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Dagelijks komen we in de krant uitspraken over kunst 
tegen. Maar het is lang niet altijd duidelijk welke normen 
een criticus bij zijn oordeel hanteert. Wanneer spreken wij 
van een geslaagd kunstwerk? Is het noodzakelijk dat een 
kunstwerk mooi is om betekenisvol te zijn? Waarom is kunst 
eigenlijk belangrijk? En wat is schoonheid eigenlijk? Kunnen 
we daar wel een defi nitie van geven?
 
In dit boek komt dit soort vragen aan de orde. Aan de hand 
van uiteenlopende denkers bespreken de auteurs de waarde 
van kunst en schoonheid. In ieder hoofdstuk staan een 
denker en een thema centraal. Zo krijgen een theoretisch en 
een historisch overzicht van esthetiek vorm in het Basisboek 
esthetica.
 
Met bijdragen van René Gabriels, Rob van Gerwen, Sybrandt 
van Keulen, Rudi Laermans, Albert van der Schoot en Renée 
van de Vall.

Dit boek is samengesteld door 
Frank Rebel en Albert van der Schoot.

‘Het kunstwerk dat ons iets 
zegt, confronteert ons met 
onszelf’

- Hans-Georg Gadamer
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6 Basisboek esthetica Inleiding

Inleiding

Esthetica

Dagelijks komen we in de krant uitspraken over kunst tegen. Het is echter 

lang niet altijd duidelijk welke normen een criticus bij zijn oordeel hanteert. 

Wanneer spreken wij van een geslaagd kunstwerk? Wat is schoonheid eigen-

lijk? Is het noodzakelijk dat een kunstwerk mooi is om betekenisvol te zijn? 

Waarom is kunst belangrijk? Wat zijn onze argumenten om kunstprojecten 

te subsidiëren? In dit boek komt dit soort vragen aan de orde. 

Dit boek is gewijd aan de ‘Esthetica’. Desondanks komen ook denkers als 

Plato en Aristoteles ter sprake. Vreemd, als men zich realiseert dat esthetica 

een relatief jong vak is dat als zodanig pas vanaf de achttiende eeuw zijn 

intrede doet binnen de wijsbegeerte. ‘Filosofie van de kunst’ is een veelge-

bruikte benaming om aan dit dilemma te ontkomen: filosofie en kunst waren 

er immers beide allang – ook voor de achttiende eeuw. Toch valt ook op het 

begrip ‘Filosofie van de kunst’ wel wat aan te merken. Als Plato over het 

schone sprak, had hij het dan wel altijd over kunstwerken? Eigenlijk nooit. 

En wat doen we binnen een vak als ‘Filosofie van de kunst’ met schoon-

heidservaringen van de natuur? Zulke ervaringen maken deel uit van het 

wijsgerige onderzoek dat we ‘esthetisch’ noemen, maar kunnen bezwaarlijk 

worden opgenomen binnen een ‘filosofie van de kunst’.

De reden om desondanks de term ‘esthetica’ als titel te kiezen is dat gaan-

deweg de negentiende en twintigste eeuw dit begrip is ingeburgerd voor het 

soort vragen dat hier aan de orde komt. Het soms anachronistische karakter 

van de term nemen wij voor lief, maar dan nadat we er in het eerste hoofd-

stuk nog eens uitgebreid bij stilstaan. 

Een kort overzicht van de inhoud
Het eerste hoofdstuk gaat uitgebreid in op de geschiedenis van het vak dat 

we gewend zijn om ‘esthetica’ te noemen. Het staat niet alleen stil bij de 

haken en ogen van de terminologie, maar maakt tevens duidelijk welke the-

ma’s en filosofen een rol spelen in de geschiedenis van het denken over de 
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7Basisboek esthetica Inleiding

Inleiding schoonheid van kunst en natuur. Het presenteert daarmee een overzicht. 

In de volgende hoofdstukken wordt telkens één aspect van het denken over 

kunst onder de loep genomen. Het kunstwerk heeft in de eerste plaats zijn 

eigen, typisch artistieke eigenschappen. Maar daarnaast heeft het ook rela-

ties met zijn maker, zijn publiek en met de werkelijkheid. In hoofdstuk 2 

beschouwen we het aspect dat het meest inherent is aan het kunstwerk zelf: 

de vorm. In de hoofdstukken 3 en 4 gaat het om de verhouding tussen het 

kunstwerk en zijn maker. Wat betekent het als wij kunstwerken als de ex-

pressies van kunstenaars opvatten (3)? En wat voor een specifiek perspectief 

voegt de kunstenaar toe  met zijn werk (4)?

De hoofdstukken 5 en 6 richten zich op de relatie van het kunstwerk met 

zijn publiek. Hoe kunnen wij over het schone oordelen, wat is een esthe-

tische ervaring (5)? Hebben wij niet te verheven gedachten over kunst en 

fungeert zij niet slechts als instrument in het sociale leven om onszelf te 

onderscheiden van anderen (6)? 

In de hoofdstukken 7 en 8 gaat de aandacht uit naar de relatie van het kunst-

werk met de werkelijkheid. Mimèsis of nabootsing is van oudsher een be-

langrijk begrip in het denken over kunst (7). Maar ook de hogere, metafysi-

sche wereld en de geschiedenis zijn werkelijkheden waarmee het kunstwerk 

een relatie aangaat (8).

In het laatste hoofdstuk (9) staan we stil bij wat het kunstwerk ons te zeggen 

heeft. Uit het voorgaande blijkt dat het kunstwerk onder andere als expres-

sie, bedoeling, weergave van werkelijkheden, symbool en sociaal instrument 

kan worden opgevat. Kunst kan in die zin ook worden begrepen als een 

vorm van communicatie.
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8 1 - Een korte geschiedenis van de esthetica

In ons hedendaags taalgebruik is esthetica min of meer synoniem met filosofie 

van de kunst. Dat is niet altijd zo geweest. Hoe vreemd het ook klinkt: eigenlijk 

is de kunst een vrij recente indringer in het domein van de esthetica. Niet dat 

de esthetica nu zelf zulke oude rechten kan laten gelden binnen de filosofie –  

althans niet als zelfstandige discipline, onder die benaming. De reflectie over het 

schone heeft daarentegen wel een eerbiedwaardige traditie in de geschiedenis 

van het denken. Zulke reflecties treffen wij al aan in de Griekse oudheid.

Dit hoofdstuk begint daarom met Plato en Aristoteles. De geschiedenis van het 

denken over het schone wordt gevolgd tot in de achttiende eeuw het woord 

esthetica opduikt. Aanvankelijk heeft het niet de betekenis die het bij ons heeft. 

Alexander Gottlieb Baumgarten introduceert het woord ‘esthetica’ in het kader 

van de kennisleer. Gaandeweg verzelfstandigt de esthetica zich als het onderdeel 

van de wijsbegeerte waarin de kunst centraal staat. 

Het schone

De oudste reflecties over het schone staan los van de productie van artistieke 

objecten. Die dienen in zulke reflecties hoogstens als voorbeeld. Als ze al 

zelfstandig onderwerp van beschouwing zijn, zoals in Aristoteles’ Poetica, 

dan is hun context meer van praktische dan van filosofische aard (‘hoe maak 

je een goede tragedie?’). 

Aan de vele voorbeelden die de revue passeren wanneer Plato twee gespreks-

partners (Socrates en Hippias) de vraag naar het schone laat bespreken, zien 

we dat de beide heren bepaald niet als eerste aan kunstobjecten denken: een 

mooi meisje, een mooi paard, een mooie lier en een mooie pot zijn de revue 

al gepasseerd voordat de aandacht op een standbeeld valt. Bij dat standbeeld 

gaat het dan nog steeds niet om een artistiek object, maar om de vraag of Phi-

dias zijn Athene niet beter van goud dan van ivoor had kunnen maken; goud 

Een korte geschiedenis 
van de esthetica

1
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91 - Een korte geschiedenis van de esthetica

is immers de stof die alle dingen mooi maakt. Daarna verschuift het gesprek 

steeds verder in de richting van meer abstracte vormen van schoonheid: er-

gens goed bij passen, rechtvaardig leven, respectvol begraven worden door 

zijn eigen kinderen, het vermogen bezitten om goed te doen (Hippias maior). 

Elders verwijst Plato naar de pythagoreïsche traditie van het herkennen van 

de juiste proporties (Philebus, Timaeus). De praktijk van de kunstproduc-

tie roept bij Plato minder verheven gedachten op. Een schilderij vertoont 

hoogstens een (letterlijk!) oppervlakkige gelijkenis met het voorwerp dat het 

afbeeldt. Het schilderij is in feite niet meer dan een imitatie van een imitatie, 

omdat zo’n voorwerp zelf slechts tot de ervaringswereld behoort die weer 

een afspiegeling is van de transcendente (de ervaring overstijgende) vormen 

(Politeia).

Ook in de latere Oudheid en in de Middeleeuwen gaat de filosofie niet in 

de eerste plaats bij de kunst te rade om het begrip van het schone te door-

gronden. Tot en met de Scholastiek wordt het schone in sterke mate ethisch 

geïnterpreteerd; Thomas van Aquino bepaalt het schone als die vorm van het 

goede die niet inherent nastrevenswaardig is, zoals een deugd, of juist nuttig 

als middel voor iets anders, zoals een medicijn. Het schone schenkt vooral 

zintuiglijk welbehagen en bevredigt daarmee ons verlangen naar kennis. Met 

name het visueel herkennen van de juiste proporties illustreert wat Thomas 

onder het schone verstaat (Summa theologiae, dertiende eeuw).

De wetenschappelijke erkenning van kunst in de Renaissance
Voordat de esthetica het kunstwerk een centrale plaats kon geven als onder-

werp van filosofische reflectie moest de kunst zichzelf eerst opwerken tot het 

niveau van wetenschappelijke erkenning. Dat gebeurde in de Renaissance. 

Achteraf gezien lijkt het onvoorstelbaar dat de Florentijnse schilders zich 

voordien aansloten bij het gilde der apothekers. Voor de middeleeuwers was 

dat echter logisch: al deze lieden hielden zich toch bezig met het mengen van 

stoffen? De visie op de schilderkunst werd meer bepaald door overwegingen 

van materiaal, techniek en handvaardigheid dan door filosofische reflectie. Er 

zijn contracten voor portretschilderingen bekend waarin notarieel is vastge-

legd hoeveel lapis lazuli gebruikt moest worden bij het mengen van het blauw!

De ontwikkeling van de perspectiefkunst en de visuele presentatie van de 

reguliere proporties brachten daar verandering in. De eerste pleidooien om 

de schilderkunst ook te beschouwen als onderdeel van het domein van de 

Artes Liberales, de zeven kennisgebieden die op de middeleeuwse universi-

zintuiglijk  

welbehagen

ambacht
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