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formules kan ik uit een stuk platte ruimte drie-

dimensionale bouwwerken maken, zoals een

origamimeester structuren vouwt uit plat papier.

Wiskunde is een taal die zo is ontworpen dat

geen misverstand mogelijk is. Het kan zijn dat

niet alles in die taal zegbaar is; het is ook moge-

lijk dat we nooit zullen weten of iets wat in die

taal is gezegd, waar of onwaar is (stelling van

Gödel). Maar geen enkele wiskundige uitspraak

is voor meer dan één uitleg vatbaar.

Dus is wiskunde niets voor kunst, zou je

denken, en juist dat is voor mij een belangrijke

reden om te onderzoeken of het toch kan. In de

wiskunde is geen misverstand mogelijk. Wel,

dan moet er meer misverstand komen. Ik doe

dat door twee families van keuzes te maken.

Ten eerste de soort ruimte die ik bouw. De

vorm daarvan is ontleend aan de ruimte in

clusters van sterrenstelsels, zo’n honderd

miljoen lichtjaren groot. Ik construeer die naar

eigen inzicht, en laat daarna de ART uitrekenen

hoe die ruimte verandert in de loop van de tijd.

Ten tweede de manier waarop ik die ruimte

laat zien. Ruimte zelf is onzichtbaar, maar de

gevolgen van de aanwezigheid van een

gekromde ruimte zijn wel zichtbaar te maken. 

Ik doe dat door lichtstralen door die ruimte te

zenden. Gekromde ruimte geeft gekromde

banen. Dat zien we bij sterren en planeten, maar

licht gedraagt zich bijna net zo: ook het licht

valt, zou je kunnen zeggen. Iedere lichtstraal

voorzie ik van een bepaalde kleur, en zo ontstaat

er een beeld dat de afspiegeling is van Einsteins

ruimtestructuren. Het resultaat is te zien op de

tentoonstelling Einsteins Origami.2

Het gehalte aan onderzoek is een uitstekende

gids voor nep in de kunst en in de wetenschap.

Paolo Caliari, detto Veronese, gebruikte geen

Veronese groen, want dit pigment (een verbin-

ding van koper en arsenicum) werd pas

omstreeks 1900 gemaakt, drie eeuwen te laat.

Door de bemoeizucht van de gebruikelijke

horden betweters, die kunstenaars willen

beschermen tegen het eten van giftige verf, is

het alleen nog in namaak te koop: cadmiumgeel

gemengd met ftaalgroen en wat zinkwit. Straks

willen ze ons nog in bescherming nemen tegen

het gebruik van verf, zoals met huisschilders al

het geval is. Dan gaat ook vermiljoen eraan,

want dat is een oxide van kwik.

Een kunstschilder is geen chemicus. De

formule Cu3(AsO4)2 verwijst naar precies één

stofje, maar zodra het in een schilderij is

verwerkt kan het alles zijn. Het kan zijn wat het

is, het kan lijken wat het is, of het lijkt nergens

op. In de fase waarin ik nu werk, onderzoek ik

zulke dingen: hoe de beelden en de materialen

die in mijn wetenschappelijke werk naar voren

komen, gebruikt kunnen worden in mijn kunst-

werken.

In een vorige periode combineerde ik astrono-

mische waarnemingen en beelden uit theore-

tisch onderzoek, met als thema: hoe zouden

planten zich verspreiden als zij tussen de sterren

groeiden.1 Sindsdien ben ik een stap verder

gegaan, door te onderzoeken hoe beelden

afkomstig uit de Algemene Relativiteitstheorie

(ART) gebruikt kunnen worden.

Sinds Einstein in 1916 de ART publiceerde,

weten wij dat ruimte en tijd bouwmateriaal zijn,

waaruit – samen met de materiële deeltjes – ons

heelal is gebouwd. De ART is een bouwverorde-

ning, waaraan ieder ruimte-tijdgebouw moet

voldoen. Met de bijbehorende wiskundige
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als een voorrecht dit onbekende terrein te verkennen. Mij te begeven in “de

wondere tuin der wiskunde”, zoals Escher het ooit zo mooi omschreef. Ik weet ook

zeker dat hij het fabelachtig had gevonden als hij nog geleefd zou hebben. Waar

Escher gebonden was aan twee dimensies, heb ik het mooi een dimensie verder

weten te schoppen. Ik heb zijn constructies als het ware uit het platte vlak

getrokken.

‘Escher was een genie. Genialiteit is niet aan de kunstwereld voorbehouden. Je

hebt geniale kunstenaars en geniale wetenschappers. Het heeft te maken met inspi-

ratie. De geniale inval komt alsof je getroffen wordt door een figuurlijke bliksem-

schicht. Je hebt opeens een helder inzicht.

‘In de Oudheid dacht men dat de wereld was opgebouwd uit vier elementen: vuur,

aarde, lucht en water. Maar naast die vier wereldlijke elementen bestond er nog een

vijfde element: de quintessens. Dit vijfde element vertegenwoordigt het niet-stoffe-

lijke. Sommigen noemen dat God, anderen levenskracht of tao. Voor mij is die extra

essentie de inspiratie, het idee. Mijn werk is samengesteld uit tekeningen, hout,

plexiglas, lijm. Maar als je die dingen bij elkaar legt, dan is het nog geen kunstwerk.

Het wordt pas kunst als je er die vijfde essentie aan toevoegt.’

Jasmijn Snoijink is freelance journalist.

‘Waar Escher gebonden

was aan twee dimensies,

heb ik het mooi een

dimensie verder weten te

schoppen’
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Kunst en wetenschap zijn onderzoek. Dus

kunnen zij elkaar altijd vinden. Of zij het ook

altijd samen uithouden hangt af van duizend

omstandigheden. Want misverstand zal er altijd

zijn.

Vincent Icke is hoogleraar 
astrofysica aan de Universiteit 
Leiden en beeldend kunstenaar.

Als een wetenschappelijk artikel ook tien jaar

geleden gepubliceerd had kunnen zijn, laat dan

maar. Wie niets meer onderzoekt, maakt dood-

geboren werk. In de kunst houd je zonder onder-

zoek hoogstens illustraties over: het gepriegel

van Helmantel (met de mond geschilderd), de

ramsj van Haring (Nijntje in the Bronx). Zie dan

eens het onderzoek van Goya, Van Doesburg,

Picasso, Mondriaan: je legt het zó in chronologi-

sche volgorde, dankzij de lijn in hun onderzoek.

1 Zie www.strw.LeidenUniv.nl/~icke/html/Sterrenzaad.html.

2 Zie www.zenkast.info.
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Dromen tussen Da Vinci en Frankenstein
De komst van de biokunst naar Nederland

Kunstenaars die gaan knutselen met natuur door wetenschappelijke

technieken toe te passen benaderen het ideaal uit de Renaissance,

toen kunst en wetenschap nog geen gescheiden disciplines waren.

Maar hoe zit het met de maatschappijkritische functie van de

biokunst? En hoe kan ze ingang vinden in de ‘traditionele’

Nederlandse kunstwereld?

Merlijn Schoonenboom

De aanwezigen op het symposium ‘genetisch ontwerpen’ eind 2003 op het Crossing

Border Festival moesten er eigenlijk een beetje om gniffelen. ‘Bacterievechten’

heette een plan dat hier besproken werd. Zet een aantal bacteriesoorten bij elkaar in

een petrischaaltje, en dan kijken wie er wint.

In werkelijkheid is zo’n experiment nog ver weg hoor, stelde de bedenker, een

student aan de Koninklijke Academie voor beeldende kunsten, gerust, maar biotech-

nologie ingezet als artistiek instrument is spannend, toch? Het zou immers niet

alleen een bizar soort gladiatorengevecht opleveren, maar ook nog eens maatschap-

pijkritische kunst over ‘survival of the fittest’.

Een halfjaar eerder had dit groepje studenten een relletje veroorzaakt. De Haagse

kunstacademie zou een nieuwe opleiding verzorgen waarin artistieke visie en

biotechnologische technieken zouden worden gecombineerd. ‘Genetisch

ontwerpen’, heette de flitsend vormgegeven folder, en er werden plaatjes getoond

van gemanipuleerde planten en muizen. 

Voordat duidelijk was wat hier aan de hand was, diende de Stichting Proefdier Vrij

een aanklacht in bij de politie. ‘Het is onacceptabel dat nu zelfs een kunstopleiding

dieren genetisch wil manipuleren,’ schreef Proefdier Vrij in een persbericht.

Daarnaast reageerde een aantal kunstenaars met een manifest voor ‘gentechvrije

kunst’. 

Er was echter niets aan de hand. Het was een papieren idee: een kunstproject van

docent en conceptueel kunstenaar Taco Stolk. Even leuk, maar een halfjaar later, op

het Crossing Border-congres, werd er nog steeds geglunderd. Niemand die de

kunstenaars vertelde dat zoiets als bacterievechten allang was gerealiseerd. 

Biologen als beeldhouwers In februari 2002 liet de Amerikaanse bioloog en

kunstenaar Adam Zaretsky zich in het Salina Art Center (Kansas) een week opsluiten

in een plexiglazen kamer van ongeveer tien bij tien meter. Hij zat er samen met acht

Beeld uit ‘Einsteins Origami’ door Vincent Icke
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