
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
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Volgens de ‘antropoloog

van het gebaar’ Marcel

Jousse leerde men niet

uit het hoofd, maar – om

een analoge uitdrukking

te gebruiken – uit het

lichaam

schap, kan dat? Lévi-Strauss noemde dat het ‘wilde denken’ (Lévi-Strauss 1962). Om

te beginnen zal ik opperen dat de wilde wetenschap zich nog niet onderscheidde

van de kunsten zoals die in de orale cultuur bestonden. De belangrijkste vraag

daarna is op welke wijze dit paradigma oplost. 

Ongescheidenheid Belangrijker dan de vraag welke en wat voor taal door onze

voorouders werd gesproken, is het gegeven dat er alleen werd gesproken. Het heeft

lang geduurd maar in de twintigste eeuw zijn historici, antropologen, taalkundigen

en literatuurwetenschappers gaan beseffen wat het betekent dat er in een cultuur

alleen wordt gesproken, of, negatief geformuleerd, wat het betekent als er geen

schrift voorhanden is. Hoe ziet een analfabetische cultuur eruit? Kunnen wij daar

nog bij, want wij zijn, op z’n minst, enkele oermentaliteiten van het orale bewustzijn

verwijderd. Stel dat wij ons best doen ons, zo goed en kwaad als dat gaat, in de orale

mentaliteit in te leven. Alle kennis die in een dergelijke samenleving voorhanden is,

bevindt zich in het geheugen van de afzonderlijke leden. Memoriseren dus! zouden

wij zeggen, maar memoriseren heeft in een analfabete cultuur een andere betekenis

dan in de onze. Voor ons is dat vooral het inprenten van wat gefixeerd is en

waarheen naar believen kan worden teruggekeerd. In een orale cultuur is dat

onmogelijk. Taal heeft in deze wereld geen enkele ruimtelijke eigenschap, maar

bestaat geheel in het medium van de tijd. Wij kunnen ons dat nauwelijks

voorstellen. ‘Uit het hoofd leren’ heeft maar een beperkte zin. Wat men in taal wil

behouden, dient telkens opnieuw geconstrueerd te worden. Wij zijn geneigd dit

proces ‘reconstructie’ te noemen, maar dit veronderstelt nog te veel de terugkeer

naar een origineel. De oralist staat niet met lege handen. Voor de constructie van

het herinnerde gebruikt hij het ritmiseren van de taal, vaste woordvolgorden die als

formules terugkeren, te vergelijken met onze staande uitdrukkingen, en het laten

samenhangen van kennis in een verhaalvorm, meestal die van een heldendicht. 

Het begrip ‘traditie’ krijgt daarmee ook een andere betekenis. Denken wij dit

begrip vooral als het ‘overleveren’ van kennis, dan zien wij het nog te veel vanuit het

perspectief van de geletterde. Hoe over te leveren wat telkens geconstrueerd moet

worden? ‘Historische nauwgezetheid’ is daarop niet van toepassing. Ook een oudere

versie van een verhaal, voorzover die nog in het geheugen leeft, zou ter plekke gere-

construeerd moeten worden. En hoe dan precies te vergelijken tussen de versies? Ze

achter elkaar blijven opvoeren? Hoe te wegen als beide kanten van de balans in

beweging zijn? De geografische, topografische, genealogische en mythologische

kennis kan niet worden opgeslagen in de zin van wegbergen, maar moet in het

geheugen opgeroepen blijven worden om niet te verdwijnen. Volgens de ‘antropo-

loog van het gebaar’ Marcel Jousse leerde men niet uit het hoofd, maar – om een

analoge uitdrukking te gebruiken – uit het lichaam. De oralisten droegen de kennis

die in de woorden lag vervat, in de namen en eigennamen – die door het benoemen

al een wereld structureren – in de vezels van hun lichaam met zich mee, waarbij de

last niet van de drager te onderscheiden was. Nu noemen wij deze geritmiseerde en

geformuliseerde taal, met terugwerkende kracht, poëzie, hoewel zij bij ons een

andere, hoofdzakelijk esthetische functie vervult. 

Het schrift is een kust waarop deze orale oermentaliteit aanspoelt. De filologische

held Milman Parry heeft dat in het begin van de twintigste eeuw aan de Ilias en de
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Odyssee aangetoond (Latacz 1979). Ik ontkom er niet aan de paradoxale uitdrukking

orale literatuur te gebruiken. Wat staat daar? Voor de orale geest bestaan er geen

letters en bijgevolg geen woorden, laat staan een literatuur. Vraag is dan wat er nou

literatuur aan orale ‘literatuur’ is. Dit probleem is niet met een hermeneutiek op te

lossen, want hier opent zich de afgrond die de ene oermentaliteit van de andere

scheidt. 

In de Griekse wereld ging de orale cultuur zeker niet in zijn geheel verloren. Een

indirect bewijs voor het feit dat de Ilias en Odyssee niet alleen een esthetische

functie bezaten, vinden we in de omstandigheid dat beide boeken, na opgetekend

te zijn, eeuwenlang de hoofdmoot van de leerstof in het antieke onderwijs zijn

blijven uitmaken. Deze functie hadden zij ook te danken aan het plezier dat de

werken verschaften, maar vooral aan het feit dat zij een bron waren voor de kennis

van gedragspatronen, van zeden en moraal, van de mythologie, van de kosmologie

en van andere zaken het dagelijkse leven betreffend. Een treffend verschil met de

postmoderne dichters, die nog maar een fractie van het schoolcurriculum kunnen

claimen. Marcel Jousse karakteriseert de kloof op krasse wijze. Volgens hem houdt

de orale dichter zich met wetenschap in de ruimste zin bezig – hij was historicus,

theoloog, kosmoloog, geograaf, fysioloog, navigator enzovoorts – terwijl de

moderne dichter vooral ‘choses légères et frivoles’ voor een kleine kring van inge-

wijden schrijft (Jousse 1974, 267).

Een schriftcultuur creëert transsubjectieve databanken, die grote hoeveelheden

kennis conserveren en ontsluiten. Door het fixeren van vroege stadia van kennis

worden de voorwaarden geschapen voor het opkomen van een historisch besef, dat

gebaseerd is op vergelijking. Een begrip als ‘objectiviteit’ wordt dan pas mogelijk.

Orale wetenschap is een wetenschap die zich voortdurend moet construeren.

Zonder constructie en reconstructie bestaat zij niet. Daarom is er alleen een laatste

stand, die onvergelijkbaar ook weer de eerste is. Canonisatie is uitgesloten. De Ilias

en Odyssee hebben het geluk gekend dat er een zeer geslaagde constructie op

papier terecht is gekomen. 

De postmoderniteit van de eenentwintigste eeuw leeft in een tijdperk dat alleen

met de allergrootste moeite toegang tot de wereld van de oraliteit kan krijgen. Het

volstaat niet om de boekdrukkunst en de schriftcultuur weg te denken – wat dan

rest is een analfabetische schriftcultuur, waarmee we nog verder van huis zijn. Wij,

grammatici, leven in een visueel universum met een lineaire logica, die, volgens

sommigen, afkomstig is van de lineariteit van het schrift. De blik selecteert, bakent

af, volgt een lijn, een contour, en kan elk moment weer op de schreden terugkeren.

Het gehoor kan dat niet; het verzamelt de klanken in een geheel, een Gestalt, dat

geen ander bestaan heeft dan in de tijd. Het geheel van het visuele is een banaal,

alledaags gegeven – binnen deze horizon is het detail het bijzondere. In de akoesti-

sche wereld is het precies andersom. 

Als we onszelf toestaan de ritmisch gereconstrueerde ‘teksten’ van de vroege

mensen kunst te noemen en het weten dat werd overgedragen wetenschap, dan

moeten we concluderen dat voor de orale culturen wetenschap en kunst, in de zin

van het meervoud van de term, samengingen. De figuur van de ‘zanger’ (aoidos in

het Grieks), zoals Homerus er een was, moet vanuit het latere perspectief worden

geherwaardeerd. In het hellenisme werd Homerus van ‘zanger’ een dichter (poietès),

Orale wetenschap is een

wetenschap die zich

voortdurend moet

construeren. Zonder

constructie en

reconstructie bestaat zij

niet
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De technè, die altijd ook

kennis impliceert, staat

diametraal tegenover de

‘goddelijke invloed’. In

dit Platoonse model is de

dichter niet

verantwoordelijk voor de

waarheid van de inhoud

een maker dus, en kreeg zelfs de eretitel de dichter, maar, zoals wij hierboven al

zagen, hij was in zijn tijd veel meer dan dat, want er bestond geen onderscheid

tussen de kunsten en de wetenschap, terwijl beide zaken in ongescheidenheid wel

aanwezig waren. 

‘Ware’ technè  Aan de ongescheidenheid van de kunsten en de wilde wetenschap,

van dichten en weten, komt een einde door tussenkomst van de filosofie. Op de

spits gedreven zien we deze ontvlechting in de geschriften van Plato. In een

beweging die typisch is voor de inauguratie van de theoretische filosofie, die altijd

reflectie en zelflegitimatie impliceert, stelt hij de vraag naar de legitimatie en de

fundering van het weten. Hoe weet degene die weet of zijn weten waarheid bevat?

Kan de kenner zijn kennen kennen? Plato stelt de analoge vraag: kan de luisteraar

zijn horen horen, kan de kijker zijn zien zien? Nee, antwoordt hij in Charmides, de

kenner kent het kenbare, zoals de kijker het zichtbare ziet. Daarmee is het niet

afgelopen, want de denker kan wel de vraag stellen en proberen te beantwoorden.

Hij kan bijvoorbeeld concluderen dat kennis van het ware anamnetisch,

herinnerend, van aard is. Merk hier op dat het verschil met het herinnerde weten van

de aoidoi, de zangers, niet groter kan zijn! Is de anamnese van de zanger betrokken

op het construeerbare herinnerde, de Platoonse anamnese daarentegen heeft

betrekking op absolute standaarden, onveranderlijke kennis van voorbeelden. Voor

allebei begint het proces met herinnering, maar daar is alles mee gezegd. Door de

Platoonse anamnese kunnen weten en niet-weten uit elkaar worden gehouden; de

zanger moet een beroep doen op de muzen, die niet, zoals later, worden

aangeroepen ter inspiratie, maar om als alziende en alhorende getuigen het

waarheidsgehalte van het werk te waarborgen. De zanger weet dus zelf niet wat hij

weet en wat hij verdicht. 

Plato heeft deze afhankelijkheid perfect uitgebuit. In de korte dialoog ‘Ion’ laat hij

Sokrates aantonen dat de kunst van de voordrachtskunstenaar Ion van Efese niet

bestaat in een ‘vaardigheid’ of ‘kunde’ (technè) – wat we ruim genomen ook een

‘kunst’ kunnen noemen – of een weten (epistèmè), maar in een ‘goddelijke kracht’,

waarbij de muzen enthousiasmeren (Plato 1968, 536d, 161). Plato gebruikt hier het

beeld van de magneet die elk stukje metaal aantrekt en op zijn beurt weer magne-

tisch maakt. De technè, de vaardigheid die altijd ook kennis impliceert, staat diame-

traal tegenover de ‘goddelijke invloed’. De eerste valt dus binnen dat deel van het

gedrag waarvoor iemand toerekeningsvatbaar wordt gehouden, terwijl de inspiratie

daar per definitie buiten valt. De dichter kan alleen de voorwaarden scheppen. In dit

model van Plato is de dichter niet verantwoordelijk voor de waarheid van de inhoud.

Als Homerus zingt over de kunst van het wagenmennen, dan is het de wagenmen-

kunstenaar die daarover kan oordelen, en niet de voordrachtskunstenaar, die alleen

in de voordrachtskunst een deskundige is. (Ik gebruik de term kunstenaar ook voor

niet-artistieke bezigheden, omdat wij ons nu bevinden in een periode waarin de

kunsten nog niet zijn samengevoegd tot het enkelvoud van de kunst.) 

Plato poneert in deze context het onderscheid ‘vorm’ en ‘inhoud’, dat richtingge-

vend zal blijken te zijn voor de filosofische traditie. Wordt taal in een orale cultuur

geheel als temporeel fenomeen ervaren, door de introductie van het schrift wordt

het een dualistisch fenomeen, bij het temporele voegt zich het ruimtelijke. Schrift
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lijkt de materialisatie van taal te zijn. Door de analytische middelen die het schrift

verschaft, wordt het mogelijk het vaste en het vloeiende in taal – ‘vorm’ en ‘inhoud’

– in onderlinge samenhang te herkennen.

Eric Havelock toont aan dat Plato’s epistemologie een weerlegging is van de orale

cultuur oftewel van het poëtische paradigma (Havelock 1963). Plato herkent zijn

afhankelijkheid van het schrift niet. Hij benadrukt juist de gevaren van het nieuwe

medium, maar zijn band met het oude orale ideaal, hoezeer hij het ook bestrijdt,

blijft in stand. De dubbelzinnigheid van zijn houding is te herkennen in de literaire

vorm die hij kiest: geschreven dialogen, waarbij afwisselend de nadruk op

‘geschreven’ of ‘dialogen’ ligt. Dezelfde dubbelheid valt op in de schrijver Plato, die

spreekt bij monde van Sokrates. Tegen de orale cultuur brengt hij de Platoonse

Ideeën in stelling, die duidelijk zijn afgeleid van de visuele wereld met zijn kenmer-

kende dingmatigheid, zeg, objectiviteit. Ook de aanwezige lichtmetafysica is zo’n

indicatie. De Ideeën zijn stemloos, onbeweeglijk, onmenselijk, ontdaan van warmte

en intersubjectiviteit, boven alles verheven en tegelijkertijd aan alles ten grondslag

liggend. 

Door hen wordt Plato in staat gesteld de vaardigheid (technè) en het weten (epis-

tèmè), zoals die geïmpliceerd zijn door de ‘kunsten’, van elkaar te scheiden. Deze

oppositie komt overeen met die van vorm en inhoud. Op grond hiervan krijgt de

kunstenaar een eigen en scherp begrensd domein toegewezen. De zanger neemt

echter een uitzonderingspositie in, juist vanwege zijn waarheidsclaim. Zij blijven

concurrenten van de filosofen. Plato zal niet ophouden te benadrukken dat het

weten van dichters niet hun eigen verdienste is. Het wordt hun ingegeven door de

muzen en kan dus nooit onderwerp van zelfrechtvaardiging zijn. De dichter kan zich

wel op de technè beroepen, maar die betreft de vorm en voordracht van het taal-

kunstwerk. Plato zal deze contrasteren met de ‘ware’ technè van de zuivere theore-

ticus, de schouwer van Ideeën. 

De aanval van Plato is subtiel. Hij prijst de dichter op een slinkse wijze. De dichter

is een gunsteling van de goden, maar als zodanig kan hij de onderscheidingen die

Plato aanbrengt, nooit zelf maken. Voor zijn rationele zelfbegrip is hij afhankelijk van

de filosoof. Zo wil Plato het. Ion verzoekt Sokrates of hij hem, Ion, ervan wil over-

tuigen dat hij dan ‘in een toestand van gegrepenheid en bezetenheid’ verkeert

(Plato 1968, 536d, 165). Zo had de zanger Ion – blijkbaar – nog niet naar zichzelf

gekeken. 

Dankzij de technologie van het schrift kon de opkomende filosofie een autonoom

domein stichten, namelijk dat van de eeuwige waarheden. Daarbij hoort ook een

stijl die zich van die van de dichters onderscheidt. De Ionische natuurfilosofen en de

eerste historici schrijven het eerste proza (Denniston 1952, 1). Door de beperking die

het domein en het zelfbegrip van de dichter hebben ondergaan, is de zanger, de

aoidè, de uomo universale van de orale cultuur, voortaan een poietés, een maker,

geworden. De eenheid van het poëtische paradigma is verbroken. In de dialectische

logica van Plato moet een dichter – vanuit het filosofisch perspectief gezien –

‘bezeten en gek’ zijn. Plato schrijft: ‘Wie zonder de Musische waanzin verschijnt

voor de poort van de dichtkunst, overtuigd dat hij door kunstvaardigheid een

toereikend dichter zal zijn, hij blijft zelf oningewijd en de poëzie van de bezonnen-

heid wordt verduisterd door de kunst van hen die door waanzin zijn
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bevangen.’(Plato 1968, 245a, 35). De filosoof Plato heeft de dichter van een nieuw

zelfbegrip voorzien. De dichter dient zich voortaan zelf te diskwalificeren als hoeder

van het weten.

Daarmee is het domein van de orale wetenschap onomkeerbaar onderverdeeld in

hiërarchisch onderverdeelde subdomeinen. Allereerst is daar de filosofie die over de

‘ware’ technè beschikt, dat wil zeggen een weten (epistèmè) dat de gronden en de

samenhangen behelst (Plato 1925). Ten tweede – en enkele trappen lager – zijn daar

de ‘lagere’ kunsten zoals de politiek, de retorica, de muziek, de architectuur, de

sculptuur, de erotiek (erootikè technè), de poëzie, de schilderkunst enzovoorts.

Dankzij het onderscheid ‘ware’ technè en lagere technè is overal scherp de grens te

trekken, tenminste door degene die beschikt over de ware vaardigheid. De kennis

van de afzonderlijke kunsten is filosofisch blind. Alleen filosofen zijn in staat welke

kunde, welke vaardigheid, welk weten ook een plaats in de kosmos te geven. De

uitspraak van Sokrates ‘ik weet slechts dat ik niets weet’, moet zo worden opgevat

dat Sokrates over de juiste maatstaf beschikt en deze ook weet toe te passen –

betreurenswaardig is alleen dat niets eraan voldoet.

Wetenschap als maakkunst De gehele Oudheid en Middeleeuwen blijven in het

teken staan van de fundamentele scheiding tussen de ‘lagere’ kunsten en het

hogere ‘weten’. De filosoof matigt zich aan de technoloog bij uitstek te zijn. In het

theologische discours dat in de Middeleeuwen domineert, wordt de hiërarchie

uitgebreid. Filosofie, wetenschap en de kunsten worden ondergeschikt gemaakt aan

de theologie, die overigens op haar beurt geheel doortrokken is van Griekse

metafysica. Theologie heeft de reflectie van de filosofie niet nodig om te weten wat

zij weet, want daarvoor heeft zij de Openbaring. Dat de oorspronkelijke substantie

van de ‘blijde boodschap’ (de evangeliën) een orale was, die veel later op schrift

werd gesteld in een andere taal dan die van de orale traditie zelf (de Aramese), is

overtuigend uit de doeken gedaan door Marcel Jousse. In de christelijke traditie is

deze oorsprong vervangen door een canonieke statica, die geheel schatplichtig is

aan de oermentaliteit van het schrift. Aan het fundamentele onderscheid tussen de

‘ware’ technè en de kunsten wordt niet gemorreld. 

Terwijl theologie en filosofie stagneren, doen zich in de Renaissance op allerlei

gebieden ontwikkelingen voor. Naast de ontwikkeling van de filologie en de boek-

drukkunst, noem ik de uitvinding van het kompas en de herintroductie van het

perspectief. De wereld wordt nog ruimtelijker dan hij al was. Kepler en Galilei

ontdekken het profijt dat de techniek van de kwantificering oplevert. Deze dyna-

miek blijkt met de ‘lagere’ technè verbonden te zijn. Francis Bacon (1561-1626) trekt

daaruit de conclusie dat het weten zich niet langer van de ‘ware’, Platoonse technè

maar van de lagere moet bedienen – het oog, de hand en het verstand moeten

samenwerken (Bacon 1620). Tegenover het deductieve weten van de metafysica,

van de oude filosofen, het poneren en funderen van eerste principes en daar kennis

uit afleiden, plaatst hij het inductieve weten, dat met waarneming begint. Afgezien

van de taxonomische kennis, die de wereld inventariseert, is weten pas weten als

een werking – naar believen – door een onderzoeker opgeroepen kan worden.

Weten en kunnen – het oude adagium van de handwerker – vallen dan ook samen:

‘Weten en kunnen is voor de mens hetzelfde, omdat onwetendheid wat betreft de

Alleen filosofen zijn in

staat welke kunde, welke

vaardigheid, welk weten

ook een plaats in de

kosmos te geven
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oorzaak de werking mist. De natuur wordt alleen beheerst door haar te gehoor-

zamen […].’ Dit waarheidsbegrip zal nog furore maken. E.J. Dijksterhuis laat in

Mechanisering van het wereldbeeld (1950) zien hoe het opkomt in de vijftiende en

zestiende eeuw binnen een sociale klasse die bestaat uit ‘artist-ingenieurs, schilders,

beeldhouwers en architecten, die echter tevens kanalen aanleggen, sluizen bouwen,

vestingwerken ontwerpen […]’. Dijksterhuis noemt hen ook ‘practici’ of ‘artifici’

(Dijksterhuis 1950). De titel van het hoofdstuk ‘De techniek als bron van natuurwe-

tenschap’ geeft de omkering precies weer. De paradigmatische figuur van een ‘arti-

ficio’, een term die zowel de kunstenaar als de handwerker aanduidt, is Leonardo da

Vinci. In zijn werk is het onderscheid tussen wetenschap en kunsten imaginair.

Oriënteert de wetenschap zich voortaan op de ‘lage’ techniek, omgekeerd vindt er

een verwetenschappelijking van de kunst plaats. Leon Battista Alberti (1404-1472)

verklaart als eerste dat de wiskunde de gemeenschappelijke basis van zowel de

kunsten als de wetenschap is. Niet geheel onbegrijpelijk als we bedenken hoeveel

waarde er in de renaissancekunst werd gehecht aan de juiste proportie, het perspec-

tief en de harmonie. 

De waarheid van de ‘ware’ technè wordt vervangen door de waarheid van de voor-

spelde werking, de epistemologische werking van de voorspelbaarheid. Door de

hand aan het verstand te paren, wordt niet alleen het domein van het puur theoreti-

sche verlaten, maar worden de wetenschap (scientia) en de kunsten (ars) gekruist.

De hogere technè, het verstand, heeft zich definitief verbonden met de lagere. Was

het doel van de wetenschap ooit de zuivere theorie, nu heeft zij hetzelfde doel als

de kunsten: het kennen en beheersen van (een deel van) de wereld. Arnold Hauser

merkt treffend op dat beide zich van de zuivere contemplatie van de scholastiek

onderscheiden door een maken, een poiein (Hauser 1953). Bij Aristoteles is de technè

een betrekkelijk eenvoudige soort kennis, dat een trapje hoger dan de ervaring

staat. Als de wetenschap zich hiertoe bekent en principieel de mathematische tech-

niek omhelst, terwijl ze tegelijkertijd de ‘ware’ technologie van de filosoof – de

waaromvraag en de vraag naar het wezen – laat varen, zal blijken hoe effectief deze

nieuwe weetkunst is. De wetenschap is, in plaats van een passieve aanschouwing,

een actieve kunst geworden die het weten ter wille van het weten prijsgeeft ten

gunste van het beheersen om het beheersen. Haar utopie is de ultieme maakbaar-

heid van werkelijkheid. Een volledige beschrijving van de wetenschap als maakkunst

zal dus in een algemene poëtica moeten plaatsvinden. 

Permanente queeste Plato kan in deze situatie zijn gelijk halen. Weet de

wetenschap inderdaad nog wat en hoe zij beheerst? De modellen die zij hanteert,

zijn zeker nog verbonden met verschijnselen in de waarnemingswereld die als

verificatie of falsificatie van een beheersingsmodel geïnterpreteerd kunnen worden,

maar zij zijn nauwelijks in de dagelijkse taal te ‘vertalen’, dat wil zeggen, zij kunnen

niet meer harmoniëren met de dagelijkse ervaring – het intuïtieve inzicht ontbreekt.

De crisis van de falende fundering kan alleen worden opgemerkt door wie zich op

het standpunt van de filosoof stelt, namelijk dat van de ‘ware’, globale technè. Niet

alleen de zijnsfilosofie van Heidegger nestelt zich daar, maar ook de

wetenschapskritiek van bijvoorbeeld Edmund Husserl staat geheel in het teken van

de fundering van het weten, dat dan wel niet in de Ideeënwereld maar in de
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‘leefwereld’ zijn fundament moet krijgen. Verder hebben ook de Frankfurter Schule

en het marxisme geprobeerd een bewustzijn van de negatieve gevolgen van de

ontwortelde en ontketende wetenschap te doen ontwaken. Een mooi voorbeeld

vind ik het, ten onrechte, onbekende werk Kritiek der grondslagen van onze tijd van

Rudolf Boehm (Boehm 1974). Hoe de nadelen ook worden geïnventariseerd, zij

lijken, althans in de communis opinio, ruimschoots gecompenseerd te worden door

de successen van de moderne weetkunst. In de twintigste eeuw heeft zij zelfs het

kapitaal verdrongen als belangrijkste economische productiekracht. De teloorgang

van de filosofie was – achteraf gezien – voorspelbaar. Uiteindelijk zal van haar de

Platoonse ‘zelfkritiek’ overblijven, effectloos maar waar. De kunsten zijn opgegaan

in dé kunst. Dat betekent dat de technè van elke afzonderlijke kunst opgeheven is in

het domein van de autonome kunst. Als ik beweer dat elke kundigheid is

verdwenen, dan is dat te dramatisch, maar zij is niet meer noodzakelijk. Deze prijs

moest voor de autonomie worden betaald. (Alleen de toegepaste kunsten staan nog

noodzakelijk in verbinding met de technè.) Maar het verlies van kundigheid was

geen ramp. De Romantiek ‘potentialiseert’ het kunstenaarschap weer, om een term

van Novalis te gebruiken, en wel op een unieke, bijna metafysische wijze. Zij gaat op

zoek naar andere normen dan die van de waarheid en van de beheersing. Deze

queeste is een permanente gebleken. De autonomie van de kunst is daarmee ook

een lege ‘vorm’, die onverzadigbaar om nieuwe ‘inhoud’ vraagt. Haar programma is

die van het postisme, dat niet hoorbaar, maar hetzelfde als post-…-isme is. 

Wilbert Cornelissen is dichter en essayist.
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1 Plato weigert de term ‘technè’

te gebruiken voor wat irrationeel

(alogon) is. 

Mensbeeld

Tot en met 18 april 2004 is in het Natuurmuseum Rotterdam de tentoonstelling

Mensbeeld te zien. De tentoonstelling is totstandgekomen in samenwerking met

het Erasmus Medisch Centrum en belicht de ontwikkeling van anatomische en

neurowetenschappen, radiologie en heelkunde. Aan de hand van anatomische

afbeeldingen uit de zestiende eeuw tot hedendaagse CAT- en MRI- scans worden

verschillende manieren getoond waarop de biomedische wetenschap en de kunst

tegen het menselijk lichaam aankijken. 

Blikvanger van Mensbeeld is een levensgrote lichtbak met een collage van meer

dan honderd röntgenfoto’s die samen een gezin vormen (met huisdier). De heden-

daagse anatomische tekeningen van Ilse Wielage laten een vermenging van traditio-

nele en moderne beeldvormende technieken zien. Wielage maakte in 2003 haar

post-hbo-opleiding tot medisch-wetenschappelijk illustrator af. Deze opleiding is

een samenwerking van de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht en de

Medische Faculteit van de Universiteit Maastricht. Wielages tekeningen zijn een

toonbeeld van de onwezenlijke tweedeling tussen wetenschap en kunst. Van de

Engelse zoöloog en kunstenaar Andrew Carnie is in de tentoonstelling de installatie

Magic Forest opgenomen. Hierbij laten twee diaprojectoren beelden van zich

vermenigvuldigende zenuwcellen in een lege mensenschedel verschijnen in een

feeërieke omgeving.
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