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Voorwoord
Kunst en wetenschap werden en worden vaak in één adem genoemd. Deze 
verbinding gaat lang terug in de tijd. Ook in het huidige tijds gewricht schrijft 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: “Tussen het 
werk van een wetenschapper en een kunstenaar bestaat veel verwantschap. 
Ze delen passie als belangrijke drijfveer, en creativiteit, nieuws gierigheid en 
oorspronkelijkheid zijn cruciaal.”

Passie en creativiteit zijn woorden die bij de studenten, docenten en de 
onderzoekers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten passen. 
De praktijk in de hogeschool toont dit dagelijks aan.

Bij de AHK werken de boegbeelden van het onderzoek, onze lectoren, dicht 
bij het werkveld en het onderwijs. De binding met de vakgebieden is groot. 
Die keuze wordt al acht jaar krachtig gesteund door Bridget Kievits, be stuur-
der van de hogeschool en de portefeuillehouder onderzoek. Op 1 sep tember 
2018 verlaat Bridget Kievits haar bestuurspost in het Amsterdamse. Dit boek, 
dat is samengesteld ter gelegenheid van haar afscheid, getuigt van de keuze 
die zij en de AHK in de afgelopen acht jaar hebben gemaakt. 

Deze publicatie biedt een staalkaart van het werk van onze lectoren. Het is 
een ode aan de nieuwsgierigheid en aan de oorspronkelijkheid. De bijdra-
gen laten de vele kleuren en inzichten van het onderzoek van de  lectoren 
aan de academies van de AHK zien. Het bevat wetenschappelijke  artikelen, 
een dialoog, een lezing, een beeldessay. Het bevat vertogen over de ver-
schillende manieren waarop onderwijs, onderzoek en werkveld binnen de 
academies van de AHK verbonden zijn.

De bundel gaat in op educatieve vragen en de rol van de kunstenaar, op 
de rol van kunstonderwijs, op kunstfilosofische vragen, op het belang van 
erfgoedprofessionals in deze tijd, op landschappen, op de verhouding 
tussen theorie en praktijk in het kunstonderwijs. Ondertussen komen vele 
andere perspectieven en invalshoeken langs.

Dit boek laat de vele verschillende manieren zien waarop kunstenaars en 
onderzoekers hun drijfveren volgen. De Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten biedt ruimte aan de verschillende benaderingen om in het 
brede domein van de kunsten onderzoeker te zijn. Deze bundel laat dat 
zien, met de meer traditionele manieren van onderzoek, maar ook met 
artistic research waarin de maker centraal staat.

Het is onze brede benadering, dicht bij onderwijs en werkveld, die de kern is 
van de opvatting die Bridget Kievits acht jaar gehuldigd heeft en die eigen is 
aan de AHK. En daarmee is deze bundel een ode aan de rijkdom van de kunst 
en van de eigenzinnigheid, aan de grote passie en de creativiteit. Kenmerken 
van het onderwijs en het onderzoek van de AHK. Nu en in de toekomst.

Bert Verveld, 
Voorzitter College van Bestuur



10



11



12



13

Marijke Hoogenboom

Three scenes 
from the art 
 academy:  
The professional,  
the ignorant and  
the local schools 

The Netherlands is renowned for its adaptability to new developments 
and trends – in cultural policy as much as in education. Specifically in arts 
education, important experimental developments from the 1960s onwards 
opened up the academy and were the driving force behind unique pro-
grammes based in Amsterdam, such as the Mime School, the School for 
New Dance Development and DasArts. The innovative performing-arts 
field in the Netherlands still owes its quality and vitality to these schools 

Graduation performance h e s o,  choreography Mao Nakagawa,  

School for New Dance Development, 2017. Photographer, Nellie de Boer
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and to the exchange they enable between education and contemporary 
art practice. This article explores three different approaches to art edu-
cation, and speculates how it can act as a form of institutional critique, 
questioning the institution of the art academy as such and challenge its 
relation to the world.

Before I unfold the proposed three scenes of the art academy for you,  
I want to position myself and frame the perspective from which I speak: I am  
presently wearing a couple of hats, running the supra-faculty  artist-in- 
residence program at the Amsterdam University of the Arts, a part of the 
Academy of Theatre and Dance, and chair of our DAS Graduate School, 
within which I am the head of DAS Research.

I started to work in art education twenty years ago, when Ritsaert ten 
Cate invited me to join him to invent the first – and up to now only – 
national institute for postgraduate education in the performing arts, 
known as DasArts. Ever since, I have had the opportunity to operate at 
the leading edge of new developments in the educational enterprise: 
in the mid 1990s, these were postgraduate and master programs, while 
ten years later they were in the field of artistic research, and now, more 
recently, in the context of the Graduate School. Mind you: these devel-
opments have not been initiated or even called for by artists, but were 
purely state-driven interventions – shifts in national and European poli-
cies, largely governed by the rules of the Bologna Process [standards for 
European higher education, begun in 1999]. However, I have experienced 
them as an opportunity in the Netherlands to question the status quo 
of our academies, and have found myself again and again in a situation 
where we could embrace them as a new field of experimentation.

So you could say that my position is dedicated, very privileged, but never-
theless concerned. Let’s take this ‘state of mind’ as the starting point of 
my exploration.

I have been asked to speak about the model of DasArts, which I am 
happy to do anytime, anywhere. But for this occasion, to kick off your 
discussion, I don’t want to limit myself to the origins of our institute. 
My proposal is to take you through three scenes of the art academy, or 
better: through the theatre school as I know her, or as I have learned 
to appreciate her over the past twenty years. Part one is taking the 
Academy of Theatre and Dance as a focus, the second part addresses 
the model of DasArts in its early years, and the last part is exploring 
present challenges and my view of an academy that still has to come 
into existence.

In all these examples, I am less interested in a singular program. I look 
rather at the relation between educational paradigms and institutional 
contexts: whatever we might come up with in the classroom, we can’t 
escape that it is embedded in an (often invisible) apparatus that governs 
conditions for art education.

The impact of the institution is also crucial for me, because Europe is 
suffering multiple institutional crises in political and economic structures. 
Specifically, public institutions are under pressure due to massive budget 
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cuts, privatisation and an increasingly centralised, bureaucratic system. 
Therefore my personal search in art education is constantly the search 
for an engaged re-appropriation of the institution, in order to rethink its 
functioning, position and decision-taking structures. Here we go.

The professional school
I assume that many of us in the coming two days [of this conference] will 
refer to the origins of the art academy, as it is still present in the field of 
visual arts, music, theatre and dance. Along with other institutions of the 
18th century including the museum, the concert hall and the theatre, it is 
a product of the Enlightenment and an expression of consensus in the 
bourgeois public sphere.

Specifically for the performing arts, the establishment of a professional 
industry (that frames its activities not only as art, but also as labour) has 
ever since been indispensably connected with the foundation of acad-
emies; to put it more explicitly, on the one hand, theatre academies are 
still supposed to deliver professionals for certain institutional structures, 
while on the other, those structures define the norms, values and artistic 
canon of academies. Schooling and producing are part of the same sys-
tem, happily affirming each other, and therefore focusing on specialized 
vocational training for existing professions in the labour market.

Also, my home base at the Academy of Theatre and Dance shares that 
same institutional history, founded in 1874 by representatives of the dom-
inant powers of the field. It expanded over the years, specifically by swal-
lowing other acad emies that came into existence in the late 1960s and 
fusing them into the largest theatre school in the Netherlands. Today, we 
take care of some six hundred students, two pre-colleges, fourteen bache-

lor programs in theatre, dance, education, 
production, engineering and scenogra-
phy, and the Graduate School with three 
master programs, third-cycle research 
and further education. Our main building 
has about seventeen-thousand square 
metres in the centre of the city, with excel-
lent facilities; our extra building for the 
Graduate School has another two-thou-
sand five-hundred square metres. We are 
very proud that we educate all faculties 
of the theatre enterprise, and due to our 
resources also manage to ‘simulate’ – as 
we call it – a professional theatre environ-
ment, which means that students are edu-
cated in creative teams and can master all 
aspects of the entire production process, 
from studio to stage, together. 

There are at least two serious ruptures 
in the legacy of this passionately pro-
fessional school. The first one, of course, 
was a direct result of artistic innovations 
in the 1960s and 1970s that created major 

Dance workshop with members of the Amsterdam 

company Don’t Hit Mama / Nita Liem and the 

department for Dance in Education, 2008.  

Photographer, Thomas Lenden
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changes in the Dutch theatre system, and specifically destabilized the 
establishment of state-run repertory theatres. As a result, there was rapid 
growth for independent theatre and dance companies that became the 
main force on the artistic landscape and, consequently, also demanded 
access to education. The new avant-garde practitioners simply refused 
to accept existing schools and started to invent their own. Two of these 
belong to the heart of our academy and, over fifty years, have made their 
way from the margins to the centre: the so-called Mime School, dedi-
cated to small-scale, self authored physical theatre, and the School for 
New Dance Development, committed to a radical approach to dance and 
choreography. Both of these programmes were entirely created by artists 
and still have an impressive professional field on the independent scene 
that identifies with them.

Although the theatre school had previously been connected exclusively 
to large theatre and dance structures, all of a sudden it turned towards 
the most innovative field of emerging practices, and towards embracing 
new modes of education.

The core value of that shift is not only a set of critical pedagogies that 
emancipate the individual performing artist and advances the art form.  
It is also an act of liberating arts education from its instrumentalised func-
tion in the ecology of the enterprise, and freeing it from use for a specific 
market. Ever since, the Academy of Theatre and Dance has operated by 
a crucial paradox: engineering education to cultivate and pass on certain 
traditions, specialisms and skills, while at the same time challenging stu-
dents and teachers to neglect and constantly reinvent them.  

Interdisciplinary graduation performance WIND3, concept and scenography  

Ruben Wijnstok, light design Tim van ‘t Hof, choreography Melvin Fraenk,  

production Vera Menheere, 2014. Photographer, Robert van der Ree
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The second rupture in our academy is, unfortunately, not caused by a 
loud activist intervention from the artistic field, it has come to us in horri-
ble silence and today reveals itself as a multifold and complex crisis that, 
again, we share with other public institutions. One part of it began with 
the introduction of the neoliberal agenda in the 1990s that suggested to 
the art school that it should make the results of our work measurable, 
controllable and manageable, in order to evaluate the effective use of our 
resources. Within the European educational space, Bologna has translated 
that development for us into the threat of mass-produced, comparable 
competencies and modules.

Although we keep juggling them in Amster dam with humour and imagina-
tion, numbers and art, and numbers and art education are not a very good 
match. They create a continuously expanding bureaucracy, and distrust 
the autonomy of the individual and drastically limit the space between 
students and teachers. Bureaucracy is a threat to an art academy, still 
one of the few spaces where we can operate an exceptional educational 
model, one based on practice in the studio, on slow learning, on subjectiv-
ities, informality and intimacy – all that sociologist Richard Sennett calls, in 
his analysis of the workshop, ‘the ethics of craftsmanship’. 

The other part of our crisis is for me even more relevant. That crisis is not 
produced by the academy or by demands of politicians and bureaucrats, 
but instead by massive social, political and economic changes that lead 
to the dramatic breakdown of consensus in the bourgeois public sphere, 
and ultimately contests the structures necessary for art to be supported, 
distributed and consumed. This breakdown is not only produced by way 

Open Lab performance DAS Theatre (formerly DasArts), Leila Anderson, 2015. Photographer, Thomas Lenden
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of budget cuts – as happened in the Netherlands three years ago – but 
primarily by a conservative, populist climate that frames arts, culture and 
progressive education as a threat to society, and answers global chal-
lenges of poverty, war, mass migration and climate change with xenopho-
bic and antidemocratic claims.

I am afraid that as a public institution, the academy – just like the theatre, 
the concert hall and the museum – must respond to these changes in the 
outside world. It is in this responsiveness that we need to question ‘why 
we exist’, and begin to understand where the academy could go, or what 
it needs to learn from.

The ignorant school
The obvious – and kind of con-
frontational – contradiction in my 
professional life is, of course, that 
the way we set up DasArts was 
the exact opposite to my plea 
for the self-reflexivity and social 
responsibility of the art school. 
Even more so, because we have 
to situate DasArts within the 
problematic educational space 
of the 1990s.

I can’t deny that we were starting 
an academy in 1994 as a ‘no-mani-
festo’, if I may borrow this term 
from the American choreogra-
pher Yvonne Rainer. Today, I am 
happy to frame this choice as a 
provocation, or even as a curious 
accident. Imagine: we were commissioned by the ministry of education to 
invent a national postgraduate institute for performing arts; but as nobody 
at that point knew what that could mean, we met a rather utopian moment 
and made the authorities accept that they had no idea what they would 
get: no to permanent teachers, no to disciplines, no to regular classes, no 
to a fixed curriculum, no to repetition, no to decent evaluation, no to exist-
ing pedagogies, and no to theatre as we know it. 

The journey we embarked on was guided instead by the intuitive ground 
plan that Ritsaert had sketched on a rainy afternoon in some dark 
Amsterdam cafe on two sheets of paper that I stuck together so we could 
hang them on the wall and look at them as our road map, our hand-
made score for imagining a school. A school that was operating as an 
ever-transforming, ever-moving organism, one that went hand in hand 
with the absence of structure, continuity, criteria and rules.

In those pioneering years, DasArts had no desire to reflect its mission and 
pedagogy in a broader historical or theoretical context, and has never 
examined those qualities we shared with other alternative academies: 
the ambition to flatten hierarchies, for example, and the idea that art-
ists should not be viewed as specialists and not isolate themselves from 

Talkshow HALf6 in the hal of the Academy of Theatre  

and Dance, with theatre directors Johan Simons and  

Adelheid Roosen, 2014. Photographer, Thomas Lenden
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everyday life. Our arrogance and our decision to remain ignorant was our 
most important driving force. And like the American artist Mary Emma 
Harris, who recalls the opening of the legendary Black Mountain College, 
we were convinced: ‘We were there and that was enough.’

It is no secret that our director – who originally was an artist and producer 
– did not enter education because he was interested in teaching and learn-
ing per se, but because he was excited by the uncertainty of the game, 
and having run his influential Mickery Theatre for twenty-five years, he 
was rigorously committed to the development of new theatre practices. 
Intuitively, Ritsaert kept a distance from the notion that art schools should 
represent the status quo of existing forms and norms or engage with them 
and provide answers about what art is. In his view, the academy as an insti-
tution is inherently conservative; it is the backdrop against which society 
makes visible the limitations of its concept of art. And if our view of the 
arts is limited, then so too is our view of society. Ritsaert realised early on 
that the academy is where it all begins. It is here that things get off the 
ground and where change, social as well as artistic, has to be embedded if 
we believe change can be initiated from within the system at all:

  My personal attitude is one of critical eagerness. I want some-
one to show me something that, however rough it may be, will 
catch me off guard. I want my curiosity stimulated and excited 
by something, however unready it may be, that smells good.  
I want something I don’t know yet, and I certainly don’t expect 
to know ahead of time what any of this might be. Does active 
interest stimulate a student? I hope so; that’s what I have to 
offer. I, personally, know of no other way to create a climate for 
an artist to grow in.

More than by any policy plan, the DasArts narrative was most perfectly 
expressed by very tangible presences. For example, a tiny drawing by 
the Swiss artist Markus Raetz that became our first logo: a figure at the 
top of a ladder, calmly juggling the rungs he has just climbed. This draw-
ing seems to tell the whole story at once. Not just its impossibility, but 
also the pleasure, the danger, the inventiveness and the plain beauty of 
juggling with your skills and talents without knowing exactly where you 
are heading. The tangibility and visibility of a material environment was 
conditional. Long before we had our first students, we had created a 
home for DasArts that gave all involved a strong sense of belonging and 
allowed for a hospitality that is still such an essential component in our 
culture. Two deserted buildings on an industrial site on the outskirts of 
Amsterdam were turned into flexible workspaces, a mobile kitchen and a 
growing library filled with objects, artworks, fairly advanced technology 
and furniture gathered from thrift shops, Ikea and friends.

Our principles were simple: there was a small, dedicated staff and a rest-
less mechanism that obliged the school to continually redefine its entire 
studies programme. Twice a year, one or two international artists would 
be invited to take over and curate a ten-week ‘Block’ from scratch. Each 
Block was a unique educational experiment in itself: each was theme- 
related, each was closely linked to specific questions, networks and prac-
tices, and each was dedicated to exploring the potential of contemporary 
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performing arts. These Blocks took students and staff to the very heart of 
theatre and dance, to the edge of the discipline, beyond cultural borders, 
into politics, new spiritualties and city life and far beyond the safe haven 
of Amsterdam. ‘We built using everything we found, with the passionate 
need to get it right for the people who came to us’.

What was probably most striking about our approach to education was its 
sacrifice of stability, and the joy that was taken in exploring contradictions: 
on one hand, huge emphasis was placed on the artistic development of the 
individual participant, while on the other, students were confronted with 
a vast number of joint activities that they did not elect to participate in. 
Similarly, while we were known for our visionary leadership, we nonetheless 
chose to pass responsibility of each Block on to a new, invited curator.

We were never tempted to repeat Blocks or even compare one to another. 
Although components such as field trips, workshops, lectures, reading mate-
rial and presentations reappeared in various forms, one could perhaps best 
define each Block as a pedagogical laboratory where students and curators 
alike often felt breathless and overwhelmed at the sheer amount and variety 
of events they experienced. Gabriel Smeets, director of the Cullberg Ballet 
and mentor of the Block ‘The Political Body’, confirms: ‘Yes, the pressure 
was high. The tensions were explosive and, yes, we were dealing with prin-
ciples of what the Slovenian scholar Bojana Kunst would describe as the 
basics of a creation process: resistance, desire and necessity’.

The challenging and inventive nature of those who contributed to DasArts’ 
studies programme produced a form of theatre education that was as likely 
to take place in a studio, in a kitchen, on a boat, on the street, in a night-
club, in the countryside, or on the sands of Senegal as it was on a stage. 
The choice of such a fluid education model reflected our primary assump-
tion: no single individual and no single specialisation is able to fully master 
today’s complex reality, and emerging performing artists should be open to 
learning from anything they encounter – all the time. Ultimately, it was the 
students who had to determine what form of training they needed, not a 
presiding authority. It was they who had to decide what was useful to them 
and in what ways they could make connections: between one artist and 
another, between theatre and society, and between theory and practice. 

The dominant use of the Blocks should not distract from the fact that 
DasArts always had a clear focus of embedding each individual partici-
pant into ongoing exchange with the artistic staff and personal advisors, 
who facilitated feedback and supported students in drawing conclusions 
that would enable them to continue their own course of study. DasArts 
conceived that process as a combination of personal responsibility and 
institutional challenge, of individual freedom and mutual trust. ‘It has to do 
with training the sentiments – creating an awareness, different attitudes 
and approaches which will provide some space for vital discoveries. Its the 
way you answer “why this?”, “why here?”, “why now?” and “for whom?”. 
And then of course, present it’.

Because the programme was so intense and the community so demand-
ing, we preferred to select students who had already acquired some pro-
fessional experience, who had an idea about their position in the world 
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and their long-term prospects. 
Many already had their own 
companies or were connected 
to production venues and pro-
fessional workplaces. Over the 
years, DasArts had attracted par-
ticipants from all walks of arts 
and from all over the world. Our 
students were never identifiable 
by a particular style or interest 
and we never intended to exclu-
sively support performance mak-
ers. Nurturing specific talents led 
often to a change in the direc-
tion students took: from direc-
tor to producer; from performer 
to director; from choreographer 
to filmmaker; from director to 
teacher; from scenographer to 
visual artist; from dramaturge to 
performance maker – or to ad  - 
min istrator, or to farmer.

If our educational aim was ‘not to fit in the field as it is’, or to fill in existing 
roles, this does not mean we encouraged students to withdraw from the 
arts – on the contrary. We challenged them to re-consider their positions 
by relating to what is there already and creating more contexts where 
they can create and share their work.

When I left DasArts shortly after Ritsaert, in 2001, I counted eighty-two 
students, fifty-one Block mentors, and two hundred and six guest teach-
ers. And I was very, very tired. Our stubborn refusal to learn had created 
an ever-expanding mechanism and a celebrated redefinition of the pro-
gramme and the incomparability of the individual experience as a norm. 
We knew that, in order to advance our core principles, we had to remove 
ourselves from the system and hand the school over to other directors, 
who would develop a more profound understanding how a radical position 
in art education might be transformed into the next phase: a less ignorant, 
more responsible and sustainable educational environment. Especially 
DasArts’ present director, Barbara van Lindt, has continued remarkably to 
develop the school’s mission and pedagogy as an outstanding master pro-
gramme. I am lucky again that Barbara is also an inspiring partner in the 
ambition to build, from the legacy of DasArts, the DAS Graduate School, 
which last year became our new centre for all master education, third- 
cycle and research at the Amsterdam Academy of Theatre and Dance.

The local school
So let’s look at my last scene, not the professional or the ignorant school 
but a recent invention of ours: the local school.

One of the many things I take from DasArts is the power of what the 
political philosopher Daniel Blanga-Gubbay calls the fictional institution. 
Blanga-Gubbay states that we have started to act in relation to historically 

Public gathering with students, staff and audience in the central space 

of DAS Graduate School, 2017. Photographer, Thomas Lenden
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developed institutions as if they were phenomena of nature, beyond our 
control. Acknowledging the many imaginary institutions that artists have 
created, he is not so much interested in challenging the institution from 
the outside, but from the inside: in pushing the institution forward to be 
freed of the idea of a fixed identity, towards a flexible one through fiction. 
During my active years at DasArts, it never occurred to me to apply the 
concept of fiction to Ritsaert’s deliberate desire to constantly propose 
to ‘act as if’ our school would be something else than it had just been. 
And yet this is the main heritage I would like to re- consider from DasArts 
today: institutional structures are fiction, they are constructed by people 
and therefore can be deconstructed, and ultimately they are provoking 
us to rethink them otherwise. However, and this is the main question that 
triggered us to propose the Local School: for which purpose? What kind 
of identity do we envision for a public institution like the art academy? 

The most popular slogan we used at DasArts – the early mission state-
ment, so to speak – goes like this: ‘We cannot know what theatre must or 
will be tomorrow. Participants in our post-academic studies programme 
have to show us what the future will be’.

Two things bother me today: wasn’t it too easy to pass on the responsibil-
ity for the future on to our students, and keep ourselves, with our institu-
tional commodities, away from that frontline? And how could we pretend 
in the mid 1990s that we had no sense of the future, as the geopolitical 
shifts after 1989 started to manifest themselves right in front of us?

The fact is that, twenty years later, we find ourselves in an even more explo-
sive situation. Within the international – and intercultural – community of the 
DAS Graduate School, it is very obvious that neither as artists nor as citizens 
can we hide behind the walls of Europe, or behind the walls of our beautiful 
institute. Students from the Netherlands, Germany, Spain, Poland, Ireland, 
Romania, South Africa, Kenya, Iraq, Lebanon, Brazil, Korea, Argentina and 
the United States of America confront us with issues of inequality and social 
justice, and with their struggles against hegemonic powers in other places 
in the world. Don’t worry, I am not trying to sell political activism to you, but 
I would like to express the serious concerns we have in Amsterdam about 
how to position ourselves within the city, and in relation to our connected-
ness with the global context that is present through our students.

And here is the most direct example you could think of: last year, the DAS 
Graduate School moved into a new building, a unique place with a rich 
and highly charged history, along the exciting, until-now forgotten north 
bank of Amsterdam’s IJ waterway. For a hundred years, our site served as 
the laboratory of Royal Shell Industries, which, in our building, conducted 
their research into the profitable exploitation of fossil fuels, mostly in 
developing countries. The close-up of our space is pretty overwhelming, 
and we are privileged to approach art education again from thinking of 
it through all aspects of our operational base. But if you zoom out (or 
simply look out of the window or take a walk), you will meet another 
challenge of our location: the city’s formerly isolated northern borough 
features in the national top-twenty list of impoverished areas, and is 
undergoing a dramatic process of redevelopment. The area is now seen 
as the most attractive location for expanding and easing the pressure of 
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the city centre, and maintaining tourism and creative industry as an eco-
nomic growth factor. As in other urban areas under development, artists 
and creatives like us are playing a crucial role in maintaining liveability, 
but are also contributing to the violent process of gentrification.  

All of a sudden, it seems impossible to ignore what we have become part 
of, and we feel very strongly that as an institution dedicated to innova-
tion and development we need to respond, and we can’t afford to only 
perform the city on behalf of our own subjective positions, while the 

Site specific performance by Erin Hill and Catarina Vieira in the surrounding of  

DAS Graduate School, concluding a week with Philippe Quesne during the Block 2017. 

Photographer, Thomas Lenden
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financial regimes move on without us. Having said that, the idea of the 
Local School is not conceived as another studies programme, or another 
enterprise: we use the Local School as a tool to challenge the academy on 
how we might re-locate ourselves in our direct environment.

There is nothing spectacular about the Local School, but it expands our 
identity into the ecology of the city, and leads to a slightly different atti-
tude and to a couple of important changes already: for example, how we 
respect and make use of the local economies, how we acknowledge that 
we have responsibility in confronting the process of gentrification, how 
we learn to share resources with initiatives in the neighbourhood, and 
how we try to be available for other artists in the field who have devel-
oped practices around place, participation, community and public space.

None of the activities of the Local School are part of our curricula, or 
an obligation for students. The Local School is an organising principle, 
a commitment we have as an institution, and a choice of joining our stu-
dents to embrace the possibility of fiction – of thinking of things other-
wise – in order to shape the future.

Dit artikel verscheen eerder in The Polish Theatre Journal 1 (5) 2018 en is de  publicatie van 

de lezing die Marijke Hoogenboom gaf tijdens de internationale conferentie Giessen and 

Others: Crossdisciplinary Theatre Education, georganiseerd op 4 en 5 juli 2017 als onderdeel 

van het negende ITSelF International Theatre Schools Festival in Warschau, Polen.

Student performance on the first site of DasArts, the Westergas fabriek in Amsterdam, 1999. 

Photographer, Reyn van Koolwijk
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Michiel Schuijer

Wandering about 
the Practice/
Theory Axis
Taxonomies of Conservatory 
Education1

At most conservatories, music education depends on a division of labor 
that has engendered fields of ‘practice’ and ‘theory’. Roughly speaking, 
the ‘practice’ field features skills training, one-on-one or ensemble tuition, 
and real-life simulation (in or outside the institution); the ‘theory’ field fea-
tures knowledge-based education, group sessions, and academic forms of 
assessment (e.g., written and viva examinations, essays and oral papers).

Conventional wisdom has it that practice and theory complement each 
other; conventional habit, however, has thrown them into competition. 
What matters is time: how should we divide the hours of teaching and 
self-study between the two fields? And it is content: which subjects should 
be taught, and to which ends should they be tailored, both individually 
and collectively? 

These questions can generate tensions among the faculty, especially 
between representations of different communities of practice: perform-
ers, educationalists, music theorists, musicologists, psychologists and 
therapists. Many efforts have been made to contain these tensions, usu-
ally by adapting theory more to practical needs. However, while such 
efforts occasionally succeeded in bridging the practice/theory divide, 
they have affirmed it in the long run. This is because they were usually 
predicated on an essentialist understanding of this divide. Essentialism 
holds that the referent of a term truly exists when it can be shown to 
possess a set of indispensable (‘essential’) properties. Seen thus, when 
we refer to ‘practice’, we think of properties that ‘theory’ must 
be lacking, and vice versa. I began above by specifying 
such properties for both categories. However, this paper 
takes a critical stance on the essentialist perspective. 
It develops a more pragmatic, nominalist approach 
to the practice/theory divide, which in my view 
opens prospects for a more productive and sus-
tainable rapport between professional parties 
represented on the faculty of a conservatory.2 
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From a nominalist point of view, the terms ‘practice’ 
and ‘theory’ are indefinite signifiers. They do not refer 
to something that is out there in the real world but 
are used to divide a range of human occupations. We 
conceive of them as the opposite sides of an axis about 
which to distribute the various relations that people can 
bear to a subject, a craft, a thing, or an event. But how do 
we know that we are on one side of the axis or the other when 
attending a class or performing a task? What are our criteria of dis-
tribution? The gist of the following argument is that these criteria are not 
fixed and stable – nor are they always coherent. I will show that they are 
subject to continuous negotiation. For we have more than one perspec-
tive on the practice/theory axis; and a change of perspective can move us 
about it, even while we continue with what we were doing. 

For a first perspective, we ask ourselves how we obtain the knowledge 
and aptitude to do well in a profession. This is the perspective of equip-
ment, seen from which ‘practice’ and ‘theory’ represent two different ori-
gins, and hence two different kinds of knowledge: one emanating from 
experience (practice, on the left side of the axis), and the other from 
reason (theory, on the right side of the axis):

Perspective: Equipment

What is at issue is the valuation of these two kinds of knowledge in 
the context of a music education program, and the roles consequently 
assigned to them. What kind of ability do we expect from prospective 
musicians, and what kind of training is appropriate to offer them? It is 
obvious that such training should aim at an accumulation of experience 
and know-how, so as to enable these musicians to act in the world and 
perform their complex tasks under the public gaze. What they can learn 
from reasoning is to unravel the many layers of these tasks – technique, 
idiom, style, communication, etc. – and to identify and solve problems they  
encounter while practicing, rehearsing, and teaching.

If we view the practice/theory axis from this perspective - the perspec-
tive of equipment - how would we distribute the various components of a 
music education program about it? I will now specify four cases: 

 • Sight-singing exercises with triplets extending over two beats
 •  An ensemble training session: intonation in the ‘Quasi 

Sostenuto’ section of the first movement of Brahms’s Clarinet 
Quintet, op. 115

 •  An analysis assignment: The B-flat minor Fugue (WTC II) of J.S. 
Bach

 • A lecture on learning styles

Practice Theory
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One may wonder why these descriptions should be so specific. I could 
as well have chosen to speak of a solfeggio class, of ensemble training 
and music analysis tout court, and of a whole course in music pedagogy 
rather than just one lecture – but I did not. Why? Because one can’t tell 
from the mere title or generic description of a course whether it weighs 
more towards the ‘theory’ or ‘practice’ side of a music education pro-
gram. This distinction cuts across the nominal division of such a program. 
There are simply too many ways in which one can teach a course, and 
these ways may qualify as being more practically or more theoretically 
oriented – not the courses themselves. 

Three of our four cases – the sight-singing exercises, the ensemble 
training session, and the analysis assignment – share an experiential 
approach,3 which means that the student is given something to learn by 
‘doing’. From the perspective of equipment, then, these three program 
items should appear on the left side of the axis, under ‘practice’:

Perspective: Equipment

Some will argue that the analysis assignment does not belong here, since 
working on such an assignment – insofar as it involves a written paper 
with musical examples, charts, diagrams, etc. – is not daily bread and 
butter for every performing musician. However, the question if and to 
what extent this experience resembles an aspect of a musician’s profes-
sional life should not concern us yet. We have only been discussing the 
nature, not the actual use, of the knowledge and skills developed in music 
education. If we raise that question now, we get caught in a confusion of 

perspectives, which for one time I would care to avoid. Analysis, as 
musicians have learned it, is a practical skill.

For a second perspective, we ask ourselves what purpose or 
good our education serves. This is the perspective of com-
mitment, seen from which ‘practice’ and ‘theory’ represent 
two sets of disciplines, ‘applied’ and ‘pure’. The difference 
between them has been succinctly put by Keith Cash, in 
an article on nursing education: ‘[applied disciplines] pro-
duce actions or artefacts, [pure disciplines] are concerned 
with truth.’4 In other words, we are educated in a discipline 

Practice
 

Sight-singing exercises 
triplets extending over two 

beats

Ensemble training session: 
intonation in Brahms, op. 

115, I

An analysis assignment: 
Bach’s Fugue in B-flat 

minor (WTC II)

Theory

A lecture on learning styles
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either to provide goods, tools, services, and objects of value and mean-
ing, or to engage in the production and transmission of knowledge. 

That is perhaps too succinct. The distinction between ‘applied’ and ‘pure’ 
disciplines – itself echoing Kant’s distinction between practi-

cal and theoretical reason – is part of a much more com-
plex taxonomy of teaching domains, developed over 

the years by educational theorists such as Anthony 
Biglan, David Kolb, Tony Becher and Paul Trowler.5 

However, it has had a great bearing on the dis-
cussion about the relation between practice and 
theory in the conservatory, and especially on the 
image of theory as something that cannot stand 
on its own two feet in an environment so much 
concerned with concrete action. 

When contemplating the distribution of teach-
ing subjects about the practice/theory axis from 

this perspective (the perspective of commitment), 
we would have to identify them as ‘applied’ or ‘pure’. 

However, we cannot do this without taking another varia-
ble into account – apart from (again) the way in which courses 

are taught. This other variable is the student, whose aspirations and pros-
pects for employment may draw a subject to either side of this axis, at 
least from the perspective of commitment. Consider, for example, a stu-
dent who plays the clarinet and pursues the dream of becoming principal 
in a major symphony orchestra, but who is realistic enough to prepare 
herself for work in a variety of professional settings. For such a student 
the distribution might change as follows:

Perspective: Commitment

The lecture on learning styles and the analysis assignment have swapped 
their positions. The former may find ready application in an evolving 
teaching practice, which at first may only supplement the hours spent 
on our student’s deeper-felt ambition, but over time stands a chance of 
becoming a source of pleasure in its own right. The analysis assignment, 
on the other hand, is further removed from the practice to which this 
student is committed, not so much because of the required skill as mainly 
because of the piece and the particular breed of intricacies to be found 
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therein. To be sure, there are many reasons to let her do it, but we should 
not blame her for classifying this assignment as a ‘theory’ assignment.

For a third perspective, we raise another question: how stable or dynamic 
is the field in which we are working, and thus how passive or active is the 
role that we can play as actors in that field? In other words: can we make 
a difference, and what does that require from us? This is the perspective 
of space, seen from which practice and theory represent lower and higher 
degrees of prior intellectual and/or material organization. Igor Stravinsky 
used the word ‘theoretical’ in this sense when he compared his achieve-
ments with those of Schoenberg and his students, in a conversation with 
Robert Craft: 

  I was guided by no system whatever in Le Sacre du Printemps. 
When I think of other composers of that time who interest me 
– Berg, who is synthetic (in the best sense), Webern, who is 
analytic, and Schoenberg, who is both – how much more theo-
retical their music seems than Le Sacre; and these composers 
were supported by a great tradition, whereas very little imme-
diate tradition lies behind Le Sacre du Printemps. I had only my 
ear to help me. I heard and I wrote what I heard. I am the vessel 
through which Le Sacre passed.6

I need not go to any length to show the untruthfulness 
of this statement. Suffice it to stress the irony that 
not only was Le Sacre a product of a tradition – 
Russian art music7 – but also Stravinsky’s state-
ment itself, ejected as it seems to have been 
from an old production line of commodious 
ideas.8 Nonetheless, it is important to take 
that statement seriously, if only because 
many in the music industry still live by 
those ideas. 

Therefore, let us go over Stravinsky’s 
words one more time, just in order to 
grab their sense. He first sketches a play-
ing field saturated by ‘tradition’, which urges 
Schoenberg and his followers to proceed by 
‘system’, or by ‘theory’. (Apparently, this is what 
tradition demands, also from those who want to 
break through its barriers and revitalize it.) Subsequently, 
this historically saturated and organized playing field is opposed to the 
open space that Stravinsky himself has decided to enter, using only his 
ear – nature – as a source of authority.

This is also a familiar way to define and oppose practice and theory: 
practice as being essentially open-ended and informed by the flux of 
life, theory as being more concerned with regulation and containment. 
What does it mean for the distribution of teaching subjects about the 
practice/theory axis? We should now measure our four cases by the 
space they offer the student for discovery and self-expression. And this 
is the likely result:
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Perspective: Space

We find music analysis and music rehearsal under ‘practice’ because they 
are essentially open-ended processes. It is true, they are vulnerable to 
normative pressure, but this is a contingent matter. From the present 
perspective (the perspective of space), the sight-singing exercises would 
probably count as theory, a status not assigned to them under either of 
the previous perspectives. Obviously, triplets extending over two beats, 
unlike Le Sacre du Printemps, should pass through any vessel.

This touches on another question, which provides us with the fourth and 
last perspective on the practice/theory axis – the perspective of owner-
ship. The question can be put as follows: is our education private or col-
lective? But this is not entirely accurate, for one-on-one tuition need not 
be exclusive from the viewpoint of content. When a private teacher had 
trained us to sing supertriplets accurately from sight, few would con-
fuse our mastery of that skill with ownership. Ownership implies 
that teaching has proceeded in response to a student, to her 
talent, interests and mindset. Therefore, the question should 
be more specific: do we become the true and exclusive own-
ers of what we have learned from our teacher, or will we 
only be shareholders of a fund of learning? 

It is not illogical to associate ‘theory’ with shareholdership, 
as a less exclusive form of ownership. A theory, at least in 
the scientific sense, is supposed to hold not for a single 
case of a particular phenomenon but for an infinite number 
of them, observed under specified conditions. It is a state-
ment or set of statements of general purport. Such generality 
is often held against the singularity of an artistic achievement. 
However, we may also apply the word ‘theory’ – perhaps more 
metaphorically – to a general program of learning, the aims of which 
transcend the individual needs of those enrolled. Seen thus, even one-on-
one lessons with an instrumental teacher may appear on the right side 
of the practice/theory axis, namely when students should study a more 
or less fixed repertoire of sonatas and concertos in a more or less fixed 
order. And a history course may be found on the left side of the axis when 
it doesn’t follow a general syllabus, but addresses topics selected in con-
sultation with the students.

Now, if we ask ourselves to which of the four earlier-defined cases the 
idea of individual ownership is most applicable, the answer is, perhaps 
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surprisingly: the analysis assignment. This is a task on which one can work 
alone, with at least a chance of achieving something singular: an astound-
ing view of the composition at hand. The other three cases do not satisfy 
these criteria – at most, they meet only one of them. There is a chance 
that rehearsing intonation in the ‘Quasi Sostenuto’ section of Brahms’s 
Clarinet Quintet will lead to the discovery of unforeseen depths, but this 
will be seen first and foremost as a collective achievement. In an environ-
ment focused on individual education and development, like a conserva-
tory, such a discovery may not be ranked among the decisive moments in 
a student’s career. Does this mean that the larger the collective, the less 
will be the identification with the tasks at hand? Henry Kingsbury, in his 
anthropological study of conservatory life, noted that ‘orchestra playing 
is perceived by many students as a threat to [their] … individual and pro-
fessional development’.9 Of course, such feelings may be outbalanced by 
a strong commitment to orchestral or ensemble practice. Under the per-
spective of individual ownership alone, however, the ensemble training 
session shifts to the ‘theory’ side of the practice/theory axis:

Perspective: Ownership

Each of our four cases has appeared at least once on either side of the 
practice/theory axis. This means that each case can qualify as hav-

ing practical value but can also be perceived as further removed 
from immediate experience and application. It should be noticed 
that this is the result not of an experiment but of a speculative 
exercise. I haven’t shown through which lenses music students 
tend to look at the practice/theory axis. The goal of the exer-
cise was to unravel the complexity behind the language used in 
educational discussions. This complexity often goes unnoticed, 
leaving the discussions wanting. A simple binary opposition 

cannot do justice to the various dimensions and the multiple 
possible mappings of conservatory education. 

That said, have we now added enough nuance to mirror the com-
plexity of the relationship between practice and theory in a conserva-

tory environment (and beyond)? This remains doubtful. The consistent 
association of theory with remoteness, for example, raises questions. The 
impression may have been formed that, whichever perspective we use, a 
case is perceived as less relevant when it appears on the right side of the 
practice/theory axis. 
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There are two answers to this. First, although the various perspectives on 
the axis have been presented one by one, there need not be an exclusive 
choice between them. In other words, music students may look at the 
axis through a ‘multifocal’ lens, seeing different aspects of a class they 
attend or of an assignment on which they are working. Thus, as we have 
seen, a lecture on learning styles can be perceived as a theoretical exer-
cise, because it places the students in a passive role. For those who are 
already teaching, however, it may provide stimuli to action. To the casual 
eye, their role would be as passive as that of the others, and they would 
probably be aware of it; but in their minds they would practice what they 
just heard. Perhaps they would rise to their feet and become active inter-
locuters, thereby changing the nature of the session. For the audience 
as a whole, the practical and theoretical aspects would offer more value 
each, as it could hold these aspects in one view.

Second, this paper represented a nominalist view on ‘practice’ and ‘the-
ory’. In other words, it did not attribute generic properties to the referents 
of these terms. Rather, it searched for possible rules that guide musicians 
in their categorization of teaching and learning situations. The next step 
would be to determine more rigorously whether such rules apply, and if 
so, to try to comprehend why they have prevailed. To be sure, remoteness 
is not per se a distinguishing characteristic of everything that qualifies as 
‘theory’, but it is interesting to note that this association is always lurking 
in the background. An explanation demands a broad frame of reference. 
The perception of a practice/theory divide in professional music educa-
tion has a history that extends into earlier centuries as well as into other 
professional fields. It is a history of higher education gradually becoming 
more accessible (less exclusive), more specific (less generic), and more 
dynamic (less stable); a history that can be seen as one long move from 
right to left across the practice/ theory axis. That history should be taken 
into account in a study of the values and meanings connected with the 
terms ‘practice’ and ‘theory’. 

Finally, I come to the reason why I expect a nominalist 
view of the practice/theory divide to offer a better 

starting point for coordination and collaboration 
among the faculty of a conservatory than an 

essentialist one. In such a view, as this paper 
has shown, no member or group of mem-
bers belongs to one side of this divide. They 
all have been crossing it in their own teach-
ing practices – why wouldn’t they enjoy 
each other’s company along the way? 



35

1  Earlier versions of this paper were presented at 

the Twelfth Conference of the Dutch/Flemish 

Society for Music Theory in Amsterdam (March 

12, 2010), at the Institute of Musical Research, 

London (April 28, 2011), and at the Music & 

Research Festival of the Fontys School of Fine and 

Performing Arts, Tilburg (April 4, 2016). 

2  For a similar approach, relating to social work, 

see: Sylvia Fargon, ‘Theory and Practice: A Matter 

of Words. Language, Knowledge and Community 

in Social Work’, Social Work and Society: 

International Online Journal 15/2 (2017). URL: 

https://www.socwork.net/sws/article/view/121/537 

(accessed January 31, 2018). 

3  David A. Kolb, Experiential Learning: Experience 

at the Source of Learning, Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice Hall, 1984.

4  Keith Cash, ‘The Pure and the Applied in Nursing 

Education,’ Nurse Education Today 25 (2005),  

pp. 663-667. 

5  Anthony Biglan, ‘The Characteristics of Subject 

Matter in Different Academic Areas,’ Journal of 

Applied Psychology 37/3 (1973), pp. 195-203; 

David A. Kolb, ‘Learning Styles and Disciplinary 

Differences,’ in: The Modern American College: 

Responding to the New Realities of Diverse 

Students and a Changing Society, ed. Arthur W. 

Chickering, San Fransisco: Jossey-Bass, 1981, 

pp. 232-255; Tony Becher and Paul R. Trowler, 

Academic Tribes and Territories: Intellectual 

Enquiry and the Culture of Disciplines, 2nd ed., 

Buckingham: Society for Research into Higher 

Education and Open University Press, 2005.

6  Igor Stravinsky and Robert Craft, Expositions  

and Developments, London: Faber and Faber, 

1962, pp. 147-148.

7  See Richard Taruskin, Stravinsky and the Russian 

Traditions: A Biography of the Works through 

Mavra, Oxford: Oxford University Press, 1996,  

vol 1, p. 937.

8  Stravinsky unconsciously appropriated an image 

that August Wilhelm Schlegel had conjured up 151 

years earlier: ‘the eternal spirit of poetry, passing 

through different bodies’ (‘der unvergängli-

che, aber gleichsam durch verschiedne Körper 

wandernde Geist der Poesie’). Vorlesungen über 

dramatisch Kunst und Literatur [1811], ed. Vittorio 

Giovanni Amoretti, Bonn: Kurt Schröder, 1923,  

vol. 2, p. 112.

9  Henry Kingsbury, Music, Talent, Performance: 

A Conservatory Cultural System, Philadelphia: 

Temple University Press, 1988, p. 54.



36



37



38



39

Melissa Bremmer and Emiel Heijnen (AHK)
Jorge Lucero (University of Illinois at Urbana-Champaign)

School as 
material1

Modes of operation for 
 teachers as  conceptual 
artists

‘…my practices tread the age-old tight-rope in between the needlessly 
polar opposites of art and pedagogy. It is in this “tight-rope” space—this 
middle space—that the perfect amount of tension resides, where the art 
wants to become the teaching and the teaching wants to become the art’ 
(Lucero, 2011, p. 9).

Teachers in arts education frequently struggle with 
their professional identity (Hatfield, Montana & 
Deffenbaugh, 2006; Welch, Purves, Hargreaves 
& Marshall, 2011). Am I an artist? A performer? 
A teacher? When probed about the reasons 
for this confusion, arts teachers often answer 
that they believe that their main responsibility 
is education at the expense of understand-
ing themselves as artists (Hall, 2010). In this 
discussion about teacher/artist identities, the 
Mexican-American artist and scholar Jorge 
Lucero (2011) questions whether an occupation 
as teacher needs to stand in the way of nurtur-
ing a creative practice and argues that the per-
ceived gap between teacher/artist identities could 
be closed through an understanding of how they over-
lap and integrate into each other. Lucero (2011) examined 
the similarities between progressive pedagogy (Dewey, 1916; Freire, 
1998; Pinar, 2004) and conceptual art2, and the possibility for them to 
become one practice. The finding that both progressive pedagogy and 

conceptual art have the potential to be emancipa-
tory, people-centered and situational, formed 

the basis for his idea of teacher as concep-
tual artist. In short, Lucero proposes that 

a teacher’s practice, in and out of the 
classroom, can be his creative practice 
at the same time. 
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Lucero notes that Teacher as conceptual artist 
is not a method but a filter, a way of think-
ing about one’s teaching practice/existence 
through the permissions of conceptual art. 
What is possible in art-making, could be “per-
missible in other practices - particularly prac-
tices that were not typically seen as aesthetic - like 
pedagogy” (Lucero, 2011, p. 25), or practices such as 
activism, cleaning, health, design, cooking and business. 
Thus, conceptual art could give ‘permissions’ to the field of 
teaching that provide teachers with modes of operating that are similar 
to those of conceptual artists. One of those permissions is to consistently 
and purposefully rethink what counts as art. The teacher who practices 
through conceptual art detaches him or herself from mandatory crafts-
manship, traditions of practice, the labor-equals-worth paradigm, and the 
archival. In many ways teaching as conceptual art sees everything as 

special, but doesn’t require any kind of specialness to enact what-
ever is enacted. School then becomes material. Through the per-

missions of conceptual art people who find themselves within 
institutions or frameworks of education find a path to make 
art – even with the banalities and materialities of those very 
institutions. 

Lucero gives a selection of examples of what could be 
considered as conceptual art’s permissions. These ‘modes’ 
can be considered as playful, poetic and non-prescriptive 
strategies that art educators might use to establish a con-
ceptual teaching/arts practice. To illustrate every mode, 

we use works by Lucero, (arts) teachers, artists and of pro-
jects students of the Amsterdam University of the Arts did 

with their pupils. 
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Mode 1 

Consider the institution  
as material
Teachers can consistently and purposefully rethink what counts as mate-
rial for making art and wonder how one’s world can be made pliable. 
Pliability does not mean that the thing that is bended will necessarily 
change in the physical world, but rather will turn into an artwork because 
it was thought through a conceptual art filter. Through this mode, teach-
ers can start rethinking how to make the school the material of what they 
are making. For instance, teachers who find themselves in a school - that 
might feel restrictive or repressive - can ‘play’ with the parameters and 
materiality of that situation (Lucero, 2016). Here teachers need not just 
think about the objects of the school. What is the special, philosoph-
ical, physical, and economic infrastructure of the school and how can 
those things become a teacher’s work? For example, what are the most 
bureaucratic things that happen in your school and how can those things 
become artworks? Not through destroying them or being cynical about 
them, but through reframing them. How are parent-teacher conferences 
art? How are teacher in-services art? How is grading your students’ work 
art? How is taking attendance art? How is lesson planning art? How is 
cleaning your classroom art? And so on and so forth.

Strafwerk (Lines) – Johanna Biesewig (2018) 

Theatre teacher Johanna Biesewig developed an idea to hack the punishment system of a school. 

When pupils get a time out due to misbehavior, they are usually sent out of the classroom and have 

to report themselves elsewhere in the school to write lines or receive an other form of punishment. 

Biesewig intervenes this time out procedure, that is very common in many Dutch schools. Pupils who 

are sent out of the class report themselves to Johanna, who invites them to make a work during their 

timeout. Art production as reprimand? Or art production as an alternative for shame and punishment? 

‘Strafwerk’ will be further implemented on a school in Amsterdam in 2018.
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Mode 2 

Attain energy via 
accumulation
One action, thought, breath or object is frequently ignored. However, 
their accumulation calls the world’s attention. For teachers, who are 
often busy, the mode of accumulation is so favorable for it is making 
work from what they are already doing in the classroom, and it takes so 
little time: many things and activities in school are repeated daily, and 
can accumulate through the mere passage of time and form the basis 
for a collection. It can make the everyday art. The act of accumulation 
can come into existence with any object, thought or action but simply 
needs to begin at the number one of the collection.

‘Hacking the yearbook’ – Dale Irby (1973-2013) 

The successive yearbooks of the Prestonwood Elementary School in Richardson, USA, suggest that 

teacher Dale Irby wore the same outfit every day, forty years long. The series started out as a ‘happy 

accident’, when Irby discovered that he had coincidently worn the same outfit in the yearbook 

photo’s of 1973 and 1974. Encouraged by his wife Cathy and his students, Irby continued to wear 

the same shirt and V-neck on the school pictures over four decades – even when they barely fitted 

anymore near his retirement in 2013. The accumulation of the pictures fascinates, because it reveals 

slow changes over time, like the aging of the human face, the trends in eyewear fashion and the 

subtle changes in the background picture. Another striking aspect of the project is that, through 

accumulation, the realization of this work took yearly less than two minutes of the maker’s time.
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Mode 3 

Use closeness
Closeness allows for the intimacy of relationships to be transformed into 
art works. Closeness, however, does not always need to be about phys-
ical bodies but can also be understood as close relationships between 
people, objects, or spaces in school that hold the potential to elicit an 
artwork. Closeness does not always have to do with proximity or size. 
Sometimes closeness is driven by attitude and/or intention. 

This is our gang – Azaan, Zohab, Ali, Kevin, Nabil, Yassine & Anass (2018)

Maarten Koole is an art teacher at the Over IJ College, a secondary school in Amsterdam. During this project, 

Koole allowed his students to decide completely for themselves what they wanted to make in the arts lessons. 

One group of students self-initiated a collective project entitled This is our gang, that included the produc-

tion of masks, dances, pictures and films. ‘Closeness’ in this example, relates to the use of everyday popular 

culture as source for arts production. The online video game Fortnite was an important source for the students, 

who integrated movements and visual elements from the game with personal views, local influences and and 

actualities. Only after Koole saw their collected final works, he realized how serious his students had taken their 

project. Just for the sake of the continuity in their photo’s and films, they had worn the same clothes to school 

for several weeks.
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Mode 4 

Co-construct
To make, do and be art, teachers may need a partner to help them in the 
act of its construction. This partner might be another pupil; but it might 
also be an object, a location or situation in school. Someone or something 
to bring something to the table that you could never bring. Through the 
act of co-constructing teachers can be given parameters by their part-
ner(s) that evoke the enactment of art, or teachers can give parameters 
that enable their partner(s) to make art. 

The Roof is on Fire - Suzanne Lacy, Annice Jacoby, and Chris Johnson (1993-1994)

On June 9 in 1994, a large-scale event on a rooftop garage in Oakland was aired on national TV in the United 

States. What looked like evening news newscast was actually an art performance. Sitting in 100 parked cars, 220 

public high school students had unscripted conversations on themes like their neighborhoods, drugs, family, 

conflicts with the police and education. Over 1000 local residents roamed from car to car to listen to the conver-

sations, that were extensively documented on video by other students. Social artist Suzanne Lacy and her team 

wanted the teenagers to control both the medium and the message. The 1,5 hour performance was a response 

to a society in which teenagers are ‘often talked about, but seldom listened to’. Lacy explains why a parking lot 

formed the ideal stage of the performance: “For generations, the automobile has been a symbol of teenage inde-

pendence and a rite of passage into adult life. The car illustrates the transient quality of this stage of teens’ lives. 

It is a teenage living room, a sanctuary for speaking your mind.” The performance formed the finale of a two-year 

trajectory that included the implementation of a media literacy curriculum on teen identity and politics on a local 

high school, a teacher training program in which local teachers developed media literacy lesson plans, and the 

training of a group of students in all aspects of the production and media coverage of the performance. In The 

Roof is on Fire, Lacy and her team position themselves as co-creating teacher-artists, handing more and more 

responsibility to their participants along the way. 



45

Mode 5 

Embrace invisibility
The teacher who works as a conceptual artist frequently thinks and acts 
through dematerialized, time-based, and relational modes. As a result, 
some works will never be materialized, documented or recognized as 
such by others. Or, as Lucero (2016, p. 193/194) notes: “dematerialized, 
conceptual gestures can sometimes be completely undetectable”. Some 
works might thus only exist in a teacher’s mind, fade away into memory, 
time, or material. 

Split My Lunch - Jorge Lucero (2011)

In 2011, associate professor Jorge Lucero opened his office at the School of Art + Design at the University 

of Illinois in Urbana-Champaign for a project titled Split My Lunch. Every Tuesday during the lunch break, 

Lucero welcomed students and other members of the school community to share a one-on-one meal with 

him. The simple gesture of sharing food together in an office playfully disrupts the unwritten rules and 

codes of behavior of the school environment. Because Split My Lunch is unrelated to formal school proce-

dures such as counseling, assessment or supervision, traditional hierarchic relations between participants 

are temporarily removed. This offers participants opportunities to get to know each other in an informal 

manner. The intimacy of the performative meeting is further enhanced by the detail that Lucero shares a 

home made meal with his visitor. Lucero commented: “I have also met students who were not my students. 

I have provided impromptu career and academic counseling, philosophical conversation, artistic critique, 

and frequently mere informal conversation. Most importantly, by opening the doors of my office through 

these everyday gestures (…) I am foregrounding the idea that school is life, not just a preparation for it” 

(Lucero, 2018). Lucero documented only the conditions of Split My Lunch, the content of the different lunch 

sessions remains something between the participants only. 
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Mode 6 

Present narratives
To present narratives, teachers can hyper-document everything, write 
about it, produce images, books, exhibitions, websites, social media posts 
or they can merely tell the story of what they’ve done to someone else. 
There are countless ways to present a narrative, to present art.

Privacy - Class of senior highschool students of the Rietveld Lyceum, Doetinchem (2013)

Art teacher Jacques Blommestijn has experimented frequently with large scale group exhi-

bitions of his exam classes at different locations outside his school. Blommestijn supervises 

the artistic process regarding the presentations, but he challenges his students to develop 

the central concept that ties all their individual works together. In 2013, Blommestijn found 

an old local Mosque, that his class could partly use as a temporary exhibition space. The 

room that appealed most to his students was a space without windows that was used to 

place the dead to lie in state. A creepy space. The only constraints that their teacher gave 

them for the exhibition were that they should come up with something that everyone should 

be very exited about, and that it would result in an article in the local newspaper. Triggered 

by the location, and inspired by movies and the work of Edward Kienholz, the class agreed 

on a central theme that was very actual for them at that time: online privacy. Their idea was 

to ‘stalk’ the journalist of the local paper via Facebook, and decorate the whole interior of 

the ‘corpse room’ with her private family pictures. Visitors of the exhibition would have to 

go through endless legal paperwork, before they would be allowed to see the room with the 

pictures. Other students formed the Rietveld Support Team for possible victims of stalking. 

Fearing an upcoming commotion, Blommestijn contacted the journalist a few weeks before 

the opening, and told her what his students were up to. She was not amused and wanted her 

pictures to be removed. Although the students had not broken any legal rules, Blommestijn 

asked them to respect the journalist’s privacy. After their initial disappointment, the class 

came up with a subtle solution: they ‘remixed’ the name of the journalist in such a way that 

it appeared to be a man, and replaced all of the original pictures by resembling pictures 

they found online. Additionally, visitors of the exhibition would hear a re-enacted telephone 

conversation the students had had with the journalist, now played by a male student. When 

the journalist visited the opening of the exhibition, the students gave her a tour with detailed 

instructions of how to secure her Facebook account. Finally, another journalist wrote an 

article about the project. The exhibition ended, this story remains.
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Implications
Through playing with these modes, the school with its sys-
tems, relationships, schedules and obligations can be rede-
fined as ‘artistic material’. This opens up possibilities for 
teachers to engage in a practice in which educational and 

artistic goals can be pursued at the same time. It can free 
newly graduated arts teachers of the thought that a profes-

sion as educator is automatically at the expense of the role as 
artist (Hall, 2010). Furthermore, this approach can help more expe-

rienced teachers who feel that their artist/performer identity is more 
and more absorbed in their teacher role (Imms & Ruanglertbutr, 2013). As 
perceptions about the arts teacher’ identity in part are formed during their 
teacher training college (Vella, 2016), Teacher as conceptual artist also 
raises important issues for the education of arts educators. First, it empha-
sizes that a conceptual art approach, in which art production is idea-driven 
rather than object-driven, opens up opportunities to include immaterial 
forms in an artistic practice, including pedagogy and education (Lucero, 
2013). Secondly, Teacher as conceptual artist proposes an alterna-
tive for the traditional artist/teacher model, by integrating 
both practices, rather than locating the artistic prac-
tice outside the school and the pedagogical practice 
inside the school. We believe that modes of opera-
tion to integrate artistic and pedagogical practice, 
inspired by developments in conceptual art and 
social practice, are under-recognized in the field 
of arts education, and could be further explored 
and utilized in teacher training programmes. 

The research project Teacher as conceptual artist was 

initiated by the Research Group Arts Education of the 

Amsterdam University of the Arts. During four months, a 

group of arts education students explored the similarities 

between teaching and artistic practice. In this period, Jorge 

Lucero operated as Artist in Residence, coach and curator. The 

participating students were familiarized with Lucero’s ideas through 

lectures, discussions and workshops. On that basis, they developed lessons, 

which they implemented in different schools (primary and secondary education). The 

students were also encouraged to pay particular attention to all the things they do as edu-

cator – especially the ‘non-art’ activities – as art. The results of the project were shared at a 

symposium and an exhibition at art center Framer Framed in Amsterdam. The impact of the 

project on the identity of these students is researched by Emiel Heijnen, Melissa Bremmer 

and Sanne Kersten and will be published in 2019.
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1  Parts of this publication have been published 

earlier in Lucero, J. (2018). Teacher as conceptual 

artist. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, 

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten. 

https://www.ahk.nl/onderzoek/publicaties/

publicatie/teacher-as-conceptual-artist/

2  Conceptual art is narrowly defined as a concreti-

zed art form that is predicated on ideas
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Hester Dibbits 

Uit de  bubbel. 
Erfgoed
professionals 
in tijden van 
toenemende 
polarisatie1

Wat is het antwoord van erfgoedprofessionals op de toenemende pola-
risatie in de samenleving? Wat kunnen zij doen nu in de politiek zowel 
links als rechts onder verwijzing naar het verleden steeds nadrukkelijker 
inzetten op nationale identiteit? Een pleidooi voor een ‘meerstemmige’ 
en ‘meertijdige’ benadering. 

In de aanloop van de verkiezingen van 15 maart 
2017 maakten we iets bijzonders mee. Alles en 
iedereen ademde erfgoed en nationale iden-
titeit. Neem het verkiezingsdebat van RTL op 
26 februari, waarin Nederland werd geïntrodu-
ceerd als dat ‘gekke kleine landje, met klom-
pen, tulpen en gezelligheid’. ‘Gezelligheid?’ 
vroeg de voice-over verschrikt, terwijl de 
beelden van rellen over een asielzoekerscen-
trum langskwamen. ‘Gezelligheid? Waar is de 
gezelligheid gebleven? Wie heeft een goed 
plan zodat het eindelijk weer eens gezellig 
wordt?’ Vervolgens mochten de lijsttrekkers 
elk een duit in het zakje doen, met als leidraad 
de stelling: ‘De islam is een bedreiging voor 
de Nederlandse identiteit.’ Pechtold trapte af: 
‘We hebben een traditie van tolerantie en vrij-
heid. Dat hebben we eigenlijk sinds Willem van 
Oranje al.’ Klaver formuleerde het zo: ‘Iedereen 
die beweert dat de islam een bedreiging is 
voor onze identiteit, heeft niet begrepen wat de Nederlandse identiteit is. 
1581: Willem van Oranje, onze Vader des Vaderlands, die schreef: dit land 
zou geen drie dagen kunnen voortbestaan zonder godsdienstvrijheid.’2 
De uitspraken van de politici komen voort uit angst voor versplintering in 
onze samenleving. En die angst delen zij met heel veel mensen.
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Leren loslaten
Het verleden is een bron van inspiratie, maar ook van conflict, zoals 
de onlangs gelanceerde route Levend Verleden van de Nationale 
Wetenschapsagenda stelt. Ik kom straks op die route terug. Maar laat ik 
eerst eens naar mijzelf kijken. 

En dan moet ik een bekentenis doen. Ik vind het moeilijk los te laten. En 
dan in het bijzonder het verleden los te laten. Oude ansichten, oude kran-
tenknipsels, dagboeken, schoolwerkjes van de kinderen. Het valt me niet 
mee om los te laten. Ik geef ook graag door: ik moest als kind van mijn 
ouders elke dag – al was het maar een kwartiertje – even cello studeren; 
en kijk aan, nu doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat mijn eigen kin-
deren hetzelfde doen. Niet dat ik wars ben van nieuwigheden. Ik geniet 
op een soort ‘multiculti light’ manier van kleurrijke multiculti items. En ik 
voel me oprecht betrokken bij wat er elders in de wereld gebeurt. Maar 
tegelijkertijd musealiseer, erfgoediseer, folkloriseer en exotiseer ik erop 
los. En ik heb zo mijn ideeën over wat wel en niet bewaard moet wor-
den. Weg met Zwarte Piet en stierenvechten, eeuwige trouw aan pizza 
en schaatsen. 

Nou zijn er gelukkig zelfhulpboeken die je kunnen helpen bij het leren los-
laten. Zo is daar Marie Kondo, die ons adviseert om ruimte te maken in je 
huis (en geest), en terug te gaan naar de essentie door te voelen of iets 
spark joy oproept. Gebeurt dat niet? Weg ermee! Begin met je boeken, dan 
je sokken, en zo ga je je hele huis door. Uiteindelijk blijk je maar heel wei-
nig over te houden, en zelfs dan kan er meestal nog wat af (Kondo 2015). 
Kunnen we dit soort zelfhulpboeken ook gebruiken voor de erfgoedsector? 
Moeten we iedereen helpen los te laten, en in het nu te leven? Dan zijn we 
van al het gedoe af. Nee, zo simpel ligt het toch niet. Denk ik. 

Een nationaal collectief
Maar wat moeten we dan wel doen, als erfgoedprofessionals? Inzetten op 
een nationaal collectief, op basis van een historisch narratief? Dat wil zeg-
gen: een vast erfgoedrepertoire benoemen, gekoppeld aan een vaste set 
van normen en waarden, in de hoop dat alle Nederlandse staatsburgers 
zich daarmee kunnen identificeren, zich ernaar gedragen, het overdragen 
en zo het gevoel krijgen deel uit te maken van een nationaal collectief, 
een community, gemeenschap?
 
De vrees voor het inzetten op het nationale collectief zit er bij mij, en bij veel 
anderen, diep in, zoals meer in het algemeen de angst voor het collectief 
er diep inzit, omdat het ook uitsluiting impliceert. In de in 2015 versche-
nen bundel The identity dilemma: social movements and collective identity 
worden de voor- en nadelen van collectieve identiteiten tegenover elkaar 
gezet. Een collectief kan voor solidariteit en een gevoel van trots zorgen, 
kan kracht geven, en de mogelijkheid bieden om in naam van de groep 
rechten op te eisen. Maar het zet de zaak ook ‘vast’; collectieve identiteiten 
sluiten niet altijd goed aan bij persoonlijke identiteiten, de solidariteit blijft 
beperkt tot één groep, en leiders van het collectief krijgen een positie als 
‘representanten’ van de groep (McCarry and Jasper 2015, 3).

De socioloog Zygmunt Bauman beschreef in 2007 in zijn boek Liquid 
Times de paradox van een steeds meer ‘lokaal gerichte politiek, in een 
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wereld die steeds meer beheerst wordt door mondiale processen’. Hij 
merkte op dat hoe meer de mensen zich aan hun eigen leven vastklam-
pen, ‘des te onbeschermder zij tegen de “mondiale wervelwind” zullen 
komen te staan, en daardoor minder in staat zijn om te beslissen over, 
laat staan op te komen voor de lokale zingevingen en identiteit die blijk-
baar de hunne zijn – tot grote vreugde van de mondiale actoren, die geen 
reden hebben om de weerlozen te vrezen’ (Bauman 2012, 113). Bauman 
heeft het hier over de ‘lokale identiteitspolitiek’ waarmee men de mon-
diale wervelwind de baas probeert te blijven. Men kan erover twisten of 
de nationale identiteits politiek voortkomt uit eenzelfde behoefte, of dat 
deze veeleer een reactie is op binnenlandse verdeeldheid, het bij elkaar 
kruipen van gelijkgestemden. 

Volgens de socioloog Richard Sennett is het verlangen om op elkaar te lij-
ken een manier van mensen om de noodzaak te vermijden zich in elkaar te 
verdiepen. Er is echter hoop, volgens Sennett. Mensen beschikken namelijk 
over het talent te observeren, te luisteren, en zich te verplaatsen in het 
standpunt van de ander. Dat talent hebben we een beetje verwaarloosd, 
maar daar valt wat aan te doen: je kunt het, met de juiste hulp, ontwikkelen, 
stelt hij (Sennett 2013). Het is de vraag of een beroep doen op een verle-
den, zoals de lijsttrekkers deden, daarbij helpt. Door met een beroep op het 
verleden in het heden te benoemen wat het collectief in wezen is, creëer je 
het idee dat er zoiets bestaat als een volk, een stam, met afstammelingen 
die door overerving een verleden delen. Dat is aansprekend voor wie zich 
een ‘afstammeling’ voelt of wil voelen, maar wat nu als je juist af wilt van 
het idee van zo’n nationale stam? Dat moet dus anders. 

Naar een global citizenship
Juist in deze tijd van polarisatie hebben we 
een erfgoedpraktijk nodig die het idee van 
een global citizenship ondersteunt. Dat wordt 
gedragen door burgers die erkennen dat onze 
wereld een complex web is van connecties 
en onderlinge afhankelijkheden, een wereld 
waarin keuzes en acties op de ene plek, 
gevolgen kunnen hebben voor mensen elders 
op de wereld. Zoals Peggy Levitt van het 
Geffrye Museum in Londen stelt: ‘Museums 
have always played a leading role in creating 
nations and national citizens. In today’s global 
world, do they also create global citizens 
too?’3 Kijken we niet naar instellingen, maar 

naar de individuele erfgoedprofessional, dan luidt de vraag: hoe kunnen 
erfgoedprofessionals bijdragen aan de vorming van global citizens? 

Ik pleit voor het openbreken van bubbels door actief op zoek te gaan 
naar tegenstemmen en die met elkaar in gesprek te brengen, en voor het 
zichtbaar maken van historische dynamiek. 

Wat het eerste punt betreft gaat het om het adresseren van de verschil-
lende visies, belangen en emoties die rond een erfgoeditem bestaan en 
ontstaan. Zwarte Piet is een voor de hand liggend voorbeeld, maar ook  
over schaatsen kunnen de emo ties hoog oplopen, op het moment dat 



56

iemand voorstelt om schaatslessen op school verplicht te stellen vanuit 
een streven deze ‘nationale (?) traditie’ te behouden. Erfgoed is een keur-
merk dat wordt toegekend in een krachtenspel van uiteenlopende belan-
gen en emoties. Het is geen gegeven, maar vormt zich waar het naar 
voren wordt geschoven uit een behoefte aan collectiviteit en continuï-
teit. Mensen maken zaken tot erfgoed door ze onder verwijzing naar het 
verleden, met een blik op de toekomst, als monument aan te merken, in 
musea onder te brengen of ze op een inventarislijst te plaatsen. De selec-
tie gaat niet zonder slag of stoot, en het resultaat is niet neutraal. Zolang 
je alleen gelijkgestemden rond een erfgoeditem verzamelt, krijg je geen 
goed zicht op mogelijk sluimerende conflicten. 

Met het zichtbaar maken van historische dynamiek bedoel ik dat er een 
mogelijkheid moet zijn om onderzoek te doen naar langetermijnprocessen, 
vanuit verschillende perspectieven. Dit is ook de gedachte achter de route 
Levend Verleden van de Nationale Wetenschapsagenda.4 Wij5 wijzen hierin 
op het belang van een zorgvuldige, op het langetermijnonderzoek gerichte 
omgang met bronnen en sporen uit het verleden om ons te herinneren. 
Niet aan de continuïteit, maar aan de complexiteit van dat verleden. 

Mijn promotieonderzoek naar de omgang 
met in novaties in de vroegmoderne tijd 
leerde me veel over plaatsgebonden ver-
schillen in de omgang met nieuwigheden. 
Ik zag hoe in de ene plaats, het vissersdorp 
Maassluis, nieuwe consumptiegoederen – 
koffie, thee, bedrukte katoenen uit de Oost 
– werden ingepast in het dagelijks leven door 
er de eenheid mee te vieren, terwijl elders, in 
het sociaal-cultureel pluriforme garnizoens-
stadje Doesburg, dezelfde nieuwigheden de 
culturele diversiteit in stand hielden. Aan de 
ene kant veranderde het hele aanzien van 
beide plaatsen, en aan de andere kant bleef 
alles er bij het oude (Dibbits 2001). Het is 
maar net wat je wilt zien. 

Erfgoedprofessionals voor de 
meertijdigheid
Om ervoor te zorgen dat dit soort onder-
zoek ook in de toekomst kan worden 
gedaan, misschien vanuit een ander per-
spectief, met andere vragen, zijn er men-
sen nodig die niet alleen naar het nu kijken, 
maar ook een langetermijnperspectief han-
teren. Zoals er erfgoedprofessionals van de 
meerstemmigheid zijn, is het ook belangrijk 
dat er erfgoedprofessionals zijn voor de 
meertijdigheid. 

Uitspraken als ‘Aandacht voor erfgoed is belangrijk!’ of ‘Er moet meer res-
pect voor erfgoed komen!’ hebben iets problematisch omdat ze zo wei-
nig precies zijn. Iedereen kan ermee aan de haal. Ik vond dat ook terug 
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in de oproep van Kunsten ’92 en een aantal andere organisaties, aan alle 
politici, van links tot rechts, om erfgoed in het verkiezingsprogramma op te 
nemen. Er werden acht concrete adviezen naar voren gebracht, variërend 
van ‘Maak erfgoed een integraal onderdeel van alle beleidsterreinen’, en 
‘Richt een structureel noodfonds op voor kanjerrestauraties’, tot ‘Zorg voor 
een aankoopfonds voor museale collecties’ en ‘Toon Nederland tijdens het 
Europese erfgoedjaar 2018’.6 Over welk erfgoed gaat het hier, vraag ik mij 
af, en wie beslist hier? 

De erfgoedprofessional heeft de taak ervoor te zorgen dat dit soort vra-
gen gesteld wordt. Omdat de erfgoedprofessional partij is, kan zij of hij 
dus alleen goed werken als er een diepgaand besef is van het dynamische 
karakter van dat krachtenspel van belangen en emoties, en de context-
gebondenheid (tijd, plaats, groep) van de uitkomst ervan. Maar de erf-
goedprofessional kan nog meer doen: er namelijk voor zorgen dat meer 
mensen dit besef ontwikkelen. 

Concrete adviezen 
Wat staat de erfgoedprofessional die het roer radicaal om wil gooien nu 
concreet te doen? Tegen mijn studenten zeg ik altijd, en volgens mij geldt 
dat ook voor professionals: maak het jezelf niet te moeilijk, het moet wel 
uitvoerbaar zijn: 
 • neem het dagelijks leven als vertrekpunt; 
 • zoek het conflict, dan heb je ‘een case’;
 • zet in op meerstemmigheid en het historisch perspectief; 
 • begeleid het proces naar het zelf doen. 

Het goede nieuws is dat al veel professionals inzetten op meerstemmig-
heid en meertijdigheid. De erfgoedsector is inmiddels behoorlijk ver-
trouwd geraakt met het netwerkidee waarin erfgoedprofessionele partijen 
en gelijkgestemde gebruikers elkaars expertise benutten. Zie Boekman 
110 (maart 2017) over culturele archieven, met voorbeelden van projecten 
waarbij gebruikers worden ingeschakeld voor ontsluiting en beheer, en 
archiefinstellingen samenwerken met musea en andere instellingen. 

De sector is ook al aardig vertrouwd met het idee dat voorwerpen of 
verhalen van de één, actief kunnen worden toegeëigend door de ander. 
Je kunt een deel van een oud gebouw adopteren, of een weidevogel, een 
kunstwerk, boek of archief, en je kunt vragen – zoals in het onderwijs-
project Oorlog in mijn buurt – of scholieren ‘erfgoeddrager’ willen wor-
den, door verhalen over de Tweede Wereldoorlog door te vertellen.7 

Ook zijn er projecten waar mensen – nu vaak scholieren, maar waarom 
niet ook anderen – nadrukkelijk worden uitgenodigd nieuwe betekenis-
sen te geven aan bestaand erfgoed. Zoals Imagine IC deed, in het pro-
ject Believe it or Not, waarin het Bindelmeercollege uit Amsterdam een 
bezoek bracht aan het Bijbels Museum in het centrum van Amsterdam. 
Conservator Hermine Pool gaf de leerlingen een inkijkje in de collectie. Zij 
mochten oude bijbels en religieuze voorwerpen van dichtbij bekijken en 
zelfs aanraken. Ook verschillende Bijbelse verhalen, zoals de verdrijving 
van Adam en Eva uit het paradijs, kwamen aan de orde. Door de paral-
lellen met het leven van de jonge tieners uit de rafelranden van de stad, 
kregen de verhalen een nieuwe, actuele betekenis.8
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Emotienetwerken
Imagine IC en het lectoraat van 
de Reinwardt Academie onder-
zoeken al langere tijd het idee 
van emotienetwerken – de gril-
lige constellaties rond een erf-
goeditem. Ze hebben stappen 
gezet om te komen tot een tool 
die laat zien hoe mensen, door 
uit hun ‘bubbel’ te komen en 
met een divers gezelschap over 
erfgoeditems van gedachten 
te wisselen, van positie kun-
nen veranderen, en wie weet 
zelfs dichter bij elkaar kunnen 
komen. In deze fase wordt er 

ingezet op visualisatie, verbeelding, spiegeling, het in beeld brengen van 
de meerstemmigheid en de verschuivingen die zich kunnen voordoen 
in de posities van mensen (Dibbits and Willemsen 2014; Rana, Dibbits 
and Willemsen under revision).9 Betrokken partners zijn Waag Society, 
het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, waar mijn leerstoel gevestigd is. We pro-
beren financiering voor het onderzoek naar onder andere die tool te krij-
gen. Daarnaast zijn we van plan te onderzoeken hoe meerstemmigheid 
en meertijdigheid gecombineerd kunnen worden. Hoe kunnen we met 
terugwerkende kracht bestaande museale collecties en archieven op een 
meerstemmiger manier ontsluiten?10 Ondertussen oefenen we op verschil-
lende manieren met lessen in ‘erfgoedwijsheid’. We zien dit als een vorm 
van kritische erfgoededucatie met lessen over erfgoedvorming en ieders 
eigen rol en verantwoordelijkheid daarin. We werken vanuit een netwerk-
perspectief, met aandacht voor historische dynamiek. Het mappen van 
emotienetwerken neemt in die lessen een centrale plaats in. Enige tijd 
terug hebben we het Vakoverleg Consulenten Erfgoededucatie gevraagd 
wat er al aan ‘erfgoedwijze’ educatieve projecten bestaat. Jacquelien 
Vroemen, educator en student van de internationale Master Museology 
van de Reinwardt Academie, is bezig de oogst in kaart te brengen. De 
zoektocht levert mooie voorbeelden op, waarbij het opvalt dat in het pri-
mair onderwijs leerlingen meer worden uitgedaagd kritisch na te denken 
over erfgoedvorming en de emoties die daarbij komen kijken, dan in het 
voortgezet onderwijs. 

Twee voorbeelden hiervan. Het eerste project, van Cultura Ede, gaat over 
verzamelen en is bestemd voor het primair onderwijs. Leerlingen krijgen 
vragen voorgelegd als: Verzamelen, wat is dat? Wie bepaalt wat er in een 
museum komt? En welke criteria zijn dan van belang?11 

In het tweede voorbeeld ontwikkelde K&C in Drenthe een project over de 
Stoomfluit van Coevorden.12 Het was een casus waarin de emoties hoog 
opliepen: decennialang had in de wijde omtrek van de stad de stoom-
fluit van een plaatselijke fabriek geklonken, totdat bewoners begonnen 
te klagen over geluidsoverlast. In november 2011 werd de stoomfluit het 
zwijgen opgelegd. Niet iedereen was daar blij mee: sommige bewoners 
wilden het geluid terug. In juni 2012 was het zover: na maanden stilte trad 
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de stoomfluit weer in werking, als ‘industrieel erfgoed’. Kinderen krijgen 
de casus voorgelegd als een voorbeeld van de heftige discussies die er 
rond een erfgoeditem kunnen ontstaan. Een prachtig opstapje naar een 
gesprek over erfgoedvorming en emoties.

Samenwerking
Het zijn kleinschalige initiatieven, maar misschien werken die ook wel het 
beste: het blijft zo werkbaar. Ze bieden de mogelijkheid om stap voor stap 
de samenwerking op te zoeken met anderen die vanuit eenzelfde kritisch 
perspectief werken. Het ligt voor de hand dan aan de kunsten sector te 
denken, maar ook andere sectoren kunnen interessante mogelijk heden tot 
samenwerking bieden. 

En opruimgoeroes als Marie Kondo? Wat doen we met hen? Ze houden 
mij in elk geval scherp. We blijven ons leven lang leren. Wat mij terug-
brengt bij het thema ‘erfgoed en natie’: stop de polarisatie door te inves-
teren in kritische erfgoededucatie, want:
 •  nationalisme brengt de ontwikkeling van een meerstemmige 

erfgoedpraktijk in gevaar;
 •  een meerstemmige erfgoedpraktijk vereist de organisatie van 

alternatieve stemmen in de eigen tijd en door de tijd heen; 
 •  zonder kritische erfgoededucatie kan er geen sprake zijn van 

een meerstemmige erfgoedpraktijk.

Dit artikel verscheen eerder in Boekman Extra, editie 7, april 2017. Het is in deze uitgave 

opgenomen met toestemming van de Boekman Stichting.
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Noten

1  Bewerkte versie van een lezing die is uitge-

sproken op 7 maart 2017, bij de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, ter gelegenheid 

van het debat Erfgoed en natie, georganiseerd 

door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

Boekmanstichting, en de Reinwardt Academie 

(Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).

2  Het debat is terug te zien via: http://www.rtlxl.nl/ 

?&_ga=1.221296477.459051717.1488715816#!/ 

rtl-rode-hoed-debat-383521/4f24ec47-9ea1- 

3657-bb03-9021845331c1

3  Citaat uit abstract bij de lezing Artifacts and 

Allegiances: How Museums Put the Nation and  

the World on Display door professor Peggy Levitt 

in het Geffrye Museum, 8 maart 2017. Zie ook 

Levitt 2015.

4  Zie http://www.wetenschapsagenda.nl/

levend-verleden-de-betekenis-van-het-verleden- 

in-een-innovatieve-samenleving/ en voor de  

volledige tekst: http://docplayer.nl/18314609- 

Levend-verleden-de-betekenis-van-het-verleden-

in-en-voor-een-innovatieve-samenleving.html

5  De Nationale Wetenschapsagenda kent 25 ver-

schillende routes, elk met een organisatorische 

‘trekker’ en een ‘boegbeeld’. De auteur was als 

‘boegbeeld’ van de route Levend Verleden betrok-

ken bij het opstellen van de programmatische 

routetekst.

6  Zie https://www.kunsten92.nl/activiteit/acties/

erfgoed-landelijke-verkiezingen/

7 http://www.oorloginmijnbuurt.nl/

8  Over het project Believe it or Not:  

http://www.imagineic.nl/cases/believe-it-or-not

9  Zie voor meer informatie: http://www.imagineic.nl/ 

pagina/verkenningen-0 

10  Voor meer informatie over de leerstoel zie:  

http://www.lkca.nl/onderzoek/leerstoelen-lkca/

hester-dibbits. Voor het onderzoek van Jacquelien 

Vroemen zie: http://www.lkca.nl/nl-nl/artikelen/

onderzoek-naar-erfgoededucatie-in-het-onderwijs

11  Cultura Ede: Leerlijn Erfgoed: https://www.cultura- 

ede.nl/onderwijs/leerlijnen/leerlijn-cultureel- 

erfgoed.aspx en http://www.edetoenennu.nl/ 

downloads/Links-Lesmateriaal-KeLM-Verzamelen- 

OB.pdf

12  Met dank aan Marieke van Ginkel, Adviseur 

Cultuuronderwijs bij Kunst & Cultuur Drenthe, 

voor het aanleveren van dit voorbeeld.
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Sven Stremke & Dirk Oudes

Sustainable 
Energy 
Landscapes
Renewable energy is not a new land use: humans have relied on renew-
able energy sources for tens of thousands of years. Fossil fuels such as 
coal, oil and gas have been utilized only for a few centuries. During this 
short period, however, the world has grown accustomed to an unprece-
dented consumption of energy. Since the availability of fossil fuels has 

passed its peak, there is great consensus to reduce energy con-
sumption and explore alternative energy sources – to pursuit 

sustainable energy transition. Because the energetic den-
sity of solar and wind energy, water power and biomass 

is lower than that of fossil fuel, much larger areas 
must be allotted in the future. The spatial challenge 
of energy transition, therefore, is to reintroduce 
renewable energy into the living environment that 
people have gotten attached to, value, and want to 
preserve - all in the context of an ever-increasing 
world population, urbanization, resource scarcity 
and climate change. 

Designers, planners and engineers play an important 
role in the reintegration of renewable energy in our liv-

ing environment in a socially fair, environmentally friendly 
and economically feasible way.

 
The photographs show a variety of renewable energy technologies 
employed to harvest wind-, solar- and hydropower, both in USA and 
Spain. They reveal what happens when these technologies are applied on 
a large scale, in low population density areas without much attention to 
spatial quality. The photographs have been taken by Sven Stremke and 
Dirk Oudes.

The article explores the term ‘energy landscapes’ and provides insights on 
when an energy landscape can be considered ‘sustainable’.
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Sustainable Energy 
Landscape: Implementing 
energy transition in the 
physical realm

Introduction
For some time now, the concept of ‘energy landscape’ is discussed in 
academia while more and more practitioners contribute to the trans-
formation of physical landscapes (area of land) by means of siting and 
designing of renewable energy technologies as well as environmental 
impact assessment studies. Yet, there remains some ambiguity to what 
exactly is meant with the notion of ‘energy landscape’ and, most impor-
tantly, how to shape landscapes that do not merely accommodate renew-
able energy technologies but that can be considered sustainable. This 
knowledge gap has been described as following: “While the desirability 
of renewable energy is not in doubt, comprehensive assessments of its 
sustainability that include energy production, transportation, and con-
sumption are, at present, not generally carried out”.1 

Prominent examples of the “clash between local rights to landscape and 
the more global logic of progress towards a low carbon economy”2 are the 
growing opposition against wind turbines and solar parks. Energy transition 

is indeed challenged by socio-economic 
forces but also, unfortunately, character-
ized by a lack of scrutiny when it comes 
to the notion of sustainability. German 
policy makers, for example, recently 
concluded that solar parks on farmland 
compete with food production, can 
therefore not be considered sustainable 
and should consequently receive lower 
feed-in  tariffs. Could this not have been 
anticipated, based on solid science and 
experiences in other countries? 

The tension between energy provi-
sion and other ecosystem services 
such as food production motivated 
the research reported in this book arti-
cle making use of literature research, 
questionnaires, discussions as well 
as insights from various research and 
design projects in the Netherlands. The 
discourse on energy landscapes, how-
ever, is by no means limited to Germany 
and the Netherlands. Table 1 presents 
a selection of publications that deal 
with the transformation of landscapes 

Table 1: Selection of energy landscape projects that 

have been published since 1997

Country Authors

Austria   Blaschke et al. (2013) Wächter 

et al. (2012) Stoeglehner & 

Narodoslawsky (2012)

Canada  Schroth et al. (2012); Thün  

and Velikov (2012)

China Bunschoten (2012)

Denmark Jørgensen (1997 and 2007)

Germany Schöbel et al. (2012)

Netherlands  Van den Dobbelsteen et al. 

(2012); Stremke et al. (2012); 

Gelinck et al. (2013) 

Switzerland  Grêt-Regamey and Wissen-Hayek 

(2012)

United Kingdom  Burgess et al. (2012); Coleby  

et al. (2012)

United States  Thün and Velikov (2012);  

Lehrman et al. (2012)
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100.000 B.C. 0 1760 1930s 1990s Present

organic economy

electricity economy
total energy use sustainable economy 

mineral economy

driven by the transition to sustainable energy systems. The main objec-
tive of this article is to advance a conceptual framework for sustainable 
energy landscapes; an attempt to foster the energy-landscape discourse 
beyond siting, designing and impact assessment of renewable energy 
technology (RET). 

Evolution of energy landscapes
Energy landscapes are not a new phenomenon. In fact, humans have 
created a multitude of energy landscapes (EL) beginning with the 
domestication of animals. In the context of this article, it is benefi-
cial to distinguish between the physical energy landscape on the one 
hand and the concept of energy landscape on the other hand. Many 
have studied the evolution of the physical energy landscape over time. 
Pasqualetti, one of the key scholars in the EL discourse, has described 
four stages.3 Stage 1: EL of the organic economy utilizing wood, wind, 
and water as energy sources. Stage 2: EL of the mineral economy uti-
lizing coal, oil, natural gas, and unconventional fossil fuels. Stage 3: EL  
of the electricity economy characterized by large-scale electricity infra-
structure and nuclear fuels. Stage 4: EL of the sustainable economy 
employing hydropower, wind and geothermal power, biomass and solar 
energy (see figure 1). It becomes clear that energy and landscape have 
been inseparable throughout history.  

 
The second dimension discussed here is the concept of energy land-
scape; an abstract idea that presents not only the object of philosophical 
discussion but shapes the way we perceive the physical environment at 
large. The landscape not only presents the material objective of land-
scape architects and other environmental designers but also represents 
a complex system at the medium spatial scale. The concept of energy 
landscape, in that regard, is accompanied by concepts such as ‘bio energy 
village’4 and ‘energy region’5 at the smaller and the larger scale respec-
tively. Table 2 presents a number of facets of the concept of energy land-
scape and the aspects that are associated with the transformation of 
landscapes by the respective authors.   

In ‘Reading the changing energy landscape’ Pasqualetti (2012) suggest 
that each energy landscape, in spite of dominant energy sources, can be 
subdivided into the following three layers: (1) Direct layer whose costs are 

Figure 1: Evolution of the physical energy landscape through time



93

internalized: For example, mining scars, waste piles and storage tanks.  
(2) Indirect layer whose costs are commonly externalized: For example, subsi-
dence depression, oil spills and town abandonment. (3) Mitigation layer that 
results from the attempts to mitigate effects: For example, recreational lakes 
and parks as compensatory measure. What is most interesting in this qual-
ification is the use of the term ‘layer’ with regard to the energy landscape.

I like to argue that the term ‘layer’ is most appropriate to explain the 
phenomenon of physical energy landscape in the human environment. 
Energy landscapes, in other words, are not always distinct spatially bound 
landscapes such as the coal mining landscapes in Lusatia, Germany. In 
most cases, the energy landscape is nothing but one of the many lay-
ers of complex, multi-faceted and heterogeneous landscapes. The latter 
interpretation of energy landscapes coincides with the so-called ‘layer 
model’ that suggests differentiating landscapes into a set of layers such 
as underground, occupation and networks (see for example M. Hidding 
(2006)6). The network layer, again, can be subdivided into transport, 
green and energy networks, the latter one of key interest to the discus-
sion in this article. 

Without elaborating much further on the different layer theories, it is 
important to remember that energy landscape not necessarily represent 
a distinct spatial entity but can be conceptualized as layer or subsystem 
of the larger physical environment. Focusing on a particular subsystem 
- in our case energy landscape - within a larger system is a common strat-
egy in systems science to advance both theory and practice. Returning 
to the scope of this article Blaschke et al. (2013) suggest “that the con-
cept of an energy landscape may be useful in dealing with the challenges 
regarding renewable energy production that face society in the 21st cen-
tury”. Let us, for the time being, set aside the discussion on semantics and  

Table 2: Multiple facets of the notion of ‘energy landscape’ and associated aspects of concern. Aspects that are 

discussed in depth by the author(s) are marked with ‘x’. If they acknowledge an aspect it is marked ‘(x)’ and ‘-‘ if 

that is not the case

Concept Author(s) and year

Wind-energy landscapes Moeller, 2006 x x - x - -

Landscapes of energies Nadai and Van der Horst, 2010 x x - x (x) -

Landscapes of carbon neutrality Selman, 2010 x x x x - (x)

Sustainable energy landscapes Stremke, 2010 x x x x x (x)

Renewable energy landscapes Van der Horst and Vermeylen, 2011 x x - x - (x)

Third generation energy landscapes Noorman and de Roo, 2011 x x (x) (x) - (x)

Energy landscape Blaschke et al. 2012 x x - x x x

Alternative energy landscapes Jørgensen, 2012 x x (x) - x -

Energy landscapes of the Pasqualetti, 2012 x x - x x -

sustainable economy

Energyscape Howard et al. 2013 x x x x x -
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see if the ecosystem services frameworks can assist in advancing a con-
ceptual framework for the planning and design of sustainable energy 
landscapes (SEL).

Ecosystem services framework
Van der Horst and Vermeylen (2011) suggest, “…landscape-energy conflicts 
can be easily recognized as conflicts between cultural ecosystem services 
(the amenity of the landscape), provisioning ecosystem services (yielding 
energy) and regulating ecosystem services (maintaining the carbon cycle).” 
Coleby et al.7 go even further, arguing that incorporating ecosystem ser-
vices in the decision making process “… could help achieve sustainability 
by identifying the best options within an area, rather than concentrating on 
the negative effects of selected proposed projects”. Given these prospects, 
we will now briefly visit the eco system services (ESS) framework in order 
to identify criteria for sustainable energy landscapes. 

Most ESS scholars have found it useful to categorize the services and 
goods that humans receive from ecosystems into several functional 
groups. Three ESS functions are directly related to energy landscapes: (I) 
production of biomass as energy source, (II) ecosystems as carrier for ener-
gy-conversion technologies and (III) transportation infrastructure (table 
3). The generation of electricity and/or heat by means of hydropower, 

Table 3: Overview of selected ecosystem functions, goods and services (based on De Groot, 2006) 

Functions with ‘*’ are directly related to the discussion on energy landscapes

Processes and components Goods and services (examples)

Regulation functions

Climate regulation  Maintenance of a favourable climate for, for example, human habitation

Water regulation  Drainage and natural irrigation

Waste treatment  Pollution control/detoxification by vegetation and biota

Habitat functions

Refugium function  Suitable living space for wild plants and animals 

Nursery function  Suitable reproduction-habitat 

Production functions

Food  Hunting, gathering of fish, game, fruits etc.

Raw materials*  Biomass as fuel (via photosynthesis)

Medicinal resources  Natural biota for drugs and pharmaceuticals

Information functions, often referred to as cultural services (MEA 2004)

Aesthetic information  Enjoyment of scenery by, for example, attractive landscape features

Cultural and artistic information  Use of a variety of natural features with cultural and artistic value

Spiritual and historic information Use of a variety of natural features for religious or historic purposes

Carrier functions

Mining Facilities for the exploitation of minerals, oil, gold, coal, gas, crude oil etc.

Energy-conversion facilities*  Facilities as for the conversion of energy such as solar, wind and water energy

Transportation*  Infrastructure for transport/transmission including energy transport (and storage)
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wind, solar and geother-
mal energy is commonly 
excluded as this is not 
directly linked with eco-
systems. However, other 
ecosystem functions can 
be affected by the provi-
sion of RE. That is why the 
ESS framework has been 
employed in several pro-
jects to conduct trade-off 
analyses between ESS 
and renewable energy 
technology (RET). Figure 
2 illustrates the virtual 
outcomes of a quantita-
tive comparison for a set 
of seven functions, both 
for the present situation 
and for the proposed sce-
nario with increased pro-

vision of RET. At several occasions, decision-support systems have been 
employed for the study of trade-offs between ESS and RET resulting in 
(spatially explicit) land use scenarios (table 4).

On the basis of extensive literature survey, it can be concluded that ESS 
scientists put forward multiple classifications of ESS and that the debate 
on some of the fundamental building blocks of ESS theory is still on going. 
Yet, the ESS framework provides useful structure and considerations for 

Agriculture 
production

Habitat 
quality

Landscape 
aesthetics

Present conditions

Proposed scenario

Wind 
energy

Solar
energy

Woody
biomass

Moist
biomass

Figure 2: Schematic representation of results of a trade-off analysis 

between different ESS and RE for a virtual case

Table 4: Comparison of two case studies on integration of ESS and RE

 Entlebuch (Switzerland) Marston Vale (England)

Publication Grêt-Regamey and Wissen-Hayek (2013) Burgess et al. (2012)

Technical criteria 300m buffer settlements,  800m buffer settlements,

Example wind Slope from 0° to 20°,  500m buffer commercial areas

 Min. wind speed 4.5 m/s, and woodland

 Street categories min. class 3, Slope from 0° to 10°,

 Exclusion water bodies, woodlands  Min. spacing 5x rotor diameter

 and nature reserves Exclusion water bodies 

RE sources included Wind energy Wind energy

in trade-off analysis Solar energy Biomass (energy crops)*

 Woody biomass

 Moist biomass

ESS included in  Agriculture production Food humans

trade-off analysis Habitat quality Animal feed 

 Landscape aesthetics Wood (raw material)
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sustainable design (for example, minimize competition between provi-
sion of energy and food). Almost all RET can be associated with ESS 
(directly via biomass or indirectly as carrier function). In turn, many ESS 
are affected by RET. However, it also becomes clear that not all aspects 
of sustainable energy transition can be expressed (and addressed) by 
means of the ESS framework. Access to affordable energy – a key crite-
rion of sustainable energy transition - cannot be expressed by means of 
ESS, and more examples exist. In both planning cases presented in table 4,  
ESS are weighted against each other but not with other criteria for sustain-
able development. What could these be, and more importantly, how can we 
structure the emerging conceptual framework for the planning and design 
of sustainable energy landscapes?  
 
Advancing a conceptual framework
Olwig8 depicts the mitigation of climate change as a ‘global issue’ that 
potentially compromises quality of landscapes at the ‘local scale’ (for an 
overview of landscape externalities see e.g.19). Van der Horst and Vermeylen 
(2011) discuss this challenge exploring a number of what they refer to 
as ‘renewable energy landscape’. Much of the literature on the energy- 
landscape discourse affirms that energy landscapes hold the potential to 
contribute to the solving of a global issue (mitigating climate change by 
emission reduction) while it remains critical to maintain, or even improve 
landscape qualities at the local scale. In order to do so, one would have to 
employ renewable energy sources in a sustainable manner.

In this context it is critical to stress that the notions of ‘renewable’ and 
‘sustainable’ are related but not synonymous. Sustainable energy, by defi-
nition, needs to be derived from a renewable energy source but renew-
able energy is not necessarily sustainable as it is envisioned, for example, 
in the Brundtland definition.9 The Three Gorges dam in China is just one 
of the many examples of energy technology implementation that provide 
100% renewable energy and yet cannot be considered sustainable. This 
is due to the fact that ecosystems of high quality were destroyed in the 
process and - most prominently discussed in the print media and various 
documentaries - several hundred thousands of residents were allocated. 
The above qualification of sustainable energy does not coincide with that 
of some physicists who regard nuclear energy a sustainable source (see 
for example10).

The above example of RET implementation reveals another critical point 
of discussion for the energy landscape discourse: the difference between 
renewable energy technology on the one hand and the landscape that 
is transformed by the implementation of that technology on the other 
hand. A number of technologies such as water turbines generate renew-
able energy and can therefore be considered renewable. The question 
whether or not a particular technology is sustainable, to my opinion, can 
only be discussed with regard to a specific location and its characteristics 
such as landscape quality, ecological values and present land use. In my 
research, teaching and practice, I limit the use of the notion of sustainable 
energy to energy that is provided by renewable energy technologies in a 
sustainable manner acknowledging existing landscape qualities as well as 
the values of inhabitants and other landscape users.
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In this regard, sustainable energy landscape has been defined as “a physi-
cal environment that can evolve on the basis of locally available renew able 
energy sources without compromising landscape quality, biodiversity, food 
production and other life-supporting ecosystem services”.11 To the author, 
the notion of ‘energy landscape’ has much in common with the definition 
of others. Howard et al., for example, distinguish between form and func-
tion.12 Form refers to spatiotemporal characteristics such as system extent 
and nature of the boundary. Function refers to the purpose of a system, 
in this case particular forms of energy provision and demand reduction. 
The adjective ‘sustainable’ can best be referred to as descriptor, a quali-
tative component that suggests how to realize certain functions within a 
dynamic physical form (i.e. a particular landscape) and beyond (i.e. the 
larger environment). 

Following the study of ESS theory, and motivated by the limitations dis-
cussed in Howard et al. (2013), we have, over the course of the past years, 
explored additional criteria to advance a comprehensive conceptual frame-
work for the planning and design of sustainable energy landscapes. These 
criteria can be arranged in four main groups or dimensions of sustainability, 
namely sustainable technical, environmental, socio-cultural and economical 
criteria (figure 3). In addition, there exist a number of minimum technical 
criteria that always apply, such as the incline of terrain where PV panels can 
be installed. That is why minimum technical criteria have been located cen-
tral in the conceptual diagram. The re-use or recycling of materials that have 
been used to construct, for example, PV panels presents one of the criteria 
from the sustainable technical dimension (upper left quadrant). The revers-
ibility of energy-related interventions in the landscape is another criteria 

that is only being discussed recently 
and that belongs to the environmental 
dimension of SEL. Landscape expe-
rience, a prominent concern of envi-
ronmental impact assessment studies 
for RET, is one of the criteria from 
the socio-cultural dimension. Access 
to affordable energy, as stressed for 
example by the United Nations, pre-
sents one of the criteria for the fourth, 
economical dimension of sustainabil-
ity. Conventional economic considera-
tions such as payback time and return 
on investment are not included here 
explicitly as these concerns are being 
addressed anyhow, whether or not a 
sustainable energy landscapes is devel-
oped. Table 5 provides a selection of 
criteria for SEL, organized according to 
the here proposed four dimensions of 
sustainability. Please note that due to 
the limited space available for this arti-
cle, the table is limited to a selection of 
criteria. The (current) total number of 
criteria, however, is indicated as well in 
the table. 
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Figure 3: Illustration of the conceptual framework for 

sustainable energy landscapes featuring the four sustain-

ability dimensions with example criteria and minimum 

technical criteria in the center of the diagram. The 

dashed line represents the (flexible) landscape-specific 

definition of sustainability
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Apart from the minimum technical criteria that always apply, a selection 
of ‘core’ criteria from each of the other four dimensions should always be 
considered and is therefore located inside the dashed circle in the con-
ceptual diagram. One example from the environmental dimension would 
be emission reduction. If the overall emission of greenhouse gases in a 
particular territory remains the same or even increases, as it is the case 
with some energy-crop plantations, the proposed transformation of that 
landscape cannot be considered sustainable. At the same time, there is 
room for negotiations about whether other (non-core) criteria are con-
sidered relevant for the landscape transformation at stake. At least three 
options exist: Options A is to ‘assign’ particular criteria as sustainable 
(move criterion inside the dashed circle). Option B is to adopt the general 

Table 5: List of selected sustainability criteria for sustainable energy landscapes. Criteria marked with ‘*’ are linked  

to the ESS framework

Criterion Description

1. Technical criteria

1.1  Safety and health issues  Consider safety and health regulations to reduce risk and minimize  

impacts for humans

1.2 Demand reduction  Reduce energy demand (and need for provision of RE) by means of 

 energy-conscious planning and design

1.3 Renewable energy sources  Make us of energy sources that can be replenished and do not deplete

… total of 9 criteria

2. Environmental criteria

2.1 Reversibility  Precautionary principle of sustainable development: All actions and 

 interventions must be reversible

2.2 Emission reduction/  RE should contribute to the reduction of GHG emissions and have a

 carbon footprint  smaller carbon footprint than fossil fuels

2.3 Hazardous materials/pollution  RET should not make use of harmful materials and minimize pollution

… total of 10 criteria

3. Socio-cultural criteria

3.1 Aesthetic values/  Maintain (or improve) ‘innovatory’ aesthetic value that is not limited

 landscape experience* to visual landscape experience^

3.2 Sensual experiences Maintain (or improve) positive sensual experience of landscapes 

3.3 Sense of place and belonging*  Maintain (or improve) sense of place and enable belonging to community

… total of 11 criteria

4. Economical criteria

4.1 Affordable energy Ensure inhabitants access to affordable energy also in the future

4.2 Land use competition Minimize land use competition due to renewable energy provision

4.3 Distribution of benefits and Enable fair distribution of benefits and drawbacks and between all

 drawbacks (energy equity) involved

… total of 7 criteria

^ The criterion of aesthetic values/landscape quality is, by definition, of core interests to landscape architects and 

other environmental designers. Due to constraints of this conference paper, I can only refer to some key authors: 

Bourdieu (1984), Koh (1987), Thayer (1994), Wolsink (1994), Thompson (1997), Belanger (2009), Barrett et al. 

(2009), and Selman (2010).
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definition of what is considered sustainable for a particular landscape 
(change the size of the circle). Option C is to change the circle into an 
oval that can represent the predominance of the one or the other sustain-
ability dimension in a particular landscape. Either way, criteria have to be 
selected, made explicit and prioritized by stakeholders and experts for 
each landscape (see e.g.13). With regard to the identification and defini-
tion of criteria, it is important to stress that the definition of sustainability 
in general and sustainability criteria in particular have changed over time 
and will continue to do so. They are dynamic, as is our knowledge-basis, 
values systems and understanding of urgency. They are constantly evolv-
ing, informed by scientific evidence, public discourse, media, personal 
experiences etc. A certain set of agreed-upon criteria, in other words, 
is only valid for a limited amount of time and should be reconsidered 
once other intervention(s) are discussed. Multi criteria decision analy-
sis is considered one of the methods to study trade offs and synergies 
between sustainability criteria during the planning and design of sustain-
able energy landscapes (see e.g.20).  

Conclusion
In this article, a number of propositions with regard to the notion of 
‘energy landscape’ have been explored; important for the planning and 
design of landscapes that not only accommodate renewable energy tech-
nologies but that can be considered sustainable. To this end, a conceptual 
framework for sustainable energy landscapes was proposed, consisting of 
four dimensions (sustainable technical, environmental, socio-cultural and 
economical). Each dimension contains a number of ‘core’ sustainability 
criteria that are non-negotiable (for example reduction of greenhouse gas 
emissions) and other criteria that have to be discussed, weighted and pri-
oritized by the stakeholders of a particular landscape, along with experts 
(for example competition between provision of energy and food). 

With regard to sustainability, Antrop reminds us “two perspectives on 
landscape sustainability exist. The first perspective emphasizes landscape 
as an integrator for qualities and values that need to be sustained. The sec-
ond perspective focuses to sustain partial activities in the landscape…”14 
The conceptual framework presented here aims both, to sustain qualities 
and values of cultural landscapes and to sustain activities in the future. In 
fact – since we are facing climate change and resource depletion - the first 
cannot exist without the latter. Barrett et al. define to sustain as “to keep 
in existence or to supply with resources or necessities to prevent from 
falling below a given threshold of health or vitality”.15 This definition, obvi-
ously, also relates to the “limits to growth” to speak with the words of the 
Club of Rome.16 Keeping in mind that humanity can be sustained with as 
little as one thousands of the available renewable energy, I am convinced 
that the transition to alternative energy systems is feasible. Whether or 
not the transition will be sustainable remains a challenge and requires a 
priori and collective efforts. In this context, Scheffer et al.17 remind us that  
“...because the perceived seriousness of the problem [such as depletion 
of fossil fuels] will seem small until the irreversible switch occurs, the 
shift to general recognition of the problem will tend to occur too late. 
Certainly, integrative solutions are not easily reached under such urgent 
situations when responsible actors are more likely to resort to the first 
workable option [a tendency called “satisfying” by Simon (1957)]”.
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With regard to ecosystem services, Coleby et al. (2012) stress that a “suc-
cessful implementation of an ecosystem services approach would require 
a greater understanding of the societal preferences for the full range of 
ecosystem services at a landscape scale, as well as the trade-offs and 
synergies between uses of specific services”. The same is true for the 
here presented criteria for sustainable energy landscapes. They are nor-
mative by nature and therefore need to be defined for each landscape 
by stakeholders and experts. A recently finalized research project on the 
operationalization of the here presented conceptual framework and sus-
tainability criteria has been published in Dutch (Stremke & Oudes, 2014) 

and a scientific paper in English is in review. A next step, evidently, is the 
development (if not already existing) and advancement of indicators and 
assessment tools that can be applied in the planning and design of sus-
tainable energy landscapes. 

In contrast with many other publications on the energy-landscape nexus 
(e.g.18), the conceptual framework put forward here facilitate the integra-
tion of criteria derived from ecosystem service theory with criteria that 
are not connected to ecosystems and yet critical for the development of 
sustainable landscapes. The author is not entirely convinced whether we 
can already conceive a 100% sustainable energy landscape as the defi-
nition of sustainability itself is still being debated and alternative terms 
put forward by many. Yet, the objective is clearer than ever and we will 
have to explore all possible pathways towards a zero-carbon future. The 
conceptual framework presented in this article has assisted students, fel-
low researcher, colleagues of the NRGlab and the author envisioning the 
sustainable implementation of energy transition in the physical realm and, 
hopefully, will also be of value to others. 

This article has been published previously in Encyclopedia of Environmental Management. 

Full reference: Stremke, S. (2015) ‘Sustainable Energy  Land scape: Im ple menting 

Energy Transition in the Physical Realm’, Encyclopedia of Environ mental Management 

(September), p. 1-9.
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Mieke Bernink & Jyoti Mistry 

A conversation
Mieke Bernink and Jyoti Mistry explore film’s potential as an instrument 
and medium for artistic research, the position of this form of research 
in art schools and universities and its increasing significance in film pro-
grammes. They also reflect on how film schools might embrace the ethos 
of artistic research to diversify pedagogic approaches and augment ideas 
of film practice and its role and function in advancing the research agenda 
in artistic and creative practices, particularly with respect to the signifi-
cance of PhDs in artistic disciplines. 

Mieke Bernink: When we started putting together our master’s pro-
gramme ‘artistic research in and through cinema’, it was absolutely clear 
to us that all the mentors, teachers or lecturers would need to be prac-
titioners – and more specifically that their work and practice should 
be clearly research-driven (even if they themselves might not have 
described it as such). Just like the students for whom we devel-
oped this course, our ‘teaching staff’ would be artistic research-
ers: filmmakers and artists who understand their practice as 
an open-ended process in which thinking and making are one. 
We see these practitioners as being able to conceptualize the 
subjectivity underlying their drive and their choice of ques-
tions, method, content and form. So despite being a ‘research 
master’, none of our fellow travellers helping to develop the 
programme are academics or film theorists in the traditional 
academic sense. They are all, first and foremost, artists.

Jyoti Mistry: I was very excited to get the invitation to be an artist in 
residence at the Netherlands Film Academy, and I was really intrigued. 
Ever since I heard your presentation where you described the approach 
of this particular master’s programme I was keen to have the chance and 
the context to rethink film pedagogy. One of the central issues in teaching 
film is how different filmmakers’ personal practices inform approaches 
to teaching and how experience shapes the way we interrogate film as 
a mode of critical enquiry. In some ways critical enquiry can be a way 
of suggesting that pedagogy is informed by experiences and practices 
of filmmakers. In that sense the term ‘artist’ is interesting in the context 
of film schools because historically film schools tend to proudly cele-
brate their former students who have made commercially successful 
or award-winning films. So for me it’s a radical and uniquely admirable 
endeavour to have a film programme where film is used as a research 
tool. And it’s also a way of recognising the multiple ways in which film 
practices happen rather than exclusively those that have found their way 
into the commercial or historical canon.

MB: When we’re rethinking pedagogy I feel it’s important to stress that for 
us the notion of artistic research applies not only to individual participants, 
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mentors and lecturers, but also to the programme as a whole. We see the 
entire programme as a research space – or lab – and we understand peda-
gogy from that same perspective. Artistic research is not just a tool but a 
mentality or, better, an attitude or ethos. It means context and pedagogical 
approaches are then geared towards creating a setting, a playground, in 
which a process can unfold – for the ‘students’ (actually we prefer to call 
them ‘artistic researchers’) and for everyone else involved. Another way 
of describing it would be to say that the programme creates ‘conditions 
of possibility’ for all concerned. And that includes the artists in residence, 
whom we invite to temporarily join the programme and whom, like you, 
have posed questions in and through their own work, which has informed 
the methodologies that students have been exposed to. 

JM: As someone with my own artistic practice who has been primarily 
involved in teaching, I see incredible value and opportunity in a context 
where you can invite students into your own practice. It’s not something 
you come across very often. The framework for my research was consid-

eration of the EYE Film Museum’s archive from the perspective of a 
South African of Indian descent looking at the Dutch colonial 

past. More specifically, I wanted to bring the students into 
my ‘subjectivity’, which was informed by the research 

questions I posed when engaging with the historical 
images. This also exposed students to some of my 
research approaches and methods. The film archive 
became a tool for confronting and honing my own 
questions surrounding identity and reimagined 
histories, and from there the students used it as a 
starting point for their own research. Bringing the 
students into my research process gave me insights 
into my own work. In some ways it fostered my 

own further critical self-reflection, because having 
to convey concepts to students means articulating 

ideas that might otherwise seem intuitive. In that sense 
teaching is not simply an act of disseminating knowledge, 

because – especially at postgraduate level – it’s a way of 
revealing how knowledge comes to be shaped through a series of 

interrogative processes. 

MB: I see this approach as a process-driven pedagogy which is distancing 
itself from the conventional, hierarchical, goal-driven idea of teaching as 
a form of one-way knowledge transfer from teacher to students. It nat-
urally favours Rancière’s ‘equality of intelligences’, and qualities such as 
open-endedness, inter- or non-disciplinarity, and collaboration. It raises 
questions and yet more questions and, perhaps most importantly, it 
adopts the artistic or cinematic practice and its conceptual language as 
its starting point, its method and its temporary outcome.

What’s crucial to this, and you referred to it already, is the notion of ‘sub-
jectivity’, which is central to the way we here think about artistic research. 
In fact subjectivity is the focus of the very first semester and keeps play-
ing an important role thereafter. As well as subjectivity being about 
understanding the determinants of your complicated or multifaceted 
identity – social, political, economic, psychological, ethnic, geographic, 
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institutional, disciplinary – and how that influences your work and inter-
ests, it’s also – and ultimately more importantly – about the position you 
take with respect to those determinants and the need to take responsi-
bility for that position. 

JM: When we start addressing subjectivity, not simply as an ‘indulgent I’ 
[sic] but as part of the visible, transparent expression and construction of 
the process, then I think we are getting to the nub of what the ethos of 
artistic research implies. What’s key to this approach is being accountable 
and responsible to one’s artistic practice as research because this helps 
steer clear of the out-dated notion that artists are ordained with some 
special gift. And it makes two points very apparent. Firstly it lays bare the 
processes of creating or making and secondly it belies the archaic idea 
of ‘the genius of the artist’ or the ‘artist as connoisseur’. We want artists 
to be searchers, researchers of knowledge, experimenters with ideas and 
conduits of knowledge production.

To take up your point about process and not being driven exclusively by 
outcome: that’s where the fundamental potential of artistic research lies, 
regardless of whether it’s in film or in fine arts – the latter being where 
ideas around artistic research have gained most traction. Artistic research 
is positioned as not being discipline-specific. As a mentality rather than a 
discipline, it draws from multiple disciplines. It’s an ethos that invites epis-
temic disobedience and challenges the hierarchical transfer of knowledge 
through an insistence on open dialogue and questioning. It’s a process 
that encourages epistemic instability, which by definition implies that the 
outcomes are unpredictable.

Artistic Research Week, Master of Film, June 2018
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Artistic research also celebrates collaborative, participatory approaches. 
This challenges the idea of the director as auteur, with its analogue in the 
fine arts to artist-connoisseurs. It also challenges the idea of ‘product’, the 
single end-point or outcome. Your observation about using film language 
or cinematic practice as the starting point for the master’s programme is 
crucial, because cinema and cinema studies have always privileged the 
content and product, and till now there’s been scant attention for the syn-
tax of cinematic practice. In short, we’ve not yet seen sufficient evolution 
of film analysis through the language of film itself. What I have in mind is 
filmmaking’s potential as a research tool; as a mode of research-thinking 
and research-expression that constitutes film’s equivalent to the ‘linguis-
tic turn’ (from Rorty to De Saussere and the implications of what followed 
in language and its relationship with philosophy). 

MB: That’s why it’s crucial, I think, to flesh out a new form of research in 
film schools. We need to develop artistic research ‘in and through’ film, 
and to understand how it distinguishes itself from technological research 
in film, from academic film research and from artistic research in other 
disciplines. In fact we should put the fact that the world of filmmaking has 
been so self-enclosed to our advantage. The language of film – literally 
the terminology that is used, but also the technical practices these terms 
relate to – have developed more or less in isolation. It’s like some sort of 
secret code that non-practitioners outside the discipline simply cannot 
fully grasp. Have a filmmaker and a film theorist watch the same film and 
comment on it and you’d think they’d seen two completely different films: 
that’s one of the reasons there’s such an enormous gulf between them.

It might help here to look at the position traditionally occupied by film 
schools. Our master’s programme has been developed and works within 

Inside Nature, Outside the Square, David Wasch (graduate 2018)
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the context of a film school. Film schools, particularly the older ones – 
ours included – were originally conceived as places for training future 
professionals in the film industry. So they were neither art academies – 
with their long history of combining practice training with theoretical and 
art historical reflection – nor part of an academic or university setting. So 
for a long time film schools were almost oblivious to the development, 
from the sixties and seventies onwards, of ‘film studies’. 

JM: I think film schools were aware of the increasing visibility of film stud-
ies programmes but actually prided themselves on this separation. It’s a 
valuable distinction for an institution to separate ‘doing’ from ‘thinking’ 
– in much the same way as art schools and art students in studio pro-
grammes are distinguished from those involved in history of arts and, 
more recently, curatorial studies. The separation between doing and 
thinking served multiple functions. It allowed artists or the act of making 
to be addressed as a form of expression rather than a form of knowl-
edge, so it could then be interpreted by the thinkers: the art historians 
and film theorists. It also legitimatised the role of art and film scholarship 
that had to sit alongside literary studies or in humanities programmes in 

universities.

MB: I see your point, and yet, or maybe precisely because of this 
institutionally driven and ideological ‘division of labour’, film 
schools do remain focussed primarily on professional skills; on 
the ‘how’ rather than the ‘why’. However subtle and sophis-
ticated this professional training of the how has become 
(because film schools have realized that with the demo-
cratisation of the means of filmmaking, their focus should be 
even more on the art of storytelling than on technical train-
ing) film schools have been slow to consider the potential 

value of research and research programmes in their education. 
Of course the film industry is extremely research-driven when 

it comes to technology and film schools do their best to keep 
up with all the latest developments in that area. But there’s a wide-

spread, perfectly understandable and even well-grounded fear that the 
creation of a focus on research in film schools could lead to the ‘acad-
emisation’ of film practices and film language – and that’s something,  
I think, that we should try and avoid at any cost.

JM: This is an important point about institutional positioning and what its 
implications are for the recognition of how film can be used, not simply as 
a mode of expression but as a language and instrument of research. Film is 
not just the material object or the content: it’s a language with a grammar 
(or multiple grammars) available for the expression of research. In other 
words, when film is recognised as having the capacity for knowledge 
production, it becomes competitive with other disciplines in universities. 
And although the Netherlands Film Academy is of course a film school 
and not an academic institution, this does have implications, primarily for 
how research funding is described and allocated. It has implications for 
the canonised disciplines of film and cinema studies and further requires 
that art schools that teach film as a medium rethink the use and content 
of the medium. It has implications for how we make faculty appointments 
in departments. In a way it also creates a professional divide within film 
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schools itself, between those who have in-depth knowledge and experi-
ence of the craft of filmmaking – which remains important for film schools 
– and researchers who use film language primarily for research output. 
But increasingly it is necessary to recognise that the role of film practi-
tioners need not exclude the role of researcher and vice versa. In research 
the focus is on the syntax and languages of film being interrogated, but 
in my opinion the craft of filmmaking is never absent – the research is 
served by the craft component, and film is the language through which 
the research is expressed.

MB: I’m not sure I fully agree with the distinction you seem to make here 
between craft and research. For one thing there’s an awful lot of knowl-
edge and thought in craft – although that knowledge may be tacit rather 
than discursive – and I also think that the goal or effect of ‘artistic research’ 
should not be only ‘research output’ or ‘research expression’. The way I 
see it, it’s precisely because of doing the research ‘in and through cinema’ 
– meaning ‘starting from the practice of cinema’ and using that practice 
as the means of research – that artistic research is also about the ‘innova-
tion’ of the language of film itself. To put it another way: our assumption 
on the programme, I think, is that artistic research in the end also makes 

for better art – art that is more inventive, more daring, more complex. 

JM: The assumption that artistic research makes for better art is a 
useful provocation. But for me the word ‘better’ always prompts 
the question: For whom? For whom is it better? In mainstream, 
narrative cinema ‘better’ means ‘better artistry’; the enhancement 
of the technical aspects of filmmaking; the ability to make the 
realism or the narrative world of the film more authentic through 
technical and craft elements of the medium; the enhancement 
of ‘special effects’. Having said that, though, I know that’s not 

what you were referring to, because ‘better art’ in the context 
of research and academic institutions is all about how to use the 

resources in film courses to advance innovation, daring, and complex-
ity in filmmaking – in the film language itself. 

I think the word ‘better’ is also qualitative and perhaps that is my concern 
with it. Again Rancière might be useful here. In his work on politics and 
aesthetics he has a way of describing critical art as having the capacity to 
‘produce a new perception of the world’ which leads to transformation. 
We might share this sentiment as the possibility for imagining the poten-
tial of ‘better’ as more critically engaged.

With this in mind, how should we go about advancing knowledge in 
filmmaking research as a legitimate form of academic enquiry through 
postgraduate programmes in universities? If a filmmaker discovers that 
they are interested in narrative film, but for example want to use films to 
‘write’, to critique ideologies, politics, experiences of war and genocide, 
or to challenge and alter racial and gender stereotypes, then this requires 
a much more rigorous engagement with the medium. This is where the 
PhD in creative arts and its relation to artistic research is really signifi-
cant, because it is the ideal institutional research space for advancing the 
agenda of using film as a research tool, as a ‘film stylo’, film as a pen. But 
of course this raises other debates taking place within creative arts PhD 
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programmes, like the one surrounding the function or role of writing, and 
by extension the ‘value’ or role of the exegesis, the written component 
that accompanies the filmic expression of the research. 

MB: The discussion of PhDs in the arts is a relatively recent one at 
Amsterdam University of the Arts, which our Film Academy is part of. 
I’m personally not the greatest advocate of PhDs in the arts, and even 
less so where it concerns film. If you’d allow me to make a bold and per-
haps slightly unfair claim: ‘Art doesn’t need academia; academia needs 
art’. The academic field (particularly the humanities) needs practitioners 
because it is running out of legitimacy and output. Those who so desper-
ately want art and particularly artistic research to be taken seriously by 
the academic institution believe academia to be the apex of knowledge 
production and want to share in its status. But is the university still where 
‘it’ (research) is really happening? And why should artistic research com-
ply with the rigid methods of academia? Isn’t art a form of knowledge 
production in itself? And one that can also generate knowledge beyond 
itself? The kind of fundamental yet subjective research projects some 
of our students have developed as part of the course or afterwards not 
only lead to interesting or beautiful films or art projects but also provide 
knowledge that potentially has relevance outside the realm of the arts, for 
example in the fields of anthropology, sociology or even psychiatry. But 
even if we were to support the idea of PhD programmes in the arts, the 
idea that PhDs should require an exegesis of the artist’s work or method 
makes very little sense to me – let alone that it should be done in writing. 

The Seventh Pain, Lisa-Marie Vlietstra (graduate 2017)
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JM: I absolutely agree with you, but with a subtle caveat that perhaps 
reveals differences between or multiple interpretations of the func-
tion or definition of the exegesis. My questions are these: What func-
tion does the exegesis serve in relation to the work, and what is its role 
in the broader structure of the degree programme? Again this is about 
institutional frameworks and how the degree is measured or evaluated.  
I agree that if the function of the exegesis is simply to explain process, to 
expound on the work and provide the hermeneutic reading of the work, then 
the use of the exegesis in our context is problematic because it demands 
that the student or researcher be maker and interpreter simultaneously. 
It is a dangerous position that takes us back to the idea of the ‘truthful’ 
or ultimate interpretation residing with the intention of the author. Where 
does that leave us with regard to Roland Barthes’ The Death of the Author, 
and the act of deconstruction that enables and promotes multiple readings 
of the text based on context? It seems to me that the role of the exegesis in 
this narrow understanding – in the sense of having to ‘explain’ the creative 
work or artistic practice - is one that is institutionally expedient. 

The way I see it, the danger of ‘measuring’ and assessing an artwork (in 
this case a ‘film work’) is that doing so may reduce it to an object of spec-
tatorship. There’s a danger that examiners will assess the work on the basis 
of whether they like it or not; in other words their aesthetic preferences or 
‘taste.’ In other words the assessment should not be about opinion or the 
type of film that an examiner might favour (or disfavour) but about really 
engaging with the research conceit or research premise. In some ways the 
exegesis as an academic tool seems to be tied up with institutional qualifi-
cation and assessment criteria that relieve examiners of the responsibility 
to decode the research (the syntactical relationship to the research seman-
tics), and places that responsibility squarely on the shoulders of the student. 
So in this narrow definition the exegesis provides context and meaning to 
enable the ‘non-specialist’ or ‘outsider’ examiner to ‘understand’ the work in 
light of disciplinary differences and disciplinary specificities.

Borrowed Time, Alex Perry (graduate 2017)
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I’m interested however in there being another role for the exegesis, 
through which it reveals something of the work that is not inherent in the 
work itself. An example might be an exegesis that creates another vehicle 
through which the research can be accessed, or provides another posi-
tion, even one that contradicts what might have been explored in the film. 

But having said this I fully appreciate your questioning of the necessity 
of an exegesis and more specifically a written one. Why have a written 
text explain a ‘text’ that exists already in another ‘linguistic’ form: film. 
You and I consider film to be a language, and if that’s the case then what 
function does the written word have in this context? Would a mathema-
tician require an exegesis of a mathematical proof that is already in the 
very language that accounts for the research or outcome?

MB: Exactly! There’s also something almost anachronistic in demanding 
filmmakers and visual artists that they write. In an era that’s predomi-
nantly audio-visual this demand seems not just out-dated but also unpro-
ductive – it’s contrary to the strength of the artists, which is in the field of 
thinking through images and sounds. And sure, it’s good that practice-led 
or practice-based PhD programmes in the arts allow an artwork to count 
towards the coveted doctorate (especially if the university finances the 
project, though they rarely do!) but why can’t the artwork be enough, 
in and of itself? The demand for an exegesis places an unnecessary 
restriction on artistic research as production of knowledge.

JM: It is not a matter of institutional frameworks with rigid assess-
ment criteria and research funding which is attached to research 
output in conflict with the ethos of artistic research itself? 

MB: That’s a very important concern I have. Artistic research is 
slowly becoming more and more institutionalized, mimicking the 
forms of conferences, peer reviewed journals and so on, all in an 
effort to be taken seriously, particularly by the academic community 
(and, or so people hope, share in its funding). As you may have gathered 
I have my doubts, because as I said before, in our master’s programme, 
artistic research is viewed less as a discipline than as an attitude. It is, 
or should really be, process driven. What I mean is that artistic research 
should be developing itself without there being a pre-determined goal 
(either in terms of content or form). In fact the subject of the artistic 
research could be undefined for a long time and only reveal itself by the 
end of the process. That’s why I’m also reluctant in fact to define ‘artis-
tic research’ as such; it comes into being by being practiced, every time 
anew. And by extension, its methodology should also be un-prescribed. 
To paraphrase a text that appears in Godard’s Vent D’est, ‘There’s no 
just image, there’s just an image’: there’s no just method, there’s just a 
method. And method is necessarily subjective. What matters in artistic 
research is that the researcher develops his or her own method in relation 
to what he or she is working on. This makes artistic research essentially 
un-disciplinary – not just trans-disciplinary or inter-disciplinary.

And the way you worked is an excellent example of this: you had a fasci-
nating and ingenious approach to introducing the students to the notion 
of confrontation. Your project with them, which culminated in the Archive 
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as a Place to Play exhibition, was predicated on your idea that it’s pos-
sible to conduct research through forms of confrontation. One can take 
one’s research question or topic and confront it with – or ‘rub’ it against 
– anything: any practice, any situation, any set of images or sounds, and 
so on. So once you had chosen to work on the EYE Film Institute’s colo-
nial archive you invited all the students to take the archive material and 
all it stands for and rub it up against their research question, irrespective 
of whether the student’s own research question had anything to do with 
colonialism, found footage, archiving, silent cinema or race for instance. 
Your stated aim was that the confrontation would lead not only to a ‘work’ 
(the exhibition) but more importantly to a better understanding or redefi-
nition of their individual research topics and project ideas. 

JM: I like the idea that the observations we make, whether in everyday 
life or about art or texts, are inextricably connected to one’s own preoc-
cupations or reference points in the world. One example is how, for some 
viewers, gender or race is a driver in any analysis. Identity and experience 
shape how texts are interpreted and even if these components are actu-
ally absent, we introduce them to find our own self or experience 
or worldview reflected in the material. Take how Daniel Danato’s 
film looked at the way homoerotic desire was expressed in 
colonial material, and the films by Emilio Reyes-Bassail or 
Louis Hothothot confronted the place of black subjectivity 
or colonised histories and subjectivities through colonial 
imagery that was so consciously documenting the col-
oniser’s experiences. The students’ enquiries make the 
absent present in the material, releasing it from the origi-
nal intentions of the documenter or filmmaker. 

This brings me to this idea of the agglutinative mode 
and material thinking as processes, or methods. They 
allow us to better understand our questions and to shape 
what we have to say about the topic – and, equally impor-
tant, how we say it.

MB: In your essay you describe the role of the agglutinative mode 
and material thinking but you also exemplify four stages in process and 
method, with the last one being reflection, afterwards – reflection on the 
way the workshop or project helped move forward the students’ under-
standing of their own research topic.

JM: That’s right, although it must be said that reflection is enmeshed in 
various ways in every stage of the process. I use the word ‘afterwards’ to 
imply a distancing that is different in a critical, corporeal and processual 
sense, one that poses a set of observations that invites the students to 
address questions which are not about ‘problem solving’ relating to the 
making of work or refining the research question. It’s an opportunity to 
pose something wholly new once you’re removed from the work itself.
 
Unfortunately there wasn’t enough time to focus on this stage extensively: 
in my experience of teaching it can be a tough task in the final stage of 
the process to get students to step away from what they have done and 
engage in critical self-reflection, especially given the tough demands we 



115

are already placing on their time. It’s comes with experience; it develops 
over time when working with collaborators. In my own practice work-
ing on projects – especially films that are more invested in conceptual 
enquires – the discussions that take place enable one to systemically step 
back to address how others are interpreting and requesting clarification, 
exemplification, elucidation. It forces you, as a practitioner, to reassess 
your own thinking. And as teachers we need to satisfy the sometimes 
institutional demands for the feedback and assessment to ensure that 
topics, themes, methods and the exposure to the creative experience is 
seen as relevant to the students’ areas of interest and enquiry.

While certain aspects of this type of assessment are applicable to under-
graduate studies, my key area of interest remains in the relationship 
between research, practice and pedagogy and the implications for post-
graduate master’s students and PhD candidates. 

 
MB: Is there actually a difference between making and teaching? Or to put 
it differently: can one think about making and teaching as practices that 
stem from the same source? And, if so, might that source be one’s sub-
jectivity? If we consider an artistic research programme to be a research 
space for all those involved – for both the individuals and the group or 
collective – then the attitude underlying it also enters the ‘classroom’ – 
the classroom as a space for collective practice and collective thought 
where the teacher is as much a participant as the students. That’s what  
I saw happening, from the outside, in your workshop. You had a set frame-
work for the workshop, of course, but you went into the process not just 

When I Grow up I Want to be a Black Man, Jyoti Mistry, installation EYE Filmmuseum, 2017
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with an open mind, but with an eagerness to learn, be challenged and be 
inspired yourself. You weren’t just ‘doing your thing’; you invested your 
subjectivity. You were being a maker while you were teaching and vice 
versa; you as a practitioner are also always a teacher when you’re making.

JM: I appreciate your observations, because I’m very much interested 
in collapsing the hierarchy that places the ‘teacher’ in the position of 
‘knower’ in this sort of context. What you actually are is a practitioner 
facilitating an investigation with the students/researchers. In this sense 
when the environment for artistic research is made conducive for ques-
tioning, enquiry and encouraging detours in the research, it builds the 
trust you need to support ‘failure’ as a necessary step in experimentation 
and learning. And there is learning to be had for everyone involved, not 
just the students. I’ve found that my practice has become increasingly 
rigorous because as well as exploring my own work I’m involved in sev-
eral other projects – the students’ projects and their research questions 
also grow my experience. Like you said, artistic research is an attitude 
and I think one has to embrace it as embodied in the ethos one sets in 
the classroom, an ethos in which pedagogy is part of the practice and 
 practice continuously informs ways of producing knowledge. 

Dit artikel is eerder verschenen in Places to Play (Amsterdamse Hogeschool voor de 

Kunsten, 2017), een publicatie naar aanleiding van Mistry’s residency aan de Nederlandse 

Filmacademie en haar onderzoek naar de drie-eenheid praktijk, onderzoek en pedagogiek.

The Seventh Pain, Lisa-Marie Vlietstra (graduate 2017)
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Riemer Knoop

Blade  runner
Het neerdalend stof 
van een catastrofe

Ik weet niet of wat we om ons heen waar-
nemen een informatiemaatschappij is. 
De bedenkers van de term doelden op 
een postindustriële samenleving, met 
nieuwe paradigma’s voor waardecreatie, 
distributie en consumptie, gebaseerd op 
voor iedereen onbegrensde toegang tot  
oneindig grote hoeveelheden zeer verfijnde, 
eenduidige informatie. Dat zou de boel flink 
in beweging zetten. Maar de dotcom-luchtbel, 
de IJslanddéconfiture, de hypotheekzeepbel, de 
vastgoed speculatie, het Facebookgeloof en de syste-
mische malversatie van het bedrijfsleven die sinds de val van 
Enron aan het licht kwam: misschien zijn het evenzovele weerleggingen 
van de houdbaarheid van nieuwe paradigma’s. Of van het fluimgehalte 
van wat we denken dat dat zijn. Maar laat ik me beperken tot mijn eigen 
terrein: de informatiecomponent van erfgoed en cultuur. 

Nog niet overal koek en ei
De gedigitaliseerde erfgoedwereld is zeker geen globaal fenomeen. Ze 
is sterk gelokaliseerd. Hoogstens in West Europa, Noord Amerika en het 
Verre Oosten, en dan nog alleen in sommige delen, is er sprake van een 
zekere digitale standaard die de claim zou rechtvaardigen dat die sector 
substantieel aan de informatiemaatschappij deelneemt. Dan heb je het 
over musea die beschikken over een nette, interactieve website waarop 
een significant deel van hun collectie serieus digitaal beschikbaar is, en 
die zich openstellen voor toe-eigening door allerhande individuen en 
special interest-groepen in “de samenleving”. Die zich niet verschuilen 
achter tariefmuren, die zich digitaal laten kennen, die uitkomen voor hun 
beleid en visie. En die zich bewust zijn van de bijzondere betekenis van 
de digitale tijd voor voorheen in de eigen instelling jaloers bewaakte, 
gemono poliseerde kennis. Vergelijkbare kennis is echter ook allerwegen 
buiten het eigen gebouw te vinden, bij liefhebber en nerd, bij een kring 
van collega-instellingen maar ook bij geheel andersoortige organisaties. 
En niet alleen vergelijkbare kennis, maar ook betekenisvolle opvattingen 
en getuigenissen van smaak, toewijding en zin. Een belangrijke eigen-
schap van de huidige informatiemaatschappij is dat dat bewustzijn leidt 
tot nieuwe allianties, verbanden en netwerken. Soortgelijke en soort-
verschillende spelers, producenten en gebruikers vinden en versterken 
elkaar, interacteren met elkaar en exploreren nieuwe horizonten. Dat leidt 
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in elk geval tot een voorlopig nieuw vocabulaire: crowd sourcing, the par-
ticipatory museum, pro-Ams, participative curating. Nu nog Engels, straks 
misschien Chinees, of Urdu.

Elders in de erfgoedwereld worden andere keuzes gemaakt, of blijft men 
wel hangen in oudere modellen. Aan de basis daarvoor liggen sterker gelo-
kaliseerde toewijding en aandacht, met oog voor terroir en eco systeem. 
Of eenvoudig het ontbreken van middelen voor de majeure investeringen 
die voor eCultuur op boven omschreven wijze nodig zijn (waarbij het voor 
mij de vraag is of er inderdaad sprake is van investeringen, die immers 
een rendement veronderstellen, of dat het gewoon uitgaven zijn). Of men 
ziet simpelweg geen heil in het virtualiseren, en dus ontlokaliseren, van 
het aan erfgoed gebodene. Waarom op de informatiesnelweg invoegen 
wanneer de arena met betrekking tot erfgoed vooral een lokale context 
met zijn spelers is, en er voor virtueel bereikbare buitenstaanders weinig 
te halen valt, buiten dagbezoek en licht vertier? Dat heette toerisme, en 
dat wordt misschien terecht wel tot een wezenlijk andere categorie gere-
kend dan die van erfgoedgemeenschap. De reiziger vergaapt zich aan 
het vreemde dat voor de niet-toerist het eigene is. And the twain shall 
never meet.

Erfgoed: lokaal of globaal?
Wanneer ik nadenk over de erfgoedwereld en de informatiemaat-
schappij dan ontrolt zich voor mijn geestesoog een globaal land-
schap van erfgoedinstellingen, zeg musea, met grotendeels 
gelijk luidende zorg om het precaire, het eigene en het bijzon-
dere. Er wordt bedaan, verzameld, onderzocht, opgetreden. 
Men stelt tentoon, ontwerpt rituelen van toe-eigening, verkoopt 
kaartjes. Alleen in de kennis- en betekenisinfrastrucuur, en dus 
in de marketing en ook virtuele communicatie, zijn er wel ver-
schillen. Gaat het om een universele ambitie, dan verbindt men 
zich met uiteindelijk globale netwerken. Is daarentegen de lokale 
betekenis dominant, in de context van de omgeving en met name 
dus voor de omgeving, dan geldt vooral de begrenzing van de eco-
logische niche. Een serviceniveau waar verscheidenheid, soortenvariëteit 
en wederzijdse positieve beïnvloeding centraal staan. Dat klinkt heel erg 
on-informatiemaatschappij. 

Erfgoed bijproduct van relaties
De bijzondere aard van erfgoed is dat het een bijproduct is van inter-
menselijke relaties, die tot uiting komen in dragers waaraan voor die 
relaties betekenisvolle waarden worden toegekend. Dat kunnen fysieke 
voorwerpen of plekken zijn, maar ook als onderscheidend ervaren gebrui-
ken, identiteitsvormend gedrag. In zoverre de informatiemaatschappij 
die betekenisvolle relatie intensiveert, of faciliteert, zal de omgang met 
erfgoed er door vergemakkelijkt worden. Maar wee je gebeente wanneer 
dat niet zo is. Arjo Klamer wijdde er tijdens het eCultuur-congres onder 
Nederlands EU-voorzitterschap in 2004 een prachtige lezing aan, in het 
Kurhaus (over gelokaliseerd gesproken). Hij vroeg niet hoe erfgoed op 
internet beter kon worden. Hij vroeg zich af waarom erfgoed er op inter-
net altijd zo beroerd vanaf kwam. Welnu, meende hij (en ik nog steeds 
met hem), het gaat natuurlijk nooit om de spulletjes zelf, noch om de ken-
nis over voorwerpen, maar om het gezamenlijk beleven van de waarde 
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daarvan, of beter nog, het gezamenlijk waarde daaraan geven doordat het 
iets betekent in onze relatie. Dat “ons” mag best heel breed zijn, de natie 
of de wereldbevolking, whatever, het ging hem vooral om het non-utilitaire 
karakter van erfgoed. Het is noch een privaat noch een publiek goed. Een 
mooie analogie is liefde, of vriendschap. Het is van niemand, en het is er 
pas zodra je het doet. En het is er niet als je het niet doet. Liefde op inter-
net kan eigenlijk niet, porno of platte opwinding prima. Vriendschap even-
min, wel kennismaken, zeg maar daten. Die bijzondere eigenschap nu, van 
de betekenisdeling door-het-te-doen, speelt zich in een wezenlijk andere 
dimensie af dan – toen in 2004 en ik meen nog steeds – mogelijk werd 
gemaakt door nieuwe, digitale of sociale media en de daarbij behorende 
technologie, wat wij hier gemakshalve maar de informatiemaatschappij 
noemen. 

Parade van misverstanden
Van de door ons als auteurs van het advies van de Raad voor Cultuur 
eCultuur: van i naar e in kort daarvoor voorspelde verbrokkeling van insti-
tutionele muren, het ruimhartig delen van kennis en kunde, de naadloze, 
gulle toegang voor de burger tot al het moois dat we zo lang in onze kel-
ders verborgen hadden we weten te houden – er is allemaal niet bijster 

veel meer van vernomen. Hier en daar, ja, als ‘mediawijsheid’ platgesla-
gen onderwijsopgave, en soms ook als geweldige, collectieve digi-

taliseringsinspanning. Honderdduizenden afbeeldingen op deze 
en gene rijksmuseale of nationaalarchiefwebsite. Met als reactie 
dat de mensen het museum in kwestie plat bellen met verzoe-
ken om echt mooie reproducties. Een huiveringwekkend groot 
Geheugen van Nederland dat helemaal geen geheugen is maar 
een platte bak van digitale spullen zonder toepassing, verdieping 
of reliëf. Op diens homepage de afbeelding van een boek zien 
(Afke’s tiental) en in de zoekfunctie op het intypen van die titel 

nul op rekest laten krijgen, je moet maar durven. Of een Europees 
mega-initiatief dat miljoenen digitale culturele bronnen in tekst, 

geluid en beeld, in ons werelddeel verbindt, nu ook in combinatie met 
Wikimedia en op participatieve basis. Maar of en hoe Europeana werkt, 

voor wie en waartoe... het blijft voorlopig in het ongewisse. 

Achter deze digitale versie van Howard Hughes’ houten Spruce Goose, 
het nog steeds grootste vliegtuig ter wereld ooit, dat in 1947 zelfs een 
mijl ver wist te vliegen, liggen drie aanvechtbare overtuigingen. Dat zijn: 
(1) mensen willen dingen zien, (2) als je er maar genoeg pk’s tegenaan 
gooit gaat de zaak vanzelf de lucht in, en (3) als je iets digitaal kunt zien 
(gerepresenteerd is) begrijp je het ook, zelfs of juist zonder context. Het 
is daarentegen mijn diepste overtuiging dat mensen vooral meegevoerd 
willen worden in verhalen en inspiratie, ook zonder dat er nou gelijk van 
“beleveniseconomie” sprake hoeft te zijn (maar die slechts mondjesmaat 
beschikbaar zijn). De later geëxplodeerde social media bewijzen dat. Ook 
meen ik dat het belang hechten aan de gedachteloze aggregatie van fei-
ten en gegevens gebaseerd is op een tragische, positivistische misvat-
ting over de aard van kennis en van innovatie (maar die zo hardnekkig is 
dat het de moeite waard zou zijn om te onderzoeken wiens agenda hier 
eigenlijk wordt gevoerd). Met Fons Asselbergs zeg ik dan: betekenis en 
waarde ontstaan juist contextueel. 
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Hergebruik van halfproducten
Deze stellingname doet niets af, denk ik, aan het belang dat ook ik hecht 
aan de ontluikende wereld van virtuele halffabrikaten. Met name in de 
digitale werkelijkheid is immers een interessant tussenterrein aan het ont-
staan, bevolkt door talloze virtuele representaties van culturele waarden-
dragers, waarmee jan en alleman al recombinerend, knippend, plakkend 
en morfend aan de slag kan. Bij uitnemendheid ontdaan van contexten, 
daarvan bevrijd zou je haast zeggen, ontstaan dan mogelijk belang-
wekkende hybride vormen, cross overs, fusions op velerlei gebied (naast 
eten, dans en muziek), en zelfs taalkundige creolisering. Het soort tussen-
landjes van onbestemdheid, marginale limbo’s waar cultureel onderzoek 
en innovatie spontaan plaatsvinden. Het belang van die ontwikkeling 
wordt misschien wel bewezen door de verbetenheid waarmee de oude 
wereld zich tegen sommige vormen ervan te weer stelt. Zonder nou 

gelijk uit het ongerijmde te willen bewijzen valt er veel voor 
te zeggen om de succesjes van BREIN, de zelfbenoemde 

boevenvanger van artistiek auteursrecht-inbrekers, als 
pathetische achterhoedegevechten op te vatten in 

de muziekbedrijfstak die te lui is om oude verdien-
modellen te herijken.

Onomkeerbare trends
Maar wat zijn nou substantiële en onomkeer-
bare trends die van belang zijn voor het naden-
ken over de informatiesamenleving van over tien 
jaar? Die liggen in het verlengde van wat ik hier-

boven al noteerde: fragmentatie en decontextua-
lisering, exponentiële gegevenstoename en nieuwe 

vormen van participatie. Laat ik beginnen met een 
positieve toonzetting, en eerst die laatste behandelen: 

innovatieve participatie.

Trend 1. De gebruiker aan het stuur, governance op z’n kop
Op alle vier de klassieke terreinen van erfgoed is een vergroting te con-
stateren van de zeggenschap die gebruikers krijgen. Of althans groeiende 
erkenning van hun recht daarop. 

In de archivistiek verschuift de aandacht van overheid naar de processen 
tussen overheid en samenleving, van government naar governance. De rijks-
archivaris van dienst Martin Berendse houdt zelfs pleidooien voor de inzet 
van het archiefwezen mede ten behoeve van de emancipatie van nieuwe 
groepen in de samenleving. Naast de belangstellenden en rechthebbenden 
definieert hij nu ook belanghebbbenden als gebruikers. Die claim is alleen 
te verzilveren door middel van een ander procesontwerp, onbegrensde 
toegankelijkheid, vormen van digitale anarchie – de vragen van nieuwe 
groepen zijn immers niet te voorspellen, dus bestaande databanken die-
nen ook chaotisch benaderbaar te zijn. Iets vergelijkbaars kan voor de 
monumentenzorg gelden. Overheden, die zich lange tijd als hoeders van 
de waardevolle materie beschouwden, bezwijken onder die al te gecentra-
liseerde taak. Wanneer gebruikers, bevoordeelden en baathebbers geen 
stem hebben, lokale gemeenschappen niet delen in waardering, selectie en 
bestemming van het te bewarene, dan atrofieert zo’n onderwerp. 
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Voor de archeologische monumentenzorg is  
daarom voorgesteld om niet meer, of niet alleen  
vanuit een landelijke, academische kennis-
agenda te werken, maar daarnaast een 
maatschappelijk behoeftekader zichtbaar te 
maken, en wel op veel lager schaalniveau. Er is 
op het gebied van onroerend erfgoed, dat per 
definitie gelokaliseerd is en concurreert in de 
ruimte (er kan op een plek maar één ding staan), 
vooral van betekenisvolle en duurzame publieke 
omgang sprake wanneer lokale gemeenschappen zich 
het erfgoedobject kunnen toe-eigenen. Het ding staat er 
immers middenin. Die toe-eigening, of meer algemeen: verhouding, 
moet ook betrokken worden bij de nieuwe rondes van waardering en 
selectie, zo is de gedachte. Een gemeente moet soms flink betalen voor 
het bewaren van een IJzertijdvindplaats. Dan helpt het wanneer een dorp 
waar die ligt er wat mee heeft, er zelfs wat mee kan. Keuzes voor behoud 
kun je zelfs laten sturen door die overwegingen. Ik heb daar eerder een 
set nieuw termen voor voorgesteld: creatie (onderzoek), retentie (opslag, 
deponering) en validatie (gebruik, toepassing, genieting, use en fruition). 
Zo ontstaat er een cyclische beweging wanneer de vorm, mate en kwa-
liteit van validatie teruggekoppeld worden naar en input zijn in de crea-
tiefase. Elders in de wereld van archeologische monumentenzorg is deze 
wijze van denken wel als reverse archaeology bestempeld: sturen vanuit 
het gewenste, of verhoopte resultaat van selectie en behoud. 

De pendant daarvan in de gebouwde monumentenzorg is de notie van de 
veel grotere eigen verantwoordelijkheid voor de eigenaar. Dat is een prin-
cipieel punt, dat slechts extra praktische relevantie krijgt nu overheden 
zich gedwongen zien terug te treden, nu de ingestorte vastgoedmarkt 
wellicht niet meer in zijn oude vorm terugkeert en er ook een lange  periode 
van demografische en economische krimp lijkt op te treden. Wanneer nu 
vrijwel alle wettelijk beschermde monumenten in privébezit zijn, al of niet 
bij particulieren, moet de rol van de overheid hoogstens en maximaal zijn 
hen allen tijdig en waar nodig van de geschikte informatie te voorzien om 
zo verantwoord mogelijk met hun moois om te kunnen gaan. Cultureel 
erfgoedzorg is daarmee ten diepste een informatievraagstuk. 

Ten slotte collecties. Zelfs in musea groeien nieuwe inzichten, mede 
gevoed door de gedecimeerde financiële mogelijkheden en stagnatie in 
collectiegroei ten gevolge van de economische omstandigheden. Er is 
wel genoeg verzameld, vindt althans een opmerkelijke meerderheid van 
niet-kunstmusea, en we zouden er zelfs goed aan doen onze uitpuilende 
magazijnen, veilige havens en welsprekende symbolen van schaarste 
in al te snel moderniserende tijden, te vermaatschappelijken. Waarom 
niet delen met liefhebbers, opschonen van het al te gierig bewaarde, 
uitplaatsen naar andere maatschappelijke instellingen? Ook hier, zij het 

in mindere mate dan in de monumentenwereld, 
zijn kennis van gegevens en constellaties, van 

aan- en afwezigheden, en van feitelijke 
accessie- en mogelijke de-accessiecon-

texten van belang, samengebracht in 
precieze informatienetwerken. Maar 
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van vergelijkbaar en misschien soms wel 
van groter belang is het geven van een stem 
aan “het” publiek, aan de gemeenschap van 
waaruit en waarvoor musea opereren – aan-
genomen dat ze in overwegende mate dankzij 
publieke middelen opereren. Voor die demo-
cratisering bestaat overigens nog geen goede 
terminologie. Participative curating of het participa-
tory museum komen in de buurt, maar dekken het nog 
niet geheel af. Het gaat uiteindelijk om andere vormen van 
governance, noodzakelijk geworden vanuit een principieel andere 
opvatting over de aard van publieke instituties. De relevante noties zijn 
kennisdeling, stem geven, afzien van monopolies, gedeelde deskundig-
heden, meesturen aan opvattingen over waarde en betekenis, co-creatie, 
maatschappelijke integratie. 

Trend 2. Een universum van los zand
De tweede grote trend die van belang is voor de doorinformatiserende 
cultureel erfgoedsector en ook nog eens onomkeerbaar, is die van 
fragmentatie en daarmee van decontextualisering, deïnstitutionalise-
ring en temporele verplatting. Op het open internet worden gegevens 
permanent geïndexeerd als vrij benaderbare strings van tekens, of aan 
tags gehangen bestanden, onafhankelijk van hun plaats of context. Dit 
ondanks serieuze afspraken over metadatastandaarden met betrekking 
tot integrale, intacte documenten zoals de Dublin Core. De praktijk wijst 
uit dat het documentniveau wel relevant kan zijn, maar zeker niet meer 
dominant is. Alle mogelijke elementen eruit kun je ook los vinden. Omdat 
dat kan, en er een door de zoekmachines gekweekte, onstilbare honger 
van iedereen naar alles bestaat, gebeurt dat ook. Dat is commercieel aan-
trekkelijk, en dus is Google, dat niks maakt en waar je niks kunt kopen, na 
Apple het “door de markten” waardevolste bevonden bedrijf ter wereld. 
De macht van de grote getallen drukt portals, waar misschien wel pre-
ciezere, samenhangender en daarmee betere informatie geboden wordt, 
letterlijk uit de markt. Wie wil niet snel, persoonlijk en intuïtief meegaand 
bediend worden? Geloofden we nog niet zo heel lang geleden, in 1998 
om precies te zijn, volledig in de meerwaarde van gespecialiseerde por-
tals, denk aan de Netwijzer Cultuur, nu word je meewarig aangekeken 
alleen al op het noemen van het woord portal. Ook hier is de waarheid 
het gelijk van de overwinnaar. Dat met het verdwijnen van het respect des 
fonds in de digitale wereld ook de tijdsdimensie achter de horizon zinkt is 
onbedoelde schade waar je niet mee moet zitten. Internet, digitale media, 
wie weet wel media überhaupt, zijn niet goed in het zichtbaar maken 
van wanneer iets waar of belangrijk was, of voor wie. Dat kan een oplet-
tende gebruiker soms uit indirecte aanwijzingen herleiden, zoals uit stijl, 
vormgeving, woordkeus. Maar wanneer een Chief Information Officer van 
een van de grootste steden van het land op een branchebijeenkomst van 
archivarissen zich niet bewust is te vloeken in de kerk met de zijdelingse 
mededeling dat hij natuurlijk niet over gevoel voor geschiedenis of zelfs 
maar tijdsdiepte beschikt en dat evenmin als een gemis ziet, dan zegt dat 
iets over een nieuwe tijd die aan de poort staat. Het internet, of nieuwe 
media, of media, levert een wereld waar een eeuwig nu heerst, dezelfde 
dag telkens terug komt, een mythische straf zoals in Groundhog Day. De 
gebruiker wordt gegijzeld in een diepteloze tijd, een universum zonder 
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verleden of toekomst, hij kijkt eeuwig naar de binnenkant van een eier-
schaal. Manuel Castells noemt dat atemporal time. Dat wordt nog schril-
ler wanneer je beseft dat de digitale duurzaamheid, of liever het gebrek 
daaraan, een amnesie over ons aan het afroepen is die zijn weerga niet 
kent. In combinatie met de hierna te behandelen gegevensexplosie leid 
dat tot een merkwaardig perspectief. 

De verschraling van de tijdsdimensie in de digitale cultuur slaat historie, 
cultuurhistorie en erfgoed plat tot een eigenschap die hoogstens nog lol-
lig of avontuurlijk is, of een extra aandachtspunt oplevert. ‘t Is iets aardigs 
(Egypte, dat zijn enge mummies), of een aspect waar je mee op moet 
passen (de VOC, toch?). Ik stel onderzoekend dat dat in de wereld van het 
entertainment al decennia zo is. Een aftiteling hoort eigenlijk niet meer bij 
de film, dat leidt maar af. Iets dat in zichzelf een meesterwerk zou kunnen 
zijn, maar in zwart/wit is gedraaid en je bewust maakt van afstand in de 
tijd, dat in de indeling van McLuhan van warm tot koud medium is gewor-

den, spreekt niet direct meer aan. In de beleveniseconomie is er 
voor contextualisering geen plaats. 

Nou is sommige inhoud (“content”) van zichzelf sterk 
genoeg om ook buiten context te functioneren. Soms 
noemen we dat agency, soms aura, soms ook nog 
– hoewel je daar mee op schijnt te moeten passen – 
wel intrinsieke kwaliteit. Zo’n content kan wel tegen 
een stootje. Net zoals een slecht gespeeld stuk van 
Bach soms aardiger is dan een heel goed gespeeld 
stuk van een mindere tijdgenoot. Ook nodigen ge-
decontextualiseerde, losgezongen inhoudsflarden 

ideaal materiaal voor creatief hergebruik – de half-
fabrikaten waar ik het eerder over had. En inderdaad, 

herkomst en beginbetekenis hoeven in een dynamisch 
perspectief niet doorslaggevend te zijn. Voor je het weet 

wordt anders de geest van het historicisme over ons vaardig. 
Daarin ontleent alles wat is aan dat blote feit, ipso facto zou men 

haast zeggen, voldoende legitimatie om gecontinueerd te worden – de 
nachtmerrie van Plato’s Staat. Anderzijds kan het feit dat het niet lan-
ger mogelijk, of makkelijk mogelijk is om contexten rondom inhouden te 
vinden, een heel erg verschrikkelijk verlies betekenen. Het gesprek met 
“de vorigen” stokt, we worden doof en blind. Mijn stelling is dat decon-
textualisering en synchronisatie steeds minder ruimte laten aan rationele 
opvattingen over hoe de wereld in elkaar zit. Een geonthistoriseerde wer-
kelijkheid maakt onderzoek naar verband, volgordelijkheid en causaliteit 
zinledig. Omgekeerd kun je verdedigen dat de noodzaak van verifieerbare 
recits er steeds urgenter door wordt.

Trend 3. Stikken in gegevens
Als derde en laatste relevante trend wil ik graag de data-explosie 
noemen. Ik doel dan niet zozeer op de exponentiële toename 
van publiek beschikbare gegevens, tekst, geluid, beeld, video, 
mening en oordeel, van formele publicatie in duurzame print 
tot de informeelste tweet, chat, like of comment in instabiele 
media. Elke minuut wordt er 72 uur bewegend beeld op 
YouTube geüpload – de statistische gemeenplaatsen zijn 
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wel bekend. En ook dat tweets van de PVV-fractievoorzitter niet lang 
geleden schokken in parlement en samenleving veroorzaakten. Hoe dat 
te archiveren en te reconstrueren is met een beetje goede wil nog wel te 
organiseren. Waar ik op doel is eerder dat de gegevensvloedgolf tegelijk 
ook de werkelijkheid steeds lastiger te duiden maakt. Er is over geen peri-
ode in de wereldgeschiedenis zo weinig bekend als over de laatste tien 
jaar. Er is te veel, en er is geen touw meer aan vast te knopen. De consen-
sus over wat er aan de hand is, versplintert. Ieder zijn eigen werkelijkheid, 
domein, medium en waarheid. Op zichzelf zou de tsunami van data geen 
ramp hoeven te zijn. Dan atomiseer je gewoon, in een proliferatie van 
aandachtsgebieden en -gebiedjes. Maar tezelfdertijd treedt ook deïnsti-

tutionalisering van van alles op. Vertrouwde centra lossen op, 
dieptekennis en gezag zakken naar de marges, en wat er 

nog is vertoont een vacüum op het gebied van aan-
spreekbaarheid en aansprakelijkheid. 

De internetrevolutie zou de overheid, en dan 
vooral lokaal bestuur, voor iedereen toegan-
kelijk maken. Nu zie je dat gemeenten zich 
achter call centres verschuilen en contact met 
aanspreekbaren juist bemoeilijken (“email-
adressen, neen, daar beginnen wij niet aan”, 
“helaas, zonder naam van wie u zoekt kan ik 
u natuurlijk niet helpen”). De inzet van nieuwe 

media in de communicatie met de burger gene-
reert, wellicht onbedoeld, een substantiële ver-

mindering van transparantie. Wel eens geprobeerd 
om via email alerts op de hoogte te blijven van voor 

bezwaar en beroep vatbare beslissingen over omge-
vingsvergunningen in je eigen buurt? In combinatie met de 

eerder gemelde fragmentatie leiden data-explosie en deïnstitutionalise-
ring tot epistemische chaos, collectief geheugenverlies en ongebreidelde 
kwaliteitsdevaluatie, van fact free politics tot frauduleuze wetenschap en 
dito beleid op het hoogste niveau. Wegens het belang van compliance 
worden belangrijke beslissingen aan het oog onttrokken. Waar je niet op 
aangesproken kunt worden kan je ook nooit ten val brengen. We leven in 
een wereld van side letters, herenafspraken, marktverdeling, handel met 
voorkennis, het elkaar onbewijsbaar een oorlog in rommelen. Dit complex 
van dataoverload, informalisering (SCP), deïnstitutionalisering en neo- 
liberale ethische vrijblijvendheid dwingt tot rigoureuze correctie van eer-
dere beelden over de informatiesamenleving. Op het gebied van erfgoed 
betekent het het herijken van het intuïtieve vertrouwen in beheersing en 
beheersbaarheid door en in instellingen: wat Robin Boasts onlangs het 
optimism of control noemde.

Aporie
Het doortrekken van deze trends over tien jaar om dan een schets te 
geven van de informatiemaatschappij in 2023 leidt tot wilde en gra-
tuite speculaties. In de futurologie is het gebruikelijk plaats in te ruimen 
voor zogeheten wild cards: ondenkbare maar beslissende, soms kleine 
gebeurtenissen die de balans langdurig verstoren. Denk aan 9/11, de 
IJslandse vulkaan in 2010, het stokken van de Arabische lente in Syrië, 
een Japanse tsunami waardoor Duitsland al zijn kernreactoren sluit, een 
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Noord-Koreaanse atoombom, wie weet. Achteraf is het niet moeilijk er een 
noodzakelijkheid of voorspelbaarheid voor te bedenken – van te voren is 
dat lastiger. In het algemeen denk ik dat we ons bevinden in, of misschien 
aan de vooravond staan van niet minder dan een systeemverandering, op 
economisch, maatschappelijk en cultureel gebied, en wel in geopolitieke 
zin. Het ongebreidelde optimisme van de naoorlogse periode in vrijwel 
de hele wereld, met zijn geloof in maakbaarheid, beheersing en rationali-
teit, en de misschien daar wel mee gepaard gaande ongeëvenaarde groei 
in producten en diensten, en dus ook het positivisitische ideaal van een 
‘informatiesamenleving’ met al zijn ethisch-cognitieve en egalitaire aspi-
raties – het zou mij niet verbazen als ze plaats maakten voor nogal andere 
parameters, langs lijnen van krimp, nieuwe autarkie, duurzaamheid, sus-
tainisme, lokale bepaaldheid, terroir en relatief isolement. Hoe die nieuwe, 
of vernieuwde, grondkleuren zich gaan mengen, op het Annales-niveau 
van het evenementiële – wie het weet mag het zeggen. Door het neer-
dalende stof van een mogelijk post-apocalyptische catastrofe, een land-
schap uit Bladerunner, heen kijken is mij niet gegeven. 

Maar wil een somber vooruitzicht nou ook zeggen dat je dan maar bij 
de pakken neer moet gaan zitten? Laat ons voordat we naar een 
handelingsperspectief (Wat moet ik doen?) gaan, het derde 
grote filosofische dilemma na het Wat kan ik weten? en Wat 
mag ik geloven?, eerst kort reflecteren op de cultuurpessi-
mistische positie zelf waar ik me in dit essay al schrijvend 
als slachtoffer van ontdek.

Vooruit of achteruit?
Ruwweg beweegt het denken over het verloop van de tijd 
zich tussen twee polen: een technologische en een morele, 
een harde en een zachte, een bèta- en een alfa-kant. Gaan 
we vooruit, achteruit, of doet het er niet toe? Volgens de 
meeste technisch georiënteerden, wetenschappers en doe-
ners gaat het altijd de goede kant op, volgens beschouwelijke 
types juist niet. Onthechten zitten er niet zo mee. Millennarische 
opvattingen over het einde der tijden, en andere principiële doem-
denkers als Plato en zelfs de gehele Stoa laten we even liggen. De twee 
polen zijn, heel Cartesiaans, met elkaar verbonden. De 16e-eeuwse weten-
schappelijke revolutie, met haar hunkering naar vooruitgang in kennis en 
beheersing van de wereld, schiep tegelijk haar tegenmal. Van een over-
eenkomstige artistieke vooruitgang is immers geen sprake, de morali-
teit lijkt zelfs te stagneren. De fascinerende strijd tussen Klassieken en 
Modernen (La querelle des anciens et des modernes), een dispuut over 
de vernieuwing van de kunsten tussen Brits-Franse literaire classicisten 
en critici in de periode 1675-1725, is er een gevolg van. De strijd werd in 

het voordeel van de modernen beslecht. Maar de romantische negen-
tiende en zeker ook de onthutste twintigste eeuw zit er weer vol 

van. Carl Jaspers, Oswald Spengler, onze eigen Huizinga: het 
gaat volgens hen echt bergafwaarts. Twee wereldoorlogen 

fragmenteerden veel, ook het geloof in maakbaarheid. 
Maar aan het begin van de laatste moderne revolutie, in 
1959, krijgen de denkers de schuld, als je het verbaasde 
essay Two Cultures van C.P. Snow leest. Het hardnek-
kig voortbestaan van de humaniora als cultureel ideaal, 
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tegenover dat van de generatie van makers uit de bètawereld, helpt 
niet bij het oplossen van de nieuwe wereldproblemen. Maar juist van die 
zachte kant hoorden we later talloze echo’s terug. In 1970 in Alvin Tofflers 
Future Shock, twee jaar voor de Club van Rome’s Grenzen aan de groei, 
en recent van anti-globalisten en de Occupy-beweging. 

Wat meer ideologie, graag
Zorgelijkheid, wat niet noodzakelijk cultuurpessimisme hoeft te zijn, wordt 
je soms kwalijk genomen. Zo vindt de internationaal opererende strijdster 
voor menselijke waardigheid Evelin Lindner, die bepaald niet van rechtse 
sympathieën beschuldigd kan worden, dat pessimisme in goede tijden 
een luxe-artikel is, maar in moeizamer tijden niet minder dan een self- 
fulfilling, self-inflicted death sentence. Wanneer over het omgekeerde, 
hoop, met Vaclav Havel kan worden gezegd dat die niet een verwachting 
is, gebaseerd op calculatie of wens tot succes, maar een houding, een 
kwaliteit, die los staat van het feit of en wat eruit komt, dan geldt dat 
mutatis mutandis misschien ook wel voor de wanhoop. Maar zor-
gelijkheid is geen pessimisme, of fatalisme. Wat ik bedoel 
met zorgelijkheid is geen wanhoop maar eerder gezond 
wantrouwen en kritische zin. Natuurlijk blijven we 
vast van alles uitvinden dat een systeeminstorting 
– politiek, financieel, ecologisch – kan voorkomen, 
althans de ergste effecten ervan mitigeert. Maar 
blijf op je hoede voor de mogelijkheid dat met 
technologische oplossingen niet ieders belang in 
gelijk mate gediend hoeft te zijn, en zet ook niet 
alles op één paard. Zeker niet wanneer we slui-
penderwijs in een abnormale systeemtoestand 
verzeild dreigen te raken. Hoeveel macht kan op 
neoliberale wijze worden overgedragen aan niet 
gecontroleerde instituties? Hoe vaak kan de belas-
tingbetaler op de bres springen voor een financieel 
systeem dat te groot is om gestraft te worden? Hoe lang 
kun je wegens bijzondere omstandigheden een uitzonderings-
situatie op de rechtstaat laten bestaan, soms overgaand in een 
permanente noodsituatie – Agambens huiveringwekkende state 
of exception? Het retorisch stellen van deze vragen onthult mijn 
eigen standpunt. Je perspectief op een toekomst komt voort 
uit je ideologische positie. Er is geen toekomst anders dan door 
een bril. Laat je die bril niet zien, wat ik hier probeer te doen, 
dan is er geen dialoog, je twist dan over een willekeurige selectie 
van feiten. De zogeheten trends die worden waargenomen zijn er 
natuurlijk niet werkelijk, ze bestaan niet op zichzelf. Ze worden in 
een betoog uitgekozen om te figuren als argument in een pleidooi. Het 
zijn actoren in een drama. Dat maakt de adviezen van een ogenschijnlijk 
ideologisch neutraal opererende Raad voor Cultuur vaak zo schraal. Dek 
je de positie van waaruit je waarneemt toe, dan is het panorama gratuit. 

Liever gewetensvol dan calculerend
Wat blijft er dan over, buiten berekening en strategie? Dat is, heel simpel, 
handelen vanuit ethiek en principes. Niet innoveren om “de economie” te 
redden, maar praktijken ontwikkelen die passen bij de mensen om je heen, 
in het ecosysteem waar die praktijken plaats vinden, en daarbij gebruik 
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maken van technologie die erin past, en als die er niet is, bedenk je 
hem. Menselijke maat, je bent je eigen producent, in het nieuwe wer-

ken lopen privé en publiek, wonen en werken, je eigen en de baas 
zijn tijd in elkaar over. Kijk naar het voormalige Volkskrant-gebouw 
in Amsterdam, een nieuwe broedplaats waar solidariteit en creati-
viteit waarde aan vastgoed toevoegen in plaats van verminderen. 
Erfgoed is wat je koestert en wat je wilt delen, misschien wel 
zonder “toekomstige generaties”-dwang. Het kan zomaar zijn 
dat die iets heel anders willen, en dan sta je daar met je goeie 
berekenende gedrag. Iets wordt interessant voor volgende gene-

raties doordat ik me er druk om maakte, ipso facto als het ware, 
niet andersom. Een nationale sturing past daar per definitie niet bij 

– anders dan als steun voor gemeenschappen in hun aspiraties, van 
direct lokaal betrokkenen dan wel gemedieerde comunities of interest. 

Digitale informatie-tools kunnen er behulpzaam bij zijn, halffabrikaten 
voor het maken van nieuwe, betekenisvolle toepassingen. En er is geen 
macht in aantallen. Een Collectie Nederland, ook in digitale zin, verwijst 
naar iets fictiefs, is een leeg concept dat vooral anekdotische waarde 
heeft. Who cares? Niemand natuurlijk, buiten partijen dan die zich in die 
termen of op dat niveau gedefinieerd hebben. Daar ook zijn fragmentatie 
en versnippering belangrijke (negatieve) begrippen, vanuit de zucht tot 
beheersing, overzicht en orde. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Op 
lokaal niveau betekenen die begrippen juist verscheidenheid, diversiteit, 
soortenrijkdom, pluriformiteit, meervoudigheid. Het is wel aardig, mis-
schien, maar zeker niet van heel veel belang om te weten wat ze elders in 
het land aan erfgoed hebben. De betekenis die ik aan mijn ding hier geef 
kan daar immers nooit van afhangen, althans niet in overwegende mate. 
Op die voorwaarde kan ik andermans data-overload dan ook wel aan.

Evelin Lindner zegt het pregnant: 

  “A central question of our times is whether the deplorable state 
of the global village is an expression of the essence of globali-
sation or a side effect that can be remedied. When a strategy 
fails or a development goes wrong, is it because we have too 
much of it and better stop it, or is that that we have not yet 
enough of it and have to push for more of it? Or do we have to 
bring our strategy more to scale, tailor-make it better, change 
the composition?” (2006)

Dit artikel verscheen eerder in G.J. van Bussel (ed.), De informatiemaatschappij van 

2023. Perspectieven op de nabije toekomst, [Lectoraat Digital Archiving & Compliance], 

Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam 2013, 12-23.
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Folkert Haanstra, Marie-Louise Damen en Marjo van Hoorn

Beoordeling 
van beeldende 
 producten in 
het primair 
onderwijs
Samenvatting
Onderzoek wijst uit dat westers georiënteerde kunstenaardocenten teke-
ningen van 5-jarigen vaak even hoog waarderen als tekeningen van vol-
wassen kunstenaars en de meer conventionele beeldende uitingen van 
oudere kinderen lager waarderen. Men spreekt van een U-vormig beoor-
delingspatroon. Leken op het gebied van beeldende kunst komen in het 
algemeen tot een ander beoordelingspatroon, namelijk een stijgende 
waardering bij een stijgende leeftijd van de makers. Deze gegevens vor-
men het referentiekader voor een onderzoek naar beoordelingspatro-
nen van betrokkenen bij beeldend onderwijs in het primair onderwijs. 
Groepsleerkrachten en beroepskunstenaars die projecten in het basis-
onderwijs uitvoeren, beoordeelden tekeningen van 5-, 8-, 11- en 14-jari-
gen, volwassen leken en volwassen beeldende kunstenaars op de criteria 
expressie, techniek, mooi, interessant en goed/slecht. De beroepskunste-
naars komen tot meer U-vormige oordelen dan de groepsleerkrachten, 

maar de groepsleerkrachten beoordelen de tekeningen van 5-jarigen 
hoger dan eerder onderzochte leken zonder beeldende opleiding. 

De beoordelingspatronen van groepsleerkrachten en beroeps-
kunstenaars verschillen sterk van de beoordelingspatronen 

van scholieren. De resultaten worden bediscussieerd in 
relatie tot een meer transparant beoordelingssysteem.

In het basisonderwijs is beeldende vorming in het 
curriculum een onderdeel van kunstzinnige oriënta-
tie. De producten die leerlingen maken zijn wel geka-
rakteriseerd als ‘schoolkunst’ (Efland, 1976): een vorm 

van kunst die functioneel is binnen het instituut school, 
maar los staat van ontwikkelingen in de kunsten en vaak 

ook los van de populaire beeldcultuur die leerlingen bui-
ten de school omringt. Het produceren van schoolkunst mag 

niet te tijdrovend zijn. Het is daarom uitgevoerd met makkelijk 
toepasbare media (krijt, plakkaatverf), die goed en snel zijn op te 

ruimen. Het gaat in deze kunst eerder om motorische dan intellectuele 

1  Inleiding
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activiteit. Het moet er enigszins spontaan uitzien (dus natekenen is niet 
toegestaan), maar de inhouden zijn conventioneel. De beelden doen vaak 
dienst bij vieringen, feesten, de wisseling van seizoenen en dergelijke. 
Schoolkunst is ‘supposed to be easy and fun’ (Efland, p. 41). Hoewel de 
analyse van Efland al een kleine vier decennia geleden is gemaakt, zijn 
veel van de door hem genoemde kenmerken van schoolkunst nog van 
toepassing (Haanstra, 2001). Volgens de Onderwijsraad en de Raad voor 
Cultuur (2012) ontbreekt het bij kunstzinnige oriëntatie aan opbrengst-
gericht werken. Er is volgens de raden een meer systematische beoorde-
ling van opgedane kennis, vaardigheden en attituden nodig, alsmede een 
beoordeling van het werk van leerlingen in relatie tot de gestelde doelen 
op schoolniveau. Uit de Monitor cultuureducatie (Oomen e.a., 2009) blijkt 
dat in de onderbouw op driekwart van de basisscholen de kunstzinnige 
producten van leerlingen niet worden beoordeeld, in de bovenbouw geldt 
dat voor 55% van de scholen. Als er wordt beoordeeld, dan blijken cre-
ativiteit en werkhouding belangrijker te zijn dan technische vaardigheid. 

Verschillende redenen worden aangevoerd voor deze beoordelingspro-
blematiek. In de eerste plaats de lage status van kunstzinnige oriëntatie 
en het vrijblijvende karakter ervan. In de tweede plaats wordt gebrek 
aan deskundigheid van de leerkrachten genoemd. Op de meeste basis-
scholen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
beeldende lessen, terwijl ze niet specifiek geschoold zijn op dat gebied. 
In veel gevallen wordt er daarom externe ondersteuning gezocht. Op 
ongeveer tweederde van de 7000 basisscholen werken beeldende kun-
stenaars in projecten samen met leerlingen (Oomen e.a., 2009), meestal 
de zogeheten beroepskunstenaars in de klas (BIKkers). Een derde reden 
is de opvatting dat kunstzinnige processen en producten verbonden zijn 
met persoonlijke expressie en individuele kwaliteiten, terwijl beoorde-
lingen juist objectiviteit en vergelijkbaarheid veronderstellen. Die opvat-
ting heeft een lange geschiedenis. In de kindgerichte benadering die 
in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw in veel westerse landen de 
kunst educatie domineerde, stond de creatieve zelfexpressie van kin-
deren voorop (Asselbergs, 1989). Leerplannen en formele beoordeling 
van de leerlingenprestaties werden afgewezen. Zo stelden Löwenfeld en 
Brittain (1975) in hun invloedrijke boek ‘Creative and Mental Growth’ dat 
kunst hèt gebied in het onderwijs vertegenwoordigt waar kinderen zich 
geen zorgen hoeven te maken over beoordeling en evaluatie. Maar niet 
beoordelen betekende niet dat er geen beïnvloeding plaats vond. Wilson 
(2004) laat zien dat door hun instructies, opdrachten en de keuze van 
materialen de docenten de vorm en inhoud van de ‘vrije’ kinderkunst in 
grote mate bepaalden.

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar het beoordelen van beeldende 
producten door leerkrachten en kunstenaars in het basisonderwijs in rela-
tie tot leeftijden en ontwikkelingsniveaus van de makers. Het onderzoek 
past in een reeks van onderzoeken die uitgaan van een theorie over de 
beeldende ontwikkeling van Gardner en Winner (1982). We bespreken 
eerst deze theorie en het eerdere onderzoek. Vervolgens behandelen we 
een nieuw onderzoek, met als beoordelaars groepsleerkrachten in het 
basisonderwijs en beroepskunstenaars die projecten in het basisonder-
wijs uitvoeren.
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Gardner en Winner (1982) onderschei-
den verschillende ontwikkelingsstadia 
in de beeldende ontwikkeling van kinde-
ren. Zij stellen dat er geen sprake is van 

een progressieve ontwikkeling, maar dat 
de beeldende uitingen van het jonge kind 

van een hoger niveau zijn dan van oudere 
kinderen. Kinderen komen na de expressieve 

kleuterfase in een letterlijke of realistische fase. 
Ze willen of moeten zich op beeldend gebied conven-

tioneler en realistischer uitdrukken (‘net echt’), maar de technische vaar-
digheden om dat bevredigend te doen schieten tekort. Voor velen wordt 
de discrepantie tussen wat ze beeldend zouden willen uiten en waartoe 
ze in staat zijn te groot en raken teleurgesteld in het eigen beeldende 
kunnen. Zo blijft bij veel mensen de beeldende ontwikkeling op het niveau 
van een tien- of elfjarige steken en neemt de beeldende activiteit sterk af. 
Als we het verloop van die ontwikkeling grafisch verbeelden, zien we bij 
hen een L-vormige ontwikkeling. De L kan bovendien staan voor de L van 

Letterlijkheid. Een kleine groep adoles-
centen blijft beeldend actief én slaagt 
erin om weer vooruitgang in hun beel-
dende uitingen te boeken. Bij hen kan 
men spreken van een U-vormige ont-
wikkeling (zie figuur 1) en die U-vorm 
geeft aan dat de beeldende uitingen 
van jonge kinderen op bepaalde pun-
ten kwalitatief vergelijkbaar zijn met 
die van professionele kunstenaars. In 
figuur 1 is de leeftijd weergegeven op 
de x-as en de beoordelingen op de 
y-as: de beeldende producten van 
makers op 5-jarige leeftijd worden 
hoger beoordeeld dan de producten 
van makers op 8- en 11-jarige leeftijd. 
Voor de niet-kunstenaar adolescenten 
en volwassenen blijft de beoordeling 
op latere leeftijd op dat lage niveau 
(L-vormige ontwikkeling). Voor de kun-
stenaar adolescenten en volwassenen 
stijgt de beoordeling weer op latere 
leeftijd (U-vormige ontwikkeling). 

Gardner en Winner onderbouwen dit met wat Goodman (1984, p.135 e.v.) 
de ‘esthetische symptomen’ van kunst noemt. Kunstwerken hebben een 
symbolische functie, maar dat hebben ze gemeen met veel andere objec-
ten, zoals verkeersborden. Er zijn echter bepaalde eigenschappen die 
van een alledaags object een kunstwerk maken. Eén van die esthetische 
eigenschappen is expressie. Dit houdt in dat door bepaald gebruik van 
kleuren, lijnen, compositie en abstractie een beeldend werk op een meta-
forische manier een emotie of gedachte kan uitdrukken. Naast expressie 
onderscheidt Goodman denotatie: de symbolische verwijzing naar de 
werkelijkheid door het afbeelden van personen, objecten, gebeurtenissen 
enzovoort. Beeldende kunst kan zowel van expressie als van denotatie 

Figuur 1. Het U- en L-vormige model van artistieke 

 ontwikkeling (Davis, 1991)

2   De theorie over 
de U-vormige 
 beeldende 
ontwikkeling
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gebruikmaken, maar expressie maakt een beeldende product eerder tot 
een esthetisch object (kunst) dan wanneer uitsluitend sprake is van deno-
tatie. De tekeningen van kinderen in de letterlijke fase maken vrijwel alleen 
gebruik van denotatie, terwijl de tekeningen van jongere kinderen (en van 
professionele kunstenaars) ook worden gekenmerkt door expressie. 

Van verschillende kanten werd al snel kritiek geuit op deze theorie (Wilson 
1981; Duncum 1986). Volgens critici is de geconstateerde overeenkomst 
tussen het werk van jonge kinderen en beroepskunstenaars tijdsgebon-
den. Ze geldt voor het modernisme in de westerse kunst, met een sterke 
nadruk op formele en expressieve elementen. Ze geldt in het bijzonder 
voor het abstract expressionisme (bijvoorbeeld de Cobra kunstenaars), 
maar niet of nauwelijks voor de kunst daarvoor en ook in steeds mindere 
mate voor de kunst daarna. Oordelen vanuit een andere culturele achter-
grond of andere stijlopvattingen zouden tot andere conclusies over de 
(ontwikkeling van) beeldende producten leiden. 

2.1 Empirische bevestiging
De U-vormige ontwikkeling werd voor het eerst empirisch getoetst in het 
dissertatieonderzoek van Davis (1991). Zij liet verschillende makers drie 
tekeningen maken die de emoties woede, blijdschap en verdriet moesten 
uitdrukken. Davis onderscheidde de makers in zeven leeftijds- en exper-
tisegroepen, namelijk vijf-, acht-, elf- en veertienjarigen en volwasse-

nen, waarbij de veertienjarigen en de volwassenen waren verdeeld 
in degenen die zichzelf als kunstenaars beschouwden en zij die 

dat niet deden (‘leken’). Per groep werden twintig personen 
gekozen, dus in totaal 140 personen. In totaal 420 tekeningen 
werden beoordeeld door twee experts op vier ‘esthetische 
dimensies’. 

De uitkomsten van het onderzoek bevestigden de belang-
rijkste hypotheses: tekeningen van jonge kinderen, artis-
tieke adolescenten en professionele kunstenaars werden 
gemiddeld significant hoger gewaardeerd dan tekeningen 

van acht- en elfjarigen en van adolescenten en volwassenen 
zonder beeldende activiteiten. Vooral de algehele expressiviteit 

van de tekeningen (‘overall expression’) van de vijfjarigen kwam 
het sterkst overeen met die van de kunstenaars. In bijna alle geval-

len kregen de tekeningen van de professionele kunstenaars de hoogste 
scores. Ook als de beoordelingen van de verschillende leeftijdsgroepen 
op de vier dimensies worden samengenomen, ontstaat een U-curve met 
aan de uiteinden de hoogste gemiddelde scores. De achteruitgang in de 
esthetisch-expressieve kwaliteit van beeldende producten, maar ook de 
frequentie van beeldende activiteiten (kinderen gaan minder tekenen en 
schilderen) na de kleuterleeftijd verklaart Davis ten dele door de invloed 
van de school die prioriteiten gaat stellen (namelijk taal en rekenen). 

2.2 Empirische verwerping
Pariser en Van den Berg (1997) repliceerden Davis’ onderzoek, maar betrok-
ken daarbij ook beoordelaars met een niet-westerse achtergrond om de 
eerder geuite kritiek op het vermeende universele karakter van de U-bocht 
te toetsen. Ze lieten 165 tekeningen van 55 personen van verschillende 
leeftijdsgroepen beoordelen door twee personen van Chinese herkomst 
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en twee Noord-Amerikaanse beoordelaars. Het ging weer om dezelfde 
onderwerpen (verdriet, blijdschap en woede), dezelfde zeven leeftijds- en 
expertisegroepen en dezelfde vier beoordelingscriteria. Daarbij gaven ze 
de beoordelaars een minder bewerkelijke beoordelingstaak. Deze moesten 
de tekeningen over drie stapels verdelen: goede, redelijke en slechte teke-
ningen. Het gemiddelde resultaat over de vier esthetische beoordelings-
criteria week weinig af van het resultaat van deze driedeling in tekeningen. 

Zij vonden voor de twee Noord-Amerikaanse experts dezelfde resultaten 
als Davis (1991). Bij de Chinese expertoordelen vonden ze geen beves-
tiging van de U-vormige ontwikkeling. Globaal genomen beoordeelden 
deze de tekeningen van de vijfjarigen als laagste en steeg hun waarde-
ring enigszins bij de hogere leeftijdsgroepen. Hun waardering voor het 
werk van de volwassenen (zowel leken als professionals) was veruit het 
hoogst. De onderzoekers vermoeden dat deze verschillen in expertoorde-
len komen doordat de Chinese beeldende kunst niet de modernistische, 
deels abstract expressionistische traditie kent en ambachtelijkheid en 
realisme hier in hoger aanzien staan dan in de westerse moderne kunst. 

In een vervolgstudie (Pariser & Van den Berg, 2001) lieten de onderzoe-
kers de tekeningen uit het eerdere onderzoek door andere beoordelaars 
beoordelen op techniek. Vervolgens werden de samenhangen berekend 
van deze oordelen met de scores voor esthetische waardering van de 
Noord-Amerikaanse en Chinese experts. De esthetische oordelen van de 
Chinese experts bleken inderdaad veel sterker samen te hangen met de 
onafhankelijk verkregen oordelen over technische vaardigheid. 

In het daaropvolgende onderzoek naar de U-vormige ontwikkeling onder-
zocht Kindler (2000) tekeningen van Taiwanese kinderen, adolescenten en 
volwassenen, zoals beoordeeld door Taiwanese beoordelaars. Het onder-
zoek was geen exacte replicatie van het onderzoek van Davis (1991), 
want de tekenopdrachten waren anders (namelijk een cartoon en een 
portret) en het leek Kindler van belang voor het beeldende onder-
wijs om oordelen van experts (docenten beeldende vorming) te 
vergelijken met de oordelen van de direct belanghebbenden: de 
leerlingen. Vandaar dat ook 8- 11- en 14-jarigen als beoordelaars 
aan het onderzoek deelnamen. De in totaal acht beoordelaars 
moesten de tekeningen in drie stapels leggen: goed, redelijk 
en slecht. De uitkomst hiervan was dat de meeste beoordelaars 
geen terugval in kwaliteit zagen na de kleuterleeftijd, maar juist 
een steeds stijgende kwaliteit. Kinderen en volwassenen gaven 
daarvoor wel verschillende redenen aan. Verder gaven de kinderen 
de voorkeur aan de cartoons, terwijl de volwassen beoordelaars die 
juist lager beoordeelden.

In de discussie van hun replicatie onderzoek stellen Pariser en Van den 
Berg (1997) zichzelf de vraag wat nu eigenlijk het onderwerp van hun 
studie is. Er zijn immers twee afhankelijke variabelen: (1) de ontwikkeling 
van de esthetische kwaliteit van beeldende producten en (2) de esthe-
tische beoordeling door beoordelaars met verschillende culturele ach-
tergronden. Door hun resultaten is de nadruk in het onderzoek op de 
tweede variabele komen te liggen. Dit soort onderzoek kan daarom niet 
volstaan met slechts enkele beoordelaars die geacht worden de kwaliteit 
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van de tekeningen vast te stellen. Als verschillen tussen oordelen van 
beoordelaars zelf mede onderwerp van onderzoek is, moeten ook gro-
tere aantallen beoordelaars aan het onderzoek deelnemen, om toevallige 
verschillen tussen beoordelaars zoveel mogelijk te neutraliseren. 

In de studie van Pariser, Kindler, Van den Berg, Dias & Chen Liu (2007) is 
voor het eerst een opzet gekozen met grote steekproeven beoordelaars. 
En conform de veranderde focus stellen ze: ‘Our findings shed light on 
the judges’ assumptions rather than on the ‘true nature’ of graphic deve-
lopment’ (p. 79). De onderzoekers lieten tekeningen maken door 360 
kinderen en volwassenen in zes groepen: de leeftijdsgroepen vijf, acht, 
elf en veertien jaar, volwassen leken en professionele kunstenaars. Alle 
tekenaars maakten eerst een tekening van een zelf gekozen onderwerp. 
Daarna maakte de ene helft de klassieke opdrachten van Davis: teken 
verdriet, blijdschap en woede. De andere helft maakte tekeningen met als 
opdrachten: de route van huis naar school of werk, een favoriete cartoon-
figuur en een tekening die een verhaal vertelt waarin mensen voorkomen. 
De tekeningen werden beoordeeld door 192 beoordelaars. De beoor-
delaars waren andere personen dan de makers en waren verdeeld over 
achtjarigen, veertienjarigen, volwassen leken en volwassen experts op 
beeldend gebied. De belangrijkste uitkomst is dat een ruime meerderheid 
van alle beoordelaars een ‘traditionalistisch’ beoordelingspatroon heeft. 
Voor hen geldt: oefening baart kunst en die kunst wordt vooral beoor-
deeld op technisch kunnen. Bij de jongere beoordelaars en de volwas-
sen leken komt de modernistische U-curve, met hoogste waardering voor 
tekeningen van kleuters en kunstenaars nauwelijks voor. Bij de expertbe-
oordelaars is dat wel het geval, maar dan vooral bij de Canadese experts.

Onderzoek in Nederland van Haanstra, Van Hoorn en Damen (2011) is 
een combinatie van de oorspronkelijke aanpak van Davis en de latere 
aanpak van onderzoekers als Kindler en Pariser. De tekeningen van vijf-, 
acht-, elf- en veertienjarigen en volwassenen (leken en beeldende profes-
sionals) betroffen twee tekenopdrachten: zelfportret en verdriet. De 287 
beoordelaars bestonden uit experts (beeldend kunstenaars en docenten 
beeldende kunsten), volwassen leken op beeldend gebied en kinderen. 
Ze hadden een Nederlandse, Turkse of Marokkaanse achtergrond. Uit 
de resultaten blijkt dat het U-vormige beoordelingspatroon zich niet of 
nauwelijks voordoet wanneer kinderen en volwassen leken de tekenin-
gen beoordelen. De culturele achtergrond van de beoordelaars maakt 
hierbij geen verschil. Het U-vormige beoordelingspatroon doet zich wel 
voor bij de expertbeoordelaars. Culturele achtergrond maakt hierbij een 
verschil. De U-vorm is niet aanwezig in de oordelen van experts met 
een Marokkaanse achtergrond, maar wel bij de beoordelaars met een 
Nederlandse of Turkse achtergrond. De experts hebben de tekenin-
gen niet alleen algemeen beoordeeld op goed, middelmatig 
of slecht, maar ook op techniek en expressiviteit. Bij tech-
nische vaardigheid deed zich geen U-vormig beoorde-
lingspatroon voor, maar vonden de experts (ongeacht 
culturele achtergrond) dat die vaardigheid enigszins 
toenam in de leeftijd 5 tot 14-jarigen en ze werd pas 
bij de professionele kunstenaars echt hoog gewaar-
deerd. Het criterium expressie vertoont bij de beoor-
delaars met Turkse en Nederlandse achtergrond 
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een duidelijke U-curve. Dat geldt niet voor de beoordelaars met een 
Marokkaanse achtergrond; daar verschillen de gemiddeld lage oordelen 
van de vijf-, acht- en elfjarigen niet significant van elkaar. 

Tenslotte is een onderzoek gedaan waarbij de oordelen van 117 
Amerikaanse psychologie studenten en 38 kunststudenten zijn vergele-
ken (Haanstra, Damen en Van Hoorn, 2013). De oordelen betroffen weer 
zelfportretten en tekeningen over verdriet die gemaakt zijn door vijf-, 
acht-, elf- en veertienjarigen en volwassenen (leken en beeldende pro-
fessionals). Naast de driedeling in goed, middelmatig en slecht werd een 
oordeel op twee andere criteria gevraagd: interessant en mooi. Bij de 
kunststudenten laten de gemiddelde beoordelingspatronen bij de criteria 
interessant en mooi een U-vormig patroon zien. Bij het criterium goed is 
het patroon minder eenduidig. Bij de psychologiestudenten is bij geen 
van de criteria gemiddeld een U-vormig patroon zichtbaar. 

Samenvattend kan worden gesteld dat alleen het empirisch onderzoek 
van Davis de theorie van de U- of L-vormige ontwikkeling in beeldende 
productie ondersteunt, maar dat er meer onderzoeken zijn die de oor-
spronkelijke theorie niet ondersteunen en laten zien dat de U-curve een 
cultureel bepaalde, modernistische voorkeur is van experts op beeldend 
gebied (kunstenaars , kunstenaardocenten en kunststudenten). De latere 
onderzoeken waren geen exacte replicatieonderzoeken van het oor-
spronkelijke onderzoek van Davis, want onderzoekers brachten bewust 
wijzigingen aan in de tekenopdrachten, in de gehanteerde beoordelings-
criteria en in de leeftijd, de expertise en culturele achtergrond van beoor-
delaars en makers. In de woorden van Pariser (2006) vertegenwoordigt 
de U-vormige beoordelingscurve ‘a specialized and somewhat rarified 
view of aesthetic development, one associated exclusively with training 
in the arts.’ (p.268). 

2.3 Onderzoeksvraag
Gezien het beleidsstreven naar een meer systematische beoordelings-
systematiek van kunstzinnige oriëntatie is ook nader onderzoek naar 
beoordeling van beeldende producten door leerkrachten in het primair 
onderwijs gewenst. Die problematiek valt op zeer uiteenlopende manie-
ren te onderzoeken. In het voorliggende onderzoek hebben we het model 
van de U-vormige beeldende ontwikkeling als uitgangspunt genomen. 
Door het onderzoek dat hiernaar al is verricht, heeft het huidige onder-
zoek een duidelijk vergelijkingskader. Het dient daarmee twee doelen: 
ten eerste om bij te dragen aan de internationale discussie over de the-
orie van de U-vormige beeldende ontwikkeling en ten tweede om bij te 
dragen aan de discussie over beoordeling van beeldende producten op 
Nederlandse basisscholen. Meer inzicht in dat laatste kan worden ver-
kregen door beeldende producten te laten beoordelen door groepsleer-
krachten en deze oordelen te vergelijken met die van zogeheten BIKkers, 
Beroepskunstenaars In de Klas. De beoordelingspatronen van BIKkers 
zijn naar verwachting vergelijkbaar met die van de beeldende experts 
uit voorgaand onderzoek. De vraag is of de beoordelingspatronen van 
de groepsleerkrachten vergelijkbaar zijn met die van volwassen leken of 
meer met die van beeldende experts. Bovendien bouwt het onderzoek 
voort op resultaten over het gebruik van verschillende beoordelingscrite-
ria, zoals expressie versus techniek. 
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De hoofdvraag van het onderzoek luidt: 
Verschillen groepsleerkrachten en beroepskunstenaars 

in hun beoordeling van tekeningen van makers van 
verschillende leeftijden op de vijf criteria expressie, 

techniek, mooi, interessant en goed/slecht?

3.1 De beoordelaars
De beoordelaars zijn 73 groepsleerkrachten 
in het primair onderwijs en 71 kunstenaars die 
een opleiding Beroepskunstenaar In de Klas 
hebben gevolgd. Deze post-hbo-opleiding is 

bedoeld voor professionele kunstenaars die 
projecten willen ontwikkelen en uitvoeren in het 

basisonderwijs. In bijlage 1 is de steekproeftrekking 
beschreven. Van de groepsleerkrachten is 90% vrouw 

en de gemiddelde leeftijd is 45. Van de BIKkers is 80% 
vrouw en de gemiddelde leeftijd 41. De verschillen in sekse-

verdeling zijn niet significant (Cramer’s V = .135). Het verschil in gemid-
delde leeftijd tussen groepsleerkrachten en beroepskunstenaars is wel 
significant (T-waarde = 2.6). Er is echter geen reden om aan te nemen 
dat de beoordelingen verschillend zullen zijn voor jongere of oudere 
beoordelaars.

De deelname aan kunst en cultuur is gemeten door te vragen naar 
bezoekfrequentie van de afgelopen twaalf maanden aan negen culturele 
activiteiten, zoals toneel- en dansvoorstellingen, klassieke en popcon-
certen, museum, bioscoop etc. (Damen, 2010). De beroepskunstenaars 
scoorden significant hoger op cultuurdeelname dan de groepsleerkrach-
ten (T-waarde = 2.5 (df 118), p<.05). Dit betekent naast beroepsopleiding 
een extra indicatie voor het verschil in expertise op het gebied van de 
kunsten. 

De respondenten is gevraagd naar de frequentie en de manieren van 
beoordelen van het beeldende werk van leerlingen. Van de groepsleer-
krachten beoordeelt 39% het beeldende werk vaak, 54% soms en 7% 
nooit. Van de BIKkers zegt 31% vaak te beoordelen, 54% soms en 15% 
nooit. De BIKkers die beoordelen, doen dat vaak met een groepsgesprek 
en soms met een individueel gesprek. Geschreven beoordelingen en cij-
fers geven ze niet tot nauwelijks. Dat komt mogelijk omdat ze alleen kort-
lopende projecten verzorgen en niet voor langere tijd aan een groep zijn 
verbonden. Groepsleerkrachten houden wat vaker individuele gesprek-
ken, een derde geeft soms geschreven beoordelingen en cijfers en 16 
respectievelijk 23% doet dat vaak. Maar bijna de helft van de groepsleer-
krachten doet dat helemaal niet. 

De respondenten is ook gevraagd naar het relatieve belang dat ze hech-
ten aan enkele beoordelingscriteria, zoals creativiteit, aantrekkelijkheid 
eindproduct, technische kwaliteit en criteria die op het maakproces slaan 
zoals werkhouding en reflectievermogen. Er blijkt weinig verschil van 
mening tussen groepsleerkrachten en BIKkers. Creativiteit en werkpro-
ces scoren het hoogst: 80% van de respondenten vonden die van veel 
belang. Techniek scoort het laagst: 8% van de Bikkers en 18% van de 

3   Opzet 
onderzoek
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groepsleerkrachten achten dat van veel belang. Die rangorde komt goed 
overeen met eerdergenoemde resultaten van de monitor cultuureducatie 
(Oomen e.a., 2009).

3.2 De tekeningen
Het onderzoek gebruikt dezelfde stimuli als in de eerdere Nederlandse 
onderzoeken (Haanstra, Van Hoorn & Damen, 2011; Haanstra, Damen & 
Van Hoorn, 2013): een collectie tekeningen afkomstig van zes groepen, 
namelijk van vijf-, acht-, elf- en veertienjarigen en volwassenen. De vol-
wassenen zijn onderverdeeld in leken en professionals. Professionals zijn 
personen die een beeldende opleiding hebben (autonoom, toegepast of 
docentschap), dan wel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of docent 
beeldende vorming. Elke deelnemer maakte twee tekeningen. De eerste 
opdracht luidde: ‘Teken verdrietig. Het gaat er dus om een tekening te 
maken van verdriet’. Deze opdracht is gekozen omdat hij overeenkomt 
met een opdracht uit het oorspronkelijke onderzoek van Davis (1991) en 
ook in replicatie onderzoeken is gebruikt. Omdat de materiële restricties 
hierbij groot zijn (zwarte viltstift op A4 formaat) is daarnaast gekozen 
voor een opdracht met eigen materiaal- en kleurkeuze, maar wel een die 
vaak in het onderwijs wordt gegeven, namelijk een zelfportret: ‘Teken of 
schilder een zelfportret: een portret van jezelf zoals jij vindt dat je eruit 
ziet. Je kunt kiezen voor alleen je hoofd, een deel van je lichaam erbij of 
jezelf helemaal ten voeten uit. Je kunt gebruik maken van een spiegel.’ 

In totaal hebben 162 personen 324 tekeningen gemaakt. Uit eerder onder-
zoek (Haanstra, Van Hoorn & Damen, 2011) bleek dat dit aantal voor een 
individuele beoordelaar te groot is om in een onderzoek te beoordelen. 
Daarom is een gestratificeerde steekproef getrokken van 48 tekeningen: 
8 tekeningen (vier ‘verdriet tekeningen’ en vier zelfportretten) voor alle 
zes leeftijds/expertise groepen.

3.3 Beoordelingsprocedure en -criteria
De tekeningen zijn gescand en op een website gezet. In vergelijking met 
de originelen is het verlies aan beeldkwaliteit van de digitale afbeeldin-
gen zeer gering. Het bestand met afbeeldingen was bereikbaar via een 
toegangscode. Beoordelaars konden zo op een door hen gewenste plek 
en tijd op een computer de beoordelingsopdrachten uitvoeren. Ze kre-
gen een korte uitleg van de beoordelingstaak, gevolgd door een aantal 
te verwachten vragen met antwoorden (‘FAQ’s’), namelijk welke instruc-
tie de tekenaars hadden gekregen, hoeveel tijd de beoordeling ongeveer 
zou duren en of men beoordelingen tussentijds nog kon wijzigen. Dat 
laatste was inderdaad het geval. Over de verschillen in expertise van de 
makers van de tekeningen werd niets gezegd, alleen dat de leeftijden van 
de makers sterk verschilden.

De beoordelaars werd gevraagd de tekeningen volgens vijf criteria te 
beoordelen, namelijk expressie, techniek, mooi, interessant en goed/
slecht. Het ging om vijfpuntsschalen (aangegeven met - -, -, ±, +, ++). Het 
oordeel over de mate van expressie is ontleend aan Davis’ (1991) crite-
rium ‘overall expression’. Zij baseerde zich daarbij op Gardner en Winner 
(1982), die expressie relevant achten als criterium dat de esthetische 
waarde van beeldende producten bepaalt. Dit criterium is direct verbon-
den met het modernistische, abstract expressionistische idioom en zou 
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daarom bij westerse beoordelaars het best de U-vormige ontwikkeling 
moeten genereren. 

Het criterium techniek of technische vaardigheid is een traditioneler en 
conventioneler criterium en verwijst naar beheersing van het medium. In 
het genoemde onderzoek van Pariser en Van den Berg (1997) bleek dat 
het criterium technische vaardigheid sterk samenhing met de oordelen 
van de Chinese experts. 

De criteria mooi en interessant verwijzen naar een belangrijk onderscheid 
in de literatuur over esthetische beoordeling (Berlyne, 1974; Hekkert, 
1995; Leder, Belke, Oeberst & Augustin, 2004), namelijk tussen affectieve 
voorkeur enerzijds en beredeneerd oordeel anderzijds. Aantrekkelijkheid 
of schoonheid zou de onbereflecteerde persoonlijke voorkeur weergeven 
en interessant de weloverwogen beoordeling van de kwaliteit. 

Het criterium goed/slecht tenslotte wil een algemeen kwaliteitsoordeel 
van de beeldende producten meten. Het is gebruikt in de onderzoeken 
van Kindler (2000), Pariser e.a. (2007) en in de vorige onderzoeken van 
Haanstra, Van Hoorn en Damen (2011) en Haanstra, Damen en Van Hoorn 
(2013). Het oordeel op dit criterium wordt daarom gebruikt om de resul-
taten van dit onderzoek te vergelijken met eerdere onderzoeken.

In eerder onderzoek (Haanstra, Damen & Van Hoorn, 2013) is vergeleken 
of het beoordelen van tekeningen in afzonderlijke rondes per criterium tot 
andere resultaten leidt dan een beoordeling per tekening op meerdere crite-
ria tegelijkertijd. Dat bleek niet het geval. Het huidige onderzoek is een tus-

senvorm: de beoordelaars moesten eerst 24 verdriet tekeningen 
en daarna 24 zelfportretten tegelijkertijd beoordelen op de 

criteria expressie, techniek, mooi en interessant. Daarna 
moesten ze dezelfde tekeningen beoordelen op goed/ 

slecht. De volgorde van tekeningen per beoordelings-
ronde is gerandomiseerd.

4.1 De beoordelingen van groepsleerkrachten  
en kunstenaars vergeleken 
De gemiddelde beoordelingen van de groepsleer-

krachten en van de beroepskunstenaars van tekenin-
gen van verschillende leeftijdsgroepen op vijf criteria 

leiden tot tien beoordelingspatronen (zie figuren 2 tot 
en met 6). Op het oog zijn de meeste beoordelingspa-

tronen van beide beoordelingsgroepen U-vormig, dat wil 
zeggen dat de gemiddelde oordelen over de tekeningen van 

de vijfjarigen veelal hoger zijn dan van de andere leeftijdgroepen, 
behalve de oordelen over de tekeningen van de beroepskunstenaars. Een 
uitzondering vormen de beoordelingspatronen op het criterium tech-
niek. Die zijn eerder lineair stijgend te noemen, dat wil zeggen dat met 
het stijgen van de leeftijd de technische vaardigheid toeneemt en bij 
de beroepskunstenaars veruit het grootst is. Een vergelijkbaar patroon 
bij het oordeel over de techniek van tekeningen werd gevonden in het 
onderzoek van Haanstra, Van Hoorn en Damen (2011)1. 

4   Resultaten
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Om de vraag naar verschillen in beoordeling tus-
sen groepsleerkrachten en beroepskunstenaars te 
beantwoorden zijn de beoordelingspatronen per 
criterium (expressie, techniek, mooi, interessant 
en goed/slecht) geanalyseerd met mixed model 
ANOVA’s. Omdat de 48 tekeningen van de zes ver-
schillende leeftijdsgroepen steeds door alle beoor-
delaars zijn beoordeeld is sprake van herhaalde 
metingen. De factor leeftijd van de tekenaars is der-
halve een binnen-proefpersoon variabele met zes 
niveaus. De factor expertise is de tussen-proefper-
soon variabele en heeft twee niveaus: leken (groeps-
leerkrachten) en experts (beroepskunstenaars). 

Mauchley’s test gaf steeds aan dat niet werd vol-
daan aan de aanname van sphericity (gelijkheid 
van variantie van de verschillen tussen de condi-
ties) voor de hoofdeffecten van de leeftijd van de 
tekenaars. Daarom werd de Greenhouse-Geisser 
correctie toegepast. Er waren significante hoofd-
effecten van de leeftijd van de tekenaars voor alle 
vijf criteria: expressie, F (3.46, 501.75) = 77.00,  
p = .000; techniek, F (2.20, 317.79) = 211.66 , p = .000;  
mooi, F (2.81, 407.69) = 53,63, p = .000; interessant, 
F (3.38, 491.20) = 63.86, p = .000 en goed/slecht 
F (2.27, 309.22) = 69.57, p = .000. Dit betekent  
dat er op alle criteria significante verschillen bestaan 
 tussen de oordelen over tekeningen van de 5- 8,- 11- 
en 14-jarigen, de volwassen leken en de volwassen 
kunstenaars. 

Er waren geen significante hoofdeffecten voor de 
factor expertise van de beoordelaars voor de crite-
ria mooi F (1, 145) = 0, p = .990, interessant, F (1, 
145) = 2.42, p = .122 en goed/slecht F (1, 136) = .69,  
p = .406. Er zijn voor deze criteria dus geen verschil-
len in het gemiddelde oordeel van de groepsleer-
krachten en de kunstenaar docenten. Die zijn er wel 
voor de criteria expressie F (1, 145) = 3.96, p = .048 
en techniek F (1, 144) = 4.11, p = .045).

Tenslotte waren er significante interactie effecten 
tussen de factoren expertise van de beoordelaars 
en de leeftijd van de tekenaars voor alle vijf beoor-
delingscriteria: expressie F (3.46, 501.77) 19.77,  
p = .000; techniek, F (2.20, 317.79) = 5.07 , p = .005; 
mooi F (2.8, 407.69) = 12.09, p = .000; interessant  
F (3.38, 491.20) = 15.11, p = .000; goed/slecht F (2.27, 
309.22) = 12.91, p = .000. Dit betekent dat de gemid-
delde beoordelingen van de zes verschillende leef-
tijdsgroepen op de vijf criteria afhankelijk zijn van 
de mate van expertise van de beoordelaar: groeps-
leerkrachten of beroepskunstenaars.  

Figuur 2. Beoordelingspatronen van 

groepsleerkrachten en kunstenaar-  

docenten voor het criterium expressie.

Figuur 3. Beoordelingspatronen van 

groepsleerkrachten en kunstenaar-  

docenten voor het criterium techniek.

Figuur 4. Beoordelingspatronen van 

groepsleerkrachten en kunstenaar-  

docenten voor het criterium mooi.
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4.2 Is er sprake van U-vormige 
beoordelingspatronen?
De vraag is nu in welke gevallen er sprake is van de 
door Davis voorspelde U-vormige patronen. Geldt 
die voorspelling, zoals het later verrichte onder-
zoek aangeeft (o.a. Pariser e.a., 2007) alleen voor 
de expert beoordelaars: de beroepskunstenaars? En 
geldt dit dan voor alle vijf criteria die in dit onder-
zoek zijn gebruikt? 

We toetsen dit bij de tien beoordelingspatronen door 
middel van simpele contrasten van de within subjects 
factor (leeftijd/expertise makers) binnen de between 
subjects factor (groepsleerkrachten versus beroeps-
kunstenaars). De oordelen over de tekeningen van 
vijfjarige makers zijn de referentiegroep (tabel 1). 
We beschouwen een beoordelingspatroon als een 
‘echte’ U-vorm, wanneer de oordelen over tekenin-
gen van vijfjarigen en van volwassen kunstenaars niet 
significant van elkaar verschillen, maar wanneer de 
oordelen over de tekeningen van de vijfjarigen wel 
significant hoger worden beoordeeld dan de oorde-
len over tekeningen van de andere leeftijdsgroepen: 
de 8-,11-, en 14-jarigen en de volwassen leken.  

Bij de beoordelingen van de beroepskunstenaars in 
de klas zijn - op de criteria mooi en goed/slecht - 
de gemiddelde scores voor de vijfjarigen significant 
hoger dan de gemiddelde scores voor alle andere 
leeftijdsgroepen, behalve voor de volwassen kunste-
naar-makers. Deze beoordelingspatronen voldoen 
dus aan een belangrijk kenmerk van de U-vorm. Op 
de criteria expressie en interessant zijn de scores op 
de tekeningen van vijfjarigen ook significant hoger 
dan die van de andere leeftijden, maar bovendien 
ook significant hoger dan de scores van de tekenin-
gen van de volwassen kunstenaars.

Bij de groepsleerkrachten zijn de gemiddelde scores van de tekeningen 
van vijfjarigen significant hoger dan die van de 8-, 11- en 14-jarigen en 
de volwassen leken op de criteria mooi, expressie en interessant. Maar 
vergeleken met de scores van tekeningen van volwassen kunstenaars zijn 
ze significant lager. Bij het criterium goed/slecht is dit minder eenduidig 
want de scores voor de vijfjarigen verschillen niet significant van die voor 
14-jarigen en de volwassen leken.

Voor het criterium techniek volgen de beoordelingen een ander patroon. 
Er zijn tussen de scores van de vijfjarigen en die van de 8- en 11-jarigen 
geen significante verschillen, maar de scores van de 14-jarigen, volwassen 
leken en volwassen kunstenaars zijn significant hoger. De tekeningen van 
de volwassen kunstenaars worden door beide groepen beoordelaars als 
veruit het meest technisch bekwaam beschouwd. 

Figuur 5. Beoordelingspatronen van 

groepsleerkrachten en kunstenaar- 

docenten voor het criterium interessant.

Figuur 6. Beoordelingspatronen van 

groepsleerkrachten en kunstenaar- 

docenten voor het criterium goed/slecht.
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Tabel 1: Enkelvoudige contrasten: gemiddelde kwadraten en F-toetsen voor 5 beoordelingscriteria. De beoordelingen 

van groepsleerkrachten en beroepskunstenaars over tekeningen van 8-jarigen, 11-jarigen, 14-jarigen, volwassen leken 

en volwassen kunstenaars vergeleken met de beoordelingen over tekeningen van 5-jarigen.

 Mooi Expressie Interessant Techniek Goed/slect

 M2 F M2 F M2 F M2 F M2 F

Groepsleerkracht

8-jarigen 9.529 23.495*** 7.646 24.782*** 5.010 15.409*** 1.932 5.608* 11.100 26.346***

11-jarigen 4.697 10.717** 14.106 46.371*** 8.331 23.450*** 0.077 0.157ns 4.629 10.387**

14-jarigen 5.969 10.222** 9.350 19.524*** 5.142 10.110** 16.781 24.832*** 1.429 2.167ns

Volw. leken 4.195 7.026* 12.848 27.604*** 17.142 29.855*** 11.421 16.623*** 1.690 2.236ns

Volwassen  13.058 15.268*** 13.164 22.356*** 14.581 20.893*** 157.937 181.352*** 44.004 42.804***
kunstenaars

Beroepskunstenaar in de klas

8-jarigen 18.251 67.448*** 11.846 58.552*** 6.885 24.926*** 0.398 1.377ns 12.798 39.567***

11-jarigen 6.675 18.076*** 11.996 38.093*** 6.918 18.317*** 0.804 1.504ns 5.736 13.063**

14-jarigen 23.154 46.534*** 34.733 91.972*** 15.956 36.790*** 8.181 11.761** 12.050 18.914***

Volw. leken 39.301 77.906*** 50.009 120.462*** 53.473 111.276*** 3.183 3.859* 26.255 31.017***

Volwassen 2.086 2.402 ns 5.757 9.818** 3.683 5.153* 97.371 94.920*** 0.574 0.454ns
kunstenaars

We concluderen dat de beroepskunstenaars in de klas op de criteria mooi, 
expressie, interessant en goed meer tot U-vormige patronen komen dan 
de groepsleerkrachten. Op de criteria expressie en interessant zijn hun 
oordelen bovendien extremer dan Gardner en Winner het in hun theo-
rie hadden verwoord: zelfs de tekeningen van de volwassen kunstenaars 
komen in de ogen van hun collega-beoordelaars niet meer toe aan het 
niveau van de vijfjarigen.

4.2 Zijn de oordelen van groepsleerkrachten vergelijkbaar met de 
 oordelen van andere ‘leken’?
Evenals in eerder onderzoek blijkt dat de expertbeoordelaars, in dit geval 
de BIKkers, meer tot U-vormige oordelen komen dan de ‘leken’, in dit 
geval de groepsleerkrachten. Zoals aangegeven wordt expertise bepaald 
door het al of niet hebben van een kunstopleiding en door de kunstzin-
nige activiteiten die worden ontplooid. Toch worden ook door de groeps-
leerkrachten de tekeningen van vijfjarigen op de meeste criteria hoger 
beoordeeld dan van de 8-, 11- en 14-jarigen en ook hoger dan van de 
volwassen leken. Dat patroon wijkt af van het gemiddelde beoordelings-
patroon van de eerdere onderzochte groepen leken. In die onderzoeken 
(o.a. Kindler, 2000; Pariser e.a, 2007; Haanstra, Van Hoorn & Damen, 2011; 
Haanstra, Damen & Van Hoorn, 2013) zijn de beoordelingspatronen van 
de leken steeds overwegend lineair stijgend, dus hoe ouder de leeftijd van 
de tekenaar des te hoger de waardering. 

We kunnen op basis van de ons beschikbare data toetsen of de oordelen 
van de groepsleerkrachten inderdaad afwijken van andere lekenoordelen. 
In het huidige en in de twee voorgaande onderzoeken is een bestand van 
36 tekeningen steeds door alle groepen beoordelaars op het criterium 
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goed/slecht beoordeeld. We hebben vervolgens met 
een mixed model ANOVA getoetst of het gemid-
delde beoordelingspatroon van de groepsleerkrach-
ten afweek van het gemiddelde beoordelingspatroon 
van de twee lekengroepen uit de vorige onderzoe-
ken: in Nederland wonende volwassenen en psy-
chologiestudenten uit Boston. Uit eerdere analyses 
is gebleken dat deze twee groepen niet significant 
verschillen in hun oordelen over de verschillende 
leeftijdsgroepen.

De factor beoordelaars is de tussen-proefpersoon 
variabele en heeft twee niveaus: groepsleerkrachten 
basisonderwijs en overige leken. De factor leeftijd 
van de tekenaars is weer een binnen-proefpersoon 
variabele met zes niveaus. Mauchley’s test gaf aan 
dat opnieuw niet werd voldaan aan de aanname 
van sphericity voor de hoofdeffecten van de leef-
tijd van de tekenaars. Daarom werd ook hier de Greenhouse-Geisser 
correctie toegepast. Figuur 7 laat de twee beoordelingspatronen zien.  
Er was wederom een significant hoofdeffect van leeftijd van de tekenaars 
F (3.48, 776.15) = 65.77, p = .000. Dus de tekeningen van de verschillende 
leeftijdsgroepen worden verschillend beoordeeld. Er was tevens een sig-
nificant hoofdeffect van soort beoordelaar F (1,223) = 34.16, p = .000 
en tenslotte was er een significant interactie-effect tussen de factoren 
type beoordelaar en de leeftijd van de tekenaars F (3.48, 776.15) = 23.09,  
p = .000. De conclusie is dat het oordeel van de groepsleerkrachten 
in derdaad afwijkt van dat van de andere leken. De oordelen lijken een 
tussen positie in te nemen tussen de meer lineair stijgende patronen van 
de andere leken groepen en de ‘echte’ U-vormige patronen van experts. 

4.3 Zijn de oordelen van de onderwijsgevenden vergelijkbaar met die 
van leerlingen?
De oordelen van de groepsleerkrachten en de BIKkers verschillen min-
der van elkaar dan die tussen kunstprofessionals en andere volwassen 
leken. Een vervolgvraag is nu of de oordelen van de onderwijsgevenden 
(groepsleerkrachten en BIKkers) overeenkomen of afwijken van de oorde-
len die leerlingen geven aan de tekeningen van makers van verschillende 
leeftijden en expertise. Kindler (2000) wees in haar onderzoek al op het 
belang van de oordelen van de leerlingen voor de beoordelingspraktijk in 
het onderwijs. De oordelen over de tekeningen door leerlingen en docen-
ten bleken in Taiwan niet van elkaar te verschillen, al gaven leerlingen en 
docenten wel andere redenen aan voor het hoger of lager beoordelen 
van een tekening. Bovendien hadden de leerlingen een sterkere voorkeur 
voor een ander type tekening (een cartoon) dan de docenten, die een 
voorkeur hadden voor de portrettekeningen. Het onderzoek van Kindler 
(2000) vond echter plaats in een andere culturele context (Taiwan) en 
betrof bovendien slechts 8 beoordelaars. In ons onderzoek beschikken 
we over gegevens van 55 basisschoolleerlingen tot en met twaalf jaar 
en 166 onderwijsgevenden in het basisonderwijs (groepsleerkrachten en 
BIKkers). Deze beoordelaars beoordeelden 36 dezelfde tekeningen van 
makers van verschillende leeftijden en expertise op het criterium goed/
slecht met een driepuntsschaal.

Figuur 7. Beoordelingspatronen van 

groepsleerkrachten en overige groepen 

leken voor het criterium goed/slecht.
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We hebben met een mixed model ANOVA 
getoetst of het gemiddelde beoordelingspatroon 
van de onderwijsgevenden (groepsleerkrachten 
en beroepskunstenaars samen) afweek van het 
gemiddelde beoordelingspatroon van leerlingen 
tot en met 12 jaar. De factor onderwijsgevende 
versus scholieren is de tussen-proefpersoon vari-
abele en heeft twee niveaus. De factor leeftijd van 
de tekenaars is de binnen-proefpersoon variabele 
met zes niveaus. Mauchley’s test gaf aan dat niet 
werd voldaan aan de aanname van sphericity voor 
de hoofdeffecten van de leeftijd van de tekenaars. 
Daarom werd ook hier de Greenhouse-Geisser cor-
rectie toegepast. Er was een significant hoofdeffect 
van onderwijsgevende versus scholier F (1, 200)  
= 4,35, p = .000. Het beoordelingspatroon van de 
onderwijsgevenden wijkt dus af van dat van de 
scholieren (zie figuur 8). Er was ook weer een sig-
nificant hoofdeffect van leeftijd van de tekenaars  
F (3.63, 726.27) = 34.14, p = .000. Er was tevens 

een significant interactie-effect tussen de factoren onderwijsgevende/
scholier en de leeftijd van de tekenaars: F (3.63, 726.27) = 69.20, p = .000.

Zoals we in dit artikel eerder lieten zien hebben onderwijsgevenden een 
U-vormig beoordelingspatroon: de tekeningen van 5-jarigen  worden 
hoger gewaardeerd dan die van de overige leeftijdsgroepen (8-, 11-, 
14-jarigen en volwassen leken), maar niet hoger dan die van de volwas-
sen kunstenaars. Scholieren hebben echter een geheel ander beoor-
delingspatroon: er is sprake van een stijgende lijn van de 5-jarigen tot 
en met de volwassen leken, waarna de tekeningen van de volwassen 
kunstenaars vervolgens lager gewaardeerd worden dan die van de vol-
wassen leken (ongeveer vergelijkbaar met die van de 14-jarigen). Met 
uitzondering van deze laatste knik lijkt het beoordelingspatroon van 
de leerlingen op het patroon van de overige leken, maar tevens op het 

patroon dat ook onderwijsgevenden laten zien bij het crite-
rium techniek. Samenvattend kunnen we stellen dat de 

oordelen van scholieren op het criterium goed/slecht 
sterk afwijken van die van de onderwijsgevenden, 

anders dan eerder in het onderzoek van Kindler 
(2000) naar voren kwam.  

In de moderne westerse beeldende kunst werd 
conventionaliteit en het navolgen of herhalen van 
voorgangers of bestaande tradities niet hoog 
gewaardeerd. Een kunstenaar moest bestaande 

grenzen doorbreken en zijn unieke, persoonlijke 
visie uitdrukken. Het streven naar experiment en 

oorspronkelijkheid is kenmerkend voor het moder-
nisme, dat zich vanaf circa 1880 ontwikkelde en in het 

abstract expressionisme van de jaren vijftig zijn hoogte-
punt vond (Danto, 1997). Die laatstgenoemde periode in de 

professionele kunst ging samen met een kindgerichte benadering van het 

5   Conclusies en 
discussie

Figuur 8. Beoordelingspatronen van 

onderwijsgevenden (groepsleerkrachten en 

beroepskunstenaars) en van scholieren t/m 
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beeldende onderwijs op school, waarbij het streven naar creativiteit en 
persoonlijke expressie een belangrijke plaats in nam. De expressionistische 
en enigszins geabstraheerde uitingen van jonge kinderen stonden daarbij 
in hoog aanzien. Hoewel de professionele kunst hele andere richtingen 
uitging bleef die waardering voor de expressieve kindertekening bestaan. 
Belangrijke kenmerken ervan zijn door Efland (1976) de schoolkunststijl 
genoemd en dit soort schoolkunst bloeit ook nu nog. De overeenkomst 
tussen beeldende kwaliteiten van kindertekeningen en werk van professio-
nele kunstenaars (en het ontbreken van die kenmerken in de conventionele 
uitingen van oudere kinderen en volwassenen) is door Gardner en Winner 
(1982) verwoord in de theorie van de U-vormige beeldende ontwikkeling. 
Deze theorie vormt de achtergrond van ons onderzoek. Het is een gedeel-
telijke replicatie van eerdere onderzoeken naar deze theorie. Daaruit was 
al duidelijk geworden dat het universele karakter van de U-vormige beel-
dende ontwikkeling moet worden gerelativeerd. Afhankelijk van expertise, 
leeftijd en culturele achtergrond van de beoordelaars en van de gehan-
teerde beoordelingscriteria kunnen de be oordelingspatronen verschillen. 
Alleen bij westers georiënteerde experts (kunstenaars en docenten beel-
dende kunst) is het U-vormige beoordelingspatroon duidelijk aanwezig. 
Het is voor het beeldende onderwijs een relevant gegeven dat moder-
nistische criteria - en dan vooral expressiviteit - nog steeds een belang-
rijk uitgangspunt voor de waardering van tekeningen en schilderijen van 
leerlingen lijkt te vormen. In het primair onderwijs zijn het in meerderheid 
echter niet vakdocenten met een beeldende opleiding, maar de groeps-
leerkrachten met een Pabo-opleiding die de kunstzinnige oriëntatie (en 
daarmee het beeldende onderwijs) verzorgen. Vaak worden daarnaast 
wel kortlopende projecten uitgevoerd door kunstenaardocenten, de zo ge-
heten BIKkers (beroepskunstenaars in de klas). Dit roept de vraag op of de 
groeps leerkrachten en de beroepskunstenaars in de klas tot verschillende 
oordelen komen.

Groepsleerkrachten en BIKkers vormden de twee groepen respondenten 
in het huidige onderzoek. Ze beoordeelden tekeningen van 5-, 8-, 11- en 14- 
jarigen, volwassen leken en volwassen beeldende kunstenaars op de crite-
ria expressie, techniek, interessant, mooi en goed/slecht. Evenals in eerder 
onderzoek blijkt dat de expertbeoordelaars, in dit geval de BIKkers, meer 
tot U-vormige oordelen komen dan de ‘leken’, de groepsleerkrachten. Op 
de criteria expressie en interessant zijn ze zelfs ‘plus royaliste que le roi’, 
want daar krijgen de tekeningen van 5-jarigen een significant hogere waar-
dering dan die van de professionele kunstenaars. De groepsleerkrachten 
beoordelen de tekeningen van 5-jarigen op de meeste criteria weliswaar 

niet zo hoog als de BIKkers, maar wel hoger dan de 8-, 11- en 14-jari-
gen en ook hoger dan de volwassen leken. Dat beoordelingspa-

troon wijkt af van het gemiddelde beoordelingspatroon van de 
eerdere onderzochte leken, dus respondenten zonder beel-

dende opleiding. In die onderzoeken zijn de beoordelings-
patronen van de leken steeds overwegend lineair stijgend, 
dus hoe ouder de leeftijd van de tekenaar des te hoger 
de waardering. Groepsleerkrachten zullen beter dan de 
andere onderzochte lekengroepen in staat zijn de leef-
tijden van de tekenaars in te schatten. Maar dat is op 
zich geen verklaring voor het afwijkende beoordelings-
patroon. Het betekent dat ze heel bewust de tekeningen 
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van jonge kinderen hoger waarderen dan van oudere kinderen en jongeren. 
Wel is het waarschijnlijk dat de gemiddelde groepsleerkracht meer deel-
neemt aan kunst dan de gemiddelde leek en in die zin dichter bij de 
professionele kunstenaars staat. Recente cijfers ontbreken, maar 
in 2003 toonde Kalmijn op basis van cultuurdeelnamecijfers 
aan dat onderwijsgevenden tot een culturele elite behoren 
(Kalmijn, 2003). 

Een relativering van de resultaten is dat het onder-
zoek opdrachten betrof die het expressieve, 
modernistische idioom veel ruimte lieten. Men kan 
verwachten dat opdrachten waarbij ambachtelijke 
vaardigheden en technische kennis een belangrijke 
rol spelen (zoals bij toegepaste vormen van kunst of 
fotografie) tot andere beoordelingspatronen zullen 
leiden. De beoordelingen op het criterium techniek wij-
ken af van de andere criteria (expressie, mooi, interessant 
en goed). Dat criterium laat bij de groepsleerkrachten en 
BIKkers ook geen U-vormig patroon zien, maar een enigszins 
stijgend patroon per leeftijd. Het is een meer traditioneel crite-
rium dat echter volgens de respondenten zelf in hun dagelijkse beoorde-
lingspraktijk van minder belang wordt geacht dan creativiteit. Dat past 
weer in het beeld van een modernistisch beoordelingspatroon. Ondanks 
bovengenoemde kanttekening kan men concluderen dat bij degenen die 
het beeldend onderwijs in het primair onderwijs verzorgen de moder-
nistische criteria nog sterk aanwezig zijn. Dit strookt met de dominante 
vormen van schoolkunst, die los staan van actuele postmoderne stromin-
gen in de kunst, zoals de ontkenning van de formalistische esthetiek, het 
citeren van verschillende beeldende tradities en populaire beeldcultuur. 
Verder blijkt uit het onderzoek dat de oordelen van groepsleerkrachten 
en BIKkers sterk verschillen van die van schoolkinderen. Ook de onder-
zoeken van Kindler (2000), Pariser e.a. (2007) en Haanstra (2008) wijzen 
op het verschil tussen de beeldende voorkeuren van leerlingen en die 
van veel beeldende docenten. Leerlingen hechten meer aan technische 
vaardigheden en streven veel minder naar oorspronkelijkheid. Het goed 
kunnen natekenen van populaire beeldcultuur, zoals figuren uit strips of 
games, wordt door hen juist positief beoordeeld. Kindler (2000) stelt dat 
als de esthetische criteria en kunstzinnige aspiraties van leerlingen zo 
verschillen van die van hun docenten dit een probleem kan vormen voor 
beeldend onderwijs. Volgens Kindler beschikt een kind in potentie over 
een breed beeldend repertoire, dat wil zeggen dat het kan kiezen tus-
sen verschillende soorten beeldende uitingen met verschillende functies. 
Maar in het onderwijs ‘belonen’ docenten bewust of onbewust vooral de 
beeldende uitingen die in de richting gaan van de modernistische wes-
terse kunst. Door slechts bepaalde uitingen te stimuleren en waarderen 
beperken we volgens Kindler de beeldende ontwikkeling van kinderen. 
Diverse auteurs hebben niet alleen gepleit voor beeldend onderwijs dat 
meer verbinding heeft met voorkeuren en interesses van leerlingen, maar 
dat tevens een toegang wil verschaffen tot actuele ontwikkelingen in het 
vakgebied (o.a. Haanstra, 2011; Heijnen, 2011). Dit kan zowel de persoon-
lijke als de maatschappelijke relevantie van het beeldende onderwijs ver-
sterken. De conclusie is echter niet dat de docenten hun oordelen moeten 
laten samenvallen met die van hun leerlingen of met die van de meest 
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actuele stromingen in de beeldende kunst. Van belang is wel dat er voor 
de beeldende vorming in het primair onderwijs een beoordelingssysteem 
komt, dat transparant is, dat wil zeggen dat er expliciete criteria worden 
gehanteerd waarover betrokkenen van mening kunnen verschillen. 

Inventariserende onderzoeken naar kunstzinnige oriëntatie in het basis-
onderwijs laten zien dat het ontbreekt aan een transparante en systema-
tische beoordeling van leerlingprestaties op dit gebied. In het huidige 
onderzoek onder groepsleerkrachten en BIKkers wordt dit gegeven 
bevestigd. Gevraagd naar hun beoordelingspraktijk blijkt dat de meesten 
terug houdend zijn met het summatief beoordelen van tekeningen van hun 
leerlingen. De vaak informele vormen van formatieve beoordeling kunnen 
ertoe leiden dat de criteria en voorkeuren van de onderwijsgevenden (die 
er blijkens het onderzoek wel zijn) impliciet blijven en dat dit de boven-
beschreven beperkende invloed kan hebben.

Onderwijsbeleid en -praktijk vragen om een minder vrijblijvende invul-
ling van de kunstvakken (o.a. Onderwijsraad & Raad voor Cultuur, 2012). 
Gesproken wordt over doorlopende leerlijnen, referentiekaders, compe-
tentieniveaus e.d. om gewenste kennis, vaardigheden en attitudes voor 
bepaalde leeftijden in kaart te brengen. Daarbij hoort een instrumentarium 
voor het volgen en beoordelen van leerlingprestaties. Vervolgonderzoek 
naar het beoordelen van identieke opdrachten uitgevoerd door verschil-
lende leeftijdsgroepen , zoals in het huidige onderzoek, kan bijdragen aan 
de empirische onderbouwing van zowel het vaststellen van competen-
tieniveaus als van werkbare beoordelingsinstrumenten. De opdrachten in 
vervolgonderzoek zouden een breder spectrum moeten omvatten dan de 
meer traditionele tekenopdrachten uit het huidige onderzoek. Ook voor 
andere disciplines dan de beeldende kunst zoals muziek, dans, theater en 
literair schrijven is zulk onderzoek relevant. Het kan inzicht verschaffen in 
de interactie van competentiegerichte opdrachten, verschillende beoor-
delingscriteria en kenmerken en voorkeuren van beoordelaars.

Dit artikel verscheen eerder in 2014 in Pedagogische Studiën, 91(4), pagina’s 250-269.
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Noot

1  Dezelfde patronen vonden we bij jongere en 

oudere beoordelaars, voor de portret en ver-

driettekeningen afzonderlijk en bij vrouwelijke en 

mannelijke beoordelaars. Vrouwelijke beoorde-

laars beoordelen de tekeningen op elke leeftijd 

hoger dan mannelijke beoordelaars, maar de 

patronen bij de verschillende beoordelingscrite-

ria zijn hetzelfde voor mannelijke en vrouwelijke 

beoordelaars.
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De steekproef van de beoordelaars is als 
volgt in zijn werk gegaan. De groepsleer-

krachten zijn geselecteerd via de basisschool 
waar ze werkzaam zijn. We zijn uitgegaan 

van de scholenlijst van de Centrale Financiën 
Instellingen (CFI). In 2010 stonden daar 7199 pri-

mair onderwijs scholen (inclusief het speciaal onder-
wijs) geregistreerd. Uit deze lijst is een getrapte steekproef getrokken van 
400 scholen, rekening houdend met een evenredige vertegenwoordiging 
over de provincies. Vervolgens is door een random startpunt te kiezen 
bepaald welke leerkracht (groep 1 t/m 8) van de school benaderd zou 
worden. Hier is gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van 
onder-, midden-, en bovenbouwleerkrachten. De scholen zijn gebeld om 
de namen en - indien beschikbaar - e-mailadressen van de betreffende 
leerkrachten te achterhalen. Als er meerdere leerkrachten voor een groep 
stonden, is er met toeval bepaald welke leerkracht benaderd zou worden. 

Wanneer het e-mailadres niet beschikbaar was, is de leerkracht met een 
brief op het adres van de school benaderd. Na een eerste ronde, was 
de respons iets meer dan 10% (40 volledig ingevulde beoordelingen en 
enkele onvolledige). Daarop is besloten uit de resterende groep van 6799 
scholen opnieuw een steekproef te trekken, ditmaal van 200 scholen. 
Vervolgens is op gelijke wijze bepaald welke groepsleerkracht per school 
benaderd moest worden. Eveneens dezelfde procedure is gevolgd om de 
namen en e-mailadressen van de leerkrachten te achterhalen. De uitein-
delijke respons was 12%, oftewel 73 groepsleerkrachten die de opdracht 
volledig hebben beoordeeld. Het is onbekend of deze relatief lage respons 
geleid heeft tot een bias naar culturele interesse in de steekproef, maar dit 
is vanzelfsprekend niet uit te sluiten. Groepsleerkrachten zijn bovendien in 
het algemeen wellicht cultureel actiever dan de gemiddelde Nederlander 
(Kalmijn, 2003), maar ze zijn gemiddeld nog wel minder cultureel actief 
dan de beroepskunstenaars in de steekproef. Dit is naast de beroepsoplei-
ding een indicatie voor hun verschil in expertise in de kunsten.

De beroepskunstenaars zijn aangeschreven via de afstudeerlijsten van de 
verschillende BIK-opleidingen. De opleidingen van de AHK in Amsterdam, 
HKU in Utrecht, Artez in Zwolle, Minerva in Groningen en Willem de 
Kooning in de Rotterdam zijn gevraagd om de lijsten met afgestudeerden 
en hun discipline te leveren over de periode 2006-2010. Niet alle opleidin-
gen konden deze informatie over alle jaren leveren en niet alle opleidin-
gen hadden de e-mailadressen van hun afgestudeerden. De lijsten zijn zo 
volledig mogelijk gemaakt door de ontbrekende informatie aan te vullen 
met gegevens uit de database van beroepskunstenaarsindeklas.nl, die 
online beschikbaar is. Per email zijn 336 beroepskunstenaars aangeschre-
ven met de vraag of zij mee wilden werken aan het onderzoek, 71 BIKkers 
hebben een volledige beoordeling geleverd. De respons is derhalve 21%.

Bijlage 
Steekproeftrekking 
beoordelaars



153



154



155

Over de auteurs

Melissa Bremmer is lector Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten. Zij voltooide de studies Docent Muziek en Onderwijs-
kunde, en deed promotieonderzoek naar de ‘pedagogical content 
knowledge’ van vakleerkrachten muziek vanuit een embodied cognition- 
perspectief aan de University of Exeter. Zij is tevens als senior-docent 
 verbonden aan de Master Kunst educatie en Bachelor Docent Muziek.

Mieke Bernink is lector Film aan de Neder landse Filmacademie. Haar 
onderzoeksterrein is dat van Artistic Research in and through Cinema. 
Ze was hoofd redacteur van filmmagazine Skrien en speelde daarna een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van het Nederlands filmbeleid als secre-
taris van de Raad voor Cultuur. Naast haar lectorschap is zij hoofd van de 
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Hester Dibbits is lector Cultureel Erfgoed en programme director van 
de internationale Master of Museology aan de Reinwardt Academie. 
Daarnaast is zij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Centrum 
voor Historische Cultuur bij de Erasmus School of History, Culture and 
Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Marijke Hoogenboom is lector aan de Aca demie voor Theater en 
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opdrachtgevers maatwerk in vraagstukken op het gebied van beleidsont-
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Jorge Lucero is als docent en onderzoeker verbonden aan de School of 
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Colofon

Deze bloemlezing uit het werk van de AHK-lectoren is tot stand 
 gekomen ter gelegenheid van het afscheid van Bridget Kievits als 
lid van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, augustus 2018.
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