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citaat : schoonheid; dat is verdriet 

getroost door de vorm hé?
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citaat:  het nut van schoonheid is 

niet duidelijk, de culturele noodzaak 
ervan is niet zichtbaar, en toch kan 
het in de cultuur niet gemist 

worden.

Sigmund Freud 



is   schoonheid een  eigenschap ? 

MOOI LANDSCHAP – MOOIE 
WERELD – MOOIE  NATUUR- MOOI 
INSECT- MOOI KAPSEL- MOOIE 
SCHOENEN- MOOI BEWIJS- MOOIE 
UITSPRAAK- MOOIE SLAK 

MOOIE PLECHTIGHEID- MOOIE 
AUTO- MOOI GELAKTE NAGELS-
MOOIE DOOD……………. 



https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-
mobile/en/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/stanza-della-
segnatura/scuola-di-atene.html
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het ware 

het goede 

het schone 



Plato/ neoplatonisme ( Plotinus in 

Enneaden)

“waarheid, goedheid en schoonheid”

wezenskenmerken van de godheid. 



Gemeenplaatsen 

- schoonheid geeft ons genoegen

- het ene ding kan mooier zijn dan het andere

- schoonheid is altijd een reden om aandacht te geven  aan iets

wat die (vreemde) eigenschap bezit

- over schoonheid vormen we ons een oordeel: oordeel 

goede smaak  

- het oordeel van goede smaak gaat over het mooie object, niet

over de geestestoestand van het subject

- geen oordelen over schoonheid uit de tweede hand. U kunt mij 

niet al redenerend tot en oordeel brengen waar ik niet zelf toe

gekomen ben.



“…Mijnheer Dixon is niet echt, wat je noemt, knap, zeg je

“knap, nee hoor, verre van knap….Ik heb u verteld dat hij lelijk is.”

“Lieve kind, je zei dat juffrouw Campbell er niet wou van horen dat 

hij lelijk is, en dat jij zelf…”

“O, mijn eigen oordeel, dat is niets waard. Als ik mensen mag vind 

ik altijd dat ze er goed uitzien. Maar ik beschreef wat volgens mij 

de algemene opvatting is, toen ik zei dat hij lelijk is.”

uit : Jane Austen  Emma



- smaak  

- het arcadische landschap (Darwin) 

- mens en dier (ethologie) 

- streven naar ideale schoonheid kan ons

afleiden van wat belangrijker is in onze

levenssfeer

- bij beoordelingen is “mooi” primair maar

ook elegantie, complexiteit expressieve

kracht en verder…






