
van de constructie van een andere, beangsti-

gende wereld zie je dan ineens ook voor het

eerst een extreme werkelijkheid achter abstrac-

ties als bounded rationality in de speltheorie,

waar ik me ook graag mee mag bezighouden.

Andere disciplines leveren weer andere voor-

beelden. Ik meen dus dat samenbrengen van

kunst en wetenschap tot verrijkte ervaring kan

leiden – zij het wel met nadruk op dat ‘kan’,

want humbugcombinaties komen natuurlijk ook

vaak voor…

Ik zou zelfs willen verdedigen dat vele weten-

schappelijke resultaten zelf kunstvormen zijn,

vanaf de adembenemende schoonheid van

sommige wiskundige bewijzen tot de

constructie van de radiotelescoop in Dwingeloo,

die net als Stonehenge astronomische obser-

vatie aan mysterie paart. Het kabinet-

Balkenende II heeft zojuist besloten meer geld in

deze wetenschappelijke faciliteit te steken: dat is

meteen dus ook kunstbeleid! En dan zwijg ik nog

maar van de verbazende en elegante abstracte

choreografie in uw lichaamscellen, waar eiwitten

reidansen om uw DNA-strengen te controleren

en te repareren. Leven is op zich al kunst, bewust

of onbewust. En de mooiste voorstellingen in dat

theater worden pas zichtbaar door wetenschap-

pelijk onderzoek.

Zo’n biologisch voorbeeld suggereert nog een

verdere stap. Ik voorzie zelfs goeds waar je de

wetenschap op zijn akeligst zou vermoeden, in

het koeltjes de maat nemen van het verschijnsel

kunst en kunstenaars. In de huidige onstuimige

fase van het nationale onderzoeksprogramma

Cognitiewetenschappen van NWO waren dit jaar

diverse voorbeelden te zien. Abstracte schilde-

In mijn werk kom ik met regelmaat de kunsten

tegen. Niet alleen doordat universitaire bijeen-

komsten soms worden opgeluisterd door kamer-

ensembles, multicultureel slagwerk, en zo nu en

dan een dichter of dichteres, maar ook meer

intrinsiek. Kunstwerken sluiten soms harmonieus

aan bij onderzoek en verdiepen dat op verras-

sende manieren. Een bekend voorbeeld in mijn

wereld van de logica is Douglas Hofstadters

Gödel, Escher, Bach: een tikkeltje te ambitieus,

meer dan een tikkeltje te volumineus, en niet-

temin een prachtige verbinding van ideeën,

patronen en schoonheid in wiskunde, muziek en

grafische kunst. Wiskundige diagonaalargu-

menten en de zelfreflectie van taal hebben wat

mij betreft na zo’n boek een andere culturele

lading gekregen. 

Maar ook beeldende kunst op zich vormt

moeiteloos zo’n aansluiting. Ik werk momenteel

aan nieuwe perspectieven op ruimtelijke struc-

turen via ontwerp van logische talen – maar wat

blijft verbazen, als ik sommige schilderijen of

constructies bekijk, is hoe kunstenaars moeite-

loos ‘puur op fantasie’ nieuwe mogelijkheden

van die ruimte aangeven. En als ik dan nog een

voorbeeld mag noemen uit mijn eigen ervaring,

zou ik de vele films kiezen waar studenten op

college mee komen aanzetten ter illustratie van

filosofische of logische problemen. Over The

Matrix worden wijsgerige symposia gehouden –

onder meer omdat virtual reality academische

discussies op hun kop zet. En juist bij de beste

studenten op logicacolleges ontkom ik niet aan

een confrontatie met Memento, waar de hoofd-

persoon zijn kortetermijngeheugen heeft

verloren en niettemin zinvol tracht te leven met

externe ‘feiten’ in foto’s en kattebelletjes. Los

165

Boekman 58/59   2004 Column Johan van Benthem

Reidansende eiwitten

Column

Johan van Benthem

164

Boekman 58/59   2004 Theaterkritiek

Literatuur
Becker, H.S. (1982) Art Worlds. Berkeley/Los

Angeles/Londen: University of California Press.

Becker, P. von (1992) ‘Theaterkritik. Auch wir sind

Mitspieler im Theater’. In: Theater Heute, nr. 13, 66-67.

Beerekamp, H. (2002) ‘Niet elk lang stuk is slecht:

over de Nederlandse filmkritiek in dagbladen’. In:

NRC Handelsblad, 15 maart.

Berger, M. (red.) (1998) The Crisis of Criticism. New

York: The New Press.

Bevers, T. (2000) ‘De chronische reflectie: over

kunstkritiek in Nederland en elders’. In: T. Gubbels

(red.) Beeldendekunstkritiek in Nederland. Een

stand van zaken. Amsterdam: Boekmanstichting.

Blau, H. (1992) ‘Ideology, Performance, and the

Illusions of Demystification’. In: Reinelt en Roach

1992, 430-446. 

Bobkova, H. (1989) ‘Recalling the Original Idea’. In:

Two and Two, jrg. 1, nr. 2, februari, 3-6.

Bobkova, H. (1992) ‘De criticus en zijn verantwoor-

delijkheden’. In: Etcetera, jrg. 9, nr. 37 (opgenomen

in Etcetera, jrg. 20, nr. 84, bloemlezing uit 20 jaar

Etcetera, december 2002, 88). 

Bobkova, H. (1998) ‘Nederlandse critici noemen

geen kleuren: toneelkritiek in de twintigste eeuw’.

In: De Theatermaker, jrg. 2, nr. 4, 33-36. 

Bohlmeier, L. (1991) ‘Sarren en jennen, dat houdt

de geest levend: Martin Schouten, vooral een

schrijver’. In: Toneel Theatraal, nr. 2, 6-10. 

Bots, P. (2003) ‘Theaterkritiek in de tang’. In:

Boekman, jrg. 15, nr. 57, herfst, 6-13. 

Carlson, M. (1993) Theories of the Theatre: A

Historical and Critical Survey, from the Greeks to

the present. Ithaca/Londen: Cornell University Press.

Carlson, M. (1996) Performance: a critical intro-

duction. Londen/New York: Routledge. 

Case, S.E. (1992) ‘Theory/History/Revolution’. In:

Reinelt en Roach 1992, 418-429.  

Danto, A.C. (1996) ‘From Aesthetics to Art Criticism

and Back’. In: Journal of Aesthetics and Art

Criticism, jrg. 54, nr. 2, voorjaar, 105-115. 

Danto, A.C. (1998) The Wake of Art. Criticism:

Philosophy and the End of Taste. Amsterdam: OPA.

Darras, K. en D. Moreels (red.) (2002) Twintig

jaar berichten over theater, dans. Leuven:

Theaterpublicaties VZW/Ban Halewyck. Ook

verschenen als Etcetera, jrg. 20, nr. 84, december

2002.

Dries, L. van den (1983) ‘Over het theater van de

jongste twintig jaar: theaterkritiek kan relevant zijn.’

In: Etcetera, jrg. 1, nr. 3, 14-15. 

Fischer-Lichte, E. (1997) The show and the gaze

of theatre: A European perspective. Iowa City:

University of Iowa Press.

Jiminez, M. (1995) La critique: Crise de l’art ou

consensus culturel? Parijs: Editions Klincksieck.  

Meijers, Constant (2003) ‘Het theaterjaar vanuit

het perspectief van de kritiek’. In: Nederlands

Theaterjaarboek 2002-2003. Amsterdam: Theater

Instituut Nederland/Strengholt.

Phelan, P. en J. Lane (red.) (1998) The ends of

performance. New York/Londen: New York

University Press.

Reinelt, G. en R.J. Roach (red.) (1992) Critical

Theory and Performance. Michigan: University of

Michigan Press.

Schmidt, H. en A. van Kesteren (red.) (1984)

Semiotics of Drama and Theatre. Amsterdam/

Philadelphia.

Schoenmakers, H. (1989) Filosofie van de thea-

terwetenschappen. Leiden: Martinus Nijhoff.

Vries, J. de (2002) ‘Flou’, inleiding bij De dag van de

kritiek, 22 maart 2002. Amsterdam: Huizinga

Instituut en KNAW.

1 De uitspraak van De Vries had
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hij toevoegde, ‘ze zijn represen-

tatief voor het kritische jargon
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(Programmaboek van onder-
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tiek, De dag van de kritiek, geor-

ganiseerd door het Huizinga

Instituut. Het succes van de

criticus, Huizinga Instituut,

maart 2002, 12).

2 Er zijn talloze controverses

tussen theatermakers en thea-

tercritici bekend, die soms zelfs

leidden tot handgemeen. De

bekendste is wellicht de aanval

van acteur Carol van Herwijnen

op de theatercriticus van de

Volkskrant Hein Janssen in

november 1994. De acteur viel

de criticus letterlijk aan nadat

die zich negatief had uitgelaten

over zijn acteerprestaties. Voor

andere hooglopende contro-

verses zie ‘Toneelkritiek

bestaat’, in: Toneel Teatraal, jrg.

98, nr. 1 (1977).

3 Institutionalisering van de

bestudering van theater vindt

plaats rond 1900. In 1899 stelt

de universiteit van Columbia

Brander Matthews aan als eerste

hoogleraar voor dramatische

literatuur in het Engels taalge-

bied (Carlson 1993, 310-313). De

Duitsers Hermann, Kutscher en

Niessen zijn aan het begin van

de twintigste eeuw de eerste

vertegenwoordigers van de

theaterwetenschap in Europa

(Balme 1999, 12-16; Fischer-

Lichte 1997, 2; Vince 1989, 1-18).

4 In voorbereiding, over de relatie

voorstellingstheorieën en thea-

terkritiek.
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baar. Het kan met gecombineerde wetenschap-

pelijk-artistieke workshops. Het kan met artists

in residence binnen onze beste landelijke onder-

zoeksinstituten. Het kan met joint projects

gericht op heel praktische maatschappelijke

doelen, zoals in de ICT, waar kunstenaars nieuwe

mogelijkheden van elektronische media, virtual

reality en internet soms effectiever zien en

creëren dan wetenschappers. 

En het kan in prestigieuze advanced studies-

instituten, zoals CASBS in Stanford, waar jaar-

groepen naast wetenschappers vaak ook

bekende kunstenaars omvatten. Mogelijkheden

te over! En eigenlijk is dat experimenteren met

ontmoetingen nog niet eens zo duur ook. Het

vraagt alleen om wat creatieve lekkage tussen

thans nog te netjes gescheiden geldstromen.

Johan van Benthem is hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam en Bonsall visiting professor aan
Stanford University.

rijen blijken een vorm van perceptuele data-

reductie, die je soms ook zuiver machinaal uit

foto’s te voorschijn ziet komen na enkele stadia

van vergroving door een beeldverwerkingsalgo-

ritme. Vernieuwing en creativiteit blijken

verschijnselen die je heel goed psychologisch,

neurologisch of evolutiebiologisch kunt bestu-

deren. En in het nationale neuro-imaging

centrum Nijmegen maken ze soms hersenscans

van kunstenaars aan het werk, nu nog ter

opluistering van feesten en partijen – maar wie

weet later ook serieuzer. Verdwijnt dan het

mysterie? Natuurlijk niet. Ik vermoed dat we van

creativiteit en schoonheid juist nog dieper

genieten als we de onderliggende mechanismen

beter begrijpen.

Dat zijn al heel wat verschillende redenen

waarom kunst en wetenschap elkaar zouden

moeten raken. Nu dan nog de ontmoetingen

tussen creatieve personen. Er zijn natuurlijk al

instituties die dit bevorderen voor een breed

publiek, zoals de Stichting voor Onderwijs, Kunst

en Wetenschap. Maar je zou ook meer de

‘werkvloer’ erbij willen betrekken, en daar zijn

vele nieuwe vormen van experimenteren denk-
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Onze interpretatie van 

de fysieke omgeving,

gewoonten, taal en

andere referenties zijn

cultuurgoed zodra zij 

bij enige communicatie

voorondersteld zijn

Kunst, wetenschap en techniek hebben tot taak grenzen van onze cultuur te

verleggen. Als definitie van cultuur hanteer ik: ‘de verzameling onuitgesproken

vooronderstellingen bij communicatie.’ Kunst tast zulke vooronderstellingen

(voorstellingen) aan, opent onze ogen voor nieuwe, wetenschap betwijfelt ze en

werkt ze uit, techniek realiseert ze.

Als ik eerst alle vooronderstellingen van dit artikel zou moeten opsommen voor ik

aan het eigenlijke onderwerp zou toekomen, dan zou dat bibliotheken vullen. Het

betoog zou moeten beginnen in de trant van: ‘Gesteld dat wij mensen zijn en in ons

levensonderhoud kunnen voorzien, gesteld dat wij gedachten hebben die in een taal

kunnen worden uitgedrukt, gesteld dat deze op hun beurt op papier kunnen worden

weergegeven en per post verzonden, gesteld dat u mij niet vermoordt om wat ik

schrijf, gesteld dat de gebouwen waarin ik schrijf, waarin u leest niet instorten, de

dijken het niet begeven, enzovoort enzovoort, dan zou ik een artikel kunnen

schrijven’, om te vervolgen met: ‘Zal ik een artikel schrijven?’ Gelukkig hoeft dat

niet, want deze verzameling vooronderstellingen delen wij in een gemeenschappe-

lijk vanzelfsprekende cultuur, zij zijn voorwaarden voor deze communicatie. Zo zijn

onze interpretatie van de fysieke omgeving, gewoonten, taal en andere referenties

cultuurgoed zodra zij bij enige communicatie voorondersteld zijn. Deelverzamelingen

daarvan vormen subculturen en subculturen in de wetenschap noemen wij sinds

Kuhn (1962) paradigma’s. In kunst en techniek spreken wij van scholen.

Een vis kan zich niet van water bewust zijn tot hij eruit gehaald wordt. Zo is het

niet gemakkelijk zich van al onze onuitgesproken vooronderstellingen bewust te

worden, om ze waar nodig bij een wetenschappelijk betoog expliciet te maken. In de

eerste plaats zou deze bewustwording veel tijd kosten en het resultaat zou groten-

deels als te vanzelfsprekend met schouderophalen beoordeeld en dus niet beloond

worden. Bovendien zijn vooronderstellingen – neem nu het bestaan van architec-

tuur – niet voorstelbaar buiten onderliggende vooronderstellingen zoals het

Ontwerp als voorwaarde voor 
wetenschap
Architectonisch concept versus empirisch ideaal

Architectuur bepaalt de ruimtelijke mogelijkheden en grenzen van

ons handelen en van onze beleving. Architectonisch ontwerpen

vergt, vrij naar Hertzberger, allereerst het ontmantelen van clichés.

Dat het ontwerpen daarmee de grenzen van het empirisch

waarschijnlijke verlegt, heeft wetenschappelijke implicaties die ook 

in andere wetenschappen van belang kunnen zijn.

Taeke M. de Jong
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