
Inleiding

Wat is schoonheid en wat stelt de ervaring van schoonheid voor? 
Deze vraag houdt mij al mijn hele leven bezig en heeft altijd een 
belangrijke betekenis voor mij gehad. Als persoon heb ik een artis-
tieke vorming gehad op kunstopleidingen en een intellectuele 
vorming op het gebied van de kunstgeschiedenis en de filosofische 
esthetica. Daarnaast heb ik allerlei mensen mogen ontmoeten die 
mijn geestelijke en emotionele ontwikkeling hebben voltooid, waar-
onder mijn levenspartner, de belangrijkste persoon was en is. Dit 
boek schrijven wij dan ook samen. Nu naar het onderwerp.

Deel I behandelt eerst de droge, filosofische formulering van de 
vraag. Daarna zal de plastische uitwerking ervan volgen. 

S1
(maker/toeschouwer)

S2
(toeschouwer)

O
(object)

De drieledige relatie in tijd en ruimte ervan is: maker/toeschouwer 
richting object, naar de passieve toeschouwer en weer terug naar 
de scheppende mens. Een driehoeksrelatie van Subject 1 via Object 
naar Subject 2 en dan weer terug naar Subject 1. Een dialectische 
vorm. 

Het woord ‘mooi’ is daarbij de talige kwaliteitsuitdrukking van 
een innerlijk gevoel bij de menselijke waarneming en volledige 
gewaarwording van een object buiten ons. De esthetische ervaring 
ondergaan wij mensen als een subjectieve ervaring. Dat wil zeggen 
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als een bewust ervaren aangename of onaangename emotie. Deze 
emotie of dat gevoel wordt direct of indirect bij het waarnemen 
van iets buiten ons, in ons gemoed opgewekt. Dit is de zo volledig 
mogelijke definitie in filosofische taal. 

Het begrip schoonheid wordt uitgedrukt in allerlei talige en 
fysieke vormen: de uitroep ‘móóói!’ geldt als een onmiddellijke 
gevoelsuitdrukking bij een zintuiglijke waarneming. Schoonheid 
als ervaring heeft een objectkarakter en een subjectief karakter 
volgens de klassieke westerse filosofie. Als ervaring bevindt het zich 
binnen ons én als waarneembaar, esthetisch beeld buiten ons. Een 
schoonheidservaring berust op een specifieke bewustzijnsmodus. 
Het is een correlatieverschijnsel. Het filosofische probleem van de 
esthetische smaak, waarmee we individueel bepalen wat we zelf 
mooi vinden, komt neer op het gegeven dat schoonheid fundamen-
teel onbepaalbaar is. Dat er mooie dingen bestaan, daar zijn we het 
allemaal over eens. Maar niet over welke dingen dat dan zijn. We 
hebben volgens Kant te maken met een esthetisch gevoelsoordeel 
dat zich bij iedereen naar andere hoedanigheden van dingen en 
situaties richt en dat bovendien geen vaste waarde heeft maar zeer 
veranderlijk is. Wat je vandaag mooi vindt, kun je morgen alweer 
lelijk vinden. De esthetische ervaring van de verschillende zintuig-
lijk toegankelijke werelden is het begin van het genot dat we aan 
schoonheid beleven. De waarde van dit gevoel voor de kwaliteit 
van ons leven is waar het mij om gaat in dit boek. Hoe ons gevoel 
voor schoonheid duidt op een fundamenteel belang voor ons. Juist 
vanwege de primaire, lichamelijke en gevoelsmatige aard van onze 
reactie op een gegeven buiten ons, die vooraf gaat aan het cognitieve 
aandeel in ons schoonheidsoordeel. 

In Deel II staat de vraag centraal waar de schoonheidservaring van-
daan komt. Dit hoofdstuk spiegelt mijn eigen interpretatie van wat 
een esthetische ervaring in feite is. Ik verwijs daarbij naar de evo-
lutie van specifieke vormen en gedrag bij organismen die voor een 
enorme variatie van organisch leven in de natuur hebben gezorgd 
onder de druk van de noodzaak tot voortplanting. De antwoorden 
vanuit de biologie zijn te vinden in een eerdere publicatie van mijn 
hand: ‘Het creatieve proces. Een filosofische verkenning’ (2014). 
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Dit boek gaat over de vraag of de biologie van de voortplanting 
een geheel onbewust verschijnsel is en welke biologische mecha-
nismen hebben geleid tot esthetische beoordelingen. Ook ga ik in 
deze publicatie in op het belang van lustgevoelens voor levende 
wezens als voorfase van de ontwikkeling van intelligentie. Bij dit 
argument zal de mens als lustwezen centraal staan, waarbij de 
schoonheidservaring een fysiologisch en een psychologisch belang 
moet worden toegekend. De verbeelding als bron van cultuur en 
plezier. De ontwikkeling van cultuur deels als resultaat van de wer-
king van esthetisch verlangen en nieuwsgierigheid.

Deel III gaat in op de betekenis van de kwantumtheorie als een 
theorie van materie, een theorie van de geest en een theorie van 
de versmelting van geest en materie. Daarna wordt de relatie tus-
sen de esthetische ervaring en de kosmologie behandeld, evenals 
de betekenis van taal, geometrie en de getalsleer. Meetkunde en 
getalsleer als de elementen van de wiskunde.

Deel IV, ten slotte, behandelt kort de betekenis van Darwins evo-
lutionaire denken en de relatie tot de voorfase van het cognitieve 
denken die intuïtie wordt genoemd. Daarna volgt, heel beknopt, 
de ontwikkeling van het religieuze en filosofische denken van de 
mensheid. De paradoxen van Kant die in zijn analyse van het esthe-
tisch oordeel werden ontdekt, worden min of meer opgelost. Ook 
wordt de idee van een mogelijke objectieve schoonheid bevestigd.

De Conclusie zet het filosofische vraagstuk van de eeuwigheid en 
de eindigheid centraal.

Over schoonheid – DRUK.indd   9Over schoonheid – DRUK.indd   9 28-Apr-20   3:36:00 PM28-Apr-20   3:36:00 PM


