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plaats van op een dergelijke manier te ‘idealiseren’ is het beter wetenschappers en

kunstenaars niet meer eer toe te kennen dan hun toekomt. Hoe ruim je ‘kunstenaar’

ook opvat en hoeveel overeenkomsten er tussen kunst en wetenschap ook zijn op te

sommen, een beeldend kunstenaar dient, ook in laatste instantie, beschouwd te

worden als een beeldend kunstenaar en een wiskundige als een wiskundige – niet

meer en niet minder. 

Pieter Hoexum studeerde aan de 
kunstacademie (AKI te Enschede) 
is filosoof en hij is essayist en 
redacteur van het tijdschrift Krisis, 
tijdschrift voor empirische filosofie.
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het geheel en tussen de regels? Ze bootsen op

een dure manier die ruimte na. Ik heb, samen

met enige trouwe mensen, veel proeven gedaan

om te zien hoe bloedplasma door beschikbare

ruimte is beïnvloed: gewoon een bolle lens op

een plat glazen plaatje gezet en daar plasma

tussenin gespoten. En waarachtig, we kregen het

patroon van een serie concentrisch afgezette

eiwitten. Waar de lens het plaatje raakte was die

ruimte natuurlijk zogenaamd nul, maar ultra-

microscopisch nooit, want tussen de atomen en

daarbinnen blijft eeuwig ruimte. Ik stel me een

blok marmer voor als de drager van een oneindig

aantal beeldwerken, en de beeldhouwer weghak-

kend wat voor hem leeg is, en ik stel me voor dat

wij in de wetenschap net zo’n vooroordeel

hebben. Als ik schilder zou ik zo graag mijn

penseel in leegte dopen en daarmee het schil-

Ik herhaal mezelf niet graag, vooral als ik onge-

lijk heb, maar ik kan het niet laten nog eens te

beweren dat alles wat we kunnen zien en voelen,

oppervlakken zijn. We kunnen onze ogen niet

vestigen op een plek midden in een glas water

als daar niet iets met een eigen oppervlak in

zweeft, en kunnen niet kijken tussen een hand

voor onze ogen en onze ogen zelf. Dat er

inhouden bestaan kunnen we alleen maar

geloven of uit wetenschappelijke studies

afleiden.

We kunnen het inwendige concluderen door

het in plakken te snijden, boterhammen van het

menselijk lichaam via CAT-scans, maar zelfs dan

stuiten we gretig op de dingen daarbinnen. Zelfs

de lucht in de longen denken we ons als gevuld

met moleculen zuurstof, CO2 en stikstof, het

bloed met eiwitmoleculen en van alles, maar wat

is er tussen dat alles in? Als we dat konden zien,

dan konden we misschien de zwaartekracht en

het magnetisme betrappen. 

Met dezelfde hersens die daarover denken,

denk ik ook graag aan mijn eiwitmoleculen als

woorden; ze zijn immers ketens van aminozuren

en daarvan worden er ongeveer twintig gebruikt.

En ze willen altijd dolgraag aan een oppervlakte

plakken, zoals woorden graag geschreven

worden. Maar, denk ik dan, misschien is het

ontstaan van woorden wel aan onze eiwitten te

danken, en is ons praten de taal waarmee onze

eiwitten eindelijk een kans krijgen om zich uit te

drukken. En misschien zijn het die proteïnen die

zoeken naar de inhoud om zich heen en binnen

zichzelf, tot aan de ruimte toe in hun atomen,

tussen kern en elektronbanen. Waarom worden

er tegenwoordig anders zoveel gedichten

geschreven met een overdaad van wit rondom

Inwendig verband

Leo Vroman
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heette ze, ze at graag rauwe havermout en de

witte binnenkant van sinaasappelschillen, streek

zich met de scherpe kant van een mes over haar

tong, kortom scheen – zo lijkt het mij achteraf –

hongerig naar input, en hoe mooi ze ook was,

we maakten ons zorgen en ik zie haar vol genot

overweldigd door een man die haar overlangs

open zal snijden, zo hongerig was ze naar de

inhoud van alles. Ze was een extreme experi-

mentalist. En zo denk ik ook over de dood: zal ik

dan eindelijk in mijn laatste proef de leegte zien

waarin de zwaartekracht en het magnetisme

zichtbaar worden, en het bewegend licht zien

voordat het zichtbaar wordt? Ik zou je dat dan zo

graag kunnen vertonen. 

Leo Vroman is bioloog, dichter en schilder.

derij betekenis geven. Maar nee, moe van het

indringerig kijken zie ik in de dingen alleen maar

dingen in dingen in dingen. Zelfs het verwaaien

van een gamelan in de warme wind die ons

kamp in Bandung bereikte was geen werkelijke

vrijheid, alleen maar via een meetmethode het

indirecte bewijs dat er daarbuiten ook nog werd

gewaaid. 

Wie dit werkelijk leest zal wel denken dat ik

oud ben geworden, omdat ik alles door elkaar

haal, maar dat is dit keer opzet: hoe anders kan

ik demonstreren dat er binnen mij, desnoods

alleen binnen mijn hersens, een samenhang

bestaat? De onvolledigheid van input overvalt

mij soms: al die oppervlakken, en wat voor

werkelijke inhoud verbergen ze? Ik moet wel

eens denken aan een ongeveer zevenjarig meisje

dat we ruim tien jaar geleden kenden, Kassie
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Van het poëtische naar het poëticale 
paradigma

Homerus, Plato en Leonardo da Vinci: de weetkunst, de ‘ware’

technè en de nieuw maakkunst

In de orale traditie waren het weten en de kunsten ongescheiden.

Plato zonderde ze van elkaar af. In de vroeg-moderne tijd werden de

kunsten weer in verbinding gebracht met het weten – het resultaat is

de moderne wetenschap. Opmerkelijk genoeg sluiten niet de

hedendaagse kunstenaars maar de moderne wetenschappers aan bij

de orale dichters.

Wilbert Cornelissen

Het grote probleem voor wie teruggaat in de tijd, is de betekenis van de woorden.

Heb ik, als ik de begrippen ‘wetenschap’ en ‘kunst’ gebruik, al een plaats op de tijds-

balk ingenomen? Vanzelfsprekend lijkt dat ik onder wetenschap de moderne natuur-

wetenschap versta en onder kunst dat maatschappelijke domein dat sinds het begin

van de negentiende eeuw onder die naam bekendstaat. Er was toch ook al kunst

vóór die periode? Gelukkig is het mogelijk de kunst voor deze periode aan te duiden

met de term ‘kunsten’. Wat is er namelijk gebeurd? Aan het eind van de achttiende

eeuw verwierven enkele kunsten autonomie en sindsdien is er sprake van de kunst.

Het onderscheid is dus gemarkeerd in taal, maar dat hoeft niet altijd het geval te

zijn. Kunnen we bij de grotschilderingen van Lascaux en Altamira al spreken van

‘kunsten’? 

Verdedigers van de ‘hermeneutische cirkel’ zullen beweren dat die voorbije

periode van de kunsten – in het meervoud dus – ook nog doorwerkt in de latere. 

De historicus hoeft zich geen zorgen te maken over historische objectiviteit, want

die ligt vervat in zijn vooroordelen. Vraag blijft dan of er in de geschiedenis van de

menselijke cultuur niet sprake is geweest van wisselingen van mentaliteit die zo

ingrijpend zijn, dat het scheprad van de ‘hermeneutische cirkel’ in ander water

schept. Betekenissen van een woordenschat raken dan op drift. De ‘hermeneutische

cirkel’ geldt voor een afzonderlijke oermentaliteit, waarbinnen ook veranderingen

mogelijk zijn, maar die breken niet met de grondstemming van de mentaliteit. Een

voor dit essay cruciale wisseling van oermentaliteit is de introductie van het schrift

zo’n vijfduizend jaar voor onze jaartelling. 

Aannemende dat de menselijke cultuur altijd een vorm van wetenschap heeft

gekend, stel ik mij de vraag wat ‘wetenschap’ betekende vóór de introductie van het

schrift. Voor sommige lezers is dat misschien schokkend – analfabetische weten-

Aan het eind van de

achttiende eeuw

verwierven enkele

kunsten autonomie en

sindsdien is er sprake 

van dé kunst

Interactions

Beeld: Leo Vroman

Boekman_58_59  08-11-2004  14:33  Pagina 26




