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‘De taal van de literatuur

is die van de betovering:

ik zal je nog iets anders

laten zien. De

wetenschap houdt zich

bezig met ont-tovering’

van de wereld is isomorfisme: het feit dat je overal ter wereld dezelfde structuren

herkent. Met een metafoor poneer je tussen twee dingen zo’n zelfde structuur. In de

wetenschap kunnen metaforen dus een manier zijn om iets te verklaren, maar in

mijn literaire teksten vind ik ze vervelend, omdat ik zo duidelijk mogelijk wil zijn.’

Toch is de wetenschappelijk gebruikte metafoor niet dezelfde als de literaire; de

functie is anders. Diocaretz: ‘In de wetenschap gebruiken we metaforen omdat we

niets anders hebben om iets te benoemen. In mijn creatieve werk gebruik ik ze om

mijn visie uit te drukken.’

Voor wie vreest dat literaire technieken afdoen aan de wetenschappelijkheid van

een tekst, stelt Marjolijn Drenth dat deze niet per se een aantasting van de waar-

heidsclaim impliceren. Literaire procédés kunnen ideeën aanschouwelijk maken of

helderder stellen: ‘Ik zie het zelfs juristen in de arresten van de Hoge Raad doen.

Daar wordt soms flink literair geschreven en dat is begrijpelijk. Het maakt het juri-

disch oordeel begrijpelijk voor iedereen.’ Literair schrijven is vaak ook beter geschikt

om iets onbenaderbaars of iets mysterieus invoelbaar te maken dan een artikel te

eindigen met de zin: ‘Hier moet nog veel onderzoek naar worden verricht.’

Inmiddels is voor Marjolijn Drenth de essayistiek, het ‘zoekend’ schrijven, een

geschikter medium gebleken dan het stellige, wetenschappelijke schrijven. Voor

Joke Hermsen hebben de verschillen in stijl vooral te maken met een verschillende

houding ten opzichte van de werkelijkheid: ‘Een filosofisch essay of wetenschappe-

lijk gesteld artikel is toch vaak een betoog dat de lezer van een bepaalde waarheid of

inzicht wil overtuigen. Soms wil men dat zelfs zo graag, dat andere perspectieven

onherroepelijk verhuld worden. In een literaire tekst richt ik mij niet zozeer op iets

als de waarheid, maar probeer ik eerder door het aanscherpen van een bepaalde,

misschien wat ongebruikelijke focus een ander accent aan te brengen, een onver-

wacht perspectief bloot te leggen.’ Overtuigen of aanschouwelijk maken: de verwij-

zing naar retorica en metafoor is hier impliciet.

Hoewel schrijvers er tegenwoordig niet meer op hoeven te rekenen de renais-

sance-idealen te kunnen verwezenlijken, is het met Snows stelling niet zo’n vaart

gelopen. Wetenschap en kunst, exacte wetenschappen en geesteswetenschappen

zijn niet van elkaar vervreemd geraakt en spreken vaak dezelfde taal, hoewel ze

verschillende doelstellingen zijn blijven houden. Mogelijk gaan we dankzij de nieuwe

technologieën zelfs een integratie van kunst en wetenschap tegemoet, voorspelt

Diocaretz. De wetenschappelijke revolutie die in de twintigste eeuw plaatsvond,

heeft immers een nieuw paradigma gecreëerd waar wetenschap en kunst beide

worden gezien als manieren van verbeelden en experimenteren. Maar dit is uiteraard

weer een ander verhaal.

Christa Stevens is romaniste 
en redacteur bij Amsterdam 
University Press.

110

Boekman 58/59   2004 Dubbeltalent

wat hij zelf ook niet precies begrijpt – en dat, in

de onnavolgbare logica van deze schrijver,

misschien daarom wel waar is. 

Nu is het algemeen bekend dat geen enkele

grote wetenschappelijke uitvinding uitsluitend

logisch totstandkomt, maar dat de uitvinder

altijd op basis van gedegen onderzoek toch een

sprongetje in het ongewisse moet maken voor-

aleer bij iets nieuws of vooralsnog ongehoords

uit (of aan) te komen. Gewone stervelingen

zouden zoiets een sprongetje in de verbeelding

noemen.

Het frappante bij Mulisch is dat hij deze

evidente correspondentie tussen wetenschap en

kunst niet respecteert maar annexeert. Zijn

wetenschapper in De procedure weet veel en kan

iets, in zijn persoonlijk leven is er echter van alles

mis. Dat nu is een flauw cliché; vakidioten zijn

keien in hun vak, maar lopen (daardoor, is de

onderliggende verdachtmaking) de aansluiting

met ‘het leven’ mis. 

In De procedure mag er maar één de overwin-

naar zijn: de tovenaar die het boek heeft

geschreven dat wij in handen hebben. Alleen is

dat in dit geval een zelfverklaard magiër die

suggereert alles aan te durven pakken, terwijl hij

de facto buiten en boven de materie blijft

toekijken. Zijn roman is geen onderzoek, maar

een langgerekt uittellen van zijn eigen winst, die

voor hem al van meet af aan vaststaat.

In weinig romans van de laatste periode komt

zo veel exacte wetenschap aan de orde als in De

procedure. Op pagina 16 hoopt Mulisch zelfs dat

de ‘onreine meelezers’ die een lekker verhaaltje

willen, reeds daar zijn afgeschrikt door het

parmantig strooien met formules over ‘de

Schepping’. Opgepast: hier spreekt een schrijver

De scheikundige Victor Werker is een vermaard

microbioloog geworden, die uit anorganische

materie een primitief organisme heeft gefabri-

ceerd: de ‘eobiont’. Hij maakt, eenvoudig

gezegd, leven uit klei, dat bestaat uit microsco-

pische kristallen, het begin van DNA. 

Van Cambridge University Press heeft Werker

het verzoek gekregen een boek te schrijven over

zijn uitvinding. ‘De kleinste wezens die wij

kennen, behoren tot de extremofiele Archaea.

Hun DNA bestaat nog steeds uit zo’n zeshon-

derdduizend letters, verdeeld over zo’n vijfhon-

derd genen, die voor eiwitten coderen. Dat is

altijd nog een roman van driehonderd pagina’s’,

merkt de microbioloog op. 

Rare vergelijking voor een wetenschapper. Ik

denk dat zo iemand in plaats van ‘roman’ eerder

‘studie’ zou zeggen. Maar Victor Werker is dan

ook een personage, hij figureert in De procedure

(1998) van Harry Mulisch. En laat dat nu een

roman zijn van… driehonderd pagina’s. 

Werker is een grote in zijn vak, maar zijn

vriendin is bij hem weggelopen, hun kind is dood

ter wereld gekomen, en aan het eind van het

boek vindt Werker zelf de dood. Tel uit je winst. 

Met andere woorden: deze wetenschapper

wordt gebruikt door een schrijver die zichzelf als

de oppertranscendentist opvoert. Díé heeft nog

weet van mythe en magie, en kan datgene tot

stand brengen waarvan zijn bèta-academicus

slechts mag dromen voordat hij het loodje legt:

dode materie bezielen. 

Een schrijver is God en vrouw tegelijk (en dus

wezenlijk méér, want hun optelsom), immers hij

schept en baart waar je bij staat, terwijl je mond

hoort open te vallen. Mulisch beweert dikwijls

dat een echte schrijver iets raadselachtigs doet

De DNA-roman als potentieel avontuur
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maakt hij de pretentie niet waar iets totaal

anders te doen dan de verachte literaire

vakbroeders, achter wier gewonemensenzinnen

vaak minstens zo enigmatische mechanieken en

procedures schuilgaan.

Onder het mom van een interessant experi-

ment, dat niet te volgen is door lezers die

‘onrein’ zijn omdat zij slechts actie en vermaak

verlangen, speelt Harry Mulisch een thuiswed-

strijd. Wetenschap vermag veel, laat hij zien,

maar Ik vermag Alles. Vanwege dat even

hovaardige als amusante uitgangspunt is De

procedure (Libris Prijs 1999, ofschoon niet

unaniem toegekend, en binnenkort verfilmd, het

succes is onweerlegbaar) niet geslaagd als

romanavontuur. De vermakelijke actie van het

slot – Werker waant zich gelukkig, terwijl ‘zijn

ogen breken’ – zegt in dit opzicht alles. Want wie

blijft er in leven? De tevreden pijproker, die geen

onruststoker is. In plaats van raadsels vergroot

hij zichzelf. 

Met die wetenschap besloot ik mijn lectuur.

Arjan Peters is literatuurcriticus bij de Volkskrant.

die niet aan flauwekulletjes doet, want hij is ook

nog eens een Denker.

Welnee. De procedure eindigt als een thriller,

met een knipoog naar Kafka’s Der Prozess (let op

de bijna identieke titel). Dus toch weer een dode

vrucht uit het moeizame huwelijk tussen litera-

tuur en wetenschap. Wil dat ooit iets worden,

dan moet ook de schrijver zichzelf en zijn kunde

op het spel zetten, en bijvoorbeeld sterven ín zijn

boek, terwijl de microbioloog zijn pen over-

neemt: dat zou me een thriller geven! Een hoger

spel zogezegd, met een riskantere inzet: is de

DNA-roman een optie? Zou er een blauwdruk te

geven zijn, in driehonderd pagina’s, van het

verhaal dat zo exact mogelijk aantoont waar

materie in leven overgaat?

Voor díé roman is een schrijver nodig die niet

zichzelf als maatstaf beschouwt – ook al zal, zelfs

in dat geval, hij het moeten zijn, en niets of

niemand anders, die de woorden uitvindt. Maar

dan kunnen we echt spreken van hoog of gevaar-

lijk spel. 

Zolang de schrijver, ik bedoel Harry Mulisch in

De procedure, echter binnen zijn grenzen blijft en

wetenschap slechts de bijrol van speeltje gunt,
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Een monsterverbond voor de 
boekwetenschap

De ‘geschriftencultuur’ staat onder grote druk van andere media en

een afnemende leesvaardigheid bij jongeren. Om culturele schade te

voorkomen is grondig boekwetenschappelijk onderzoek

noodzakelijk. Daartoe hebben allerlei betrokkenen bij het boek zich

verenigd in de Tiele-Stichting.

Laurens van Krevelen

Toen boekgeschiedenis en boekwetenschap internationaal als universitaire onder-

zoeksgebieden naar voren kwamen, in het midden van de twintigste eeuw, was de

aandacht van de onderzoekers aanvankelijk vooral historisch gericht. Het boekhisto-

rische onderzoek werd door de bedrijfsmatige boekenwereld niet oninteressant

gevonden, maar men zag het niet als iets wat van belang was voor de moderne

bedrijfsvoering. Zodoende heeft de boekwetenschap lange tijd nauwelijks contact

gehad met de praktijk van het boekenvak, en al helemaal niet met de schrijverswe-

reld. Maar gaandeweg is de boekwetenschap meer naar het heden toe gegroeid en

is er bij de boekenwereld het besef ontstaan dat kennis van het verleden van groot

nut kan zijn voor een visie op de toekomst. Dat klemt des te meer nu het primaat

van het medium ‘boek’ en van de ‘geschriftencultuur’ in de toekomst niet meer

onomstreden lijkt.

De waarde die de samenleving toekent aan het genuanceerd en kritisch gebruik

van schriftelijke communicatie neemt, vanuit een overmatig vertrouwen in andere

media, immers al sinds jaren af. Het is als met het natuurbehoud: al ziet de wereld er

nog steeds behoorlijk groen uit, toch maken allerlei ecologische verschijnselen

duidelijk dat de ononderbroken aanslagen op de natuur een bedreiging vormen

voor het voortbestaan van het biosysteem, zodat gerichte actie op basis van

betrouwbare onderzoeksgegevens noodzakelijk is. De ‘geschriftencultuur’, die een

van de vitale grondslagen vormt van het Europese civilisatiesysteem en die daar de

continuïteit van mogelijk maakt (het boek is daarvan de ‘icoon’), staat op een verge-

lijkbare wijze enorm onder druk, al lijkt de toestand oppervlakkig bezien nog niet

dramatisch. Maar wie achter die uiterlijke schijn een blik werpt op de staat van

onderhoud, komt tot de ontdekking dat er in allerlei opzichten verval is inge-

treden. Het niveau van de leesvaardigheid bij jongeren en de mate waarin boeken

en andere geschriften worden benut in de samenleving dienen veel actiever te

worden bevorderd om culturele schade te voorkomen. Ook daar moet betrouwbaar

onderzoek, in dit geval boekwetenschappelijk onderzoek, de weg wijzen naar effec-

tieve maatregelen.

Wie achter de uiterlijke

schijn van de

‘geschriftencultuur’ een

blik werpt op de staat

van onderhoud, komt tot

de ontdekking dat er in

allerlei opzichten verval

is ingetreden
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