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Schoonheid, natuur en wiskunde  
 

Wat is schoonheid? Wat is kunst? Zijn ze hetzelfde? Kunst is niet altijd mooi, kan ontregelend 

of lelijk zijn. Is kunst harmonie, orde, sereniteit, of juist de verstoring daarvan, in wanorde? Is 

kunst een uitkomst of een proces? Is kunst subliem? Letterlijk is iets subliem als het verheven 

is, indrukwekkend, maar ook groter is dan wij, aan onze greep en beheersing ontsnapt, en 

daardoor bedreigend kan zijn. Een lawine, vulkaan, onweer, storm op zee, de sterrenhemel. 

Weerspiegelt kunst de natuur, of gaat het er aan voorbij? Waarom is een bloem mooi? Is 

waarheid mooi, en is het mooie waar? En dan is er het wonder van de wiskunde. Voortgang 

daarin wordt bepaald door wat de wiskundige mooi vindt, en wat er uit komt blijkt op een 

wonderbaarlijke manier de natuur te kunnen verklaren en voorspellen. Hoe kan dat?       

 

Vormen 
 

In de klassieke Griekse filosofie werd het schone gelijkgesteld met het ware en het goede. 

Volgens Plato moet artistieke beleving een serene contemplatie zijn van eeuwige, 

onveranderlijke ideeën.  

Voor Schopenhauer helpt kunst, vooral muziek, om tijdelijk te ontsnappen aan de 

drijfjacht naar steeds nieuwe begeerten die nooit verzadigd worden.  

In een andere traditie is kunst nabootsing, imitatie, van de natuur, of een verbeelding van 

religieuze, historische of mythische figuren of scenes.  

Onder de invloed van de filosoof Kant werd kunst gezien als een categorie op zichzelf, 

naast het ware en het goede.  

Als kunst niet meer verbonden is met het goede, dan kan het verschrikkelijke, lelijke, 

kunst zijn, kunst van het kwade, zoals bij Dostojevsky, Mallarmé, Céline, en de Sade.  

In de romantiek werd kunst de onthulling, de authentieke expressie, van wat gedolven 

wordt vanuit het binnenste zelf.  

Heeft een kunstwerk een correcte, ware betekenis, in verwijzing naar iets in de fantasie? 

Gadamer, geestelijk vader van de hermeneutiek, de interpretatiekunde, stelde voor dat kunst 

niet een enkele, ware interpretatie heeft, zoals bedoeld door de kunstenaar. De kijker of 

luisteraar heeft een eigen inbreng vanuit een arsenaal aan spirituele, mentale, emotionele, en 

intellectuele gedachten, verzameld tijdens de loop van diens leven.  

Volgens Heidegger stelt kunst niets voor, maar staat het op zichzelf, in de creatie van een 

nieuwe wereld. Albert Camus, in zijn De rebel, onderkende kunst ook als het creëren van een 

alternatieve werkelijkheid.  

 

Orde en chaos 
 

Nietzsche maakte een onderscheid tussen Apollo en Dionysus, in kunst. Apollo staat voor 

harmonie, evenwicht, orde, en Dionysus voor chaos, verbreking van orde, disharmonie, 

creatieve destructie. Kunst kan het ene zijn of het andere, of beide tegelijk. Apollo staat voor 

een toestand, Dionysus voor een proces.  

 Neem het beeld van Zadkine in Rotterdam, dat het bombardement in de tweede 

wereldoorlog symboliseert. De figuur rijst zijn handen ten hemel, en heeft een gat waar zijn 

hart moet zijn. Het is mooi van verhouding en vorm en wekt een angstige emotie op. 

 We ervaren harmonie in een vlakverdeling, maar het is spannend als die net wordt 

verstoord. Mondriaan reduceerde alles tot een harmonie van horizontale en verticale zwarte 

lijnen en vlakken met primaire kleuren. Van der Leck, evenals Mondriaan lid van de groep De 

Stijl, stond ook diagonale lijnen toe, maar voor Mondriaan was dat uit den boze. 
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 De beweging van het Dadaïsme was er op uit de orde te verstoren. Het impressionisme 

had dat eerder op een andere manier gedaan, en het surrealisme deed het later. 

 Juist imperfectie, in het tonen dat we het abstracte, perfecte, niet bereiken kan intrigerend 

en stimulerend zijn, beweging tonen, een op weg zijn naar het onbereikbare.   

 

Wabi Sabi 
 

Er is een Japanse traditie in kunst die de imperfectie viert. Het heet wabi-sabi, wat de 

schoonheid van imperfectie, onvolledigheid en impermanentie betekent. Het staat in contrast 

met het modernisme, en de idealen van Plato en van de Verlichting van context-

onafhankelijke, onveranderlijke universelen.  

In zijn boekje over wabi-sabi geeft Leonard Koreni de volgende verschillen tussen 

modernisme en wabi-sabi: 

 

modernisme          wabi-sabi  

 

de doos als metafoor (rechthoekig, precies, de kom als metafoor (vrije vorm, open van  

ingesloten)            boven) 

kunstmatig materiaal        natuurlijk materiaal 

ogenschijnlijk gladjes        ogenschijnlijk grof 

moet goed onderhouden worden    aangepast aan degradatie en slijtage 

puurheid maakt de expressie rijker    corrosie en besmetting maakt de  

expressie rijker   

zoekt reductie van sensorische informatie  zoekt uitbreiding van sensorische informatie  

is intolerant voor ambiguïteit en tegenspraak  is op zijn gemak met ambiguïteit en tegenspraak 

koel  warm 

overwegend licht en helder   overwegend donker en duister 

functie en nut zijn primaire waarden  functie en nut niet zo van belang 

perfecte materialiteit is een ideaal   perfecte immaterialiteit is een ideaal 

voor altijd   voor alles is een seizoen  

 

Het valt op dat op sommige punten links past bij Yang en rechts bij Yin, uit de Tao.  

I ben niet per se voorstander van alle kenmerken van wabi-sabi en tegen die van het 

modernisme. Ik geniet nog steeds van modernistische architectuur van bijv. de Bauhaus, maar 

kijk ook met genot naar een knoestige oude houten deur die op het punt staat uit zijn roestige 

hengsels te vallen.  

Is dit een voorbeeld van Nietzsche’s oppositie tussen Apollo en Dionysus? 

Er zijn argumenten voor een combinatie van de twee, in een dynamiek van afwisseling, 

met een tijdelijke balans, reductie en puurheid, die vervolgens wordt overgepoot in nieuw 

omstandigheden die de harmonie verstoren, in een uiteenvallen van de bestaande orde die 

tegen zijn grenzen oploopt. Dat is te vergelijken met de spanning en onderlinge aanvulling 

van Yin en Yang, uit de Tao, in een afwisseling en wisselwerking van verandering en 

stabiliteit, chaos en orde, verstoring en balans.  

Ik moet ook denken aan de late zelfportretten van Rembrandt: het verval van ouderdom, 

lijnen die diffuus worden, in ruige, dikke vegen van verf, de robijnrode vlek van een dikker 

wordende neus, verbazend expressionistisch voor zijn tijd.     
 

De gulden snede 
 

Verbazend en indrukwekkend zijn de verbanden tussen kunst en natuur.  
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Een voorbeeld is de alom optredende gulden snede, die zich in kunst voordoet en in de 

natuur. De definitie is als volgt: 

Neem een lijnstuk, verdeeld in een groter stuk a en een kleiner stuk b. De verhouding is de 

gulden snede als a/b = (a+b)/a, dus als de verhouding tussen het grootste en het kleinste stuk 

gelijk is aan de verhouding tussen het gehele stuk en het grootste deel. Als je het uitrekent 

volgt de verhouding a/b = 1,618. 

In de natuur doet het zich o.a. voor in kristallen, het patroon van bloemblaadjes, nerven 

van bladen, en botstructuren.  

In cultuur doet het zich o.a. voor in architectuur (Egyptische pyramiden, le Corbusier), 

muziek (Bach), schilderijen (Salvador Dali),  beeldhouwwerk (Phidias), symboliek (het door 

de Kelten gebruikte pentagram, de vijfhoekige ster, die ook in de Tunesische vlag staat).  

In de architectuur doet het zich bijv. ook voor in de verhouding van de hoogte van ramen 

op opeenvolgende verdiepingen van grachtenpanden. Het esthetisch appel van de grachten ligt 

daarin dat terwijl elk huis zijn eigen gevel heeft, de panden die verhouding tussen de ramen 

delen. Eenheid in diversiteit.  

 Hoe komt het dat deze natuurlijke verhouding de mens intuïtief zo aanspreekt? Waarom 

vinden we mooi wat zich voordoet in de natuur? Misschien omdat we te maken hebben met 

de natuur zodat wat zich daar voordoet appelleert aan onze onbewuste zintuigelijke 

verwerking. Dat spoort met het idee uit de pragmatische filosofie, die ik hanteer, dat ideeën 

worden gevormd in interactie met de omgeving, en met het idee uit de cognitieve 

neurowetenschap dat neurale structuren in het brein representaties vormen van de omgeving. 

Die afstemming van ideeën op de omgeving heeft bijgedragen aan overleving van de mens in 

de evolutie. We overleven door mooi te vinden wat we weerspiegelen van de natuur.  

 

Instinctieve kracht 
     

Ik geef een voorbeeld van hoe instinctief het gevoel voor de gulden snede kan zijn. Ooit had 

ik een huis dat drastisch verbouwd werd door een vriend die architect was. Het bestond uit 

twee oude huisjes, gescheiden door een ruimte die ooit een steeg was geweest tussen twee 

rijen van huizen. De ruimte was bijna exact vierkant. De architect ontwierp een glazen dak 

over de ruimte, en een wenteltrap met een overloop die de twee eerste verdiepingen verbond. 

De ruimte was mooi, en ik vroeg me af of het iets te maken kon hebben met de gulden snede. 

Ik nam metingen en vond dat de positie van de wenteltrap bijna exact voldeed aan die 

maatvoering, en wel in drie dimensies: langs de ene en de andere as van de ruimte, en in de 

hoogte het punt waar de treden wisselden van draaiend van links naar rechts als je voor de 

trap stond. Ik belde de architect om het hem te vertellen. Hij geloofdde me niet, sprong in zijn 

auto, en kwam de metingen controleren. Hij was stomverbaasd dat het klopte. Hij had dat niet 

bewust gekozen.  

 

Het wonder van de wiskunde 
 

Het wonder van de wiskunde is dat de voortgang ervan geleid wordt door wat de wiskundige 

als mooi ervaart, en dat het vervolgens de werkelijkheid goed weet te verklaren. Hoe kan dat? 

Mijn gissing, gebaseerd op evolutionaire argumentatie, is, zoals ik eerder al suggereerde over 

de gulden snede, dat overleving in de evolutie vormen van cognitie geselecteerd heeft die 

adequaat zijn voor conceptualisering van de wereld. Homo sapiens overleefde omdat zijn 

voorstelling van de wereld adequaat was.   

Maar het wiskundig denken heeft zich veel verder ontwikkeld dan wat in die evolutie 

nodig was voor overleving. Van Euclidische meetkunde van platte vlakken naar meetkunde 

op gebogen vlakken (zoals een bol), en verder, naar een wiskunde van vormen en 
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vervormingen (topologie). Op een plat vlak geldt dat evenwijdige lijnen elkaar niet snijden, 

op een bol gebeurt dat wel. Moderne natuurwetenschap, bijv. in de quantummechanica is 

gevat in wiskunde die we niet meer in gewone taal kunnen vatten. Licht is zowel een golf als 

een stroom deeltjes. Zwaartekracht is een kromming van tijd-ruimte. Waar komt daar de 

effectiviteit in toepassing vandaan? Het is overigens helemaal niet zeker dat de nieuwe 

technologieën die er uit voortkomen zullen bijdragen aan overleving van de mensheid. 

Misschien juist niet.       

 

Samenleving? 
 

Het succes van de wiskunde in de natuurwetenschap lijkt in sterk contrast te staan met het 

gebrek daaraan in de gedrags- en maatschappijwetenschappen, in verklaring van hoe mens en 

samenleving zich gedragen, terwijl kennis daarover nu misschien wel de hoogste prioriteit 

vormt.  

In de Verlichting was er de droom (e.g. van Condorcet) dat sociale verschijnselen even 

goed verklaard zouden worden door de wiskunde die in de natuurwetenschap zo succesvol is. 

Die droom is niet gerealiseerd. Economen zullen vinden dat hun wiskundige modellen daar 

aan voldoen, maar dat is zeer de vraag. 

Hoe komt dit? Volgens het evolutionaire argument zou de verklaring zijn dat de daarvoor 

benodigde wiskunde, voor begrip van de samenleving, van een andere orde is, en dat het 

vermogen daartoe niet evenzeer is gevormd in de evolutie. Adequaat begrip van de 

samenleving is nu misschien wel de grootste voorwaarde voor voortbestaan van de mensheid. 

Mentale evolutie is misschien te langzaam om daar tijdig in te voorzien. Laten we hopen dat 

een genie, een mentale mutant, opstaat die hierin voorziet, geïnspireerd door een nieuwe 

schoonheid van de wiskunde. 

    

i Leonard Koren, Wabi-Sabi for artists, ddesigners, poets & philosophers, Berkeley Calif.: Stone Bridge Press, 

1994 

                                                           


