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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Elke stap is een volgende 
 

Een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de 

gevorderde beroepspraktijk van beeldend kunstenaars 

 

Leo Delfgaauw 

 

1. Het begrip Altersstil zegt net zo weinig over ouderdom als over stijl. 

2. Aan het proces van levenslang en levensbreed leren door de kunstenaar wordt noch door 

het concept van de ‘Art World’ (Becker 1982), noch door het model van de artistieke biotoop 

(Gielen 2009) voldoende recht gedaan. 

3. Het besef dat al het leren biografisch leren is, dient fundament en leidraad voor het 

kunstonderwijs te zijn. 

4. De drang tot zelfrealisatie is de sterkste drijfveer voor een kunstenaar om zo lang als 

mogelijk werk te blijven maken. 

5. De autonomie van de kunst is sociaal bepaald en sociaal gebonden. 

6. Meads stelling ‘The human individual thinks first of all entirely in social terms’ (Mead 1992 

[1934] p. 377) verbreedt de kijk op het leerproces, verruimt de belangstelling voor het ouder 

worden en verdiept de fascinatie voor het kunstenaarschap. 

7. Met het ouder worden verrijkt de kunstenaar meer zijn toekomstbeeld dan zijn terugblik. 

8. Voor wie narratief-biografisch onderzoek betreffende de gevorderde leeftijd doet, is het 

een voordeel als hij ook zelf, als vragensteller, luisteraar en gesprekspartner, deze leeftijd 

heeft bereikt. 

9. Het actuele discours over betekenis en waardering van artistiek onderzoek zou aanzienlijk 

verhelderd kunnen worden als de artistieke praktijk door alle betrokkenen meer begrepen 

wordt als tacit knowledge (Polanyi 1958; 1966). 

10. Kunst kan de tijd stil zetten maar de tijd brengt kunst in beweging. 

 


