Leiden worden benoemd, voor het verzorgen van

onderwijs, het doen van onderzoek en het optreden als promotor en dus het

begeleiden van bovengenoemde promotietrajecten. Ook op terreinen als

cultuurpolitiek, theorievorming, interdisciplinariteit, nieuwe technologie,

pedagogiek en waarneming zullen leerstoelen worden gevestigd, steeds met als

centrale leeropdracht ‘de kunsten, in het bijzonder…’

In de toekomst zal de Faculteit der Kunsten ook eigen opleidingen gaan verzorgen,

te beginnen met een bachelor Kunst en wetenschap. Deze opleiding is bestemd voor

diegenen die van meet af aan onderzoekend kunstenaarschap willen te combineren

In de Faculteit der Kunsten herleeft 
de homo universalis
Ruim twee jaar na de oprichting van de Faculteit der Kunsten aan de

Universiteit Leiden zijn er al driehonderd studenten ingeschreven.

Voor alle betrokkenen blijkt het samengaan van kunst- en

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een bron van inspiratie te

zijn.

Frans de Ruiter
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Afgestudeerden kunnen

de rol vervullen van de

non-conformistische

auctor intellectualis,

creative director,

cultureel ondernemer of

ruimtescheppende

facilitator

met onderzoek naar de relaties tussen diverse wetenschapsgebieden en de kunsten.

Het betreft hier dus niet studenten die gewoon twee studies combineren, maar

veeleer een geheel nieuw type student dat in staat is op basis van een individueel

studieplan – naast het verwerven van een aantal verplichte vakken – een groot deel

van het curriculum zelf in te vullen met bestaande en nieuw in te richten vakken.

Afgestudeerden kunnen op allerlei plaatsen in de samenleving, zowel in het bestuur-

lijke, politieke en ambtelijke circuit als in de kunstwereld, de rol vervullen van de

non-conformistische auctor intellectualis, creative director, cultureel ondernemer of

ruimtescheppende facilitator. Of gewoon: kunstenaar en dan verbonden met alle

disciplines, wetenschapsgebieden, media die hij voor zichzelf of voor de kunst

wenselijk acht. Zo herleeft de zeventiende- en achttiende-eeuwse homo universalis.

Daarnaast vervult de Faculteit der Kunsten al een groot aantal andere functies

binnen universiteit en hogeschool. Het debat over rol, plaats, functie en wezen van

de kunsten wordt erdoor in algemene termen op academisch niveau gebracht, waar

– in Leiden – begrip bestaat voor bijvoorbeeld de grote verschillen tussen kunst,

cultuur en entertainment. 

In de eeuw van multi- en interdisciplinariteit is het hele spectrum van alfa, bèta en

gamma voor de kunsten van het grootste belang, al was het maar door de invloed

die de kunsten op alfa, bèta en gamma kunnen uitoefenen. In het bestuurlijk en

onderwijskundig overleg binnen de universiteit kunnen verworvenheden van het

kunstonderwijs andere benaderingswijzen van bepaalde onderwerpen opleveren:

ten aanzien van voorbereidende trajecten, internationalisering, selectie aan de

poort, onderwijs in andere talen dan het Nederlands, selectieve doorstroming van

bachelor- naar masteropleidingen, de schoonheid van het meester-gezelonderwijs. 

Maar ook omgekeerd kan het kunstonderwijs enorm profiteren van de verworven-

heden van het universitair onderwijs: geabstraheerde niveaubepaling, kwaliteits-

zorgsystemen en accreditatie, de verhouding tussen contacturen en zelfstudie, het

gebruik van nieuwe technologie en distant learning, de onderzoekende houding, het

effectief omgaan met vrije ruimte, het binnenstebuiten keren van bepaalde theore-

tische vakken, het leren formuleren van probleemstellingen en mogelijke wegen tot

oplossing ervan, het denken over relaties met andere disciplines binnen de kunsten

en in de wetenschappen.  

Wisselwerking Er wordt wel eens eenzijdig gedacht dat de kunsten onder invloed

staan van allerlei ontwikkelingen in de wetenschap: denken over kunst,

pedagogische opvattingen, nieuwe technologische ontwikkelingen. Deels is dat ook

zo, maar vergeten wordt vaak dat kunst en cultuur ook invloed hebben op filosofie,

pedagogiek en nieuwe technologie. Zonder die invloed zouden zij er anders of

behoudender voorstaan. Architecten en ontwerpers stellen vragen die ingenieurs en

constructeurs tot nieuwe oplossingen nopen. 

Softwareontwikkelaars reageren op verzoeken van kunstenaars, zoals ook de

fabrikanten van computers, mixers en randapparatuur. Ontwerpers bepalen hoe
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websites eruitzien. Componisten maken geluid voor nieuwe technologische

apparatuur, voor dvd’s en internet. Dansers en musici maken uit wat voor sensoren

waar op hun lichaam of instrument worden bevestigd. Er is dus sprake van

wisselwerking tussen kunst en wetenschap en niet van eenrichtingsverkeer.

De inhoudelijke drijfveer bij het samengaan van de Universiteit Leiden en de

Haagse kunstopleidingen in de Faculteit der Kunsten heeft vele facetten. Kunst (en

cultuur) zou(den) in autonome zin aan elke universiteit verbonden moeten zijn,

vanwege de eigenstandige plaats die de kunsten in tal van perioden van de geschie-

denis te midden van de wetenschappen hebben ingenomen. Vanaf het begin is aan

de Universiteit Leiden vermeden kunst en cultuur weg te stoppen in angstige dwars-

verbindingen als ‘cultuur en economie’, ‘cultuur en media’, ‘cultuur en manage-

ment’, ‘culturele studies’. Met de installatie van de nieuwe faculteit is ervoor

gekozen de kunsten niet van buiten naar binnen te beschouwen, zoals in de traditio-

nele kunst- en cultuurwetenschappen. Het betreft hier programma’s over kunst en

cultuur, in historische en beschouwende zin. De activiteiten van de Faculteit der

Kunsten beogen de kunsten zelf, en zijn bestemd voor hen die op basis van onder-

zoek willen scheppen, uitvoeren en presenteren, en voor degenen die zich vanuit de

eigen, andere discipline daarmee wensen te verhouden.

De opvatting aan de Faculteit der Kunsten is dat bij dat scheppen, uitvoeren en

presenteren dezelfde methoden en werkwijzen aan de orde zijn als bij de beoefe-

ning van wetenschap: formulering en selectie van de onderzoeksvragen, benadering

van de probleemstelling op basis van diverse analyses en diagnoses, experimenten

met oplossingen en beredeneringen van de resultaten, twijfel, afweging en uitein-

delijk een beargumenteerde keuze voor een oplossing, een resultaat dat door vak-

genoten en kenners als minstens plausibel en bij voorkeur als van hoge kwaliteit

wordt (h)erkend.

Lang niet alle scheppen en uitvoeren van kunst zal steeds exact volgens deze plan-

matige wijze verlopen, maar veel kunstenaars zullen belangrijke onderdelen van dit

proces herkennen.

Ontschotting De plaatsing van het kunstonderwijs in het academisch milieu

bevordert het aankweken van een onderzoekende houding bij studenten. Dit geldt

niet alleen voor de eigen discipline maar ook in relatie met andere disciplines in

kunsten en wetenschapsgebieden, hetgeen zowel in de scheppende als

herscheppende sectoren een veel vruchtbaardere biotoop is dan die van de

beroepsopleidingen. De voorbereiding op het ambachtelijke deel van de kunst kan

daar nog wel een plaats vinden, maar voor het overige vinden de kunsten hun

voedingsbodem en verzorgingsgebied bij uitstek binnen de universiteit. De

kunstenaar is niet alleen creatief maar ook rationeel, de goede wetenschapper niet

alleen rationeel maar ook creatief.

Er is nog een andere reden waarom kunst en cultuur binnen de universiteit voor

alle tot voor kort gescheiden partijen nieuwe perspectieven opent. Op de traditio-
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nele wetenschapsgebieden is wisselwerking met het gebied van kunst en cultuur

voor de hand liggend; deze geeft aanleiding tot en veroorzaakt een nieuwe

dimensie van interdisciplinariteit, namelijk boven en naast die tussen de kunstdisci-

plines zelf. Deze ontschotting, die tot verbreding van het studieobject leidt, is zowel

voor toekomstige onderzoekers alsook met het oog op een steeds veeleisender

beroepspraktijk voor veel studenten een prachtige nieuwe kans.

Enkele voorbeelden die het tweerichtingsverkeer illustreren zijn:

– rechten in relatie tot intellectuele eigendom (auteursrechten, naburige rechten,

merkenrecht);

– sociale wetenschappen in relatie tot pedagogische processen in de kunsten,

detectie en verzorging van (jong) talent, meester-gezelrelaties;

– wis- en natuurkunde in relatie tot toonhoogte en stemmingssystemen, grafische

vormgeving, productie/voortplanting/waarneming van geluid, materiaalkunde;

– geneeskunde in relatie tot (het voorkomen van) beroepsziekten, de werking van

de zintuigen;

– godgeleerdheid in relatie tot de wijze waarop levensbeschouwing zich verhoudt

tot artistieke inspiratie en kunstwerken, en omgekeerd;

– archeologie in relatie tot de kunstzinnige achtergrond en functie van het te

bestuderen materiaal;

– letteren in relatie tot talen en culturen wereldwijd;

– wijsbegeerte in relatie tot filosofie in het algemeen, en theorievorming over

kunst en cultuur in het bijzonder.

Er doet zich nog een belangrijke ontwikkeling in het wetenschappelijk onderzoek

voor die de relatie met de wereld van de kunsten verbijzondert. Tot voor kort was

voor de verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek vrijwel uitsluitend het

woord beschikbaar, neerdalend in artikelen en boeken, hooguit met illustraties.

Steeds meer komt thans de visuele verslaglegging naar voren, met allerlei middelen

als foto, film, video, documentaire, website, cd-rom en dvd. Het fascinerende is dat

als vooraf de wijze van verslaglegging en de daarbij gekozen media bekend zijn, dit

gevolgen kan hebben voor de methode van onderzoek, maar ook voor de onder-

werpen van onderzoek en de formulering van de probleemstelling. Kunstenaars,

kunstopleidingen en kunstvakken maken het wetenschappers mogelijk deze nieuwe

vormen van visuele verslaglegging, doorgaans voorzien van geluid, in coöperatie en

coproductie op kwalitatief hoog niveau te beoefenen.

Nieuwe verbindingen Het bovenstaande toont aan dat het laatste wat de Faculteit

der Kunsten beoogt een verwetenschappelijking van de kunst is. Dit zou een

verarming betekenen, terwijl de nieuwe faculteit juist naar ruimte en verrijking

streeft. De installatie van de kunstenfaculteit staat zelfs los van de nieuwe bachelor-

masterstructuur, zonder welke dezelfde vernieuwingen en activiteiten waren

doorgevoerd. Nu die structuur er echter is, wordt die wel gebruikt om het
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programma in te passen.

De autonome plaats van de kunsten binnen de universiteit is één kant van de

medaille, de andere is die van de verbinding met de andere acht faculteiten. Het

geheel is vanzelfsprekend veel meer dan wat gastcolleges door schrijvers, theater-

makers en beeldend kunstenaars. Kunst is geen pr-middel waarmee bepaalde

gebieden van wetenschap zich aantrekkelijker trachten te presenteren. Voor alle

betrokkenen binnen de faculteiten van de universiteit en de hogeschool blijkt het

samengaan in de Faculteit der Kunsten een bron van inspiratie te zijn. Men ziet

nieuwe verbindingen ontstaan en het roept nieuwe energie op. Het belangrijkste is

echter dat na anderhalf jaar reeds driehonderd studenten de weg naar de faculteit

gevonden hebben, dat steeds meer studenten aangeven dat zij juist vanwege deze

combinatie voor Leiden of Den Haag hebben gekozen, dat een tiental promotie-

trajecten is uitgezet en dat er nog vijftien dossiers in bewerking zijn.

Met dit alles is een beslissende stap voorwaarts gezet bij de hereniging van twee

gebieden die wat onderwijs, onderzoek en productie betreft om allerlei niet ter zake

doende redenen decennialang ‘kunstmatig’ gescheiden zijn gehouden.

Frans de Ruiter is decaan van de Faculteit der Kunsten 
aan de Universiteit Leiden, directeur van het 
Koninklijk Conservatorium en voorzitter van het 
College van Bestuur van de Hogeschool van 
Beeldende Kunsten, Muziek en Dans.
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