
EEN GESPREK VAN PIET VANROBAEYS MET HERMAN VAN SNICK, GEPUBLICEERD IN HET 
TIJDSCHRIFT D’ACADEMIE 2017. EEN FANTASTISCH STUKJE PROZA, GEPRODUCEERD DOOR 
TWEE FIJNE COLLEGA’S  DIE AAN HET EINDE VAN DIT ACADEMIEJAAR, MET PIJN IN HET HART, 

AFSCHEID NEMEN VAN ONZE PRACHTIGE SCHOOL. 

Herman Van Snick, leerkracht tekenkunst

Ik ben geen kunstenaar. Niet op de eerste plaats. Ik ben leraar. Ik geef tekenen.
Dat is bij wijze van boutade: ik ben natuurlijk ook met eigen werk actief. Maar toch niet zoals de meeste 
van mijn collega’s: dat zijn kunstenaars die lesgeven. Ik ben een leraar die naast het lesgeven voeling 
houdt met de materie.
 
Lesgeven begint al tijdens de vakantie, dan bedenk ik opdrachten. Ze dienen niet om een ‘oplos-
sing’ te krijgen, ze hoeven niet eens een ‘oplossing’ te hebben, ze dienen om mensen te stimuleren om 
na te denken. Ze zetten ook aan om basiskennis op te doen want die heb je nodig voor die opdracht, 
vormleer, techniek, compositie, perspectief…
 
Een voorbeeld. Bij een eerste ontmoeting stel ik voor om naar de kast te lopen die vol met objecten 
staat. Daarin staan de meest uiteenlopende dingen in de meest uiteenlopende kleuren, texturen, materi-
alen en vormen: geometrisch, versleten, opgezet, kitscherig, stukjes geschiedenis. Ik vraag dan om drie 
objecten uit te kiezen die het meest boeien, en eens die keuze gemaakt dan begint het werk.

We kijken naar overeenkomsten of tegenstellingen, naar verbanden qua vormen, kleuren, inhouden… 
hebben die dingen elkaar nodig? Ik stimuleer hen dan om die dingen en hun ruimte verder te leren ken-
nen, niet door ze eindeloos traag (na) te tekenen maar door ze te schetsen, dat is een groot verschil.
 
Ik wil dat ‘platte’ natekenen niet, ik wil niet dat ze met foto’s van anderen komen aandraven die ze 
op internet vinden om ze dan te reproduceren, na te schilderen of na te tekenen, ik wil dat ze zelf tot 
beelden komen, beelden die van hen worden.
 
Dat doen ze door ze te schetsen en al schetsend keuzes te maken, door de dingen in een ruimte te 
zetten, door die ruimte eerst te verkennen, door ze schilderachtig te maken of juist lineair en sober, door 
mogelijkheden af te tasten, door ze in dan wel uit te zoomen, te belichten of te omhullen. Door oog te 
hebben voor de schaduw die de tegenspeler van de dingen is en die speler in het spel met het licht te 
regisseren.
 
Op foto’s zijn perspectief en schaduwen vanzelfsprekend en duidelijk afleesbaar, je hebt ze maar over 
te nemen. Maar in de werkelijkheid zijn we veel minder getraind om die schaduwen te zien, het gaat dus 
om de aandacht voor het kijken, het leren kijken om te zien. Wat zien we? Wat niet? We leren ruimer 
kijken, anders, grondiger, beter, bewuster, we analyseren, we zien de dingen samen met de ruimte, in 
de ruimte, we krijgen oog voor het grotere verband, we leren het geheel zien, binnen maar ook buiten 
de kunst. Weet je, de essentie van het tekenen is het optekenen: het noteren, het leren leven met 
een schetsboek, dat bij te hebben en het te gebruiken. Je kan ’s nachts wakker worden met een idee 
in je hoofd, ‘een beeld ‘en dan moet je dat optekenen anders is het weg, zoals Keith Richards midden 
in de nacht een riff noteerde. Zo geef je informatie door aan jezelf en aan anderen en daar gaat het om 
en dat mag best stuntelig zijn, dat maakt niet uit.
 
Wat je ook kan doen om ideeën te ontwikkelen is ze herhalen en door herhaling te laten variëren: dat 
doe je door reeksen te maken en hoe meer je daar koppig mee verder blijft werken hoe meer nieuwe 
invalshoeken er uit kunnen ontstaan, je daagt jezelf uit en je blijft onderzoeken.
 
Tekenen is een basisdiscipline en dat voel je ook wanneer in het vijfde jaar mensen uit andere ate-
liers, jouw tekenatelier als keuzeatelier nemen. Ze komen dan 40 uur om de basisbegrippen van het 
tekenen aan te leren en dat werkt. Vroeger was tekenen de start, voor àlle disciplines. Nu werkt het 
omgekeerd maar ze hebben het niet minder nodig, ze komen en ze halen het in, ze benen bij.
 
Er zijn twee belangrijke richtingen die ik in de opleiding hanteer, modeltekenen en compositietekenen. 

Compositietekenen is een uitdaging voor de starters, ze leren om zoveel mogelijk vanuit de waar-
neming te vertrekken, en ze zijn tegelijk vrij om zelf hun compositie te maken, zo houden ze alles in de 
hand. Na een tijd kunnen ze eventueel ook vanuit de fantasie werken.

ATELIER COMPSITIETEKENEN

Modeltekenen is anders omdat het vertrekt vanuit het waarnemen van iets wat er al is. Het model is 
het vertrekpunt: met die houding, op die plaats, met die belichting, in die ruimte en met die tijdsduur; 
het is  geen gemakkelijke discipline! Het vergt veel inzet en oefening, die je ook kunt verbreden door 
benaderingen zoals sneltekenen in te lassen.

ATELIER MODELTEKENEN

Tekenen is zo verscheiden maar ook zo compleet, het laat je omgaan met een veelheid van situaties 
en het traint je bewustzijn en je blik. Er is een tijd geweest dat men modeltekenen retro vond en men 
zich afvroeg of het eigenlijk nog relevant was om het als opleiding te behouden maar nu komt men daar 
helemaal op terug, niet in het minst ook in de dagscholen. Tekenen vergt een jarenlange vasthou-
dendheid en discipline, en leidt tot het vinden en ontwikkelen van een visuele identiteit, een schriftuur, 
een handschrift dat specifiek jouw handschrift wordt en dat zich losmaakt uit de uniformiteit.
 
Wat ik wil waar ze na die zes jaar opleiding naartoe groeien? Dat ze zelfstandig zijn. Dat ze hun eigen 
werk maken. Ik wil dat ze bij wijze van spreken een vierkante meter innemen: dat ze hun eigen 
atelier bezitten en bezetten, waar dan ook. Dat ze voor zichzelf de aandacht nemen en dus ook het 
zelfrespect om die identiteit te claimen: “ik ben een tekenaar”. En bij uitbreiding ook kunstenaar, want 
tekenen is een vorm van onderzoek, van het maken van keuzes, van beslissingen, van zelfbepaling. De 
onderzoeksattitude van het tekenen vertaalt zich op gelijke manier in andere disciplines, ook daar heb je 
bij de overgang naar 3D dezelfde afwegingen, neem je dezelfde verantwoordelijkheden. En ik denk dat 
die gerichtheid naar onderzoek ook zichtbaar is in het atelier. Ooit kwam een inspecteur in mijn atelier 
en riep uit “dit is een laboratorium”.

Het is ook een laboratorium van mensen. Ze zitten samen in één ruimte, maar samen zijn ze specifiek, 
iedereen is anders, iedereen is uniek. Vijftig individuen heel verschillend in ritme, in tempo, in interesse, 
samen in onderlinge verscheidenheid. En ik loop daar tussen, dan zit je niet op een troon, ik ben één van 
hen. Ik heb ze ook nodig, net als hen heb ik ook mijn eigen wereld, net als hen blijf ik die ook onderzoe-
ken, we zitten op hetzelfde schip. Een atelier, dat is respect voor het anders zijn van mijn buurman. Het 
is een doorsnede van de samenleving maar tekenen is ook laagdrempelig: van mensen met een han-
dicap, en mensen die begeleid wonen, tot de dokter die tussen zijn patiënt en zijn verpleegster staat, 
allemaal bij elkaar in hetzelfde atelier. En ik begeleid ze individueel ik leef me telkens weer in, ik spreek ze 
aan en dat begint al direct bij het eerste contact, ik vraag “wat brengt u hier?” en dan zijn we vertrokken.

 
DKO is een fantastisch gebeuren, op menselijk vlak, op technisch vlak, op inhoudelijk vlak. Let wel, 
techniek is maar een middel dat je nodig hebt en je in staat stelt om je ding te doen, want het gaat in 
wezen niet om techniek, je komt hier niet om technieken te leren. DKO leidt ook geen kunstenaars op, 
zoals de dagscholen doen. DKO kent niet zo’n verplichting en dat is juist haar troef. DKO stimuleert en 
leert mensen om zichzelf meer ruimte te geven, om zichzelf sterker te maken. DKO levert een 
menselijk tegengewicht tegenover de wereld van stress en verplichtingen.

 

Piet Vanrobaeys, leerkracht kunstgeschiedenis en beeldwereld


