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Inleiding



Wat doe je als je een gehavend gezicht weer heel maakt? Wat betekent afwijking eigenlijk? 
En: hoe doe je als ontwerper onderzoek naar deze vragen? Wat maak je dan? En hoe is dat 
relevant?  

Deze en soortgelijke vragen stonden centraal in onderzoeksatelier Inter/Face: Discovering 
the meanings of disfigurement. In dit onderzoeks- en onderwijsproject gingen derdejaars 
ontwerpstudenten aan de slag met ervaringen van mensen die een deel van het gezicht 
missen en een gelaatsprothese dragen. 

Een onderzoeksatelier is een voor het kunstonderwijs nieuwe onderwijsvorm. Het is ont-
wikkeld door het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK). Onder-
zoeksateliers spelen zich af op grensvlakken van disciplines. Ze vormen kruispunten waar 
kunst, wetenschap en samenleving elkaar kunnen ontmoeten — of waar ze juist creatief 
kunnen botsen. Deze interdisciplinariteit resoneert met het toenemende hybride werkveld 
van kunstenaars en ontwerpers. Meer dan ooit tevoren zoeken makers, in dienst van hun 
artistieke praktijk, aansluiting bij uiteenlopende partners en contexten. Het is daarom be-
langrijk dat ontwerpstudenten leren om hun werk relevant te maken voor almaar nieuwe 
domeinen. Het leren doen van onderzoek kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren 
(Benschop en Peters, 2012).  

Het Lectoraat AOK organiseerde eerder een onderzoeksatelier samen met de Toneel-
academie Maastricht, en wilde ook andere kunstopleidingen bij deze onderwijsvorm be-
trekken.1 Begin 2015 zette lector Ruth Benschop daarom de eerste stappen richting een 
nieuw atelier.2 Zij zocht en vond samenwerking met Chequita Nahar, sieraadontwerper 
en directeur van de Maastricht Academy of Fine arts and Design (MAFAD) van Zuyd Hoge-
school. Tegelijkertijd betrok Benschop ook filosoof Gili Yaron en antropoloog Martine de 
Rooij bij het project.

1 Zie onderzoeksatelier ‘De herinneringen liegen niet’ (Benschop en Richardson 2013).
2 Inmiddels is al veel meer ervaring opgedaan met onderzoeksateliers. Onder meer in het bachelor onderwijs van 

het Conservatorium Maastricht, in de parttime opleiding van de Toneelacademie Maastricht en in de architectuur-
opleidingen binnen Zuyd, zie o.a. Hoofwijk (2018), Coumans et al. (2018), Kroese et al. (2017) en Benschop (2017).
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Halverwege 2015 werd door dit viertal vol goede moed een reeks workshops voor ontwerp-
studenten opgezet. In 2016 en 2017 ontvouwden zich van daaruit twee volgende edities 
van het atelier. In dit experimentele project gingen de deelnemers — studenten en docen-
ten, makers, denkers en schrijvers — al improviserend op zoek naar wat zij elkaar te bieden 
hadden. 

IJkpunt van het atelier was het empirisch-filosofische promotieonderzoek van Yaron, dat 
zij uitvoerde bij de afdeling Metamedica van de Universiteit Maastricht. Dit onderzoek ver-
kende de geleefde ervaringen van mensen wiens gezicht door ziekte of ongeluk radicaal 
is veranderd. In het atelier werd deze casus bij de studenten geïntroduceerd en werden zij 
uitgenodigd om hier als ontwerpers op te reageren. De studenten werden uitgedaagd om 
nieuwe kennis, nieuwe vormen, nieuwe methoden eigen te maken. En vooral ook om te 
reflecteren op wat zij leerden en maakten.

Yaron richtte zich tijdens de verschillende edities van het onderzoeksatelier vooral op the-
orievorming en schrijfvaardigheid. De Rooij stelde de dagelijkse maakpraktijken en onder-
zoekende vaardigheden van de studenten centraal. Ook productontwerper Jeroen Wand 
was het eerste jaar als docent bij het atelier betrokken, in 2017 opgevolgd door Nahar. Als 
doorgewinterde ontwerpers zorgden zij ervoor dat het onderzoek ook en vooral artistiek 
bleef. Maar deze docenten gaven niet alleen les; ze leerden zelf ook veel. Over onderzoe-
kende praktijken, over maakpraktijken en over wat er kan ontstaan wanneer maken en 
onderzoeken elkaar ontmoeten (Benschop en Nahar, 2015).

En zo hebben een filosoof, een antropoloog, twee ontwerpers en ruim dertig ontwerp-
studenten samen proefondervindelijk kunnen ondergaan wat een project op het snijvlak 
van diverse werkvelden praktisch betekent. Het was een hele oefening. Een experiment in 
sturen, laten sturen, vertalen, doen en daarna pas denken, denken en daarna iets anders 
doen, ontspannen terwijl niemand overziet waar het allemaal naar toe gaat, vaststellen 
dat er relevante nieuwe dingen ontstaan, elkaar met goede moed niet echt begrijpen, en 
daarom intenser spreken en ontmoeten. 

Leren, ja we hebben veel geleerd. Dit boek wil, met u, stilstaan bij dit leren. De teksten 
die erin zijn gebundeld doen daarom drie dingen met onderzoeksatelier Inter/Face: samen 
terug kijken, aandachtig reflecteren en lichtvoetig analyseren.

Bij deze alvast grote dank voor uw aandacht, en veel plezier bij het lezen en kijken.

Martine de Rooij , Ruth Benschop, Chequita Nahar en Gili Yaron
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LeeswijzerDit boek is opgebouwd uit vier rubrieken: In het kort, Reflecties, 
Studentportretten en Praktijkopdrachten. De teksten en beelden 
waaruit elk rubriek is opgebouwd lopen in het boek door elkaar 
heen. Ze volgen de chronologie van het onderzoeksatelier, maar 
vormen tegelijkertijd zelfstandige eenheden. Hierdoor kan de le-
zer het verloop van het atelier volgen, maar ook alle richtingen 
op gaan: van voor naar achter of diagonaal. Deze opzet wil het 
procesmatige ontstaan van het atelier zichtbaar maken en het 
avontuurlijke, verwarrende en soms rommelige karakter over-
dragen van de rijke onderwijspraktijk die hierbij hoorde. Uitein-
delijk vormen de teksten en beelden een gesprek: over het atelier 
zelf, over de kwestie van het gehavende gezicht dat erin centraal 
stond, over artistiek onderzoek en over onderwijs. De afsluitende 
woorden rijgen de draden van dit gesprek bijeen.

In het kort De teksten in deze rubriek geven inzicht in de ver-
schillende domeinen waarin het onderzoeksatelier zich begaf. 
Dit zijn het atelier zelf, maar ook de kwestie die erin werd onder-
zocht: leven met een veranderd, deel prothetisch gezicht. Daar-
naast worden de betrokken instituten gepresenteerd: lectoraten 
in de kunsten, het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de 
Kunsten (AOK), en de opleiding Maastricht Academy of Fine Arts 
and Design (MAFAD).  

Reflecties Dit is een reeks korte beschouwingen op het project, 
geschreven door docenten Ruth Benschop (lector van het Lecto-
raat AOK en initiator van het project), Chequita Nahar (ontwerper 
en directeur van MAFAD), Martine de Rooij (antropoloog) en Gili 
Yaron (filosoof). Ieder van hen beschrijft en analyseert vijf per-
soonlijke sleutelmomenten uit het traject. 

Studentportretten Deze rubriek bestaat uit interviews met 
een aantal studenten die aan het atelier hebben deelgenomen, 
afgenomen door Martine de Rooij. In deze gesprekken kijken de 
studenten terug op het blok, denken ze hardop na over wat ze 
moeilijk vonden of wat interessant bleek, en geven ze vooral hun 
visie op wat ze hebben gemaakt. Elk interview wordt vergezeld 
door een portretfoto en een foto van het werk of het werkproces.

Praktijkopdrachten Deze rubriek presenteert vijf praktijkop-
drachten uit de verschillende edities van het atelier. Zo wordt 
duidelijk hoe de studenten werden uitgenodigd om met verschil-
lende thema’s, methoden en instrumenten aan de slag te gaan. 
De opdrachten zijn soms aangevuld met impressies van wat de 
studenten naar aanleiding van de opdracht maakten.
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Screenshot Outlook agenda Ruth Benschop, teruggebladerd naar dinsdag 25 november 2014.

Ruth Benschop    Beginnen    REFLECTIE 11



‘Wat is artistiek onderzoek?’

Ik vind dat zowel een heel slechte als een heel goede vraag. ‘Slecht’ als het een nu of nooit 
vraag is. Zo eentje waar maar één juist antwoord op is en dat diegene met echt verstand 
van zaken dat antwoord dan heeft. ‘Goed’ als een vraag waarmee elk artistiek onderzoek 
eigenlijk begint. Niet als een essentialistische zoektocht, maar als een praktische opdracht 
aan de artistiek onderzoeker zelf: “Ga maar doen en maken, dat artistiek onderzoek!”.

Wanneer begonnen wij eigenlijk aan deze praktische opdracht? Wanneer begon onder-
zoeksatelier Inter/Face?

Op 25 november 2014 zat een groep mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden samen in 
Cubico, een café vlak bij het station in Maastricht. Ik had ze uitgenodigd. Door een combi-
natie van collegiale verbanden en toevallige ontmoetingen, structurele plannen en spon-
tane gesprekken was het begin van een idee ontstaan. Over dat idee gingen we praten. We 
begonnen met ons aan elkaar voor te stellen. Ik ben… Dit is de wereld waarin ik werk… 
Mijn werk gaat over… Wat mij interesseert is….

Wij, dat waren:

• Amade M’Charek (een hoogleraar Antropologie van de Wetenschap aan de Univer-
siteit van Amsterdam)

• Chequita Nahar (een sieraadontwerper en directeur van de Maastricht Academy of 
Fine Arts and Design (MAFAD), Zuyd Hogeschool)

• Martine de Rooij (een antropoloog die promotieonderzoek deed naar gezichts-
reconstructies in de archeologie aan de Universiteit van Amsterdam)

• Gili Yaron (een filosoof die promotieonderzoek deed naar de ervaringen van men-
sen met een gezichtsprothese aan de Universiteit Maastricht)

• En ik, Ruth Benschop (lector van het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de 
Kunsten (AOK), Zuyd Hogeschool)

We hadden geen gedeeld kader, geen gedeelde taal, geen gedeelde achtergrond of discipli-
ne, geen gedeelde fascinatie of vraag, geen gezamenlijk idee. We hadden wel lokale stukjes 
overlap waardoor we gingen glimlachen. Overlappen waren bijvoorbeeld: aandacht voor 
materialiteit. Aandacht voor de rol van vooronderstellingen. Belangstelling voor de relatie 
tussen gezichten en identiteit. Het idee dat kennis gemaakt wordt. We hadden ook ver-
schillen die we interessant vonden: Sommigen van ons werkten met taal en argumenten, 
anderen met materialiteit en vorm. Sommigen werkten in het medische domein, ande-
ren werkten in een ontwerpcontext. Sommigen werkten met studenten, anderen werkten 
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tussen onderzoekers. Sommigen vonden dat ze vooral konden analyseren, anderen zagen 
zichzelf voornamelijk als makers.

Aan het einde van ons gesprek was het idee nog steeds heel open en toch al veel concreter 
en dat hielp. Het idee werd om ‘iets’ te gaan doen met gezichtsreconstructie: Wat doe je als 
je een gehavend gezicht weer heel maakt? Wat is het verschil tussen mooi maken en beter 
maken? En hoe doe je als ontwerper/kunstenaar onderzoek naar deze vragen?

Wil artistiek onderzoek beginnen, dan is zo’n kruispunt als het gehavende gezicht heel be-
langrijk. Peter Galison heeft daar mooi over geschreven. Hij legt uit waarom het volgens 
hem niet zozeer gaat over verbinding of versmelting of samenwerken:

I choose the idea of an intersection quite deliberately — precisely to 
avoid assuming that there is a fixed starting point, a one true source 
that other domains of the sociotechnical world uniformly ‘appropri-
ate’, ‘reflect’ or ‘translate’. An intersection is awkwardly said to be ‘in’ 
this or that of its defining paths: Times Square is not on Broadway 
any more than it is on Seventh Avenue or on Forty-second Street. No, 
the whole point of an intersection is that it lies in all the roads that 
cross. Trading zones are such intersections of discursive and material 
practice, partially — but not completely — shared.

The key concept here is incomplete coordination. I hand you a salt 
shaker and in exchange you pass to me a statuette. We may agree to 
the trade — we do not in any sense have to agree to the ultimate use, 
signification, or even further exchange value of the objects given. 
(Galison 2010, 32) 

Hoe begint artistiek onderzoek? Misschien op het moment dat we verbaasd om ons heen 
kijken en ons realiseren dat deze plek zo’n kruispunt blijkt te zijn. En dat we al begonnen 
zijn, ik met dat beeldje. Jij met dat zoutvat.
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De aanleiding van dit project is een moment waarop Ruth Benschop vol enthousiasme 
mijn kantoor binnenstapt en haar ervaringen deelt over een net afgerond samenwerkings-
project met de Toneelacademie en de afdeling cultuurwetenschappen van de Universiteit 
Maastricht. Ze deelt niet alleen de successen, maar ook de moeizame en zeer leerzame 
momenten die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Wat mij in het bijzonder intrigeert is 
de manier waarop studenten, maar ook betrokken docenten, bij het project hun werkwijze 
hebben kunnen verscherpen en bijsturen, en vooral hoe ze zichzelf hebben kunnen bevra-
gen om zo tot authentieke ‘producten’ of processen te komen.

Tijdens volgende gesprekken draagt Benschop vragen en vooral mogelijkheden aan die 
voor mij aanleiding zijn om een kritische blik te werpen op het onderwijs. Het roept kwes-
ties op die aansluiten bij vragen die ik mezelf altijd blijf stellen binnen het kunstonderwijs: 
Wat geven wij onze studenten mee om via hun werk een significante bijdrage te kunnen 
leveren aan de maatschappij? Welke tools reiken we daarvoor aan? Wat hebben zij nodig 
om een relevante bijdrage te kunnen leveren in deze steeds sneller ontwikkelende wereld? 

Een citaat van Benschop over de relevantie van onderzoeksateliers, dat me in dat licht erg 
aansprak, klinkt als volgt:

De veranderende kunstpraktijk vraagt om nieuwe competenties 
waar het kunstonderwijs op in moet spelen. Het toenemende 
hybride en netwerkkarakter van kunstwerk en -praktijk, de daarmee 
verbonden verdwenen evidentie van plaats, publiek en relevantie 
van de kunsten dwingen het kunstonderwijs om studenten andere 
vaardig heden en attitudes aan te leren. Meer dan in het verleden, 
zullen toekomstige kunstenaars zich in dienst van hun artistieke 
praktijk vaardig moeten oriënteren op andere maatschappelijke 
contexten en partners en hun relevantie in het publieke domein 
daarvoor moeten ontwikkelen. (Benschop en Peters 2012) 

Maar zoals het vaak gaat in het onderwijs nemen de dagelijkse beslommeringen je in be-
slag en kwamen de plannen voor een onderzoeksatelier op een laag pitje te staan. 
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Tot het moment dat Benschop mij vertelt over het project van Gili Yaron, onderzoeker aan 
de Universiteit van Maastricht. In dit project staan de ervaringen van mensen met een ge-
zichtsprothese centraal. Wat zijn de verhalen van deze mensen? Wat doe je als je een geha-
vend gezicht weer heel maakt? Dit leidt ertoe dat ik Benschop vertel over een project van 
de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD). Dit project draaide om het maken 
van een sieraad voor mensen die bijvoorbeeld epilepsie hebben en niet willen rondlopen 
met een zichtbare ‘noodknop’. Naar mijn idee kunnen sieraadontwerpers een wezenlijke 
bijdrage leveren aan dit soort medische producten. Het is een intrigerend en prachtig uit-
gangspunt om via het werk van ontwerpers te reageren op stigma’s rondom hulpmiddelen 
die mensen identificeren als ziek of beperkt.

Dit moment was het startschot voor het realiseren van een onderzoeksatelier waarin 
gezichtsreconstructie centraal kwam te staan. Een project waarmee we diverse invals-
hoeken van praktijkgerelateerd onderzoek wilden implementeren in het onderwijs. Be-
langrijk hierbij zou de uitwisseling zijn van kennis als input voor ontwerpende praktijken, 
en de uitwisseling van maak-stijlen als input voor onderzoekende praktijken. Het zou een 
atelier worden waarin studenten kennis gingen opdoen over het doen van onderzoek naar 
gezichts reconstructies. Waarin ze vanuit nieuw verworven kennis en vaardigheden, door 
samen werking met andere disciplines, tot nieuwe ontwerpen en producten konden ko-
men. En waarin niet alleen studenten begeleid zouden worden in het doen van praktijk-
gerelateerd onderzoek, maar waarin ook MAFAD docenten bevraagd zouden worden over 
hun eigen onderzoekspraktijk en de manier waarop zij dit integreren in het onderwijs. Zou 
dit leiden tot het stellen van goede vragen? En zou het inderdaad helpen om tot onder-
bouwde producten te komen die tevens authentiek en passend zouden zijn voor de 
ontwerp student?
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IN HET KORT

Onderzoeksatelier 
Inter/Face
Onderzoeksatelier Inter/Face: Discovering the meanings of disfigurement liep drie jaar, 
van 2015-2017. Het begon in 2015 met een pilot in de vorm van enkele workshops en was 
vervolgens gedurende de volgende twee schooljaren, twintig weken (2 blokken) per jaar, 
onderdeel van het onderwijsprogramma van derdejaars studenten ontwerp aan de Maas-
tricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD). 

De titel Inter/Face verwijst enerzijds naar de samenkomst van diverse werkvelden (ontwerp, 
empirische filosofie, medische praktijk en antropologie) en anderzijds naar het onderzoek 
van Yaron en de gezichten die daarin een hoofdrol spelen. De studenten bogen zich in het 
atelier over verschillende thema’s uit Yaron’s onderzoek en gaven daaraan met behulp van 
allerlei praktische en wekelijkse opdrachten vorm. Er werden thema’s aangedragen als: het 
gezicht, prothese, afwijking, beperking, uiterlijk en hulpmiddel.

Hoofdrolspelers in het atelier waren:

• 33 studenten ontwerp die deel hebben genomen aan het atelier
• Gili Yaron, filosoof en promoverend onderzoeker: docent 
• Martine de Rooij, antropoloog en onderzoeker: docent
• Ruth Benschop, lector van het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de 

Kunsten (AOK): docent in de pilot-fase
• Chequita Nahar, ontwerper en directeur van MAFAD: docent tijdens het laatste jaar
• Jeroen Wand, ontwerper en docent aan MAFAD: docent in het atelier van 2016
• De kwestie ‘leven met een afwijkend, deels prothetisch gezicht’
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Tijdens de verschillende edities van het atelier werden verschillende ‘ingangen’ tot de 
kwestie en het doen van onderzoek aangeboden. Zo waren er lessen waarin onderzoeks-
methoden werden geoefend, zoals het analyseren van interviewmateriaal, het uitvoeren 
van een sociaal experiment, materiaalonderzoek, bronnenonderzoek, en schrijfvaardig-
heid. Daarnaast stonden verschillende lessen in het teken van theorievorming. Hierin 
gingen de studenten aan de slag met de fenomenologie van het lichaam, actor-network 
theorie (ANT), en disability studies. Ook namen de studenten en docenten in verschillende 
samenstellingen deel aan excursies naar bijvoorbeeld een prothetiek kliniek, en het atelier 
van wetenschapskunstenaar Remy Bakker.1

Om de verschillende werkvormen te verbinden met het ontwerpen, werden de studenten 
gevraagd om elke week een ‘maakopdracht’ in te leveren, waarin ze de input vertaalden 
naar een tastbaar beeld of ontwerp. Dit kon dan een impressie, poster, prototype, schets, 
of iets anders zijn. Ook werden de studenten geacht om een procesboek bij te houden, 
waarin ze hun vorderende onderzoek vastlegden. Dat deden ze door interessante beelden, 
teksten, ander bronmateriaal, en de weekopdrachten te documenteren. En door steeds 
te reflecteren op hun vondsten en associaties. In de tweede en derde editie van het ate-
lier stonden aanvankelijk het klassikaal verzamelen van informatie, inspiratie, en onder-
zoeksvaardigheden centraal. Daarna werd de focus verlegd naar het produceren van het 
eindwerk. In deze fase werkten de studenten individueel aan hun eigen project, waarbij 
ze wekelijks feedback van de docenten kregen. Elk atelier werd afgesloten via een beoor-
deling, waarbij de studenten hun ontwerp toonden aan alle docenten en docenten van de 
opleiding, feedback kregen, en een beoordeling ontvingen.

Voor de studenten stonden drie doelen centraal in het atelier: 

1. Een ontwerp uitvoeren dat is geïnspireerd door een van de thema’s 
2. Bewust worden van de manier waarop ze al onderzoek doen in hun werk 
3. Hun onderzoeksvaardigheden verder uitbouwen

Bij die laatste twee doelen ging het, in navolging van de visie van het Lectoraat AOK, om 
het ontwikkelen van:

• Een reflexieve omgang met de eigen artistieke praktijk,
• Het vermogen om eigen werk te kunnen situeren en relevant te maken binnen  

andere werkvelden. 
• Een eigen visie en kritische attitude ten aanzien van eigen en andermans werk.

1 Remie Bakker maakt reconstructies van mensen, maar voornamelijk van dieren. Hij kreeg in 2017 een prijs voor zijn waar-
heidsgetrouwe modellen van uitgestorven dieren (NRC-artikel, 21 april 2017, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/21/
kleien-is-leuker-dan-paleontologie-8353856-a1555494
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Lessenschema uit het ‘blokboek’ dat de studenten ontvingen aan het begin van de eerste editie van onder-
zoeksatelier Inter/Face. In dit boek stond een inleiding van Yaron’s onderzoek, de doelen en de achtergrond 
van het atelier en alle opdrachten.

• Het vermogen om omringende werelden te kunnen peilen (ontvankelijkheid).
• Vormen van vernieuwd vakmanschap.
• Nieuwe, hervormde methoden van praktijkgericht onderzoek.

Voor de docenten stonden twee doelen centraal:

1. Ontdekken wat artistiek onderzoek is en kan zijn
2. Ontdekken wat artistiek onderzoek naar de kwestie ‘leven met een veranderd, deels 

prothetische gezicht’ kan opleveren aan nieuwe inzichten, producten, en perspec-
tieven.
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Mijn eerste les. Ik sta middenin een open werkplaats, ingericht met tafels waarop gereed-
schap, materialen, en projecten zijn opgesteld. Tien jonge vrouwen kijken me verwach-
tingsvol aan. Ik zie ze haast denken: Wat komt een filosoof hier eigenlijk doen? Zelf weet 
ik het ook niet helemaal. Maar ik wil dat eigenlijk nog niet weten; ik wil het samen met de 
studenten ontdekken. Samen uitvogelen wat wij elkaar, vanuit onze verschillende perspec-
tieven, kunnen bieden. En vooral ook samen uitvinden wat zij als ontwerpers kunnen met 
de casus die ik inbreng: leven met een veranderd, deels prothetisch gezicht.

Ik vertel eerst hoe ik zelf onderzoek doe, welke vragen ik stel, de manier waarop ik theorie 
inzet. Aan de ietwat glazige blikken merk ik algauw dat praten over onderzoek niet aan 
deze groep studenten is besteed. We gaan dus aan slag met het doen van onderzoek via de 
praktijkopdracht ‘analyseer interviewfragmenten’ (zie pagina 24). De studenten lezen quo-
tes uit mijn interviews met mensen die een deel van het gezicht zijn verloren, en proberen 
deze quotes al discussiërend met elkaar in verband te brengen. Een thema waar we langer 
op blijven hangen is schaamte. Want wat is schaamte? Hoe hangt het samen met een al 
dan niet afwijkende uiterlijk? En waar komt schaamte aan bod in de interviewfragmenten?

Dan vraag ik de studenten om op basis van onze analyses ‘iets’ terug te geven. Dat mag 
alles zijn, als ze maar een link kunnen leggen tussen wat ze tonen, de interviewfragmenten 
en de discussie. Er worden gedichten, tekeningen, plannen voor een product gepresen-
teerd. Een studente met een aangeboren afwijking aan haar been doet een performance. 
Ze ijsbeert door de ruimte, haar haperende, ongebalanceerde pas voel ik in mijn eigen lijf. 
We kijken doodstil en totaal gefascineerd. Dan begint ze te praten: “Hee manke! Hee piraat! 
Gaat het allemaal een beetje? Heb je hulp nodig? Wat is er met jou aan de hand?” Het zijn 
opmerkingen die ze te horen krijgt tijdens een willekeurige avond stappen met vrienden. 
Wat zij hier laat zien is zo dapper, zo kwetsbaar. Diepe schaamte én koppige trots spatten 
ervan af, zonder dat die termen ooit genoemd worden.

Maar is dit onderzoek? ‘Officieel’ begint een wetenschappelijk onderzoeksproject met een 
duidelijk afgebakende onderzoeksvraag. Dan kies je een methode, voer je het onderzoek 
uit, en schrijf je de resultaten netjes op. Idealiter publiceer je deze vervolgens in gespeci-
aliseerde vakbladen. Zoek het maar op, zo staat het in de methodologieboeken (zie bij-
voorbeeld Creswell & Poth 2017, Wertz et al. 2011, of Smith, Flowers, & Larkin 2009 over 
kwalitatieve methoden). In de praktijk gaat het anders, merkte ik tijdens mijn eigen project. 
Onderzoek doen blijkt dan veel meer onbestemd. Soms weet je het antwoord voordat je de 
vraag duidelijk hebt. Soms blijkt gaandeweg dat je andere theorieën, andere benaderin-
gen nodig hebt dan wat je van tevoren had bedacht. Soms weet je niet wat je aan moet met 
de resultaten. De doodlopende wegen, de omzwervingen, de verrassende vergezichten die 
je alleen ontdekt wanneer je hopeloos verdwaald bent — ze horen er allemaal bij. 

REFLECTIE    Wat is onderzoek?    Gili Yaron22



Onderzoek in de praktijk voltrekt zich dus rommeliger dan het standaardbeeld suggereert. 
Bovendien bestaan er vele vormen van onderzoek. Je kunt literatuuronderzoek doen, 
vragenlijsten afnemen, mensen interviewen, hen observeren, interventies ontwerpen en 
toetsen. Je kunt scheikundige experimenten doen, monsters verzamelen, een bepaalde 
meettechniek perfectioneren. Als onderzoeker kun je archivaris, detective, laborant of ont-
dekkingsreiziger zijn. Toch hebben deze uiteenlopende benaderingen dwars door de diver-
siteit heen ook iets met elkaar gemeen: telkens wordt er heel precies en systematisch een 
object bestudeerd. En zoals de wetenschapssociologie leert, verandert dat object ook in 
en door het onderzoek, wordt het in andere verbanden geplaatst, verkrijgt het een nieuwe 
betekenissen, nieuwe vormen (zie voor meer hierover de inleiding van de bundel Monsters 
in de sociologie: De wondere wereld van ANT, M’charek et al. 2015).

Maar kan een onderzoeker ook een ontwerper zijn? Doen ontwerpers onderzoek? En hoe 
dan precies, en waarnaar en waarom? De insteek van dit atelier is om samen te ontdekken 
wat artistiek onderzoek is — en wat het kan zijn. Samen, dat is met alle deelnemers aan dit 
experiment: docenten en studenten uit verschillende disciplines en domeinen. We gaan in 
kaart brengen hoe de studenten al onderzoek doen, waarbij we tegelijkertijd experimente-
ren met verschillende vormen van onderzoeken. Maar wel vanuit de inhoud: mijn casus en 
de specifieke fascinaties die het bij elk student oproept. 

In deze eerste les blijkt al meteen dat wanneer ontwerpstudenten quotes analyseren en 
ermee aan de haal gaan, er in ieder geval geen (academische) artikelen ontstaan. Er ont-
staat wel een performance over een mank been. Ja, dit is duidelijk onderzoek: iets simpels 
en ogenschijnlijk kleins — mank zijn in het uitgaansleven — wordt tot object van aandacht 
gemaakt, uitvergroot, uitgebreid bekeken en getest. En in een nieuwe vorm gegoten. De 
performance is tegelijkertijd een interpretatie, vertaling en vervorming van de quotes. Waar 
dit experiment in onderzoek en onderwijs uiteindelijk naar toe zal leiden, is op dit moment 
nog onbekend. Maar we zijn begonnen.
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PRAKTIJKOPDRACHT

Analyseer 
interviewfragmenten
In de eerste les kregen de studenten een twintigtal quotes te lezen uit de interviews die Gili 
Yaron hield met mensen met een veranderd, deels prothetisch gezicht. In deze fragmenten 
(zie hieronder voor een selectie) vertellen de deelnemers aan haar onderzoek over de rol die 
hun afwijkende gezicht speelt in hun dagelijkse leven. Na de fragmenten individueel te heb-
ben gelezen, werd er plenair over gediscussieerd. Daarna werden de studenten gevraagd 
om op basis van de quotes als ontwerpers ‘iets’ te maken en aan de groep te presen teren.

Quote 1. Stella, 47, verloor haar neus:

[D]at was toen ook met mijn oma, dat ik dan merkte (…) dat ik een 
kus op haar hoofd wou geven en ja dat je dat dus niet doet, omdat je 
neus dan in de weg zit. En dus een hard ding op iemands gezicht of 
op iemands hoofd, ja op iemands lichaamsdeel, maakt niet uit waar. 
Eh dat dat natuurlijk geen warm gevoel geeft, wat eigenlijk een kus 
eigenlijk wel zou moeten geven. Ja hoe moet ik dat zeggen. Een kus 
is natuurlijk eh zeg maar lief bedoeld (…). En dan vind ik zo’n hard 
ding daar niet, dat is zo kil daarbij zeg maar. 

Quote 2. Dora, 65, verloor haar neus: 

[M]aar ik denk als ik nog eens een keer op mijn fiets hier rij, en er zijn 
een stel van die grapjassen en die overvallen me, ik zeg dan doe ik 
toch mooi. Ja hoor. [Dan] trek ik [de prothese] er zo af. (…) het is net 
een apenkop, weet je wel zo, baf. 
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Quote 3. Gabriel, 70, verloor zijn neus, oogkas, en delen voorhoofd/slaap :

[D]e randen [van de prothese] zijn natuurlijk zo dun, die beginnen 
dan [na een tijdje] een beetje te golven en dan heb je wel eens dat 
het eh nou minder mooi is. (…) [D]aarom knip ik er op een gegeven 
moment een klein stukje uit, en dan kan ik [de randen] netter naar 
mekaar toe knijpen (…), naar mekaar drukken.  (…) en dan blijft het 
beter zitten.

Quote 4. Walter, 65 jaar, verloor zijn oogkas:

[I]k heb heel veel [schaats]tochten gereden met mijn dochter. Kwa-
men van het ijs af (…) en ik voel ahhh, mijn oog kwijt. (…) [D]us wij 
weer (…) terug, want ik dacht wel dat moet dan gebeurd zijn, (…) 
ergens onderweg of zo. En daar lag die inderdaad. (…) [H]ij lag me 
toevallig aan te kijken; (…) hij miste mij ook al. (…) [D]at zeg ik altijd, 
dat is wel handig, (…) moet ik een geintje van maken.
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Onderzoeksateliers zijn intensieve onderzoeksprojecten 
waarin artistieke maakprocessen worden verbonden met 
onderzoeksvaardigheden. De onderzoeksateliers worden op maat 
gemaakt, zijn gericht op het ontwikkelen van vakmanschap in 
onderzoek in het artistieke maakproces, en spelen zich af op de 
grensvlakken tussen disciplines, tussen kunst en wetenschap of 
tussen kunst en samenleving/economie. (Benschop en Missotten 2015, 1)

Intensieve leermomenten, dat was precies wat de studenten kregen. De eerste kennis-
making met Gili Yaron was tijdens haar eerste workshop, waar zij de studenten uit hun 
comfortzone probeerde te halen door de toepassing van een andere benadering dan ze 
gewend waren. Het leek alsof er iemand voor de klas stond die van een andere planeet 
kwam. Haar vragen deden de studenten verstommen. Welke taal werd hier gesproken? 
Waar had zij het over? 

Yaron deelde haar ervaringen met de studenten en vroeg hen om dit ook te doen. Het ging 
vooral om de kennismaking en het doorbreken van mythes ten aanzien van het doen van 
onderzoek, en dan met name artistiek praktijkonderzoek. Ik verwonderde mij over het feit 
dat mijn studenten niet in staat leken te zijn om hetgeen wat zij iedere dag doen, name-
lijk het visualiseren van hun gedachten, gevoelens en ideeën, woordelijk over te brengen. 
Hoe was dit mogelijk, wat was er anders dan de vraagstelling die zij van hun vaste begelei-
ders kregen? Door de studenten kleine gerichte opdrachten te geven die direct uitgevoerd 
moesten worden, kreeg Yaron hen na enige tijd zover om te praten over de voorgelegde 
probleemstelling. Het delen en verwoorden van ervaringen en mogelijke loskomende 
emoties, zonder hierbij visuele of tastbare voorbeelden voor te leggen, was confronterend. 
De studenten werden uitgedaagd om genuanceerder uitspraken te doen over hetgeen zij 
wilden zeggen of verbeelden.

Yaron’s wijze van bevragen, analyseren en reflecteren had ook zijn uitwerking op de manier 
waarop wij onze studenten gewoonlijk uitdagen tot reflectie. Dit ging dieper, er werd ge-
graven, opgebouwd en kritisch gekeken naar de eigen inzet. Deze inzet van gastdocenten 
afkomstig uit wetenschappelijke vakgebieden doorbrak hiermee de traditionele wijze van 
begeleiden in MAFAD. Doordat de vraagstellingen vanuit een ander oogpunt werden be-

27Chequita Nahar    Out of the comfort zone    REFLECTIE



naderd, werden de studenten gestimuleerd en gemotiveerd om anders te reflecteren op 
door hen gebruikte taal, en op manieren van experimenteren en maken.  Dit heeft bij de 
studenten uiteindelijk geleid tot meer afgewogen en onderbouwde keuzes ten aanzien van 
de realisatie van hun ideeën.

Het was soms overweldigend om te zien, wanneer iemand die al enige tijd aan het worste-
len was met het visualiseren van een product of proces door deze benaderingswijze een 
manier vond om zich beter en scherper uit te drukken en tot een duidelijk uitgesproken 
en authentiek ‘eindproduct’ kwam. Ik genoot van de momenten waarop deze doorbraken 
zich openbaarden. En van momenten waarop studenten zekerder werden en dus ook een 
duidelijke persoonlijke groei doormaakten. Dit gaf mij ook het inzicht dat het noodzakelijk 
was om de ‘vaste’ docenten, die vanuit hun eigen praktijk aangesteld waren om studenten 
te begeleiden, te ondersteunen in het opdoen van onderzoeksvaardigheden. Om dit als 
thema op te pakken. Dat zou ten goede komen aan hun persoonlijke ontwikkeling, maar 
bovenal ten goede komen aan de student en de kwaliteit van het onderwijs.
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IN HET KORT

De kwestie: 

Leven met een 
veranderd, deels 
protetisch gezicht
Hoe is het om te leven met een radicaal veranderd gezicht? Deze vraag dreef het promo-
tieonderzoek van Gili Yaron. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit Maastricht, 
en maakte deel uit van het VIDI-project ‘Bodily integrity in blemished bodies’ onder leiding 
van de Nederlandse filosofe Jenny Slatman. Yaron onderzocht de alledaagse betekenis 
van ‘gelaatsafwijking’ (‘disfigurement’) via een empirisch-filosofische benadering. Dit wil 
zeggen dat zij putte uit interviews met aangedane mensen, en hun verhalen analyseer-
de met behulp van wijsgerige theorieën over het lichaam, beperking, en (medische) hulp-
middelen.

Tijdens dit onderzoek heeft Yaron twintig mensen gesproken die een neus, oogkas of meer-
dere delen van het gezicht zijn verloren naar aanleiding van kanker of een ongeluk. Door 
deze amputatie is hun gezicht ‘anders dan anders’ geworden. Ze hebben verschillende func-
tionele beperkingen en ook hun uiterlijk is veranderd. Dat veranderde uiterlijk hangt samen 
met de amputatie zelf, maar ook met de medische hulpmiddelen die zij dragen om deze 
aan het oog te onttrekken: siliconen gelaatsprothese, pleisters, ooglapjes of verbanden. 

In de interviews stelde Yaron de geleefde ervaringen van deze mensen centraal: de subjec-
tieve manier waarop zij hun veranderde gezicht en medische hulpmiddelen beleven in hun 
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alledaagse leven. Haar focus hierop is ontstaan en verscherpt door het lezen van verschil-
lende teksten (wetenschappelijke artikelen, filosofische boeken, autobiografieën) over de 
rol van ziekte en beperking in het ‘gewone’ leven van mensen. Om de geleefde ervaringen 
van de deelnemers aan het onderzoek te ontsluiten tijdens de interviews, gebruikte Yaron 
een topic lijst. Deze had zij onderworpen om hun dagelijkse omgang met hun veranderde 
gezicht boven tafel te krijgen. De interviews werden opgenomen en daarna uitgetypt. Bij 
het analyseren ervan zette Yaron de methode van thematische analyse in (Braun & Clarke 
2006).

Yaron’s analyses laten zien dat geïnterviewden ten eerste te maken hebben met een ge-
zicht dat anders aan voelt en de wereld anders waarneemt (Yaron 2018). Zo kunnen men-
sen die een oogkas zijn verloren geen diepte meer zien en hebben zij een beperkter visueel 
veld. Mensen die een neus kwijt zijn proeven en ruiken anders. Daarnaast hebben bijna 
alle deelnemers gevoelloze gebieden in hun gezicht. Veel hebben bovendien ook last van 
chronische pijn, jeuk of fantoomsensaties in of om de amputatie.

Maar ook het veranderde uiterlijk van de deelnemers aan het onderzoek speelt een grote 
rol in hun omgang met anderen (Yaron 2017a, 2017b, 2018). Zo worden geïnterviewden re-
gelmatig aangestaard als ze op straat lopen en hebben ze bovendien te maken met vragen 
en (vervelende) opmerkingen. Dit soort ongewenste aandacht is hinderlijk, en zorgt er ook 
voor dat ze niet meer anoniem zijn in het openbaar. Deelnemers voelen zich dan te kijk 
gezet, schamen zich of voelen zich minderwaardig, zeggen ze.

De mate en vorm van de ongewenste aandacht, ontdekte Yaron, is afhankelijk van het 
hulpmiddel dat deelnemers gebruiken (Yaron 2017a, 2018). Een verband, pleister of ooglap 
springen behoorlijk in het oog. Een prothese is daarentegen een behoorlijk levensechte 
nabootsing van het missende deel van het gezicht. Als deelnemers haar dragen, vertelden 
ze, kunnen ze vaak doorgaan voor ‘normaal’ en dus ongewenste aandacht vermijden. Toch 
kan de prothese een ander soms opvallen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de prothese 
niet meekleurt tijdens het blozen, wanneer deze scheef hangt of wanneer de randjes ervan 
loskomen.

Het veranderde uiterlijk van de geïnterviewde bleek ook invloed te hebben op hun relatie 
met naasten en dierbaren (Yaron 2018). Sommigen deelnemers willen hun amputatie niet 
aan familieleden of partners tonen en blijven deze ook in huis bedekken. Anderen hebben 
geen moeite om hun gezicht te ontbloten of groeien hier langzaam naartoe.

Deze veranderingen betekenen dat geïnterviewden regelmatig moeite hebben met alle-
daagse activiteiten (Yaron 2017a, 2017b, 2018). Fietsen, dozen stapelen, muziek spelen, 
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zoenen, eten, houtbewerken, de bus nemen: dit zijn allemaal zaken die minder makkelijk 
lukken met een beperkt, ongemakkelijk of opvallend gezicht. Om te verklaren wat hier ge-
beurt, maakt Yaron vooral gebruik van concepten aangereikt door de fenomenologie van 
ziekte en beperking. Fenomenologen als S. Kay Toombs, Drew Leder of Fredrik Svenaeus 
hebben laten zien dat ziekte en beperking zowel het lichaam als de wereld van een per-
soon veranderen (Toombs 1988, Sevnaeus 2001, Leder 1990). Beide worden immers min-
der vertrouwd en minder betrouwbaar.

Om met deze veranderingen om te gaan, zo laat Yaron zien, ontwikkelen geïnterviewden 
allerlei nieuwe (deels onbewuste) gewoontes (Yaron 2017a, 2017b, 2018). Zo leren ze op 
een andere manier lopen, om struikelen te voorkomen. Eten doen ze niet meer met de 
ongevoelige kant van hun gezicht, omdat dat dat vervreemding opwekt. Ze leren pijn, jeuk 
en fantoomsensaties te ondergaan. En ze steken veel tijd en moeite in het zo onopvallend 
mogelijk maken van hun prothese. Door deze te camoufleren, maar ook door er goed op te 
letten dat de prothese een ander niet hindert bij het zoenen. En ze vinden allerlei manie-
ren om met ongewenste aandacht om te gaan: van negeren tot begrenzen tot in gesprek 
gaan. Via deze gewoontes ‘doen’ deze mensen hun veranderde, deels prothetische gezicht, 
concludeert Yaron. Zo ontstaan er nieuwe manieren om zich te verhouden tot een radicaal 
veranderde lichaam en wereld.

Gezichtsprotheses, foto: Onno Blase 2018.
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Breaching
Ruth Benschop

RE
FL
EC
TI
E 1

1 Deze reflectie is voor een groot deel overgenomen uit: Benschop 2015, vanaf pagina 47.
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Screenshot artikel van Harold Garfinkel over breaching experimenten.

In de jaren zestig ontwikkelde etnomethodoloog Harold Garfinkel zijn beroemde 
breaching experimenten. Een breaching experiment (letterlijk: een experiment in het 
schenden of doorbreken) is een manier om impliciete normen die in een gemeenschap 
algemeen geldig zijn, zichtbaar te maken. In de oerversie van het experiment gaf Garfin-
kel zijn studenten verschillende opdrachten. Ze moesten zich bijvoorbeeld voorstellen 
dat ze alles betwijfelden wat iemand zei. Soms moesten ze ook naar dit ingeprente 
beeld handelen. De bekendste opdracht was dat studenten zich thuis moesten gedra-
gen als iemand die er een kamer huurt (Garfinkel 1964). Garfinkel vond zelf niet dat dit 
echte experimenten waren:

They are demonstrations, designed, in Herbert Spiegelberg’s 
phrase, as ‘aids to a sluggish imagination.’ (Garfinkel 1964, 227)

Het is lastig, zo zou je kunnen zeggen, om de normale gang van zaken — het leven zo-
als het zich dagelijks afspeelt, dat wat we niet bespreken of benoemen, niet eens echt 
kunnen waarnemen — te betrappen. En zelfs al wil je dat doen, hoe krijg je het voor 
elkaar? Het gaat immers per definitie over datgene wat je niet weet, datgene wat voor 
zich spreekt, datgene wat je veronderstelt. Garfinkel’s innovatie — en het klinkt banaal, 
maar dat is het niet! — is om aan de slag te gaan en te kijken wat er dan gebeurt.
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Procedurally is my preference to start with familiar scenes and ask 
what can be done to make trouble. (Ibid. 227)

Garfinkel heeft helder voor ogen wat voor soort ‘trouble’ hij ambieert. Hij probeert gevoe-
lens van verwarring, stress, verontwaardiging, angst en schaamte op te roepen. En hij heeft 
goede redenen om dit te doen. De verwarring en de emoties die in de experimenten ont-
staan “produce reflections through which the strangeness of an obstinately familiar world 
can be detected” (227). Voor vreemdelingen is wat wij als vertrouwd ervaren vanzelf zicht-
baar, maar anders moeten we er actief van vervreemd worden gemaakt.

Tijdens de onderzoeksateliers besteden we veel aandacht aan vakmanschap in artistiek 
onderzoek: hoe doe je eigenlijk artistiek onderzoek? In het begin van het eerste jaar van  
Inter/Face geef ik een workshop waarin ik de studenten vroeg om een breaching experi-
ment uit te voeren. Dat doen we, zo vertel ik de studenten, om toegang te krijgen tot onze 
eigen impliciete regels: inzichten die we hebben maar waar we ons misschien niet van be-
wust zijn omdat ze de achtergrond vormen van het leven dat we leven. Onbewuste aanna-
mes die de keuzes informeren die we maken, de dingen die we doen. 

We gaan niet op zoek naar deze ervaringskennis om het te gebruiken als legitimatie voor 
het werk dat we maken. ‘Omdat ik het zo heb ervaren. Omdat ik het zo voel.’ En we gaan 
ook niet op zoek naar subjectieve kennis omdat die op een of andere manier authentieker 
zou zijn dan andere vormen van (wetenschappelijke) kennis.1 Nee, zeg ik de studenten, 
we gaan op zoek naar ervaringskennis — op het gebied van uiterlijk, schoonheid, gezien 
worden, etcetera — omdat jullie je daarmee extra gevoelig maken. Ze maken zichzelf zo tot 
sensitieve onderzoeksinstrumenten.

Ik geef de opdracht. Doe een breaching experiment gerelateerd aan het thema van Inter/
Face. Ik vraag de studenten om iets aan hun uiterlijk te veranderen en daarmee naar buiten 
te treden. Naderhand moeten ze verslag doen van hun experiment (zie pagina 37).

Veel studenten vinden het heel spannend. Wanneer de meesten toch op pad gaan, blijven 
er twee studenten zitten. Ik spreek een voor een met hen. Een student vertelt haperend 
dat ze deze opdracht echt niet kan uitvoeren. Ze vertelt over haar extreme verlegenheid en 

1 Met andere woorden: We reproduceren hier niet een groots verschil tussen wetenschappelijke kennis aan de ene kant, 
en ervaringskennis aan de andere — subjectieve kennis, belichaamde kennis, lokale kennis et cetera. In plaats van dat 
grote verschil, hebben we — onder andere van het vakgebied dat Wetenschaps- en Technologie Onderzoek heet — 
geleerd dat er ongelofelijk veel specifieke soorten kennis door heel veel verschillende manieren van werken worden 
geproduceerd. En dat al deze soorten kennis ontstaan in rommelige, lokale, heterogene omstandigheden. Die prak-
tijken en vormen van kennis lijken soms een beetje en soms erg veel op elkaar. Zie hierover in verband met artistiek 
onderzoek, bijvoorbeeld, Benschop (2015).
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onzekerheid. We verleggen onze aandacht daarom van het uitvoeren van het experiment, 
naar haar sterke gevoelens over het experiment. We spreken af dat ze de ervaringen die 
ze heeft over de opdracht zelf zal onderzoeken en documenteren. De andere student zegt 
dat ze het idee dat ze haar uiterlijk moet veranderen heel eng vindt omdat ze altijd erg veel 
aandacht aan haar uiterlijk besteedt. Ook haar raad ik aan om niet alleen het experiment 
zelf te documenteren, maar vooral ook het proces dat zich vooraf en naderhand afspeelt. 
De bron van ervaringskennis bevindt zich in deze beide gevallen in de voorbereiding van 
het experiment.

Een beetje eyeliner weghalen. Het lijkt klein en banaal. Maar voor wie er aandacht aan be-
steedt, zitten er werelden verborgen.2 Garfinkel’s experiment genereert die aandacht. Het 
klinkt makkelijker dan het blijkt te zijn, zo’n breaching experiment. En juist het voorstadium 
en de documentatie en reflectie achteraf, blijken een zeer rijke bron van inzicht en vragen. 
Hoe doe je dat in de praktijk: je niet aan de regels houden? Maar ook: hoe verhouden mijn 
eigen impliciete vooronderstellingen over wat normaal is zich tot normen die elders gel-
den? En ten aanzien van het werk dat studenten verzetten: Hoe raken ze eigenlijk gevoelig? 
Hoe worden ze een onderzoeksinstrument? En hoe wordt dat gevoelige onderzoeksinstru-
ment steeds opnieuw afgesteld, herijkt, gekalibreerd? En tenslotte: hoe vind je de balans 
tussen de preoccupatie met de rol die je zelf moet gaan spelen en wat je middels die rol 
hoopt te kunnen bemerken? 3

2 Zie bijvoorbeeld de opdracht die Joseph Dumit (2014) formuleert. Hier geldt: hoe concreter, preciezer en kleiner de 
aandacht, hoe rijker en groter en meer complex de wereld die erin verborgen zit.

3 Over hoe je jezelf als onderzoeksinstrument kalibreert, zie Kroese et al. (2017).
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PRAKTIJKOPDRACHT

Verander iets aan  
je uiterlijk en ga  
de straat op
Zowel in de pilot-fase als bij de eerste editie (2016) van het atelier werd studenten gevraagd 
om iets aan hun uiterlijk te veranderen en daarna de straat op te gaan. Oftewel: ze voerden 
een breaching experiment uit (zie ook pagina 34). Deze opdracht bleef veel studenten goed 
bij, zoals uit de verschillende interviews blijkt die in dit boek zijn opgenomen. Studenten 
geven aan dat het zowel ongemakkelijk als informatief was. Nadat ze het experiment had-
den gedaan werd hen gevraagd een impressie te geven van het experiment.

Documentatie Anouk Sijben: “Ik heb mank 
gelopen voor het breaching experiment. 

Dit is het moment waarop de moeder haar 
zoontje erop wees dat ik mank liep”.

37



IN HET KORT

Het Lectoraat 
Autonomie en 
Openbaarheid  
in de Kunsten
Het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) is een centrum voor 
onderzoek, ingebed in de kunstopleidingen van de Faculteit van de Kunsten (Zuyd 
Hogeschool) te Maastricht. Het lectoraat wil bijdragen aan het opleiden van de kun-
stenaars van de 21e eeuw. Dat doet het lectoraat door haar onderzoek te vervlechten 
met het onderwijs bij de Faculteit van de Kunsten. Het Lectoraat AOK draagt vanuit 
haar onderzoek bij aan het herijken en vernieuwen van bestaande curricula en het 
ontwikkelen van nieuw onderwijs, aan docentprofessionalisering en aan de wissel-
werking met het werkveld en de maatschappelijke omgeving. Hiermee functioneert 
het lectoraat als een vanzelfsprekend én schurend onderdeel van de Faculteit van de 
Kunsten van Zuyd.

Het onderzoek van het Lectoraat AOK richt zich op twee actuele kernthema’s: ar-
tistiek onderzoek en engagement in de kunsten. Oftewel: Wat betekent het als we 
zeggen dat kunstenaars kennis maken? En, hoe wordt kunst relevant? Het lectoraat 
onderzoekt deze vragen vanuit een antropologische en praktisch-filosofische grond-
houding. Dit betekent dat het lectoraat niet alleen kijkt naar kunstpraktijken, maar 
er ook aan deelneemt. Hiermee stimuleert AOK werk dat de rijkdom toont die ver-
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borgen ligt tussen oppositionele clichés over kunst, samenleving, politiek, wetenschap en 
onderzoek. Het onderzoek dat bij het lectoraat plaatsvindt, is dus geen leunstoel-exercitie, 
maar vindt plaats in en met praktijken: kunstpraktijken, onderwijspraktijken, maatschap-
pelijke praktijken en zogenaamde onderzoeksateliers. 

Het Lectoraat AOK ontwikkelt artistiek onderzoek als een vorm van experimentele en in-
tieme etnografie, waarin de systematische ontvankelijkheid voor de wereld centraal staat. 
In deze visie is de onderzoeker zelf zijn of haar eigen instrument. Door het beoefenen van 
artistiek onderzoek traint hij of zij onderzoeksvaardigheden als het documenteren, positi-
oneren, en het deelbaar en betwistbaar maken van eigen werk en het werkproces. Op deze 
manier kalibreert de onderzoeker zijn of haar gevoeligheid voor de eigen werkwijze, het 
werkveld, de kunstdiscipline, en de wereld om haar heen. 

Naast artistiek onderzoek richt het Lectoraat AOK zich op engagement in de kunsten. Het 
legitimeren van de relevantie van artistieke prakijken in het publieke domein wordt steeds 
belangrijker — ook als kunstenaars ervoor kiezen om juist irrelevant of onmaatschappelijk 
werk te maken. Maar wat maakt kunst nu geëngageerd? En wanneer is geëngageerde kunst 
goed en voor wie? Lectoraat-onderzoek rondom engagement wil de relaties tussen maat-
schappelijke ontwikkelingen en het functioneren van de kunsten begrijpen. Daarnaast 
wil dit onderzoek niet-reductionistische manieren ontwikkelen waarmee kunstenaars 
en kunst instellingen maatschappelijk relevant werk kunnen maken dat tegelijkertijd ook 
artis tiek relevant is. 1 

1 Voor grondvestende teksten van het Lectoraat AOK, zie bijvoorbeeld, Benschop (2009, 2014, 2015), Benschop et al. 
(2014), Peters (2009) en Peters et al. (2013). Zie daarnaast voor meer informatie: lectoraataok.nl.
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Het eerste onderzoeksatelier is achter de rug, het is tijd om het werk van de studenten te 
beoordelen. In de werkplaats staat alles wat de studenten in het afgelopen blok hebben 
gemaakt, uitgestald op tafels, op de grond, aan mobiele wanden. Elke student krijgt de 
gelegenheid om over het tentoongestelde werk te vertellen. De aanwezige docenten stel-
len vragen over keuzes, materialen, processen. Dan gaat de groep weer verder naar de 
volgende student. Dit is een hele andere vorm van beoordelen dan ik gewend ben. Waar ik 
normaal gesproken alleen aan een bureau met een rode pen en een lijst eindcriteria essays 
nakijk en scoor, loop ik nu samen met anderen in een ruimte en kijk ik naar werken, raak ik 
ze aan, stel ik een vraag. 

We komen aan bij Djillie Roes, een studente die ik herken van mijn allereerste les. Op ta-
fel ligt een reeks sieraden van een zilverachtig materiaal. Roes presenteert haar werk wat 
hakkelend, maakt een verlegen en teruggetrokken indruk. Maar waar zij zelf maar weinig 
woorden heeft, spreken de objecten die zij heeft gemaakt boekdelen. Roes benoemt ze: dit 
is een ooglap, dit is een beugel om je neusgaten te blokkeren, dit is een netje om over je 

Sieraden gemaakt door studente Djillie Roes
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vingertoppen te dragen. Ik zie meteen wat de bedoeling is, ook al is het ontwerp nog ruw. 
De sieraden geven de drager een indruk van hoe het is om deels blind te zijn, om niet te 
kunnen ruiken, om een gevoelloze huid te hebben. Het zijn materiële vertalingen van de 
verhalen van de deelnemers aan mijn onderzoek: verhalen over leven met een zintuigelijke 
beperking.

Voor mij is dit een vorm van fenomenologie, het filosofische kader dat ik ook in mijn eigen 
onderzoek gebruik. Fenomenologie bestudeert de structuur van ervaringen (Husserl 1989, 
Aydin 2007). Het ontsluit hoe mensen allerlei fenomenen — de wereld, het bewustzijn, 
het lichaam — beleven. Daarmee biedt de fenomenologie handvatten om te onderzoe-
ken hoe het is om te leven met een radicaal veranderd gezicht. Wanneer ik fenomenologie 
bedrijf, dan is mijn medium het geschreven woord. Dat van Roes is een tastbaar object. 
Toch stellen de dingen die we maken — wetenschappelijke artikelen, sieraden — hetzelfde 
verschijnsel centraal: de lichamelijke ervaringen die horen bij een zintuigelijke beperking. 

De sieraden blijven natuurlijk sieraden, in die zin dat het objecten zijn die ter versiering op 
het lijf gedragen worden. Tegelijkertijd hebben ze een subtiele onderlaag. Ze onderzoeken 
niet alleen hoe het is om beperkt te zijn, maar maken de ervaringen die hierbij horen toe-
gankelijk voor anderen. Door de sieraden te dragen, of zelfs alleen al door ze te bekijken, 
wordt het mogelijk om aan den levende lijve te ondervinden hoe het is om met een zintui-
gelijke beperking te leven. Hiermee kunnen mensen die gezond en fit zijn een inkijkje krij-
gen in de wereld van iemand wiens lichaam door ziekte en medisch ingrijpen is veranderd. 

Elk sieraad is in feite een gematerialiseerd stukje empathie; een aanrijking, die heel be-
scheiden, net als Roes zelf, een venster opent naar een andere manier van mens-zijn. Zo 
kan er misschien meer begrip ontstaan voor mensen die anders zijn. Het werk van Roes 
past hiermee naadloos in de ‘disability rights movement’: een internationale maatschap-
pelijke beweging dat vanaf 1970 discriminatie en uitsluiting van mensen met een beperking 
aan de kaak stelt (Hoppe, Schippers en Koole 2011, Blume & Hiddema 2010, Meekosha & 
Shuttleworth 2009). Disability activisme op microniveau: dat is wat de sieraden van Roes 
bedrijven.
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STUDENTPORTRET

Djillie Roes
Wanneer je terugdenkt aan het atelier . Wat zijn dan 

de dingen die je herinnert? 

Ik herinner me heel goed dat we verschillende 
kleine verhaaltjes kregen van mensen die Gili 
Yaron had geïnterviewd. Dat maakte indruk op 
me, omdat er veel aspecten in naar voren kwa-

men waar ik als ‘normaal’ mens gewoonlijk niet 
over nadenk, maar die opeens moeilijk of bena-

drukt worden wanneer iemand een prothese heeft. 

Iets dat me ook heel goed is bijgebleven is een opdracht van Ruth Benschop. Ik kan me 
herinneren dat niemand er zin in had omdat we door de stad moesten lopen met op li-
chamelijk gebied iets ‘vreemds’. Een voorbeeld was mank lopen, maar zo had je natuurlijk 
honderd verschillende mogelijkheden. Je moest er in ieder geval niet conventioneel uit-
zien. En dat was voor velen van ons iets dat we niet graag deden. Want dan werd je raar 
aangekeken. Dat was natuurlijk precies de clue van de opdracht; om ons te laten voelen 
hoe het kan zijn om er anders uit te zien dan het standaardbeeld. Zelf had ik tandpasta op 
mijn gezicht gesmeerd. Wat er blijkbaar uitzag als een bepaalde uitslag. Ik kan me goed 
herinneren dat ik mensen voelde kijken en dat ik dit echt niet fijn vond. 

Ondanks dat ik de opdracht op dat moment dus niet super vond, was het wel een goede 
opdracht. Ik realiseerde me erdoor dat het ‘vreemd zijn’ voor ons maar iets tijdelijks was 
maar dat het voor mensen die een prothese dragen de dagelijkse realiteit is.
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Wat vond je moeilijk tijdens het atelier?

Ik vond het moeilijk dat we van vier verschillende mensen input kregen. Met allemaal een 
andere mening en een ander focuspunt. Het is fijn om verschillende inzichten te krijgen. 
Maar ik kan me herinneren dat vooral toen ik het project voor een tweede keer deed, ik 
het gigantisch moeilijk vond om alle input te verwerken. Ik had toen het idee dat iedereen 
aan me trok en iets anders van me wilde. Er ontstond daardoor bij mij geen focuspunt, het 
bleef erg zweven. Beide keren vond ik het moeilijk om alle tekst en gedachten om te zetten 
naar een beeld. 

Wat vond je interessant?

Ik vond het erg interessant dat we les kregen van mensen in een ander vakgebied dan 
kunst en design. Dit bracht andere inzichten en andere informatie. De manier van lesgeven 
werd hierdoor ook anders en dat maakte het interessant. Het was af en toe moeilijk maar 
ook fijn, omdat het anders was dan wat ik gewend was. Ik denk dat iedereen ook hele an-
dere dingen heeft kunnen maken door alle informatie die we hebben gekregen. Normaal 
zou je daar zelf naar op zoek gaan, maar dan zou je heel veel informatie hebben gemist. 

Met welke aspecten van Gili Yaron’s casus ben je aan de slag gegaan?

Vooral met de kleine anekdotes die zij had. Die maakten veel indruk op me omdat daar 
allerlei aspecten in naar voren kwamen die ik nooit verwacht had. 

Waarom denk je dat deze aspecten er voor jou uitsprongen?

Vooral omdat het me verbaasde waar je allemaal over na zou kunnen denken als je een 
prothese hebt. Je kunt je over zoveel dingen zorgen maken. Daardoor dacht ik; ‘waar maak 
ik me in godsnaam druk over?!’. Alle dingen waar ik me zorgen over maakte leken opeens 
niks vergeleken met de dingen waar mensen met een prothese zich zorgen over kunnen 
maken. 

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens je proces?

Tijdens het maken was het in eerste instantie een uitdaging om mijn gedachten in beeld 
uit te werken. Ik heb vaak gigantisch veel theorie en gedachten maar weet die dan soms 
niet om te zetten. Ook was het moeilijk om hetgeen wat ik wilde vertellen over te brengen 
in een object.
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Wat heb je uiteindelijk gemaakt?

Uiteindelijk heb ik drie objecten gemaakt. Met als doel om de ‘gewone’ mens te laten voe-
len hoe het kan zijn om een prothese te dragen. De objecten intervenieerden in de waar-
neming en tastzin. Bij de drager werden verschillende zintuigen beïnvloed. Het waren sie-
raden als protheses voor mensen die geen prothese nodig hebben. Zo had ik bijvoorbeeld 
een neusobject, waar de luchttoevoer werd geminimaliseerd. Met als gevolg dat je minder 
gaat ruiken. En tegelijkertijd voel je het koude metaal tegen je neus enzovoort. Dit kan weer 
voor een ongemakkelijk gevoel zorgen. 

Bij de objecten had ik ook een korte enquête gemaakt voor de drager. Hierin stond hoe het 
object te dragen. Maar hierin vroeg ik ook de objecten te scoren op een schaal van een tot 
vijf. Bijvoorbeeld met vragen als: ‘Heeft het neus-object invloed op uw ademhaling?’. Zo 
had elk object meerdere vragen, zodat mensen ook beter gingen nadenken over wat ze 
erbij voelden.

Zo terugkijkend, wat heeft deelname aan het atelier jou dan gebracht?

Vooral nieuwe inzichten en informatie. Het was een totaal andere manier van les krijgen en 
dingen benaderen. En dat was verfrissend.
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PRAKTIJKOPDRACHT

Maak een poster
De studenten kregen de opdracht om een A3-poster te maken van hun project en ver-
beeldingen die hier deel van uitmaakten. Het was de bedoeling dat hun thema en onder-
zoeksvraag-in-wording hierbij centraal zouden staan. Tijdens het eerste gezamenlijke be-
oordelingsmoment halverwege het atelier, presenteerde iedere student deze poster aan 
docenten en medestudenten.

Poster, Marleen Boot
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Poster, Ghislaine Ortmans
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Twee movie-stills uit een opname waarin Martine de Rooij studente Pia Walter, mode-ontwerper, volgt  
terwijl ze vertelt over haar werkmethoden. Boven: Walter toont een reeks silhouttes opgebouwd rondom een  
croquis. Onder: De lichttafel.
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Als docent en antropoloog bezocht ik de werkplekken van alle studenten die deelnamen 
aan het onderzoeksatelier. Ik was nieuwsgierig naar hun dagelijkse praktijken. Als master 
in de antropologie maar pionier in het artistiek onderzoek leken methoden me de meest 
waarschijnlijke ‘plek’ waar artistiek onderzoek en (sociaal) wetenschappelijk onderzoek 
elkaar zouden raken.

Op een dag sta ik aan de werktafel van ontwerper-in-opleiding Pia Walter terwijl ze vertelt 
over haar werk. Ze toont me onder andere foto-collage’s, enkele materiaalproeven en haar 
procesboek en documentatie. In de eerste tien minuten van onze ontmoeting komen er 
minstens drie vaktermen voorbij: silhoutte, moulage en croquis. Silhouettes zijn de bui-
tenlijnen van een kledingstuk, moulage is een ontwerptechniek waarbij stof direct op de 
paspop wordt gedrapeerd en een croquis is een snelle losse schets van een mensfiguur 
met kleding, zo leer ik. In de documentatie van Walter vind ik de volgende beschrijving:

Moulage is one of the most important ways to create a new, exciting 
shape or silhouette in a piece of clothing. For me, it works out best 
not starting with a huge cloth of fabric, but starting off with existing 
pieces of clothing that I during the process connect and drop into 
new pieces, I cut them open, sew them together, tie them, etc. (…) 
Every time I feel like I am ‘done’ with a moulage, I take photos of it 
from all sides. (…) After a while when I have accumulated some pho-
tos, I print them, go to the light table and trace their rough outlines, 
often without details. Then I start to put different outlines on top of 
each other, mirroring them, and arranging them around a croquis. I 
leave out some lines, blow some lines up, add some details I left out 
in an earlier arrangement. I just try out different things, until I have 
around 50 different ones. (Procesboek, Walter 2017)

Walter’s methode van mouleren, zoals ze hierboven beschrijft, is enerzijds een standaard 
techniek en anderzijds is het een werkwijze die ze door de jaren heen op minitieuze wijze 
heeft aangepast zodat deze haar goed past. De methode is productief geworden op een 
manier die haar bevalt.

Het is me duidelijk dat dit voor Walter gesneden koek is. Voor mij zijn het echter vreemde 
praktijken en ook zijn het voorbeelden uit de talloze werkwijzen die ontwerpers kennen 
en dagelijks ontwikkelen. De kennisbasis, voelbaar aan de werktafels en in de werkplaat-
sen van de kunstacademie, is gigantisch. Elke blik die ik laat vallen op een ontwerp- of 
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techniekles toont een arsenaal aan mij nog onbekende methoden en technieken die grote 
vakkennis vereisen en die ook regelmatig door individuele ontwerpers worden aangepast. 
Mijn gevoel zegt me: this is the place to be. Hier wordt onderzocht, vernieuwt, gemaakt.

In de sociale wetenschappen is een methode een techniek waarmee je data verzamelt. En 
data zijn collecties van fragmenten uit de ‘werkelijkheid’,  zoals een verzameling uitspraken, 
metingen of observaties. Een methode kan een interview zijn, een enquête of het doen van 
een experiment (Bryman 2004). Of zoals een antropoloog doet, ‘het veld ingaan’ en mee-
doen in de praktijken die interessant gevonden worden. Een antropoloog maakt gebruik 
van haar observatievermogen en beschrijft, tekent, filmt of fotografeert de wereld van haar 
interesse om zo tot een verzameling fragmenten te komen. Een basis van waaruit ze gaat 
redeneren en schrijven over die wereld.1

Methoden zijn — in die sociale wetenschappen — systematische handigheden om uit de 
complexe, volle werkelijkheid voor je neus, een regelmatigheid te ‘ontdekken’. Maar zijn 
methoden inderdaad slechts manieren om de werkelijkheid te filteren, achterhalen of de-
tecteren? John Law, een prominent denker uit het veld van wetenschap en technologie 
studies beweert iets anders, hij zegt: “Methods don’t just describe social realities but also 
help to create them” (Law 2004). Dit is een interessant punt, vooral voor de samenkomst 
van wetenschap en kunst. 

Want hoe verschillend of gelijk zijn de methoden uit de wetenschap en de kunst? Kunnen 
we volhouden te zeggen dat de wetenschap de wereld slechts beschrijft of verklaart, ter-
wijl de kunst haar zou (her)scheppen? Mode-ontwerper Walter gebruikt hier een methode 
waarmee zij uit de werkelijkheid voor haar neus (oude kledingstukken) nieuwe ordeningen 
aanbrengt (ontwerpen). En antropoloog De Rooij gebruikt hier een methode (beschrij-
vingen van designers aan het werk) waarmee ze nieuwe ordeningen aanbrengt (manieren 
om naar onderzoek te kijken). Zijn beide methoden — hier zo symmetrisch opgeschreven — 
ook daadwerkelijk gelijk aan elkaar? En zo niet, wat zijn dan de verschillen?

1 Zie het boekje Observing + documenting: A short course exploring the intersections between artistic research and ethno-
graphic methodologies van Anna Harris (2016) voor meer informatie over de productieve spanningen en mogelijkheden 
van etnografische en artistieke onderzoekspraktijken.
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Documentatiebeeld van een materiaalproef, uit het onderzoeksboek van Rachelle Hornesch
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Vloeibare latex dringt zich in de diepe groeven van een gedroogde 
paddenstoel. Vier uur later, als je bezig bent de latex er weer af te 
krijgen — de paddenstoel dient namelijk als gietmal — zal blijken 
dat het lastig is het spul ongescheurd weer uit de diepe structuur 
te peuteren. De paddestoel zuigt de latex op en vermengt zich 
met zijn bezoeker. Dat is niet handig en ook niet mooi. Dus je gaat 
aan de slag met die diepte en met loslaatbaarheid. Je zoekt een 
oplossing die bij het beeld in je hoofd past en technisch mogelijk 
is. Een tussenlaag moet uitkomst bieden, blanke lak. Dat vraagt 
om extra proefjes. Teveel lak en de structuur verdwijnt, te weinig 
en de structuur blijft te ruig. En zo experimenteer je verder tot de 
tot-mal-gedroogde-paddestoel een gereedschap is dat precies zijn 
werk doet. (Veldnotitie, De Rooij 2017)

Dit alles wordt mij duidelijk tijdens een gesprek met studente Rachelle Hornesch. Hornesch 
maakte het werk ‘Reflection of light’, een sieraad geïnspireerd op aangetaste huid en licht 
(zie pagina 56). Ik kan haar duidelijk maken dat dit geëxperimenteer met materialen (la-
tex, puff inkt en krimpfolie) interessant onderzoek is. Het met de föhn — haar favoriete 
gereedschap — drogen van de latex in de keuken thuis. Het gebruik van de gedroogde 
paddestoelen uit een vorig project. Het is voelbaar dat er tijdens die experimenten zaken 
worden uitgezocht die er voor deze maker toe doen. Ze neemt de tijd om proeven te doen, 
dingen uit te proberen. Ze heeft verwachtingen en trekt conclusies. De keuken thuis heeft 
voor haar de condities van een ‘goed’ atelier. 

In dat gesprek valt een kwartje, bij haar maar ook bij mij. Dat dat het onderzoek is waar ik 
nieuwsgierig naar ben. Onderzoek dat ontstaat uit het werken en experimenteren met ma-
terialen en technieken. De micro-processen ervan. Doordat Hornesch haar proces nauw-
gezet heeft gedocumenteerd wordt duidelijk hoe de proeven voortdurend aanwijzingen 
geven over het beeld dat ze neer wil zetten. Het eindwerk dat Hornesch produceert en het 
soort maker die zij is, manifesteren zich in dat maken. De experimenten geven voortdurend 
informatie, over hoe het licht door gedroogde latex valt bijvoorbeeld. Vervolgens is het een 
zoektocht naar de juiste dikte en structuur van het materiaal in interactie met dat licht. Het 
is een door-en-door proefondervindelijk zoeken en maken. En in samenhang daarmee ook 
denken, verbeelden, conclusies trekken. 

REFLECTIE    Groef    Martine de rooij54



In haar documentatie en reflecties wordt duidelijk dat door Hornesch’s bezigheden zowel 
de paddestoel als de latex als haar idee van het sieraad, transformeren. De materialen, 
zowel fysiek als mentaal, bewegen naar elkaar toe, beantwoorden elkaar. En ook Hornesch 
past zich aan, speelt met duur, kracht, materiaal en gereedschap. Dit ‘afstemmen’ is wat 
antropoloog Tim Ingold (2013, 105-108) ook wel ‘correspondentie’ noemt. De wederzijdse 
reacties van materiaal, idee, gereedschap en maker kunnen gezien worden als een vorm 
van denken. Ingold noemt het ‘co-operating with one’s work’. Het is doenend-denken waar-
bij de voortdurende en gelijkwaardige dialoog tussen ideeën, materialen en gereedschap-
pen centraal staat.

Het werk van Hornesch geeft me als antropoloog en onderzoeker stof tot nadenken; over 
wat ‘kennis’ en ‘denken’ ook alweer voor dingen zijn. En ook wat het voor dingen kunnen 
zijn of worden binnen artistieke praktijken.
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De vraag of artistiek onderzoek de kunsten fundamenteel kan of zal veranderen blijft een 
open vraag, net zoals de vraag of dit noodzakelijk is. Wat wel gezegd en beantwoord kan 
worden naar aanleiding van dit onderzoeksatelier is dat het toepassen van meer reflectie 
en theorie in de werkprocessen van ontwerpstudenten kan bijdragen aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. Het kan verandering brengen in de eigen inzichten en hiermee in het werk 
dat ze maken. De wijze waarop studenten tijdens het project hebben gereflecteerd op de 
manier waarop ze onderzoek doen resulteerde inderdaad in nieuwe werkwijzen en experi-
menten. Experimenten die verder gaan dan het ‘toevallig’ verbinden van bijvoorbeeld ma-
teriaal en techniek, of gebruik van materialen die men al voorhanden heeft. De studenten 
keken veel bewuster naar de eigenschappen en kwaliteiten van mogelijk toe te passen 
materialen. Ze leerden om mogelijke technieken te bevragen, zowel de inhoud als het ge-
bruik ervan. De verkregen nieuwe kennis en vaardigheden werden toegepast om keuzes te 
maken die het werk ten goede komen, verscherpen en leesbaar maken. 

Tijdens een van de feedbackmomenten laten sommige studenten ons materiaalstudies 
zien die ons weten te verrassen door hun gelaagdheid. Zowel letterlijk als beeldend. De 
onderzoeksvragen die zij zichzelf stellen worden beantwoord door vaak prachtige tactiele, 
poëtische en verhalende materiaalexperimenten. Zo laat Laura van der Spoel zien dat zij 
door te experimenteren met diverse printtechnieken in staat is om een gevoel van afkeer 
maar tegelijkertijd ook nieuwsgierigheid op te roepen. De verwondering over de authen-
tieke hantering van het materiaal en mogelijke toepassingen die wij als begeleiders hierin 
zien brengt ons in vervoering. Het daadkrachtige gebruik van materialen en vormen sterkt 
sommige studenten in hun uitspraken en vermogen om concepten te vertalen naar tast-
bare ‘taal’. Dit is bijvoorbeeld ook te zien in het werk van Nathan Klein, die door zijn keuze 
voor een koppeling van vorm en lichaam laat zien dat hij een nieuwe manier van commu-
niceren weet te realiseren (zie pagina 104).

Door een project als dit onderzoeksatelier worden ontwerpers in staat gesteld om datgene 
waar Maastricht bekend om staat, namelijk ‘artistiek vakmanschap’, te verfijnen en naar 
een hoger niveau te tillen. Ontwerpstudenten van onze academie kunnen zich daardoor 
onderscheiden en sterker profileren in het werkveld.



Laura van der Spoel, ‘Beauty of Scars’, eindwerk

In research in and through artistic practice, the concepts of know-
ledge, meaning and sense are closely interwoven. The discursive, 
verbal component of research is important in gaining insight into 
and examining this knowledge. Research in art is characterized by 
interaction with artistic practice: it is an inseparable part of the work 
of the artist. With research in art (as opposed to research about art, 
such as art history, for instance) there is no set goal or expected 
result, any more than there are predetermined general procedures. 
The outcome of the research is completely open. This openness is a 
condition for conducting research in art and design. (bron: PhDArts)  1

Zoals het citaat hierboven laat zien, wordt hiermee het idee of beeld ontkracht dat artistiek 
onderzoek altijd zou moeten leiden tot een eindproduct zoals wij dit denken te kennen. 
Artistiek onderzoek leidt naar mijn idee juist tot mentale ruimte waardoor ontwerpers in 
staat worden gesteld om buiten de soms zo vastgelegde paden te wandelen en acteren.

1 PhDArts is een internationaal doctoraatsprogramma in kunst en ontwerp, georganiseerd door de Academy of Creative 
and Performing Arts van de Universiteit Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag.
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IN HET KORT

De Maastricht 
Academy of Fine 
Arts and Design
De Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) wordt gevormd door de ba-
cheloropleidingen Autonome Beeldende Kunst (Fine Arts) en Vormgeving (Design), 
waar ca 160 studenten studeren. 

De bachelor Vormgeving kent drie afstudeerrichtingen: Body — waar lichaam gere-
lateerde producten centraal staan, zoals kleding en accessoires; Object — waar het 
gaat over dingen die zijn gerelateerd aan de ruimte, zoals meubels, gebruiksvoor-
werpen en op zichzelf staande 3D-vormen; en Material - met een focus op materialen 
die leiden tot nieuwe toepassingen waarbij het materiaal leidend is, zoals digital, 
smart and soft materials

MAFAD is gelegen aan het Herdenkingsplein in het historische centrum van Maas-
tricht en is gehuisvest in een uniek gebouw van de Heerlense architect Wiel Arets 
en in het ernaast gelegen studiogebouw van Cuyper. Door de centrale ligging in de 
Euregio is MAFAD een kunstinstelling met een internationaal profiel.

MAFAD beschikt over excellente studiofaciliteiten en hoogwaardige werkplaatsen. 
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MAFAD staat voor een persoonlijk, flexibel en open kunstonderwijs in een non-hiërarchi-
sche leeromgeving. Autonome attitudes, interdisciplinaire netwerken, debat en hetero-
gene samenwerking worden gestimuleerd. De ‘learning community’ als didactisch model 
staat voor het gezamenlijk en gelijkwaardig delen van kennis waarin expertise uit elke rich-
ting kan komen: van student en docent, extern en intern. 

MAFAD stelt de student in staat zich te ontwikkelen tot kunstenaar of vormgever met een 
sterke eigen artistieke visie. De studenten van MAFAD zijn nieuwsgierig, proactief en be-
trokken. Bij MAFAD is de student auteur van zijn/haar eigen leeromgeving. De student leert 
al onderzoekend zelf vorm en inhoud te geven aan de studie en de toekomstige beroeps-
praktijk. 

Samen met de academie leert de student de eigen artistieke motivaties, persoonlijke 
drijfveren en/of maatschappelijke urgenties te onderzoeken en te benoemen. De student 
vormt een eigen artistiek standpunt waarmee betekenisvolle objecten, processen en pro-
ducten kunnen worden ontwikkeld. De Academie is daarbij niet alleen een opleiding, maar 
ook een plaats waar je zelfstandig en in teamverband kunt werken

MAFAD is onderdeel van de Faculteit van de Kunsten Maastricht en Zuyd Hogeschool. 
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PRAKTIJKOPDRACHT

Maak een tijdlijn
Tijdens de eerste editie van het atelier kregen de studenten de opdracht om een tijdlijn 
van hun project te maken. Het doel was om hen een overzicht te laten genereren van het 
tijdverloop van het gehele proces. Daarnaast zorgde de opdracht ervoor dat de studenten 
hun project gingen analyseren: welke aspecten zijn erin aanwezig en hoe verhouden deze 
zich tot elkaar? 

De tijdlijn bestaat grofweg uit vier onderdelen:

1. Voorgeschiedenis van je maaktraject
Herkomst van je materialen, concepten en ideeen. Plus de belangrijke aspecten van 
je eigen maakgeschiedenis: oftewel de sleutelmomenten die geleid hebben tot je 
positie nu. 

2. Planning van nu tot eind-beoordeling
Wat ga je verder onderzoeken en maken? Hoe ga je dat doen? Welke aspecten zijn 
nog onderbelicht en moet je dus verder onderzoeken/aan werken, materiaal onder-
zoek, studies et cetera.

3. Gefantaseerd toekomstbeeld
Waar gaat je product naar toe, afzet-markt, expositieruimte, prullenbak? 
Wie gebruikt/koopt het? Hoe? 

4. De aspecten ‘abstract-concreet’
Abstract: concepten, relevantie, je maatschappij-kritiek, je idealen, welk effect moet 
je product teweegbrengen, theorie & weerwoord. Concreet: materiaalstudies, expe-
rimenten, concrete situaties, observaties, casussen, specifieke ziektes, problemen, 
gezichten, situaties, vergelijkingen.
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Tijdlijn van Miri Harig
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Documenteren
Ruth Benschop

RE
FL

EC
TI

E

64



Ruth Benschop bekijkt de bijsluiter van Jessica den Hartog (uit eigen archief)

Screenshot van e-mail van Jessica den Hartog over haar documentatie
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In artistiek onderzoek wordt vaak aandacht besteed aan documentatie. In klassieke artis-
tieke praktijken, is het juist belangrijk om geen aandacht te besteden aan hoe een werk 
tot stand is gekomen. Dat moet, nee dat mag geen deel uitmaken van de esthetische be-
schouwing en waardering van het werk zelf. Het doet niet ter zake. In artistiek onderzoek 
worden werk- en maakprocessen juist bewaard en getoond. Daarin lijkt het een beetje op 
wetenschappelijk onderzoek. In wetenschappelijk werk is de methode, zo wordt gezegd, 
belangrijk omdat deze garandeert dat de uitkomst van het onderzoek betrouwbaar is. We 
willen betrouwbaar onderzoek, omdat we het medicijn dat gemaakt wordt veilig willen 
kunnen gebruiken, bijvoorbeeld.

In plaats van vanuit mijn stoel hard na te denken over de vraag naar documentatie in artis-
tiek onderzoek, wend ik me tot een voorbeeld. Want wat wil het geval:

Dat is grappig. Jessica den Hartog, een van de studenten die deelnam aan onderzoeks-
atelier Inter/Face, maakte werk dat ze zelf een “sociaal medicijn” noemt.1 Ze maakte een 
soort spel dat door familieleden of dierbaren gespeeld kon worden en waarmee ze met 
elkaar in gesprek konden raken over gevoelige onderwerpen zoals ziekte, pijn of sterfelijk-
heid. Bij het spel maakte ze een bijsluiter waarin ze uitlegde hoe het spel werkte, maar ook 
hoe ze ertoe was gekomen. De bijsluiter was de vorm waarin ze haar documentatieproces 
openbaar maakte.

Wat is dat nou, die bijsluiter? Hij doet eigenlijk een beetje van alles wat.

De bijsluiter was onderdeel van het werk zelf. Het werd getoond tijdens de kleine eind-
tentoonstelling waarmee de studenten hun project afsloten. Spel en bijsluiter werden 
gezamenlijk getoond. De bijsluiter was nadrukkelijk geen commentaartekst, zoals een 
galerietekst, artist statement of catalogusbijdrage. Als bijsluiter was het een natuurlijk en 
vanzelfsprekend onderdeel van het sociale medicijn dat Den Hartog had gemaakt. 

De keuze om een bijsluiter te maken, zorgde ervoor dat Den Hartog strenge keuzes moest 
maken wat erin op te nemen en op welke manier ze dat kon doen. Daarnaast toonde het 
een deel van Den Hartog’s werkproces. Het gaf inzicht in de manieren waarop zij tot haar 
spel-met-bijsluiter was gekomen, maar het was geen betrouwbaarheidstoets. Bovendien 
streefde de bijsluiter op geen enkele manier naar volledigheid. Heel anders dan bij “echte” 
medicijnen, waar de bijsluiter juist ook geruststelt en garanties geeft. De lezer kreeg eerder 
een beeld van de betrokken en aandachtige manier waarop Den Hartog inhoudelijk aan 

1 Zie https://jessicadenhartog.nl/portfolio-item/sharing-and-caring
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dit onderzoeks- en maakproject had gewerkt.2 De documentatie van en reflectie op haar 
methode ging vooral over hoe ze geleerd had over hoe mensen zich voelen en gedragen 
in ziekenhuizen, bij ziekte en pijn. Het liet zien hoe ze zich ontvankelijk had gemaakt (Ben-
schop 2015) voor medische praktijken en de manier waarop patiënten die ervaren. 

De bijsluiter was tenslotte niet alleen onderdeel van het artistieke werk dat werd getoond. 
Het was ook niet enkel de ontsluiting van het werkproces van de maker. De bijsluiter was 
ook een aanzwengelaar. Als bijsluiter instrueerde het namelijk de potentiele speler hoe 
het spel te spelen. Daarmee rammelde het spel met de documentatievorm zowel aan ons 
standaard idee van een tentoonstelling en de rol van de bezoeker, als aan ons standaard 
idee over onderzoeksmethoden en hoe, waar en waarom we die tegenkomen. 

Tijdens de evaluatie van Den Hartog’s werk probeerden we als docenten consequent met 
haar voorstel mee te denken. We vroegen of ze haar werk ook op andere plaatsen publiek 
zou kunnen maken. Als ze haar eigen werk nog serieuzer zou nemen, waar zouden het 
spel en de bijsluiter dan geplaatst moeten worden? Of, met andere woorden: Wat zou een 
geëigende context zijn voor haar werk vanuit de ontwikkelde logica van sociaal medicijn 
met bijsluiter? En gegeven dat de documentatie een bijsluiter is geworden: Wat is de ma-
nier waarop jij vindt dat deze het best getoond kan worden? Wat doe je eigenlijk met een 
bijsluiter….?

Mooi als de documentatie zelf die vragen oproept.

2 Ik noem dit een “substantive detour” (Benschop in Coumans et al. 2018). Documentatie en reflectie op maakprocessen 
in artistiek onderzoek gaan alleen over methode, proces, procedure om dienstbaar te zijn aan het gevoelig raken voor 
de kwestie waar het artistiek onderzoek zich mee bezig houdt.
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Een feedbackmoment. Studente Leonie Luger presenteert haar ontwerp-in-wording aan 
een aantal docenten, waaronder ik. Het is een mensenvinger gegoten in zilverkleurig me-
taal. Luger heeft de vinger gemaakt, vertelt ze, nadat ze is gegrepen door de zin “staring be-
comes a starer’s quest to know and a staree’s opportunity to be known” (Garland-Thomson 
2009, 15). Deze zin komt uit het boek Staring: How we look (2009) van Rosemarie Garland- 
Thomson, een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van ‘disability studies’. Hierin 
verkent Garland-Thomson verschillende manieren waarop er naar mensen met een afwij-
kend uiterlijk gekeken wordt. Staren is daar één van.

Luger wil het vingertje verwerken in een dartpistool, om zo in te zoomen op het nawijzen 
dat staargedrag soms vergezelt. Ze is uiteindelijk van plan meerdere vingers te gieten, die 
meerdere gebaren uitbeelden. Ik ben meteen enthousiast; dit project verbeeldt — letter-
lijk — treffend hoe confronterend staren kan zijn. Met z’n allen bespreken we verschillende 
manieren van schieten, bijvoorbeeld met een katapult of boog. We brainstormen over be-
tekenisvolle vingers die ze zou kunnen maken. En we vragen hoe Luger de vinger uiteinde-
lijk wil presenteren. Ze denkt zelf aan een video of fotocollage die verbeeldt hoe de vinger 
geschoten wordt en iemand raakt. Of misschien is een performance wel beter. 

Een reeks gegoten vingers, zo merk ik in het gesprek op, kan worden opgevat als een stu-
die naar het fenomeen ‘vingergebaren’. Voor mij is dit weer fenomenologie, net als bij de 
sieraden van Djillie Roes (pagina 41). In Luger’s werk gaat het echter niet om het lichaam 
dat waarneemt, maar om het lichaam zoals het van buitenaf wordt waargenomen, dat een 
visueel object is voor de ander. 

Voor existentiefilosoof Jean-Paul Sartre staat de visuele interactie tussen zelf en ander in 
het teken van schaamte en objectivering (Sartre 2007). Garland-Thomson schrijft echter 
dat het gestaar dat mensen met een afwijkend uiterlijk ten dele valt meer kan doen dan 
hen te kijk zetten. Staren kan ook uitmonden in een uitnodiging. Het kan een aanleiding 
vormen voor een gesprek, de eerste stap zijn richting nieuwe vormen van samenzijn. Een 
blik kan zo erkenning met zich mee brengen (Garland-Thomson 2009, 10, 87). 

Maar wanneer is kijken een vorm van uitsluiting, en wanneer brengt het mensen respectvol 
samen? Luger’s werk gaat wat mij betreft om deze in wezen ethische vraag. Interessanter 
nog: door te onderzoeken wat vingers hierin doen, biedt Luger een fris nieuw perspectief 
op deze vraag. Een opgeheven vinger kan verbieden, de les lezen, beschamen, stilte opleg-
gen. Een gebogen vinger kan nader wenken, uitnodigen. Vingers kunnen afstand schep-
pen, maar ook nabijheid. 
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Luger’s artistieke onderzoek kan vingergebaren heel precies analyseren door ze te isoleren, 
uiteen te rafelen, hun effect uit te vergroten. En dat op een manier die anders is dan via 
tekst. Het wijzende vingertje maakt op een elegante en indringende manier meteen voel-
baar waar Garland-Thomson een heel boek aan woorden voor nodig heeft. Bovendien: 
om de betekenis van wijzende vingers echt te kunnen begrijpen moet je ze kunnen zien, 
voelen. Dan moet je deelnemen aan de situatie die in het nawijzen tot stand komt. Een 
feitelijke beschrijving is niet genoeg. In de performance die Luger wil maken raken het vin-
gertje, de wijzer, de aangewezene, en de toeschouwer onmiddellijk met elkaar verwikkeld. 
Dit is weten vanuit het meebeleven, een vorm van kennis die ervaringen niet beschrijft of 
analyseert, maar ze direct mobiliseert. 

Het vingertje is in mijn ogen een verkenning van wijsgierige thema’s als objectivering, uit-
sluiting, dialoog en erkenning. Net als het werk van Sartre, Garland-Thomson en mijn ei-
gen, empirisch-filosofische onderzoek. Maar Luger werkt deze thema’s op haar eigen wijze 
uit, via de middelen — methoden, materialen, perspectieven — die zij als ontwerper in huis 
heeft. Ik leer hiervan dat artistiek onderzoek filosofie kan bedrijven op een manier die veel 
directer en toegankelijker is dan academische verhandelingen. Luger’s vingertje vermijdt 
moeilijke termen of ingewikkelde conceptuele constructies, en juist daarom maakt het de 
ethische dilemma’s die samenhangen met staren en wijzen zo pijnlijk tastbaar. 

Om iets te snappen van wat hier gebeurt hoef je geen filosofie te hebben gestudeerd. Toch 
kan de feedback van een filosoof — mijn feedback — Luger wel verder brengen. Het kan 
haar nieuwe perspectieven bieden op haar eigen werk, door bijvoorbeeld te wijzen op de 
ethische lagen die erin besloten liggen. Hiermee wordt het voor Luger mogelijk om nog 
scherper, nog meer doelbewust, de morele spanningen te thematiseren die in het nawijzen 
ontstaan. Een filosoof kan zo woorden aanreiken die het maakproces aanjagen. En achter-
af kan zij, zoals ik in dit stukje doe, heel precies articuleren wat er gebeurt in de performan-
ce die uit dit maakproces voortvloeit.
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STUDENTPORTRET

Leonie Luger
Wanneer je terugdenkt aan het atelier . Wat zijn dan 

de dingen die je je herinnert?

Het fijne overleg, de nieuwe gezichten en de tijd 
om eens wat dieper op dingen in te gaan. Ik vond 
het een zwaar onderwerp maar toch erg interes-
sant, vooral na het dagje in België bij de prothe-

seboer. Ik had het gevoel dat jullie echt de tijd en 
geduld met ons hadden waardoor je je begrepen 

en gerespecteerd voelde.

Wat vond je moeilijk tijdens het atelier?

Om er naast het tekstuele verslag en alle indrukken iets visueels bij te maken. Ik wilde de 
beladenheid van het onderwerp afhalen en iets maken waarmee in het dagelijks leven 
eens aandacht besteed werd aan het ‘mensen bekijken en bekeken worden’.

Wat vond je interessant?

Om mensen met een prothese hetzelfde te behandelen en te zien als mensen zonder pro-
these. Je verplaatsen in hoe een persoon met prothese zich in de wachtkamer bij de pro-
theseboer moet voelen. En ook hoe ik me daarbij voelde.

Met welke aspecten van Gili Yaron’s casus ben je aan de slag gegaan?

Met de persoonlijke verhalen van de personen met prothese. Deze verhalen hadden erg 
veel impact op mij.

72



Waarom denk je dat deze aspecten er voor jou uitsprongen?

Niemand wil veroorzaken dat een ander zich ongemakkelijk gaat voelen, en ook wil je dat 
zelf niet ervaren. Daarom heb ik daar juist op ingespeeld. Mijn werk zegt, ga het contact en 
de confrontatie aan.

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens je proces?

Omdat ik het wassen model van de wijsvinger moest uitbesteden vanwege machinegebrek 
op de academie, was het erg spannend hoe gedetailleerd deze eruit zou komen. Daarnaast 
heb ik er een schietmechanisme aan vast gemaakt, het was een lange zoektocht naar de 
meest bescheiden oplossing die ook daadwerkelijk zou werken.

Wat heb je uiteindelijk gemaakt?

Een mal van zilver die alleen ik om mijn wijsvinger kan schuiven met daaraan een schiet-
mechanisme waarmee je een zilveren pijltje met zuignapje op degene die je aankijkt/aan-
staart afschiet, de confrontatie daarmee niet uit de weg gaat. Een van de twee personen 
heeft in deze situatie een prothese.

Zo terugkijkend, wat heeft deelname aan het atelier jou dan gebracht?

Langer onderzoek en veel overleg en feedback heeft voor mij, bij deze opdracht, positief 
uitgepakt. Je kreeg ruimte om verschillende kanten op te gaan. En dat bracht verrassende 
resultaten.

Leonie Luger, ‘Shoot Me’, eindwerk

73Leonie Luger    STUDENTPORTRET



Zilver
Ruth Benschop

RE
FL

EC
TI

E

74



Opmerking van ontwerpdocent Jeroen Wand, aangehaald door onderzoeker Ties van de Werff tijdens de 
studie dag van het Lectoraat AOK: Onderzoeksateliers in de praktijk, op dinsdag 7 juni 2016, Herdenkings-
plein.
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Critici van artistiek onderzoek waarschuwen er soms voor dat we van kunstenaars, kunst-
theoretici maken. Of een soort academici. Artistiek onderzoek zou van kunstenaars veel 
te veel de exegeten van hun eigen werk maken. Tim Ingold is antropoloog en heeft een 
vergelijkbare waarschuwing:

The second problem that Foster identifies is this one of putting 
everything in its context. (…) It is effectively putting people to bed, 
like when an unruly child who is supposed to be going to bed at night 
and refuses to go to bed and keeps jumping about and waving his 
arms around and demanding attention, and saying ‘get back into 
your proper context and go to sleep’. Actually this putting things in 
their context is a form of somnambulism. It is a way of removing 
people, things, deeds, sayings from presence, so you no longer have 
to confront them directly. You no longer have to listen and learn. You 
say ‘o.k. you’re ticked off, you’re now understood’. Contextualising 
is a way, not of putting things forth but referring them back to what 
Alfred Gell, with whom I’m always in disagreement, calls the com-
plex intentionalities which are supposed to have motivated their 
production. So that the artist joins with the critic and the historian 
to provide an interpretative context, marking things out with the im-
primatur of their special creativity or expertise and then appointing 
themselves to the task of lifting the veil on this to a public whose sen-
se of intellectual inferiority is thereby reproduced. So, visitors come 
back from the galleries knowing everything there possibly is to know 
about the works of art they’d seen -who made them, in what context, 
why, what their influences were and so on and so forth- without ever 
having experienced the work as art at all because all this contextua-
lisation has just put the art away. (Ingold 2017)

Kan artistiek onderzoek ook iets anders zijn? Iets dat wel te maken heeft met verdieping, 
analyseren, begrijpen, misschien met taligheid, maar niet (meteen) over (eigen) kunst en 
context? Dat is een van de dingen die we in onze onderzoeksateliers proberen uit te zoe-
ken. Dit thema kwam ter sprake toen we in het lectoraat terugkeken op onderzoeksatelier 
Inter/Face. Ties van de Werff, onderzoeker aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid 
in de Kunsten, was uitgenodigd om een keer langs te komen tijdens het onderzoeksatelier. 
Hij was erbij toen studenten hun prototypes presenteerden. Later zei Van de Werff hierover:
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Bij de presentaties van de prototypes was het interessant om te zien 
dat jullie erg doorvroegen op inhoud en relevantie van het object, 
maar dat de student moeite had om te antwoorden en zichtbaar 
vrij ongemakkelijk werd. Toen stelde Jeroen Wand [de betrokken 
ontwerp docent] de vraag: Waarom is het zilver? En dan kom je op 
dezelfde antwoorden uit over de inhoud en relevantie, maar via een 
andere weg, via het materiaal. (Spronck 2016, 6)

Wand’s opmerking en De Werff’s aandacht ervoor laten zien dat het werk dat verricht wordt 
om het begrip en de communicatie te verdiepen en te verbeteren, niet alleen bijdraagt aan 
de context van werk. Verdieping hoeft ook niet te gaan over de bedoeling of intentie van 
de maker. Het kan ook gewoon gaan om het werken van de ontwerper, of de kunstenaar. 
Daarmee oefent de kunstenaar zich niet in exegese of theorie als doel op zich. Eerder ge-
bruikt ze taal, theorie, begrip, analyse, reflectie, contextualisering om zichzelf te oefenen, 
te scherpen. Het ontwikkelen van een eigen methode van artistiek onderzoek heeft dan 
weinig van doen met verantwoording en positionering. Het gebruikt en misbruikt strate-
gieën om tot een grotere sensitivering te komen, een grotere gestrengheid, een passende 
werkwijze.

Kunst wordt in deze opvatting niet in slaap gesust door artistiek onderzoek. Het wordt niet 
gereduceerd tot theorie of tot de context waarin het kon ontstaan. Kunst kan misschien in 
deze opvatting van artistiek onderzoek juist wat rijker wakker worden. Met zilver. Bijvoor-
beeld.
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IN HET KORT

Lectoraten  
in de kunsten
Sinds 2003 zijn er lectoren op hogescholen in Nederland actief. Zij zetten hun kennis 
en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen het hbo-onderwijs en de beroeps-
praktijk waar deze voor opleidt. In wisselwerking met de praktijk ontwikkelt een lec-
toraat kennis die praktisch toepasbaar is. Lectoren werken meestal samen met een 
kenniskring bestaande uit docenten en externe experts. Ook studenten worden re-
gelmatig bij deze onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten of 
onderzoeken die ze in het kader van het onderwijsprogramma uitvoeren.1

Na vijftien jaar van gestage professionalisering werken er momenteel ruim zeshon-
derd lectoren in het hbo. Het is lastig precies aan te geven hoeveel daarvan werk-
zaam zijn in en voor de kunsten, omdat de definities en grenzen van wat bij kunst 
hoort nogal verschillen. Kunsteducatie, creatieve industrie, design. Grofweg zijn er 
maximaal 50 lectoren verbonden aan de kunsten.

Artistiek onderzoek is voor deze lectoren een belangrijk en actueel thema: 

Onderzoek is een kernwoord in de huidige kunsten geworden. 
In beeldende kunst, in ontwerpen, in podiumkunsten, in kun-
steducatie, staat research centraal. De artistieke praktijk wordt 
steeds meer als onderzoekend begrepen. Er is daarom een 
urgente behoefte aan onderzoek als integraal, professioneel 
verzorgd onderdeel van het kunstvakonderwijs. Naast artistiek 

1 Zie: Vereniging Hogescholen, www.vereniginghogescholen.nl/themas/lectoren.
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(ontwerp)onderzoek is er ook behoefte aan nieuwe verbindingen 
met wetenschappelijke onderzoek disciplines en methodologieën: 
cultuurwetenschappelijk, maatschappelijk, economisch en technolo-
gisch. In deze ontwikkelingen vervullen de lectoren in het kunstvak-
onderwijs de initiërende en centrale rol. (KUO 2014, 7) 2 

Deze nieuwe focus is een aanjagende motor voor het kunstonderzoek in kunstlectoraten. 
Tegelijkertijd gaat de academisering van het hbo-onderwijs (onder invloed van het Verdrag 
van Bologna) samen met nieuwe manieren van kwaliteitsbewaking, legitimering, fondsen-
werving et cetera die niet onomstreden zijn.

Er bestaan in Nederland eigenlijk geen tegenhangers van het kunstvakonderwijs aan de 
universiteiten. Academische studies als kunstgeschiedenis, musicologie, mediastudies en 
theaterwetenschap gaan weliswaar over de kunsten, maar zijn niet het universitaire equi-
valent van praktijkgericht hbo-onderzoek (naar Borgdorff 2015, 9). Dit is eerder een kans 
dan een probleem. De vraag ‘wat zijn gepast vormen van onderzoek binnen kunstlectora-
ten?’ blijft daarom aanleiding geven voor interessant en noodzakelijk debat en experiment. 

In Nederland worden in verschillende kunstlectoraten diverse antwoorden op deze vraag 
geformuleerd en getest. Sommigen zoeken het vooral in het verstevigen van de eigenheid 
van de kunsten. Anderen gaan aan de slag met de verbinding met specifieke vormen van 
academisch onderzoek: bijvoorbeeld met belichaamde methodologieën uit de sociale 
wetenschappen, scheppende kwaliteiten van technische en lab-disciplines, of met esthe-
tische gevoeligheid van de humaniora. Anderen zoeken verbindingen vanuit de educatie-
ve identiteit van het kunstonderwijs. En tenslotte zoeken weer anderen naar alternatie-
ve vormen van maatschappelijke relevantie van (praktijkgerichte) kennis, die juist vanuit 
kunstonderzoek mogelijk zou zijn.

2 Dit statement is tot stand gekomen op basis van individuele bijdragen van lectoren, die tijdens de Lectorendag (6 juni 
2014) gebundeld werden, bron: HBO kennisbank, hbo-kennisbank.nl.
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Foutmelding 
201

Martine de Rooij
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Jolieke Kessels krijgt een foutmelding 201 en maakt de breimachine open. 
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De wellicht meest sociaalwetenschappelijke fascinatie die ik heb ten aanzien van onder-
zoekspraktijken van ontwerpstudenten gaat over de relatie tussen ‘kleine zaken’ en hun 
zogenoemde bredere context, oftewel ‘grote zaken’. Een kleine zaak is dan bijvoorbeeld een 
student die zich druk maakt om haar ontwerp, een grote zaak zoiets als de maatschappe-
lijke relevantie van de kunsten. 

Maar kunnen we grote en kleine zaken in de praktijk wel zo makkelijk van elkaar onder-
scheiden? De actor-netwerk theorie gaat zover dat ze voorstelt dat groot en klein in het 
geheel niet bestaan. Deze theorie oppert dat ieder object en ieder idee is opgebouwd uit 
netwerken van heel divers pluimage, zoals mensen, materialen, beelden, technieken, tek-
sten et cetera. Ieder ding (hoe materieel of etherisch ook) is dan een soort sociaal-materi-
eel-technisch weefsel, oftwel een actor-netwerk (zie M’charek et al. 2015; Law 2008). Zo kan 
bijvoorbeeld iets ogenschijnlijk eenvoudigs als een naald worden uitgevouwen en herleid 
tot een complexe samenkomst: De grondstof waaruit het is gemaakt, de mensen die deze 
grondstof al zwetend delven, de vrachtwagens uit het transport, commerciële structuren, 
kleine malletjes voor naalden in machines en ga zo maar door. De naald is zo bezien een 
internationaal uitgestrekt netwerk van diverse actoren.

Deze manier van kijken kan interessant zijn als je wilt achterhalen hoe verschillende on-
derdelen het voor elkaar krijgen om samen te werken. Hoe komt een naald bijvoorbeeld 
tot een uitmuntende, of juist falende, ‘performance’? Stel je even voor: Een breimachine 
doet, samen met student Jolieke Kessels, netjes zijn werk in de werkplaats van de kunst-
academie.1 Het apparaat vraagt op dat moment geen aandacht, het is onproblematisch 
onderdeel van de gehele situatie. Maar dan. Shit.

“Foutmelding 201.” Jolieke overlegt met Laura “Doe eens naar links.” 
Het bewegende deel op de machine wordt losgehaald en openge-
maakt om te kijken of er niks voor het oogje zit. “Ik zie niet echt iets. 
Het is misschien een beetje vet.” (Veldnotite, De Rooij 2017)

Vervolgens ontvouwt zich een gesprek over de manier waarop de machine idealiter zou 
werken. Hoe hij reageert op bepaalde garens, hoe hij samenwerkt met een software-

1 Kessels werkte hier met de ‘Passap electronic 6000’ breimachine.
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programma en hoe bepaalde naalden vast kunnen komen te zitten. Het vieze oogje zorgt 
voor een onderbreking van de brei-activiteiten en er ontstaat aandacht voor de aard en 
kwaliteit van ‘lekker werken’ — van en samen met de machine. 

Stel, het oogje wordt vervangen. Het moet worden ingevlogen vanuit China. Gaat door ver-
schillende handen in de fabriek. Zit in een vliegtuig, gegarandeerd verpakt in een of ander 
plastic, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Conceptueel gezien rijst dan de vraag: is de 
breimachine beperkt tot zijn materiële afmetingen, zoals hij daar staat in de werkplaats, 
mooi dichtgeschroefd en werkend. Of kun je de breimachine ook zien als een uitgebreid 
netwerk van diverse onderdelen en samenwerkingen? En waar houdt dat apparaat dan op? 

Of: waar begint een kunstwerk, kunstpraktijk of werkplaats eigenlijk? Wat moeten we mee-
nemen bij ons denken over het functioneren van kunstacademies of de maatschappelijke 
relevantie van de kunsten? Misschien doet schaal er minder toe dan we denken. Gaat het 
niet over vermeende ‘grote en belangrijke’ of ‘kleine en minder belangrijke’ kwesties. Wat 
nu als iedere lokale situatie meerdere relevante maatschappelijke problemen bevat. En 
wat nu als we helemaal niet kunnen ontkomen aan betrokkenheid bij nationale/lokale 
kwesties, gewoon doordat we iedere dag werken en leven, doordat we zijn ingebed in di-
verse heterogene actor-netwerken. 

Een vraag die zich van daaruit aandient kan zich richten op iedere lokale praktijk, in zekere 
zin wordt alles belangrijk. En dat lijkt me mooi. Bijvoorbeeld deze, voor bij ieder ontbijt of 
werkoverleg: Wat is hier vandaag nodig om goed met alle betrokken im/materiële actoren 
te kunnen samenwerken? 

Jolieke Kessels kon de trui — een vierkleurige jacquard — die ze wilde breien voor onder-
zoeksatelier Inter/Face niet afmaken omdat de machine permanent stuk ging. Geen ande-
re breimachine op de academie kon op dat moment vierkleurige jacquards breien. Kessels 
keek daarom uit naar de Kniterate, een digitale breimachine die in 2017 werd gelanceerd 
op Kickstarter.
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STUDENTPORTRET

Jolieke Kessels
 Wanneer je terugdenkt aan het atelier, wat zijn dan 

de dingen die je je herinnert?

Ik vond het interessant om het artistieke te com-
bineren met het wetenschappelijke. Op de mid-
delbare school had ik een b-profiel met exacte 
vakken. Daarna stond ik voor de keuze: naar de 

kunstacademie of scheikunde studeren. Ik heb 
nog een keer de International Junior Science 

Olympiad gewonnen (zie: ijso2017.nl). Je kennis in 
scheikunde, natuurkunde en biologie wordt dan getest 

en je moet ook allerlei laboratoriumexperimenten doen. Het 
onderzoeksatelier deed me denken aan deze andere interesses. Het gaat bij mij dan om 
processen, om rondjes van series, waarbij je telkens hetzelfde doet en dan één variabele 
gaat aanpassen. 

Ik vond het verder prettig dat er een thema was maar dat je uiteindelijk toch je eigen ding 
kon doen. Ook vond ik het wel een interessant onderwerp, de protheses. Omdat het een 
toepasbaar thema was. Toepasbaar op meerdere personen, niet gebonden aan bepaalde 
interesses. Net als met natuur, dat is ook breed genoeg.

Gili Yaron gaf op een ander manier les en begeleiding dan andere docenten op de acade-
mie normaal gesproken doen. Het was op een bepaalde manier schoolser. Normaal zijn 
we vrij, Yaron was meer sturend. Ik denk dat beide manieren van lesgeven waardevol kun-
nen zijn.
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Wat vond je moeilijk tijdens het atelier?

Ik kan me niet echt iets herinneren wat ik moeilijk vond. Ja, schrijven is niet echt mijn sterk-
ste punt. Het probleem ontstaat vooral als ik moet schrijven over mijn project, dan heb ik 
moeite met verwoorden. Eigenlijk als teksten meer persoonlijk relevant worden, als het er 
echt toe doet wat ik zeg.

Wat vond je interessant?

We hebben veel aandacht besteed aan reflecteren en daarover schrijven, en terugkijken. 
Dat is prettig. We hebben veel met documentatie gedaan, je hebt dan meer overzicht en 
je kunt efficiënter werken. Het verdiept ook je onderwerp, je ziet waar je het vandaan hebt 
en hoe je verder kunt.

Met welke aspecten van Gili Yaron’s casus ben je aan de slag gegaan?

Ik ben begonnen met de gezichtsprothese en dat is toen overgegaan in aandacht voor 
symmetrie en ongelijkheden; in gezichten, in algemene beelden, patronen en dergelijke. 
Ik vroeg me of je door het toepassen van symmetrie oneffenheden kon opheffen. Toen ben 
ik me gaan verdiepen in moedervlekken en hoe die ontstaan en dat is uiteindelijk mijn 
eindwerk geworden. Ik ben patronen van moedervlekken gaan spiegelen.

Waarom denk je dat deze aspecten er voor jou uitsprongen?

Ik heb in de propedeuse een collectie kopjes gemaakt, geïnspireerd op imperfecties van 
de huid. Ik vond dat al een interessant onderwerp en dat sloot nu ook aan bij het thema. 
Ik zocht naar de schoonheid van imperfecties. Dat heb ik bij de prothese op een bepaalde 
manier weer gedaan, door een trui te maken over imperfecties. Omdat ik een fascinatie 
heb voor processen en groei wilde ik gaan breien omdat dat meer representatief is voor 
een groeiproces dan bijvoorbeeld weven.

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens je proces?

De breimachine aan de praat krijgen, die liep steeds vast. En je hebt natuurlijk altijd de 
standaard struggels. Dat je aan het begin niet weet wat je moet doen, dat je veel opties 
hebt en een keuze moet maken en dat je dan een keuze maakt die niet klopt en dat je 
dan alles weer schrapt. Verder gebruikte ik UV-verf en die wilde ik in een bepaalde kleur 
hebben, maar dat kon ik alleen zien als ik het in de zon legde. Dus ik moest de verf binnen 
mengen en dan vanuit de grafische werkplaats naar buiten lopen, dat was omslachtig. Ook 
had ik samples gemaakt die ik heel graag wilde gebruiken, van gewoon garen, maar dan 
moest ik dat wel met de hand breien. En ik wilde een bepaalde willekeur volgen, de vraag 
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was hoe dat te doen. Uiteindelijk heb ik gebruik gemaakt van inktpatronen, met een mar-
mertechniek, die heb ik ingescand en op die manier ben ik tot mijn breipatroon gekomen.

Wat heb je uiteindelijk gemaakt?

Ik heb een trui ontworpen die onzichtbare patronen zichtbaar kan maken. Tijdens mijn on-
derzoek stuitte ik op het bestaan van Blaschko lijnen, dat zijn lijnen die iedereen in principe 
heeft in zijn lijf. Het zijn de wegen waarlangs cellen zich delen tijdens de groei van foetus 
tot volwassenheid. Bij mensen met bepaalde huidaandoeningen worden deze lijnen zicht-
baar. Het zijn patronen die over het hele lichaam lopen. Ik had een garen dat reageert op 
UV-licht zodat het patroon zichtbaar werd bij zonlicht. 

Zo terugkijkend, wat heeft deelname aan het atelier jou dan gebracht?

Het heeft me verder geholpen met het schrijven over mijn werk en het uitvoerig documen-
teren en reflecteren heeft me ook geholpen. Ik heb meer inzicht in de thematiek van mijn 
werk gekregen. Je gaat aan de slag gaat met iets dat je niet kent en je komt uit bij iets dat 
jij ervan maakt. Ik kwam erachter dat ik dat wetenschappelijke leuk vind. Experimenteren 
en nadenken over hoe dingen ontstaan. Hoe UV-verf werkt met licht. Ik had kleurenkaarten 
gemaakt en ze met de UV-lamp belicht. Daarna deed mijn inkt het niet meer, dan ga je 
je verdiepen in hoe die UV-verf werkt. Die inkt heeft pigment bolletjes met daar een jasje 
omheen, bij teveel UV gaat het jasje kapot. Ik ging tijdens dit atelier meer experimenteren 
en dat ben ik daarna blijven doen.
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van werk: 
een gesprek

Gili Yaron
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Een doordeweekse ochtend halverwege het blok. Straks komen de studenten voor hun 
wekelijkse portie feedback over hun werk-in-wording. Docenten Martine de Rooij en ik zijn 
nog even aan het voorbespreken. Ik wil de studenten deze keer vragen om na te denken 
over wat ze met hun werk voor elkaar willen krijgen. Want wie is de beoogde gebruiker van 
hun ‘affe’ product? Wat gaat deze gebruiker ermee doen — bewonderend aanschouwen, 
consumeren, voor een bepaald doel inzetten misschien? En hoe moet deze vorm van ge-
bruik dan tot stand komen?

De Rooij vindt dit veel te kort door de bocht. Misschien weten de studenten dat allemaal 
niet in deze fase. Sterker nog: misschien is dit überhaupt niet te weten, ook niet voor wer-
ken die al lang en breed voltooid zijn. De kracht van goede kunst en ontwerp is misschien 
wel gelegen in het feit dat het nooit helemaal uitputtend te doorgronden is; dat het steeds 
weer nieuwe betekenissen krijgt, voor almaar nieuwe gebruikers. Precies daarom hoeft 
voor De Rooij niet elk werk een duidelijke functie te hebben.

Ik val haar aarzelend bij. Gebruikers gaan inderdaad vaak met producten aan de haal. De 
Duitse filosoof Martin Heidegger beschreef dit fenomeen al in zijn analyse van hoe we al-
ledaagse voorwerpen gebruiken (Heidegger 1967). Soms wordt een hamer — Heidegger’s 
exemplarische voorbeeld — gebruikt als gewicht, om te voorkomen dat een stapel papie-
ren alle kanten op vliegt. Soms wordt het ingezet als moordwapen. En soms gewoon om 
spijkers te slaan. Objecten, kunstwerken, zelfs teksten, kunnen allerlei onbedoelde effec-
ten hebben. Effecten die de maker nooit van tevoren had kunnen voorzien of beheerst.

Toch — of misschien juist daarom — wil ik de studenten laten reflecteren over het beoogde 
effect van hun werk. Veel makers hebben namelijk wel degelijk een idee van de gebruiker 
van hun werk. Ze maken zich een voorstelling van wie deze persoon is, van wat zij met hun 
product doet, in welke context, in welke tijd, om welke reden. Maar deze voorstelling blijft 
vaak impliciet, waardoor allerlei aannames over gebruik en gebruiker niet worden getest. 
Deze aannames expliciet maken tijdens het maken kan het maakproces aanjagen en ver-
scherpen.

Zoals bij student Rob Soffels, die avontuurlijke protheses wilde maken voor kinderen die 
een arm zijn verloren. Deze protheses zouden de amputatie niet verhullen, zoals zogehe-
ten ‘cosmetische’ protheses doen. Hun stoere, robotachtige vormgeving zou luid en duide-
lijk verkondigen dat de drager een trotse ‘cyborg’ is. En verschillende ‘add-ons’ (katapulten, 
opbergbakjes) die aan de avontuurlijke prothese kunnen worden vastgemaakt, zouden het 
kind in staat stellen te klimmen, spelen, fantaseren. Vorm en functie komen in dit concept 
naadloos samen. Terwijl Stoffels aan zijn prototype werkte, hielpen mijn vragen over effect 
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en gebruiker hem ontdekken wat hij eigenlijk wil maken: protheses die kinderen niet la-
ten schamen voor hun amputatie, maar hen juist nieuw spannende mogelijkheden geven. 
Reflectie hielp hem een eigen visie op protheses te formuleren — en om het maakproces 
bewuster te sturen.

Maar reflecteren over de impliciete aannames die in ontwerpen gebakken zitten kan ook 
een ander doel dienen. Zulke aannames over gebruik en gebruiker zijn namelijk nooit on-
schuldig. Stoffels’ protheses hebben een bijna commando-achtige uiterlijk. De beoogde 
gebruiker, zoals blijkt uit Stoffels’ schetsen, is een stoer jongetje dat ‘echte jongensdingen’ 
doet. Welke kinderen voelen zich thuis bij deze vorm, bij deze functies? Welke niet? De pro-
theses blijken stereotype gendernormen uit te dragen. Zoals veel dagelijkse gebruiksvoor-
werpen dat doen: scheerapparaten, bijvoorbeeld. Wetenschapssocioloog Ellen van Oost 
laat zien, dat scheerapparaten voor mannen zo zijn ontworpen dat ze opengeschroefd 
moeten worden om de batterijen te verwisselen (Van Oost 2003). ‘Ladyshavers’ daaren-
tegen hebben geen schroefjes. Volgens de ontwerpers kunnen of willen vrouwen geen 
schroevendraaiers hanteren, blijkbaar. En ook de vormgeving en kleur van ‘mannelijke’ en 
‘vrouwelijke’ scheerapparaten verschillen. Shavers voor mannen worden zo gemarket als 
hoogtechnologisch instrumenten; shavers voor vrouwen als beautyproducten. Hiermee 
produceren en bestendigen scheerapparaten starre gendernormen. Reflecteren over het 
effect van werk kan helpen zulke normen te ontmaskeren.

Maar maken blijft grillig. Of het nou gaat om een tekst, gebruiksartikel, of kunstwerk: het 
creatieve proces voltrekt zich zelden volgens een vooropgezet plan. Vaak wordt hierbij 
gaandeweg of zelfs pas achteraf duidelijk wat er is ontstaan. Het is daarom belangrijk om 
in het maakproces ook ruimte te laten voor verassingen.

Het is dus zaak om studenten te laten nadenken over het effect van werk, en tegelijkertijd 
ruimte te laten voor raadsels, voor werken die nooit helemaal te duiden zijn of geen kant-
en-klare functie hebben. En voor de grilligheid van het maakproces. Hoe dit ‘nadenken 
over’ vorm krijgt, heeft alles te maken met het soort werk dat wordt gemaakt. Onderscheid 
maken tussen autonoom en toegepast ontwerp zou hierbij zinnig kunnen zijn. Want: een 
medisch hulpmiddel, schilderij, kledingstuk, performance, conceptuele installatie of sie-
raad vragen ieder om heel eigen reflecties. Of juist om niet teveel, te vroeg te reflecteren.

De eerste studenten druppelen binnen. We gaan aan de slag. Maar dit gesprek is nog niet 
af; het galmt lang na in mijn gedachten. Het ongemak van het oneens zijn, van tegengestel-
de visies die allebei iets belangrijks aanduiden, blijft kriebelen. En ook de vraag zelf blijft 
me achtervolgen: hoe laten we studenten nadenken over de effecten van hun werk, zonder 
het maakproces lam te slaan?
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Ask why
Chequita Nahar
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De context is de totale omgeving 
waarin iets zijn betekenis krijgt. 

Hierbij kan zowel letterlijk ‘tekst’ 
worden bedoeld als een situatie of 
betrokken personen. De context is 

de achtergrond of referentie van 
een idee of gebeurtenis waaraan 

het zijn betekenis ontleent.  
(uit een van de opdrachten uit het atelier)
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De grote ‘WHY’ vraag brengt studenten vaak van hun stuk. Zij kunnen vaak niet goed articu-
leren en aanduiden welke vragen zij zichzelf hebben gesteld bij het doen van een gedegen 
artistiek onderzoek. Ook vinden ze het lastig om te zien hoe die vragen uiteindelijk leiden 
tot een onderbouwd product, waarin hun uitgangspunt en doelstelling zichtbaar en lees-
baar is. Dit kan de studenten parten spelen tijdens beoordelingen. Op zulke momenten 
lichten de studenten hun werk tijdens een presentatie toe en krijgen ze vragen over het hoe 
en waarom achter hun product of proces. Dit gaat vaak gepaard met hoogoplopende zenu-
wen en onzekerheid, ook bij studenten die voorheen goed in staat bleken om een gedegen 
verwoording van hun methoden en uiteindelijke werk te articuleren.

Dit project blijkt veel studenten juist het vertrouwen gegeven te hebben om de eigen bevin-
dingen te vertalen naar producten die hun verhaal vertellen. Zo blijken velen tijdens hun 
eindpresentaties in staat om zich duidelijk te verwoorden en het werk op de juiste manier 
te kunnen contextualiseren. Het vinden van de juiste context blijft lastig maar is ten opzich-
te van andere projecten duidelijker en authentieker. Dit komt door de individuele bevra-
ging vanuit verschillende werkelijkheden van de begeleidende docenten, waardoor zij de 
confrontatie zijn aangegaan met hun eigen werkelijkheid. Vragen over wat deze werkelijk-
heid precies is, waartoe deze leidt en hoe deze zich zou kunnen of moeten manifesteren.  

Het doen van onderzoek en de manier waarop onderzoek gedaan kan worden, voor onze 
studenten en ook binnen de Kunsten, is een worsteling, maar het is duidelijk dat het on-
losmakelijk verbonden is met het maken. Waarbij het werken via bepaalde methodieken 
en processen kan helpen om werk te maken dat zich duidelijker verhoudt tot het gedane 
onderzoek of een bepaalde context. Het opnemen van onderzoek in het kunstonderwijs is 
volgens mij van groot belang om het denk- en maakniveau van studenten naar een hoger 
niveau te brengen. 

Mijn eigen opvattingen over de relevantie van het bevragen van onze onderwijsmethoden, 
en over de noodzaak om het kunstonderwijs steviger te verankeren in onderzoek, zijn naar 
aanleiding van dit project alleen maar versterkt. En zo zou je kunnen stellen dat artistiek 
onderzoek wel degelijk een fundamentele verandering teweeg kan brengen binnen het 
kunstonderwijs, en ook dat dit noodzakelijk is. Al is het maar ten aanzien van het verande-
ren van denkpatronen, attitude en ambitie van studenten, coaches en andere begeleiders.
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Goed?
Ruth Benschop
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Elwy Schutten, ‘Laugh dimple cheek’, eindwerk

Hoe en waarmee besluiten we het onderzoeksatelier? En hoe beoordelen we het werk van 
de studenten? Wanneer is het goed?

Toen we voor de eerste keer onderzoeksatelier Inter/Face deden, vroegen we ons dit af. 
Het was een inhoudelijke en een conceptuele vraag: Wat wordt er in artistiek onderzoek 
gemaakt en hoe kunnen we dat beoordelen? Maar het bleek ook een heel praktische vraag: 
Waar, wanneer en hoe tonen de studenten hun werk en wat is daar voor nodig? Wie komen 
er naar dat werk kijken? Vanuit welk kader evalueren zij wat zij voorgeschoteld krijgen? Hoe 
bepalen ze kwaliteit? En hoe past dat allemaal binnen het onderwijs zoals dat normaal 
gesproken wordt gegeven?

In mijn lectoraat omarmen we het soort problemen die tegelijkertijd zo heel fundamenteel 
en abstract zijn alsook ongelofelijk praktisch en banaal. In de overtuiging dat door in het echt 
te stoeien met deze problemen, we iets opschieten op inhoudelijk, fundamenteel gebied.
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Dus hoe ging dat in de praktijk? Nou, het was een heel gedoe. En dat kwam omdat we het 
idee serieus namen dat artistiek onderzoek zich in de beweging tussen gebieden, discipli-
nes, stijlen afspeelt. Docenten van het Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) 
beoordeelden het werk van de studenten op de manier waarop ze dat gewoon zijn te doen. 
Mijn lectoraat organiseerde een bijeenkomst waarin een aantal studenten, betrokken do-
centen, leden van de kenniskring en relevante externe gasten aanwezig waren. Tijdens 
deze bijeenkomst presenteerden de studenten hun werk en bespraken de aanwezigen 
het. Omdat we het project wegens enthousiasme in het volgende jaar hadden hernomen, 
organiseerden we tevens een gesprek met docenten en leidinggevenden van de ontwerp-
afdeling en de betrokken onderzoekers-docenten van het Lectoraat AOK. Hoe vonden wij 
dat dit onderzoeksatelier was verlopen? Hoe vonden we dat gezien vanuit de ontwerp-
opleiding? Hoe vonden we dat vanuit de doelstellingen van het lectoraat? (zie Benschop 
& Nahar 2015) En tenslotte organiseerde ik een aantal kenniskringbijeenkomsten waarin 
de docent-onderzoekers presenteerden hoe ze het onderzoeksatelier hadden ingericht 
en welke evaluatiecriteria ze hadden ontwikkeld (zie bijvoorbeeld De Rooij & Yaron 2016, 
Spronck 2016).

In en tussen deze gesprekken ontstond een nauwgezet soort reflexiviteit die te maken heeft 
met vooronderstellingen over wat we doen, met ‘normale’ manieren van werken, maar ook 
met de reconstructie van gehavende gezichten.

In een van de georganiseerde gesprekken, ging het over het werk van Elwy Schutten die 
broches maakte in zeepsteen met huidstructuren van wangen. Tijdens de bespreking werd 
opgemerkt:

De keuze van de wang was goed; het is een minder beladen 
lichaamsdeel, het is nogal onder gerepresenteerd. (zie Bouchoms 2015)

Een van de docenten vulde aan:

Wat ook interessant is, is dat wangen (zachte delen van het gezicht) 
niet met zekerheid gereconstrueerd kunnen worden. Bij reconstruc-
ties berusten deze altijd op aannames. Deze wang-broches zijn 
verder, net als protheses, verstard. Rimpels die erin zitten zijn een 
erfenis van beweeglijkheid. Bijvoorbeeld het kuiltje in een van de 
wangen heeft een symbolische betekenis. (ibid.)

REFLECTIE    Goed?    Ruth Benschop94



Ik vind deze broches van Schutten ongelofelijk spannend en mooi. Dat heeft met esthe-
tiek te maken, natuurlijk. Maar ook met iets dat in deze citaten staat. De bespreking van 
haar werk laat zien dat ze op hun eigen materiele wijze interveniëren, rammelen aan en 
daarmee relevant zijn binnen de wereld waarin gezichtsreconstructies worden gemaakt 
(bijvoorbeeld in de forensische praktijk of in de archeologie). Ik zou zeggen: ze zijn goed. En 
ze laten ons zien hoe artistiek onderzoek goed kan zijn.

Zoals Stefan Hirschauer zegt over het etnografische werk van de antropoloog: Veel van dat 
soort werk lijdt aan “a lack of distortion.” (Hirschauer 2006, 438)

They lack a phase of individualization — those de-contextualization 
processes in which a perspective is created, a vision of the field that 
differs starkly from the way members can see it. (Ibid. 438-439)

Hirschauer heeft het over sociologische teksten, maar zijn argument is uitermate geschikt 
voor artistiek onderzoek: Dat werk moet verschil maken (439).

In order for that to happen, however, it is important that its 
constructive moment be developed, rather than kept under control. 
(Ibid.)

Dat is precies waar de Maastrichtse stijl van artistiek onderzoek over gaat: Hoe kunnen we 
dat constructieve moment ontwikkelen zodat er op veel verschillende manieren verschil 
gemaakt kan worden.
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STUDENTPORTRET

Elwy Schutten
 Wanneer je terugdenkt aan het atelier . Wat zijn dan 

de dingen die je  herinnert? 

De workshop met Gili Yaron. We lazen en be-
spraken quotes; verschillende dingen die men-
sen met een gehavend gezicht hadden gezegd. 
De discussie die toen volgde was erg verras-

send. Het ging over schaamte. Ik vond het inte-
ressant om te horen hoe klasgenoten dachten. 

Ik kwam erachter dat ik anders dacht dan de an-
deren. Ik was al voorzichtig bezig met filosofie en ik 

kon het gesprek daardoor anders inzien, niet honderd 
procent vanuit design.

Ik herinner me ook de rondleiding in de prothese studio. Erg mooi om in het atelier van een 
prothesemaker te mogen kijken, om te zien hoe zoiets gemaakt wordt. Het gekke, onge-
plaatste gevoel om daar zo op tafel een paar oren of vingers te zien liggen. Een vinger op 
een sieraad-statiefje. Heel verbazingwekkend dat er zoveel protheses waren, die hetzelfde 
waren maar toch allemaal anders. Het proces van het tot leven brengen van die vingers, en 
tegelijkertijd lagen ze daar afgehakt en geproduceerd.

En de workshop van Ruth Benschop, we moesten de straat op om iets te doen wat niet 
normaal is. Het lukte me niet, verlegenheid deed me das om. Nu snap ik het experiment 
beter, ik heb Benschop’s rede gelezen. Het lukte me toen niet maar het heeft me wel ‘kunst’ 
beter leren begrijpen. Dat experiment is een manier om mensen aan het denken te zetten. 
Sommige kunstenaars gebruiken dat principe ook in hun werk. 
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Wat vond je moeilijk tijdens het atelier?

De workshop met Benschop zoals ik hierboven vertelde. Geconfronteerd worden met 
schaamte. Verder had ik eigenlijk weinig moeilijkheden. 

Wat vond je interessant?

Het onderwerp, identiteit en de huid, identiteit van het lichaam. En dat alle kanten 
werden belicht van het onderwerp. Normaal hield onderzoek wel een beetje op bij 
wat je vond op internet. Je gaat misschien af en toe het veld in maar je komt niet bij 
een prothese-maker of gaat een discussie aan met een filosoof. Dat is iets wat je als 
student niet eentweedrie doet. Het liet zien hoever je kunt gaan met je onderzoek. 

Met welke aspecten van Gili Yaron’s casus ben je aan de slag gegaan?

Wat je gezicht over identiteit vertelt. Hoe werkt identiteit, wat is het? En hoe hangt het 
samen met je gezicht? Wat vertelt je huid? Meer specifiek de wang. De ogen, oren en 
neus, daar was al veel over gedaan. Dan heb je nog dat enorme oppervlak van de huid 
zelf en de wangen. Wat vertelt een wang?

Waarom denk je dat deze aspecten er voor jou uitsprongen?

We waren zo bezig met wat het doet met je identiteit als je een deel van je gezicht mist. 
Maar eigenlijk wist ik niet eens hoe identiteit normaal werkt. Ik wilde een vergelijking 
hebben. We spraken tijdens de lessen over situaties wanneer er iets miste. Maar wat is 
dan normaal? Ik wil eerst de 0 weten. Ik wilde een vergelijking kunnen maken, tussen 
wanneer het goed is en wanneer je een deeltje mist. Mijn vraag was uiteindelijk: Hoe 
kan een stukje huid je identiteit tonen? Wat is identiteit? Dat is in mijn werk de hoofd-
vraag. Daar kan ik steeds een andere richting mee opkijken. Het gezicht vind ik daarbij 
heel interessant omdat daar geen kleding zit en omdat je naar het gezicht kijkt als je 
contact hebt met mensen. 

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens je proces?

Hoever ga ik in het realisme van de sieraden? Moeten ze poriën hebben? Hoe vloeiend 
moet de rimpel zijn? Dieper of juist vlakker. Ik had de rimpels er best realistischer in 
willen krijgen. En waar stopt de wang? Praktisch, waar houdt de wang op, hoe maak ik 
de randen, recht, gekanteld, dun, dik. De materiaaldikte, de textuur van de rand. 
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Wat heb je uiteindelijk gemaakt?

Ik heb een reeks wangen als broches gemaakt. In speksteen en eentje in albast. Om te 
dragen en om aan te raken. 

Terugkijkend, wat heeft deelname aan het atelier jou dan gebracht?

Heel veel! Het project heeft me een thema gegeven, identiteit. Dit thema fascineert 
mij. Nadat ik mijn eindexamen over identiteit heb gedaan ben ik nu identiteit van alle 
kanten aan het bekijken in verschillende projecten. Daarnaast heeft het me een ande-
re kijk op onderzoek gegeven.
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Martine de Rooij
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Selectie van acht bronnen uit het onderzoeksboek van Nathan Klein. 
Hier gepresenteerd ter illustratie van het gebruik van diverse bronnen. 

1) Geamputeerde veteraan, uit het boek Always Loyal (2014) van Michael 
Stokes. 2) DADT-beleid Amerikaanse leger, 1993-2010, je mag homosexu-
eel zijn maar niet openlijk. 3) Rechts, interpretatie van een iconisch over-
winningsbeeld gemaakt door Ed Freeman, gebaseerd op de foto (links) 
van Joe Rosenthal, genomen in 1945 tijdens WOII. 4) Een afbeelding uit 
Surgical Bandages, Devices and Dressings, 1859, door Joseph Goffres. 
5) Een foto uit de tentoonstelling Mr. Polaroid (2014) Ferry van der Nat. 
6) Grace Kelley, princess Grace, draagt in 1954 een sjaal van Hermes 
als mitella. 7) Trends uit mannen-mode 2017 met militaire prints, hier 
modelabel Givenchy. 8) Een beroemd geworden ‘verboden briefwisse-
ling’ tussen militair Gilbert Bradley en “G.”, zie www.bbc.com/news/uk-
england-38932955.
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Nathan Klein maakte een eindwerk met naar onze mening (als docenten) grote zeggings-
kracht. Zijn eindwerk, getiteld ‘Don’t ask don’t tell, my darling boy’, is een hommage aan 
de fragiliteit van genegenheid in een context van strijd voor openbare homoseksuele liefde 
(zie werk en interview op p. 104). Klein mobiliseerde tijdens zijn proces diverse bronnen en 
onderzoekslijnen. Zo waren er beelden van gebrokenheid en tedere verzorging. Van strijd 
voor openbaarheid, ontluiking en overwinning. Spanning tussen privaat en publiek. Militair 
beleid, mode-prints en historische liefdesbrieven. De big shiny muscles en het tere, poeti-
sche van de liefde.

Zoals gezegd had Klein’s werk naar onze mening een sterke zeggingskracht. Dat komt ui-
teraard vaker voor op kunstacademies. Het is echter niet altijd even makkelijk te verklaren 
waarom we dat werk dan precies ‘goed’ vinden. Wat ervaren wij daar eigenlijk? Waarom 
is het werk sterk? Gili Yaron en ik bespraken dit onderwerp regelmatig. De focus bij deze 
zoektocht was de samenhang tussen proces en eindobject. Kon een rijk proces voorbode 
zijn van een sterk eindwerk? En wat bedoelden we in dat geval met rijke processen?

Verschillende metaforen passeerden de revue om grip te krijgen op dit fenomeen. Zo op-
perden we dat eindwerken soms waren als een goede bouillon: het resultaat van een proces 
waarbij diverse ingrediënten door een lang sudderproces inkoken tot een krachtig geheel. 
Een ander beeld was de ijsberg uit Ernest Hemingway’s theory of omission (Hemingway 
1932, Smith 1983). Het eindwerk als uitstekende topje van een massa die zich verder onder 
water bevindt. Een stil gewicht dat zich niet laat zien maar wel laat voelen. Het gaat He-
mingway om een ervaarbare kracht of kwaliteit die moeilijk aanwijsbaar is. In zijn visie ont-
staat deze kwaliteit — in een geschreven tekst — door het na uitvoerig verzamelen, weer 
schrappen en weglaten van informatie. 

Een derde, vrij abstracte metafoor, was er een van vouwen. Een eindwerk wordt daarbij 
voorgesteld als gevouwen vorm; ruimtelijk en met vlakken en vouwlijnen. Bronnen die tij-
dens een proces gemobiliseerd worden — afbeeldingen, teksten, maar ook materiaalproe-
ven et cetera — zijn dan als diverse oppervlaktes die op uiteenlopende manieren (samen) 
worden gevouwen. Door deze vouw-activiteit kunnen diverse vlakken elkaar op onnavolg-
bare wijze raken. Zo kan wat eerst naast elkaar lag door vouw-activiteiten plotseling boven 
op elkaar liggen (M’charek 2014, De Rooij et al. 2014). 1 En zo kan door vouwen en ontvou-
wen, verwijderen en bijvoegen, werk ontstaan dat op steeds complexere manieren een 
interne coherentie krijgt.

1 Ik ben hier schatplichtig aan Amade M’charek en haar idee van ‘folded object’, zie haar artikel Race, time and folded 
objects: The HeLa error (2014). Zie ook De Rooij et al. (2014) voor een artikel over het vouwen van tijd.
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Het voert in deze korte reflectie te ver om dieper in te gaan op deze drie metaforen. Bouil-
lon, IJsberg en Gevouwen Vorm, zoals ik ze hier presenteer, zijn eerder kleine aanzetten die 
uitnodigingen om verder te denken over hoe proces en zeggingskracht van eindwerken 
samenhangen. Een aspect dat in alle drie de metaforen terugkomt is een diversiteit en 
rijkheid van bronnen. Sterke eindwerken zouden veel in zich verpakt weten terwijl ze ook 
zijn teruggebracht tot een zekere eenvoud. Voldoende verzameld, maar ook voldoende 
geschrapt. Ja, kundig gevouwen.
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STUDENTPORTRET

Nathan Klein
 Wanneer je terugdenkt aan het atelier . Wat zijn dan 

de dingen die je je herinnert?

Het kwam in het begin heel theoretisch over. Het 
leven met een prothese, het was geen onderzoek 
dat ik zou kiezen. Het was eerst een shock, o 
God wat moet ik nu ontwerpen. Protheses die in 

eerste instantie echt gemaakt zijn voor hun func-
tionaliteit interesseerden me niet echt. Ik dacht, 

waarom krijgen we zo’n les? We voelden ons als 
proefkonijnen. Het was zo anders dan anders. Mijn ge-

wone gang van zaken werd onderbroken. Hoe onderzoekt 
een ontwerper? Ik heb niet veel gelezen, meer naar beeld geke-

ken. Het was een heel toevallig iets eigenlijk, hoe alles samen kwam. 

Wat vond je moeilijk tijdens het atelier?

Het theoretische, het moeten formuleren van hoofdvragen en deelvragen. Concreet een 
concept formuleren. Taal is niet echt mijn ding. Documenteren, dat vind ik vervelend. Het 
zijn dingen die me niet gemakkelijk afgaan, die me naar mijn gevoel niet dienen. Alleen 
misschien als het heel praktische informatie is. Analyseren heb ik nooit geleerd.

Wat vond je interessant?

Ik heb meer onderzoek gedaan dan normaal. En ik heb de brieven gevonden, die een be-
langrijke invloed op mijn eindwerk hebben gehad [militair Gilbert Bradley en zijn geliefde 
‘G’ schreven elkaar tijdens de Tweede Wereld Oorlog. ‘G’ bleek te staan voor Gordon. Het 
was een liefde die destijds bij Amerikaanse wet verboden was]. Ook heb ik meer gelezen. 
Ik heb me meer op feiten gefocust. Normaal focus ik me meer op het gevoel van letters. 
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Ik heb ook goede zoektermen gevonden, je vindt dan meer en betere dingen online. En 
mijn persoonlijke focus kwam aan bod. Een pro was dat het persoonlijk werd. Dat ik ‘uit de 
doos’ ging denken.

Met welke aspecten van Gili Yaron’s casus ben je aan de slag gegaan?

Met gebrokenheid. Belangrijk waren beelden, schoonheid, iets herstellen en iets camoufle-
ren. ‘Homosexuality is NOT a handicap, if so we scored 36/40!’ was de titel van mijn on-
derzoek. Mijn eerste associaties waren mitella’s, wikkelingen. Het beeld van Grace Kelly 
met haar arm in een sjaaltje van Hermès. De oude platen uit de 19e eeuw over manieren 
van verband aanleggen. Maar ook de foto’s van Michael Stokes, van militairen met been-
protheses (zie pagina 101 voor een selectie van de beelden waardoor Klein zich liet inspi-
reren).

Waarom denk je dat deze aspecten er 
voor jou uitsprongen?

Ik wilde iets heel persoonlijks maken. En 
toen kwamen de brieven. Dat was het 
sluitstuk. Het was een mooie ending. 

Wat waren de grootste uitdagingen 
tijdens je proces?

Alles. Dat ik meer open moest zijn, meer 
praten erover. En dan de wetenschap. 
Het opgedrongen krijgen van een 
thema. En het idee dat ik theoretisch 
moest zijn.

Wat heb je uiteindelijk gemaakt?

Mijn uiteindelijke werk moest natuurlijk 
mode gerelateerd zijn. Ik ben fashion 
designer. Ik heb accessoires gemaakt, 
om een collectie volledig te maken. 
Drie mitella’s/schouderstukken, niet 
langer met de functie van de mitella. De 
wikkelingen zitten vast aan de schou-
derstukken. Ze zijn ontworpen voor een 
catwalk-performance. De binnenkant Nathan Klein, ‘Don’t ask don’t tell, my darling boy’, eindwerk
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van de wikkelingen zijn beschreven met citaten uit de geheime brieven van de twee mi-
litairen. Terwijl het model over de catwalk loopt, komt de wikkeling rond zijn arm los. Zo 
wordt het geheim als het ware toch nog openbaar. Het mooiste was de laatste zin uit een 
van de brieven, waar ook de titel van mijn eindwerk op is gebaseerd ‘Don’t ask don’t tell, 
my darling boy’.

Terugkijkend, wat heeft deelname aan het atelier jou dan gebracht?

Een heel mooi project, heel persoonlijk. Niet alleen een mooi project voor anderen maar 
ook voor mezelf. En ik heb een ‘product statement’ geschreven, dat was een van de op-
drachten, waar ik altijd naar terugkijk als ik iets anders moet schrijven. Omdat ik wel dingen 
te vertellen heb, maar ik wil ook dat het klopt. Ik heb in dit project op deze manier moeten 
werken, het was toch een beetje verplicht. Maar nu ben ik wel blij dat ik de keuze heb om 
dingen op deze manier te doen, of niet.

Nathan Klein, ‘Don’t ask don’t tell, my darling boy’, eindwerk
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Tijdens een van de gezamenlijke bespreekmomenten waarin wij, als docenten, de stu-
denten vragen om te reflecteren op de inmiddels doorlopen processen en bevindingen 
ontstaat er onrust vanwege de opgegeven opgave. Het blijkt dat velen van hen een con-
stante worsteling doormaken in de zoektocht naar de juiste woorden of taal, waarmee zij 
hun werk en maakproces communiceren. Ondanks herhaaldelijke opdrachten waarin zij 
systematisch en methodisch zaken hebben moeten ontleden om zo de juiste woorden 
te vinden voor de beschrijving van hun processen, experimenten of prototypen, blijft het 
lastig om zaken eigen te maken. De studenten hebben de neiging dit project buiten hun 
zogenaamde wereld te plaatsen, buiten de werkwijzen waarmee ze bekend zijn en de fas-
cinaties die ze hebben. Dit zorgt voor spanning en blokkades. De studenten blijken moeilijk 
in staat om verbindingen te leggen tussen persoonlijke werkwijzen en diverse verkregen 
vaardigheden. Het is daarom lastig voor ze om tot een persoonlijke reflectie te komen. 

De studenten geven aan dat ze moeite hebben met woorden of taal die niet de tastbare 
wereld betreffen. In mijn persoonlijke besprekingen geef ik aan dat zij als vormgevers pra-
ten door middel van materialen en toegepaste technieken. Ik stel voor dat zij de geleerde 
manieren van ontrafeling kunnen benaderen als recepten. Het ontrafelen is als het proeven 
van een gerecht. Analyseren is proberen te achterhalen wat voor ingrediënten er gebruikt 
zijn om deze smaak te verkrijgen. Probeer ieder ingrediënt te beschrijven, toegepaste hoe-
veelheden in te schatten. Denk aan de kooktijd, manier van bereiding en uiteindelijk het 
opdienen. Ik krijg kreten van herkenning: “Waarom zijn we hier niet eerder opgekomen”. 
Waarop wij als docenten teruggeven dat de verwachtingen die de studenten hebben te 
hoog zijn, of in ieder geval heel anders zijn, nu het werkproces in deze lessen wordt be-
noemd als artistiek onderzoek. De studenten zijn gaan denken dat er iets compleet anders 
van hen verwacht wordt dan gebruikelijk. We geven aan dat het vooral de bedoeling is dat 
ze meer aandacht hebben voor hun processen en dat ze meer expliciet reflecteren op het 
hoe en wat ze maken.

Als we de studenten vragen waar ze zich prettig bij voelen als het gaat om het verwoorden 
van hun gedachten dan antwoorden veel van hen dat ze door middel van materialen en 
vormen hun verhalen vertellen — storytelling. Dus vragen we de studenten dit te doen; 
om met materialen en vormen hun concepten te verduidelijken, te beschrijven en toe te 
lichten. Wat wij vervolgens te zien krijgen nodigt uit tot mooie dialogen. De gesprekken die 
ontstaan zijn interessant, kritisch en confronterend en komen voort uit de duo-begeleiding 
die diverse perspectieven en werelden samenbrengt. Dit benadrukt de meerwaarde van 
implementatie en integratie van verschillende vakgebieden in het onderwijs, om zo te ko-
men tot andere inzichten en nieuwe waarden.

REFLECTIE    Zeggingskracht    Martine de Rooij108



RE
FL
EC
TI
E Schuiven, 

koppelen, 
zoeken,  

en schrappen, 
schrappen, 
schrappen

Gili Yaron

109



Vandaag geef ik schrijfles aan ontwerpstudenten. Ze gaan een ‘product statement’ schrij-
ven: een korte en heldere beschrijving van hun uiteindelijke werk voor het atelier. Bij wijze 
van concrete handvatten nodig ik ze uit om te noteren hoe hun product eruitziet, hoe het 
gemaakt is, waar het toe dient, en wie de beoogde gebruiker is. 

De studenten gaan aan de schrijf. Ik loop door de ruimte en stel vooral veel vragen: “Welke 
materialen heb je gebruikt? Wat is de naam van deze breitechniek? Hee, dat is een mooie 
zinsnede, misschien wel een titel voor je werk?” Ik spoor de studenten aan om nog precie-
zer te formuleren. Laat ze schuiven met stukjes tekst, fragmenten koppelen, synoniemen 
zoeken, en dan weer woorden schrappen. Een aantal studenten komt er niet uit, ze hebben 
nog geen duidelijk beeld van hun project. Anderen weten al veel over methode of materi-
aal, maar nog niet wat ze er precies mee willen. Een enkeling vindt het schrijven zo moeilijk, 
dat het met horten en stoten gaat; sommigen geven aan dat ze woorden belemmerend 
vinden. Maar voor de meesten geeft het schrijven een nieuwe ingang tot hun eigen werk. 
Rachelle Hornesch, bijvoorbeeld, vertelt na afloop van de schrijfsessie dat ze nu beter vat 
heeft op de kern van haar werk. Deze schrijfopdracht en onze feedbackgesprekken hebben 
haar geholpen om woorden te geven aan haar fascinatie met lichtval op beschadigde huid. 
Nu kan ze verder schaven aan haar ontwerp — een siliconen armband die dit lichteffect 
reproduceert en versterkt — zodat het haar insteek nog beter benadert.

Ik sluit de les af met een opdracht: schaaf verder aan de tekst en stuur ‘m mij op voor feed-
back. De finale ‘product statement’ kan dan worden gepresenteerd tijdens de eindbeoor-
delingen. De studenten verlaten de ruimte. Ik ben gesloopt maar innig tevreden. Eindelijk 
een les waarin ik precies weet wat ik doe: schrijfbegeleiding geven. 

Ik heb namelijk lang getwijfeld over wat ik de studenten kon bieden, als empirisch filosoof. 
Ik geef ze natuurlijk toegang tot de casus, het interviewmateriaal, theorieën en methoden 
die ik zelf gebruik. En feedback en aansporingen tijdens het maakproces. Maar de vaardig-

Gili Yaron geeft schrijfles aan ontwerpstudenten, april 2017.
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heden waarin ik geoefend ben zijn tekstueel. En ik kan en wil de studenten niet vragen om 
een wetenschappelijk artikel of essay te schrijven. Wat dan wel? 

Via deze les kon ik tekst inzetten op een manier die voor beide partijen werkte. Want ook 
al zijn ze geen schrijvers, ontwerpstudenten kunnen wel degelijk baat hebben bij zorgvul-
dige taal. Schrijven over hun werk vroeg ze om precies en kernachtig articuleren waar het 
hen om gaat. Om een logisch samenhang aan te brengen in een reeks uiteenlopende han-
delingen, op verschillende momenten en plekken uitgevoerd, soms welhaast toevallig en 
meestal intuïtief ontstaan. En om dit alles op begrijpelijke wijze over te brengen op een an-
der: de lezer. Schrijven stond zo niet buiten het maakproces, maar maakte er deel vanuit.

En terwijl ik met de studenten schreef, werd ik me des te meer bewust van mijn eigen ma-
kerschap. Schrijven is een ambacht: het is schuiven met woorden, zinnen koppelen, zoe-
ken naar die ene term die heel precies de lading dekt en schrappen, schrappen, schrappen. 
In het schrijven kan en mag veel: een onderwerp en genre kiezen, je interesses volgen, een 
kenmerkende stijl ontwikkelen. Tegelijkertijd is schrijven onderworpen aan allerlei tekstu-
ele wetmatigheden: grammaticale regels, conventies rondom stijl en genre, de noodzaak 
structuur aan te brengen middels zinnen en alinea’s. Bovendien heeft elk verhaal — fictief 
of niet — een interne logica waar je niet aan kunt tornen.

Ik heb moeten leren om met het medium ‘geschreven taal’ te werken. Ik leer dat nog 
steeds. Hierbij gebruik ik boeken over de do’s en dont’s van verschillende academische 
genres, over de kenmerken van goede teksten, over hoe schrijfprojecten stapsgewijs aan 
te pakken (zie bijvoorbeeld Glasman-Deal 2010, Bolker 1998, Belcher 2009). Ik krijg ook 
feedback van begeleiders en collega’s. En ik volg workshops over schrijven. Maar uiteinde-
lijk leer ik vooral van eindeloos schaven aan schrijfsels — van het werk dat ik doe om een 
tekst te laten werken.

Het atelier gaf de studenten de gelegenheid om via materiaal, techniek en ook taal onder-
zoek te doen. Het liet tegelijkertijd mij als docent mijn eigen schrijven als artistiek onder-
zoek begrijpen. Hiermee werd Inter/Face een symmetrische interventie.

Ondertussen blijf ik geïnteresseerd in de verhouding tussen schrijven en maken. Zowel 
schrijvers als ontwerpers schaven eindeloos aan hun producten. Beide schuiven, koppe-
len, zoeken en schrappen, schrappen, schrappen om het werk te laten werken. Toch is wer-
ken met woorden anders dan werken met textiel, klei of silicone. Bovendien is een essay 
of artikel een ander soort eindproduct dan een ontwerp. En schrijvers zetten taal anders 
in dan ontwerpers. Hoe zit het precies met deze overeenkomsten en verschillen? Dat is bij 
uitstek een vraag voor artistiek onderzoek.
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PRAKTIJKOPDRACHT

Schrijf een ‘product 
statement’
Aan het einde van de tweede editie van Inter/Face (2017) hebben de studenten een ‘pro-
duct statement’ geschreven onder leiding van Gili Yaron. In een aantal hands-on work-
shops heeft Yaron de studenten laten kennismaken met de kunst van het zorgvuldig (her)
schrijven en de impact van woorden. De opdracht was: 

Schrijf een korte tekst waarin je je uiteindelijke product beschrijft aan iemand uit je directe 
omgeving die niks weet van kunst/ontwerp. Beantwoord in je tekst 4 vragen (maximaal 1-2 
zinnen per antwoord):

• Wat heb je gemaakt?
• Hoe heb je dit gemaakt?
• Voor wie heb je dit gemaakt?
• Waarom heb je dit gemaakt?
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Het ‘product statement’ van studente Nieke Verkennis, voorzien van feedback van Gili Yaron
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Een door Martine de Rooij gevouwen papieren vliegtuigje, gemaakt van het papier waarop haar onderzoeks-
artikel staat geprint. Ik volgde nauwgezette vouwinstructies op de website van Amazingpaperairplanes.com.  
Het vliegtuigje is gebaseerd op een water-amfibie-model ter bestrijding van bosbranden: “The seaplane is a 
special aircraft designed to take off from water and land on water (…) This paper airplane is inspired by the 
Canadair CL-215 amphibian turboprop aircraft.” 

Bron: amazingpaperairplanes.com/special-FoldingSeaplane.html
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Gisterenavond vloog een papieren vliegtuigje met een lichte boog en zekere opgetogen-
heid door mijn slaapkamerraam naar buiten. Het was gevouwen van het onderzoeksartikel 
dat ik schreef naar aanleiding van dit Inter/Face-project. De aanblik van deze vlucht zorgde 
voor een langzaam maar zeker groeiende ontspanning in mijn middenrif. Dat artikel was 
namelijk mislukt. En laat ik dat met lichte spanning uitspreken, misschien wel met een 
uitroepteken. Het artikel was mislukt! Jawel, en nu vloog het door de lucht. 

Het klopte niet wat ik in dat artikel probeerde te doen. Het plaatsen van mijn onder-
zoeksvraag (wat zijn niet-tekstuele vormen van onderzoek doen?) en mijn data (gefilmde 
interviews, onderzoeksopdrachten van studenten, procesboeken en eindwerken) in een 
bredere context; het debat over artistiek onderzoek in Nederland. Ik schreef met in mijn 
achterhoofd de universitaire academici en de kunst-academici. Het werd te zwaar, te groot 
en te breed. Het voldeed aan alles en daardoor eigenlijk aan niets.

De waarde van mijn creatieve mislukking heeft alles te maken met positionering. Wat vind 
ik en wat doe ik, ten opzichte van de andere professionals binnen dit veld van artistiek on-
derzoek? En daar ga ik nog even geen antwoord op geven. Ik geef mezelf en het veld van ar-
tistiek onderzoek nog even tijd voor ontspanning. Maar één ding is me duidelijk geworden; 
binnen ‘artistiek onderzoek’ moet ik niet bezig zijn om de twee werelden van wetenschap 
en kunst te dienen. De beiden werelden moeten in mij (en wellicht ook in het veld van artis-
tiek onderzoek) verder synthetiseren. 

Geen onderzoeksartikelen ‘oude stijl’ meer. Ook al blijft iets in me verlangen naar die zorg-
vuldige opbouw, de verweving met een bredere context, het debat, de literatuur en het 
diepe duiken in theoretische bronnen, mening, gevormd, gearticuleerd. Maar eerst is het 
nodig om mezelf toe te staan te vervormen, als onderzoeker en als maker. Loskomen uit 
mijn universitaire disciplinering. Als het om artistiek onderzoek gaat is het evengoed zaak 
dat universitair opgeleide onderzoekers intensief begeleid worden door kunstenaars als 
omgekeerd. 

In de wereld van vliegtuigjes vouwen bestaat prachtig jargon. Zo is er de ‘valley fold’, de 
‘mountain fold’ en mijn favoriet, de ‘inside-reverse fold’ (Lee 2005). De vorm en de vouwin-
structies van het vliegtuigje op de pagina hiernaast zijn zorgvuldig uitgezocht. Het moest 
geen ‘fighter jet’, ‘bomber plane’ of gewone ‘airliner’ worden. Het vouwen moest zowel het 
artikel als mijn positie als artistiek onderzoeker transformeren. De Canadair CL-215 is een 
amfibie-vliegtuigje dat zijn tanks met water kan vullen door scheervluchten uit te voeren bo-
ven zee of meer. Het is een heel wendbaar voertuigje dat kan landen op zowel water als land. 

Meervoudige landingsplaatsen lijken mij in alle opzichten een goed idee.

REFLECTIE    An inside-reverse fold    Martine de Rooij116
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Staying with the trouble
Aan de telefoon met studenten, in de keuken bij Gili Yaron, aan tafel bij Chequita Nahar  
— op verschillende locaties en in uiteenlopende samenstellingen hebben we gepraat over 
onderzoeksatelier Inter/Face. Dit praten en het praktisch maken van dit boek vormden 
onze gedachten over het atelier. Het mijmeren over de opzet, het schrijven en herschrijven 
van de diverse bijdragen, het geven van feedback op elkaars teksten, het verzamelen en 
selecteren van foto’s, het interviewen van studenten. Al deze dingen samen, het denken 
en het doen ervan, zijn onze reflecties. Dit boek is hiermee zowel een documentatie van 
het atelier als een beschouwing erop. Met deze publicatie willen we dit experimentele 
onderwijsproject met docenten, studenten, onderzoekers en ontwerpers delen en tevens 
betwistbaar maken.

Tijdens een van onze finale schrijfsessies diende zich de laatste belangrijke opdracht aan: 
lessen trekken uit de hybride overvloed waarin we ons ruim twee jaar lang begaven. Wat 
heeft  onderzoeksatelier Inter/Face opgebracht? Wat hebben we ontdekt over artistiek on-
derzoek, over onderwijs? En over de mogelijke vruchten van samenwerking op de grens 
van kunst en wetenschap? Wat weten we naar aanleiding van dit project over leven met 
een ander, deels prothetisch gezicht? En over hoe ontwerpers deze vraag benaderen? In 
deze afsluitende woorden presenteren wij zeven opbrengsten die voor ons centraal staan, 
en nodigen we u uit hierover mee te denken.
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Opbrengst 1: ontregelen

Een van de centrale drijfveren van het atelier was ‘breaching’. Breaching is, zoals Ruth Ben-
schop laat zien (pagina 33), een sociologische methode om sociale situaties die vanzelf-
sprekend lijken actief te vervreemden, te doorbreken. Hierdoor kunnen impliciete normen 
die in deze situaties besloten liggen zichtbaar worden gemaakt. Zo vroeg Benschop de 
studenten tijdens één van de lessen om iets aan hun uiterlijk te veranderen en zo de straat 
op te gaan. Dit stelde hen in staat om te ervaren hoe het is om, net als mensen met een 
gelaatsprothese, ‘anders’ door het leven te gaan. Tegelijkertijd kwam de kwestie die in het 
atelier centraal stond daarmee dichtbij de studenten te staan. Zij eigenden zich de kwestie 
door dit experiment toe. De opdracht bleek relevante ervaringen op te leveren en was zo 
een pakkend startpunt voor het atelier. 

Maar breaching was meer, het was in feite een kenmerk van het onderzoeksatelier als ge-
heel. ‘Doorbreken’ of ‘ontregelen’ gebeurde namelijk steeds opnieuw. Inter/Face bestond 
uit een reeks ontmoetingen waarbij alle deelnemers de grenzen van hun comfortzone 
tegenkwamen. Ontmoetingen tussen mensen die elkaars taal niet spreken. Tussen disci-
plines die vanuit andere kaders opereren. Tussen instituten die verschillende doelstellin-
gen hebben. En tussen uiteenlopende instrumenten, methoden, en materialen. Met enige 
regelmaat werd duidelijk dat de communicatie in zulke situaties spaak liep. Zoals Nahar 
schrijft op pagina 27:

De eerste kennismaking met Gili Yaron was tijdens haar eerste work-

shop, waar zij de studenten uit hun comfortzone probeerde te halen 

door de toepassing van een andere benadering dan ze gewend waren. 

Het leek alsof er iemand voor de klas stond die van een andere planeet 

kwam. Haar vragen deden de studenten verstommen. Welke taal werd 

hier gesproken? Waar had zij het over?

Wederzijds begrip is niet zonder meer gegeven in uitwisselingen tussen denkers en makers, 
studenten en docenten, filosofen en antropologen en ontwerpers. 

Ontregelen, creating trouble, dat hebben we gedaan. Maar we hebben niet alleen moei-
lijkheden veroorzaakt, we zijn ook bij de onrust en de rijke rommel die hiermee ontstond 
gebleven. In het boek Staying with the trouble (2016) houdt filosoof Donna Haraway een 
pleidooi voor de waarde van onduidelijkheid, meervoudigheid en wanorde. Haar werk 
stelt verontrustende wezens centraal — hybriden, cyborgs, monsters — en trekt belang-
rijke lessen uit wat zij met hun ambivalentie zichtbaar en mogelijk maken. In de geest van 
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Haraway zijn we tijdens het atelier zoveel mogelijk wakker gebleven in die gênante, onbe-
kende ruimte waarin enerzijds nog niks goed werkt en anderzijds nog heel veel mogelijk is. 
Waar niemand echt goed weet wat goed is. Elke week opnieuw. Hopend dat het nog even 
mag duren, en tegelijkertijd bang zijn dat het niets oplevert. 

Interdisciplinaire onderwijsprojecten zoals deze zijn per definitie ongemakkelijk. Ze schep-
pen situaties die niet makkelijk in een comfortabele eenheid vervallen. Om niet weg te 
lopen bij de fricties die hierbij ontstaan, om deze spanningen zelfs op te zoeken, kan het 
helpen om een zekere ironie te omarmen. Dwaasheid en een lichte spot maken het moge-
lijk om, zoals Haraway adviseert, ‘bij de problemen te blijven’:

Irony is about contradictions that do not resolve into larger wholes, 
even dialectically, about the tension of holding incompatible 
things together because both or all are necessary and true. 
(Haraway 1991, 149)

Artistiek onderzoek als kruisbestuivende activiteit binnen interdisciplinaire samenwerking 
komt steeds vaker voor binnen het kunstonderwijs. Het is daarbij naar onze mening be-
langrijk om de ontregeling die hierbij ontstaat niet te ontlopen of te negeren, maar juist 
— met een lichte ironie — te omarmen, soms zelfs actief op te zoeken. Dit soort projecten 
vragen om een welwillende houding ten aanzien van wat op het eerste gezicht rommel 
lijkt. Ze vragen om het vermogen problemen niet te snel op te willen lossen, maar er op een 
aandachtig manier bij aanwezig te blijven.

Opbrengst 2: kruispunten

Wat leverde dat nou op, dat ontregelen? Soms kom je daar gaandeweg achter, maar meest-
al pas achteraf. De waarde van het doorbreken, van het disfunctioneren, is zoals hierboven 
geschreven, het zichtbaar maken van impliciete normen. We werden steeds opnieuw — via 
ongemakkelijke stiltes en haperende interacties — gedwongen om van alles aan elkaar uit 
te leggen. Wat bedoel je nou als je dat zegt? Hoe hoor jij wat ik vertel? Zo werden allerlei 
onbewuste aannames, verwachtingen, en ingesleten gewoontes blootgelegd die ieder van 
ons meenam naar de lessen. 

De filosoof verwachtte met theorieën en concepten te gaan werken. Te vertellen, samen 
te lezen en samen nauwkeurig te analyseren. De antropoloog verwachtte aandacht voor 
dagelijkse praktijken, een open houding en een nauwkeurig kijken en luisteren. Niet te snel 
interpreterend, eerder volgend en afwachtend. De studenten verwachtten les te krijgen 
zoals altijd: zelf aan de slag gaan, zonder veel theoretische poespas. Werken via beeld, 
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materieel, techniek: esthetiek of functionaliteit voorop stellend. We verwachtten allemaal 
onderzoek te zullen doen naar de kwestie. En ook verwachtten we dat de studenten ont-
werpen zouden maken. Maar in de wekelijkse ontmoetingen werd al gauw duidelijk dat we 
soms uiteenlopende ideeën hadden over wat onderzoek en maken zoal inhouden.

Het atelier werd hiermee een kruispunt waarin verschillende wegen samenkwamen. De 
kwestie waarmee we ons samen bezighielden werd zo een gelegenheid om — piepend 
en protesterend — raakvlakken te zoeken en te maken. We begaven ons op een interface 
waar kunst, ontwerp en wetenschap elkaar ontmoetten, op elkaar inwerkten, maar niet 
versmolten. 

In dit boek zijn talloze voorbeelden te vinden van zulke raakvlakken. Zoals de gelegenheid 
waarbij Benschop en Nahar elkaar vonden in het opzetten van een samenwerkings  verband 
rondom gezichtsreconstructies (zie pagina 15). Of toen Martine de Rooij en studente 
Rachelle Hornesch gelijktijdig beseften dat het experimenteren met gedroogde padden-
stoelen en latex een interessante vorm was van systematisch, materiaalgericht onderzoek. 
Of wanneer studente Leonie Luger en Yaron elkaar vonden in hun enthousiasme over sta-
rende blikken en wat disability theoretica Rosemarie Garland-Thomson daarover schrijft. 
Het waren ogenblikken van gelijkstemmigheid. Omdat iedereen grenzen tegenkwam en 
expliciet moest maken wat vanzelfsprekend leek, vonden we elkaar, soms. 

Want de samenwerking bleef een “incomplete coördinatie” (Galison, 2010), zoals ook 
Benschop al aandraagt op pagina 13. Er waren productieve momenten van overlap, maar 
die duurden vaak maar even. Bovendien was het raakvlak zelden eenduidig. Deelnemers 
aan het atelier bleven verschillende talen spreken, verschillende accenten leggen, verschil-
lende doelstellingen nastreven. Hornesch en Luger bleven sieraadontwerpers; Yaron een 
empirische filosoof en schrijver; De Rooij een wetenschapsantropoloog geïnteresseerd in 
dagelijkse praktijken. We gebruikten en misbruikten elkaars input om daarna met nieuwe 
inspiratie verder te gaan met onze eigen projecten (Brown, 2002)1. Overlap leidt niet naar 
blijvende overeenstemming; een kruising valt altijd weer uiteen in paden die verschillende 
richtingen opgaan. 

De kruisbestuivingen waren lang niet altijd plezierig. Soms schuurde het onaangenaam. 
Denk aan het gevouwen vliegtuigje waar De Rooij over schrijft: haar mislukte artikel kwam 
voort uit een noodzaak opnieuw een positie te vinden in het voor haar nieuwe veld van 
artistiek onderzoek (zie pagina 116). Of de onenigheid tussen Yaron en De Rooij over het 

1 Brown’s artikel Michel Serres Science, Translation and the Logic of the Parasite (2002) bevat een interessante uiteen-
zetting over de rol van vervorming en verstoring van signalen bij communicatie.
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belang van reflecteren over het effect van werk (zie pagina 87-89). Of de studenten die het 
schrijven van een ‘product statement’ met Yaron maar lastig of zelfs belemmerend vonden 
(zie pagina 110). Zowel de eureka- als de schurende momenten waren echter productief: er 
gebeurde op die momenten wat, er werd verschil gemaakt. Er ontstonden nieuwe perspec-
tieven en onvoorziene mogelijkheden. 

We zijn naar aanleiding van onderzoeksaterlier Inter/Face van mening dat productiviteit en 
vernieuwing ongemak nodig hebben. Kruispunten zijn niet gebaat bij te veel overeenstem-
ming. De fricties en moeilijkheden die (onderwijs)projecten op de grens van wetenschap 
en kunst kenmerken kunnen vruchten genereren voor alle deelnemers. Maar alleen, wan-
neer deze deelnemers een open houding aannemen ten aanzien van de onrust die in de 
ontmoeting ontstaat. Rommel en ontregeling vragen immers om aandacht en interesse. 
Het is belangrijk om daarbij symmetrie na te streven; de interdisciplinaire situatie maakt 
van iedereen zowel leek als expert. Alle deelnemers aan het experiment — studenten, do-
centen, leidinggevenden — moeten bereid zijn impliciete overtuigingen en aannames te 
bevragen, grenzen op te zoeken, raakvlakken te vinden en vervolgens een eigen richting 
op te gaan. 

Opbrengst 3: interventies 

Yaron noemt in drie van haar reflecties voorbeelden van allerlei ‘zaken’ die het onderzoek 
van de ontwerp studenten opleverde. Zo zijn de sieraden van Djillie Roes mooi en draag-
baar, terwijl ze de drager tegelijkertijd laten beleven hoe het is om met een zintuigelijke be-
perking door het leven te gaan. De performance rondom het vingertje van Leonie Luger is, 
in Yaron’s interpretatie, een artistiek onderzoek naar het fenomeen ‘wijzen’ dat filosofische 
vraagstukken rondom ongewenste aandacht onmiddellijk toegankelijk maakt:

Luger’s wijzende vinger maakt op een elegante en indringende ma-
nier voelbaar waar Garland-Thomson een heel boek aan woorden 
voor nodig heeft. (…) Dit is weten vanuit het meebeleven, een vorm 
van kennis die ervaringen niet beschrijft of analyseert, maar ze direct 
mobiliseert. (...) Luger’s vingertje (...) maakt de ethische dilemma’s 
die samenhangen met staren en wijzen zo pijnlijk tastbaar. Om iets 
te snappen van wat hier gebeurt hoef je geen filosofie te hebben 
gestudeerd. (pagina 71)

En zo vormen de avontuurlijke armprotheses van Rob Stoffels voor Yaron innovatieve, licht- 
kritische variaties op het bestaande aanbod van kunstmatige ledematen (zie pagina 88). 
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Deze werken interveniëren allemaal in impliciete aannames ten aanzien van wat goed on-
derzoek is — en wat dat onderzoek oplevert. Zoals Yaron aangeeft, krijgt artistiek onderzoek 
zoals van Roes, Luger en Stoffels vorm via eigen — materiele, visuele, ambachtelijke, situ-
ationele, technische, tactiele, praktische — registers. Yaron zegt dan ook dat zij als filosofe 
niet kan verwachten dat studenten wijsgierige verhandelingen gaan schrijven naar aanlei-
ding van de aangedragen kwestie, zoals zij dat doet (zie pagina 23). Ontwerpers vertrekken 
niet vanuit wetenschappelijke kaders en produceren geen werk dat direct vertaalbaar is 
naar wetenschappelijke doelstellingen. Net zo kunnen ontwerpers niet van wetenschap-
pers verwachten dat ze performances, sieraden, of protheses maken. Daarbij bestaan er 
zelfs binnen uiteenlopende wetenschappelijke en artistieke disciplines verschillende op-
vattingen over wat geldt als legitieme werkwijzen en bijdragen. Het werk van de verschil-
lende deelnemers aan interdisciplinaire projecten is dus autonoom en eigen soortig. Het 
beweegt zich op een eigen terrein, en laat zich niet beoordelen vanuit maatstaven die in 
andere domeinen gelden.

Zo wordt duidelijk dat wanneer ontwerpers aan de slag gaan met filosofische thema’s en 
ideeën, ze dat op eigen wijze doen. Het werk van de studenten biedt nieuwe perspectieven 
op wetenschappelijke kwesties, breekt theoretische concepten open om ze zo beschik-
baar te maken voor publieken buiten de wetenschap, genereert oplossingen voor alle-
daagse problemen. Ook dit zijn interventies, ditmaals ten aanzien van wat artistiek onder-
zoek naar de kwesite ‘leven met een veranderd, deels prothetisch gezicht’ kan toevoegen 
aan wetenschappelijke benaderingen.

Ja, de interventies bewegen zich in alle richtingen. De waarde van een onderwijsvorm als 
deze, en het werk dat eruit voortkomt, is dat het schuurt met de verschillende contexten 
waarvan het deel uitmaakt. Het werk van de studenten intervenieert in impliciete nor-
men over wat goed en relevant onderzoek is, en wat onderzoek moet voortbrengen. Het 
intervenieert ook in filosofisch onderzoek naar het leven met een afwijkend gezicht. De 
lessen van de filosoof en de antropoloog intervenieerden bovendien in de aannames die 
studenten hadden over wat goed dagelijks materieel en technisch onderzoek is. De filosoof 
leerde de studenten — en ook de antropoloog stak daar wat van op — over de waarde van 
nauwkeurige taal. Het samen schrijven met de studenten intervenieerde in hoe de filosoof 
haar eigen schrijfwerk benaderde, namelijk als een ambacht. En de antropoloog leerde 
de filosoof en de studenten wat er kan gebeuren als alle aannames even de kast ingaan. 
Als er gekeken wordt naar wat voor onze ogen in alledaagse handelingen gebeurt, en hoe 
interessant dat kan zijn wanneer men werkelijk iets nieuws wil ontdekken. 
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Het effect van deze wederzijdse beïnvloeding is paradoxaal genoeg een groter besef van de 
eigen unieke bijdrage ten aanzien van andere domeinen. Juist via de ontmoeting met an-
deren kregen alle deelnemers aan het atelier beter zicht op de meerwaarde van hun eigen 
perspectieven, instrumenten en fascinaties. Ieders werk kon hiermee meer ‘eigen’ worden. 
Of zoals Nahar dit beschrijft:

Wat mij in het bijzonder intrigeert is de manier waarop studenten, 
maar ook betrokken docenten, bij het project hun werkwijze hebben 
kunnen verscherpen en bijsturen, en vooral hoe ze zichzelf hebben 
kunnen bevragen om zo tot authentieke ‘producten’ of processen te 
komen.” (pagina 15)

De antropoloog voelde zich na een tijdje meer antropoloog dan ooit en ging zich gerichter 
toespitsen op de vaardigheden die daarbij horen. En zo ook de filosoof. En de ontwerpers. 
Dit soort samenwerkingen op de randen van wetenschap en kunst verrijken dus onderzoe-
kende en makende praktijken van alle deelnemers, terwijl ze tegelijkertijd ieders zelfstan-
dige professionele worteling verdiepen en verscherpen. 

Opbrengst 4: onderzoeken 

Nahar vertelt in haar bijdrage ‘Out of the comfort zone’ dat de studenten behoorlijk moes-
ten wennen aan het articuleren van ervaringen en emoties zonder daarbij te kunnen ver-
wijzen naar een tastbaar object of ontwerp (pagina 27). Later schrijft Nahar dat de studen-
ten het lastig vonden om hun persoonlijke werkwijze te verbinden met de aangeboden 
wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (pagina 108). Om hen te helpen, reikte Nahar 
metaforen aan:

In mijn persoonlijke besprekingen geef ik aan dat (…) vormgevers 
praten door middel van materialen en toegepaste technieken. Ik 
stel voor dat [de studenten] de geleerde manieren van ontrafeling 
kunnen benaderen als recepten. Het ontrafelen is als het proeven 
van een gerecht. Analyseren is proberen te achterhalen wat voor 
ingrediënten er gebruikt zijn om deze smaak te verkrijgen. Probeer 
ieder ingrediënt te beschrijven, toegepaste hoeveelheden in te schat-
ten. Denk aan de kooktijd, manier van bereiding en uiteindelijk het 
opdienen. (pagina 108)
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Nahar formuleerde hiermee een brug waarin ‘onderzoek’ kon worden geïntegreerd met de 
praktijken waarmee de studenten al bekend waren. 

Wat doe je feitelijk als je aan het onderzoeken bent? Wat zijn manieren waarop je te werk 
kunt gaan? En wat is het doel ervan eigenlijk? De verwarring en tijdelijke hulpeloosheid van 
de studenten waren aanleiding om tijdens de lessen ‘het onderzoeken’ zelf open te breken. 
Zowel vanuit de studenten als vanuit de docent-onderzoekers. Hierdoor kwamen generie-
ke aspecten van onderzoek doen voor het voetlicht. We benoemen hier drie kenmerken 
die tijdens dit project naar voren zijn gekomen. 

Een eerste aspect is dat onderzoek ‘iets’ — een thema, materiaal, praktisch probleem, tech-
niek, beeld, hulpmiddel — tot object van aandacht maakt door er uitgebreid bij stil te staan 
en van verschillende kanten te benaderen (zie ook Yaron’s moment ‘Wat is onderzoek?’ op 
pagina 23). Onderzoek vraagt daarom tijd en vertraging. Het is een ‘bewust gemaakt’ zoe-
ken. Het is daarom handig om verwachtingen ten aanzien van het tempo van het onder-
zoeken met studenten te bespreken. Belangrijk bij het bewust maken en vertragen is ook 
dat aannames, vragen en ontdekkingen expliciet gemaakt en vastgelegd worden. Alleen op 
die manier kunnen ze worden gemobiliseerd door het maakproces heen. Omdat tijdens 
een onderzoek belangrijke bevindingen regelmatig weer omgedraaid en bevraagd worden, 
is het zaak om aannames, vragen en ontdekkingen niet alleen expliciet te maken en vast te 
leggen, maar om er ook kritisch op te reflecteren. 

Een tweede generiek aspect van onderzoek is dat elke vraag of focus altijd een explosie 
aan antwoorden en mogelijkheden oproept (zie Benschop en haar verwijzing naar Dumit 
(2014) op pagina 36). De werkelijkheid waar onderzoek zich op richt is immers vol, levend 
en veranderlijk waardoor het allerlei onverwachte signalen kan terugsturen (Giambattista 
Vico in: Runia 2006). Onderzoeksprocessen zijn daarom altijd messy. Dat hoort zo en mag 
ook verwacht worden. Om goed na te kunnen gaan wat er tijdens het onderzoeken ont-
staat, moet de onderzoeker, of zij nou ontwerper of academicus is, leren om kundig ‘wak-
ker te blijven’ te midden van die rommel. Een vaardigheid die onder andere wordt vergroot 
door het expliciteren, documenten en reflecteren.

Een derde aspect van onderzoek is dat door het onderzoeken het onderzochte ook altijd 
verandert. Zoals Yaron opmerkt is onderzoek doen altijd een vertaling, een vervorming, 
een interventie (zie pagina 23). Het object van onderzoek blijft niet hetzelfde, het verandert 
door talige analyses en syntheses of doordat een prototype, schets of proef nieuwe dingen 
bijeenbrengt of duidelijk maakt. Het zijn interventies zoals het schuiven, koppelen, zoeken, 
en schrappen van woorden en denkstappen, waardoor een tekst puntig en treffend wor-
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den. Maar ook het buigen, verhitten, lassen, uithollen of weven van materialen. In de prak-
tijken, door het doen, worden werkelijkheden ontdekt én gemaakt. Dit brengt ons terug bij 
het citaat van John Law, uit de reflectie van De Rooij (pagina 52):

Methods don’t just describe social realities but also help to create them.
(Law 2004)

Het is daarom onhoudbaar om te stellen dat de wetenschap de wereld slechts zou filteren 
en beschrijven terwijl de kunst haar opent en (her)schept. Beiden (ver)vormen de wereld 
en vinden juist daarin hun relevantie. Hoe ieder domein — en een combinatie van beiden —  
dat precies doet, is wat ons betreft de vraag die centraal staat in de ontwikkeling van het 
vakgebied van het artistiek onderzoek.

Het is naar onze mening zinnig om in discipline-overstijgende projecten waarin artistiek 
onderzoek een hoofdrol speelt, niet te veronderstellen dat men wel weet wat onderzoek 
is. Om daarentegen juist samen te zoeken naar wat onderzoek — in deze specifieke plek, 
tijd, samenstelling — kan zijn. Wat is onderzoek voor ieder hier aanwezig? Welke zaken zijn 
daarbij bijna altijd aan de orde? Welke niet? Elke les, elke onderzoeksproject, elk maak-
proces is daarmee een uniek experiment. Uiteraard bestaan er verbindingen met ieders 
achterliggende expertise en ervaring. Toch is het uiteindelijk zaak om steeds een nieuwe 
wereld te scheppen met eigen spelregels. 

Opbrengst 5: onderwijzen

Naast het openbreken van ‘het onderzoeken’ zorgden de ontwerppraktijken van de studen-
ten ervoor dat we als docenten — al doende — onze aannames over zinnige begeleiding in 
onderzoek moesten uitvinden en aanpassen. Dit werd onder andere zichtbaar in de kleine 
transformaties die we gaandeweg aanbrachten in de opdrachten die we aanreikten. Zo 
vroegen we de studenten niet om een talig verslag over hun opgedane ervaringen tijdens 
het breaching experiment, maar om een beeldende impressie. Ook lieten we de studenten 
een poster maken waarop ze de focus van hun onderzoek presenteerden via zowel tekst als 
beeld (zie pagina 47 voor twee posters).2 Gaandeweg lieten we academische lesmethodes 
verder los. Yaron besloot om schrijven als methode over te dragen via een workshop waar-
in de studenten op zoek moesten naar formuleringen die direct gekoppeld waren aan hun 
ontwerp; ze moesten een ‘product statement’ schrijven (zie pagina 109-111 en 112-113).  

2 Deze praktijkopdracht is een vertaling en vervorming van een wijdverbreide wetenschappelijke traditie. Onderzoeks-
posters zijn een middel waarmee universitaire academici op conferenties hun onderzoek in een aantrekkelijke en korte 
versie delen. Zie bijvoorbeeld D’Angelo (2011).
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En De Rooij legde steeds meer nadruk op het bewust maken van onderzoekende aspecten 
die al aanwezig waren in de dagelijkse praktijken van de studenten, maar die zij zelf vaak 
nog niet als zodanig herkenden. 

Ondertussen bleek het gezamenlijk bespreken van schetsen, halffabricaten, prototypes 
en materiaalproeven van de studenten — de gangbare benadering op de ontwerpafdeling 
— zeer vruchtbaar. Het kunnen zien van een object, het aanraken en hanteren ervan, het 
kunnen spreken over materiaal en techniek en proces: ze hielpen allemaal het denken, 
keer op keer. Zoals Benschop op pagina 76-77 laat zien, ontlokt deze aanpak studenten 
puntige uitspraken over de inhoud en relevantie van hun werk, terwijl meer directe vragen 
hiernaar hen vaak deed verstommen. Deze belangrijke rol van het samen spreken over de 
materiële aspecten van het werk-in-wording van studenten kan daarom haast niet over-
schat worden.3 

Terugkijkend op onze rol als docenten tijdens dit onderzoeksatelier komen we tot de con-
clusie dat zowel wetenschappers als ontwerpers, zowel docenten als studenten, bereid 
moeten zijn om steeds opnieuw onwetend te worden. Docenten kunnen hier baat hebben 
bij een houding die doet denken aan de onwetende meester, zoals Jaques Rancière (2007 
[1987]) hem schetst. Deze onwetende meester is uitdrukkelijk niet bezig met kennisover-
dracht ten aanzien van zijn leerlingen. Het is eerder zoals Martijn Boven (2007) aangeeft:

De enige voorwaarde voor het leren is dat de (onwetende) leraar een 
context creëert waarin de leerling gedwongen wordt om zich met 
aandacht van zijn eigen intelligentie te bedienen. (Boven 2017) 4

Deze houding is ons inziens zeer de moeite waard, maar niet per se gemakkelijk aan te ne-
men. We willen hier dan ook niet pretenderen dat we onwetende meesters zijn geworden 
in de afgelopen twee jaar. Wel, dat wij sindsdien hopen dit steeds meer te durven worden. 
Omdat nieuwe werelden en nieuwe inzichten niet, als vriendelijke puppy’s, klakkeloos hun 
neus in je hand steken. Nee, nieuwe werelden moeten vakkundig worden uitgenodigd. De 
onwetende meester durft daarbij steeds opnieuw open te blijven naar wat zich aandient 
in een onderwijssituatie. Hij of zij blijft bij de uitdagingen die daarin ontstaan en geeft zijn 
leerlingen het vertrouwen dat ook zij deze uitdagingen aankunnen. Een goede docent blijft 

3 Interessant genoeg worden wetenschappers-in-opleiding niet altijd voldoende onderwezen in de ambachtelijke aspec-
ten van het wetenschappelijke onderzoekswerk. Dit geeft stof tot nadenken over tradities in begeleiding van academici. 
Om de begeleiding te professionaliseren in zowel de kunsten als de wetenschappen, kan het zinvol zijn om begelei-
dings-praktijken uit beiden domeinen intensief met elkaar te vergelijken.

4 Zie voor meer informatie over de onwetende meester ook het YouTube-filmpje van Masschelein (2017), Iedereen kan 
beginnen.
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tegelijkertijd een kader bieden: door bijvoorbeeld mogelijke verbeteringen aan te wijzen, 
passende literatuur, concepten, methoden en technieken aan te bieden en de kneepjes 
van het vak te ontsluiten. Hierdoor ontwikkelt zich een bedding waarbinnen studenten 
unieke oplossingen kunnen aandragen. 

Opbrengst 6: praktijken

Yaron sluit haar laatste reflectie af door te stellen dat zowel schrijvers als ontwerpers ein-
deloos schaven aan hun producten (pagina 111). Dit doet denken aan een (niet eerder in 
dit boek vermeld) gesprek dat de Rooij had met student Nathan Klein (zie pagina 104 voor 
een interview met Klein). Hierin liet hij zich ontvallen dat het echte onderzoeken wat hem 
betreft plaatsvindt tijdens de uren waarin hij honderden keren zijn naalden verzet om een 
bepaalde vorm in een stof te laten ontstaan. Dit mouleren van een stof doet in bepaalde 
zin denken aan het schrijven van een artikel, is de reactie van De Rooij. Er worden dan geen 
spelden maar woorden verzet en geen naden maar alinea’s aan elkaar geregen, maar de 
gelijkenis blijft. 

Onderzoeksatelier Inter/Face heeft duidelijk gemaakt dat ieder maakproces uit een reeks 
praktische problemen en oplossingen bestaat. Daarom is het denken over artistiek onder-
zoek vanuit een focus op maakpraktijken ook zo vruchtbaar. Methodieken van ontwerp-
studenten geven aanwijzingen waarmee opnieuw en voortdurend kan worden nagedacht 
over wat ‘methoden’ eigenlijk (moeten) zijn en doen, en met welk doel. En dan niet alleen 
methoden als breaching experimenten, observaties of interviews. Maar ook lijnen trekken 
en deze veelvuldig spiegelen en kopiëren, of twintig soorten klei-vormen maken, bekwas-
ten met glazuur en bakken in verschillende temperaturen.

Schrijven, mouleren en andere vormen van maken zijn allemaal praktijken waarin minuti-
eus en nauwgezet gewerkt wordt. Waar toegewijde strengheid heerst, in de woorden van 
Benschop (pagina 77). Maar wel verschillende soorten strengheid. En dat op zichzelf vraagt 
om meer onderzoek: onderzoek naar methoden en manieren van totstandkoming in diver-
se wetenschappelijke en kunstzinnige praktijken. Want op welke manieren zijn deze prak-
tijken en bijbehorende strengheden verschillend en gelijk? Hoe kunnen zij elkaar on/zinnig 
beïnvloeden, en wat kan dat opleveren? Als auteurs zijn wij hierover nog niet uitgedacht en 
uitgepraat. Maar zoals Yaron haar laatste reflectie afsluit, zou artistiek onderzoek bij uitstek 
een instrument kunnen zijn om deze vragen verder te verkennen.  

Nauwkeurig kijken naar dagelijkse praktijken — van studenten en docenten, van onder-
zoekers en ontwerpers — levert naar onze mening waardevolle informatie op voor het ver-
der ontwikkelen van onderwijs in artistiek onderzoek. Dit soort onderwijs heeft niet meer 
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theorie nodig, zoals ontwerpstudenten het ook niet in de eerste plaats nodig hebben om 
beter te kunnen theoretiseren. Het is juist nodig om dieper in de praktijken van kunste-
naars en wetenschappers te duiken. Zo kunnen de specifieke methodieken en instrumen-
ten die zij gebruiken beter zichtbaar worden gemaakt, en bovendien worden gearticuleerd 
als onderzoek. Daarnaast blijft het desalniettemin belangrijk om, zoals Nahar’s reflecties 
keer op keer benadrukken, studenten in de kunsten te helpen talige instrumenten te ont-
wikkelen om zo te kunnen verwoorden wat hen beweegt:

[D]e studenten [werden] gestimuleerd en gemotiveerd om anders te 
reflecteren op door hen gebruikte taal, en op manieren van expe-
rimenteren en maken. Dit heeft bij de studenten uiteindelijk geleid 
tot meer afgewogen en onderbouwde keuzes ten aanzien van de 
realisatie van hun ideeën. (pagina 28)

Het is de nadrukkelijke aandacht voor zowel de materiële als de talige elementen van 
maakpraktijken, die dit onderzoeksatelier zo bijzonder interessant heeft gemaakt. Het is 
daarom wat ons betreft zinnig om deze twee aspecten van artistiek onderzoek in toekom-
stige projecten centraal te stellen.5 En om ze vanuit steeds weer nieuwe perspectieven en 
via steeds weer nieuwe methoden in te zetten en te combineren. Zo wordt het mogelijk om 
proefondervindelijk uit te kunnen zoeken welke benaderingen goed werken in verschillen-
de fases van het kunstonderwijs.

Opbrengst 7: wat is goed?

Praktijkproblemen zijn niet alleen drijvend voor de dagelijkse voortgang van onderzoek 
en onderwijs, maar ook voor discussies over kwaliteit. De vele gesprekken tussen de deel-
nemers aan het atelier gingen uiteindelijk over de zeggingskracht van het werk van een 
student, over de manier waarop een praktijkopdracht tot een precieze oefening gemaakt 
kan worden, of over de optimale organisatie van een feedbackmoment. Het beoordelen 
van kwaliteit behelst binnen de wetenschap andere praktijken en maatstaven dan binnen 
de kunsten. De vraag naar kwaliteit wordt door een filosoof of antropoloog anders beant-
woordt dan door een ontwerper. Maar de vraag: ‘wat is goed?’ staat desalniettemin aan de 
basis van zowel de wetenschappen als de kunsten. Daarbij kan het ‘op waarde schatten’ 
niet plaatsvinden buiten dagelijkse onderzoeks- en maakpraktijken om. Wat kwaliteit pre-

5 Als docenten werden we steeds uitgedaagd om de studenten goed te begeleiden in het koppelen van door hen gebruik-
te taal aan de materiële proeven, prototypes en schetsen die zij maakten. Er ontstonden door dit iteratieve proces van 
maken, bevragen en weer maken steeds meer ontwerpen waarbij mentale concepten en concrete uitwerkingen elkaar 
versterkten.
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cies inhoudt, wordt pas helder wanneer er op deze dagelijkse praktijken wordt ingezoomd. 
Zowel het beoordelen als het ‘goede’ manifesteren zich temidden van hele banale, prakti-
sche problemen (zie Benschop, pagina 92). 

Dus: wanneer is een werk, een praktijkopdracht, een feedbackmoment ‘goed’? De docen-
ten legden tijdens dit project verschillende accenten bij het beoordelen van kwaliteit. Zo 
stipt Yaron in een van haar reflecties een aspect aan dat nauw raakt aan kwaliteit, namelijk 
de beoogde effecten van eindwerken (pagina 88-89). De (al dan niet doordachte) doeltref-
fendheid van een werk maakt dit werk voor haar ‘goed’. Wat beoogt werk te doen? Wat 
vinden we van het effecten dat het sorteert, en hoe komen we tot dat oordeel? Het zijn vra-
gen die voor haar doorslaggevend bleken bij het waarderen van ontwerpen. Voor De Rooij 
staan andere aspecten van kwaliteit centraal. Zij schrijft over de zeggingskracht van een 
eindwerk en probeert te begrijpen hoe zeggingskracht tot stand komt door de samenhang 
tussen proces en eindwerk te analyseren (pagina 100). Nahar is van mening dat het geven 
van interdisciplinair onderwijs en het introduceren van onderzoeksmethoden duidelijk bij-
draagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de output van ontwerperstudenten (o.a. 
pagina 58, 91). Benschop, ten slotte, geeft aan dat ‘goed’ artistiek onderzoek (op materiële) 
wijze intervenieert, dat het moet rammelen aan alle werelden waarin het zich begeeft (pa-
gina 95). Goed artistiek onderzoek gaat dan om het kunnen vormen van individuele, auto-
nome visies, die kundig gepositioneerd zijn, zowel in als tussen die verschillende werelden. 

En zo zijn er nog meer antwoorden op de vraag ‘wat is goed?’. Goed kan ‘het nauwkeurig 
volgen van procedures’ zijn. Het kan ‘innovatief, baanbrekend en grensverleggend’ zijn. 
Of ‘politiek correct’, of ‘ethisch verantwoord’. Goed kan ook ‘virtuoze beheersing’ zijn. Of 
‘dubbel blind gereviewd door peers’. Elk antwoord zal meer of minder aantrekkelijk blij-
ken voor verschillende beoordeelaars. Maar uiteindelijk staat kwaliteit niet vast, moet het 
gaandeweg uitgevonden worden. Het is dan ook zaak om als docent, onderzoeker of leer-
ling niet zondermeer aan te nemen dat wat goed is vaststaat. In plaats daarvan is het han-
dig om steeds opnieuw te reflecteren op wat er verstaan wordt onder kwaliteiten op welke 
(impliciete) maatstaven beroep wordt gedaan bij het beoordelen hiervan.

Wisten we zelf voorafgaand aan het atelier wat we ‘goed’ zouden vinden? Ja en nee. Of, een 
beetje. Elke deelnemer nam (deels impliciete) maatstaven over kwaliteit mee naar de les-
sen. Maar deze werden in de maak- en onderwijspraktijken betwist en verscherpt. De onge-
makkelijke ontmoeting van wetenschap en kunst heeft ons allemaal uitgenodigd tot herde-
finities van waarden en normen uit beiden domeinen. Als pioniers in dit domein van artistiek 
onderzoek blijven wij daarom graag nog een tijdje wakker aanwezig bij de verschuivende 
definities rondom kwaliteit en beoordeling. Ja, dat vinden wij nou echt een goed idee.

131



Tenslotte

Het schrijven van dit boek is een herwaardering van creatieve roerigheid, van milde ontred-
dering. En een viering van nieuwe mogelijkheden. Dit soort veelvlakkige projecten maken 
reflecteren onmisbaar. Nieuwe dingen uitproberen vraagt immers tijd om lessen te trekken 
uit wat moeizaam ging, en om goed na te denken over wat is gelukt. Beschouwing ach-
teraf is bovendien broodnodig omdat de vaart van dagelijkse beslommeringen het haast 
onmogelijk maakt om voldoende aandacht te hebben voor wat voor je ogen gebeurt. Dit 
boek is een uitnodiging om vooral verder te reflecteren op alledaagse maakpraktijken. Het 
is daarmee een uitnodiging om veelvuldig en divers onderzoek te blijven doen in en naar 
het kunstonderwijs. Als een vorm van professionalisering, maar ook als aanjager van ver-
nieuwing en verbreding. Het boek is ook een uitnodiging om meer kruispunten te doen 
ontstaan, waarop uiteenlopende spelers productief kunnen botsen en wringen. We hopen 
dat dit boek hiertoe inspireert. En dat het tevens aanleiding geeft om kritische noten te 
plaatsen. Het belangrijkste doel is tenslotte om onderzoek in de kunsten kundig verder te 
ontwikkelen.
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Wat doe je als je een gehavend gezicht weer heel 
maakt? Wat betekent afwijking eigenlijk? Hoe doe 
je als ontwerper onderzoek naar deze vragen, en 
wat ontstaat uit zulk onderzoek? 

Deze vragen stonden centraal in onderzoeks atelier 
Inter/Face: Discovering the meanings of disfigure-
ment. Dit innovatieve en interdisciplinaire onder-
wijs- en onderzoeksproject werd ontwikkeld door 
het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de 
Kunsten (AOK) in samenwerking met de Maas-
tricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) 
van Zuyd Hogeschool. 

In dit onderzoeksatelier gingen 33 ontwerp-
studenten aan de slag met het thema ‘een veran-
derd, deels prothetisch gezicht’. Ze werden hierbij 
begeleid door antropoloog Martine de Rooij, filo
soof Gili Yaron, ontwerpers Chequita Nahar en 
Jeroen Wand en lector Ruth Benschop. 

Dit boek blikt terug op dit project aan de hand 
van aandachtige reflecties en lichtvoetige analy-
ses. Hiermee wil het boek bijdragen aan de ver-
dere ontwikkeling van artistiek onderzoek in het 
Neder landse kunstonderwijs. 


