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oefening, repetitie en ‘decorbouw’ vooraf. De resul-

taten van mijn ervaringen als fi losofi edocent vormen 

vervolgens object van fi losofi sch onderzoek (onder-

zoek over onderwijs). Ook in die zin fungeert onder-

wijs als een fi losofi sch lab. In deze bijdrage zal ik kort 

drie voorbeelden bespreken.

Poëzie
Het eerste voorbeeld betreft het gebruik van poëzie. 

In het kader van een fi losofi sche module (onderdeel 

van een internationale masteropleiding over natuur-

beheer en watermanagement) laat ik zien hoe zich 

in de loop van de geschiedenis uiteenlopende (zelfs 

onverenigbare) natuurbeelden hebben ontwikkeld. 

Tegenover de natuur als een geordend systeem (een 

‘kosmos’) staat de natuur als een chaotisch, grillig 

en onvoorspelbaar gebeuren. We komen dit al bij de 

Grieken tegen, in de discussie, of beter gezegd ‘ti-

tanenstrijd’ (‘gigantomachia’) tussen de academici 

(Plato en zijn school: natuur = kosmos) en de ato-

misten (natuur = chaos). Opvallend daarbij is dat 

deze natuurbeelden ook gevolgen hebben voor de 

methodologie van het natuuronderzoek. Volgens 

Plato zouden vooral wiskunde en logica (defi nities, 

syllogismen, etc.) toegang verschaff en tot de diepte-

structuur van de natuur. De ratio is zijns inziens onze 

gids. Voor veel atomisten daarentegen maakt juist 

de poëzie het mogelijk een rapport te ontwikkelen 

met de natuur. Juist dichten maakt het mogelijk de 

natuurlijke dynamiek in woorden en beelden te vat-

ten (zoals bijvoorbeeld in het omvangrijke leerdicht 

De Rerum Natura van Lucretius gebeurt). In mijn 

module krijgen studenten vervolgens twee groeps-

opdrachten. Om te beginnen worden ze uitgedaagd 

een defi nitie te geven van ‘natuur’. En de tweede op-

dracht luidt: schrijf een gedicht over de vraag “Wat 

is natuur?” Dit ‘experiment’ voert elk jaar weer tot 

hetzelfde resultaat: de studentenpoëzie is overtui-

gender en diepgravender dan de defi nities. Defi nities 

houden tijdens plenaire sessies doorgaans niet lang 

stand. Gedichten lijken beter in staat te vertolken wat 

natuur voor hen betekent. In een recent artikel heb ik 

de leerervaringen van mijn studenten (en niet te ver-

geten van mijzelf: ‘mutual learning’) geanalyseerd, 

aan de hand van een bloemlezing van studentenpoë-

zie (Zwart 2014).
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In mijn fi losofi e-onderwijs aan bètastudenten 
(biologen, chemici, fysici, wiskundigen, etc.) 
maak ik ruimschoots gebruik van ‘genres van de 
verbeelding’ (romans, fi lm, poëzie, drama, etc.). 
Voor mij functioneren romans, fi lms en toneel-
stukken niet louter als ‘illustratie’ van bio-ethi-
sche dilemma’s of maatschappelijke kwesties 
(Livingston 2006, p. 11), maar veeleer als podia 
voor ethische en maatschappelijke experimen-
ten, als ethische laboratoria waar de maatschap-
pelijke betekenis van wetenschap op proactieve 
en anticiperende wijze kan worden onderzocht. 
Het gebruik van genres van de verbeelding heeft 
mijns inziens toegevoegde waarde ten opzichte 
van meer klassieke onderwijsvormen.

Uitgangspunt is de gedachte van de Franse roman-

schrijver Zola (1880/1923) dat een roman in wezen de 

structuur heeft van een experiment. Een proefper-

soon wordt blootgesteld aan bijzondere omstandig-

heden en gebeurtenissen om, via de weg van inleving 

en verbeelding, de lotgevallen en ervaringswereld 

van de betrokkene zo nauwgezet mogelijk in kaart 

te brengen. Omgekeerd heeft experimenteel weten-

schappelijk onderzoek een dramatische dimensie 

(Crease 1993): een gedachte krijgt concreet vorm via 

handelingen, interacties en verrichtingen in het lab, 

er is sprake van enactment, van enscenering, en de 

ontknoping staat niet bij voorbaat vast. Aan de feite-

lijke uitvoering van het experiment gaan bovendien 


