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'Tweede Tweede Kamer / Ik stem niet meer op jou 
/ Tweede Tweede Kamer / Ik stem op een vrouw!' 
zongen Edison-winnares Sophie Straat en de 
Haagse Goldband onlangs. Beeldend kunstenaar 
Iris Kensmil schilderde een portret van de zwarte 
activiste Sojourner Truth (1797-1883), die tot haar 
negende het bezit was van een Nederlandstalige 
slavenhouder. Kensmil, die in 2019 samen met 
Remy Jungerman Nederland vertegenwoordigde 
op de Biënnale van Venetië, laat ons kennismaken 
met mensen die verbonden zijn aan de zwarte 
emancipatiebeweging. Straat en Kensmil, ze behoren 
tot de vele hedendaagse kunstenaars die traditionele 
maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen 
ter discussie stellen. 

INGEBAKKEN EUROCENTRISME
In zijn essay Vistas of Modernity geeft socioloog 
Rolando Vázquez een kritische analyse van 
moderniteit, breed opgevat als het westerse 
beschavingsproject. Vázquez laat zien dat 
eurocentrisme daar als het ware is ingebakken. Om 
dit wereldbeeld te kunnen ontstijgen zullen we de 
westerse kennisleer en esthetiek kritisch moeten 
herbezien. Onze normen zijn niet objectief, maar 
gevormd door socialisatie en educatie. Of in de 
woorden van theaterwetenschapper Sruti Bala: 
'Kunstonderwijs wordt gevormd door publieke opinies 

en normen – en vormt die op zijn beurt evengoed.' 
Voor het kunstonderwijs hebben deze inzichten 
verschillende consequenties. Het begint met het 
besef dat het huidige kunstonderwijs vaak geen goede 
afspiegeling is van de samenleving en, samenhangend 
daarmee, dat er veel kunst is die het verdient om te 
worden bestudeerd, maar nu nog onderbelicht blijft.

Bespiegeling is altijd een lesmethode geweest 
waarin gepoogd werd de kunsten in een breed en 
actueel maatschappelijk perspectief te plaatsen. 
Het is dan ook geen 'Kunst Top-2000', maar een 
lesboek vol verhalen over kunstwerken die hun tijd 
weerspiegelen. De grote lijnen in de geschiedenis van 
de kunsten werden echter toegelicht aan de hand van 
kunst (en ideeën) van hoofdzakelijk witte mannen. 
In de editie van 2021 hebben we de ambitie om van 
Bespiegeling een inclusievere lesmethode te maken 
opgevoerd. Onze redenen daarvoor waren als volgt. 

BLINDE VLEKKEN
Het is niet langer verantwoord om enkel te leunen op 
de heersende, westerse canon. Dat is een persoonlijke 
overtuiging, die wordt ondersteund wordt door 
actuele wetenschappelijke inzichten. In de kunst- 
en cultuurhistorie groeit het inzicht dat (kunst)
historische canons verre van neutraal zijn. Een 
groeiende groep kunstenaars en kunsthistorici ageert 
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W ie lesmateriaal maakt voor kunst (algemeen) moet kiezen. Welke 
verhalen krijgen aandacht, welke kunstenaars licht je uit, welke 
vallen af? Geschiedschrijving is nooit neutraal. Steeds stellen we 
anders vragen aan het verleden. Dat maakt volgens de auteurs 
van lesmethode Bespiegeling het schrijven over kunst tot een 
uitdagend en interessant proces.
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Hildegard van Bingen (middeleeuwen) en schilder 
Sofonisba Anguissola (16e eeuw) tot toneelschrijver 
Sophie Treadwell (modernisme) en de hedendaagse 
choreograaf Nanine Linning. Ook niet-westerse 
invloeden en kunstenaars van kleur komen meer 
aan de orde, bijvoorbeeld via de Ottomaanse 
architectuur van Mimar Sinan, de Afro-Amerikaanse 
schilder Henry Ossawa Tanner (19e eeuw) en het 
eerste Nederlandse professionele multiculturele 
toneelgezelschap De Nieuw Amsterdam. Kunstenaars 
en kunstwerken worden bovendien vaak gebruikt om 
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. 
Zo illustreren de in Suriname gemaakte prenten 
van Maria Sybilla Merian zowel de opkomst van 
de empirische wetenschappen als de Hollandse 
driehoekshandel in de 17e eeuw. Frances Benjamin 
Johnstons fotografische Self-Portrait (as 'New Woman' 
(1896) ademt de geest van het opkomende feminisme 
in de negentiende eeuw. En het kunstcollectief 
Ghana Think Tank stelt kritische vragen over het 
thema globalisering door bewoners uit o.a. Ghana 
en Iran oplossingen te laten bedenken voor westerse 
problemen. 

Zijn we tevreden met het resultaat? We hebben in 
elk geval een stap in de goede richting gezet. 'Kunst 
is van alle mensen en van alle tijden. Kunst is niet 
ontstaan in de westerse wereld en getransporteerd. 
Het is een rijk proces van de uitwisseling van ideeën 
tussen mensen en groepen geweest', zei de Leidse 
hoogleraar Hedendaagse kunstgeschiedenis en 
Theorie / Wereld Kunstwetenschappen Kitty Zijlmans 
onlangs nog. 
Wij realiseren ons dat we als methodemakers 
onderdeel van dit proces zijn en kritisch zullen 
moeten blijven kijken naar wat Elliot Eisner het null 
curriculum noemt: datgene dat niet wordt verteld 
en diegenen die niet in beeld komen. Er is dus nog 
genoeg te doen en ook de samenstelling van het 
auteursteam zal in die zin kritisch bezien moeten 
worden. 

Ondertussen hopen we dat Francesca Caccini, Mary 
Cassatt, Hilma af Klint en Romare Bearden voor 
jongeren die kunst (algemeen) kiezen net zulke 
vertrouwde namen worden als hun tijdgenoten 
Claudio Monteverdi, Eduard Manet, Piet Mondriaan 
en Andy Warhol. P
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tegen de dominante westerse en masculiene blik op 
kunst. Ook kunstinstellingen kiezen voor diverser en 
inclusiever beleid en programmering – passend bij 
een geglobaliseerde maatschappij. Een lesmethode 
dient mee te bewegen met de inzichten uit het 
vakgebied.
We hechten er voorts belang aan dat leerlingen 
zich kunnen herkennen in de kunst die zij voor 
kunst (algemeen) bestuderen. Anders gezegd: wij 
onderschrijven de socialiserende functie van het 
funderende onderwijs en dat brengt met zich mee 
dat schoolvakken leerlingen zicht geven op tradities 
en praktijken waar zij nu en als volwassene mee te 
maken krijgen. Als daar vrouwelijke en niet-westerse 
rolmodellen vrijwel in ontbreken, is het de vraag in 
hoeverre onderwijs herkenbaar en inspirerend is voor 
álle leerlingen (nota bene een ruime meerderheid van 
de leerlingen die voor een kunstexamenvak kiezen is 
vrouw).

Zowel op de docenten- als de masteropleidingen is er 
bij studenten meer behoefte aan inclusieve didactiek, 
kritische pedagogiek en een inclusief curriculum. Ook 
ervaren docenten zijn zich steeds meer bewust van 
het belang van diversiteit in rolmodellen. Zo kreeg de 
uitgever van Bespiegeling eind 2019 een kritische brief 
van een docent/lerarenopleider. Deze had de moeite 
genomen om het aantal vrouwelijke kunstenaars 
dat in het tekstboek behandeld werd te tellen en 
sprak ons aan op de niet bepaald vrouwvriendelijke 
uitkomst. Ondanks dat het aandeel van vrouwen 
sinds de editie van 2016 toenam, was dit vooral vanaf 
het modernisme zichtbaar. We zagen het als een 
aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg en 
daarbij nog scherper te letten op onze blinde vlekken. 

Tot slot reikte de overheid ons een vierde argument 
aan. Begin 2020 publiceerde het College voor Toetsen 
en Examens (CvTE) de Conceptsyllabus Centraal 
Examen 2022 kunst (beeldende vormgeving, dans, 
drama, muziek, algemeen) vwo. Het CvTE geeft in zo'n 
jaarlijkse syllabus een toelichting op het CE-deel 
van het examenprogramma. Het is een hulpmiddel 
voor leraren en leerlingen om zich op een centraal 
examen voorbereiden. In deze conceptversie voor het 
examenjaar 2022 is te zien dat er meer belang wordt 
gehecht aan meerdere historische perspectieven, 
diversiteit en gendergelijkheid. Zo kent het 
onderwerp Hofcultuur in de zestiende en zeventiende 
eeuw de extra stofomschrijving Positie van vrouwelijke 
kunstenaars: veelal afhankelijk van afkomst/familie 
(bijvoorbeeld Artemisia Gentileschi)' en is bij de Cultuur 
van romantiek en realisme in de negentiende eeuw 
bijvoorbeeld de omschrijving Superioriteitsdenken van 
het Westen toegevoegd. Ook de syllabus voor havo is 
in die zin gewijzigd (nog in concept, geldend vanaf 
2023).

VERNIEUWD MOET VERTROUWD WORDEN
Wie door de vernieuwde methode bladert, zal merken 
dat er in elke kunsthistorische periode vrouwelijke 
kunstenaars vertegenwoordigd zijn, van componist 

Alle leerlingen vinden dat kunst (algemeen) 
ze heeft geleerd dat er achter kunstwerken 
die ze bekijken veel meer schuil gaat en waar 
ze anders aan voorbij zouden gaan. Nina 
(h5): 'Je leert echt iets! Door te leren over de 
achtergrond van kunstwerken, krijgen die 
meer betekenis. Je ziet wat kunst allemaal 
is of kan zijn.' Sanae (h5): 'Bijvoorbeeld 
de invloed van Afrikaanse kunst op 
westerse moderne kunstenaars vond ik heel 
interessant. Ik vind musea nu ook veel leuker. 
Je ziet niet alleen een plaatje, maar je snapt 
de achterliggende betekenis: wat er eigenlijk 
te zien is, waarom het gemaakt is enzo.’

Die nieuwe, precieze waarneming komt 
ook van pas in de praktijklessen beeldend. 
Hoewel het niet letterlijk in de programma's 
opgenomen is dat theorie en praktijk 
verbonden (dienen te) zijn, blijkt er 
dikwijls toch een verbinding. De meeste 
leerlingen zeggen dat de in kunst (algemeen) 
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behandelde kunstwerken en kunstenaars 
hen helpen om op ideeën te komen, soms 
zelfs een directe inspiratiebron zijn. Lisanne 
(ath6): 'Je leert natuurlijk van alles over 
stromingen. Maar ook wat je zelf leuk vindt 
en wat je aanspreekt. Dan denk je ’o, da’s wel 
cool, daar kan ik wel wat mee’.' Sanne (ath6): 
'Je leert dat er veel meer mogelijkheden zijn. 
Door die beschouwingen steeds te maken 
ben ik veel meer gaan letten op details van 
mijn werkstuk. Dat alles er toe doet. Als 
je nu iets schildert, weet je dat niet alleen 
dat wat je schildert de boodschap is, maar 
ook dat waarmee je het schildert en hoe 
je het schildert onderdeel kan zijn van die 
boodschap. Dat had ik niet zonder kunst 
(algemeen) geleerd, denk ik.' 

De lessen zijn belangrijk. Veel meer dan op 
een methode steunen de leerlingen hierop, 
om de stof echt onder de knie te krijgen. 
Erkan (h5) zegt bij het leren alleen uit te 

gaan van zijn aantekeningen uit de les. 
Lisanne: 'Dat komt ook door de lessen hoor, 
want daarin wordt altijd alles met elkaar 
verbonden. Dat helpt heel erg.'

Tenslotte - en wat voor ons als docenten 
een interessante conclusie was -  is dat 
een ‘exitgesprek’ na een aantal jaren kunst 
(algemeen) heel leerzaam is. Het zou zelfs 
ook een verdiepend effect kunnen hebben 
op het leren van de leerlingen, denken we. 
Als ze elkaar horen zeggen wat ze eigenlijk 
geleerd hebben, blijkt er veel te (h)erkennen 
en realiseren ze zich pas echt wat dat lastige 
vak hen gebracht heeft. P

Veel leerlingen vinden kunst (algemeen) - onverwacht - 
moeilijk, lazen we op pagina 29. Maar hoe dichter bij het nu, 
hoe interessanter en leuker ze de stof vinden. Paradoxaal 

genoeg is dat wat ze het meest irritant vinden, de 'mentale 
checklist' van vormgevingsaspecten, wat hen het meest helpt, c.q. 

verrijkend is als ze zelf beeldend werk maken.

LEERLINGEN 
OVER KUA
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Lees verder over de ideeën van leerlingen over kunst 
(algemeen) op www.kunstzone.nl 
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