
68 69

Ca
hi

er
 A

BV
 6

: D
e 

ge
sp

ec
ia

lis
ee

rd
e 

ge
ne

ra
lis

t.

Bibliografie
Arendt, H. (1961) Eichmann in Jerusalem, A report 
on the banality of evil. Penguin Books, London.

Baricco, A (2006) De Barbaren. De Bezige Bij, 
Amsterdam

Braembussche Van den (2012) Denken over kunst, 
een inleiding in de kunstfilosofie. Couthino, Bussum

Elger, D. (2005) Dadaïsme. Uitgeverij 
Taschen, Keulen

Friedman, T.L (2006) De aarde is plat. Uitgeverij  
Nieuw Amsterdam, Amsterdam

Gerritse, T.A.C.M (1979) Een broekzak vol onderwijs 
als onthullen van rijkdom. Zwijsen, Tilburg

Gielen, P. (2013) Creativiteit en andere Fundamen-
talismen. Het Mondriaan Fonds, Amsterdam

Goudsblom, J. (1960) Nihilisme en cultuur. 
De Arbeiderspers, Amsterdam 

Lyotard, J.F. (1986) Het postmoderne uitgelegd aan 
onze kinderen. Uitgeverij Kok Agora, Kampen

Montagu, A. (1971) De Tastzin. Uitgeverij 
Het Spectrum, Antwerpen

Sennett, R. (2008) De Ambachtsman, De mens als 
maker. Meulenhoff, Amsterdam

Strasser, S. (1964) Fenomenologie en empirische 
menskunde. Uitgeverij De Gruyter, Berlijn

Troost, T. (1988) Het lichaam liegt nooit. 
Centerboek, Weesp

Vos, M. (2006) Het arbeidersparadijs. Uitgeverij 
Prometheus, Amsterdam

Huib Fens en Christianne Niesten

De academie kan 
geen gesloten gebouw 
meer zijn”

In gesprek met 
Jalila Essaïdi, 
oud-student ABV.  

“

Tijdens het laatste jaar van haar 
studie aan de ABV volgde Jalila 
twee honours classes bio-art 
aan de Universiteit van Leiden 
en na de ABV de Master Kunst-
educatie. De fascinatie voor de 
vermenging van wetenschap 
en kunst resulteerde in haar 
eindexamenwerk voor de ABV, 
waarvoor ze onder andere bijen 
inzette om haar werk te produc-
eren. Na haar studies richtte ze 
haar eigen bedrijf (Inspidere®) 
en stichting (BioArt Laborato-
ries) op, en ontving ze een prijs

 

die haar in staat stelde kogel- 
werende mensenhuid te ontwik-
kelen door menselijke huid 
met synthetische spinnenzijde 
te versterken. Haar brede en 
vakgebiedoverschrijdende werk 
maakt Jalila een interessante 
oud-student om aan het woord 
te laten over generalisme versus 
specialisme en de hybride, 
multitaskende kunstenaar. 
Het interview vond plaats 
op de ABV.

Jalila Essaïdi studeerde af aan de ABV Tilburg in 
2009, en sloot in 2010 een tweejarige studie Bioart 
aan de Universiteit Leiden cum laude af. Ze woont 
en werkt in Eindhoven.

21st Century Skills.
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Beschouw je je dan als specialist 
of als generalist? En wat versta
jij daaronder?

Door de exponentiele groei van 
kennis in de moderne samen-
leving is per definitie gener-
alist-zijn niet meer mogelijk. 
Ik ben een specialist met een 
eigen onderzoeksterrein, dat 
van de bio-kunsten. Maar dit 
onderzoeksterrein vergt de 
eigenschappen van een gene- 
ralist om te kunnen creëren. 
Ik maak gebruik van verschil-
lende andere specialismen; ik 
wilde een kogelwerende huid 
ontwikkelen en bracht daarvoor 
mensen samen. Als een generalist 
ben ik de enige die het geheel 
overziet; iets dat mij tevens de 
enige echte kogelwerende-huid 
specialist maakt. Dat maakt 
het spannend. Ik denk dat deze 
dualiteit de aard is van mijn 
onderzoeksterrein. Het moment 
dat het terrein van de bio-kun-
sten helemaal gedefinieerd is, 
dan stap ik eruit, want ik houd 
niet van plekken die vast liggen 
en daardoor minder uitdagend 
voor mij worden. 

Is het principe van de Homo Uni-
versalis nog van deze tijd?

Nee. We hebben te maken met 
een opzoekgeneratie. Jonge 
kunstenaars hebben een idee 
en zoeken daar hun materialen, 
technieken, methodes bij. Daar 
hoef je geen Homo Universalis 
voor te zijn. In plaats daarvan 
zoek je, als je een goed idee of 
een interessante probleem-
stelling hebt, daar mensen uit 
een specifiek vakgebied bij.

Heeft dat consequenties voor de 
inrichting van de opleiding?

Ik denk dat de academie van de 
toekomst specifieke expertise 
niet in huis hoeft te hebben, 
studenten zoeken die wel op. 
Een academie moet veel samen-
werkingspartners hebben. Ik 
vind dat er veel meer uitwis-
seling, niet alleen op praktisch 
maar ook op een theoretisch 
vlak moet plaatsvinden. Vanuit 
mijn eigen BioArt Laboratories 
zijn we bijvoorbeeld courses 
bio-kunsten aan het opzetten, 
in samenwerking met mensen 
van Universiteit Maastricht, 
Tilburg en Nijmegen. Door die 

cross-overs leren studenten van 
elkaar. Ik geloof daar heel erg in. 
Ik heb zelf de honours classes 
in Leiden gevolgd waarbij ze 
wetenschappers en kunstenaars 
bij elkaar in het lab zetten. Dat 
werkt inspirerend; je maakt 
kennis met verschillende visies, 
methodes en invalshoeken. 
De academie kan geen gesloten 
gebouw meer zijn. Ze moet be-
geleiden, stimuleren en wegwijs 
maken. Studenten zullen zelf de 
weg leren vinden. 

Geldt dat ook voor het 
docentenvak ?

Ja, het vergt een andere attitude 
van een docent. Door diversi-
teit in aanbod kan de docent de 
leerlingen inspireren en door 
eigentijdse voorbeelden aan 
te dragen zorgen dat ze gefas-
cineerd raken, verwonderd. Een 
inspirerende leeromgeving die 
niet binnen de academie hoeft 
te zitten draagt hier ook aan bij.

In gesprek met Jalila Essaïdi. Huib Fens en Christianne Niesten

Wat is een hybride kunstenaar?

Er zijn twee definities van 
hybriditeit: het werken in twee 
verschillende domeinen van 
hetzelfde vakgebied én het 
werken in verschillende vakge-
bieden. Als kunstenaar bijvoor-
beeld ben ik met meerdere 
dingen tegelijk bezig: een eigen 
patent schrijven, publicaties 
verzorgen etc. Je kunt ook als 
kunstenaar met iemand uit een 
ander vakgebied samenwerken, 
in mijn geval een wetenschap-
per, aan één probleemstelling 
of aan één product. Je hebt 
verschillende petten op. Op de 
ABV word je opgeleid als kunste-
naar én als docent, maar in het 
werkveld kan je van alles zijn: 
organisator, docent, curator, 
kunstenaar. Je bent eigenlijk al-
les in één. Dat hoort ook wel bij 
deze tijd. Je kunt niet meer op je 
eigen eilandje blijven zitten. Je 
zit niet meer vast aan je domein, 
het beeldende. Je creativiteit 
overstijgt dat. 
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Beeldende 
kunst versus 
wetenschap.
Je werkt nu op het raakvlak van 
beeldende kunst en wetenschap. 
Vergt het andere onderzoeksvaar-
digheden van een wetenschapper 
dan van een beeldend kunstenaar?

Jawel, maar als kunstenaar kun 
je je de onderzoeksvaardigheden 
van de wetenschapper eigen 
maken, omdat je geleerd hebt 
hoe je nieuwe onderzoeksvra-
gen, of nieuwe vaardigheden 
ontwikkelt. 

Ja, maar je drukt je wel beeldend 
uit, of niet? Want dat is wel iets 
anders dan wat een wetenschap-
per doet. 

Het beeldend uitdrukken is de 
voornaamste maar slechts één 
van de vele tools van de kunste-
naar. Kunstenaars publiceren 
tegenwoordig ook, kunstenaars 
cureren, produceren. Kunste-
naars kunnen ook wetenschap-
pers inspireren. Je bent niet 
alleen met het beeldend aspect 
bezig, je communiceert ook op 
andere manieren. 

Wat was voor jou in je oplei-
ding het meest inspirerende?

Ik was vaak in de werkplaats 
te vinden, en ik vond dat ik 
het meeste leerde van de ex-
pertise van Ben, Wil en Co. 
(Werkplaatsassistenten Wil 
van Belkom, Ben Neesen en Co 
Kastelijn. Red) Zij wezen mij 
op hele praktische dingen. 
Maar vooral de vrijheid om 
als kunststudent je eigen weg 
te kiezen vind ik belangrijk. 
En de combinatie van de drie 
domeinen: de kunsttheorie, de 
praktijk en het docentschap. 
Je hebt de theorie nodig om 
te kunnen onderbouwen, je 
hebt de praktijk nodig om te 
weten wat je met materialen 
kan doen en je ideeën vorm 
te geven en het docentschap 
om dat over te kunnen 
dragen en na te denken over 
reflectie- en referentiekaders 
van je publiek. Zo zet je bij-
voorbeeld de vaardigheid om 
te kunnen communiceren in 
voor je kunstenaarschap.

Wat zou je veranderen aan
de opleiding?

Filosofie. Ik vond dat het groot-
ste gemis. Want de kern van 
kunst is, in mijn ogen, filosofie. 
Het vragen stellen en naden-
ken. Het moet niet allemaal 
voorgekauwd worden. Het 
onderwijs begint bij intrinsieke 
motivatie en nieuwsgierigheid, 
een fascinatie, iets willen leren. 
Maar je laat de student zelf ka-
deren door hem te laten kiezen 
welke probleemstelling hij wil 
onderzoeken. Daarin kun je 
begeleiden en sturen. 

Zou je onderzoeksvaardigheden 
faculteitbreed of instituut-
gebonden geven?

Ik vind dat docenten uitwis-
selbaar moeten zijn met die 
van andere instituten. Onder-
zoeksvaardigheden heb je nodig 
voor de praktijk, de theorie, in 
je omgang met vakdidactiek. De 
kern van de zaak is: hoe zoek je 
dingen op, waar kun je ze vin-
den? Welke vragen stel je? Dat 
is weer gelinkt aan de filosofie 
waar je leert vragen stellen. 
Aanleren van onderzoeksvaar-
digheden zou inderdaad breed 
moeten zijn, over de volle breed-
te. Ook bij Theater, Dans etc. 

Dan is beeldende kunst dus
communicatie?

Alle kunst communiceert. Je 
wilt iets communiceren, anders 
maak je geen beeld of tekst. En 
ook als jij iets moois maakt wat 
gaat over schoonheid, en jij wilt 
kleur laten zien, dan ben je nog 
steeds aan het communiceren. 

Maar je wilt eigenlijk van de 
categorisering af. Als je uitgaat 
van een probleemstelling, zoek je 
er de mensen en de expertise bij 
die je daar voor nodig hebt. De 
uitwisseling tussen de verschil-
lende deelnemers in zo’n proces 
bepaalt uiteindelijk de oplossing, 
of het niveau van de oplossing. 
Dus in feite is het helemaal niet 
meer zo belangrijk of je jezelf dan 
kunstenaar noemt of niet. 

Ja, maar ik zeg niet dat een kun-
stenaar heel breed hóeft te zijn; 
hij kan zich ook bijvoorbeeld 
specialiseren in de schilder-
kunst. Hij moet wel de vrijheid 
en de keuze daarin hebben.
 
Beschouw je je publicatie ook als 
een soort kunstwerk ?

In gesprek met Jalila Essaïdi. Huib Fens en Christianne Niesten
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Ja. Het is een deel van het 
proces. Ik heb net een patent 
rond, en dat is ook deel van mijn 
werk. Het is allemaal met elkaar 
verbonden. De kunsten, weten-
schap en geesteswetenschap 
horen fundamenteel bij elkaar 
en zijn nodig als je volledig de 
aard van je onderzoeksterrein 
wil doorgronden. 

Is het daarom ook dat je in je 
publicatie verschillende mensen 
vanuit verschillende specialismen 
laat spreken?

Ja, de kogelwerende huid besta-
at niet uit één laag, maar uit 
meerdere lagen. Die gelaagdheid 
vormt één geheel. Doordat al 
die specialisten aan het woord 
komen, begrijp je het beter. 

Als een kunstenaar geen kunste-
naar meer is, is een wetenschap-
per nog wel een strikte weten-
schapper als hij deelneemt aan 
hetzelfde creatieve proces?

Een wetenschapper is doorgaans 
een wetenschapper, maar je 
hebt ook wetenschappers die je 
bijna kunstenaars kunt noemen. 
Onbewust speelt esthetiek een 

belangrijke rol in bijvoorbeeld 
de selectie van de eicellen die 
ze terugplaatsen. Ze kijken niet 
naar welke eicel het sterkst is. Er 
wordt gewoon gekeken naar wel-
ke er het mooiste uitziet. Dan 
zijn ze in zekere zin ook bezig 
met schoonheid. De Ameri-
kaanse wetenschapper, Randy 
Lewis, waar ik mee samenge-
werkt heb, bracht genen van een 
spin in een geit in. Daar heb je 
toch een zekere creativiteit voor 
nodig om dat te bedenken. Het is 
de creatieve begaafdheid tot het 
maken van kunst die de kun-
stenaar definieert, met de tijd 
verandert de definitie van kunst 
en dus ook die van kunstenaar.

Ooit is de vraag gesteld of de 
wetenschap waardevrij is, maar in 
hoeverre is kunst waardevrij? In 
hoeverre is kunst verantwoordelijk 
voor de gevolgen van de ontdek-
kingen die het doet?

Dit is een interessante vraag 
waar ik geen antwoord op heb. 
Het verkrijgen van een antwoord 
op deze vraag en andere vra-
gen is de reden waarom we als 
BioArt Laboratories in 2015 een 
driedaags congres in het Evolu-

on aan het organiseren zijn over 
bio-kunst en ethiek. Tijdens 
dit congres willen de kunsten 
in samenspraak met de samen-
leving dit soort vragen onder de 
loep nemen en de mogelijkheid 
tot het opstellen van een code of 
conduct verkennen.

Werk je op dezelfde manier als een 
wetenschapper? Leg je elk stadi-
um van je proces vast, zodat het 
opnieuw uit te voeren valt? 

Soms wel, soms niet. 

Is dat de vrijheid van de kunste-
naar? Want een wetenschapper 
hoort alles vast te leggen.

Die weet al van tevoren wat hij 
gaat doen en wat de uitkomst zal 
zijn. Als kunstenaar weet je dat 
niet, al heb je ook kunstenaars 
die alles van tevoren uitdenken 
en dan maken. Zelf doe ik 
dat niet.

Dus je laat ook toeval een rol spe-
len in je proces? Of heb je het toch 
wel enigszins onder controle?

Voor ik aan die kogelwerende 
huid begon heb ik natuurlijk 
uitgezocht wat er allemaal uit 
zou kunnen komen, wat de 
mogelijkheden zijn. Maar wat er 
daadwerkelijk uitkwam was een 
verrassing. Als kunstenaar heb je 
meer vrijheid. Wetenschappers 
zijn echt heel erg ingekaderd en 
gefocust op publiceren. Daar-
door is er geen ruimte om te ex-
perimenteren. En de kunstenaar 
kan nog experimenteren. 

Bij wetenschap legitimeert de 
validiteit van je bronnen je onder-
zoeksresultaten. Is het bij kunst 
niet precies andersom?

Niet per se in de bio-kun-
sten. Veel bio-kunst kijkt nou 
net naar de validiteit van de 
bronnen omdat deze bronnen 
dezelfde waarheid trachten te 
communiceren maar vanuit 
een andere invalshoek. Het 
is de samensmelting van het 
wetenschappelijke- met het 
kunstperspectief dat bio-kunst 

In gesprek met Jalila Essaïdi. Huib Fens en Christianne Niesten
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vaak definieert. Maar dat geldt 
niet voor iedere bio-kunstenaar, 
bijvoorbeeld Laura Cinti (The 
Cactus Project). Ze dwaalt enorm 
af van de wetenschappelijke 
bronnen maar creëert wel werk 
dat beeldend heel sterk is en 
krachtig communiceert, maar 
het is helemaal niet echt.

Dat is ook een vrije keuze van 
de kunstenaar, dat je zelf kunt 
bepalen hoe je daar in staat. Een 
wetenschapper kan dat niet, want 
het is wereldwijd vastgelegd hoe 
je onderzoek doet.

Wellicht is dat ook de kern die 
ervoor zorgt dat de acceptatie 
van een nieuwe stroming (zoals 
de bio-kunsten) binnen de kun-
sten altijd zo schuurt. Stiekem 
smachten we naar structuur en 
definities om alles een plaats te 
geven, maar dit is niet kunst-
eigen.  

Leidend of 
volgend.
Moet een academie in relatie tot 
het werkveld leidend of volgend 
zijn?

Ik vind dat goede kunstenaars 
altijd op hun tijd vooruit lopen. 
Die zijn al bezig met iets wat in 
deze tijd leeft, of wat nog gaat 
komen. Dus als je kunstenaars 
opleidt, dan moet je vooruit 
lopen. Reflectie op de samen-
leving is impliciet. De toekomst 
staat niet los van het verleden; 
het heeft allemaal met elkaar te 
maken. 

Hoe zou je het onderwijs wil-
len vernieuwen? Welke nieuwe 
invulling zou je aan het
curriculum geven?

Academies zouden met ande-
re instellingen moeten gaan 
samenwerken. Zoals al gebeurt 
met Fablab. Maar ook met ande-
re werkplaatsen en met univer-
siteiten. Niet alleen maar vanuit 
de praktijk. Er is veel te vinden 
in de omgeving. Juist bedrijven 
staan er voor open, tenminste 
dat zie ik in Eindhoven.  

Ze bieden bijvoorbeeld uitwis-
selingsstudenten werkplekken 
aan, omdat die studenten voor 
innovaties, nieuwe ideeën, cre-
ativiteit en andere oplossingen 
zorgen. 

De academie binnen het
bedrijfsleven?

Ik zie daar wel toekomst in. 
Breng ze meer in aanraking met 
het werkveld. Als je nu van de 
academie komt, dan weet je dat 
je op een middelbare school les 
kunt geven of bij museum-
educatie terecht kunt. Of dat je 
kunstenaar kan worden. In mijn 
tijd waren er nog vrij weinig 
stageplekken bij echte kunstin-
stellingen. 

Tegenwoordig zijn kunstenaars 
overal inzetbaar; niet alleen 
maar op een middelbare school 
of in een museum of galerie. Ik 
vind cultureel ondernemerschap 
heel belangrijk, want hoe ga je je 
anders redden na de academie? 
Waar stoom je de studenten 
eigenlijk voor klaar? Om les te 
gaan geven? Weten ze hoe ze 
subsidies moeten aanvragen als 
ze werk willen maken? Bij welke 
organisaties kloppen ze dan aan? 

Om even terug te komen op onze 
opleiding: onderwijs wordt ge-
dicteerd vanuit het ministerie, het 
moet voldoen aan landelijke eisen. 
Hoe sta je er tegenover dat een 
HBO-raad aangeeft dat bijvoor-
beeld praktijk weer terug moet 
naar het ambachtelijke, en kunst-
theorie vanaf de prehistorie tot nu 
alles moet behandelen? Strookt 
dat met jouw mening, of gaan we 
dan terug in de tijd? 

Ik vind het persoonlijk belangrijk 
dat je het groter geheel kunt 
zien, dus de ruimte moet er zijn 
om alles aangereikt te krijgen 
wat er mogelijk is. De praktijk 
terug naar de ambachten raakt 
helemaal aan deze tijd. Want 
materialen zijn wel de toekomst, 
wij zijn steeds meer bezig met 
het creëren van materialen. Dus 
het verplicht stellen vind ik 
eigenlijk niet zo gek. Alleen hoe 
verdeel je dat binnen de gegeven 
lesuren? Wellicht kun je ruimte 
bieden om ze alles te laten zien 
en zelf keuzes te laten maken. 
Alleen dan wel ook met toevoe-
ging van filosofie en cultureel 
ondernemerschap. 

In gesprek met Jalila Essaïdi. Huib Fens en Christianne Niesten
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Al vanaf het eerste jaar, daar zou 
jij voor pleiten…

Ja. Hebben jullie bij de Design 
Academy gekeken hoe ze het 
daar invullen? In het eerste jaar 
geven ze een heel klein stukje 
ondernemerschap, en in toe-
nemende mate doorlopend door 
alle jaren heen. Als je in het laat-
ste jaar alles tegelijk aangeboden 
krijgt, dan blijft het niet hangen. 

Zou je academiestudenten 
adviseren in de breedte van de 
opleiding of specialistisch
te kiezen?

Ik weet nog, ik had ooit de eerste 
les van Loek Melis. Hij zei: ‘’Je 
hebt eigenlijk twee keuzes op 
de academie… Of je gaat de 
breedte in - dat is best eng - en 
je krijgt van alles wat. Of je gaat 
je specialiseren, maar dan ga je 
je waarschijnlijk specialiseren in 
het bekende, dan kom je niet in 
aanraking met het onbekende.’’ 
Dat was een opmerking die bij 
mij vier jaar lang in mijn hoofd 
is blijven steken. Nee, ik ga me 
niet specialiseren in één ding, 
dat komt later wel. Eerst kijken 
wat er allemaal mogelijk is. Ik 
raad iedere student aan deze 
opmerking ter harte te nemen: 
dat ze kunnen en mogen kiezen; 
dat het niet alleen gaat om het 
aanleren van wat er je verteld 
wordt maar dat je daarin je eigen 
vrijheid moet en kan nemen. 

In gesprek met Jalila Essaïdi. 1 Golden orb weaver spin (Nephila clavipes). 2012
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