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Muzische 
eigenzinnigheid

Het lectoraat Kunst en Professionalisering 
van de HKU kent verschillende werkplaatsen. 
Ze hebben een gezamenlijk kloppend hart, 
namelijk de vraag naar de werking van  
de muzen in professionele praktijken.  
In deze tweede editie van Blad worden – 
geschreven – opbrengsten uit verschillende 
werkplaatsen bij elkaar gebracht. De  
meeste zijn afkomstig uit de Werkplaats 
Muzisch Onderzoek, anderen komen voort  
uit praktijken van muzische professiona- 
lisering buiten de werkplaats. Samen  
geven ze een beeld van de mogelijke 
werking van de muzen, zowel in onderzoeks- 
praktijken als in professionele praktijken. 

Wie de rijkdom van de opbrengsten be- 
schouwd, raakt onder de indruk van de 
variatie, zowel voor wat betreft de inhoud  
als de vorm. Zoals de muzen zelf, negen in 
getal, een breed en gevarieerd terrein 
bestrijken, zo blijkt ook hun begeesterende 
kracht diversiteit op te leveren. Dat betekent  
echter niet dat er in die hoeveelheid niet  
ook samenhang aan te brengen is. Als we 
door onze oogharen kijken naar de teksten, 
dat kunnen we de werking van de muzen 
benoemen met in ieder geval vier woorden:
• Eigenzinnigheid
• Kennisbron
• Proceskracht
• Deelgenootschap
De artikelen in deze bundel bieden voor-
beelden van deze viervoudige werking 
van de muzen. De bijdragen van de auteurs 
worden daarom bij één van deze vier kern-
woorden ondergebracht.
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Muzische eigenzinnigheid
De muzen laten zich niet gebieden!  
We kunnen de muzen niet dwingen!  
Ze zingen hun eigen lied. Veeleer is het  
zo dat zij óns boeien. Hun lied neemt ons  
mee, brengt in ons vervoering, zoals  
Huizinga (1938) zegt in zijn Homo ludens.  
De verzameling van bijdragen begint  
daarom met de eigenzinnigheid van de 
muzen, die ons geleiden naar plaatsen  
waar we onszelf nooit gedacht hadden,  
en ons brengen in gemoedsgesteldheden  
die we voorheen niet kenden. Je zou het  
de zachte macht van de muzen kunnen 
noemen.

Paul de Vries laat in zijn bijdrage, Overpein-
zingen van een terugtredend studieleider, 
zien hoe deze eigenzinnigheid, die vooral 
voortkomt uit oorspronkelijkheid, uit bron- 
kracht, vanaf het begin de drijvende  
beweging is geweest in het lectoraat  
Kunst en Professionalisering. 

Een voorbeeld van die eigenzinnige oor- 
spronkelijkheid vanuit het lectoraat geeft 
Carolien Oostveen. Zij haalt de kunst van  
de muur af. Ze brengt de kunst in in het 
gewone leven – wat heet gewoon? – van een 
trainingscentrum. Ze ‘verknipt’ de kunst  
zelfs door foto’s van fragmenten te maken. 
En die fragmenten worden gemaakt tot 
kaarten en die kaarten liggen, zomaar 
zonder iets te zeggen, in de trainingsruimtes. 
Zonder iets te zeggen? Toch niet, want bij  
de kaarten ligt een vraag: ‘Als dit werk 
antwoord is op jouw vraag, wat zegt het 
dan?’ Het bleek niet zo gemakkelijk om  
deze eigenzinnigheid toe te laten.  
De kaarten werden zomaar netjes opgeruimd 
en in een doos gezet bij de receptie. Het 
bleek dat iedereen mee moest helpen om  
de eigenzinnige actie gaande te houden.  

Dat was eigenlijk een niet voorzien, noem  
het eigenzinnig, effect. Waar de klanten 
bedoeld waren, kwam de interne organisatie 
in beweging. De muzen gaan hun eigen weg, 
blijkbaar. 

Door die eigenzinnigheid is Carolien Oost-
veen gefascineerd. Ook haar bijdrage over  
de ‘Wunderkammer’ gaat daarover. Haar 
reflectie op de aanwezigheid van kunst in  
de leeromgeving van het trainingscentrum 
besluit ze met de woorden van een van de 
deelnemers:

‘Ik laat me bekijken, bevoelen. Je mag 
me aanraken en ongegeneerd iets van 
mij vinden. Om me lachen, zo hard als  
je zelf wil.
Omdat ik het maar ben…
Want je hoeft niks van mij en ik niets  
van jou.
Als je weer weg bent, ben ik nog precies 
wie ik was. Ik kan prima zonder jou.  
Ik ben je vergeten zodra je hier weg bent. 
Wat? Ik ben je nu al kwijt...
Maar jij vergeet mij niet zo snel.  
Ik blijf bij je, of je nu wilt of niet.  
Ik verschijn misschien vannacht wel  
aan je, pas maar op!
Hahaha...! Had je niet gedacht hè?

Misschien zou je kunnen zeggen dat  
datgene wat Carolien doet met kunst in de 
leeromgeving, Daan Andriessen doet met 
inzichten in een onderzoeksomgeving. Daan 
beschrijft hoe hij de opbrengsten van zijn 
deelname aan de Werkplaats Muzisch 
Onderzoek (60 uur aan onderzoeksverslag!) 
ordent, verwerkt, begrijpt, en hun vervolgens 
hun eigenzinnige kracht teruggeeft door ze 
op te nemen in een orakeltaal! Vierentwintig 
inzichten spreken als een orakel, want het 
toeval bepaalt welke het woord neemt. 

Het eigenzinnige zit soms in het kleine.  
Het is misschien wel de grootste kracht van 
een goede onderzoeker dat zij of hij de goede 
vragen weet te stellen. De vragen die helpen 
om het verrassende inzicht te laten ont-
staan. Martine Ganzevles blijkt zo’n onder- 
zoeker te zijn. ‘Wat is het kleinste waarmee 
je een wending kunt creëren wanneer iets 
niet stroomt…’. Alleen de vraag geeft al een 
wending in het perspectief!

Het eigenzinnige zit ook in het grote. Het  
kan een levenshouding worden, een vulling 
van het bestaan. Bart van Rosmalen legt 
verbindingen tussen kunst en ondernemen. 
Beide raken aan het aan durven gaan van 
ingrijpende wendingen in het bestaan.
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