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Tot en met 7 maart vond in het Leidse wetenschapsmuseum Naturalis een tentoon-

stelling plaats onder de titel Wetenschappelijke illustraties: kunst of wetenschap? Wie

de moeite neemt op de website van het museum het missionstatement van deze

tentoonstelling na te lezen, stuit op de volgende onthutsende zinnen:

‘Wetenschappelijke illustraties spelen al eeuwen een belangrijke rol in de totstand-

koming en verspreiding van wetenschappelijke kennis. Ze zijn niet alleen letterlijk –

illustratief bij het onderzoek, maar helpen ook in het onderzoek bij het verkrijgen

van inzicht in het onderwerp. Natuurlijk mag ook de esthetische waarde veel

illustraties zijn een genot om naar te kijken en het ambachtelijke aspect niet worden

vergeten. Kortom: het is een vak apart.’ 

De zinnen zijn niet alleen onthutsend vanwege het slordige taalgebruik en de

kleutertoon, maar vooral ook vanwege de inhoud. Het is moeilijk voor te stellen – of

misschien is het beter om te zeggen: ik kan mij moeilijk voorstellen – dat er nog

medewerkers van een wetenschapsmuseum bestaan die dit soort aperte onzin

durven op te schrijven. Uit deze zinnen spreekt een nogal verouderde opvatting van

wetenschap en de historische ontwikkelingen in wetenschap, en van de relatie

tussen wetenschap en kunst. Dat blijkt ook uit de titel van de tentoonstelling

Wetenschappelijke illustraties: kunst of wetenschap?, waarin het vraagteken nauwelijks

een functie heeft. Door de illustraties bij voorbaat wetenschappelijk te noemen ‘zijn’

ze uiteraard wetenschap, maar de tekst op de website verklaart op geruststellende

toon: ‘Wetenschappelijke tekeningen zijn ook gewoon mooi: soms zijn het echte

kunstwerken.’ Tja!? Uit deze opmerking wordt niet duidelijk wanneer een ‘gewoon

mooie’ wetenschappelijke tekening géén kunst is of wat nu eigenlijk precies een ‘echt

kunstwerk’ is. Wat in deze opmerking wel duidelijk naar voren komt is dat de schrijver

een hiërarchische relatie tussen wetenschap en kunst veronderstelt. We mogen een

wetenschappelijke tekening wel mooi vinden (en dus als kunstwerk beschouwen),

maar uiteindelijk gaat het daar niet om: de wetenschap heeft het primaat.

Het is misschien wat makkelijk en nauwelijks relevant om de Naturalis-websitetek-

sten zo onder de loep te nemen; het zijn teksten gericht op een algemeen publiek

waarvan Naturalis blijkbaar geen hoge pet op heeft. We zouden echter de teksten
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daarentegen geeft volgens hem uitdrukking aan een subjectief bezielde werkelijk-

heid.

Kunstenaars moeten zich daarom ook niet in het wetenschappelijke keurslijf laten

drukken en het behalen van een doctorsgraad nastreven, vindt Paul Dikker. Met die

stellingname snijdt hij de actuele discussie binnen het kunstonderwijs aan, die in dit

nummer door velen wordt opgepakt. ‘In de universiteit triomfeert een manier van

denken die ook buiten de eigen muren steeds dominanter wordt normering, format-

tering en kwantificering zijn de pijlers van dit model,’ is de mening van de directeur

van de Jan van Eyck Academie, Koen Brams. Een model dat nu ook de academies

binnendringt, omdat daar de veelbesproken, universitaire BaMa-structuur wordt

ingevoerd. Omdat kunstacademies willen profiteren van het geld dat gemoeid is

met het aanbieden van een derde fase, zullen kunstenaars binnenkort dus ook

kunnen promoveren. Maar hoe? En waarop? En wat heeft deze verwetenschappelij-

king van de kunst eigenlijk voor zin? 

Henk Borgdorff berijdt in dezen de gulden middenweg. Hij vindt dat de in kunst

belichaamde kennis van een andere orde is dan reguliere wetenschappelijke kennis.

Dat neemt niet weg dat zowel kunst als wetenschap een even belangrijke bijdrage

aan de cultuur leveren. Om die reden moet ‘de structurele financiering van onder-

zoek in kunstonderwijs worden verruimd en op gelijke hoogte worden gebracht met

die in het wetenschappelijk onderwijs’. 

Borgdorff is eveneens van mening dat het tijd wordt dat de KNAW haar oude naam

weer terugkrijgt: het Koninklijk Nederlands Instituut voor Wetenschap, Letteren en

Schoone kunsten. Aan die wens komt Pim Levelt, president van de KNAW, in dit

nummer al enigszins tegemoet. De KNAW werkt hard aan de oprichting van een

Commissie Wetenschap en Kunst, die het contact tussen wetenschappers en

kunstenaars moet gaan bevorderen. 

Dat is heel lovenswaardig, maar neemt volgens Robbert Dijkgraaf – hoogleraar

mathematische fysica en voormalig student aan de Rietveld Academie – niet weg

dat ‘kunstenaars en wetenschappers beiden een eenzame weg naar vernieuwing

moeten afleggen’. Daar weten de overige hybride wezens die dit jubileumnummer

bevolken, van de dichtende bioloog Leo Vroman, de beeldende astrofysicus Vincent

Icke tot aan de schrijvende rechtsfiloosof M. Februari, ongetwijfeld ook alles van.

Maar zolang we hen dubbeltalent blijven noemen zijn kunst en wetenschap elkaar

wel dicht genaderd, maar blijft de grens ertussen, hoe diffuus ook, in stand.
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God is. Of om het iets scherper te formuleren: er bestaan geen vroeg-moderne

anatomische tekeningen die ‘pure’ anatomische kennis presenteren als onderdeel

van een proces van lineaire wetenschappelijke vooruitgang waarin steeds meer en

betere anatomische kennis beschikbaar komt, zodat er uiteindelijk een transparant

menselijk lichaam ontstaat. Wetenschap, technologie, kunst, religie en filosofie zijn

in hun historische ontwikkeling altijd als in een onontwarbare kluwen met elkaar

verbonden. Zo heeft bijvoorbeeld James McAllister laten zien hoe de keuze tussen

concurrerende wetenschappelijke theorieën in verleden en heden vaak wordt

gemaakt op grond van contemporaine esthetische conventies.

Primaat van het zien Het presenteren en verduidelijken van ideeën en concepten

door middel van een beeld was al in middeleeuwse natuurfilosofische traktaten zeer

gebruikelijk. Als in de veertiende eeuw het menselijk lichaam weer wordt geopend

voor anatomische ontledingen – een praktijk die ruim tweeduizend jaar niet was

beoefend – wordt de middeleeuwse praktijk van afbeelden toegepast om de nieuwe

anatomische kennis vast te leggen. Het is met name Leonardo da Vinci (1452-1519)

die het gebruik van de tekening als onderdeel van anatomisch onderzoek tot zeer

grote hoogte heeft gebracht en ook op theoretisch niveau heeft overdacht.

Aan Leonardo’s anatomische onderzoekingen en tekeningen liggen enkele belang-

rijke vooronderstellingen ten grondslag. Het is om te beginnen Leonardo’s vaste

overtuiging dat het oog het belangrijkste zintuig is waarmee we kennis van de

wereld kunnen opdoen – het primaat van het zien. Zo schrijft Leonardo omstreeks

1492: ‘Het oog, dat men het venster van de ziel noemt, is de voornaamste weg waar-

langs het sensorium rijkelijker en heerlijker de oneindige werken der natuur kan

beschouwen.’

Een ander belangrijk punt dat Leonardo voortdurend aanroert is dat een zintuig-

lijke waarneming als het zien zich maar zeer ten dele laat uitdrukken in woorden.

Daarmee beweert hij twee dingen. Ten eerste: hij kan door te wijzen op de onover-

brugbare kloof tussen een visuele waarneming en de beschrijving ervan in woorden

aantonen dat als we toch iets in de greep willen krijgen van wat we zien, we een

afbeelding moeten maken. In een afbeelding, een tekening of een schilderij, kan

veel meer worden getoond van wat we hebben gezien dan we ooit in woorden

kunnen beschrijven. Zo schrijft hij over de dichter: ‘Je pen [is] al leeg […] voordat je

volledig hebt beschreven wat de schilder onmiddellijk weergeeft met zijn weten-

schap. En je tong zal gehinderd worden door dorst en je lichaam door slaap en

honger, voordat je met woorden toont wat de schilder je in een oogwenk toont.’

Ten tweede: Leonardo drukt een belangrijk besef over de aard van het beeld uit.

Vanwege de onoverbrugbare kloof tussen een visuele waarneming en de beschrij-

ving ervan in woorden is het onmogelijk adequaat in woorden uit te drukken wat in

de zintuiglijke ervaring gegeven is. Het beeld heeft een zelfstandige, onherleidbare

betekenis die zich derhalve nooit uitputtend in woorden laat uitdrukken.
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van de Naturalis-website ook kunnen zien als uiting van een diepe verwarring over

wat nu precies wetenschap en technologie zijn, wat kunst is, en hoe die drie velden

met elkaar samenhangen of met elkaar verweven zijn als complexe culturele feno-

menen. Zo beschouwd staan deze websiteteksten midden in een verhitte discussie

over de zin en onzin van samenwerkingsprojecten tussen kunstenaars en weten-

schappers, over hoe kunst, wetenschap en technologie invloed op elkaar (kunnen)

uitoefenen, en over de soms onduidelijke grenzen tussen multimediakunst en

toepassingen van digitale technologie als digitale spelletjes. 

Explosie van kennis De afgelopen decennia is er uitgebreid historisch en

systematisch onderzoek gedaan naar wat Naturalis ‘wetenschappelijke illustraties’

noemt. Uit dat (en ander) onderzoek blijkt ten eerste dat onze huidige categorieën

kunst en wetenschap niet of nauwelijks toepasbaar zijn op de historische

ontwikkeling van dit soort illustraties. Pas in de negentiende eeuw zijn kunst en

wetenschap definitief uit elkaar gegroeid en zijn de min of meer autonome

domeinen die wij nu kennen, ontstaan. De toenemende scheiding tussen kunst en

wetenschap hangt ongetwijfeld samen met de enorme explosie van kennis in de

negentiende en twintigste eeuw op alle terreinen van wetenschap en de daarmee

samenhangende technologische innovaties.

Tot ver in de negentiende eeuw echter werken kunstenaars en wetenschappers

nog samen aan het ontwikkelen van kennis over de natuur en zijn er allerlei plaatsen,

zoals in Engeland de Royal Institution, de Royal Academy en allerlei geleerde 

societies, waar belangrijke kunstenaars en wetenschappers elkaar ontmoeten en er

een intense uitwisseling van ideeën tussen hen plaatsvindt. Een kunstenaar als

J.M.W. Turner, die tussen 1818 en 1828 lezingen gaf aan de Royal Academy,

beschouwde zijn onderzoek naar de waarneming van de natuur en het gebruik van

kleuren als wetenschappelijke arbeid. De schilder en uitvinder John Martin (1789-

1854) had door zijn schilderijen van geologische fenomenen en grafisch werk van

prehistorische reptielen grote invloed op de ontwikkeling van wat toen de ‘Science

of Deep Space and Time’ werd genoemd. Martin baseerde zijn afbeeldingen op de

nieuwste wetenschappelijke inzichten, zijn levendige artistieke fantasie en religieuze

ideeën. Door de populariteit van zijn werk werd ook de receptie van nieuwe weten-

schappelijke ideeën over het ontstaan van het leven op aarde door het grote publiek

vergemakkelijkt.

Kunst en anatomie zijn sinds de Italiaanse Renaissance onlosmakelijk met elkaar

verbonden. Dat de anatomische kennis zich sinds de veertiende eeuw met behulp

van de anatomische tekening zo snel ontwikkelde, was onmogelijk geweest zonder

de hulp van kunstenaars, die in de meeste gevallen de afbeeldingen maakten van

wat anatomen zoal dachten te zien in het opengelegde menselijk lichaam. En de

meer natuurgetrouwe afbeelding van het menselijk lichaam in kunst was ondenk-

baar zonder de nieuwe anatomische inzichten. In anatomische afbeeldingen zijn

altijd de contemporaine artistieke conventies zichtbaar, alsook de toenmalige meer

theoretische discussies over de aard van de afbeeldingen, bijvoorbeeld schematisch

of ‘natuurgetrouw’. Daarnaast is er in de anatomische tekeningen ook altijd een

hechte relatie tussen de gerepresenteerde anatomische kennis en theologische en

filosofische opvattingen over wie en wat wij zijn als mens en hoe onze relatie tot

‘Het oog, dat men het

venster van de ziel

noemt, is de

voornaamste weg

waarlangs het sensorium

rijkelijker en heerlijker de

oneindige werken der

natuur kan beschouwen.’
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Leonardo spreekt verder over de onmiddellijke toegankelijkheid van het beeld in

tegenstelling tot de indirecte en graduele toegang tot een tekst. ‘Het schilderij

geeft in een oogwenk zijn essentie in het gezichtorgaan weer.’ Het beeld heeft een

ruimtelijke structuur, de beschouwer krijgt het onmiddellijk en totaal onder ogen.

Een tekst daarentegen heeft een temporele structuur: het kost enige tijd en intellec-

tuele moeite om de tekst, woord voor woord, te doorgronden. Met deze onmiddel-

lijkheid van het beeld wijst Leonardo op de in principe simultane presentie voor de

beschouwer van alles wat zich in het beeld bevindt. Door deze simultane presentie

is de waarneming van een schilderij of een tekening wezenlijk anders dan een waar-

neming van de wereld om ons heen, die gekenmerkt wordt door bewegingen,

verschuivingen en gradaties in zichtbaarheid en aanwezigheid.

Deze gedachten over het zien en het visualiseren van dat zien in een medium,

zoals een schilderij of een tekening, hebben ook consequenties voor zijn anatomi-

sche onderzoek en de status van de tekeningen die daarvan het resultaat zijn. Zo

schrijft Leonardo in een van zijn manuscripten naast een anatomische tekening: ‘En

jij die zegt dat het beter is om een ontleding te zien uitvoeren dan naar deze teke-

ningen te kijken, zou gelijk hebben als het mogelijk was om daar alle details te zien

die in deze tekeningen in één figuur getoond worden; terwijl jij met al je vaardig-

heden nooit meer zal zien noch meer kennis op zal doen van meer dan een paar

aderen. Om daarvan ware en volledige kennis te verkrijgen heb ik meer dan tien

lichamen ontleed, daarbij alle andere delen vernietigd, en de allerkleinste delen van

al het vlees verwijderd dat rond deze vaten gevonden wordt, zonder hen te laten

bloeden, behalve dan het onzichtbare bloeden van de capillaire vaten. En een enkel

lichaam was niet genoeg voor zoveel tijd, dat het nodig was om stap voor stap door

te gaan met zoveel lichamen totdat volkomen kennis bereikt was. Dit heb ik twee

keer herhaald om de verschillen waar te nemen.’ 

Visuele conventies Leonardo was zich dus heel scherp bewust van het feit dat

zonder anatomische tekeningen de opbouw en verdere ontwikkeling, maar ook de

overdracht van anatomische kennis niet mogelijk zijn. In zijn manuscripten is dan

ook duidelijk zichtbaar dat hij een heel uitgebreid plan ontwikkelt om het menselijk

lichaam in al zijn aspecten te tonen in tekeningen. In zijn manuscripten vinden we

talloze adembenemend mooie anatomische tekeningen die het resultaat zijn van de

anatomische secties die hij op menselijke lichamen uitvoerde. Dat wil niet zeggen

dat Leonardo zich onmiddellijk wist te onttrekken aan de invloed van de filosoof

Galenus (130-210 na Christus), wiens anatomische geschriften van enorme invloed

waren op de westerse anatomie en geneeskunde vanaf de Middeleeuwen. Uit

Leonardo’s anatomische tekeningen blijkt dat hij in het opengelegde lichaam vaak

dingen zag die in de traktaten van Galenus weliswaar werden beschreven maar die

niet in het menselijk lichaam te zien zijn. Zo tekent Leonardo, in navolging van de

theorie van Galenus over het hart en het bloed, poriën in het septum, in de

tussenwand van het hart, terwijl het septum zoals wij nu weten een gesloten wand

Leonardo blijkt in het

opengelegde lichaam

vaak dingen te hebben

gezien die in Galenus’

traktaten wel werden

beschreven maar niet in

het menselijk lichaam te

zien zijn

Beeld: Leonardo da Vinci
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is. Dat wil niet zeggen dat Leonardo niet met een zeer scherpe en kritische blik naar

het geopende menselijk lichaam keek. In zijn tekeningen is een aantal ontdekkingen

zichtbaar of in ieder geval heeft hij een aantal zaken getekend die vóór hem niet in

anatomische tekeningen aanwezig zijn noch in teksten worden besproken, zoals de

capillaire werking in vaten en aderverkalking. Ook begreep hij de werking van de

hartkleppen, zonder evenwel te concluderen dat de eb-en-vloedbeweging van het

bloed in het hart die Galenus voorstelde, daardoor niet kon kloppen. Hoewel

Leonardo toch wel, op grond van zijn eigen waarnemingen, herhaaldelijk

beweringen van Galenus in twijfel trekt.

In Leonardo’s overdenkingen over de rol en status van de tekening in het presen-

teren en ontwikkelen van anatomische kennis is de verbinding tussen esthetische en

theoretische aspecten in feite als noodzakelijk verondersteld. De toegankelijkheid

van het beeld voor de beschouwer – en daarmee de toegang tot de kennis die in het

beeld wordt ontwikkeld – is uiteraard afhankelijk van de esthetische kwaliteiten van

het beeld. En wat in een bepaalde periode als esthetische kwaliteiten geldt, is zicht-

baar in de kunsten van die periode. Of om het iets anders uit te drukken: om te

zorgen dat de anatomische tekeningen visueel toegankelijk waren en konden

worden begrepen door zijn tijdgenoten (maar ook door hemzelf) moest Leonardo

wel teruggrijpen op afbeeldingsconventies die voor de ogen van die historische

periode helder en begrijpelijk waren. Deze afbeeldingsconventies worden ontwik-

keld in de kunsten maar natuurlijk ook in anatomische afbeeldingen zelf of in de

afbeeldingen van technische handboeken. En er is sprake van een voortdurende

uitwisseling van conventies en technieken tussen de verschillende typen van afbeel-

dingen. Een goed voorbeeld hiervan is dat de ontwikkeling van de lineaire perspec-

tief in de Italiaanse schilderkunst van de vijftiende eeuw van onmiddellijke invloed is

geweest op de ontwikkeling van de anatomische afbeelding en de afbeeldingen van

machines en apparaten in de technische handboeken.

Het maken van een anatomische afbeelding behelst onder meer het zoeken naar

een veld van visuele conventies, dat wordt gedeeld door de maker en de

beschouwer van de tekening. Uit de geschiedenis van de anatomische afbeelding

blijkt hoezeer kunstenaars en anatomen op theoretisch en praktisch niveau hebben

nagedacht over kleurgebruik, technieken, materialen en media, en over kwesties als

de vraag of er schematisch dan wel natuurgetrouw afgebeeld moet worden. Een

afbeelding wordt zo tot een weloverwogen onderdeel gemaakt van een theoretisch

betoog, waarin de esthetische aspecten van de afbeelding noodzakelijk en onlosma-

kelijk bijdragen aan de overtuigingskracht van het theoretische argument. Dat bete-

kent voor anatomische afbeeldingen maar ook voor ‘wetenschappelijke’ afbeel-

dingen in het algemeen dat de esthetische aspecten geen extraatje zijn boven op de

zogenoemde wetenschappelijke inhoud maar een intrinsiek onderdeel van de

afbeeldingsstrategieën die worden ingezet om de beschouwer van de afbeelding te

overtuigen van de boodschap van de afbeelding. Zoals gezegd is deze boodschap

altijd veel breder dan enkel ‘wetenschappelijke’ informatie, want ze omvat ook theo-

logische, filosofische en ethische aspecten. Anatomische afbeeldingen geven niet

alleen cognitio sui (kennis van hoe en wat wij als mens zijn) maar ook cognitio Dei

(kennis van God).

Het zal duidelijk zijn dat onze categorieën kunst en wetenschap afketsen op de
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vroeg-moderne anatomische afbeeldingen; het zijn categorieën die onvoldoende

kunnen beschrijven wat er in deze afbeeldingen gebeurt.

Het levende binnenste De vraag is nu natuurlijk of er in hedendaagse

anatomische afbeeldingen sprake is van eenzelfde verwevenheid van deze

aspecten. Onder meer door de ontwikkeling van de moderne medische

visualiseringsapparatuur (röntgentechnologie, endoscopie, echoscopie, CT-scan,

MRI-scan, PET) lijkt de rol van kunstenaars in de ontwikkeling van anatomische

kennis teruggedrongen. De kunstenaar is niet langer nodig om in beeld te

brengen wat de anatoom ziet.

Deze apparatuur echter roept ook nieuwe vragen en problemen op die van groot

cultureel belang zijn. Zo kunnen we met behulp van deze apparatuur zien wat zich

afspeelt in het levende lichaam; door deze apparatuur is een blik in ons eigen

lichaam opeens binnen handbereik gekomen. Vóór de introductie van deze appara-

tuur was een blik op ons eigen binnenste niet mogelijk, behalve in zeer extreme

omstandigheden. Een lichaam dat werd ontleed, was altijd een dood lichaam; de

blik op het ontlede lichaam was altijd de blik op het binnenste van het lichaam van

een ander. Met andere woorden, deze moderne visualiseringsapparatuur geeft een

ervaring die als een nieuw cultureel fenomeen kan worden beschouwd: een blik op

het eigen levende binnenste. 

Deze nieuwe (visuele) ervaring heeft hoe dan ook invloed op onze ervaring van ons

lichaam en onze lichamelijkheid en op onze noties van wat wij zijn als mens. Het is

opvallend dat veel hedendaagse kunstenaars (zoals Zoe Leonards, Kiki Smith, Cindy

Sherman, Mike Kelley, Helen Chadwick, Mona Hatoum, Stansfield & Hooykaas en

Richard Kriesche) in hun werk gebruikmaken van de beelden die door deze nieuwe

medische visualiseringstechnieken worden gegenereerd. In hun werk draait het vaak

om de ervaring van het lichaam en de lichamelijkheid, de ervaring van het binnenste

van het lichaam, de grenzen tussen het lichaam en de buitenwereld en de relatie

tussen het lichaam en de technologie. Deze kunstenaars proberen zo onder meer

betekenis te geven aan een visuele ervaring die altijd betekenisloos is geweest: de

visuele ervaring van het binnenste van het eigen lichaam.

Hetzelfde zien we gebeuren ten aanzien van het moderne hersenonderzoek dat

wordt uitgevoerd met behulp van deze nieuwe technologieën, waarmee het moge-

lijk is hersenactiviteiten (verbonden aan bijvoorbeeld herinneren, zien of spreken) te

visualiseren als een actief gebied in de hersenen. Ook deze ‘blik’ in de levende

hersenen is een nieuw cultureel fenomeen, dat als zodanig nog nauwelijks is over-

dacht op zijn gevolgen voor onze opvattingen over wie en wat wij zijn als mens. In

het moderne hersenonderzoek valt bovendien op hoe allerlei problemen rond repre-

sentatie (structuur–functie), ethische kwesties rondom identiteit, en filosofische

problemen als het cartesiaanse dualisme van lichaam en geest een even belangrijke

rol spelen als in de vroeg-moderne periode. In de medische wetenschap wordt

evenwel nogal eens voorbijgegaan aan deze kwesties; verhandelingen over de repre-

Veel hedendaagse

kunstenaars proberen

betekenis te geven aan

een visuele ervaring die

altijd betekenisloos is

geweest: de visuele

ervaring van het

binnenste van het eigen

lichaam
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sentatie van het brein spreken vaak van een vooruitgang in de kennis en represen-

tatie van de hersenen. Dit vooruitgangsgeloof in een toenemende ontsluiering van

de geheimen van het brein en de geest wordt bij uitstek in hedendaagse artistieke

praktijken geproblematiseerd. Zo vindt dit bijvoorbeeld plaats in samenwerkings-

projecten tussen wetenschappers en kunstenaars, zoals dat van de TwoTen Gallery

van het Wellcome Institute (VK). En dat zien we in het werk van individuele kunste-

naars als Annie Cattrell, die ook nauw samenwerkt met hersenonderzoekers en

Susan Aldworth, die in haar werk de technologische beelden van de hersenen

(hersenscans) een nieuwe betekenis verleent en zo hun veronderstelde trans-

parantie problematiseert (www.susanaldworth.com). Deze kunstenaars trachten in

hun kunstwerken medische kennis en representaties van de hersenen in te bedden

in een cultureel vertoog door deze te relateren aan ethische en filosofische kwesties

rondom identiteit en de verhouding tussen lichaam en geest.

Culturele bedding Op het eerste gezicht lijkt de rol van de kunstenaar in de

ontwikkeling van medische kennis uitgespeeld. Bij nader inzien echter geeft de

behoefte aan een culturele inbedding van de nieuwe ervaringen die door de

moderne medische technologie worden voortgebracht aan kunstenaars een nieuwe

rol. Kunstenaars kunnen in hun werk culturele betekenis geven aan deze nieuwe

ervaringen die in het domein van de medische wetenschappen ontstaan;

kunstenaars schuren zo een kritische culturele bedding uit voor een technologie die

vaak zelf niet kan reflecteren op de filosofische en ethische implicaties en

betekenissen van de nieuwe ervaring en kennis die zij genereert.

De rol van kunstenaars in de ontwikkeling van anatomische kennis in de vroeg-

moderne periode is reeds uitgebreid onderzocht. De nieuwe rol van de heden-

daagse kunstenaars is nog nauwelijks onderzocht. Door een dergelijk onderzoek

naar onder meer de aard van de samenwerking tussen wetenschappers en kunste-

naars, het materiaal, de rol van wetenschappelijke visualiseringstechnieken en de

betekenis van filosofische, ethische en religieuze kwesties, zal inzicht worden

verkregen in de wijze waarop in kunstwerken de nieuwe representaties van de

hersenen of van ons eigen binnenste culturele betekenis krijgen. Voor een dergelijk

onderzoek is een houding vereist waarin wetenschap, technologie en kunst worden

beschouwd als culturele fenomenen die tezamen in hun verwevenheid kennis voort-

brengen over en betekenis geven aan onze wereld en onze positie als mens in deze

wereld. De afbeeldingen die we kunnen bekijken op de Naturalis-tentoonstelling

Wetenschappelijke illustraties: kunst of wetenschap? tonen het glanzende resultaat

van zo’n houding. De erbarmelijke teksten op de Naturalis-website tonen de nood-

zaak aan om het hierboven voorgestelde onderzoek uit te voeren.

Robert Zwijnenberg is bijzonder hoogleraar 
kunstgeschiedenis in relatie tot de ontwikkeling 
van natuurwetenschap en techniek aan de 
Faculteit der Cultuurwetenschappen van de 
Universiteit Maastricht.
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Beeld: Leonardo da Vinci
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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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