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Weg met de homo universalis

Tussen moderne wetenschap en kunst is geen sprake van innerlijke

verwantschap. Het kan zelfs kwalijk zijn die verbanden toch te

leggen. Dat zal namelijk al snel leiden tot kritiekloze verering van

kunstenaars of wetenschappers en tot overschatting van hun

vermogens.

Pieter Hoexum

Het is niet moeilijk overeenkomsten tussen kunst en wetenschap aan te wijzen: op

beide terreinen spelen bijvoorbeeld creativiteit, inventiviteit en nieuwsgierigheid een

grote rol; wat zich in het laboratorium afspeelt laat zich gemakkelijk vergelijken met

wat in een atelier gebeurt. Soms zijn die twee niet eens goed te onderscheiden: als

Leonardo da Vinci anatomische schetsen maakt, bedrijft hij dan wetenschap of

kunst? 

Wetenschap en kunst kunnen, net zoals religie, moraal en sport en spel, onder de

noemer ‘cultuur’ worden gebracht. Van oudsher bestaat er de neiging al die op het

eerste oog toch zo verschillende activiteiten met elkaar in verband te brengen,

sterker nog: de neiging om ze in een groot verband, als onderdelen van een

eenheid, te zien. De ideeënhistoricus Isaiah Berlin heeft veel geschreven over dit

‘streven naar eenheid’ in de geschiedenis van het westerse denken. In zijn essay 

‘De apotheose van de romantische wil: de opstand tegen de mythe van een ideale

wereld’ schrijft hij, met de nodige reserve: ‘Als het mij is toegestaan een welhaast

onvergeeflijke mate van simplificatie en generalisatie te bedrijven, zou ik willen

opmerken dat sedert Plato de kern van de westerse intellectuele traditie op drie

onomstreden dogma’s berustte: (I) dat er op alle werkelijke vragen één en maar één

waar antwoord bestaat […]; (II) dat de ware antwoorden op dergelijke vragen in

principe kenbaar zijn; (III) dat deze ware antwoorden niet met elkaar kunnen botsen

[…]’ (Berlin 1994).

De Nederlandse filosoof E.W. Beth heeft ook enkele beschouwingen gewijd aan dit

‘streven naar eenheid’. Beth is bekend geworden als logicus en wiskundige, maar

heeft verscheidene cultuurfilosofische beschouwingen geschreven, waarvan de

belangrijkste gebundeld zijn in het postuum verschenen Door wetenschap tot wijs-

heid. Als politiek filosoof legde Berlin meer de nadruk op Plato, terwijl Beth zich als

logicus eerder richtte op Aristoteles, maar grofweg hebben ze het over hetzelfde,

namelijk de klassieke opvatting van wetenschap als onderdeel van een geheel, van

een cultuur. Beth schrijft: ‘Het is een aantrekkelijke kant van de wetenschapsleer van

Aristoteles dat ze een waarborg levert voor de eenheid der wetenschap; omdat ze

mede van toepassing is op wetenschappen als esthetica, is daarmee tevens de

eenheid der beschaving verzekerd. Immers, als alle wetenschappen (en daarmee

ook moraal en recht, techniek en schone kunst) gegrond zijn op algemeen geldige

Als Leonardo da Vinci

anatomische schetsen

maakt, bedrijft hij dan

wetenschap of kunst?
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Mondriaan is een

formidabel schilder, maar

bepaald geen groot

denker, en is het de vraag

wat een toeschouwer

met zijn theorieën en

geschriften moet

en onveranderlijke beginselen, waarvan de kennis eigen is aan (althans bereikbaar is

voor) ieder mens, dan moet de ontwikkeling op de verschillende beschavingsge-

bieden, zolang de juiste beginselen in het oog worden gehouden, zich op harmo-

nieuze wijze voltrekken.’

De methode die Euclides (circa 450-380 v.Chr.) toepast in zijn klassieke boek over

meetkunde, Elementen, was het beste voorbeeld van de manier waarop volgens

Aristoteles ieder wetenschapsgebied georganiseerd zou moeten zijn: je moet

uitgaan van grondstellingen (‘axioma’s’) die ‘evident’ zijn, dat wil zeggen: voor

iedereen inzichtelijk en door niemand te betwijfelen. Op deze zogeheten ‘axioma’s’

kun je, als waren zij een fundament, het gebouw van een wetenschap optrekken. Zij

fungeren als het ware als toetssteen: bewijzen dat een stelling waar is, is demon-

streren hoe zij uit de axioma’s afgeleid kan worden; iedere stelling uit een bepaald

wetenschapsgebied moet derhalve af te leiden zijn uit haar grondstellingen. 

Filosoof op canvas Vanaf de Oudheid tot de negentiende eeuw was deze manier

van denken niet alleen van groot belang voor de manier waarop men tegen weten-

schap aankeek, maar had zij ook een enorme culturele invloed. Het uitgaan van

evidente grondstellingen en het daaruit afleiden van stellingen golden als de voor-

beeldige manier van denken, van systematiseren van kennis op alle mogelijke

terreinen, ook die van kunst en cultuur. Hoe revolutionair bijvoorbeeld Spinoza’s

Ethica (Ordine Geometrico demonstrata: ‘Volgens de meetkundige ordening uiteen-

gezet’) in veel opzichten ook was, het was eigenlijk zeer traditioneel opgezet. Het

‘volgens de meetkundige ordening’ uit de ondertitel slaat op het ‘axiomatiseren’:

om te bewijzen dat zijn stellingen waar zijn, laat Spinoza van iedere stelling zien hoe

die uit axioma’s en definities is af te leiden.

Spinoza werd door de kunsthistoricus Hans Jaffé in verband gebracht met

Mondriaan: niet alleen waren beiden typisch puriteinse Nederlanders die een sober

en bescheiden leven leidden en voor wie de erkenning pas na hun dood kwam, maar

beiden waren volgens Jaffé bovendien in leven en werk geheel gericht op de

Absolute, Universele Waarheid. Jaffé beschouwde Mondriaan als een soort filosoof

op canvas, die zijn ‘leer’ op een meetkundige manier uiteenzette, namelijk met

behulp van meetkundige, in elk geval geometrisch-abstracte figuren. Dat laatste

berust op een misverstand: zoals hierboven duidelijk is geworden verwijst ‘meet-

kundige ordening’ bij Spinoza niet naar het gebruik van rechthoeken, driehoeken,

cirkels en dergelijke (Mondriaan gebruikte trouwens alleen de rechthoek), maar naar

de methode die Euclides toepaste in zijn meetkunde. Daar stond Mondriaans schil-

derkunst ver van af. Maar de neiging om een kunstenaar als Mondriaan als een

universeel genie te beschouwen blijft groot, getuige bijvoorbeeld ook de titel van

een artikel van een andere kunsthistoricus, Wijsenbeek: ‘Mondriaan: schilder en

denker’.

Mondriaan heeft tamelijk veel geschreven over zijn schilderkunst en de bijzondere

bedoelingen die hij ermee had, de boodschap die hij ermee wilde uitdragen. Nu is
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Mondriaan een formidabel schilder, maar bepaald geen groot denker, en is het de

vraag wat een toeschouwer met die theorieën en geschriften moet. Iemand die wat

dit betreft een mooi, genuanceerd standpunt inneemt is de kunsthistoricus Carel

Blotkamp. Blotkamp is tot op zekere hoogte de ideale Mondriaan-exegeet: hij is een

kritisch bewonderaar. In zijn boek Mondriaan: destructie als kunst paart hij enthousi-

asme aan distantie. Zijn uitgangspunt is dat voor Mondriaan zijn schilderijen geen

doel op zich waren: ‘Typerend, en fascinerend, lijkt mij juist dat bij Mondriaan

formele, esthetische overwegingen steevast optreden in een ruimer kader van over-

wegingen van filosofische en ethische aard.’ Dit ‘ruimere kader’ blijkt echter groten-

deels te bestaan uit de theosofie. 

Die theosofie is voor veel bewonderaars van Mondriaans kunst een struikelblok 

en Blotkamp zelf is er ook niet erg gelukkig mee, getuige zijn omschrijving van theo-

sofie als ‘dat merkwaardige brouwsel van wereldgodsdiensten en filosofieën’.

Verwerpelijke verdediging Tussen Spinoza en Mondriaan gaapt een kloof van

bijna drie eeuwen, maar misschien bestaan er verbanden tussen moderne, abstracte

kunst en wiskunde? Beth beantwoordt die vraag negatief, met name in de

beschouwingen ‘Modernisme in de wetenschap’ en ‘Wiskunde en moderne kunst’

(Beth 1964). Hij stelt dat rond 1800 een grote culturele verandering plaatsvond, een

‘modernisering’ in zijn woorden.Terwijl de cultuurhistoricus Berlin de Romantiek als

omslagpunt beschouwt, legt Beth de nadruk op ontwikkelingen in de wetenschap,

met name de wiskunde. In de loop van de negentiende eeuw bleken de axioma’s

van Euclides toch niet zo evident als ze eeuwenlang leken. Er werden alternatieve,

niet-euclidische meetkundes bedacht, die misschien wel te axiomatiseren zijn maar

waarvan de uitgangspunten niet meer vanzelfsprekend (evident) zijn, vaak zelfs

contra-intuïtief. De radicaalste vorm van moderne wiskunde is volgens Beth de

verzamelingenleer. Die is ‘abstract’, maar dan niet in de traditionele, aristotelische

betekenis van dat woord, namelijk zoiets als ‘verkregen door een proces van

abstrahering’; ze is abstract in die zin dat ze volkomen losstaat van de concrete

ervaringswereld.

Beth vindt nergens innerlijke verwantschap tussen moderne abstracte wiskunde

en kunst. Een analogie die hij ziet is dat beide een radicale breuk met de traditie

vormen; omdat in de wiskunde die breuk ongeveer een halve eeuw eerder plaats-

vond, vraagt hij zich af of er misschien sprake is van invloed van de moderne

wiskunde op de moderne kunst. Er zijn namelijk veel theoretici en kunstenaars die

daarop hebben gewezen. Wanneer Beth echter die theoretische geschriften leest,

ziet hij ‘slechts’ traditionele wiskunde en geen moderne. In termen van Beth komt

het er eigenlijk op neer dat Mondriaans ‘theosofische’ manier van denken eerder

traditioneel was, terwijl zijn manier van schilderen typisch modernistisch was – van

inhoudelijke overeenstemming tussen die twee was geen sprake meer.

Niet alleen is de overeenkomst met moderne abstracte wiskunde feitelijk onjuist,

ook is het een verwerpelijke verdediging van de moderne abstracte kunst. Het is een

tot mislukken gedoemde poging een einde te maken aan de onzekerheid die het

gevolg is van de modernisering. Evidentie was een onbetrouwbaar criterium

gebleken, wetenschappen zoals wiskunde bleken niet zo inzichtelijk als altijd

gedacht en werden ontoegankelijk, in elk geval moeilijk toegankelijk. Meer in het
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algemeen dwong deze ontwikkeling (modernisering) volgens Beth tot een ‘herzie-

ning van traditionele inzichten en probleemstellingen en daarmee tot een nieuwe

bezinning op onze beschaving in haar totaliteit’, waarbij het dus maar zeer de vraag

is of die beschaving wel in totaliteit te overzien is. Men kan deze betrekkelijke chaos

betreuren (Beth noemt Oswald Spengler als voorbeeld van iemand die de teloor-

gang van de eenheid binnen de westerse beschaving zag als een teken van verval)

maar ook toejuichen of in elk geval accepteren, zoals Beth en Berlin doen. Je kunt de

nadruk leggen op het relativistische, maar net zo goed op het ondogmatische

karakter van dit modernisme. Beth omschreef zichzelf als ‘ondogmatisch, antitradi-

tioneel rationalist’. 

Nieuwe Beelding In plaats van een of andere zekerheid als uitgangspunt te nemen,

is het beter de onzekerheid als het ware tot uitgangspunt te nemen; het enige wat

ons eigenlijk overblijft, is het respecteren van de vrijheid van anderen. Hoe

vrijblijvend dat ook lijkt, Beth geeft de voorkeur aan ‘redelijke gedachtewisselingen

boven elke andere vorm van al dan niet wederkerige beïnvloeding, omdat zij de

enige vorm van beïnvloeding is die de vrijheid van de medemens geen geweld

aandoet’. Maar: ‘De door mij gestelde eis van een rationele beschouwingswijze ook

op het gebied van de kunst staat wel in bijzonder krasse tegenstelling tot de aard

van de beschouwingen die op dit gebied tegenwoordig gangbaar zijn.’

In de door Beth verketterde kunstbeschouwingen wordt het onbegrip voor

moderne kunst op rekening gesteld van haar abstracte karakter. Vervolgens doet

men een beroep op de zogenaamde leer van de tijdgeest, die zegt dat alles wat zich

in een bepaald tijdvak afspeelt op verschillende gebieden van een cultuur, uitingen

zijn van een tijdgeest. Met een beroep op het abstracte karakter van de moderne

wetenschap probeert men het abstracte karakter van moderne kunst te recht-

vaardigen. Het onbegrip, dat in werkelijkheid voortkomt uit onzekerheid, wordt nu

weggewimpeld als een soort geestelijke ‘onrijpheid’: de kunstenaar pretendeert

vooruit te lopen, hand in hand met de wetenschap.

In een van zijn geschriften, Natuurlijke en abstracte realiteit, waarin Mondriaan

begrip probeert te kweken voor zijn kunst en de intenties die hij daarmee heeft,

schrijft hij: ‘Als de tijdgeest in alles erop wijst dat zij het klare wil, waarom blijft de

kunst, over ’t algemeen, nog ten achter? […] Waarom moet het universeel schoone

in kunst bedekt blijven verschijnen, terwijl men in wetenschap b.v. naar alle moge-

lijke klaarheid streeft? Waarom blijft de kunst steeds de natuur volgen, waar alles er

van af gaat?’

Mondriaan concludeert dat de oude kunst een kunst van kinderen is en zijn

‘Nieuwe Beelding’, zoals hij zijn eigen kunststroming doopte, een kunst voor

volwassenen. Menig kunsthistoricus nam Mondriaan serieus. De genoemde

Wijsenbeek eindigt zijn ‘apologie’ voor Mondriaan met de opmerking: ‘Wij die nog

onverkort van deze kunstwerken en geschriften kennis mogen nemen, hervinden in

Met een beroep op het

abstracte karakter van de

moderne wetenschap

probeert men het

abstracte karakter van

moderne kunst te

rechtvaardigen
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hem een onversaagde strijder voor een betere toekomst.’

Zoals gezegd bewandelt Blotkamp de smalle, moeilijk begaanbare weg tussen

enerzijds het gedienstig overnemen en anderzijds het achteloos verwerpen van

Mondriaans ideeën. Als het gaat om Mondriaans nogal elitaire benadering van het

publiek, is Blotkamp toegeeflijk: ‘[Toen] hij voor het eerst enkele schilderijen naar de

Verenigde Staten had verkocht, schreef hij een vriend dat er nu ook in Amerika enige

mensen waren “die beginnen te zien”. Er is een ontroerende naïviteit in deze

uitspraken, maar begrijpelijk zijn ze wel, gezien Mondriaans obsessieve toewijding

aan zijn zaak en de geringe waardering die hij een groot deel van zijn leven onder-

vond. […] Vandaag de dag is Mondriaans kunst wereldwijd bekend en geaccepteerd.

[…] De levensbeschouwing die hij in zijn kunst wilde uitdragen, wordt echter veelal

genegeerd of als een curiositeit afgedaan. Curieus is ze zeker, maar tegelijkertijd is

het fascinerend om te zien hoe een dergelijke levensbeschouwing vormend heeft

gewerkt op het ontstaan van een van de meest imposante oeuvres in de kunst van

de twintigste eeuw.’

Op dat laatste valt niets af te dingen, maar wel op het voorafgaande. Daar kunnen

– nee, móéten – kritische kanttekeningen bij geplaatst worden. Afgezien van

Wijsenbeeks gezwollen taalgebruik komt Blotkamps (kritische) benadering te dicht

bij diens dwepen; het verschil lijkt er nog slechts in te bestaan dat Wijsenbeek

schrijft dat Mondriaan ‘een onversaagde strijder voor een betere toekomst’ was,

terwijl Blotkamp stelt dat Mondriaan zichzelf zo zag. Ook al beschouwde Mondriaan

zijn (abstract-geometrische) schilderijen als bij uitstek geschikt voor het bereiken

van ‘een betere toekomst’, dan nog is het de vraag waarom Mondriaan dat zo zag,

en vooral: had hij daar gelijk in? Oftewel: heeft Mondriaan succes behaald in zijn

‘strijd’? Deze vraag lijkt me niet anders dan negatief beantwoord te kunnen worden.

In het verlengde daarvan is het nuttig op te merken dat Mondriaan zijn middelen en

doelen slecht op elkaar afstemde. Zijn doelstellingen zijn trouwens ook zo vaag dat

ze slechts ‘goed bedoeld’ kunnen heten en zijn levens- en wereldbeschouwing zijn

niet belangwekkend. Mondriaan is als schilder oneindig veel interessanter dan als

‘theoreticus’. 

Hoogdravende praatjes Hoewel er zeker overeenkomsten tussen kunst en

wetenschap zijn aan te wijzen, is het onjuist ze over één kam te scheren en te

streven naar ‘culturele eenheid’. Dat zou zelfs het gevaar in zich kunnen dragen dat

je, zoals Jaffé en Wijsenbeek, een belangwekkend kunstenaar beschouwt als iemand

die per definitie belangrijke morele en wetenschappelijke visies in zijn kunstwerken

tentoonspreidt. Andersom zal een kunstenaar zich volgens deze opvatting al snel

verplicht voelen uitspraken te doen op het gebied van moraal en wetenschap, wat al

snel leidt tot wel erg hoogdravende ‘praatjes’ bij fantastische ‘plaatjes’. Bij

Mondriaan steken die eerste schril af tegen de laatste. 

De homo universalis zoals Da Vinci was, is geen nastrevenswaardig ideaal meer. In

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
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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

Column

I began to look. Behind me hangs a portrait of myself,

made by a great photographer Beeld: Leo Vroman
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