
HOVO Nijmegen
Inleiding in de Filosofie van de

Kunsten, 1
dr. Rob van Gerwen

Departement Wijsbegeerte
Universiteit Utrecht

Website
September-december 2016

Inhoudsopgave

1 Empiristische esthetica 1

2 Dit is mooi 4

3 Paradox van de smaak 5

4 Ware critici 6

De Empiristische Benadering (Hume)
College 2

1 Empiristische esthetica

Vorige keren

1a. Opkomst Moderne Systeem van de Schone Kunsten:

– Kunst voortaan begrepen in het licht van het effect op de beschouwer (niet
de functies).

– Regulatief zijn de meesterwerken.

1b. Schoonheid als de bewuste gewaarwording van de eigenheid van het andere.

( Hoe de rationalist Baumgarten (1750) de esthetica begrijpt:

a. Wetenschappen redeneren het individuele weg; b. dat individuele zien we
echter wel.

c. Esthetica moet zintuiglijkheid vervolmaken.

d. Maar dat is wat kunstenaars ook doen als ze Schone Kunst maken.)
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Iedereen weet wat “dat is mooi” betekent

• Hoe vaak ziet u iets moois?

– Wilt u dat dan delen of in uw eentje genieten?

∗ Of wilt u uw genot delen?

– Zult u anderen erop wijzen?

∗ Kunt u iemand die het lelijk vindt, bewijzen dat u gelijk hebt?

Vandaag David Hume, empirist

• Iets moois moeten we waarnemen.

• Maar waarnemen alleen is niet genoeg: we moeten er iets bij voelen:

– Een schoonheidsemotie;

– Die projecteren we op het mooie ding. (» emotivisme)

• We kunnen wel discussiëren over de waarneming, niet over de emotie.

Empiristische esthetica

• David Hume: “Of the Standard of Taste”, 1757

• http://www.phil.uu.nl/~rob/texts/HumeStandard.shtml

Esthetische gebeurtenis

1. Een object met bepaalde kwaliteiten . . .

2. Wordt waargenomen; maar waarneming alleen is niet genoeg.

3. Moet een bepaald gevoel opwekken.

– “X is mooi” schrijft iets aan het ding toe:

– “Het object X raakt me; heeft bij mij de emotie teweeggebracht.”

Waarneming geeft indrukken van de dingen

• Om een kind een idee te geven van scharlaken of oranje, of van zoet of bitter,
“bied ik het de objecten, of in andere woorden de indrukken, aan”.

– Hume, 1739, Traktaat over de menselijke natuur. (Vert. 2007.)
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De kern van het empirisme, I: Indrukken en ideeën

• Indrukken komen via de zintuigen;

• Ideeën leiden we daarvan af.

• Indrukken zijn levendiger dan ideeën.

• Ideeën zijn zwakker en worden daarom vaak verwisseld:

– Verbeelding combineert indrukken tot ideeën;

– “De achterkant van de maan.”

De kern van het empirisme, II: Secundaire kwaliteiten

• Secundaire kwaliteiten: voor één zintuig » illusoir.

– Bv. kleuren, geuren, geluiden, smaak, tactiele kwaliteiten;

– Een beeld waarnemen = visuele secundaire kwaliteiten verwerken.

• Primaire kwaliteiten: voor meerdere zintuigen » zijn echt: niet los te maken van
de werkelijkheid.

– Vorm, volume en beweging.

John Locke, Essay Concerning Human Understanding, 1690

Wat is schoonheid?

• Wat is schoonheid voor kwaliteit?? Behoeft het een apart zintuig? (Een gedeeld
zintuig?)

– A Common Sense.

• In welke richting bedoelen we die vraag?

– Leiden we de schoonheid van het ding af van de eigenschappen van het
ding of

– vertrekken we van de schoonheid van het ding en kijken dan naar de eigen-
schappen die we ervoor verantwoordelijk houden?
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2 Dit is mooi

“Ik zag een mooi vliegtuig” . . .

• . . . kun je het niet afleiden uit het begrip “vliegtuig” (geen begripsanalyse).

– Niet alle vliegtuigen zijn mooi; Dat ene vliegtuig was mooi.

• . . . is geen afbeelding:

– Het vertelt niets over het vliegtuig

• Wat dan wel?

• Het is een expressie van een emotie.

– En emoties zeggen niets over de werkelijkheid (lijkt het).

Hume’s emotivisme

• Emotivisme

– Iets waarderen = je gevoelens erover aan het object toeschrijven.

• Hume wil het optreden van die emoties uitleggen, en van het smaakoordeel.

• Er is immers wel enige norm van correctheid:

– De schoonheid van Beethoven zullen we niet gauw verwarren met die van
Madonna

Redenen voor ons oordeel

• Nadenken over werk = redenen zoeken (achteraf).

1. Vormschoonheid (natuurschoonheid);

2. Nutschoonheid (extrinsiek; ethisch, nut, sympathie (huis van een vriend));

3. Soortschoonheid (voldoen aan soorteigenschappen).

• Redenen zijn geen oorzaken van emotie.

– Ze dwingen het oordeel niet af.
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Schoonheidsoordelen

• Schoonheidsoordelen hangen af van hoe we het object begrijpen.

• Bij voorbeeld . . .

– Onkruid,
– Braakliggend vruchtbaar terrein, of
– Ruïnes

. . . kunnen niet mooi zijn.
∗ Zozeer gaat hun aard in tegen “hoe het bedoeld is”.

– Geldt ook voor een auto-ongeluk.

3 Paradox van de smaak

Paradox van de smaak

• Over smaak valt niet te twisten, maar we doen het wel

– Over de regels zijn we het vaak eens;

– niet over de concrete toepassing.

» meer hierover bij Kant (antimomie van de smaak).

Publieke context

• Mensen zijn sociale wezens:

– We praten graag over onze redenen en gevoelens—omwille van erkenning.

• Hiervoor zijn publieke criteria noodzakelijk.

– We moeten ons aan taal en gewoontes conformeren.

Schoonheidssentiment

• Ieder heeft dezelfde psyche,

– maar er zijn ook verschillen (komt door omstandigheden).
– Dus: even belangrijker als eigenschappen van het object zijn:

∗ Context;
∗ Leeftijd;
∗ Psychische gesteldheid.

• Hume, alinea 29, e.v.
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Verder . . .

• Over voorkeuren is geen discussie mogelijk!

– De een houdt nu eenmaal meer van klassiek dan van Heavy Metal.

• We tolereren onwaarheden of religieuze verschillen in kunstwerken; maar geen
onethische praktijken.

• Hume, alinea 32, e.v.

4 Ware critici

“Transparantie” is noodzakelijke voorwaarde
Je moet goed kijken

• Juiste standpunt, beschrijving, houding, opvattingen:

– maken gepaste reactie pas mogelijk;

– dienen niet om emoties te corrigeren;

∗ die heb je of je hebt ze niet (kan men niet afdwingen)

– maar om redenen te identificeren en te corrigeren.

• » Sancho Panza’s verwanten

• Hume, alinea 15

Wijnproevers en schoonheid

• De moraal van het verhaal:

1. Is schoonheid een soort secundaire kwaliteit? [ja en nee]

2. Reactie van het publiek. [snobisme]

3. Isolement van de ware criticus. [kan anderen niet overtuigen; schoonheid
is niet te bewijzen]
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Ware criticus (en transparantie van de waarneming)

1. Moet een Fijngevoelige verbeelding hebben. [gegevens kritisch verwerken, aan-
dachtig]

2. Mag niet niet bevooroordeeld zijn. [tegen snobisme; typisch Verlichting!]

3. Moet zijn gezond verstand gebruiken, nodig voor de voorbereiding van zijn emo-
ties. [relaties van onderdelen; doelmatigheid (welsprekendheid); samenhang in
het verhaal]

4. Moet veel oefenen en

5. vergelijken.

De tand des tijds

• Hume zegt niet: “critici beslissen”; maar:

• “De beste oordelen overleven”.

Discussie

• Critici praten inderdaad

• Wat ze zeggen moet waarneembaar zijn

V “Jazz Dispute”

• Het oordeel in zichzelf is weinig waard zonder die waarneming.

• Maar het hoeft, hoe dan ook, niemand te overtuigen.
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