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‘Kunstenaars én wetenschappers
leggen een eenzame weg af naar
vernieuwing’

Voor sommige mensen liggen kunst en wetenschap mijlenver uit

elkaar. ‘Kunst zaait verwarring, de wetenschap stelt gerust’, zei de

Franse kunstenaar Georges Braque ooit. Niet waar, vindt Robbert

Dijkgraaf, eens student aan de Rietveld Academie, nu hoogleraar

mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Intuïtieve

ideeën en halve vergissingen, te midden van existentiële

eenzaamheid, zijn vertrekpunt voor kunst én wetenschap.

Sandra Jongenelen

Regeert het gevoel de exacte vakken? ‘Bij wetenschap denk je aan kennis en

geleerdheid’, erkent Robbert Dijkgraaf. ‘Maar er is ook een ander aspect: het

ontdekken van nieuwe dingen. Natuurkunde is veel meer een doevak dan je zou

denken. Bij schilderen zeg je: “Pak een kwast en ga aan de gang.” Dat herken ik in de

wetenschap. Ook daar werk je heel direct en creatief. Ook daar maakt de weten-

schapper vuile handen.’

Dijkgraaf (1960) behoort tot de internationale top-tien van wiskundig fysici, en

maakt als snaartheoreticus deel uit van de absolute wereldtop van zowel natuur-

kundig als wiskundig specialisten. Met de snaartheorie – wel ‘de theorie van alles’

genoemd – proberen natuurkundigen een brug te slaan tussen de relativiteitsthe-

orie en de kwantummechanica. Kernpunt is dat alle materie is opgebouwd uit kleine

‘elastiekjes’, die op verschillende manieren kunnen trillen. Dankzij die hypothese

kan Dijkgraaf extreem zware én erg kleine objecten beschrijven, zoals zwarte gaten

en het heelal vlak na de oerknal.

Maar Dijkgraaf schrijf ook over toegankelijker onderwerpen, zoals zijn ‘diep-

fluweelpaarse echtgenote’ (over synesthesie) en het al dan niet bestaan van groene

mannetjes en vliegende schotels. Hij geeft lezingen aan gerenommeerde univer-

siteiten, en probeert als ambassadeur van de wetenschap jongeren warm te maken

voor het vakgebied door de speelsheid ervan te benadrukken. Daarbij denkt hij ook

aan de hele kleintjes. Want vorig jaar legde Dijkgraaf – vader van drie jonge kinderen

– aan scholieren vanaf acht jaar uit tot hoever je kunt tellen.

In 1986 studeerde Dijkgraaf cum laude af als theoretisch natuurkundige, waarna

hij – eveneens cum laude – promoveerde bij Gerard ’t Hooft, in 1999 Nobelprijs-

winnaar op het gebied van de kwantummechanica. Voor onder andere zijn werk aan

de snaartheorie won Dijkgraaf vorig jaar de ‘Nederlandse Nobelprijs’: de

Spinozaprijs.
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is moeilijk over te dragen. Vergelijk het met de bergbeklimmer die de Mount Everest

heeft bedwongen. Die heeft ook een grens gepasseerd.’

Er valt Dijkgraaf nog een overeenkomst in. Onlangs werd hij ter voorbereiding op

zijn gastcolleges rondgeleid door het Sandberg Instituut. ‘Vooraf werd gezegd: “Pas

op wat je ziet. Dit is misschien niet wat je van een kunstopleiding verwacht. We

zitten in een afgetrapt gebouw, min of meer gekraakt. Je ziet geen schildersezels. Er

zijn veel conceptuele kunstenaars. Die zitten in kamertjes achter een beeldscherm.

En we hebben veel buitenlandse studenten.”’ Lachend wijst Dijkgraaf om zich heen.

‘Het was precies mijn gebouw dat werd beschreven. Ook hier ziet het er niet uit en

zitten veel buitenlandse studenten achter een computer. De twee werelden vielen

bijna samen.’

Ondanks de overeenkomsten zijn er ook fundamentele verschillen. ‘Het bedenken

van een baanbrekende theorie is – net als het maken van een schilderij – een crea-

tief proces, maar bij de wetenschap moet de theorie uiteindelijk worden getoetst.

Stel dat er +1 staat, terwijl er –1 had moeten staan, of het voorspelde deeltje wordt

niet gevonden, dan is dat briljante idee niet juist. In die zin is de afrekening in de

wetenschap exact en bij de kunst niet. Of toch wel? Lag sommige kunst net als onze

formules misschien al te wachten om ontdekt te worden? Bestond het beeld van

Picasso’s stier – gemaakt van fietszadel en -stuur – al en moest Picasso het alleen

maar oppakken?’

Slimme apen Als gastdocent aan het Sandberg Instituut wil Dijkgraaf zijn manier

van denken met de kunstenaars delen. ‘Als natuurkundige ga je met je formules

figuurlijk onder de grond, naar een andere wereld uit het zicht van iedereen. Als een

mijnwerker kom je boven, gitzwart van de aarde met nieuwe beelden en ideeën. Die

kennis wil ik proberen over te brengen. Kunstenaars werken met concepten als tijd,

ruimte, dynamiek en kleur, die in de natuurwetenschap een wereld op zich zijn, een

extra betekenis hebben gekregen. Tijd is bijvoorbeeld ons basismateriaal. Daar werk

ik mee. Daar reken ik mee. Daar heb ik zeer sterke gevoelens bij. Mensen in de

kunsten zijn zich daar nauwelijks van bewust.

‘Als mens ervaar je de tijd moment na moment, maar als natuurkundige word je

gedwongen het gehele tijdsverloop in één keer te zien. Vergelijk het met een film

die uit een heleboel beeldjes bestaat. We kunnen die film alleen beeldje voor

beeldje meemaken. Pas dan roept hij onze emoties op. Denk je als natuurkundige na

over de film, dan zie je het geheel, de hele filmrol. Wij mensen zien tijd als een

eeuwig doortikkende klok, maar een natuurkundige kan de tijd splitsen, stoppen,

vervormen en verwarren. Tijd is in zijn handen een flexibel medium, terwijl het voor

de alledaagse mens een vast gegeven is. Wat dat betreft is de mens heel conserva-

tief. Een natuurkundige zegt: “Laat die ideeën toch los. De werkelijkheid is veel

vreemder dan je denkt.”

‘Als fysicus probeer je voorbij de beperking van alledag te kijken. Daar gebruik je

wiskundige formules voor. Maar om de wiskunde te begrijpen zijn we als mens maar

gebrekkig toegerust. We zijn eigenlijk niet meer dan slimme apen. Formules vind je

niet in de vrije natuur. Heb je ooit een grote pi in het bos zien staan? Denk je dieper

over de natuur na – bijvoorbeeld: wat is een elektron? – dan blijkt dat je die vraag

uiteindelijk alleen met wiskunde kunt beantwoorden. We kunnen de werkelijkheid

Tegelijkertijd schurkt hij tegen de kunst aan. Begin jaren tachtig volgde Dijkgraaf

tussen zijn kandidaats en doctoraal natuurkunde een jaar lang lessen aan de Rietveld

Academie. En nog steeds schildert hij, zij het vooral affiches en uitnodigingen voor

wetenschappelijke congressen omdat hij een opdracht nodig heeft om iets te

maken. Dit jaar is hij tevens een half jaar verbonden aan het Sandberg Instituut, een

tweedefasekunstopleiding in Amsterdam.

Collegedictaten weggooien Dijkgraaf ontvangt in zijn werkkamer in het

Wibauthuis in Amsterdam, een rommelige ruimte met stapels papieren en twee

schoolborden, volgeschreven met formules. Twee door hemzelf geschilderde

affiches sieren de muren. Dijkgraaf blijkt een levendige, jongensachtige man, die

kraakhelder – dikwijls in metaforen – formuleert.

Als pendelaar tussen kunst en wetenschap is hij de aangewezen persoon om de

verschillen en overeenkomsten te benoemen. Behalve de creatieve component

herkent hij bij zowel kunstenaars als wetenschappers de existentiële eenzaamheid.

‘Een hedendaags kunstenaar kan niet opnieuw De Nachtwacht schilderen. Hij moet

een eenzame weg afleggen, op zoek naar vernieuwing. Wat je als docent natuur-

kunde als eerste zegt tegen studenten die het onderzoek in willen, is: “Gooi je colle-

gedictaten maar weg. Ga zelf nadenken.” Voor veel mensen is dat heel confronte-

rend. Buitenstaanders denken dat natuurkunde zekerheid biedt. In feite is het front

van de wetenschap een soort oorlogsgebied waar je geen enkel houvast hebt.

Voortdurend horen we de desoriënterende knallen van nieuwe ontdekkingen. Die

onzekerheid drijft wetenschappers soms tot wanhoop. Ik ken genoeg briljante

geleerden die daardoor gek zijn geworden, net als kunstenaars. Gekte en genialiteit

liggen dicht bij elkaar.’ Die gekte heeft volgens Dijkgraaf ook een andere compo-

nent. ‘Als mensen zijn we voortdurend bezig ergens een mouw aan te passen. We

sjacheren met de waarheid. Maar de wiskunde is absoluut. Een wiskundige formule

is waar of niet. Daar valt niet tegenop te redeneren. Dat gevecht met de waarheid

moet je durven aangaan.’

Dijkgraaf ontwikkelde zijn snaartheorie mede in het Amerikaanse Princeton, het

Mekka van de snaarspecialisten, waar hij tussen 1989 en 1992 werkte. ‘Voor mij was

het een openbaring dat grote wetenschappers mij daar als nieuwkomer vroegen:

“Waar moeten we aan werken?” De onzekerheid onder wetenschappers is enorm. Je

staat aan de rand van een ravijn van onbekendheid. Wat achter je ligt, is vertrouwde

kennis. Het is niet jouw taak Newton na te doen, zoals een kunstenaar geen

Rembrandt hoeft te kopiëren. Dat is allemaal bekend materiaal. Maar wat moet je

dan wel?

‘Wat samenhangt met de eenzaamheid is dat zowel kunstenaars als wetenschap-

pers een relatief zwakke binding met de buitenwereld hebben. ‘Als je in mijn tak van

de wetenschap werkt, ga je door een soort valluik. Je leeft in een parallelle wereld,

met zijn eigen regels en tradities, net als in de kunstwereld. De “gewone” wereld om

je heen verstoort alleen maar. Deze buitenaardse ervaring kleurt mensen, maar dat

40

Boekman 58/59   2004 Interview met Robbert Dijkgraaf

‘Als je in mijn tak van de

wetenschap werkt, ga je

door een soort valluik. Je

leeft in een parallelle

wereld, met zijn eigen

regels en tradities, net als

in de kunstwereld’

Boekman_58_59  08-11-2004  14:33  Pagina 40



43

Boekman 58/59   2004 Interview met Robbert Dijkgraaf

ben genuanceerder, maar gechargeerd gezegd vind ik ook dat voor dit soort vragen

de snaartheorie eerder het front is. Daar gebeurt het. Niet bij filosofie.’

De kunstacademie was aanvankelijk een openbaring. ‘Heerlijk om weer dingen

zelf te doen. Geweldig om met gemotiveerde mensen in de klas te zitten. En zalig

om dagelijks met een mapje eigen werk thuis te komen. Op de universiteit werd je

materiaal eerder steeds minder, omdat je na een tentamen al je collegedictaten kon

weggooien.’ Wat hem wel tegenstond in de kunstwereld was het anti-intellectuele

klimaat. Het waren de vroege jaren tachtig. De zwarte tijd van ‘no future’, waarbij je

je dommer moest voordoen dan je was, terwijl het schilderen je hersenen juist op

een heel breed gebied stimuleert. Wilde schilderingen moest je maken. Op den

duur begon dat anti-intellectualisme te knagen.

Dijkgraaf zat in de klas met inmiddels bekende kunstenaars als Micha Klein en

Krijn de Koning. ‘Klein was afgewezen voor de Rietveld, maar zat als verstekeling aan

boord. Hij deed gewoon mee. Als we een landschap moesten schilderen, maakte hij

een fallus. Heel tegendraads. Later werd hij toegelaten en kwam hij in aanraking

met computeranimatie en het in elkaar weven van foto’s, waar hij bekend mee is

geworden.’ Eerstejaarsstudent Krijn de Koning had altijd een klein boekje bij zich

met ‘hele lieve tekeningen’, herinnert Dijkgraaf zich. Voor wie zijn werk nu kent, is

dat opmerkelijk. Hij maakt monumentale installaties waar je doorheen kunt lopen,

een combinatie van architectuur, schilderkunst en ruimtelijk werk.

Zowel Klein als De Koning hebben volgens Dijkgraaf een voor hen natuurlijke niche

gezien. ‘De maatschappij ontwikkelt zich. Van alles verschuift. Er komt een stukje

vrij en daar moet je in springen.’ Voor zichzelf zag hij destijds geen ‘gat’ om te excel-

leren. Na een tamelijk realistische Escherachtige stijl schilderde hij op de Rietveld

licht figuratief werk. Hij worstelde met vragen. ‘Wat is mijn werk waard? Zit iemand

hierop te wachten? Is er een plek voor mij?’ Hij besefte dat hij aan ‘een lange, moei-

lijke reis’ begon. ‘Ben ik in de goede eeuw geboren? Zou er iets voor mij zijn?

Doordat ik de kunstwereld kende, had ik het gevoel dat “het” op termijn niet zou

gebeuren. Ik vermoedde dat ik niet origineel genoeg zou zijn om mensen te

confronteren. Ik geef toe: het was een heel subtiele afweging. Alsof er twee treinen

op hetzelfde tijdstip vertrokken en ik toch maar op die andere sprong.’

Zijn leraren en studiegenoten van de academie reageerden verbaasd op zijn terug-

keer naar de universiteit, vooral omdat Dijkgraaf zijn fysicaverleden voor zich had

gehouden. Een docent raadde hem aan technisch tekenaar te worden.

Computertekeningetjes maken, destijds een gruwel voor Dijkgraaf, ‘the worst of two

worlds’. ‘Maar misschien was het wel een heel goed advies’, zegt hij twintig jaar later

schertsend. ‘Als ik nu een publiekslezing geef, zit ik uitgebreide computeranimaties

te maken van een exploderend heelal.’

Wetenschap op toneel Op de opiniepagina van NRC Handelsblad nam Dijkgraaf

vorig jaar, samen met andere Nederlandse Spinoza-laureaten, stelling tegen de

teloorgang van het bètaonderwijs op de middelbare school. Tot dusver mengde

dus vangen in een formule. Dat is heel wonderlijk. Wiskunde is iets van de mens; de

mens is onderdeel van de natuur; en de natuur is wiskunde. Dat is een mooie cirkel.

Je zit net als in De prentententoonstelling van Escher in je eigen schilderij gevangen –

of in dit geval je eigen formule. Een heel vreemde gewaarwording.’

Dijkgraaf wil de kunstenaars aan de hand van computersimulaties ook letterlijk

beelden uit de natuurkunde laten zien: de verborgen kleine stukjes van de werkelijk-

heid. ‘Ik ben benieuwd of kunstenaars daarop kunnen reageren en of ze het als

verdieping kunnen ervaren. Misschien leidt het tot nieuwe beelden, tot een nieuw

soort iconen. Die beelden zijn ook voor de wetenschap van belang. De kennis die je

als natuurkundige hebt, dik je in tot een kernbegrip, een soort slogan om mee te

werken. Een goed voorbeeld is de complementariteit van de kwantummechanica.

Hoe moet je naar licht kijken? Er waren natuurkundigen die zeiden dat licht uit

kleine deeltjes bestond, maar er waren er ook die het als golf zagen. Volgens de

kwantummechanica kloppen beide gezichtspunten, maar ze kunnen niet tegelijker-

tijd worden ingenomen. Deze dubbelzijdigheid is een wezenlijke eigenschap van de

natuur. Toen Wolfgang Pauli, een van de vaders van de kwantumtheorie, hiermee

werd geconfronteerd, bedacht hij het volgende: je kunt met je linkeroog kijken; je

kunt met je rechteroog kijken, maar als je beide ogen opent, word je gek. Dat is een

pakkend beeld dat ik met me meedraag.’

Consumptieve aanpak De intekening van de werkelijkheid, waarmee Dijkgraaf

studenten laat zien wat met het blote oog niet waarneembaar is, grijpt terug op zijn

schilderingen op de middelbare school. In zijn jeugd tekende en schilderde hij bij

flarden. ‘Ik ben sterk visueel en had de impuls alle beelden die ik voor me zag,

concreet vorm te geven. Ieder mens kijkt op een unieke manier de wereld in. Ik

wilde mijn manier delen met anderen. Dat gevoel had ik als kind al. Had ik iets

meegemaakt, dan wist ik dat het pas echt was gebeurd als ik het had verteld of had

uitgebeeld.’

Pas in de vierde klas van het gymnasium werd hij gegrepen door de natuurkunde.

De kunst raakte daaraan ondergeschikt. ‘Laatst zag ik aantekeningen van mezelf

toen ik zeventien was, waarbij ik een aquarel had gemaakt van een atoombaan.

Prachtig ingekleurd. Met heel veel aandacht. Dat zou ik nu niet meer kunnen.’ Na de

middelbare school ging Dijkgraaf natuurkunde studeren, maar al snel knapte hij af.

Op school las hij boeken over de relativiteitstheorie en schreef hij een computerpro-

gramma dat de baan van een planeet om een zwart gat uitrekende. De universiteit

bracht hem terug bij af. Daar moest hij de baan van de planeten om de zon tekenen.

‘Een vreselijke afgang’, vond hij. ‘Ik wilde zelf iets maken; de wereld ontdekken,

maar het was heel consumptief. “Eet dit maar op”, zeiden ze. En datzelfde bord met

eten moest je elke dag maar weer opeten.’

Gedesillusioneerd stapte Dijkgraaf begin jaren tachtig over naar de Rietveld

Academie. Na een jaar voorbereiding werd hij toegelaten, iets wat destijds maar één

op de twintig kunstenaars in spe lukte. Na het gefrustreerde avontuur bij natuur-

kunde had een universitaire studie als filosofie misschien meer voor de hand

gelegen, maar voor Dijkgraaf was dat ondenkbaar. Natuurkundigen leren dat je voor

de grote vragen des levens – waar komen wij vandaan? waar gaan we heen? – daar

niet moet zijn. ‘Mijn collega’s hebben vaak een vernietigend oordeel over filosofie. Ik
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Dijkgraaf zich niet in discussies over kunst en wetenschap, maar mogelijk gaat dat

veranderen. Hij noemt het opvallend hoezeer de wetenschap de laatste tien jaar op

het toneel is doorgedrongen. ‘Zo iemand als Gerardjan Rijnders blijkt alles over

astronomie, elementaire deeltjes en het universum te lezen.’ Het resultaat was het

toneelstuk Snaren over oersoep, quarks en het ontstaan van het heelal, dat hij vier

jaar geleden bij Toneelgroep Amsterdam maakte.

Michael Frayns Kopenhagen – in Groot-Brittannië uitgeroepen tot het beste stuk

van 1998 – gaat over de historische ontmoeting in 1941 tussen de Deense natuur-

kundige Niels Bohr en de Duitse kernfysicus en hoogleraar Werner Heisenberg. Wat

de wetenschappers in de Deense hoofdstad bespraken, is niet bekend. Feit is wel dat

Bohr daarna meewerkte aan de voorbereiding van de atoombom op Hiroshima en

Nagasaki. Heisenberg keerde terug naar Duitsland. Dijkgraaf zag de voorstelling vijf

jaar geleden. ‘Ik besefte dat je de discussie op het toneel alleen goed kon begrijpen

als je weet waar de wetenschappers mee bezig zijn. Je ziet wel dat de wetenschap

iets met ze gedaan heeft. Iets wat alles overstijgt en hun leven zin geeft.’

Van recentere datum is Het bewijs van Joop van den Ende Theaterproducties, dat

tot en met februari 2004 door Nederland toerde. Het toneelstuk gaat over de

dochter van een overleden, geniale wiskundige. Ze deelt haar wiskundeknobbel met

haar vader. Maar heeft ze ook zijn gekte geërfd? In New York werd Proof twee jaar

lang onafgebroken gespeeld; het langstlopende toneelstuk op Broadway in twintig

jaar. Ook sleepte de productie een aantal prijzen – Tony Awards en de Pulitzer Prize

– in de wacht. Dochter Catherine speelt de hoofdrol, maar voor Dijkgraaf waren de

onzichtbare formules de belangrijkste spelers. ‘Je ziet de wiskunde niet, terwijl zij

toch de hoofdpersoon is. Heel fascinerend.’ 

Sandra Jongenelen is freelance journalist 
voor onder andere Het Financieele Dagblad 
en Kunstbeeld.

Meer informatie over gebruikte

literatuur en Robbert Dijkgraaf

zelf: www.staff.science.uva.nl.
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Het algoritme als kunstwerk

De volgende fase in de kunstgeschiedenis is de ‘algoritmische kunst’.

De verdere ontwikkeling van deze prille kunstvorm dient op een

wetenschappelijke manier te worden aangepakt. Dat zal ook de

wetenschap ten goede komen, want de automatische-kunstgeneratie

vormt een ideaal ‘testbed’ voor nieuwe theorieën over

kunstgeschiedenis, waarnemingspsychologie en cognitiewetenschap.

Remko Scha

Beeldende kunst wordt steeds vaker met behulp van de computer gemaakt. Pen en

penseel worden langzaam maar zeker vervangen door Illustrator, Photoshop en

AutoCAD. Maar er is ook computerkunst in een striktere betekenis van dat woord:

kunst die niet mét de computer, maar dóór de computer gemaakt wordt. Bij deze

kunstvorm, die ik algoritmische kunst zal noemen, is de menselijke kunstenaar nog

slechts een ‘producer’ achter de schermen. Met de valse bescheidenheid van de

ware megalomaan verzaken zulke kunstenaars het vervaardigen van specifieke

beelden; in plaats daarvan ontwerpen ze stijlen of principes, die ze demonstreren

door middel van computerprogramma’s (‘algoritmen’) die volautomatisch oneindig

grote oeuvres genereren. Het eigenlijke kunstwerk is dus het algoritme: een

machine die zelf kunst genereert. 

In de kunstgeschiedenis is dit een logische stap. In de loop van de twintigste eeuw

hebben we allerlei pogingen gezien om het individuele kunstwerk te overstijgen:

kinetiek, proceskunst, toevalskunst, interactieve kunst, conceptkunst. Een interes-

sant precedent waren de schildermachientjes die Jean Tinguely in 1959 lanceerde:

gemotoriseerde sculpturen die met haperende, rammelende gebaren een pen of

penseel over een vel papier bewegen, en aldus leuke parodieën op action-painting

produceren. Deze Metamatics waren een groot succes. Ze werden niet alleen grappig

gevonden, maar ook bejubeld als een kunsthistorische aardverschuiving, slechts te

vergelijken met de uitvinding van de fotografie en de première van de readymade

(Klein 1959; Hulten 1965; Hulten 1975). 

Sinds de jaren vijftig zijn er meer kunstenaars geweest die met mechanische

middelen automatische kunst maakten (Reichardt 1968; Franke & Jäger 1973).

Meestal werd er dan een tekenpen aangestuurd door een combinatie van regelma-

tige rotatie- en slingerbewegingen. Dat levert mooie maar voorspelbare resultaten

op, in de sfeer van de guilloches op ouderwetse bankbiljetten. De Metamatics van

Tinguely werken niet wezenlijk anders, maar maken door hun opzettelijk slordiger

constructie een gevarieerdere en expressievere indruk. Toch hebben ook deze

machines een herkenbare, beperkte stijl, want ze bestaan nu eenmaal uit een vaste

configuratie van semi-periodiek bewegende componenten.
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