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het is verbazingwekkend wat het oog zoal vermag, constateerde 

kunsthistorica Régine bonnefoit naar aanleiding van de kunsttheorie 

van Paul klee: het kan door een tekening ‘wandelen’, kan er ‘grazen’ 

als een koe in de wei die zijn kop ritmisch heen en weer beweegt op 

zoek naar het sappigste gras, het kan er ‘jagen’ als een roofdier dat in 

de achtervolging van zijn prooi abrupte hoeken maakt, en het kan er 

‘zeilen’ als een scheepje dat zich door de wind laat meevoeren. aan de 

kunstenaar de taak het oog in dit avontuur te begeleiden opdat het 

allereerst de weg niet kwijtraakt en bovendien iets meekrijgt van het 

creatieve proces waarin het beeld oorspronkelijk ontstond, aldus klee.1 

deze kracht van lijnen, of dit geloof in hun kracht, was het leidmotief 

van het werkcollege Vrije lijnen in de moderne kunst, dat ik in het najaar 

van 2008 aan de Vrije Universiteit te amsterdam gaf en waaruit dit the-

manummer van Kunstlicht is voortgevloeid.2 

Wat een lijn is, moge bekend zijn; ‘vrij’ werd provisorisch gedefini-

eerd als niet dienstbaar aan figuratie (zoals contourlijnen) en relatief 

onafhankelijk van de wil van de kunstenaar ontstaan. in zekere zin is 

dit ‘vrij’ synoniem aan ‘spontaan’, en net als dat begrip kampt het met 

tal van problemen. allereerst zijn dit soort kwalificaties relatief: iets kan 

alleen maar ‘spontaan’ worden genoemd in contrast met iets anders, 

zoals Graham birtwistle uiteenzette in een gastcollege, dat hier als ar-

tikel verschijnt. een volgende complicatie is de schijnbaar paradoxale 

overtuiging van veel kunstenaars dat spontaniteit een vaardigheid is 

die veel oefening, concentratie en discipline vereist voor het in de ar-

tistieke praktijk kan worden toegepast.3 een derde complicatie is dat 

kunstenaars in de regel heel goed weten wat spontaan oogt en dus 

met voorbedachten rade lijnen en streken kunnen zetten waarvan ze 

weten dat het publiek die zal opvatten als ‘spontaan’ (of ‘origineel’ of 

‘authentiek’), zoals kunsthistoricus Richard shiff heeft laten zien.4 de 

op het eerste gezicht ‘vrij’ ogende tekeningen die Peter struycken in 

1972 door een computergestuurde machine liet genereren, zijn in dit 

opzicht een duidelijke waarschuwing.5

ondanks deze voorbehouden is het niet raadzaam het begrip 

spontaniteit dan maar failliet te verklaren. niet alle spontaan ogende 

kunst laat zich zomaar degraderen tot effectbejag of maniërisme en 

niet alle aanspraken op spontaniteit zijn af te doen als misleidende 

retoriek, zoals shiff soms lijkt te impliceren. Creatieve processen om-

vatten naast berekening en controle ook altijd onberekenbare en on-

controleerbare factoren, al is het niet gemakkelijk daar de vinger op te 

leggen.

van HogarTH ToT klee
in haar onderzoek naar de bronnen voor klees ideeën over het stuur-

bare oog kwam bonnefoit uit bij William hogarths The Analysis of Beauty 

uit 1753. Uit onvrede met het feit dat smaken verschillen, ging hogarth 

op zoek naar een universele schoonheid, en vond die in een golvende 

lijn met een bepaalde buiging (afb. 1). de reden waarom deze line of 

beauty door iedereen het mooist werd gevonden, was volgens hem 

gelegen in het feit dat hij het oog leidt ‘[on] a wanton kind of chace 

[sic]’, en aldus appelleert aan een aangeboren jagersinstinct. het oog 

‘geniet’ als het sierlijke bochten ‘najaagt’, net zoals het over bochtige 

paden en rivieren aangenamer wandelen en varen is dan over kaars-

rechte wegen of kanalen. Van al te hoekige lijnen gaat het oog onaan-

genaam ‘springen’, bij teveel draaiing wordt het ‘duizelig’, en bij een al 

te grote complexiteit ‘verward’, aldus hogarth, die ook nog aantekende 

dat de hand van de kunstenaar zich, om zo’n line of beauty te creë-

ren, eveneens elegant en gracieus zal moeten bewegen.6 hij baseer-

de zijn theorie dus niet alleen op exclusief formele kwaliteiten, maar 

veronderstelde ook een cor-

respondentie in beweging 

tussen kunstenaarshand en 

beschouwersoog.

de ooit zeer invloedrijke 

duitse kunsttheoreticus adolf 

(von) hildebrand voegde hier 

in 1893 aan toe dat ook de 

afstand tussen oog en kunst-

werk van belang is. Wie van 

dichtbij kijkt ziet slechts on-

derdelen en moet zijn ogen 

het beeld laten ‘aftasten’ om 

zich uit vele momentopna-

mes een totaalbeeld te vor-

men. ook op afstand roepen 

composities echter Bewe-

gungsvorstellungen op en wie 

De kracht van lijnen, of het geloof in hun kracht, was het leidmotief 
voor het werkcollege Vrije lijnen in de moderne kunst dat in het 
najaar van 2008 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd 
gegeven. Jos ten Berge, docent van dit werkcollege, geeft een overzicht 
van de vele invalshoeken die een rol kunnen spelen in het onderzoek 
naar ‘vrije lijnen’.
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1  Frontispice van William Hogarth, The 
Analysis of Beauty, Londen 1753, met in 
het midden de line of beauty.
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daaraan toegeeft, gaat, aldus hildebrand, ‘wandelen’ in het beeld.7 klee 

redeneerde langs dezelfde lijnen en breidde het repertoire van meta-

foren - een studie op zich - nog verder uit. ‘beweging ligt aan de basis 

van al het scheppen’, schreef hij in 1918, om daar verongelijkt op te 

laten volgen dat het publiek helaas maar al te vaak in een oogopslag 

klaar is met een kunstwerk. Ten onrechte, want net als muziek speelt 

zowel het maken als het ervaren van beeldende kunst zich af in de tijd, 

aldus klee: ‘beeldend werk ontstaat uit beweging, is zelf vastgelegde 

beweging, en wordt gezien in beweging (oogspieren).’8

klee zette zijn analyse in 1921 voort aan het bauhaus. hij opende 

zijn lessen met het tekenen van een ‘vrije’, ‘ongebonden’ of ‘actieve’ 

lijn ‘die sich frei ergeht, ein spaziergang um seiner selbst willen, ohne 

Ziel’ en die, op de uiteinden na, sterk lijkt op hogarths line of beauty. 

Vervolgens tekende hij daar een ‘begeleidingslijn’ bij om het geheel 

te vergelijken met het bewegingsspoor van een wandelaar met een 

niet-aangelijnde hond (afb. 2a).9 later, na een college over de werking 

van het oog, vervolgde hij met de al genoemde graas-, jaag- en zeil-

metaforen die hij ook voortekende (afb. 2b), en gaf hij zijn studenten 

opdracht zich te oefenen in zulk grazen en jagen. Zo niet in het zeilen, 

al beviel hem dat mogelijk het meest: ‘is het werk [...] zelf beweging en 

stroom, dan geeft het oog zich gelaten als een scheepje over aan deze 

stroming, of zeilt het als een wolk in licht of stormachtige bewogen 

luchten.’10 klee was er duidelijk van overtuigd dat de kunstenaar de 

beschouwer routes kan voorschrijven: ‘das auge begeht die ihm im 

Werk eingerichteten Wege’, ‘ganz bestimmte Wege in ganz bestimmter 

Reihenfolge’.11 lijnen achtte hij hiertoe het meest geschikt, omdat dit 

‘krachten’ zijn die het oog direct aansturen, zoals ook veel jugendstil-

theoretici al meenden. henry van de Velde stelde bijvoorbeeld al in 

1902 dat lijnen het oog bepaalde richtingen in ‘dwingen’.12

of in al deze kennelijk wijdverbreide ideeën over het stuurbare oog 

enige waarheid schuilt, blijft echter de vraag. onderzoek met technie-

ken om het kijkende oog te volgen, eye tracking geheten, was al vóór 

klee tot heel andere bevindingen gekomen, zoals esther van den bol 

in dit themanummer uiteenzet. Men kan zich natuurlijk afvragen of 

het vastleggen van pupilbewegingen wel recht doet aan ‘de’ kunst-

ervaring, maar het ziet er wel naar uit dat het oog van de beschouwer 

‘vrijer’ is van de wil van de kunstenaar dan klee en anderen meenden. 

dichter bij huis blijkt echter ook de hand van de kunstenaar nog wel 

eens zijn eigen gang te gaan, zo moge duidelijk worden uit het in dit 

opzicht exemplarische werk van de nederlander hans scholze (1933-

1993).

Hans scHolzes wanDelingen
als binnenhuisarchitect had scholze op een zekere zaterdag in 1963 

een stapel kartons klaarliggen om een maquette van te maken. er ge-

beurde echter iets heel anders: ‘ik stond op, pakte een vel, en begon 

te tekenen. ik tekende door tot zondagnacht, aan één stuk door. het 

karton was toen voor het grootste deel met een onontcijferbaar inkt-

dessin gevuld. ik had geen drup gebruikt, geen alcohol. ik was niet 

overspannen, niet “weg van de wereld”, normaal aanspreekbaar. ik 

keek alleen met stijgende verbazing naar de pen in mijn hand die uur 

na uur fijne eigen lijnen trok, onbedacht en ongecontroleerd [...].’ druk 

met andere zaken pakte scholze de tekening een week later weer op 

en zag toen, in zijn eigen woorden, ‘een groeisel, een gegroeide dwaal-

tuin, een labyrint dat niet was ontworpen, maar zichzelf had gescha-

pen. [...] ik probeerde een logische samenhang te vinden, een weg te 

vinden, in de woekering punten te vinden waar de pen z’n voorstellin-

gen aan elkaar had geregen, maar ik vond ariadnes draad niet. ik was 

zacht gezegd onthutst.’13

deze eerste, deels met waterverf ingekleurde Moedertekening (afb. 

3) bleef onvoltooid, maar luidde wel een tekencarrière in die de rest 

van scholzes leven zou duren. Zelf noemde hij zijn minutieuze, vaak 

onder een loep gemaakte en nauwelijks categoriseerbare werken 

‘wandelingen’: ‘ik ben gewoon iemand die gaat wandelen’, ‘ik wandel 

en noteer wat ik onderweg tegenkom.’14 Tekenen was voor hem een 

ontdekkingstocht in onbekend gebied waar na iedere bocht een ver-

rassing kon schuilen. hij vergeleek zijn werk onder meer met klee, die 

ooit zijn belangstelling voor de kunst had gewekt, met de surrealisten 

die het automatisch schrijven en tekenen praktiseerden om wonder-

lijke ontmoetingen te cultiveren, en zelfs met de colleges kunstge-

schiedenis die hij tijdens zijn opleiding aan de akademie voor kunst 

en industrie in enschede van architect aldo van eyck had gekregen.15 

Tegelijk voelde hij zich geroepen nadrukkelijk te ontkennen dat hij 

alcohol of drugs gebruikte, en wist hij ook dat ‘lijders aan bepaalde 

2a  Twee figuren uit Paul Klees Pädagogisches 
Skizzenbuch (1925)

2b  Pagina uit Klees Beiträge zur bildnerischen Formlehre 
(1921-‘22).

3  Hans Scholze, Moedertekening, 1963, Oost-
Indische inkt en aquarelverf op papier, 

 64,7 x 50 cm, part.coll. Bilthoven.
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turen, zwerven door ondefinieerbare ruimten, heen en weer stuiteren 

in een perspectivische chaos, of meezoemen in velden van vibratie, al 

is dat misschien niet voor iedereen weggelegd. scholzes universum 

kan namelijk bijna letterlijk duizelingwekkend zijn, omdat het zoeken 

naar houvast, naar de een of andere innerlijke, ruimtelijke logica in al 

die structuren voortdurend wordt gefrustreerd. niet iedereen laat zich 

graag meeslepen naar werelden waar andere wetten heersen dan we 

gewend zijn.21 Toch valt dat gevoel van huiver in scholzes geval wel 

mee: ‘beleefd en aristocratisch leidt hij ons naar de gruwelen van de 

ruimte’, zoals k. schippers het eens verwoordde.22 blijft echter de vraag 

hoe hij dit zelf ervoer.

Horror vacui - amor infiniTi
de suggestie van de een of andere geestelijke ongesteldheid wordt 

vaak onderbouwd met het begrip horror vacui, een ‘afschuw van de 

leegte’ die meestal wordt afgelezen aan het werk en dan geprojecteerd 

op de kunstenaar. kunstcritica betty van Garrel schreef bijvoorbeeld 

over scholze dat het is ‘alsof iedere voorstelling tevens een wapen-

schild tegen de gapende ruimte verbeeldt’ en vergeleek hem in dezen 

met adolf Wölfli, de beroemdste psychiatrische patiënt die een groot 

en overvol artistiek oeuvre naliet.23 nu relateerde ook scholze zelf zijn 

werk wel aan zijn ervaringen in een jappenkamp, waar hij als twaalfja-

rig jongetje eindeloos onbeweeglijk rechtop moest staan op een open 

binnenplaats, in afwachting van het afranselen en krijsen dat volgde 

wanneer iemand bewoog. die traumatische ervaring maakte hem, zo 

stelde hij zelf, voor het leven angstig voor lege ruimten en stilstand, 

voor de ‘hallucinatie van de verstarring’.24 Toch is dat ook een vorm van 

psychologiseren waarbij het lijkt alsof zijn tekendrang voortkwam uit 

iets onaangenaams dat voortdurend bezworen moest worden, alsof 

hij niet wílde, maar móest tekenen. dat laat zich echter maar moeilijk 

rijmen met het feit dat hij een week kon werken aan een half a4-tje en 

daarbij dagen van tien tot twaalf uur maakte, dat zijn grotere ‘wande-

lingen’ zelfs drie of vier maanden 

duurden, en dat hij er hoopvol van 

droomde ooit eens een wande-

ling van 365 dagen te maken: ‘ik 

zou willen weten of ik, zonder in 

maniërisme te vervallen, dag in 

dag uit de vitaliteit kan opbrengen om iets nieuws te ontdekken... ik 

heb er grote verwachtingen van. het wordt een odyssee.’25

Horror vacui heeft te veel negatieve en semipsychiatrische conno-

taties om zulk enthousiasme te beschrijven. scholze beleefde duidelijk 

veel genoegen aan zijn werk, een genoegen dat, zoals ik eerder heb 

betoogd, beter wordt beschreven door het door ernst Gombrich te 

berde gebrachte en veel vriendelijker alternatief van een amor infi-

niti.26 de overgave waarmee scholze en anderen zich over hun papier 

bogen, schuilt in een liefde voor het einde- en grenzeloze, in het genot 

van het tekenen zelf, dat wordt ervaren als een reis of ontdekkings-

tocht. natuurlijk kan men zich afvragen hoe ‘vrij’ het is om eindeloos 

vormpjes aan elkaar te rijgen, of dat niet eerder dwangmatig of ob-

Het oog ‘geniet’ 
als het sierlijke 
bochten ‘najaagt’

4  Hans Scholze, zonder titel, 1972, Oost-Indische 
inkt op papier, 17 x 13,2 cm, verblijfplaats 
onbekend.

geestesziekten’ soms gelijksoortig werk produceren, ‘maar ik durf niet 

te zeggen dat ik niet gek ben, dat zeggen alleen gekken’.16

de wat defensieve toon van die laatste opmerkingen is even rele-

vant als terecht, enerzijds omdat het creatieve proces en type tekenin-

gen dat hier wordt beschreven inderdaad veelvuldig voorkomt onder 

drugsgebruikers en geesteszieken (zoals ik op basis van eigen onder-

zoek kon uitleggen), anderzijds omdat er vaak wat al te lichtvaardig di-

agnostische oordelen in die richting worden uitgevaardigd.17 scholze 

was niet excentrieker dan de meeste kunstenaars, zo blijkt al uit zijn 

relativerende toon.18 Tijdens het tekenen was hij de rust zelve, en hij 

werd hoogstens onrustig wanneer hij een serie voltooid had en nog 

geen nieuwe begonnen was, aldus zijn naasten. Toch blijft zowel zijn 

aanpak als het resultaat bijzonder en is de beschouwing van zijn werk 

dat bijgevolg ook, zo bleek toen de werkgroep beide zaken tijdens een 

bezoek aan de familie aan nadere analyse onderwierp.19

om scholzes werk, zogezegd, ‘aan den lijve’ te ervaren is het goed 

een rustige omgeving, een goede stoel, een grote loep, weinig afstand 

en ruim de tijd te nemen en het oog zich dan, om nog maar eens een 

beeldspraak van klee te gebruiken, ‘naar binnen te laten vreten’.20 dan 

kan men aangenaam verdwalen in de wirwar van woekerende struc-
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5  Léon Petitjean, Portrait d’esprits revêtus 
de leur costume fluidiques, gepubliceerd 
in de Annales des sciences psychiques 21 
(1911), en gereproduceerd in André 
Breton, ‘Le Message automatique’, 
Minotaure 3/4 (1933).

keukengeHeimen
de reden voor dit genot schuilt volgens mij grotendeels in het werk 

zelf, in het plezier dat men kan beleven aan ‘taking a line for a walk’, zo-

als klees uitspraak niet heel correct, maar wel beeldender kan worden 

vertaald. Probleem daar weer bij is dat deze formule in de actieve vorm 

is gesteld, wat impliceert dat er nog altijd een doelbewuste kunstenaar 

aan het roer staat. dat is natuurlijk mogelijk, maar feit is ook dat tal 

van kunstenaars juist hebben getuigd van een min of meer passieve 

toestand waarin zij als het ware dóór hun lijnen op sleeptouw worden 

genomen: ‘being taken for a walk’. het onderscheid tussen, enerzijds, 

de kunstenaar die actief lijnen zet om het oog van de beschouwer te 

leiden, en anderzijds de beschouwer die zich daar nadien passief door 

laat leiden, is al te kunstmatig. de kunstenaar is immers zelf ook altijd 

een beschouwer van het werk, zelfs de eerste, die het ontstaan ervan 

onder zijn handen waarneemt.

een ander kunstmatig onderscheid dat een beter begrip van deze 

creatieve processen in de weg staat, is het idee dat kunstenaars die 

zich niet direct op de zichtbare werkelijkheid baseren ‘beelden voor 

hun geestesoog’ zouden tekenen of schilderen. dit is een erfenis van 

de aloude mimesistheorie, die wilde dat kunstenaars het beeld op hun 

netvlies kopiëren. omdat deze opvatting weinig ruimte liet aan de ver-

beelding, werd daar tijdens de Romantiek de notie van het (visionaire) 

geestesoog aan toegevoegd, maar dat veranderde in principe niets 

aan het idee dat kunstenaars kopiëren. hoe koppig deze gedachte is, 

blijkt bijvoorbeeld wanneer Van Garrel schrijft dat scholzes hand zich 

gedroeg als ‘een instrument dat een niet-aflatende beeldenstroom re-

gistreert’, dat hij vormpjes tekende ‘die voor zijn geestesoog versche-

nen’ en dat zulke ‘niet te stoppen beeldenreeksen in de huisbioscoop 

van het menselijk hoofd’ geen onbekend verschijnsel zijn in de kunst.29 

dat laatste is misschien wel waar, maar miskent de mogelijkheid dat er 

helemaal geen mimesis aan te pas komt, dat creativiteit ook tijdens, in 

en door het werk kan plaatsvinden.30

6  Henri Matisse, zonder titel 
(Arabesque), 1944-‘47, pen 
en inkt op papier, 27 x 21 
cm, Musée national d’art 
moderne, Centre Georges 
Pompidou, Parijs.
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sessief moet heten, maar dan wordt vergeten dat herhaling juist rust 

en zekerheid biedt. de ritmiek van de gelijkmatig bewegende pols of 

vingers heeft een eigen momentum en daarmee een soort van hyp-

notisch effect dat tot een aangename vorm van vervoering kan leiden 

die alleen door de rand van het papier wordt gestuit.

dat heeft niets met horror te maken. als er al sprake is van een 

afwijking, dan is zulk tekenen daar geen symptoom of uitvloeisel van, 

maar een medicijn, een vorm van zelftherapie, zo blijkt ook uit het 

feit dat psychiatrische patiënten, en waarschijnlijk ook veel ‘gewone’ 

kunstenaars, pas ongedurig worden wanneer ze in hun werk worden 

gestoord.27 ook de (veel kleinschaliger) droedels die mensen maken 

wanneer hun gedachten elders zijn, gelden als een manier om span-

ningen te ontladen. de duitse kunstenaar adolf hölzel, verre van gek, 

sprak zelfs van een ‘geestelijk bad’ waarmee hij zich niet alleen be-

vrijdde van zijn irritaties, maar ook een wereld van artistieke inspiratie 

binnentrad.28 dat klinkt niet onaannemelijk, gezien de vele uitspraken 

van kunstenaars over hoe heerlijk het is om helemaal op te gaan in 

het werk, om eigen werelden van de verbeelding te scheppen waarin 

men kan dwalen, reizen of zelfs ‘leven’, al is het maar tijdelijk.
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hoewel kunstenaars in de regel vaak wel een vaag of zelfs gedetail-

leerd idee (of beeld) zullen hebben van wat ze willen maken, kan de 

uitvoering altijd anders lopen dan gepland of verwacht. Composities 

zijn soms niet in evenwicht te krijgen, kleurcombinaties pakken anders 

uit dan bedoeld, lijnen lijken hun eigen gang te gaan en kunnen de 

wil van de kunstenaar weerstaan, soms tot diens irritatie, maar ook 

vaak tot zijn genoegen, want juist uit dit ‘gevecht’ met het medium 

kunnen creatieve verrassingen voortkomen. Wanneer de kunstenaar, 

zogezegd, in ‘dialoog’ gaat met zijn materialen, kan een soort feedback 

ontstaan waarin hij nu eens zijn lijnen mee uit wandelen neemt, dan 

weer door hen mee uit wandelen wordt genomen en waarin hij soms 

tot wanhoop wordt gebracht door wat er onder zijn handen ontstaat, 

dan weer in vervoering. ik zou zelfs durven stellen dat een groot deel 

van de aantrekkingskracht van 

het kunstenaarsberoep juist in 

dit soort productieve dialogen 

met het materiaal schuilt.

hoewel kunstenaars hun 

keukengeheimen niet altijd 

graag onthullen, telt de kunst-

geschiedenis vele (al dan niet 

aangedikte) uitspraken die getuigen van het gevoel dat lijnen zichzelf 

kunnen trekken, dat men zich één met het medium of materiaal kan 

voelen, zelfs verf kan ‘worden’. Gevoelens van automatisme, afzijdig-

heid, vervoering en verbazing over het resultaat zijn zelfs bekende be-

standdelen van wat vanouds ‘inspiratie’ 

wordt genoemd.31 Ter verklaring hiervan 

werden goden, muzen en demonen in 

de loop van de negentiende eeuw ver-

vangen door psychologische en psychi-

atrische duidingen, die het zicht op wat 

er werkelijk gebeurt helaas misschien 

nog wel meer hebben versluierd. de 

feedbackhypothese is dan ook bedoeld 

als correctie op en alternatief voor de 

nog altijd koppige erfenissen van zowel 

de mimesisgedachte als de neiging tot 

pathologiseren.

feeDback
Feedback is een bekend begrip, ook 

in de kunstgeschiedenis. het speelt 

een centrale rol in Gombrichs betoog 

over de wisselwerking tussen making 

en matching in de ontwikkeling van 

het illusionisme, waarbij de kunstenaar 

voortdurend beoordeelt of dat wat hij tekent of schildert voldoende 

correspondeert met de werkelijkheid, dan wel correctie behoeft.32 de 

feedback waar ik op doel heeft echter uitsluitend betrekking op het 

proces van making, een variant die Gombrich in zijn analyse van da 

Vinci’s ontwerpproces nog beschreef met behulp van het geestesoog: 

‘[...] leonardo could deliberately induce in himself a state of dream-

like loosening of controls in which the imagination began to play with 

blots and irregular shapes, [which] in turn helped leonardo to enter 

into a kind of trance in which his inner visions [!] could be projected 

on to external objects. [...] instead of fixing the flow of imagination, 

[sketching] keeps it in flux.’33 Zodra de mimetische intentie wegviel 

en kunstenaars als de surrealisten hun hand, zogezegd, ‘de vrije hand’ 

lieten, kon Gombrich daar nog maar weinig waardering voor opbren-

gen.34 Met betrekking tot klee toonde hij zich echter weer opvallend 

welwillend: ‘Far from setting out with a firm intention, he allowed the 

shapes to grow under his hand, following them wherever they led 

him – in the terminology of modern engineers, he relied on feedback 

much as the idle doodler tends to do, saluting whatever emerged if he 

found it acceptable.’35

Feedback is een wisselwerking tussen twee krachten, hier tussen de 

wil en een semi-autonome hand, maar de balans tussen die twee kan 

verschuiven, zelfs doorslaan. de kunstenaar die een vooropgezet plan 

nauwgezet wil uitvoeren, zal zich verzetten tegen de genoemde dia-

loog met het materiaal en dirigeert zijn hand als een aannemer wiens 

fouten onmiddellijk moeten worden gecorrigeerd. de kunstenaar die 

zich, aan de andere kant van het spectrum, helemaal laat meeslepen, 

wordt als het ware een ‘medium’ van zijn materiaal. het werk gaat dan 

‘zichzelf’ scheppen en kan zo meeslepend en hypnotiserend worden 

dat het circuit tussen oog, hand en papier zich sluit en geen stimuli 

7  Schematische weergave van het onderzoeksveld van 
de ‘vrije lijn’, zoals gebruikt voor de werkgroep. 

De reconstructie van 
het maakproces van 
tekeningen was een 
centrale opdracht 
binnen de werkgroep
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van buiten meer toelaat. dat is wat er gebeurt in de zogenaamde me-

diamieke kunst, die vaak in trance-achtige toestanden wordt gemaakt 

en meestal wordt verklaard met een spiritistisch appèl op de geesten, 

vooral om zulk excentriek gedrag te excuseren.36 het is echter niet de 

trance die zulk tekenen oproept, maar zulk tekenen dat een trance op-

roept, versterkt en in stand houdt. dit genre kenmerkt zich dan ook 

door vele mega- of ‘metadroedels’, zoals david Maclagan ze ook hier 

in Kunstlicht noemt, tekeningen die zichzelf lijken te genereren en die, 

om maar eens een organische metafoor te gebruiken, het papier als 

een klimplant overwoekeren (afb. 5).37 over hun artistieke waarde valt 

te debatteren, maar zij kunnen de onderzoeker dienen als loep op cre-

atieve processen die elders zelden zo zuiver worden aangetroffen.

van lijnTrekken en raakvlakken
Uitgaande van bovenstaande beschouwingen behoorde het recon-

strueren van het maakproces van tekeningen tot de centrale opdrach-

ten binnen de werkgroep. behalve met de gebruikelijke schriftelijke 

bronnen deden we dat ook met behulp van films van kunstenaars aan 

het werk, zoals Le mystère Picasso, Jackson Pollock en De werkelijkheid 

van Karel Appel.38 daarnaast praktiseerden we een techniek die ‘kine-

tische identificatie’ (of hand tracking, naar voorbeeld van eye tracking) 

kan worden genoemd: het actief (met een pen boven het werk) na-

volgen van lijnen. Wie bijvoorbeeld een uit één lijn bestaande arabesk 

van Matisse probeert na te tekenen (afb. 6), in plaats van er ‘in een oog-

opslag mee klaar te zijn’, bemerkt al snel, en wellicht tot zijn verbazing, 

dat de kunstenaar zijn pen afwisselend links- en rechtsom moet heb-

ben gedraaid terwijl zijn arm een andere, grotere vorm beschreef. bij 

de vierde of vijfde krul krijgt men bijna onvermijdelijk het gevoel van 

een elegant zwierig dansje, en valt al beter te begrijpen waarom kun-

stenaars zo vaak hoopten dat hun publiek hun bewegingen zou na-

volgen.39 bij de automatische tekeningen van surrealist andré Masson 

bleek deze aanpak een stuk moeilijker maar niet minder onthullend, 

omdat hierbij als vanzelf de ene na de andere concrete vraag opdook 

over hun ontstaansproces, en daarmee over hun bedoeling, mate van 

‘vrijheid’ en kwaliteit.40

aan mogelijke onderwerpen om deze vragen op los te laten was 

geen gebrek, zo moge ook blijken uit een poging het onderzoeks-

veld in kaart te brengen (afb. 7).41 het kon gaan om individuele kun-

stenaars, delen van oeuvres of bepaalde stromingen, bewegingen of 

categorieën binnen de kunst of kunstgeschiedenis. Zo zijn er foto’s 

waarop kunstenaars als Picasso en eugène brands met zaklantaarns 

in de lucht tekenen, en vrije lijnen die, zoals in Calders draadsculptu-

ren en dubuffets Hourloupe-bouwsels, de derde dimensie in gaan. het 

kon ook gaan om bredere insteken vanuit andere raakvlakken. de ver-

gelijking van Matisses arabesk met een zwierig dansje, bijvoorbeeld, 

gaat mogelijk verder dan een metafoor alleen, omdat tal van kunste-

naars zich daadwerkelijk door de danskunst hebben laten inspireren. 

hogarth vergeleek zijn line of beauty al met het bewegingsspoor van 

het menuet, klees enthousiasme voor dans is welbekend, en de tot 

abstractie neigende tekeningen die Toulouse-lautrec rond 1893 van 

de legendarische loie Fuller maakte, getuigen van een groot genot in 

de ‘dans van de pols’.42

Zo vormt natuurlijk ook de muziek een raakvlak. Tal van beeldend 

kunstenaars lieten zich inspireren door muziek en waagden zich aan 

synesthetische vertalingen van ritme, melodie en klank in (abstracte) 

composities van lijnen, vormen en kleuren (afb. 8).43 de term ‘composi-

tie’ stamt ook uit de muziek en raakte in zwang als titel toen beeldend 

kunstenaars zich meer en meer aan deze abstractste aller kunsten gin-

gen spiegelen.44 kupka, om maar een voorbeeld te noemen, noemde 

vele van zijn werken fuga’s, al sprak hij ook wel eens van wandelingen.45 

klee is vanwege zijn veelal hoekige, springerige lijnvoering herhaalde-

lijk in verband gebracht met ritmische muziek. Matisse zou dan meer 

melodisch zijn, terwijl Pollock correleert met vroege jazz.46 Muziek tij-

dens het werk kan de lijnvoering beïnvloeden, en vanuit die stelling 

zou men wellicht zelfs een soort van muzikale lijnentypologie kunnen 

opstellen. Getuige de klank-, geur- en stemmingslijnen van symbolis-

ten als Toorop en Thorn Prikker kunnen er zelfs nog meer zintuigen aan 

lijnen worden gerelateerd.47

8  Johannes Holbek, En komponist, 1898, inkt op 
papier, 57 x 37,1 cm, Kunstmuseum, Silkeborg.
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de ‘dansende’ pols, ten derde, kan ook worden gerelateerd aan de 

kalligrafie. het schoonschrijven is natuurlijk niet ‘vrij’ voor zover het om 

leesbare tekst blijft gaan, maar de fraaie krullen waar kalligrafen hun 

letters zo vaak in laten uitmonden getuigen van eenzelfde plezier in 

vloeiende bewegingen. daar valt nog aan toe te voegen dat de kal-

ligrafie van zowel het Midden als het Verre oosten door westerlingen 

vooral werd gewaardeerd om de sierlijke lijnvoering of spontaniteit. in 

tegenstelling tot grotesken en sommige andere decoratieve vormen 

is de arabesk in beginsel wiskundig van opzet en als zodanig verre van 

‘vrij’, maar zij appelleert wel duidelijk aan een soort lijnjagersinstinct.48 

hetzelfde geldt voor de getekende labyrinten van da Vinci en dürer, 

al heeft de laatste de pagina’s van zijn gebedsboek voor keizer Maxi-

miliaan van 1515 voorzien van zogenaamd ‘Traumwerk’, dat veel vrijer 

oogt en kan doen denken aan sommige marginalia in middeleeuwse 

handschriften.49 Verder zijn er raakvlakken met de droedels van schrij-

vers, met beeldende vormen van poëzie en allerhande mengvormen 

van woord en beeld, van Tobey’s door Zenkalligrafie geïnspireerde 

white writings tot Michaux’ alfabetten en de ‘schrijfbreiwerken’ van art-

brutkunstenaar laure Pigeon (afb. 9).

Tenslotte zijn er nog de al genoemde raakvlakken met druggebruik 

en mediamieke en outsiderkunst, met het kunstonderwijs zoals dat bij-

voorbeeld aan het bauhaus werd gegeven, en met allerhande (veelal 

verouderde) theorieën over ‘de geboorte van de kunst’ waarin prehis-

torische grottekeningen, kindertekeningen, werk van geesteszieken, 

apentekeningen en droedels een rol spelen, zoals Paul van den akker 

in een gastcollege toelichtte. Met betrekking tot het waarom van de 

‘vrije lijn’ komen zulke voor het modernisme kenmerkende waarden 

als spontaniteit, originaliteit en authenticiteit voor nader onderzoek in 

aanmerking. en in aansluiting daarop kan ook worden gevraagd naar 

de status van vrije lijnen in de kunstgeschiedschrijving, wat, getuige 

het geval hölzel elders in dit nummer van Kunstlicht, nog wel eens 

complex kan uitpakken. al met al heeft de werkgroep zo voor velen 

nieuwe inzichten opgeleverd. en met de alsmaar groeiende aandacht 

voor instituties in het vakgebied was het ook wel weer eens aardig de 

kunst vanuit de creativiteit te benaderen.

jos Ten berge is universitair docent kunstgeschiedenis  

van de moderne tijd aan de Vrije Universiteit amsterdam.
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