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Onlangs is er een nieuwe Nederlandstal- 
ge inleiding in de esthetica verschenen, 
het boek 'Kennis in schoonheid' van 
Rob van Gerwen. Het onbepaald lid- 
woord uit de ondertitel (een inleiding in 
de moderne esthetica) maakt er in alle 
bescheidenheid al op attent dat er meer- 
dere inleidingen in de esthetica geschre- 
ven zouden kunnen worden, en dat de 
inleiding die hier geboden wordt geens- 
zins de enig mogelijke of juiste is. 

In het boek van Van Gerwen staat de 
vraag centraal 'hoe kennis en schoonheid 
zich tot elkaar verhouden'. Kennis bete- 
kent hier weten wat een object is, door 
een adequate beschrijving ervan of door 
de rangschikking onder een algemene 
term. Een schoonheidsoordeel is echter 
niet tot een dergelijke kennis te herleiden: 
weten dat een compositie van Beethoven 
is, of het geven van een exacte he- 
schrijving van het werk zijn niet vereist 
om het mooi te vinden. Bij schoonheid 
gaat het volgens de auteur niet om de 
eigenschappen van het werk zelf, maar 
om datgene wat het bij ons teweeg 
brengt; we zijn niet uit op kennis, maar 
'we willen dat een kunstwerk ons den- 
ken in beweging brengt en houdt'. Om te 
begrijpen hoe deze beweging van het 
denken bij schoonheid zich verhoudt tot 
kennis, zullen we ons volgens de auteur 
moeten verdiepen in de esthetische erva- 
ring: 'want hier is het dat de relatie van 

schoonheid met kennis ervaren wordt'. 
Hieruit komt de Kantiaanse optiek 

van het boek duidelijk naar voren. 
Schoonheidsoordelen worden, net als bij 
Kant, afgegrensd van kennisoordelen, en 
het schoonheidsoordeel wordt niet elke 
relatie met het denken ontzegd, maar het 
denken krijgt hierin een specifieke rol 
toebedeeld. Ook de verdieping in de 
esthetische ervaring dient een Kantiaans 
doel: er wordt gezocht naar de grenzen 
van onskennen en naar de functie van de 
kunst in de bewustmaking of thematise- 
rmg van deze grenzen. 

De opzet van het hoek is tweeledig: 
van een negental stromingen m de mo- 
derne filosofie (dat is de filosofie vanaf 
Descartes), die in afzonderlijke honfd- 
stukken aan bod komen, wordt eerst d e  
kentheone behandeld (aangeduid met de 
vage term 'benadering van kennis'), en 
vervolgens wordt ingegaan op de esthe- 
tica van de desbetreffende stroming. 
Uitgangspunt voor het kentheoretische 
deel is het probleem dat in de moderne 
filosofie centraal staat: de legitimatie van 
kennis. Er zijn grofweg twee standpun- 
ten ten aanzien van kennis te onder- 
scheiden. Enerzijds dat van het realisme: 
de dingen bestaan onafhankelijk van ons 
kennen en kennis geeft weer hoe d e  
werkelijkheid in elkaar zit. Anderzijds 
dat van het idealisme: de werkelijkheid 
kan niet los gezien worden van onze 
kennis ervan, en bijgevolg kunnen we 
ook geen uitspraak doen over hoe de 
dingen in werkelijkheid, los van onze 
kennis, zijn. 

In het esthetische deel wordt de vraag 
gesteld naar de rol van de kunst (aange- 
duid met de vage term 'het esthetische 
domein') binnen deze spanningsverhou- 
ding tussen idealisme en realisme. De 
auteur komt tot de conclusie dat de kunst 
een relativerende rol speelt in deze pro- 
blematiek: ze maakt ons bewust van het 
feit dat de werkelijkheid niet eenduidig in 
begrippen te vatten is en dat niet al onze 
voorstellingen tot de realiteit te herleiden 
zijn of hieraan getoetst kunnen worden, 



maar dat er nog een andere dan kennende 
verhouding tot de dingen mogelijk is. 

Het aardige van de tweeledige opzet 
is, dat op deze manier duidelijk naar vo- 
ren komt dat in de moderne esthetica de 
kunst altijd wordt afgezet tegen kennis 
als een gebied waarin een wezenlijk an- 
dere houding tegenover de dingen wordt 
aangenomen, en tevens hoe men in de 
verschillende stromingen het eigen ka- 
rakter van het esthetische tegenover het 
kennen heeft proberen te bepalen. Het 
bezwaar is echter dat de auteur met deze 
opzet erg veel hooi op zijn vork heeft 
genomen en er niet in elk hoofdstuk in 
slaagt om het verband tussen het ken- 
theoretische en esthetische deel helder te 
stellen. Zo begint het eerste hoofdstuk, 
'een rationalistische benadering', met een 
nogal moeizame opsomming van een 
aantal kernpunten uit het denken van 
Leihniz, welke naar mijn idee niet alle- 
maal nodig zijn om de rol van kennis in 
de rationalistische esthetica van Baum- 
garten te belichten. 

Zoals gezegd speelt het begrip 'es- 
thetische ervaring 'een belangrijke rol in 
het hoek. Niet alleen omdat deze onze 
kennisaanspraken relativeert, maar ook 
omdat deze volgens de auteur het 
vermogen van de mens thematiseert 'om 
met cultuurprodukten betekenis op te 
roepen'. Hieraan ontleent de kunst haar 
kritisch potentieel ten opzichte van ken- 
nis. Met de lokalisenng van het kritische 
potentieel van de kunst in de esthetische 
ervaring sluit de auteur zich aan hij een 
algemene aandachtsverschuiving binnen 
het huidige esthetica-debat: niet meer het 
kunstwerk op zich wordt een kritische 
functie toegekend, zoals in de kritische 
theorie met Th.W. Adomo als belang- 
rijkste woordvoerder, maar de estheti- 
sche ervaring. 

In het hoofdstuk 'een kritische hena- 
dering', dat in zijn geheel aan Adorno is 
gewijd, wordt de (vermeende) ontoerei- 
kendheid van Adorno's esthetische 
theorie uitgelegd. Deze theorie gaat vol- 
gens de auteur immers voorbij aan het 

feit dat de kritische functie van kunst 
uiteindelijk ervaren moet worden om van 
kracht te zijn; daarom zou zij moeten 
culmineren in een theorie van de estheti- 
sche ervaring en niet in een analyse van 
afzonderlijke werken. Adorno's concen- 
tratie op individuele werken en hun uto- 
pische gehalte als kritiek op het discur- 
sieve denken, gecombineerd met zijn 
theorie van de vervreemding, volgens 
welke we niet meer tot een ervaring van 
kunst in staat zijn, leidt tot een pat- 
stelling: in kunst licht het utopisch andere 
even op, maar wij kunnen het niet er- 
varen. Deze patstelling kan volgens d e  
auteur worden vermeden door zich te  
verdiepen in de esthetische ervaring. 

Deze kritiek op Adorno, namelijk dat 
zijn theorie van de vervreemding al het 
inzicht veronderstelt in wat een niet- 
vervreemde ervaring zou zijn, slaat ech- 
ter inzoverre de plank mis dat het Adorno 
helemaal niet gaat om de esthetische er- 
varing op zich of een theorie erover, 
maar om het kritische gehalte van kunst 
Natuurlijk kunnen we ons dit niet bewust 
worden zonder een esthetische ervaring, 
maar het is het kunstwerk dat deze kritiek 
in zijn objectieve structuur gestalte geeft. 
In deze objectieve structuur ligt immers 
datgene besloten wat buiten de denk- 
structuren en -vormen van het subject 
valt. Aan de confrontatie tussen beide 
ontleent de esthetische ervaring haar kri- 
tische potentieel. Dat echter het vermo- 
gen tot esthetische ervaring volgens 
Adorno in de huidige maatschappij onder 
invloed van de cultuunndustrie verloren 
dreigt te gaan, is een ander probleem dat 
niet 'opgelost' kan worden door zich te 
verdiepen in de esthetische ervaring. 

Het is niet eenvoudig om zicht te 
krijgen op hoe de auteur zich het kriti- 
sche potentieel van de esthetische erva- 
ring voorstelt. In het laatste hoofdstuk, 
de 'conclusies', wordt dit bepaald als een 
'relativering van ons wereldbeeld'. Ook 
in het hoofdstuk over Kant komen we dit 
idee van een relativering van ons beeld 
van de werkelijkheid tegen. Kanis op- 



vatting van de esthetische ervaring als 
een vrij spel van de kenvermogens wordt 
hier uitgelegd als een thematisering van 
de grenzen van onze kennis, waarbij 
onder kennis ons alledaagse beeld van de 
werkelijkheid wordt verstaan. De alge- 
meengeldigheid van het smaakoordeel 
wordt vervolgens gebaseerd op deze ge- 
deelde achtergrondkennis van de alle- 
daagse werkelijkheid. Bij de  gratie van 
het feit dat we deze kennis gemeen- 
schappelijk hebben, en dat deze kennis 
ook in het smaakoordeel betrokken is 
(middels de verstandshegrippen), kun- 
nen we over schoonheid communiceren 
en bovendien bij ieder dezelfde gevoe- 
lens aannemen. 

In deze interpretatie van Kant maakt 
de auteur een manoeuvre die absoluut 
on-Kantiaans is: van 'het vrije spel van 
de kenvermogens', dat het genoegen van 
de schoonheidsbeleving opwekt, wordt 
overgestapt naar de alledaagse kennis 
van de werkelijkheid als gedeelde ach- 
tergrond bij elke schoonheidservanng. 
Daaraan zou het smaaknordeel zijn 
universele geldigheid ontlenen. Bd Kant 
ontleent het smaakoordeel zijn universele 
geldigheid echter aan het bestaan van een 
'gemeenschappelijke an'. Wat Kant hier 
ook onder moge verstaan (een 'exem- 
plarische norm' of een 'bovenzinnelijk 
substraat'), het lijkt mij in elk geval 
onjuist om deze gemeenschappelijke zin 
als voorwaarde voor de algemene gel- 
digheid te interpreteren als een gedeelde 
achtergrondkennis. Daarmee wordt Kant 
in een hermeneutisch jasje gestoken, dat 
hem niet past. 

Ondertussen is deze wending die aan 
Kant wordt gegeven wel in overeen- 
stemming met dat wat de auteur uitein- 
delijk wil betogen: dat de functie van de 
esthetische ervaring bestaat in een relati- 
vering van onze kennisaanspraken en een 
verlegging van ons perspectief op het 
bestaan. Op grond hiervan zon je dan 
ook in het resumk van het hoofdstuk 'een 
romantische benadering' (Schopenhauer) 
een andere conclusie verwachten. Er 

wordt weliswaar op gewezen dat 
Schopenhauers esthetica vanuit psycho- 
logisch perspectief geconcipieerd is: de 
kunst bevrijdt de mens uit het eindeloze 
gevecht om het bestaan en het hiermee 
verbonden lijden aan zijn individualiteit. 
Maar verder wordt er alleen ingegaan op 
het feit dat de aanname van de wil als 
metafysisch principe dat aan de werke- 
lijkheid ten grondslag ligt, gebaseerd is 
op een (onbewijsbare) analogie-redene- 
ring: namelijk dat de relatie van de wil tot 
onze handelingen dezelfde zou zijn als 
die van de wil tot de fenomenen. Dat de 
mens zich in de kunst zou losmaken van 
de voor de bestaande werkelijkheid ade- 
quate denk- en handelingspatronen, en 
zich open zou stellen voor de ene. niet- 
geÃ¯ndividueerd wil, is dan ook volgens 
de auteur een inconsistente aanname. Met 
deze kritiek wordt echter een belangrijk 
aspect van Schopenhauers esthetica over 
bet hoofd gezien: dat het subject van de 
esthetische ervaring in een fundamenteel 
andere relatietot de dingen staat dan het 
kennende subject. Het beschouwt de 
dingen niet meer vanuit het perspectief 
van het zelfbehoud, maar het emancipeert 
zich van de imperatieven van de wil. De 
esthetische ervaring is niet alleen een 
'vlucht uit de werkelijkheid', namelijk 
die van het principium individuationis, 
maar tevens de realisatie van een andere 
relatie tussen het subject en de wil, en 
daarmee van onvervalste kennis van de 
wereld. Deze kennis is echter fundamen- 
teel verschillend van onze praktische 
kennis van de werkelijkheid. 

In het boek wordt het begrip kennis 
af en toe nogal slordig gebruikt en wei- 
nig gedifferentieerd. Dit bereikt een 
hoogtepunt in de 'conclusies'. Deze zijn 
een soort smeltkroes waarin elementen 
van het denken van Kant, Gadamer en de 
analytische filosofie samenkomen. Van 
Kant wordt de opvatting overgenomen 
van de esthetische ervaring als een 'vrij 
spel der kenvermogens'. Hierdoor wordt 
de schoonheidservaring in relatie ge- 
bracht met ons kennen. Vervolgens 



wordt dit kennen uitgelegd als 'de visie 
op de werkelijkheid waar wij in gelo- 
ven', ofwel met ons wereldbeeld. Dat dit 
een on-Kantiaanse uitleg is van het 'vrije 
spel der kenvermogens' is hierboven al 
betoogd. Het gevolg is een verschuiving 
in de betekenis van het begrip 'kennis' 
als objectieve kennis van de werkelijk- 
heid naar kennis in de zin van een visie 
op de wereld en het bestaan, waarbij de 
invloed van Gadamer onmiskenbaar is. 
Gadamer stelt dat het in de kunstervaring 
gaat om de spanning tussen de 'horizon' 
van het werk en onze eigen horizon. De- 
ze spanning bewerkstelligt een besef van 
de menselijke eindigheid en daarmee een 
relativering van ons eigen wereldbeeld. 
Met deze interpretatie van kennis ver- 
dwijnt de kritische functie van kunst 
echter steeds meer achter zoiets vaags en 
onesthetisch als een versmelting van 
wereldbeelden. 

Tot slot wordt, aanleunend bij de 
analytische filosofie, dit wereldbeeld uit- 
gelegd als een context-gebonden pers- 
pectief op de werkelijkheid. Door zich de 
context-gebondenheid van elke kunster- 
varing te realiseren, beseffen we de be- 
grensdheid van de betekenissen die we 
met het werkverbinden. Tevens schuilt 
in deze context-gebondenheid echter de 
mogelijkheid om via een kunstwerk an- 
dere 'contexten' in herinnering te roepen 
en zo ons perspectief op de werkelijkheid 
te verleggen. 

Hoe dit in zijn werk gaat, illustreert 
Van Gewen aan de hand van de muziek: 
'Wie heeft nooit door het horen van een 
liedje uit zijn jeugd allerlei jeugdherinne- 
ringen gekregen?' Het kinderliedje fnn- 
geert dus als een soort medium waardoor 
'een uitgebreid perspectief op toenmalige 
gebeurtenissen' weer tot leven wordt ge- 
wekt. Dit perspectief behelst de beteke- 
nissen die we toendertijd met het liedje 
associeerden, en in deze betekenissen ligt 
tevens ons toenmalige wereldbeeld be- 
sloten. 

Nog afgezien van de simpelheid van 
dit voorbeeld (kunst is meer dan een 

kinderliedje), lijkt mi] dit een ontoelaat- 
bare versimpeling en ontkrachting van 
het kritische potentieel dat aan de estheti- 
sche ervaring kan worden toegekend. Dit 
kritische potentieel wordt volledig gere- 
duceerd tot de associaties die de luiste- 
raar hij iets heeft. Weliswaar zegt de au- 
teur dat deze associaties niet puur sub- 
jectief zijn, maar waarin zou het objec- 
tieve moment kunnen bestaan wanneer 
dit geassocieerde alleen aanleiding geeft 
tot (subjectieve) gevoelens wanneer bo- 
vendien het herbeleven van associaties 
uit het verleden bij een latere confrontatie 
gebonden is aan de omstandigheid dat 
we 'niet vaak in de gelegenheid gesteld 
worden dit geassocieerde (als verbonden 
met een concreet muziekstuk) verder te 
ontwikkelen'? Met andere woorden, het 
kritische potentieel van de esthetische er- 
varing valt ten-deel aan de amnsische 
leek die zich hij het horen van een liedje 
uit zijn jeugd weer even aan de moeder- 
borst waant. Of het nu om een liedje of 
een geurtje gaat, maakt in dit geval niets 
uit. 

Het probleembij Van Gewens uitleg 
van de esthetische ervaring en van de re- 
latie tussen kennis en schoonheid daarin, 
is dat de notie van kennis (die bij Kant 
duidelijk bepaald is) steeds meer verwa- 
tert en tenslotte uitmondt in zoiets vaags - 

als een context-gebonden perspectief op 
de werkelijkheid. Natuurlijk kun je zeg- 
gen dat een kunstwerk een bepaald we- 
reldbeeld belichaamt, en dat de estheti- 
sche ervarmg een relativering van ons 
eigen wereldbeeld kan bewerkstelligen. 
Maar wanneer de analyse van dit proces 
zich zover verwijdert van dat wat in het 
kunstwerk zelf gebeurt, dan snoert de 
esthetica zichzelf de mond. 


