
 
Kruisbestuiving: Janneke Wesseling mengt kunst en wetenschap 
 

'We delen een kritische blik' 
 

Kunsthistoricus Janneke Wesseling slaat aan de Rijksuniversiteit Leiden een 
brug tussen de kunst en de wetenschap. De hoogleraar - en kunstcriticus - 
begeleidt kunstenaars bij het doen van een promotieonderzoek. 
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Waarom wilt u kunst en wetenschap bij elkaar brengen? 
 
"Ik vind het belangrijk dat kunstenaars en de kunsten op het niveau van academisch onderzoek 
kunnen deelnemen aan maatschappelijke debatten en gesprekken. In de laatste decennia is kunst 
ondergewaardeerd geraakt, zeker in Nederland. Kunst moet amuseren en kunstenaars moeten 
vooral cultureel ondernemer zijn. Dat is een enorme verarming van wat kunst ons te bieden heeft. 
Een kunstenaar is geen ondernemer. Het gaat hem niet om rendement en bezoekersaantallen, maar 
om een andere manier van naar de wereld kijken en vragen oproepen. Kunstenaars willen inzicht en 
begrip van de werkelijkheid door kritisch te kijken en experimenten te doen. Dat hebben ze gemeen 
met wetenschappers." 
 
Is de relatie tussen kunst en wetenschap buiten Nederland beter geregeld? 
 
"Ja, daar zijn kunstopleidingen vaker ingebed in de universitaire wereld en wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, zoals bij ons. 
Kunstacademies zijn daar meestal integraal onderdeel van de universiteit." 
 
Wat heeft een kunstenaar eigenlijk aan de wetenschap? 
 
"Sommige kunstenaars willen in aanraking komen met wetenschappers die relevant zijn voor hun 
eigen onderzoek. Dat kan variëren van geschiedkundigen en linguïsten tot filosofen en 
antropologen." 
 
Leidt die verwevenheid tot verdere professionalisering van kunst? 
 
"De term professionalisering verwijst naar een beroepspraktijk. Terwijl wij kunst eerder zien als een 
onderzoeksdiscipline. Wij bieden de gelegenheid om die samenwerking tot stand te brengen en 
onderzoek te doen samen met andere disciplines. Het kunstenaarschap wordt daar beslist rijker en 
gelaagder van." 
 
Geldt dat voor alle kunstenaars? 
 
"Nee, die kruisbestuiving is niet geschikt en zelfs niet wenselijk voor iedereen. Het is alleen iets voor 
een kleine groep kunstenaars die geinteresseerd is in theoretiseren en schrijven. Daar moet je wel zin 
in en talent voor hebben. Er melden zich jaarlijks zo'n vijftig mensen aan. De selectie is streng, we 
nemen er slechts drie of vier aan. Natuurlijk is het overigens niet zo dat je geen interessante 
kunstenaar kunt zijn, als je geen onderzoek doet." 



 
Aan wat voor onderzoek moeten we eigenlijk denken? 
 
"In de exacte wetenschap wordt over het algemeen voortgebouwd op bestaande kennis. Maar dat 
geldt alleen voor de harde natuurwetenschappen. Daar wordt een hypothese opgesteld, die 
vervolgens aan de praktijk wordt getoetst met experimenten." 
 
"Voor kunstenaars is er geen geaccepteerd veld van kennis waar iedereen uit put en waar je verder 
mee aan de slag kan. Zij zijn autonomer, bepalen meer hun eigen agenda en hebben zo hun eigen 
fascinaties. Het begrip wetenschap heeft daarom een ruimere definitie nodig. Onderzoek in de 
geesteswetenschappen is vooral speculatief. Het is met name kritische reflectie." 
 
"In discussies met promovendi heb ik geleerd de term 'wetenschappelijk' te vermijden, want 
iedereen heeft er een andere opvatting over. Waarmee ik niet wil zeggen dat het onderzoek van 
onze kunstenaars niet wetenschappelijk zou zijn." 
 
Kunt u een paar voorbeelden geven? 
 
"Jonas Staal, die dit najaar hoopt te promoveren, noemt zich propagandakunstenaar. Hij is sterk 
geëngageerd, geïnteresseerd in de relatie tussen kunst en politiek en onderzoekt de rol van kunst en 
propaganda in de 20ste eeuw. Hij zoekt daarin tevens naar zijn eigen rol. Hij wordt begeleid door 
Henk te Velde, een historicus die goed thuis is in politieke geschiedenis. Vanuit de kunst wordt hij 
begeleid door Sven Lütticken  , die eveneens sterk politiek is geëngageerd." 
 
"Een ander voorbeeld is Andrea Stultiens, fotograaf en beeldend kunstenaar. Zij onderzoekt culturele 
en historische aspecten van fotografische collecties in Oeganda, in relatie tot haar eigen werk. Zij 
wordt daarbij begeleid door Michel Doortmont, specialist in Afrikastudies. En door beeldend 
kunstenaar Roy Villevoye, die met haar een interesse deelt voor de rol van het beeld in niet-westerse 
culturen." 
 
En doen kunstenaars onderzoek naar de rol van automatisering en machines in het creatieve 
proces, bijvoorbeeld bij het ontwerpen? 
 
"Dat is een zeer belangrijk onderwerp. Het kan zijn dat zich mensen bij ons aanmelden die dat nader 
willen onderzoeken. Als de aanvraag goed gefundeerd is en voldoet aan de eisen, dan bieden we 
graag ruimte aan zo iemand." 
 
U bent ook lector aan de kunstacademie in Den Haag. Wat doceert u daar? 
 
"Daar is het, net als in Leiden, mijn taak om een brug te slaan tussen theorie en praktijkonderwijs. 
Om het idee van onderzoek te stimuleren en te helpen ontwikkelen. Aan de overkoepelende 
Hogeschool der Kunsten gaat het niet alleen om beeldende kunst, maar we hebben er ook een 
faculteit muziek. Voor conservatoriumstudenten is het trouwens al langer mogelijk om te 
promoveren." 
 
Tot slot, maakt u zelf kunst? 
 
"Nee, ik schrijf kunstkritieken voor NRC Handelsblad. Ik hoef niet per se zelf te schilderen om iets 
over een schilderij te zeggen. Er is een leuke uitspraak van de beroemde Amerikaanse filmcriticus 
Pauline Kael: 'You don't have to lay an egg to know it tastes good' (je hoeft geen ei te leggen om te 
weten of het lekker smaakt)." 
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