
87

Boekman 58/59   2004 Column Petran Kockelkoren

Literatuur
Antliff, M. (2001) Cubism and culture. Londen:

Thames & Hudson.

Bergson, H. (1989) Inleiding tot de metafysica.

Amsterdam: Boom.

Bodanis, D. (2001) E=mc2. De biografie van een

formule die de wereld veranderde. Amsterdam:

Ambo/Anthos.

Cottington, D. (1998) Cubism. Londen: Tate

Gallery.

Kolakowski, L. (1985) Bergson. Kampen:

Klement/Pelckmans.

Laporte, P.M. (1948) ‘The space-time concept in

the work of Picasso’. In: Magazine of art, jrg. 8, nr 50.

Ortega y Gasset, J. (1934) ‘Geloven en denken’. In:

Zelfinkeer en verbijstering. Den Haag: Leopold.

Ortega y Gasset, J. (1964) De taak van onze tijd.

Den Haag: Leopold.

Russell, B. (1946) History of Western Philosophy.

Londen: Allen and Unwin.

Einstein noemde

wetenschappelijke

begrippen en wetten

‘vrije scheppingen van de

menselijke geest die niet

eenduidig door de reële

werkelijkheid bepaald

zijn’

wetenschappelijke begrippen en wetten ‘vrije scheppingen van de menselijke geest

die niet eenduidig door de reële werkelijkheid bepaald zijn’. De door wetenschap-

pers bedachte coördinatenstelsels en bewegingstoestanden waren volgens hem

abstracties die in de natuur niet voorkwamen.

De voortschrijdende eeuw Bergsons rol in de opstand tegen de rede wordt

tegenwoordig door vrijwel alle na hem komende filosofen gemarginaliseerd.

Bertrand Russell gaat in zijn befaamde werk History of Western Philosophy zelfs zo ver

om het ‘durée’-concept als volstrekt irrationeel te diskwalificeren. Zonder de

volgens hem vooral praktische functie van de ratio te willen ontkennen, stelde

Bergson echter dat het in de eerste plaats de intuïtie is die aan de basis staat van

nieuwe, creatieve inzichten in de wetenschap en de kunst. Hij verleidde en

overtuigde daarmee de intellectuelen, de schrijvers, de dichters en de kubisten

onder zijn tijdgenoten, maar zijn gedachtegoed bleek uiteindelijk niet bestand

tegen de grillige nukken van de voortschrijdende eeuw. Na zijn dood in 1941 raakte

Bergson vrijwel volledig in de vergetelheid, al schijnen jonge Franse

filosofiestudenten hem nog volop te (moeten) lezen.

Einsteins opvattingen leefden wel voort. Ze stonden aan de basis van de atoom-

theorie en kwantummechanica en veranderden het aanzien van de werkelijkheid

ingrijpend. De morele en esthetische implicaties van een uit zijn theorie af te leiden

perspectivistisch wereldbeeld drongen (nog) niet door tot het culturele en intellec-

tuele krachtenveld.

Anno 2004 torent de ratio nog altijd hoog en cultureel-maatschappelijk ver

verheven boven de kunst. En eigenlijk eindigde de vorige eeuw dan ook in 1914. Veel

kubisten trokken ten strijde, sommigen van hen sneuvelden, anderen raakten

gewond of vergaand gedesillusioneerd. Picasso en Braque ‘zagen’ elkaar nooit meer

en het kubisme verloor zijn glans en zeggingskracht. Wetenschap en kunst deelden

slechts gedurende een kort maar gedenkwaardig tijdsbestek dezelfde grondhou-

ding, dezelfde liefde voor het creatieve vermogen van de mens en dezelfde ideeën

over tijd, ruimte en de relatie tussen deze beide grondbegrippen van de fysica en de

schilderkunst.

François Stienen is essayist.
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metende empiricus. Hij verschoof de context

waarin hij zijn verbeeldingskracht liet gelden

naar de kunst. Maar in die wereld ging hij ten

slotte toch te werk als een nauwkeurig empi-

ricus. Hij werd de geestelijk vader van verschil-

lende generaties strandlopers van pvc, giganti-

sche sauriërs die zijn uitgedost met

windvangende rugkammen en zijvinnen. Wat uit

zichzelf beweegt, dichten we gemakkelijk een

eigen leven toe. Om de metershoge beesten op

de wind te laten lopen zijn lichte materialen

noodzakelijk. Pvc werd verhit en gebogen tot

uitgekiende gewrichten. Om de meest wrijvings-

loze beweging te vinden voerde Theo Jansen

langdurige computersimulaties uit. Die brachten

de dieren in een onderlinge evolutiestrijd waarin

de beste overwonnen. Ook in het ‘echt’ moest

de nodige problemen het hoofd worden

geboden. Hele generaties strandlopers zijn

uitgestorven – gebleekte skeletdelen verweren

nu nog op het strand – omdat het pvc tijdens de

buiging te veel werd verhit en op termijn bros

werd. Op zijn evolutionaire tijdsbalk onder-

scheidt Jansen de perioden ‘pregluton, gluton

(plakband), chorda (sjorverbinding), calidum

(heet), tepideem (lauw), lignatum (hout),

vaporum (stoom)’. Elk van deze periodes bracht

eigen kenmerkende geslachten voort. 

Jansen vertrekt iedere dag als wetenschapper

naar zijn laboratorium om zich daar te wijden

aan minutieus onderzoek dat periodiek buiten

wordt getest. Bootst Jansen slechts wetenschap-

pelijk onderzoek na of verricht hij het te goeder

trouw volgens de geijkte canons? Ik meen het

laatste, want er worden wel degelijk strenge

functionele eisen gesteld aan zijn schepselen en

de techniek kan in dat opzicht falen. Anders dan

Vereist een technische uitvinding iets anders dan

artistieke inspiratie of putten ingenieur en

kunstenaar uit dezelfde bron en bepaalt alleen

de context het verschil tussen beiden? Bij gebrek

aan enig idee over wat de bron zou moeten zijn

waar de inspiratie telkens vandaan komt, en

zonder een beroep te willen doen op loze holisti-

sche kreten, wil ik me beperken tot het

uitspinnen van voorbeelden van mensen die

beide zijn: kunstenaar én ingenieur.

Om de overeenkomsten en verschillen tussen

kunst en techniek in kaart te brengen, heeft

Witteveen + Bos Raadgevend Ingenieurs BV een

jaarlijks uit te reiken landelijke prijs op het raak-

vlak van Kunst en Techniek ingesteld. De prijs

omvat een geldbedrag plus boekpublicatie inclu-

sief geluid/beeldschijfje om het werk van de

uitverkoren kunstenaar onder de aandacht te

brengen. Een onafhankelijke jury – bestaande uit

Cornel Bierens, Sacha Bronwasser en mijzelf als

voorzitter – draagt de kandidaat voor en zorgt

voor tekst en uitleg. In 2002 viel de eer te beurt

aan Theo Jansen, voor diens oeuvre van giganti-

sche door de wind voortbewogen strandbeesten

van pvc-buis. In 2003 werd Felix Hess gehuldigd

voor zijn grensverleggende uitbreidingen van de

menselijke zintuigen, teweeggebracht door

simpele techniekjes. Ik wil beide laureaten kort

aan u voorstellen omdat zij – ieder langs eigen

weg – kunst en techniek op geslaagde wijze

weten te verenigen.

Gedurende twaalf jaar al werkt Theo Jansen

aan een groeiende populatie bewegende strand-

beesten of ‘Animari’. Theo Jansen koos aanvan-

kelijk voor een studie technische natuurkunde in

Delft. Maar in die keuze stond hij dichter bij de

fantasievolle uitvinder dan bij de tellende en

Het haasje-over van kunst en techniek
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trommelvliezen. Felix Hess vangt hun pulsen op

en verbindt ze, via een door een batterijtje

aangedreven versterkertje, met een kraakplaatje.

Of hij koppelt ze door naar een lichtbron, zoals

een grote Japanse lantaarn. Klappende deuren

bij de buren, voorbijrijdende auto’s, alles deint

door zijn huis heen in licht- en geluidsgolven.

Dat is op zichzelf al wonderlijk genoeg, maar in

een volgende stap nam Hess gedurende twintig

dagen deze geluiden op om ze vervolgens drie-

honderdzestig maal gecomprimeerd weer af te

spelen: een dag duurt dan zes minuten. Bij

beluistering hoor je de pieken en dalen van

massaal ontwaken, opstarten en naar het werk

gaan, huiswaarts keren en slapen gaan, maar je

hoort ook nog iets anders: een zoemende

geluidsgolf in de achtergrond. Dat bleken, toen

Hess navraag deed bij het KNMI, de echo’s van

metershoge staande golven in de oceaan bij

IJsland, die worden teweeggebracht door het

neerwaartse effect van hogedrukgebieden op de

zee. Voor geluiden van zulk een reusachtige tijd-

spanne zijn onze oren niet toegerust. De omrin-

gende oceaan laat van duizenden kilometer ver

de ruiten gonzen in ieders rijtjeshuis. En de

simpelste techniek kan onze zintuigen binnen

dat bereik brengen. Wat zegt dat over techniek?

Felix Hess maakt gebruik van afgekeurde

microfoontjes. Voor commercieel gebruik zijn

dergelijke instrumenten gestandaardiseerd en

uitgebalanceerd tussen precies gedefinieerde

boven- en ondergrenzen. Hess moet juist labiele

sensoren hebben, die men technisch inferieur

acht. Maar pas door de bevrijding van techniek

uit het keurslijf van economische toepassingen

wordt duidelijk hoe sensitief aan zichzelf overge-

laten techniek kan zijn. Hess spreekt van ‘gevoe-

lige materie’. Toch verbindt hij geen holistische

speculaties aan de zeggingskracht van zijn tech-

nische voelsprieten. Daar blijft hij te veel weten-

schapper voor. 

Technici hebben zich intussen te lang laten

gebruikelijk staat zijn wetenschappelijke arbeid

echter uitsluitend in dienst van het verwekken

van schoonheid als zintuiglijke kwaliteit.

Techniek werd in de twintigste eeuw vaak

gedemoniseerd. Techniek zou het leven onder

het regime van getal en maat brengen. De

wereld wordt zodoende tot het kwantitatieve

gereduceerd, geobjectiveerd en op afstand

geplaatst. Achter dubbele beglazing op gelijk-

matige temperatuur gehouden, vervreemden wij

mensen van de rijkdom van onze zintuigen. Dat

dat fabeltjes zijn, of dat zulke vervreemding als

ze zich voordoet niet inherent is aan techniek,

bewijst het werk van Felix Hess.

Felix Hess promoveerde als natuurkundige op

een proefschrift over de vlucht van de boeme-

rang. Ook toen al had zijn onderzoek beeldende

kwaliteit, want hij bevestigde minuscule lichtjes

op de uiteinden van de boemerang en fotogra-

feerde de vlucht ervan bij invallende duisternis in

stereo, zodat bij terugblik in de kijker lichtsculp-

turen worden voorgetoverd die ook nog weten-

schappelijk verhelderend zijn. Daarna vertrok hij

naar Australië, waar hij in de ban kwam van

kikkerkoren. Hij legde het vraag-en-antwoord-

spel van de elkaar het hof makende kikkers vast

op band, maar was bij het afspelen teleurgesteld

over het verlies van de bijna onnaspeurlijke

invloed van de eigen aanwezigheid in het

concert. Bij het minste gerucht zwijgen de

kikkers immers, om pas geleidelijk hun lokroepen

her en der te hervatten. Felix Hess vervaardigde

uiterst simpele geluidsdoosjes die het kikkercon-

cert in al zijn willekeur tot leven wekken. Centrale

regulatie ontbreekt; het vraag-en-antwoordspel

ontstaat spontaan uit de samenspraak van de

afzonderlijke techniekjes. Voorwaarde is wel een

absolute stilte van de kant van de aanwezigen.

Indrukwekkend is ook zijn latere werk, dat

luchtdrukfluctuaties registreert en omzet in

geluid of licht. We realiseren ons dat doorgaans

niet, maar de ruiten in onze huizen zijn enorme
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ringeloren door de exclusieve focus op toepas-

singen en het strenge programma van eisen

waartoe dat leidt. Zowel Jansen als Hess doen

‘beeldend onderzoek’. Voor beiden geldt dat het

verschil tussen kunst en techniek vooral een

kwestie is van context. Kunstenaars en inge-

nieurs doen in gevoeligheid niet voor elkaar

onder maar stellen hun werk in dienst van een

verschillend ontwerpideaal: de schoonheid van

de ontketende zintuigen versus het nuttig

harnassen van energie en materiaal. Maar om het

ene te kunnen doen is het andere een voor-

waarde. Kunst en techniek gebruiken elkaar

noodzakelijkerwijs als afzetpunt voor hun haasje-

over.

Petran Kockelkoren is aangesteld op de bijzondere
leerstoel Kunst en Technologie van de Afdeling
Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. Daarnaast is
hij als lector Kunst en Technologie verbonden aan
ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten.
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