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het niet dat dit werk een etnografische studie is.

Dit laatste roept nog een ander probleem op: dat van de scheiding tussen literaire

en wetenschappelijke taal die met de institutionalisering en disciplinering van de

wetenschap een vereiste werd. Helderheid en precisie werden de kenmerken van de

wetenschappelijke taal en met de ontwikkeling van de diverse vakgebieden

groeiden de terminologische discussies, het vakjargon en de -stijl, terwijl nieuwe

onderzoeksgebieden zelfs om een ‘nieuwe’ taal vroegen. De kloof die aldus tussen

literaire en wetenschappelijke taal is ontstaan is niet de enige. Hij loopt parallel met

de scheiding die tussen wetenschap en kunsten zelf is gelegd: de scheiding tussen

hoofd en hart, tussen verstand en gevoel, tussen kunde en kunst. Binnen de weten-

schap zelf dreigt deze zelfde scheiding de exacte wetenschappen tegenover de

geesteswetenschappen (en, in mindere mate weliswaar, de gedragswetenschappen)

te zetten, als zou het hier, zoals de natuurkundige en schrijver C.P. Snow in zijn

roemruchte rede The Two Cultures uit 1959 al beweerde, om twee elkaar uitsluitende

intellectuele activiteiten gaan waarvan de beoefenaars elkaars taal niet begrijpen,

onderling niet communiceren dan wel onverschillig tegenover elkaar staan. Zou

Snow gelijk krijgen nu het Westen steeds meer een op kennis gebaseerde samenle-

ving wordt en verder technologisch georiënteerd raakt?

Filosofische achtergrond Voor dit artikel legde ik aan vijf auteurs vragen voor over

hun literaire en wetenschappelijke activiteiten, hun dubbele identiteit en hun

omgang met en visies op taal. Mineke Schipper is hoogleraar Algemene

Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden, en schreef naast haar

wetenschappelijke publicaties twee romans: Conrads rivier (1994) en De zieleneters

(1998). Myriam Diocaretz is senior onderzoeker aan het European Centre for Digital

Communication, verbonden aan de Universiteit Maastricht, en auteur van enkele

dichtbundels in het Spaans, haar moedertaal: Que no se pueden decir (1982), IR

(1987), El Arco, la flecha, el blanco (1988) en La Galaxia de los Tiempos (1993). Fouad

Laroui is directeur van het Onderwijsinstituut Milieuvraagstukken van de Vrije

Universiteit te Amsterdam en schreef in het Frans een aantal romans en novellen

(onder meer Les Dents du topographe (1996), De quel amour blessé (1998), Méfiez-vous

des parachutistes (1999), ook in het Nederlands vertaald) en in het Nederlands een

dichtbundel en het essay Vreemdeling: aangenaam (2001). Joke J. Hermsen is

hoofdredacteur van Boekman en verbonden aan de Boekmanstichting,

kenniscentrum voor kunst en cultuurbeleid, en schreef naast haar proefschrift

Nomadisch narcisme (1993) en de essaybundel Heimwee naar de mens (2003) ook

twee romans: Het Dameoffer (1998) en Tweeduister (2001). Marjolijn Drenth,

columnist bij de Volkskrant onder de naam Marjolijn Februari, is als M. Februari

bekend van de roman De zonen van het uitzicht (1989) en schreef, samen met dit alter

ego, Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek (2000) dat tevens haar

proefschrift is.

Van deze auteurs is, op Laroui na, niemand afkomstig uit de exacte weten-

schappen: de meesten delen juist een literaire c.q. filosofische achtergrond, waar

traditioneel gezien de scheiding tussen wetenschap en literatuur niet zo groot en

het denken vaak zelfs literair is georiënteerd, zowel qua inhoud als qua stijl. De

keuze voor deze auteurs betekent echter niet dat de alfawetenschappers onder de

‘Als je in Amerika een

roman schrijft als

wetenschapper, dan mag

je die juichend op je cv

zetten, hier wordt het

niet tot de wetenschap

gerekend’

Academici die naast hun wetenschappelijke werk ook literaire teksten schrijven,

verwijzen vaak met weemoed naar de ‘renaissanceman’ en zijn nazaten, voor wie de

scheiding tussen wetenschap en de kunsten niet bestond: Leonardo da Vinci

verdiende de kost als schilder maar drukte zich ook uit als uitvinder; René Descartes

was naast filosoof ook wis- en natuurkundige en is door de kwaliteit van zijn

geschriften nu ook in de Franse literatuurgeschiedenissen terug te vinden. Goethe,

nog later, beschouwde zichzelf als wetenschapper. Zij konden hun nieuwsgierigheid,

verbeelding en creativiteit loslaten op een wereld die nog niet was opgedeeld in

vakgebieden met bijbehorende codes en waarin een ‘intellectueel’ nog kon ambi-

ëren alles te weten en alles te doen.

De geschiedenis van de wetenschap en de kunsten die, als gescheiden gebieden,

beide een proces van specialisering en disciplinering hebben ondergaan, heeft van

de wetenschapper annex literator anno nu een hybride wezen gemaakt dat nergens

thuishoort. Althans in de ogen van het publiek. Want terwijl de betreffende auteur

zijn of haar dubbele werkzaamheden min of meer als vanzelfsprekend ervaart, heeft

het literaire publiek vaak geen weet van de universitaire werkzaamheden van de

geliefde auteur, of ziet ze als een noodzakelijk kwaad omdat er nu eenmaal niet van

de pen geleefd kan worden, en beschouwen wetenschappers de literaire activiteiten

van hun collega als een hobby waarvoor ze vaak maar amper belangstelling kunnen

opbrengen. Ook op institutioneel niveau wordt deze scheiding in stand gehouden:

van wetenschappers wordt niet verwacht dat zij hun literaire producten vermelden

op de publicatielijst waarmee zij jaarlijks hun ‘output’ verantwoorden.

‘Als je in Amerika een roman schrijft als wetenschapper’, betreurt Mineke

Schipper, een van de ‘schrijvende’ wetenschappers die ik voor dit artikel heb geïn-

terviewd, ‘dan mag je die juichend op je cv zetten, hier wordt het niet tot de weten-

schap gerekend. De literaire kritiek vindt het ook een beetje te gek worden als je

allebei doet.’ Dit probleem lijkt trouwens een typisch Nederlands verschijnsel. Aan

universiteiten in de Verenigde Staten worden naast de gangbare studies ook creative

writing, drama en andere kunstzinnige vakken gedoceerd. En in Frankrijk excelleren

wetenschappers met studies en essays die literaire kwaliteiten hebben – zie bijvoor-

beeld, zoals Fouad Laroui zich herinnert, Claude Lévi-Strauss’ Tristes Tropiques, die

volgens een communiqué van de Prix Goncourt bekroond had moeten worden ware

104 Hybride wezens in gescheiden gebieden

Literatuur en wetenschap kunnen zich in één persoon verenigen,

maar het blijven twee onderscheiden gebieden. Vijf schrijvende

wetenschappers over hun dubbele identiteit, discipline versus

vrijheid, en hun omgang met de taal.
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‘Ik ben een erg analytisch

persoon: als er iets

gebeurt en ik begrijp het

niet, dan maak ik een

gedicht’

‘Ik zie het zelf niet zo als onderscheiden bezigheden’, stelt Marjolijn Drenth. ‘Je gaat

achter je nieuwsgierigheid aan, kijkt wat er te vinden is en dan beland je op verschil-

lende plekken. Het onderscheid heeft te maken met de geïnstitutionaliseerdheid

van dit soort terreinen.’ Voor Laroui was er eerst ‘de nieuwsgierigheid naar alles wat

om mij heen lag. Of je de wereld nou verkent door erover te lezen, wetenschappe-

lijke analyses te maken of door er verhalen over te schrijven, het valt samen in één

persoon.’ Diocaretz is tot de ontdekking gekomen dat ze schrijft als ze iets moet

begrijpen, wat aanleiding geeft tot een denken dat als proces de wetenschappelijke

analyse benadert. ‘Ik ben een erg analytisch persoon: als er iets gebeurt en ik

begrijp het niet, dan maak ik een gedicht.’

Joke Hermsen meent dat ze bij het schrijven van een filosofisch essay wel een

andere, realistischer houding ten opzichte van zowel de tekst als de werkelijkheid

aanneemt. ‘Ik denk dat Wittgenstein gelijk had toen hij stelde dat het de taak van de

filosofie is om de aangetroffen werkelijkheid, de status-quo, zo goed mogelijk te

analyseren, terwijl de schrijver toch eerder nog onontdekte werkelijkheden probeert

uit te vinden.’ Mineke Schipper ten slotte benadert het verschil tussen haar twee

activiteiten vanuit weer een ander perspectief: ‘Als wetenschapper ben je altijd

nieuwsgierig naar je object van wetenschap; je wordt ook nieuwsgierig hoe het is

om zo’n verhaal te schrijven. […] Ik begin het nu beter te begrijpen hoe schrijvers

het vaak onzin vinden wat wetenschappers over hen zeggen. Op die manier is er een

soort dialectiek tussen wat je als onderzoeker doet en wat je als schrijver ervaart. Je

ontleent er nieuwe inzichten aan, het is een verrijking van je mogelijkheden.’

Regels en de gemeenschap Ook al kunnen literatuur en wetenschap zich in één

persoon verenigen, het blijven twee onderscheiden gebieden. Voor Marjolijn

Drenth, die zich in haar proefschrift ook met wetenschapstheoretische kwesties

heeft beziggehouden, lijkt deze scheiding met het toenemen van specialisaties en

de stand van de wetenschap op dit moment ook wel terecht. Voor filosofie en vooral

wetenschapsfilosofie maakt zij echter een uitzondering, omdat deze tak van

wetenschap een voortdurende reflectie over wetenschap en kennis dient te zijn en

beducht moet zijn op wat verdergaande specialisatie aan informatie buitensluit – zie

bijvoorbeeld de ‘Bibliografie van Niet Gelezen Boeken’ waarmee zij haar proefschrift

completeert: ‘Als je je bewust wordt van het feit dat je voortdurend bij alles wat je

doet in de wetenschap informatie laat liggen, dan kom je dichter in de buurt van

andere velden van gegevens en ook dichter bij de kunst. Iemand die zelf door kunst

geïnspireerd wordt of met kunst leeft of af en toe naar kunst kijkt, moet beseffen

dat kunst ook deel uitmaakt van zijn innerlijk leven, dat hij geneigd is in de

wetenschap rigoureus ter zijde te schuiven.’ 

Andere auteurs beroepen zich meer op kwesties als methodologie en wetenschap-

pelijke discipline om het onderscheid tussen literatuur en wetenschap te duiden,

hoewel er altijd weer tegenvoorbeelden te vinden zijn. Het concept van de disci-

pline, dat trouwens ook binnen de traditionele kunsten wordt gehanteerd, eist dat

academici degenen zijn die bij uitstek gericht zijn op de literatuur of de kunsten – er

zijn legio tegenvoorbeelden te noemen. De keuze vormt evenmin een bevestiging

van Snows stelling over de onverenigbaarheid van intellectuele activiteiten, integen-

deel. De auteurs die hier aan het woord komen, blijken in hun wetenschappelijke

belangstelling hun specifieke vakgebied vaak te overschrijden: Joke Hermsen stapte

van de letteren over naar de filosofie, Fouad Laroui, die naast wis- en natuurkundige

econoom is, is ook gepassionneerd door de Saussuriaanse taalkunde en het structu-

ralisme, en Mineke Schippers vakgebied, de interculturele literatuurwetenschap,

gebruikt inzichten uit de antropologie. Myriam Diocaretz is van oorsprong litera-

tuurwetenschapper en maakte via de ICT de overstap naar ‘infonomics’ – en schreef

ondertussen een (nog ongepubliceerde) ‘poëtische thriller’ over het genoom, waar-

voor zij veel research verrichtte. Marjolijn Drenth, die rechtsfilosoof is maar ook

kunstgeschiedenis studeerde, koos voor de wetenschapstheoretische vragen in haar

proefschrift een economisch onderzoekskader en wisselde haar bevindingen af met

literaire fragmenten: ‘Als je het serieus meent met het onderzoeken van de relatie

tussen literatuur en wetenschap, moet je juist ook een wetenschapsgebied

opzoeken dat zich helemaal niet met literatuur bezighoudt.’

Multidimensionaal wezen Op de vraag wie er het eerst was: de wetenschapper of

de literator, komen de meeste auteurs met herinneringen uit hun kinderjaren. Fouad

Laroui was als kind altijd bezig met lezen en wilde schrijver worden. Myriam

Diocaretz moest sinds haar zevende gedichten van buiten leren, waardoor zij een

oor kreeg voor taal en de ‘singsong’ van een gedicht. Joke Hermsen schreef tot haar

zestiende onbekommerd haar schriften vol met verhalen, journaals en gedichten,

waar mede door toedoen van de studies Romanistiek en Literatuurwetenschap

vervolgens een tijdje flink de klad in kwam. Fouad Laroui ging omdat hij goed was in

bètavakken wis- en natuurkunde studeren, en werd in eerste instantie civiel

ingenieur – een personage dat in zijn eerste werk regelmatig terugkomt-, en

Hermsen ging weliswaar letteren studeren maar durfde pas op haar

drieëntwintigste, tijdens een voor haar belangrijk gebleken studiejaar in Parijs, ‘ver

weg van de Nederlandse letterenfaculteiten’ weer ‘naar hartelust op mijn

loodzware, maar niettemin in de trein meegesjouwde Olympus typemachine te

slaan’. Diocaretz ging ook letteren studeren maar slaagde erin te blijven schrijven:

na haar afstuderen maakte zij een productieve periode mee als universitair docent,

theaterrecensent, literair criticus én dichter en besloot een multidimensionaal

wezen te blijven om te voorkomen dat ze ziek zou worden. Marjolijn Drenth is

letterlijk begonnen te schrijven in de collegebanken: ‘Ik ben hartstochtelijk aan het

studeren geweest en mijn eerste roman is daar de neerslag van. Het is de

verwerking van wat ik allemaal had gezien onderweg.’ Mineke Schipper, die

jarenlang in Afrika woonde en doceerde, is weer via een andere weg tot het schrijven

van haar romans gekomen: ‘Bij mij was het zo dat ik heel lang mijn ervaringen uit

Afrika bij me had en als ik mensen erover vertelde, merkte hoe boeiend en belangrijk

het was dit ook met anderen te delen.’

Hoe verschillend deze auteurs ook met literatuur bezig zijn en hun schrijvers-

carrière positioneren ten opzichte van hun wetenschappelijke, ze zijn het met elkaar

eens dat er voor hen in principe geen verschil bestaat tussen hun twee activiteiten.
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‘Als je het serieus meent

met het onderzoeken van

de relatie tussen

literatuur en

wetenschap, moet je ook

een wetenschapsgebied

opzoeken dat zich niet

met literatuur

bezighoudt’
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‘Er is geen enkele

uitvinding in de

wetenschap die niet ook

iets te maken heeft met

intuïtie en verbeelding’

tieke verhalen dat achter ons ligt en als zodanig de toekomst voor ons uittekent,

waarin we vervolgens met veel verbeeldingskracht subtiele trillingen pogen aan te

brengen, die tot kleine veranderingen in de ervaring van de werkelijheid en daarmee

van het denken kunnen leiden.’ 

Vervelende metaforen Verbeelding en inspiratie worden vaak genoemd als

kenmerken waarop literaire activiteiten onderscheiden kunnen worden van

wetenschappelijke, maar, zoals Laroui stelt, ‘er is geen enkele uitvinding in de

wetenschap die niet ook iets te maken heeft met intuïtie en verbeelding’. En hij

geeft het voorbeeld van Einstein, die op het spoor van de relativiteitstheorie kwam

nadat hij zich maandenlang tijdens wandelingen in de Zwitserse bergen vragen had

gesteld als hoe de wereld eruit zou zien als we op een lichtgolf zouden kunnen

rijden. Joke Hermsen geeft liever een voorbeeld uit haar eigen schrijfpraktijk: ‘De

meeste filosofische essays heb ik op uitnodiging geschreven, voor tijdschriften,

symposia, gastcolleges. Met literair werk gaat dat anders. Er zijn periodes waarin ik

als een bezetene schrijf, en dan weer maanden niet, maar ik schrijf altijd uit mezelf,

niet omdat iemand me dat vraagt. Dat is een wonderbaarlijke kant van het schrijven.

Je zet je zo sterk en met zoveel hartstocht in voor iets waar niemand om gevraagd

heeft, waar mogelijk niemand op zit te wachten. Daarom vergt het steeds opnieuw

moed om door te gaan; maar als het lukt, krijg je er de grootst mogelijke vrijheid

voor terug.’

Verschillen literair en wetenschappelijk schrijven dan vooral op het punt van taal

en taalgebruik? Immers, zoals Diocaretz zich herinnert, het wetenschappelijke

vertoog houdt zich meer bezig met inhoudelijke kwesties, dus met de wat-vraag,

terwijl de literatuur de nadruk legt op het hoe, dus op de taal. Laroui vat het onder-

scheid als volgt samen: ‘Sinds Descartes heeft de wetenschap een programma: je

meester maken van de natuur. Literatuur kent dit programma niet, het wil geen

meester worden van de wereld, maar wil iets toevoegen, iets wat uniek is: jouw

manier om over de natuur, de wereld te praten. Dit zijn twee totaal verschillende

programma’s. Het is dus niet verbazingwekkend dat er twee talen zijn […]. De taal

van de literatuur is die van de betovering: ik zal je nog iets anders laten zien. De

wetenschap houdt zich bezig met onttovering.’ Heeft wetenschappelijke taal

daarom de reputatie dor en ontoegankelijk te zijn? 

Feit is dat wetenschappers zich juist steeds vaker van artistieke procédés bedienen

om hun hypothesen te bekrachtigen of om een gedachte helder te verwoorden. Het

is bijna vanzelfsprekend dat wetenschappers retorische technieken inzetten: in hun

vakgebied gaat het om het debat en om het overtuigen. Laroui: ‘De beste boeken

over economie zijn opgesteld volgens de kunst van de retorica. Als je Keynes’

General Theory leest, merk je dat veel dingen niet kloppen, dat er een onsamenhan-

gend verhaal wordt verteld, maar dat het wel mooi en overtuigend is geschreven.

Het kan ook niet anders, want er zijn maar drie of vier conflictueuze verklaringen

voor alles wat er gebeurt en uiteindelijk komt zo’n boek neer op een debat, waar de

debater moet winnen.’ 

Om een idee helder te verwoorden wordt de metafoor, toch een literaire techniek

bij uitstek, veelvuldig gebruikt. Laroui, die in zijn literaire schrijven nooit metaforen

zou gebruiken, weet dat ze in de wetenschap heel krachtig kunnen zijn: ‘De essentie

‘Als schrijver mag 

ik gerust allerlei

proefballonnetjes

oplaten, zonder dat 

ik me daarvoor bij 

een wetenschappelijke

commissie hoef te

verantwoorden’

degene die zich binnen een bepaald wetenschappelijk of kunstzinnig gebied wil situ-

eren, zich moet ‘gedragen’ volgens het daar geldende paradigma met zijn

concepten en vertogen. Diocaretz: ‘Als ik als literair criticus poëzie analyseer, kan ik

zelfs mijn eigen poëzie analyseren, als ik me maar uitdruk in de taal van de literaire

kritiek met zijn concepten en vertogen. Dat betekent niet dat er geen liefde en

gevoel in zit, deze worden alleen niet uitgedrukt. En het wordt ook niet van me

verwacht. Ik kan zelfs creatief zijn in mijn kritische discours en nieuwe concepten

ontwikkelen, zolang ik me maar gedraag en het discours en de stijl van mijn disci-

pline in acht neem.’ Fouad Laroui gelooft heilig in de uitkomst van het debat dat

Popper, Kuhn en Feyerabend in de vorige eeuw hebben gevoerd over wat weten-

schap is en wat geen wetenschap is. ‘Maar alle vragen die de wetenschap zich stelt

worden ook door de literatuur gesteld. De vraag die Balzac zich heeft gesteld in de

Comédie humaine – wat is de drijfveer van de mensen – kun je ook wetenschappelijk

bekijken. Het enige verschil is dat de schrijver kan doen alsof hij God is, hij hoeft

geen verantwoording af te leggen. De wetenschapper heeft te maken met regels en

met de gemeenschap van andere wetenschappers die de regels stellen en volgens

die regels werken.’

Joke Hermsen stelt het onderscheid tussen literatuur en wetenschap weer sterker:

‘Heidegger schreef bijvoorbeeld dat het kunstwerk als een vlag is die de grond

markeert die er voor de waarheid zojuist is bij veroverd. De wetenschap gaat vervol-

gens de precieze details van zo’n door de kunst opengelegd waarheidsdomein

invullen. Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar toch geloof ik wel dat de

kunst in die zin een soort avant-gardetroep van de wetenschap kan zijn. Als schrijver

mag ik gerust allerlei proefballonnetjes oplaten, zonder dat ik me daarvoor bij een

wetenschappelijke commissie hoef te verantwoorden. De kracht van de kunst

schuilt in deze vrijheid om te experimenteren; alle kunst is uitvinding, ontwerp,

verbeelding.’

Tegenover de wetenschappelijke discipline staat de literaire vrijheid. Mineke

Schipper: ‘In een roman moeten de dingen uit elkaar volgen, je hoeft niets uit te

leggen. In de wetenschap moet je elke stap verantwoorden en voetnoten

toevoegen.’ Toch is die vrijheid ook weer beperkt. Het wetenschappelijke adagium

dat je altijd voortbouwt op wat anderen al hebben gedaan geldt ook voor de lite-

rator. Diocaretz: ‘Mijn literaire schrijven is gebonden aan wat al is geschreven, mijn

grenzen zijn bepaald door wat vóór mij is geschreven. Maar als je je daar bewust van

bent, ben je volledig vrij.’ Dat wat al geschreven is zijn niet alleen de literaire voor-

gangers die een auteur moet lezen om te voorkomen dat hij ‘het wiel weer gaat

uitvinden qua stijl en techniek of een verhaal vertelt dat al veel interessanter is

gebracht’ (Laroui). Ook de taal zelf en het besef dat woorden altijd al eerder zijn

gebruikt, kunnen de dichterlijke vrijheid intomen. Joke Hermsen stelt dat zij soms

wel wat ‘argelozer’ de wereld tegemoet zou willen treden, zoals ze dat sommige

dichters ziet doen. ‘Ik bedoel dan met name de meer performance achtige dichters,

die zo onbevangen met de taal aan de haal gaan, zonder zich erg druk over bete-

kenis en inhoud te maken, alsof de taal een groot feest is, waar het vooral om de

fraaie woordspelingen, genotsvolle klankrijmen en lekkere loopjes gaat. Ik kan

helaas niet zo lekker met taal in de weer zijn. Daarvoor wantrouw ik de woorden te

veel. Taal is voor mij geschiedenis, het geheel aan mythen, sagen, culturele en poli-
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‘De taal van de literatuur

is die van de betovering:

ik zal je nog iets anders

laten zien. De

wetenschap houdt zich

bezig met ont-tovering’

van de wereld is isomorfisme: het feit dat je overal ter wereld dezelfde structuren

herkent. Met een metafoor poneer je tussen twee dingen zo’n zelfde structuur. In de

wetenschap kunnen metaforen dus een manier zijn om iets te verklaren, maar in

mijn literaire teksten vind ik ze vervelend, omdat ik zo duidelijk mogelijk wil zijn.’

Toch is de wetenschappelijk gebruikte metafoor niet dezelfde als de literaire; de

functie is anders. Diocaretz: ‘In de wetenschap gebruiken we metaforen omdat we

niets anders hebben om iets te benoemen. In mijn creatieve werk gebruik ik ze om

mijn visie uit te drukken.’

Voor wie vreest dat literaire technieken afdoen aan de wetenschappelijkheid van

een tekst, stelt Marjolijn Drenth dat deze niet per se een aantasting van de waar-

heidsclaim impliceren. Literaire procédés kunnen ideeën aanschouwelijk maken of

helderder stellen: ‘Ik zie het zelfs juristen in de arresten van de Hoge Raad doen.

Daar wordt soms flink literair geschreven en dat is begrijpelijk. Het maakt het juri-

disch oordeel begrijpelijk voor iedereen.’ Literair schrijven is vaak ook beter geschikt

om iets onbenaderbaars of iets mysterieus invoelbaar te maken dan een artikel te

eindigen met de zin: ‘Hier moet nog veel onderzoek naar worden verricht.’

Inmiddels is voor Marjolijn Drenth de essayistiek, het ‘zoekend’ schrijven, een

geschikter medium gebleken dan het stellige, wetenschappelijke schrijven. Voor

Joke Hermsen hebben de verschillen in stijl vooral te maken met een verschillende

houding ten opzichte van de werkelijkheid: ‘Een filosofisch essay of wetenschappe-

lijk gesteld artikel is toch vaak een betoog dat de lezer van een bepaalde waarheid of

inzicht wil overtuigen. Soms wil men dat zelfs zo graag, dat andere perspectieven

onherroepelijk verhuld worden. In een literaire tekst richt ik mij niet zozeer op iets

als de waarheid, maar probeer ik eerder door het aanscherpen van een bepaalde,

misschien wat ongebruikelijke focus een ander accent aan te brengen, een onver-

wacht perspectief bloot te leggen.’ Overtuigen of aanschouwelijk maken: de verwij-

zing naar retorica en metafoor is hier impliciet.

Hoewel schrijvers er tegenwoordig niet meer op hoeven te rekenen de renais-

sance-idealen te kunnen verwezenlijken, is het met Snows stelling niet zo’n vaart

gelopen. Wetenschap en kunst, exacte wetenschappen en geesteswetenschappen

zijn niet van elkaar vervreemd geraakt en spreken vaak dezelfde taal, hoewel ze

verschillende doelstellingen zijn blijven houden. Mogelijk gaan we dankzij de nieuwe

technologieën zelfs een integratie van kunst en wetenschap tegemoet, voorspelt

Diocaretz. De wetenschappelijke revolutie die in de twintigste eeuw plaatsvond,

heeft immers een nieuw paradigma gecreëerd waar wetenschap en kunst beide

worden gezien als manieren van verbeelden en experimenteren. Maar dit is uiteraard

weer een ander verhaal.

Christa Stevens is romaniste 
en redacteur bij Amsterdam 
University Press.
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wat hij zelf ook niet precies begrijpt – en dat, in

de onnavolgbare logica van deze schrijver,

misschien daarom wel waar is. 

Nu is het algemeen bekend dat geen enkele

grote wetenschappelijke uitvinding uitsluitend

logisch totstandkomt, maar dat de uitvinder

altijd op basis van gedegen onderzoek toch een

sprongetje in het ongewisse moet maken voor-

aleer bij iets nieuws of vooralsnog ongehoords

uit (of aan) te komen. Gewone stervelingen

zouden zoiets een sprongetje in de verbeelding

noemen.

Het frappante bij Mulisch is dat hij deze

evidente correspondentie tussen wetenschap en

kunst niet respecteert maar annexeert. Zijn

wetenschapper in De procedure weet veel en kan

iets, in zijn persoonlijk leven is er echter van alles

mis. Dat nu is een flauw cliché; vakidioten zijn

keien in hun vak, maar lopen (daardoor, is de

onderliggende verdachtmaking) de aansluiting

met ‘het leven’ mis. 

In De procedure mag er maar één de overwin-

naar zijn: de tovenaar die het boek heeft

geschreven dat wij in handen hebben. Alleen is

dat in dit geval een zelfverklaard magiër die

suggereert alles aan te durven pakken, terwijl hij

de facto buiten en boven de materie blijft

toekijken. Zijn roman is geen onderzoek, maar

een langgerekt uittellen van zijn eigen winst, die

voor hem al van meet af aan vaststaat.

In weinig romans van de laatste periode komt

zo veel exacte wetenschap aan de orde als in De

procedure. Op pagina 16 hoopt Mulisch zelfs dat

de ‘onreine meelezers’ die een lekker verhaaltje

willen, reeds daar zijn afgeschrikt door het

parmantig strooien met formules over ‘de

Schepping’. Opgepast: hier spreekt een schrijver

De scheikundige Victor Werker is een vermaard

microbioloog geworden, die uit anorganische

materie een primitief organisme heeft gefabri-

ceerd: de ‘eobiont’. Hij maakt, eenvoudig

gezegd, leven uit klei, dat bestaat uit microsco-

pische kristallen, het begin van DNA. 

Van Cambridge University Press heeft Werker

het verzoek gekregen een boek te schrijven over

zijn uitvinding. ‘De kleinste wezens die wij

kennen, behoren tot de extremofiele Archaea.

Hun DNA bestaat nog steeds uit zo’n zeshon-

derdduizend letters, verdeeld over zo’n vijfhon-

derd genen, die voor eiwitten coderen. Dat is

altijd nog een roman van driehonderd pagina’s’,

merkt de microbioloog op. 

Rare vergelijking voor een wetenschapper. Ik

denk dat zo iemand in plaats van ‘roman’ eerder

‘studie’ zou zeggen. Maar Victor Werker is dan

ook een personage, hij figureert in De procedure

(1998) van Harry Mulisch. En laat dat nu een

roman zijn van… driehonderd pagina’s. 

Werker is een grote in zijn vak, maar zijn

vriendin is bij hem weggelopen, hun kind is dood

ter wereld gekomen, en aan het eind van het

boek vindt Werker zelf de dood. Tel uit je winst. 

Met andere woorden: deze wetenschapper

wordt gebruikt door een schrijver die zichzelf als

de oppertranscendentist opvoert. Díé heeft nog

weet van mythe en magie, en kan datgene tot

stand brengen waarvan zijn bèta-academicus

slechts mag dromen voordat hij het loodje legt:

dode materie bezielen. 

Een schrijver is God en vrouw tegelijk (en dus

wezenlijk méér, want hun optelsom), immers hij

schept en baart waar je bij staat, terwijl je mond

hoort open te vallen. Mulisch beweert dikwijls

dat een echte schrijver iets raadselachtigs doet

De DNA-roman als potentieel avontuur
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