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1 Het idee   

 “in der beschränkung zeigt sich erst der Meister” 

          --   J.W. von Goethe 

 

Kunstenaarschap wordt vaak geassocieerd met ongebreidelde fantasie en met een artistieke 
ambitie die vrij van dwang of beperkende invloeden een uitweg zoekt in een kunstzinnige 
uiting. Veel meesterwerken zijn zo tot stand gekomen. Met de propositie Kunst In dienst van 
Kennis (KiK) wordt beoogt de creatieve energie van kunstenaars meer te bundelen en te 
richten op het ontsluiten van kennis. Volgens het citaat van Goethe toont het echte meester-
schap zich pas onder een dergelijke beperking. Van KiK wordt verwacht dat kennis meer gaat 
leven en door een toegenomen gevoelswaarde meer attentiewaarde krijgt en daardoor 
makkelijker toegankelijk wordt. Deze propositie is van betekenis voor elke kennisdrager die 
ook een kennisontsluitende taak heeft (kennisinstituten, kennisplatformen, musea of 
expertisecentra). Aan de andere kant heeft deze propositie ook betekenis voor kunstenaars 
en voor kunstopleidingen die zich deze vernieuwende manier van kunstbedrijven willen eigen 
maken en die zich als voorlopers op dat terrein willen manifesteren.  

2 Aanpak   

De propositie bestaat uit een programma per deelnemende kennisdrager. De aanpak kan per 
programma verschillen. Globaal wordt echter van de volgende aanpak uitgegaan: 

• Er wordt een kenniscanon opgesteld (zoals ook recent voor de Nederlandse geschiedenis 
is gebeurd). De kenniscanon is opgebouwd uit diverse kennisitems en bestrijkt een 
kennisgebied dat in overleg met de kennisdrager is afgebakend.  

• Per kennisitem uit de canon wordt een zogenaamd KiK-team samengesteld waarin zowel 
kunstenaars als deskundigen zitting hebben. Elk KiK team heeft de opdracht een 
kennisitem met behulp van één of meerdere kunstuitingen te ontsluiten (uitbeelden, 
verbeelden, aanschouwelijk maken, symboliseren, metaforen maken, etc..). Aan 
kunstuitingen wordt maximale vrijheid gegeven. Uitgangspunt blijft echter wel steeds dat 
er een duidelijke koppeling (met overgang) naar een inhoudelijke beschrijving van het te 
ontsluiten kennisitem blijft bestaan. De ontsluitende werking van de kunstuitingen is 
immers afhankelijk van een dergelijke koppeling!  

• De verschillende teams worden gecoördineerd en begeleid door een artistiek leidsman 
(ervaren kunstenaar) en een algemeen programma manager, mogelijk aangevuld 
(afhankelijk van budget) met een communicatiespecialist. 
 

Voor zowel het opstellen van de kenniscanon als de samenwerking in een kennisteam wordt 
een beproefde samenwerkingsmethode gebruikt (Vitha-LPM TM). 

In 2009 willen we per programma een team samenstellen, een plan opstellen en een 
kostenraming met bijbehorend dekkingsplan opmaken. In 2010 willen we dan de diverse 
programma’s opstarten. Aan het eind van 2010 verwachten we de kenniscanons af te hebben 
en in 2011 kunnen de KiK-teams aan de slag.  
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3 Resultaten   

De resultaten zullen per programma verschillen. De ene keer kan het resultaat bestaan uit 
een festival met diverse theatervoorstellingen. Een andere keer kan het gaan om een ten-
toonstelling van beeldende werken. Een andere keer ontstaat mogelijk een mengvorm tussen 
multimediale kunst en dans. Resultaten zijn afhankelijk van de specifieke kennis die ontsloten 
moet worden. De kunstvormen die geschikt worden geacht om aan een specifieke kennis-
canon meer gevoelswaarde mee te geven worden samen met de kennisdrager vastgesteld 
(tijdens het vaststellen van de kenniscanon). Juist hierdoor wordt elk KiK programma zo’n 
verassende onderneming! 

4 Opstarten   

De opstartfase van KiK bestaat uit het recruteren van kennisdragers en instellingen van 
kunst(onderwijs) voor deelname, het opstellen van een plan met kostenraming en 
dekkingsplan per programma en het vinden van financiers.  

Bent u actief in een kenniscentrum, werkt u voor een museum, of werkt u op een industrieel 
knooppunt waarin kennis is verzameld (glastuinbouw, keramische industrie, bosbouw, 
glasvezel, etc..). Bent u kunstenaar of werkt u voor een kunstopleidingsinstituut? Neem 
contact met ons op om te bezien wat de mogelijkheden zijn. 

 

Peter Schuttevaar  

Directeur Vitha 

+31 6 2415 2341 

peter@vitha.nl  

 

 

 

 

  i s  e e n   
             idee van  
                 V i t h a  
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Bijlage: Veel gestelde vragen over   
 

Wat is de toegevoegde waarde van KiK ten opzichte van andere initiatieven die wetenschap 
en kunst met elkaar verbinden? 

Een aantal voorbeelden van andere initiatieven: 

• Het initiatief Co-op’s van NWO gaat over de wetenschappelijke waarde die 
ontwikkelingen in de kunstwereld kunnen hebben. 

• Het project Genesis in het Centraal Museum maakt een onderlinge vergelijking tussen 
de wijze waarop kunstenaars en wetenschappers met de wereld omgaan. 

• Bij het Scheltema complex in Leiden gaat het om interdisciplinaire programmering 
van kunst en wetenschap gezamenlijk. 
 

KiK is het enige initiatief dat er van uit gaat dat kunst wordt ingezet om wetenschappelijke of 
vakinhoudelijke kennis te ontsluiten. Er zijn ons geen andere initiatieven bekend die van 
dezelfde invalshoek uit gaan. 

 

Is kunst nog wel gelijkwaardig aan kennis als kunst in dienst staat van kennis? 

Er is gekozen voor de titel “Kunst In dient van Kennis” omdat daarmee wordt aangegeven dat 
Kunst een belangrijke maatschappelijke functie kan vervullen. In de moderne wereld wordt 
een hoeveelheid informatie over mensen uitgestort die zo omvangrijk en veelvormig is dat 
emotionele aangrijpingspunten er steeds vaker in ontbreken. Belangrijke kennis is daardoor 
onherkenbaar geworden. Kunst kan hier een belangrijke ontsluitende werking hebben. Vanuit 
die invalshoek is kunst zeker gelijkwaardig aan kennis. Een minister president die zich 
dienstbaar opsteld naar de samenleving is immers ook niet ongelijkwaardig aan die 
samenleving! Zo kan ook kunst, door zich in dienst te stellen van kennis, een wederzijdse 
verrijking tussen kennis en kunst doen ontstaan. Kennis wordt er beter door ontsloten en de 
kunstbeoefening krijgt extra impulsen vanuit een toegevoegde maatschappelijke functie.  

 

Waarom zou mijn museum of kennisinstelling meedoen? 

KiK gaat uit van het ontsluiten van kennis met behulp van kunst voor “specifieke kennisdra-
gers”. Een dergelijke kennisdrager opent zichzelf meer naar het algemeen publiek door haar 
kennis “warmer” te presenteren. Daardoor ontstaat bij het publiek meer “gevoel” bij de 
achterliggende kennis en vandaar meer interesse om zich daarin te verdiepen. Wie de film 
“Amadeus” heeft gezien gaat sneller een CD met muziek van Amadeus Mozart kopen. Het is 
de bedoeling dat de toegang tot kennis laagdrempeliger wordt gemaakt teneinde bestaand 
publiek meer te binden en meer nieuw publiek aan te trekken. Menig kennisinstituut is 
immers te hoogdrempelig voor zowel het algemeen publiek als voor de eigen specifieke 
doelgroep. Vaak komt men direct in het koude laboratotium terecht terwijl men voor veel 
publiek eerst een warm voorportaal moet bieden om de interesse op gang te brengen. 

 

Wie is nu eigenlijk de doelgroep van KiK, het publiek, de kennisdrager of de kunstenaar? 

De einddoelgroep is het algemeen publiek en/of de bestaande doelgroep van een 
participerende “kennisdrager”. Veel kennisdragers bedienen namelijk zowel een specifieke 
doelgroep van bijvoorbeeld vakgenoten als ook een veel breder publiek. Vaak vanuit een PR 
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gedachte. Een kennisdrager kan een natuurhistorisch museum zijn, een kenniscentrum voor 
de luchtvaart of een expertisecentum/opleidingsinstituut voor de aluminiumverlijming. Echter 
ook een vakgroep van een Universiteit of een onderzoeksinstituut op het vlak van 
halfgeleidersensoren. Het is de bedoeling dat zes van dergelijke kennisdragers als partner 
optreden voor KiK. Zij worden dan gekoppeld aan kunstenaars (in opleiding) en aan de 
instituten waaraan dez kunstenaars (in opleiding) verbonden zijn.  

 

Wat is eigenlijk een canon en hoe gaat het canoniseren van kennis in zijn werk? 

Een kenniscanon is een omvattende beschrijving van een kennisgebied. Een canon van de 
imkerij bijvoorbeeld dient alle belangrijke kennis te omvatten die nodig is om de imkerij te 
bedrijven. Zo iets wordt ook wel een “body of knowledge” (BOK) genoemd van een bepaald 
vakgebied. Het verschil tussen een BOK en een canon is echter dat een canon veel compacter 
is, zich op de hoofdlijnen concentreert en de kennis veel meer groepeert rondom specifieke 
kennisitems die als zwaartepunt dienen. Voor de imkerij kun je het voortplantingsgedrag van 
bijen bijvoorbeeld volledig rondom de ontwikkeling van de koningin ordenen. Het fourageer-
gedrag kan rondom de honingproductie worden geordend. Het canoniseringsproces gaat 
ongeveer als volgt in zijn werk: 

1) Het kennisgebied wordt afgebakend en daarbinnen worden alle belangrijke 
kennisitems benoemd. 

2) Er worden verschillende voorstellen gedaan voor het ordenen van de kennis en deze 
voorstellen worden onderzocht (op haalbaarheid en effectiviteit). 

3) Er wordt voor een specifieke manier van ordenen gekozen en er wordt een keuze 
gemaakt voor het aantal te behandelen kennisitems. 

4) Er wordt een stramien gekozen voor het communiceren van de kennisitems 
(tekststijl/soort illustraties/vormgeving, etc..) 

5) De kennisitems worden uitgewerkt (per item en in samenhang). 
 

Canonisering staat als onderdeel van KiK gepland voor 2010. De deskundigen die bij het 
opstellen van de canon betrokken zijn, zijn de deskundigen van de participerende 
kennisdrager. Kunstenaars worden er in dit stadium al bij betrokken zodat zij zich in kunnen 
leven en zodat ze invloed uit kunnen oefenen op de stramienkeuze (waar zij later bij aan 
moeten haken met hun kunstuitingen).  

 

Over welke kunstvormen gaat het? 

De inzet van kunst als middel beperkt zich niet uitsluitend tot de beeldende kunst. Indien er 
zes KiK programma’s komen (bij 6 participerende kennisdragers) dan zal mogelijk de helft van 
de kunstuitingen in de beeldende en/of vormgevende hoek zitten. Het creatieve van KiK zit 
hem er juist in dat je tijdens het opstellen van de canon met de betrokken kunstenaars en 
kunstinstituten vaststelt welke kunstvormen de beste werking zullen hebben. In veel gevallen 
zal een mengvorm of combinatie van verschillende kunstvormen tot stand komen. De kunst-
beoefening kan hieroodr een stevige impuls krijgen doordat verschillende kunstvormen 
rondom een doelstelling gaan samenwerken. Voor kunstacadamies en de hoge scholen voor 
de kunsten is dat een mooie mogelijkheid voor het creëren van synergie tussen de diverse 
disciplines.  

 

Gaan kunst en wetenschap wel samen? 

Kunst wordt vaak geassocieerd met de irrationele, gevoelsmatige kant van de mens. 
Wetenschap vaak met de irrationele,verstandelijke kant. Bij een individueel mens kunnen 
gevoel en verstand nog wel eens om voorrang strijden. Zo ook kunst en wetenschap. En bij 
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een individueel mens kunnen gevoel en verstand in evenwicht gebracht worden zodat beide 
elkaar verrijken. Zo ook in kunst en wetenschap. Beide zijn immers mensenwerk! Wij geloven 
dus dat door een juist samengaan van kunst en wetenschap, een wederzijdse versterking op 
zal treden. 

 

Waarom neemt Vitha dit initiatief?  

Peter Schuttevaar houdt zich met mijn bureau Vitha vanaf 2005 bezig met het oplossen van 
samenwerkingsvraagstukken voor klanten. Zijn kroonjuweel is de methode Vitha-LPM (zie 
www.vitha.nl) die gericht is op het creëren van samenwerking over disciplines en over ver-
schillende groepen mensen heen. Dat past goed bij hem omdat hij ook zelf een multidiscipli-
naire achtergrond heeft als pianist, bedrijfskundige, wijsgerige en technicus/natuurkundige. 
Vanuit die achtergrond is hij steeds meer gaan zien in een multidisciplinaire benadering van 
kennisontsluiting. KiK is de uitkomst van een tweejarige speurtocht naar de juist vorm 
daarvoor. In 2007 heeft Peter bij wijze van vingeroefening met een team van vrijwillige 
participanten een DVD gemaakt waarin hij muziek van Bach en beelden van de stad Naarden 
gebruik om het gedachtengoed van “Comenius” van een warm canvas te voorzien (DVD is te 
bezichtigen via www.schuttevaar.nl; het eerste multimedia item).  


