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INLEIDING  

De filosofieën van  Schopenhauer en Plotinus vertonen een aantal opmerkelijke gelijkenissen. 

Beiden ontwerpen een filosofie waarvan het ultieme doel een vlucht is uit het materiële, 

zintuiglijke bestaan. Hun ‘ethiek’ is persoonlijk en draait in de eerste plaats rond het ideaal van de 

ascese. Beide filosofen hebben een idealistische metafysica waarbij eenheid erg belangrijk is. Voor 

Plotinus is het goddelijke principe het Ene (ἐν) terwijl voor Schopenhauer alles terug te brengen is 

tot de Wil.
1
 Beiden hebben een cognitivistische esthetica, die een erg belangrijke plaats inneemt in 

hun filosofie. 

Geen van de parallellen tussen Schopenhauer en Plotinus is echter zo opvallend en prangend als de 

mutuele band met Plato. Plotinus was de eerste der neoplatonisten, laatantieke filosofen die bij hun 

erudiete combinatie van zowat alle voorgaande filosofen toch altijd hun voorkeur lieten uitgaan 

naar Plato. Net als Plotinus beweerde ook Schopenhauer hoog bij laag niets meer te zijn dan een (of 

de) correcte interpretator van Plato. Dit stond beiden niet in de weg om hun eigen unieke kijk op de 

zaak te ontwikkelen die regelmatig afweek van het ‘orthodoxe’ platonisme. Eén van deze zaken – 

misschien wel de opvallendste – is de esthetica, die door Plato roemloos werd afgewezen, maar die 

bij Plotinus en Schopenhauer in ere werd hersteld. Plato’s visie op de kunst en de esthetica is een 

van de bekendste in de kunstfilosofie en misschien wel het basisvraagstuk waaraan alle 

kunstfilosofen en esthetici verdiepten het hoofd moeten bieden. Kunst voor Plato had enkel een 

soort ‘politieke restwaarde’ door haar rol als instrument van de filosoofheersers in de platoonse 

polis. Esthetica was voor Plato niets meer dan een afbeelding van een afbeelding, en iedere kunst 

een dubbele leugen. Deze opvattingen werden onder andere door Plotinus en Schopenhauer 

aangevochten
2
, hoewel zij bijna nooit expliciet Plato bekritiseerden en hun meningen, 

niettegenstaande hun nadrukkelijk verschillende opvatting, altijd in een zin als complementair 

beschouwden met hun eigen en Plato’s metafysica.  

In verband met Plato zitten we dus met een aantal mogelijke leidraden en onderzoeksvragen. De 

erfenis van Plato is een van de voornaamste motivaties van dit onderzoek. Hoewel er al heel wat 

onderzoek is gedaan naar de esthetica van Plato bij Schopenhauer en Plotinus, is de vergelijking 

nog nooit eerder gemaakt. Een positieve vergelijking of een contrast tussen Schopenhauer en 

Plotinus zou heel wat deuren kunnen openen in dit onderzoek of op zijn minst de zaak wat 

verhelderen. Want wat kunnen we leren over Plato en zijn filosofie als twee filosofen, die min of 

meer onafhankelijk een gelijkaardige kritiek formuleren op zijn esthetica? Tonen zij misschien wat 

                                                           
1
 Voor de ‘eenheid’ bij Schopenhauer zie: Vandenabeele, B., in Vandenabeele, B., 2012, p. 221 en Came, D., 

in Vandenabeele, B., 2012, p. 246. 
2
 Veel filosofen na Plotinus verwijsden, indien zij het platonisme aanhingen en het toch op en positieve 

manier wilden hebben over kunst, expliciet naar Plotinus. Schopenhauer is hierop een opmerkelijke 

uitzondering. In hoeverre hij zich hiervan bewust was komt verderop aan bod. 
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er te recupereren valt aan deze eeuwenoude filosofie? Of tonen zij door hun sympathiserende 

invalshoek misschien net aan dat Plato’s esthetica volledig onhoudbaar is? Er zijn echter nog zaken 

waarom een vergelijking tussen deze twee filosofen interessant is. We kunnen deze vergelijking 

bekijken als een uitdaging die – indien positief beantwoord – een aantal waardevolle inzichten kan 

opleveren.  

De mogelijkheid tot dergelijke inzichten in de esthetica is de motivatie van het onderzoek. De 

esthetica van Plato is daarbij de voornaamste uitdaging. De andere motivaties zijn wat implicieter. 

De tegenstelling tussen optimisme en pessimisme bijvoorbeeld is een interessant contrast voor de 

esthetica en deze twee filosofen exemplifiëren beide uitersten. Is de filosofie wel te vergelijken, 

gezien ze een verschillende ingesteldheid hebben, of vertoont hun esthetica misschien minder 

contrast? Interesse in dit contrast kan een motivatie zijn voor dit onderzoek. De vergelijking tussen 

Schopenhauer en Plotinus, indien we ze kunnen hardmaken, opent deuren om ook andere denkers 

of kunstenaars te kaderen. Het zal ten minste een ander perspectief geven op de platoonse traditie. 

Van de onderzoeksvragen die in deze paper onder de aandacht komen is de meest centrale de 

vergelijking tussen de esthetica van Schopenhauer en Plotinus. Vinden we bewijs om te beweren 

dat er een interessante, vruchtbare gelijkenis is tussen deze twee filosofieën, of moeten we eerder 

spreken van een contrast? In beide gevallen hangt daarmee de vraag samen waarvoor deze parallel 

of contrast dan wel nuttig is, binnen de filosofie of esthetica. Hierop hintten we met de intuïtieve 

motivaties van dit onderzoek. De tweede vraag die ons bezighoudt is de vraag naar Plato: hoe 

kunnen twee filosofen die in latere tijden expliciet teruggrijpen naar de leer van Plato toch zijn 

esthetica verwerpen? Gebeurt dit op basis van dit platonisme – wat ook heel wat voor de 

interpretatie van Plato zelf kan betekenen – of betreft het de invloed van vreemde (of originele) 

elementen in hun filosofie? In hoeverre kunnen we Schopenhauer en Plotinus nog platonisten 

noemen in het licht van een dergelijke positieve esthetica, of is het deze esthetica die, krachtens dit 

platonisme, onhoudbaar is? Omgekeerd, wat kunnen we leren over de filosofie of de esthetica 

indien de vergelijking gemaakt kan worden? Tenslotte kunnen we ook de vraag niet negeren die de 

toepasbaarheid van de vergelijking in de kaart brengt. Dit behelst de extrapolatie van filosofie naar 

kunst, literatuur en andere esthetische ervaringen. De dialectiek tussen esthetica en kunst waarborgt 

dat zij elkaar rug aan rug kunnen ondersteunen en elkaar aanvullen. Een andere invalshoek is dat 

door de vergelijking met Plotinus het platonisme van Schopenhauer beter te begrijpen is.  

Deze onderzoeksvragen en interesses vervallen echter in het niets indien we het onderzoek niet 

streng afbakenen. Andere filosofen die in deze thesis voorkomen zullen enkel benaderd worden 

vanuit de kritiek die Schopenhauer of Plotinus erop gaven. Bij Schopenhauer is dit Kant. Gezien 

deze kritiek voornamelijk de kennisleer en de Kritiek van de zuivere rede. behelst, beschouwen we 

de esthetica van Kant niet tot het domein van deze paper. Op een gelijkaardige manier bestuderen 
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we voor Plotinus de gnostici, waarop ook hij kritiek had die veel zegt over zijn eigen filosofie. Net 

zoals Schopenhauer ten opzichte van Kant gaf hij hierop veel kritiek, maar uit deze kritiek kunnen 

we heel wat leren. Gezien de enorme literatuur die er over Plato bestaat, zullen we ook deze 

filosofie niet in de diepte onderzoeken, maar ons focussen op de rapporten die Plotinus en 

Schopenhauer met zijn filosofie hadden. Het is wel belangrijk te beseffen dat een ware vergelijking 

tussen de twee pas mogelijk wordt wanneer we niet enkel hun respectievelijke band met Plato 

bestuderen, maar ze ook rechtstreeks tegenover elkaar plaatsen. Hoewel Plato dus een belangrijke 

rol speelt in de besluiten en de inleiding van dit essay, staat hij bewust wat op de achtergrond van 

het onderzoek zelf: het is immers geen studie van de esthetica van Plato die we beogen. 

Als vuistregel bij de afbakening geldt dat niet alleen de esthetica, maar toch wel alleen wat we 

daarvoor rechtstreeks kunnen inschakelen behandeld zal worden. Hierdoor hebben we de vrijheid 

genomen om een groot deel metafysica en kennisleer erbij te nemen gezien deze onmisbaar is voor 

de vergelijking. Hoewel dit soms lijkt de onderzoeksvragen te bedreigen, is de eerste en laatste 

betrokkenheid van deze thesis de esthetica. Daarom zal daar ook steeds in de besluiten op terug 

gekomen worden. 

Buiten algemene inleidingen tot de filosofie zijn er weinig tot geen bronnen die Schopenhauer en 

Plotinus naast behandelen of een vergelijking maken. Een uitzondering hierop zijn twee teksten van 

Adolfo Faggi, een artikel uit 1908 in de Rivista di filosofia in het Italiaans, ‘Plotino e 

Schopenhauer’, en een publicatie uit 1934, ‘Schopenhauer e Plotino’.
3
 Dit is een historische 

verhandeling is tussen deze twee filosofen, en gaat niet rechtstreeks gaat over de esthetica. Hoewel 

deze bron Schopenhauer aan Plotinus linkt, heeft ze in de wetenschappelijke literatuur geen gevolg 

gehad.  De mogelijkheid van een historisch verband zullen we in hoofdstuk 1 bespreken. 

Los van deze ene auteur zijn er slechts losse referenties, indirect of in voetnoten, in de receptie die 

focust op de afzonderlijke esthetische theorieën van Schopenhauer en Plotinus. Soms worden ze 

even vluchtig naast elkaar vermeld als voorbeeld van wijsgeren die een esthetica maakten op een 

platoonse basis.
4
 Opvallend is ook dat de namen vaak samen opduiken in academische 

verhandelingen over Jorge Luis Borges. Deze auteur, die claimde nooit een metafysica uitgewerkt 

te hebben omdat Schopenhauer dat al voor hem deed, was ook aangetrokken tot de vele, laatantieke 

schooltjes en levensbeschouwingen. Waarschijnlijk zegt de combinatie tussen Schopenhauer en 

Plotinus meer over Borges dan over zijn receptie, want hierover bestaat geen academische 

literatuur. Vermoedelijk heeft Borges op zichzelf een verbinding gelegd en de resultaten daarvan 

dan verwerkt in zijn literatuur. 

                                                           
3
 Faggi, A., 1908 en 1934, (non vidi).  

4
 Janaway, C., 1995 of Knox, I., 1936. 
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We begeven ons dus in onbekend terrein op de filosofische kaart, niet alleen omdat er 

waarschijnlijk nooit een serieuze vergelijking is gemaakt in verband met de esthetica van 

Schopenhauer en Plotinus, maar ook omdat dergelijke vergelijkingen tussen twee filosofen die op 

het eerste zicht niets meer delen dan een gemeenschappelijke voorouder (Plato, dan nog wel) op 

zichzelf al buitengewoon zijn. Toch verzoek ik de lezers om geduldig te zijn en de merites van de 

argumenten hierna aangeboden in te schatten, de balans op te maken, en te kijken of er misschien 

iets te besluiten is uit dit onderzoek. Want hoewel velen de gelijkenissen al opgemerkt hebben – 

voornamelijk in verband met Plato’s esthetica – heeft nooit iemand dit onderzocht. Of deze band op 

toeval berust of systematisch is, is nog nooit bestudeerd. 

 

Methodiek en onderzoeksvocabularium 

Om deze onderzoeksvragen het best te beantwoorden is gekozen voor een onomwonden methode. 

Hierbij staat vooral de studie van de primaire bronnen centraal, waarbij slechts in een mindere mate 

beroep wordt gedaan op secundair literatuurmateriaal. Gezien er van de academische literatuur ter 

zake ook bijzonder weinig bestaat, kan dit niet veel opleveren. We moeten onze primaire bronnen 

dan ook hoog in acht houden. Ook de omvang van zowel Schopenhauers als Plotinus’ geschriften 

stelt ons in staat om diep daarin te putten. Hier en daar zullen secundaire werken vermeld of 

geciteerd worden ter verduidelijking, maar dit blijft ondergeschikt aan de rechtstreekse referenties 

uit Schopenhauer en Plotinus, die veelal voor zich spreken.  

Het is mogelijk dat door deze methode het uitgangspunt van dit onderzoek getrivialiseerd wordt: 

alles kan immers vergeleken worden met alles. Zeker wanneer we geen historische besluiten nemen 

(of zoeken) lijkt een triviale conclusie niet veraf. Daarom moeten we goed de doelen in het oog 

houden. Nog veel meer dan een positief verband te vinden tussen Schopenhauers en Plotinus’ 

esthetica, proberen we een begrijpbare en werkbare esthetica op te bouwen, waarop beide denkers 

een invloed hebben. Het gaat hier daarom niet alleen om een verband te ontdekken, maar om veel 

meer. Daarom kunnen we ook stilstaan bij de verschillen tussen deze twee denkers en die zien als 

een rijkdom in plaats van een probleem. 

Van ‘esthetica’ zullen we voor het gebruik van deze paper een soort minimalistische interpretatie 

bepleiten. We zullen deze definitie voor een deel afleiden uit het intuïtieve gebruik van de term, 

maar hierbij steeds de werkbaarheid als bedoeling in gedachten houden. Esthetica behelst ten eerste 

‘waarde’ of waardevolheid. Deze waarde is ook erg minimaal: het betreft het verkieslijk zijn van 

één iets boven een ander, vergelijkbaar iets. Hetgeen daarvoor zorgt is geen objectieve eigenschap 

daarvan, maar iets dat pas ontstaat tussen het object en het subject. Het tweede punt – en dit maakt 

het ‘esthetisch’ – is dat dit object steeds een object van de materiële of zintuiglijke voorstelling is: 
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het is dus steeds een zintuiglijke ervaring van iets (het waardevolle ligt in de aanschouwing). 

Utilitaire waarde bijvoorbeeld is volgens deze definitie wel waardevol, maar haar reden ligt in haar 

werking en haar toepassing. Daarenboven gaat het ook niet om een specifiek zintuiglijk voorwerp, 

maar over een soort van voorwerpen (waarbij soort bepaald wordt door de werking). Ook ethische 

waardevolheid heeft niets te maken met zintuiglijkheid of materialiteit, wel integendeel.  

Het grootste belang van deze eenvoudige definitie is echter dat ze de inhoud of de werking van de 

esthetische ervaring zelf oningevuld laat. Ze heeft niet de vorm van een normatieve of descriptieve 

definitie, maar van een open vraag waarbij de studie nog moet aanvangen: ze lijnt af maar vult niet 

in. Hierdoor kunnen we een gevaarlijke cirkelredenering uitsluiten: indien we esthetica 

bijvoorbeeld al op platoonse manier definiëren (als schouwing van de Ideeën bijvoorbeeld) dan is 

iedere vergelijking tussen Plotinus en Schopenhauer een geval van ‘begging the question’, en is 

ieder besluit met betrekking tot Plato ongegrond en triviaal. Het gif zit echter in de angel. Doorheen 

deze paper wordt er van een idealistische basisperspectief uitgegaan. Wanneer we dit combineren 

met de minimalistische definitie van ‘materiële’ waarde, is de cirkelredenering niet veraf. De 

idealistische vooronderstelling lijkt ook al een verbinding te impliceren tussen Schopenhauer en 

Plotinus die we niet onderzoeken maar aannemen.  De reden hiervoor is deze: een onderzoek zoals 

dit moet ergens een aanvang nemen en een bepaalde basisassumpties aannemen, één daarvan is in 

dit geval het ‘idealisme’. Hoewel Schopenhauer en Plotinus allebei bekend staan als idealisten, is 

dit echter nog geen grond om te beweren dat dit hetzelfde is, integendeel, er zijn veel verschillende 

soorten mogelijk die misschien enkel maar minimaal overeenkomen (Schopenhauer bijvoorbeeld 

moest zich afzetten tegen heel wat – al dan niet Duitse – idealismes om het zijne te verduidelijken 

en ook in Plotinus tijd was een zeker idealisme of platonisme de norm).
5
 Het ‘gedeelde’ idealisme 

of zelfs platonisme is dus zeker geen verborgen vooronderstelling. We zullen hun respectievelijke 

idealisme duidelijk maken in hoofdstuk 2 en 3. De reden waarom we het idealisme aannemen is om 

een hele reeks metafysische redeneringen te vermijden: het is hier immers niet op zijn plaats om de 

kennisleer van Schopenhauer of Plotinus op de korrel te nemen, en al zeker niet op een punt dat 

maar indirect te maken heeft met esthetica. Een cirkelredenering is dus uitgesloten omdat de 

metafysica van Plotinus en Schopenhauer, idealistisch, zelf nog uitgelegd moet worden indien we 

haar relatie met de esthetica willen uitleggen. We gaan dus niet uit van een gelijkenis van de twee 

filosofen, maar willen deze integendeel aan de hand van hun idealisme uitleggen. We zullen echter 

niet bezwaard zijn door de argumentatie van deze idealismes, die we dan ook rechtstreeks 

overnemen van hun beide bedenkers. Wel draait het erom een argumentatie te vinden voor hun 

vergelijking, als die er al is en zoals we vermoeden te maken heeft met hun unieke metafysica.  

                                                           
5
 Vanzelfsprekend wordt dit verderop wat uitgebreider gekarakteriseerd, we verantwoorden hier slechts de 

programmatische keuzes die aan de basis van dit onderzoek liggen. 
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HOOFDSTUK 1: PLOTINUS EN SCHOPENHAUER 

Zoals iedere studie die beperkt van omvang is, is ook deze thesis genoodzaakt om een perspectief 

in te nemen. Dit perspectief, of invalshoek, kunnen we het best metaforisch omschrijven: deze 

thesis neemt het perspectief in van Schopenhauer, die als een gastheer een gast, Plotinus, bij zich 

thuis ontvangt. De gasten zijn elkaar onbekend, maar hebben elkaar heel wat te vertellen. Net zoals 

in de metafoor gaan we van het standpunt van de gastheer uit. Van Schopenhauer, de bekendste en 

modernste van de filosofen, is misschien het meest voorondersteld. De gastvrijheid gebiedt echter 

dat de gast zichzelf voorstelt. Daarom zullen we eerst een onderdeel besteden aan Plotinus, waarna 

het onderdeel over Schopenhauer – dat veel beperkter en specialistischer is – volgt.  

1. PLOTINUS 

Om de esthetica van Plotinus op een goede manier in te leiden en om ze te kaderen in het geheel 

van zijn filosofie, kunnen we het best grijpen naar zijn beroemdste traktaat ‘Over de schoonheid’ (I 

6). Dit essay is niet alleen een voortreffelijke inleiding om zijn esthetica, het is ook dermate rijk dat 

het een van de beste is om de kern van zijn filosofie uit de doeken te doen. We stellen onze blik 

vooral scherp op Plotinus esthetica en zijn visie op (lichamelijke) schoonheid.  

De didactische vraag die Plotinus stelt in dit essay is onmiddellijk de kern van de zaak. “Welaan 

dan, wat is datgene wat zowel lichamen mooi doet lijken als ons gehoor zich doet richten op 

klanken omdat die mooi zijn?” Voor Plotinus was de vraag naar schoonheid geen perifeer 

probleem, maar lag dit nabij de kern van zijn filosofie. Vandaar dat I 6 ook bekend staat als een 

goede samenvatting van zijn gehele metafysica.  

De ingewikkelde architectuur van Plotinus’ metafysica wordt rechtgehouden door een belangrijke 

dynamiek. Deze dynamische werking is een tweerichtingsverkeer naar boven en naar onder. De 

hogere, platoonse principes betrekken zich steeds tot de lagere, materiële werelden. Deze dynamiek 

herhaalt zich in de mens. Dit komt doordat de ziel in de mens accordeert met de geëxternaliseerde 

wereldziel (I 6, 2, 5-11). Dit is zo voor iedere facet van Plotinus’ filosofie: het externe herhaalt zich 

in het interne en omgekeerd. We kunnen dus de grondvraag die het neoplatonisme motiveert zowel 

formuleren als ‘wat is een mens’ en als ‘wat is de wereld’. Plotinus beantwoordt deze vragen met 

zijn leer van de hypostasen, waarvan er voor hem drie zijn. Deze hypostasen zijn de verschillende 

lagen die de werkelijkheid ondersteunen. Vanzelfsprekend (voor een platonist) is er niet slechts de 

zintuiglijke wereld, maar is er een hogere werkelijkheid die meer ‘waar’ en ‘zijnd’ is. Daarvan zijn 

er voor Plotinus drie, die we het best als ‘lagen’ kunnen beschouwen. Doordat de zintuiglijke 

wereld zelf is daar slechts een afbeelding van is, kunnen we dit systeem kenmerken als idealistisch. 

De derde hypostase, die het dichtst bij de materiële werkelijkheid ligt, is de Ziel (ψυχή). Dit is het 

element van de hogere wereld die nog communiceert met de materie. Via de ziel dalen de platoonse 
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Ideeën neer. Zo komt het dat de ziel tevens algemeen op te vatten is, maar ook individueel. Die 

Ideeën (de zijnden) vinden hun oorsprong in het Intellect of de Geest (νοῦς), de tweede hypostase. 

In dit essay beschrijft Plotinus de Ideeën(wereld) als ‘onhoorbare melodieën in klanken, die de 

hoorbare doen ontstaan’ (I 6, 3, 29). Ze zijn dus niet zintuiglijk, maar via de ziel wel de oorsprong 

daarvan. Dit is van supreem belang voor de esthetica. De hoogste hypostase, die de eerste is omdat 

ze de belangrijkste is, gezien ze alles ondersteunt van de hogere wereld en de meest algemeen en 

dus perfect is, is het Ene (ἐν). Dit begrip omschrijft Plotinus als het Goede en het Schone, de 

oorsprong van iedere schoonheid beneden haar. Het is de theologische apex van het systeem, en 

één van de origineelste elementen in zijn systeem. Eén ervan, want het tweede en vaak verguisde 

element hebben we nog niet vermeld. Het betreft de materie of stof (ὕλη), die niet tot de hypostasen 

wordt gerekend door Plotinus. Deze materie kunnen we het best begrijpen als het substraat van de 

wereld. De materie is op zichzelf genomen niets, en wordt pas ‘opgenomen’ in de wereld wanneer 

de Ideeën via de Ziel in haar neerdalen en haar ‘boetseren’ (I 6, 2, 16-20). Vooral de zintuiglijke 

materie is bekend, maar er is ook een minder bekende intelligibele materie, die aan de Ideeën 

onderliggend is. Materie verschijnt uitgebreid in hoofdstuk 2, waar we er een argument van maken 

in de vergelijking met Schopenhauer.  

Hoewel Plotinus dus bekend staat als een neoplatonist, zijn er toch gevoelige verschuivingen met 

het platonisme te bemerken. Vooral Plato’s dualisme heeft Plotinus met een korrel zout genomen. 

Verderop onderzoeken we wat Plotinus hiervan maakt. 

Een tweede onmisbare begrip bij Plotinus is de ‘emanatie’ (πρόοδος, voortgang). Het beschrijft de 

uitvloeiing uit de hogere principes in de richting van de materie; de manier waarop de wereld 

gemaakt wordt. Dit gebeurt altijd zonder dat het hogere principe zichzelf verliest in het lagere 

principe, met andere woorden de autarkie ervan wordt behouden. Deze emanaties eindigen steeds 

in de niet-zijnde materie, die daardoor nochtans nooit helemaal ‘gevuld’ wordt. De laatste 

uitvloeiing is dus de materiële wereld waarin wij met onze lichamen leven. De materie zelf blijft 

onaangetast, en is geen uitstroming van het hogere (I 6, 2, 15-17). Deze emanaties is de vector van 

de dynamiek die naar beneden gericht is. Er is ook een richting naar boven toe: dit is de ἐπιστροφή, 

de ‘terugkeer’ (lat. conversio), het is de platoonse zoektocht die de mens kan ondernemen om 

zichzelf te verheffen. Door de unieke manier waarop Plotinus dit construeert is hiervoor ook plaats 

voor de esthetica. Voor Plotinus is alle schoonheid gebaseerd op een gelijkenis met de hogere 

schoonheid. Deze schoonheid is de lijn die dwars doorheen de hele kosmologie loopt. In Over de 

schoonheid is deze gelijkenis van groot belang (zie bv. I 6, 2, 12; I 6, 2, 22; I 6, 3, 15 &c.). Dit is 

het achterliggende idee dat iedere schoonheid, zelfs de lichamelijke schoonheid, ‘van boven’ komt 

(I 6, 2, 23-24). Plotinus beantwoordt dan ook zijn vraag aan de aanvang: “Zo ontstaat dus een mooi 

lichaam door deel te hebben aan een vormend beginsel dat van de goddelijke vormen afkomstig is.” 

(I 6, 2, 28-29) Hoewel Plotinus het zwelgen in lichamelijk genot laakt (I 6, 5, 26-31), is iedere 
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zucht naar schoonheid verwant met de filosofische zoektocht naar het Ene. Toch moet de estheticus 

zich op een gegeven moment afwenden van het materiële en zich richten op het hogere.
6
 De 

wending tot deze onzintuiglijke schoonheid omschrijft Plotinus als ‘liefde’. Vanaf het vierde 

hoofdstuk vangt Plotinus aan met deze schoonheid en deze liefde te beschrijven. Ze culmineert in 

de beschrijving van de introspectie in het meesterlijke finale hoofdstuk (I 6, 9).  

Het is vooral op de mysticus dat deze laatste passages gericht zijn. Toch is dit essay in zijn geheel 

van belang voor de esthetica. Hier wordt aangetoond wat de rol van schoonheid kan zijn in het 

grotere geheel van de metafysica: ze sluit naadloos aan op de zoektocht naar de platoonse theoria – 

in tegendeel tot Plato zelf.
7
 Hij vergelijkt de wijze met Odysseus die bij Circe en Calypso – ‘die 

nochtans een lust voor het oog’ waren – wegtrok om terug te keren naar het vaderland (I 6, 8, 17-

21). Lichamelijke schoonheid, hoewel een preliminaire stap, is dus geen overbodigheid in het 

systeem. Plotinus laakt haar ook niet zoals Plato, in de plaats van een misleiding, ziet hij haar als 

een goede aanzet. Een opmerking hierbij is dat het hier niet de bedoeling is om deze hiërarchie aan 

te tonen of aan te vechten. We focussen ‘slechts’ op de lichamelijke schoonheid, een onderwerp 

waarop Plotinus – ongeacht deze hiërarchie – heel wat interessanter werk verrichtte dan Plato met 

betrekking tot de esthetica.  

Plotinus kunstfilosofie (als we geoorloofd zijn zoiets te isoleren) is erop gericht deze schoonheid in 

kunstwerken te identificeren. Deze verbinding tussen schoonheid en kunst was in de periode van 

het keizerrijk betrekkelijk nieuw.
8
 Daarvoor speelde de schoonheid voornamelijk een rol in het 

bewonderen van de schone kosmos en de Natuur, een rol die bij Plotinus overigens nog niet 

verdwenen is. Plotinus ziet het kunstwerk als een voorwerp gericht op twee ontologieën: het 

sensibele en het intelligibele. Het is in het intelligibele dat Plotinus de schoonheid zoekt.
9
 Zo 

verzoent hij zijn platoonse metafysica (waarin de materiële wereld lager en onwerkelijker is dan de 

intelligibele wereld) met schoonheid. Op deze manier ontwerpt Plotinus een uitgewerkte, werkbare 

kunstfilosofie.
10

 Verleyen en De Keyser tonen dan ook aan dat deze kunstfilosofie ontworpen is 

met concrete ervaring van de eigentijdse kunst in gedachten.
11

 

Plotinus steekt heel wat moeite in het verklaren van deze esthetica, ook buiten I 6. Weinig daarvan 

heeft echter een eigen plaats toegekend gekregen. Daarom zullen we het verderop wat preciezer 

                                                           
6
 “Wat de mooie dingen daarboven betreft die waarneming niet meer kan zien, maar die de ziel zonder 

zintuigen ziet en waaroverze zonder zintuigen spreekt: wij moeten opstijgen om ze te aanschouwen en we 

moeten onze zintuigen hier beneden achterlaten.” I 6, 4, 1-4. 
7
 “...Art as the supreme route to a knowledge Plato thought reserved for philosophy.” Janaway, C., 1995, 

p.186. Plotinus erkent Plato’s misprijzen wanneer hij al heel vlug (I 6, 3, 34) stelt “Maar zo is wel genoeg 

aandacht besteed aan de mooie dingen in de waarneembare wereld, die immers beelden en schaduwen zijn...” 

Zie ook Knox, I., 1936, p. Xxx: schoonheid als een “superior state of vision and blessedness”. 
8
 Verleyen, H., 1988, p. 41.  

9
 Idem, p. 41. 

10
 Idem, p. 54. 

11
 Verleyen, H., 1988, p. 41, 30 en De Keyser, E., 1955, p. 16, 111. 
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uitleggen aan de hand van passages in een aantal andere traktaten. Deze korte inleiding is natuurlijk 

noodzakelijk kort. Het is mogelijk om ieder traktaat uit de Enneaden, zelfs iedere zin, aan een 

grondige studie te onderwerpen (wat af en toe gebeurd is in de receptie). Gezien de beperkte 

omvang van deze thesis blijft dan ook het gevaar bestaan van een onwelkome ellipsis of een 

verkeerde weergave. Daarom zullen we zo trouw mogelijk blijven aan het bronmateriaal. 

Voor een uitgebreidere en betere inleiding van het werk van Plotinus verwijs ik naar de inleiding 

van de vertaling van Rein Ferwerda (2
e
 druk), en de oude, maar nog steeds degelijke inleidingen 

van Bréhier, Armstrong en Rist. Geen inleiding kan in het geval van Plotinus de primaire literatuur 

vervangen. Veel van zijn traktaten zijn zo toegankelijk en helder dat ze tot zichzelf de beste gids 

zijn.  

2. SCHOPENHAUER 

De twee grote delen van de wereld als wil en voorstelling hebben beide hun functionaliteit binnen 

het geheel. Zij vullen elkaar echter aan tijdens de meest belangrijke passages van het werk. Een van 

deze passages vinden we bij de aanvang van boek twee: we hebben het hier over paragraaf 19, de 

derde van dat boek (WWV 1, 189). Het belang van deze passage voor de esthetica en bijgevolg voor 

deze paper zal aanstonds duidelijk worden. In deze passage beargumenteert Schopenhauer dat de 

wereld, naast voorstelling ook wil tot leven is. Nadat hij zijn definitie van wil tot leven verklaard 

had, diende zich de heikele kwestie aan van zijn uitspraak dat de wil het ding op zichzelf van Kant 

is. In paragraaf 19 maakt hij zijn gedachtegang duidelijk. De helderheid van zijn argument maakt 

het ons eenvoudig het te ontleden. Ten eerste beweert Schopenhauer dat we van de wereld op een 

tweede manier kennis nemen naast de voorstelling (WWV 1, 189). Dit wordt ons duidelijk door de 

ervaring van ons lichaam: naast het lichaam als object is er het lichaam als hongerig, lijdend, niet-

rationeel, willend, “in één woord over datgene wat het nog méér is dan alleen voorstelling, dus wat 

het op zichzelf is” (WWV 1, 190). Dit volgt al uit de kantiaanse definitie: wat niet voorstelling is 

voor een subject, is ‘op zichzelf’. Hieruit leidt Schopenhauer correct af dat wij tenminste van ons 

lichaam kennis hebben als ding op zichzelf. Hieruit volgt natuurlijk niet dat alle andere zintuiglijke 

objecten uit de voorstelling wil zijn – hoewel Schopenhauer hier al niettemin afleidt aan de hand 

van de WTG dat ook andere objecten dezelfde ruimte bewonen. Belangrijk hieraan is dat de ruimte, 

als a priori voorwaarde van de voorstelling, niet behoort tot de wereld als wil. Zo vermijdt 

Schopenhauer het materialisme: de wil is nadrukkelijk niet ruimtelijk. Hoewel dit al afgeleid was 

uit de bespreking van de a priorivoorwaarden van de voorstelling, kunnen we hier onomstotelijk 

vaststellen dat de zintuiglijke wereld in al haar facetten deel uitmaakt van de wereld als 

voorstelling. Het kennistheoretisch scepticisme of het solipsisme is hiermee niet weerlegd. “Of nu 

de objecten, die het individu alleen als voorstelling kent, daarnaast ook nog, net als zijn eigen 

lichaam, verschijningen zijn van een wil, dat is [...] de eigenlijke betekenis van de vraag naar de 
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realiteit van de buitenwereld.” (WWV 1, 191) Deze realiteit kan niet aan de hand van bewijzen 

vastgelegd worden, maar Schopenhauer trivialiseert iedere verdediging ervan als polemisch en voor 

de ware filosoof ongevaarlijk. Daarom gaat hij verder door de realiteit van de buitenwereld te 

funderen in de wil (de wereld op zichzelf). Iedereen die net zoals hem de buitenwereld enige 

realiteit wil toekennen, zal zich tot de wil moeten wenden: “Want wat voor realiteit zouden we 

anders aan de overige stoffelijke wereld moeten toeschrijven? Waar zouden we de elementen 

vandaan moeten halen om een dergelijke wereld uit samen te stellen? Buiten de wil en de 

voorstelling is ons niets bekend, noch denkbaar.” (WWV 1, 192, cursief toegevoegd) Op deze 

manier beargumenteert Schopenhauer de wereld als wil. We kunnen het een ‘tweevoudige 

argument’ noemen, want het bestaat uit twee delen.  

T 1: ‘We kennen ons lichaam op een manier die geen voorstelling is, en dit is als ding op zichzelf’ 

(want we kennen het aan de hand van de wil, die moet samenvallen met het ding op zichzelf want 

ze is geen voorstelling) 

T 2: Ook de andere lichamen moeten wil zijn (want dat is de enige manier om hen realiteit te 

verlenen: de enige die denkbaar is) 

Waar het eerste dient om de wil te bewijzen, en aan te tonen dat het geen leeg begrip is, dient T 2 

als bewijs voor de stelling dat de ganse wereld wil is. Hoewel Schopenhauer hier zijn ‘idealisme’ 

van de voorstelling aanvult met de ‘realiteit van de buitenwereld’ moeten we hierbij de opmerking 

maken dat dit het scepticisme niet geheel uitsluit (WWV 1, 191). Het gaat echter wel verder dan bij 

Kant, die volgens Schopenhauer zijn ‘idealisme’ verloochende (WWV 1, 617). 

Schopenhauer zelf spreekt vaak over de dubbele kennis die dit ons oplevert: in de eerste plaats van 

ons lichaam maar bij gratie van dit argument ook alle andere zaken. We zouden kunnen zeggen dat 

Schopenhauer hier een onderscheid maakt tussen een idealistische kennisleer enerzijds, en een 

ontologie die zich met de realiteit van de voorstellingen bezighoudt anderzijds. In de esthetische 

ervaring worden beide kennissen terug samengesmeed tot één.
12

  

3. PLATO EN KANT  

In het artikel Knowledge and Tranquility probeert Christopher Janaway Schopenhauers relatie met 

Plato en Kant te duiden. Hij beschouwt de platoonse elementen niet als vreemd aan Schopenhauers 

filosofie, en argumenteert dat deze invloeden zelfs voorafgaand zijn aan de algemeen aangenomen 

                                                           
12

 Zie ook: Came, D., in: Vandenabeele, B., 2012, p. 238-239, voor een bespreking van de ‘methodologische 

presupposities’ van Schopenhauer met betrekking tot een bespreking van de esthetica. Ook hier wordt 

aandacht geschonken aan zijn idealisme en metafysische gedachten. 
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kantiaanse inslag.
13

 In plaats van de kantiaanse invloed te overwaarderen en de platoonse 

elementen, met name de Ideeën en de purificerende supra-empirische kennis, als onpassend te 

bestempelen, beweert Janaway dat dit net de waarlijk unificerende noties zijn in zijn filosofie.
14

 Zo 

beargumenteert hij ook het belang van de esthetica (waar deze elementen verschijnen) daarin. Toch 

levert dit in Janaways ogen ‘niet echt een overtuigende theorie’ op.
15

 Schopenhauer probeert een 

antwoord te geven op Plato’s onderschatting van de kunst, maar probeert dit te rijmen met de 

kantiaanse kennisleer. Janaway ziet niet hoe een empirische ervaring waaruit we plezier halen kan 

leiden tot de cognitieve apprehensie van de Ideeën, waaruit we de waarde van kunst putten, een 

basisvraagstuk van de esthetica. Doordat Schopenhauer tussen het platonisme en het kantianisme in 

valt, beweert Janaway, verliest de centrale theorie van ‘tranquil, will-less contemplation’ aan 

credibiliteit:  

Schopenhauer is deeply committed to answering Plato in Platonic terms, yet the attempt to 

provide that answer does not ultimately provide him with a unified and plausible aesthetic 

theory. It is not that he spoilt his theory by branching off in a Platonic direction that was 

alien to it. If anything, he clung too tenaciously to his juvenile understanding of the 

revelatory consciousness that would transport us beyond the empirical realm, and did not 

sufficiently question the assumption that a defence of art against Plato must at every point 

engage Plato on his own high ground.
 16

 

Voetnoot 16 van dat artikel werpt meer licht op deze cruciale zaak:  

When Schopenhauer first broaches the relation of Kant and Plato in the early manuscripts, 

he tends to think that Kants thing-in-itself and Plato’s Ideas are the same (see HN 1, 204-

206). He quickly works through to the realization that this cannot be right (see, e.g., HN 1. 

247). In the finished WWR, he still cannot resist assimilating Ideas and thing-in-itself as 

closely as possible: they are “not exactly identical, but yet very closely related (WWR 1, 

170), “the inner meaning of both doctrines is wholly the same” (WWR 1, 172). This is a 

symptom, in my view, of Schopenhauer’s continuing desire to say that aesthetic experience 

penetrates to what truly is (ontôs on) – something which he cannot, however, quite bring 

himself to say in a Kantian accent. […] 
17

  

                                                           
13

 “...if there is a disruption [between Kant and Schopenhauer], it is because Schopenhauer’s long-standing 

attempt to show how we could transcend empirical consciousness in aesthetic experience fell foul of the 

Kantian machinery he feld obliged to employ in order to explain empirical consciousness.” Janaway, C., in: 

Jacquette, D., 1996, p. 43. 
14

 Idem, p. 58. 
15

 Idem, p. 58. 
16

 Idem, p. 58. 
17

 Idem, p. 59. 
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De passages die Janaway citeert (in de Nederlandse vertaling WWV 1, 275 en 276), bespreken we 

verderop. Zoals Janaway aangeeft vormen ze een belangrijk obstakel in de interpretatie van 

Schopenhauers filosofie waar het zijn relatie met Plato (of diens esthetica) en Kant aangaat. We 

volgen Janaway dan ook in zijn standpunt dat er een zekere incompatibiliteit is tussen 

Schopenhauers platonisme en zijn kantianisme en dat dit aan de oppervlakte komt in deze passages. 

Ook sluiten wij ons aan bij Janaways stelling dat de esthetica een centrale plaats verdient in de 

interpretatie van Schopenhauers oeuvre. 

Janaway beweert met andere woorden dat Schopenhauers overtuiging dat Plato en Kant te rijmen 

zijn niet vol te houden is. Hij veegt hierbij Schopenhauers platoonse invloed niet onder de mat en 

neemt het op voor het belang van de esthetica in Schopenhauers filosofie. Deze opvatting vindt 

haar wortels in Schopenhauers assimilatie van de Ideeën en het ding op zichzelf, iets wat 

Schopenhauer inderdaad meermaals beweert. Deze esthetica is moeilijk rijmbaar met het 

kantianisme. Op dit punt heeft Janaway gelijk: vanuit de kantiaanse kennisleer heeft het weinig zin 

om “door te dringen tot het ding op zichzelf”. Opmerkelijk is dat een esthetica waarbij 

doorgedrongen wordt tot het waarlijk zijnde niet zozeer afkomstig is van Plato (voor wie esthetica 

en kunst van laag allooi is) maar van Plotinus. In een andere monografie neemt Janaway het echter 

op voor Plato’s esthetica, die niet zo negatief was als de meeste commentatoren beweren.
18

 Hij 

weerlegt daarin bij wijze van voorbeeld de pogingen van Schopenhauer en Plotinus, die een 

positief antwoord geven op Plato’s esthetica. Janaway begrijpt dus goed waarover het bij 

Schopenhauer en Plotinus gaat. Hierdoor kunnen we beter zijn aandacht voor de platoonse 

Schopenhauer begrijpen. We vragen ons kritisch af of Schopenhauers esthetica om al deze redenen 

wel zo onhoudbaar is als Janaway opmerkt.
19

  

Een tegengestelde visie, die van Christoph Asmuth, stelt dat Schopenhauers beeld van Plato niet 

klopt en te beperkt is.
20

 Schopenhauers visie op Plato houdt geen rekening met de nuances van 

Plato zelf en beroept zich op een intuïtief vooroordeel van Schopenhauer zelf. Doordat 

Schopenhauer Plato als een voorloper van Kant ziet, en enkel bepaalde aspecten van de Ideeënleer 

in overweging neemt, neemt Schopenhauer een loopje met Plato. Asmuth veroordeelt 

Schopenhauer hier niet om, maar stelt de vraag welke zin deze ‘transformatie’ van Plato kan 

hebben, en hoe deze transformatie dan precies in zijn werk gaat. 

                                                           
18

 Janaway, C., 1995, p. 186. 
19

 Het is interessant om op te merken dat Janaway in een latere tekst meent dat Schopenhauers wil als ding op 

zichzelf – waarmee hij rivaliseert met Kant – zin heeft vanuit Schopenhauers eigen filosofie van het opgeven 

van de wil (waarvan ook de esthetica in functie staat). Hiermee lijkt hij de vraag die hij eerder stelde 

aangepakt te hebben. Zie: Janaway, C., in: Janaway C., (ed.) 1999, p. 138-170. In deze thesis wordt een ander 

mogelijk antwoord gegeven. 
20

 Asmuth, C., 2006, p. 265 
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De vraag die ons met andere woorden hier bezig houdt, is hoe we dan de relatie tussen Ideeën/ontos 

on en het ding op zichzelf moeten zien, die, zoals Janaway en Asmuth aangeven, getuigt van een 

intuïtie dat Plato en Kant te rijmen zijn. In hoeverre moeten we niet alleen Schopenhauers 

kantianisme herdenken maar ook zijn platonisme? We weten dat Schopenhauer in ieder geval een 

positieve interpretatie geeft van Plato’s esthetica. Janaway zelf beweert dat deze zinloos is bij een 

herinterpretatie van Plato’s esthetica zelf. De stelling die we zullen onderzoeken is of 

Schopenhauers herinterpretatie van Kants ding op zichzelf zo ver staat van Kants eigen theorie, en 

of er wel argumenten aan te voeren zijn die ruimte geven aan de platoonse invloeden van 

Schopenhauer. Omgekeerd zullen we, zoals Asmuth bewijst, ook deze platoonse invloed moeten 

relativeren en Schopenhauers Platobeeld moeten verklaren vanuit zijn eigen filosofie. We zullen op 

zoek gaan naar de relevantie van Schopenhauers relatie met Kant en Plato. Zo kunnen we beter 

zien hoe Schopenhauers antwoord op Plato’s afkeer is, en haar relatie met het antwoord van 

Plotinus inschatten. De problemen die Janaway en Asmuth aangeven zullen we dan beantwoorden 

door Schopenhauers consistente esthetica in de kaart te brengen en deze te vergelijken met Plotinus 

esthetica. 

4. SCHOPENHAUER EN KANT 

De belangrijkste van Schopenhauers invloeden van Kant betreffen de kennisleer. Ook qua methode 

heeft Schopenhauer veel geleerd van zijn voorganger. In verband met Kants theorie over het ding 

op zichzelf heeft Schopenhauer de meest ambigue relatie. Hij beweert dat dit een van de 

belangrijkste vondsten is van Kant maar aarzelt niettemin om ingrijpende correcties uit te voeren 

die de samenhang van Kants epistemologie op de helling zetten. Zoals we hiervoor aantoonden is 

het belangrijk om dit theoretische punt te doorgronden willen we Schopenhauers esthetica goed 

begrijpen. 

Het deel van de Kritiek van de Zuivere Rede (KRV) waarvan Schopenhauer het meest onder de 

indruk was, was de Transcendentale Esthetica
21

 (WWV 1,  620 &c.). Het is het onderdeel in de 

architectuur van Kants filosofie daaraan geopponeerde deel, de transcendentale logica, dat heel wat 

lijviger is, dat het gros van Schopenhauers kritiek moet ondergaan. De transcendentale esthetica is 

het deel waarmee de KRV mee aanvangt. Het legt de basis voor Kants transcendentale idealisme. In 

de Esthetica ontdekt Kant de beroemde a priori vormen van kennis van ruimte en tijd, die steeds 

onze kennis van de buitenwereld vergezellen. Het is het apriorische theater waarin alle menselijke 

kennis met betrekking tot de buitenwereld zich noodzakelijk zal afspelen. Volgens Kant is tijd en 

ruimte de vorm, de mal waarin alle kennis gegoten wordt – ongeacht de inhoud ervan. 

                                                           
21

 Om verwarring te vermijden: we hebben het vaak over de Transcendentale Esthetica, met hoofdletters om 

te contrasteren met Kants esthetica (van de belangeloosheid), die hier weinig aan bod komt. 
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Doordat Kant volgens Schopenhauer teveel vast hing aan de symmetrie van zijn werk, heeft hij 

analoog met de Transcendentale Esthetica, die de a priorivoorwaarde van de empirische 

aanschouwing postuleerde (tijd en ruimte), een Transcendentale Logica geproponeerd, met een 

vergelijkbaar programma voor de empirisch verworven begrippen. Op deze manier heeft Kant zijn 

grootste vondst onnatuurlijk gespiegeld (WWV 1, 635).  

In de Transcendentale Esthetica onderzoekt Kant de zintuiglijke aanschouwing. Aanschouwing is 

de waarneming van de buitenwereld, ‘waardoor kennis zich onmiddellijk op [die] objecten betrekt.’ 

(KRV, 119, 2-3) Voorstellingen (objecten) kunnen aanschouwd worden doordat we zintuiglijke 

wezens zijn.  

Het vermogen (de receptiviteit) om voorstellingen te krijgen via de wijze waarop we door 

objecten geprikkeld worden, heet zintuiglijkheid. Door middel van de zintuiglijkheid dus 

worden ons objecten gegeven, en alleen zij verschaft ons aanschouwingen; maar door het 

verstand worden die objecten gedacht, en in het verstand ontspringen begrippen.  

Er tekent zich bij Kant een duidelijke opsplitsing af tussen het zintuiglijke en het verstandelijke. Er 

is te zien hoe Kant de zintuiglijkheid centraal stelt in zijn Esthetica met haar rol ons 

aanschouwingen voor te spiegelen. Deze aanschouwingen zijn de bron voor onze kennis van de 

buitenwereld.
22

 Op dit moment zijn zij echter nog slechts begripsloze prikkels. Hierop volgen dan, 

in de Logica, door de vorming van het verstand, de objecten van onze kennis.
23

 Bij Kant zijn 

zintuiglijkheid en verstand twee vermogens die elkaar aanvullen in het vormen van kennis (die haar 

oorsprong vindt in de ervaring van de buitenwereld).
24

 De twee helften van het wafelijzer, verstand 

en zintuiglijkheid, zijn samen de dubbele, onmisbare vormen van iedere kennis.
25

 Ruimte en tijd 

zijn volgens Kant de vormen waarin alle aanschouwingen zich noodzakelijk bevinden.
26

 Het is de 

apriorische mogelijkheidsvoorwaarde van de zintuiglijkheid. Als zodanig noemt hij deze de 

‘zuivere aanschouwing.
27

  

In de transcendentale logica gebeurt een soortgelijk proces. In de deductie legt Kant een 

argumentatie voor dat ook de empirisch verworven begrippen een a priori grondslag hebben. Dit is 

de vorm van het verstand, de vier categorieën, die als stof de aanschouwing nemen en daaruit de 

begrippen constitueren.
28

 

                                                           
22

 KRV 119, 147, WWV 1, 623. 
23

 KRV 147. 
24

 KRV 148. 
25

 Wicks, R., p. 24. 
26

 KRV 1, 2, §7. 
27

 KRV 137, WWV 1, 67. 
28

 KRV 154. 
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 De fout van Kant is dat hij het denken al in de aanschouwing situeert: zo legt hij de basis 

voor de ongelukkige vermenging van de intuïtieve en de abstracte kennis, een vermenging 

die ik hier aan de kaak wil stellen. Voor hem is de aanschouwing, op zichzelf genomen – 

dus zonder verstand – zuiver zintuiglijk, en dus volkomen passief; volgens hem is er pas 

sprake van een object wanneer het denken (categorie van het verstand) ten tonele 

verschijnt: aldus situeert hij het denken in de aanschouwing. (WWV 1, 623)  

Dit citaat van Schopenhauer correleert aan de eerste regels van de transcendentale Esthetica, 

waaruit hierboven al geciteerd is (KRV 119). Verwarrend is hier dat Schopenhauer beweert dat Kant 

‘het denken al in de aanschouwing situeert’. Dit klinkt vreemd, want bij Schopenhauer is de 

aanschouwing intellectueel, terwijl hij zich net tegen Kant afzet, bij wie de aanschouwing in de 

eerste plaats zintuiglijk is. De twee delen pogen elkaar aan te vullen, maar niettemin vanuit twee 

vormen. Ruimte en tijd aan de ene kant, en het verstand aan de andere kant. Bij Kant is de 

aanschouwing van de buitenwereld, die zich schikt in ruimte en tijd als a priori 

mogelijkheidsvoorwaarden, zintuiglijk.
29

 Door onze zintuiglijkheid kunnen we ons objecten 

voorstellen. “Door middel van de zintuiglijkheid dus worden ons objecten gegeven, en alleen zij 

verschaft ons aanschouwingen; maar door het verstand worden die objecten gedacht, en in het 

verstand ontspringen begrippen.” (Kant, KRV 119, vet en cursief origineel) Schopenhauer 

antwoordt: “Ons denken is er niet voor bedoeld om de aanschouwingen realiteit te verlenen, want 

deze hebben ze al van zichzelf; voor zover ze daartoe in staat zijn (empirische realiteit).” (WWV 1, 

627) Kants starre symmetrie, waarbij de zintuiglijke aanschouwing, geaprioriseerd door ruimte en 

tijd, vooraf gaat aan de vorming van objecten en begrippen die verstandelijk is, is duidelijk te zien. 

‘Bij wijze van tweede verdieping’ zoals Schopenhauer schrijft (WWV 1, 635).  

Bij Schopenhauer is het denken in de eerste plaats abstract, terwijl de aanschouwing intuïtief is 

(maar daarom niet minder intellectueel).
30

 Doordat hij in de eerste plaats een onderscheid maakt 

tussen abstract en intuïtief vermijdt Schopenhauer om zoals Kant een opsplitsing tussen zintuiglijk 

en verstandelijk te postuleren in de aanschouwing zelf. Schopenhauer reïtereert Kants argumentatie 

uit de Esthetica, maar schrapt de rol van het verstand uit de door Schopenhauer als ‘duister’ 

beschreven deductie (WWV 1, 631). In plaats daarvan meent Schopenhauer dat de aanschouwing 

intellectueel is. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen intuïtief en abstract. Hiermee is deze 

filosofie, of toch wat dit element ervan betreft, zuiver idealistisch, en volgens S ‘trouw gebleven 
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 KRV, deel 1 (Transcendentale Esthetica), cfr supra. 
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 Pas bij de abstracte kennis ‘verlaten we de afzonderlijke dingen en hebben we te maken met algemene 

begrippen, die losstaan van de aanschouwing [...]. Wanneer we ons daar maar aan houden, is er geen twijfel 

over de ontoelaatbaarheid van de vooronderstelling dat de aanschouwing van de dingen pas realiteit krijgt en 

tot ervaring wordt, door het denken van die dingen met behulp van de twaalf categorieën. Veeleer is in de 

aanschouwing zelf al de empirische realiteit, en dus de ervaring gegeven.’ (WWV 628). 
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aan de wortel die hij met Kant deelt’. Zo hoeft Schopenhauer de zintuiglijkheid niet te spiegelen 

aan de verstandelijkheid.  

Zo krijgt het denken en het gebruik van oordelen een dubbele grondslag. Een van deze twee 

fundamenten is de aanschouwing, de ‘zintuiglijke’ pool voor Kant, de andere de verstandelijke. De 

aanschouwing blijft in het geheel een zekere autonomiteit behouden, vandaar Schopenhauers 

uitspraak dat het denken in de aanschouwing is. We zien waarom Kants opvatting een anathema is 

voor iemand die een onderscheid maakt tussen intuïtief en abstract: voor Schopenhauer is het 

denken helemaal geen supplementaire verdieping bovenop de aanschouwing, de aanschouwing is al 

intellectueel, en er is geen sprake van niet-verstandelijke zintuiglijkheid. Het cruciale onderscheid 

ligt niet tussen zintuiglijkheid en denken maar tussen intuïtief en abstract. Het denken is dus 

helemaal niet zintuiglijk voor Schopenhauer, en de aanschouwing slechts in de tweede plaats (WWV 

1, 621). In de eerste plaats is zij immers intellectueel. De nadruk op de oppositie zintuiglijk-denken 

misleidt ons volgens Schopenhauer.  

Waartegen Schopenhauer van leer trekt is de oorsprong van deze ‘zintuiglijkheid’ die voor de 

aanschouwing nodig is. “[Kant] duidt dit vaak aan door zijn wonderlijke formule: ‘de 

aanschouwing is gegeven’, zonder deze vage en overdrachtelijke formule ooit nader uit te leggen.” 

(WWV 1, 624)
31

 De aanschouwing is bij Kant nooit onmiddellijk intellectueel. Dit is ze pas in de 

tweede stap, waarbij aan de hand van het verstand de objecten van onze aanschouwing worden 

geconstitueerd. In Schopenhauers visie is het abstracte denken niet aanschouwelijk, en heeft ze te 

maken met de abstracte voorstellingen, en niet de intuïtieve. Kant legt bij de aanschouwing een rol 

weg voor de rede, dat wil zeggen het denken, als hetgeen het object constitueert uit onze indrukken. 

Dit klopt volgens S niet, want een indruk kan niet op zichzelf staan. Het klopt inderdaad dat voor 

Kant deze aanschouwing, gegeven door de zintuiglijkheid, niet verder verklaard hoeft te worden. 

Deze schaduwzijde van Kants ‘transcendentaal idealisme’ noemt het ‘empirisch realisme’.
32

 Kant 

was ervan overtuigd dat deze ook niet verklaard hoeft te worden. Dit is voor Schopenhauer de steen 

des aanstoots: de grondslag van zijn transcendentaal idealisme: het is Kants oplossing voor het 

probleem dat het scepticisme stelt. Kant wou en kon als filosoof er niet over twijfelen dat er een 

buitenwereld gegeven was (en dat wij haar aanschouwden). Het was voor Kant pedant en 

beschamend om op deze manier aan de buitenwereld te twijfelen. Ook Schopenhauer pakt dit 

probleem aan: we vinden het in het tweevoudige argument (zie hierboven). Het probleem van het 

scepticisme is in de eerste plaats een metafysisch probleem, maar als een zwaard van Damocles 

bedreigt het iedere filosofische poging tot zingeving, ook de esthetica. In Schopenhauers ogen 

beging Kant dan ook een ernstige ‘fout’.
33

 Door dit te veronachtzamen en de aanschouwing als 
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 KRV 132, 133. 
33

 WWV 1, 616, ‘Kants idealisme’. 
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gegeven te beschouwen verloochende hij zijn idealistische grondopvattingen. Hierbij moeten we 

beseffen dat Schopenhauer trachtte Kants filosofie ‘recht te trekken’, en te redden van zijn eigen 

misvattingen. Het respect dat Schopenhauer had voor Kant en de parallellen met zijn filosofie 

waren waarschijnlijk te groot om zijn gehele transcendentaal idealisme af te schrijven. Hij ziet 

eerder een oorzaak voor Kants fouten in het vermengen van abstracte en intuïtieve kennis. Deze 

opsplitsing is het medicijn hiervoor.  

We kunnen dus stellen dat Schopenhauer de zintuiglijkheid, zoals Kant die apart probeert te stellen 

om ermee het denken te funderen, verwerpt. Voor hem is dit een verraad aan het idealisme. Hij 

houdt vol dat het denken intellectueel is, tot en met haar wortels in de aanschouwing (de 

zintuiglijke prikkels waarvan we kennis krijgen van een buitenwereld). De filosofische problemen 

die hierdoor meegebracht worden, biedt Schopenhauer het hoofd in de andere helft van de WWV.
34

 

Bij Schopenhauer is de aanschouwing al onmiddellijk intellectueel. Dit volgt uit zijn ‘idealistische 

visie’. Intellectueel is het gezichtspunt van de voorstelling. Dit is de verklaring waarom 

Schopenhauer niet aarzelt om ook aan dieren  ‘kennis’ en ‘voorstellingen’ toe te schrijven (WWV 1, 

622). Intuïtieve kennis weliswaar. De mens heeft een capaciteit voor abstracte kennis bovenop deze 

intuïtieve kennis, en dit is wat haar onderscheidt. Dit is de sleutel tot de esthetica, want hierdoor 

wordt er in de zintuiglijke ervaring ruimte gemaakt voor de platoonse schouwing van Ideeën (de 

intuïtieve kennis). Natuurlijk is er nog de kennis van de wereld als wil, buiten het intellect, die dit 

dwars zit... 

Het wegnemen van de zintuiglijkheid in het systeem van de aanschouwing en de voorstelling 

knoopt Schopenhauer aan in het tweede onderdeel (boek 2), waarbij de wereld ook kenbaar is als 

Wil. Door de aanschouwing (de voorstelling van de buitenwereld, met haar subject-object 

opsplitsing) los te koppelen van iets ‘zintuiglijks’ en intellectueel houdt, kan Schopenhauer trouw 

blijven aan de ‘idealistische’ grondvisie die hij deelt met Kant. Zo maakt hij de baan vrij voor de 

wereld als Wil. Het is in dit gezichtspunt dat Schopenhauer afstand neemt van een absoluut 

scepticisme (zie het tweevoudige argument eerder in deel 1). Samengevoegd met de wereld als 

voorstelling komt hij zo tot een veel genuanceerdere optiek om de esthetica te bestuderen. 

De zuivere zintuiglijkheid (aanschouwing van ruimte en tijd), is volgens Schopenhauer een van de 

voornaamste vondsten van Kant (hoewel hij toegeeft dat de term ‘zintuiglijkheid’ misleidend is 

want het gaat immers over een onderdeel van het intellect (REF). Hij neemt het grotendeels over. 

De categorieën laat hij vallen en vervangt hij door de WTG als a priorivorm naast de zuivere 

zintuiglijkheid te plaatsen. Hierdoor omzeilt hij het onderscheid zintuiglijk-verstandelijk en het 

probleem van de constitutie van objecten. 
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 De wereld opgevat als wil (boek 2). 
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Gezien de aanschouwing op zichzelf al intellectueel is, is er geen constituerend vermogen nodig dat 

objecten in het verstand vormt om het aan het denken aan te reiken. In plaats van Kants constitutie 

van zintuiglijke gegevens oordeelt S dat de wereld van objecten (gezichtspunt van de voorstelling), 

die aan mensen uniek is, een intellectuele capaciteit is. De zwarte vlek die nu overblijft in zijn 

filosofie vult Schopenhauer in met de wereld als Wil, dat van een andere epistemische aard is dan 

het intellect en buiten de voorstelling staat. Dit andere gezichtspunt gebruikt S om het scepticisme 

uit te sluiten en om als het ware zijn idealisme toch een grondslag te geven waardoor we de wereld 

niet enkel kennen aan de voorstellingen. Deze ‘ervaring’ of ‘kennis’, die niet valt onder de 

voorstelling, is afwezig bij Kant. Op deze manier maakt Schopenhauer een helder onderscheid 

tussen de wereld als voorstelling, die hij intellectueel noemt, en de wereld als wil, die niet 

intellectueel maar zintuiglijk is.  

Deze wisselwerking tussen intellectueel en zintuiglijk is de esthetica bij Schopenhauer. De 

kunstenaar, het genie van de Schopenhaueriaanse esthetica, ontwerpt voor de toeschouwer een 

beeld waarin de Ideeën aanschouwd kunnen worden. Deze Ideeën zijn immers een verspintering 

van de wil, die de ‘essentie’ is van het zintuiglijke; op deze manier probeert Schopenhauer de cirkel 

te sluiten tussen intellectueel en zintuiglijk. 

De keerzijde van Kants transcendentaal idealisme is precies het empirisch realisme: dit is het 

‘zweven’ van de zintuiglijkheid. Het stelt Kant in staat om een tussenpositie in te nemen tussen het 

transcendentaal realisme en het empirisch idealisme, de twee stromingen die Kant expliciet 

bekritiseerde, maar eist dat hij een blinde vlek in zijn filosofie toelaat. Schopenhauer legt de vinger 

precies op de zere plek, maar geeft er Kants gehele filosofie niet voor prijs. 

Kants probleem is volgens Schopenhauer met andere woorden een ontologisch probleem: het is 

Kant te doen om onze aanschouwing ‘realiteit te verlenen’ en daarmee het scepticisme te 

weerleggen. Dit doet hij door die realiteit te zoeken in het denken, maar dat is enkel mogelijk door 

de aanschouwing als ‘gegeven’ zonder meer te beschouwen. In één theorie wil Kant zowel de 

voorstelling beveiligen als de realiteit daarvan bevestigen: Kant probeerde de realiteit van de 

voorstelling in de voorstelling zelf te funderen (WWV 1, 627). Volgens Schopenhauer mislukt dit in 

ultimo en stuit Kant hier op onoverkomelijke obstakels. De gegeven zwevende aanschouwing is 

hiervoor symptomatisch. Als gevolg daarvan geeft Kant volgens S zijn idealistische grondslagen 

het nakijken.  

Schopenhauers leermeester in Göttingen, Gottlob Ernst Schulze, die hem diep beïnvloedde, 

bekritiseerde Kant om vanuit logische argumenten ontologische of existentiële conclusies te 

nemen. Kant fundeerde de existentie van het ding op zichzelf aan de hand van de subjectieve 

voorstellingen. Door deze onveroorloofde manier bleef ook bij Kant het ‘scepticisme’ onopgelost. 

Schulze noemde zichzelf dan ook een ‘scepticus’; Ook claimde hij dat Kant gebruik maakte van de 
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causaliteit, die nochtans bij Kant een categorie van het verstand was, om af te leiden dat de 

voorstellingen in onze geest veroorzaakt worden door het ding-op-zichzelf. Karel Boullart, in zijn 

doctoraatsonderzoek over Schulze, noemt Schulze de positivist van het Duitse idealisme: door op 

de tekortkomingen in de filosofie van Kant en Reinhold te wijzen, probeert hij het problematische, 

‘metafysische’ karakter van de mens uit te wissen.
35

 De invloed die Schulze had op Schopenhauer 

was in dit licht vooral negatief van aard:  

Op de eerste plaats heeft Schopenhauer een geheel nieuwe fundering van de metafysica 

voorgestaan die er wezenlijk in bestaat deze discipline te onttrekken aan de jurisdictie van 

het beginsel van voldoende grond. Wij herinneren de lezer eraan dat de metafysica door 

Schulze verworpen wordt omdat ze onderworpen aan het beginsel van voldoende grond 

niet anders kan dan hyperfysische oorzaken invoeren en dus pseudo-hypothesen opstellen. 

Het blijkt nu dat Schopenhauer meende dat Schulzes eliminatie van de metafysica alleen de 

methodisch verkeerd geconcipieerde metafysica elimineerde.
36

  

Het is op deze manier dat Schopenhauer ook zijn kritiek op Kant fundeerde, maar zonder het 

project uit diens Analytica uit het oog te verliezen. Bij Schopenhauer, in tegenstelling tot bij 

Schulze, is de mens bij uitstek een tegenstrijdig wezen. Dit zagen we bijvoorbeeld in het 

tweevoudige argument. In deze nieuwe metafysica speelt de ‘metafysiek van het schone’, de 

esthetica, een belangrijke rol.  

 

Besluiten 

In de kritiek die Schopenhauer geeft op Kant kunnen we duidelijk zien hoe Schopenhauer omgaat 

met de filosofie van zijn voorganger. Als we de filosofie van Kant er bij nemen, zien  we duidelijk 

waarin Schopenhauer afwijkt van het transcendentaal idealisme, maar ook wat hij ervan overneemt. 

Op deze manier kunnen we het systeem van Schopenhauer zelf beter in ogenschouw nemen. We 

zetten even de tussenbesluiten op een rijtje die we hieruit leerden en stippen aan wat van belang is 

voor de volgende stappen van deze studie.  

1. Eerst en vooral was het Schopenhauer voor een deel te doen om de opvattingen van Kant uit de 

Transcendentale Esthetica, de afleiding van tijd en ruimte als a priori voorwaarden voor de 

aanschouwing, te recapituleren. We kunnen Schopenhauers correctie van de fouten van Kant zien 

als een poging om een eigen consistent systeem uit te bouwen waarin toch plaats is voor een aantal 

kantiaanse disposities en stellingen. Tijd en ruimte zijn twee onderdelen die Schopenhauer in zijn 

geheel overneemt. Door correcties uit te voeren op andere plaatsen, en helder hun argumenten te 
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bepleiten, komt Schopenhauer op een unieke filosofie die op een aantal cruciale punten verschilt 

van Kant. De voornaamste verschilpunten hebben te maken met de epistemologie van de 

voorstellingen en de zintuiglijkheid, een thema waarbij we later de verbinding zullen leggen met 

Plotinus. Naast epistemologisch zijn deze thema’s bij uitstek esthetisch.  

Hoe Schopenhauer precies de zuivere zintuiglijkheid in de Transcendentale Esthetica afzondert van 

de Transcendentale Logica en haar bevroedingen, gebeurt door het onderscheid tussen intuïtief en 

abstract. 

Ogenschijnlijk was dit één van de belangrijke doelstellingen van Schopenhauer in zijn kritiek op 

Kant. Toch is dit slechts van instrumenteel belang. Belangrijker zijn de specifieke argumenten die 

Schopenhauer inschakelt om Kant te bekritiseren en daarmee een eigen, uniek systeem op te 

bouwen. Zoals Schopenhauer zelf ook inzag was de esthetica één van de origineelste en meest 

unieke vondsten van Kant. Het is voornamelijk dit punt waarmee Kant zich in Schopenhauers ogen 

onderscheidt van zijn voorgangers. (De bezwaarlijk even originele vondst van het ding-op-zichzelf 

reduceert Schopenhauer immers tot het antieke onderscheid tussen noumenon en phenomenon). 

Schopenhauers hoge inschatting van Kants idealisme en zijn ontgoocheling bij diens ‘verraad’ is 

belangrijk want later zal hij Plotinus’ idealisme op een eendere wijze bewonderen. Het duikt op bij 

Schopenhauers bespreking van materie (uit de WWV 2) die we verderop zullen bestuderen. We 

zullen dan ook elders besluiten daarover trekken. 

2. De grondslag van alle problemen ligt er volgens Schopenhauer in dat Kant het verkeerde 

onderscheid maakte. Hij heeft weinig van doen met de transcendentale logica. Het is het 

onnatuurlijke spiegelbeeld van de Esthetica en het misleidt Kant tot het bedriegen van zijn 

idealistische wortels. Dit is omdat in Kants filosofie de Logica verantwoordelijk is voor de 

constitutie van de oordelen. Het is de plek waarin Kant het verstand ontleedt en de categorieën 

deduceert. Als zondanig probeert Kant een rigide onderscheid te maken tussen zintuiglijk en 

verstandelijk, dat in Schopenhauers ogen bedrieglijk is. In plaats daarvan maakt hij een ander 

onderscheid, namelijk tussen intuïtief en abstract. Dit doet meer recht aan S overtuiging dat de 

wereld als voorstelling helemaal intellectueel is, een punt dat Kant hierbij over het hoofd zag of 

zelfs tegensprak. Ook beperkt Schopenhauer bijgevolg de rol van het verstand en de categorieën. 

Deze laatste trekt hij samen tot één principe dat de tafel van de categorieën overkoepelt: het betreft 

de WTG ofwel de vorm van de causaliteit. Het is voor Schopenhauer bovendien eenvoudiger om 

hierbij het verband aan te tonen met de a priorivormen ruimte en tijd.
37

 Ook voor een kantiaanse 

constitutie waarbij het verstand de vorm legt op de zintuiglijkheid en daardoor verantwoordelijk is 

voor de voorstellingen en oordelen daarover, is er in de WWV geen plaats. 
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3. Ook Schopenhauers opvatting dat de aanschouwing al van in het begin intellectueel was hebben 

we in het bijzonder aangestipt. ‘Intellect’ is een term waarbij Schopenhauer uit een filosofisch 

corpus put dat voorafgaand aan Kant is en dat door de KRV relatief onaangeraakt bleef. Als 

zondanig kon Schopenhauer dit juxtaposeren met Kants kritische filosofie en er de rol van het 

verstand mee vervangen. De wereld als voorstelling kunnen we beschouwen als de intellectuele 

pool. Ook de zintuiglijke, ‘empirische’ aanschouwing is op deze manier intellectueel. 

Daartegenover plaatst Schopenhauer de wereld als wil, dat wil zeggen de wereld op zichzelf 

genomen, waarvan de ervaring (correcter: de kennisname) van een andere aard is.  

4. Op deze manier kan Schopenhauer komaf maken met de ‘zwevende’ zintuiglijkheid van Kant 

die hij (terecht of onterecht) verdacht maakt. Doordat de aanschouwing al intellectueel is (in het 

geheel, ook de empirische) hoeft er geen onderscheid meer gemaakt te worden tussen zintuiglijk en 

verstandelijk. In plaats daarvan gebruikt Schopenhauer de term ‘intuïtief’ voor de empirische 

aanschouwing (zie 2). Met dit onderscheid zien we waarom er geen zintuiglijke aanschouwing 

‘gegeven’ hoeft te zijn, zoals bij Kant.  

Waarom Kant dit plaats gaf in zijn argumenten ter zake is om het scepticisme het hoofd te bieden. 

Gecombineerd met de constitutie (met het verstand) poogde hij zo met één argument twee doelen te 

vervullen: onze kennis verklaren en het scepticisme uit te sluiten. Schopenhauer, die dit 

scepticisme elders uitsluit (zo goed en zo kwaad als het kan – beseffende dat dit het filosofisch 

zwaard van Damocles is), kan zijn aandacht volledig richten op het verklaren van de kennis (van de 

wereld als voorstelling). Dit is een idealistisch scenario, het is hier onmogelijk om de realiteit van 

de buitenwereld te bewijzen. Zo bedoelt Schopenhauer het wanneer hij Kant ervan beschuldigt zijn 

idealistische grondvisie te verloochenen.  

5. Doordat Schopenhauer het filosofisch apparaat van Kant reduceert tot een intellectueel 

idealisme, ontstaat er een lacune in zijn systeem onder het probleem van het scepticisme. Gezien de 

aanschouwing bij Schopenhauer intellectueel is, moet hij dit probleem (in tegenstelling tot Kant) 

elders aanpakken. Schopenhauer doet dit door de wereld op twee manieren te beschouwen: de WV 

en de WW. In zijn onderscheid tussen deze twee perspectieven ligt de originaliteit van zijn denken, 

ook op vlak van de esthetica.  

De wereld als wil is het complement voor het idealisme uit Schopenhauers filosofie van de 

voorstelling. Het is belangrijk om te zien hoe deze twee gezichtspunten elkaar insluiten.  

6. Hoewel niet het hoofddoel van de Wereld als Wil is het wel het toneel van de refutatie van het 

filosofisch scepticisme. In tegenstelling tot Kant, die ontologie en epistemologie in elkaar schoof, 

is voor Schopenhauer het veld van de ontologie, het bestaan van de (buiten)wereld, een kwestie die 

apart staat van de epistemologie van de voorstelling. Nergens in alles wat we kennen als object, als 
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voorstelling (door het intellect met andere woorden) vinden we een ontkrachting van het idealisme. 

Toch kennen we de wereld ook op zichzelf. In het tweede gezichtspunt maakt Schopenhauer een 

sprong: niet alleen ons eigen lichaam is op zichzelf wil, maar ook de gehele buitenwereld is op 

diezelfde manier ‘op zichzelf’. Dit is het ontologische bewijs (voor zover het dat werkelijk is) 

waarbij het scepticisme wordt uitgesloten. De argumentatie van deze kwesties vinden we in het 

tweevoudige argument. 

Schopenhauer maakt dus op unieke manier komaf met het dualisme dat ook bij Kant merkbaar is 

onder de vorm zintuiglijkheid-verstandelijkheid. Doordat Schopenhauer niet bouwt op deze 

oppositie kan hij dit dualisme ontwijken. Al de voorgaande besluiten zijn onderdelen van de 

argumenten die hij daarvoor gebruikt. Dit is het specifieke van de wereld als wil en voorstelling: de 

twee gezichtspunten zijn een originele verwerking van de kantiaanse filosofie, waarvan 

Schopenhauer de essentie (in zijn ogen) afzondert, en de afrekening met het platoonse onderscheid 

lichaam-geest (waarvan Schopenhauer de verschijningen bij Kant hier bestreed). Schopenhauer 

maakte het tot zijn bedoeling om een alternatieve asymmetrische metafysica te geven dan die van 

Kant, die door zijn architectoniekdwang zintuiglijkheid van verstandelijkheid onderscheidde, en 

aan beide een reeks a priori kennisvormen toeschreef.  

*** 

Het denken is dus helemaal niet zintuiglijk voor Schopenhauer, en de aanschouwing slechts in de 

tweede plaats. In de eerste plaats is zij immers ook intellectueel. De nadruk op de oppositie 

zintuiglijk-denken is een onfortuinlijke misleiding. Van belang hier is om te zien hoe de twee 

gezichtspunten elkaar aanvullen om een genuanceerd filosofisch systeem uit te werken. 

Schopenhauers ding op zichzelf, de wil, is immers anders van vorm en functie dan bij Kant: het ligt 

buiten de wereld als voorstelling, de wereld van het intellect. 

Zoals Christopher Janaway aanstipt is het thema van de gehele Schopenhaueriaanse filosofie de 

spanning van de kantiaanse bril waarmee Schopenhauer zijn platoonse voorouder bekijkt. In 

tegenstelling tot Janaway, die dit als een probleem beschouwt, zoeken we eerder naar een positieve 

oplossing die de verbinding van Schopenhauer en Plato helderder verklaart. Hiervoor moeten we 

toegeven dat Schopenhauer even ver staat van Plato als van Kant. Terwijl Janaway beweert dat 

Schopenhauer zich verwijdert van Plato door zijn kantiaanse invloed, en zijn voor zijn jeugdige, 

platoonse intuïties geen plaats meer is, beweren we hier dat dit kantianisme eerder ondergeschikt is 

aan Schopenhauers eigen herinterpretatie van het platonisme dat hij aan een interne kritiek 

onderwerpt. Zoals hij zelf suggereert toont de esthetica misschien wel het best deze verzoening aan. 

Schopenhauer recreëert een nieuw, esthetisch platonisme. Deze herinterpretatie, waarin de 

zintuiglijke wereld opgebouwd wordt door de vormende beginselen in de geest, vertoont 

overeenkomsten met het neoplatoonse esthetische programma. Dit kunnen we aantonen door 
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Plotinus’ visie op materie en materiële wereld te bestuderen, waarmee we in het volgende 

hoofdstuk aanvangen. Daar zal getoond worden dat het verschil in waardering van de esthetica met 

Plato haar oorsprong vindt in een theoretisch geschil over materie. Plotinus doet dit door een 

nieuwe conceptualisatie daarvan te beargumenteren. Dit kunnen we dan toetsen aan Schopenhauers 

kritiek op Kants visie op de aanschouwing van de buitenwereld en zijn eigen oplossing. Hierin is 

immers ruimte voor een vergelijking met materie. Op deze analogieën bouwend zullen we kunnen 

besluiten dat de esthetica van Plotinus en die van Schopenhauer nauw aan elkaar verbonden zijn.  
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5. SCHOPENHAUER OVER HET ONTOS ON 

Op de titelpagina van boek drie (De wereld als voorstelling, tweede gezichtspunt) in het eerste deel, 

geeft Schopenhauer bij wijze van inleiding een raadsel van Plato weer uit de Timaeus: “Wat is het 

altijd-zijnde, dat geen wording bezit, en wat is het altijd-wordende, dat nooit is?” Schopenhauer 

geeft dit weer om de oppositie te duiden tussen de wereld van de fenomenen, en de wereld zoals ze 

waarlijk is, ontos on, die in dit boek centraal staat. Hier gaat daar immers over het Idee, en door dit 

Idee en de kunst die haar tot object heeft, wordt de verbinding gemaakt tussen de wereld als 

voorstelling, waar de fenomenen onder de wet van de toereikende grond vallen en de wereld als 

wil, de ‘waarlijk zijnde’ wereld. Het tweede deel – het altijd wordende – is voor Plato 

vanzelfsprekend de materie, of de materiële wereld, die de afspiegeling is van de waarlijke wereld 

in het platonisme. De gelijkschakeling van de materiële wereld en de ‘materie’ is echter niet 

evident. Plotinus geeft hier een sterke kritiek op Plato. Hierdoor wordt zijn platonisme veel 

gelaagder: dit correspondeert met zijn hypostasenkosmologie. Hij wijkt hierin af van Plato’s 

dualisme. Hier lijkt Schopenhauer in te stemmen met Plato’s dualisme, en het bovendien gelijk te 

stellen met Kants oppositie tussen phenomenon en noumenon. Zijn relatie met Plotinus’ 

neoplatonisme is hier ook veraf. Dit bemoeilijkt het interpreteren van zijn esthetica, die, om het 

platonisme te voorzien van een werkbare esthetica – in tegenstelling tot Plato zelf – net complexer 

moet worden dan diens dualisme.  

Een ander probleem dat nauw te maken heeft met Schopenhauers identificatie van de materie met 

de fenomenale wereld, is zijn gelijkstelling van het ding-op-zichzelf en het platoonse Idee, aan de 

andere kant van de munt. Al heel vlug in het derde boek van de WWV 1 (§ 31) behandelt 

Schopenhauer de filosofie van Kant en die van Plato, die ‘op zijn minst zeer nauw verwant zijn’. 

(p. 275) Hij vat de twee filosofieën samen en plaatst ze naast elkaar. De gemene deler volgens 

Schopenhauer is hier de oppositie tussen de wereld als verschijning en de wereld als wat Plato het 

‘waarlijk’ of ‘werkelijk zijnde’ noemt, het ‘ontos on’.  

Schopenhauer is ervan overtuigd dat wat Plato het ontos on noemt, Kants ding-op-zichzelf is, en 

dat vice versa de wereld als materiële verschijning bij Plato overeenkomt met het phenomenon bij 

Kant: de wereld als verschijning. Christopher Janaway merkte dit op en wees op de voor de hand 

liggende incompatibiliteit tussen Schopenhauers kantiaanse en platoonse invloeden. We zullen hier 

Janaways kritiek tot vraagstelling nemen en onderzoeken of het platoonse ontos on of de 

Ideeënwereld iets te maken heeft met Schopenhauers wil en ding op zichzelf. Hierin moeten we 

bewijzen dat Janaways vermoeden inderdaad juist zit, dat dit slechts intuïties zin van Schopenhauer 

en zijn filosofie een andere taal spreekt. We antwoorden zo ook op Asmuths vraag naar de zin en 

het hoe van Schopenhauers toeëigening van Plato’s Ideeënleer. We vinden deze intuïties het 

duidelijkst terug in WWV 1, 276: 
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Het ligt dan ook voor de hand ... dat beide [theorieën] de zichtbare wereld die op zichzelf 

beschouwd nietig is en die alleen betekenis krijgt door wat zich in haar uitdrukt (voor de 

één het ding-op-zichzelf, voor de ander de Idee), en aan dat laatste – het waarlijk zijnde – 

zijn vervolgens beider theorieën alle vormen van de verschijning, ook de meest universele 

en essentiële, volkomen vreemd. 

Als we de kritiek van Schopenhauer op Kant goed willen begrijpen, moeten we onderzoeken wat 

hier uitgedrukt wordt. We moeten deze kritiek in een driehoek kaderen, want Schopenhauers 

kritiek op Kant is, zoals Janaway aantoont altijd vanuit platoonse hoek.
38

 Schopenhauer 

beschouwde deze oppositie tussen de zichtbare wereld en de wereld als ontos on als iets wat deze 

filosofen deelden, maar toch koos hij positie tegenover Kant om een aantal zaken aan de kaak te 

stellen. Het is ook tekenend dat Schopenhauer het als ‘voor de hand liggend’ bestempelt dat ‘deze 

twee theorieën in hun diepere zin volkomen identiek zijn’. Dit wijst op het door Janaway 

opgemerkte intuïtieve karakter van deze ‘stelling’.
39

 Schopenhauer plaatst zich ermee in dezelfde 

lijn met Kant en Plato, zijn twee grote voorbeelden, en geeft zo een indirecte programmaverklaring 

van zijn filosofie.  

We zouden Schopenhauers opvatting hierover kunnen samenvatten in een theorema:  

I 1: Plato’s ontos on en Kants ding op zichzelf zijn in essentie gelijk; dit is Schopenhauers 

wereld als wil 
40

  

Als dit de intuïtie is van Schopenhauer, waarom geeft hij dan kritiek op de disjunctie tussen 

verstand en zintuiglijkheid bij Kant? Het is vreemd dat Schopenhauer eerst een vergelijking tussen 

deze twee filosofieën opstelt om daarna één ervan (Kant) op z’n minst impliciet te bekritiseren op 

dit eigenste punt? We herinneren dat Schopenhauer de rol van het ding op zichzelf/de wil op een 

ingrijpende manier verplaatst en zelfs veranderd: hij plaatst het zelfs buiten het intellect, waarin de 

platoonse Ideeënwereld zich typisch bevindt. Opmerkelijk is ook dat pas waar het platoonse 

schouwen (van het ontos on) bij Schopenhauer relevant wordt, in de esthetica, de kennis zich net 

ontdoet van de wil. Tenzij alle esthetica analoog is aan de muziek levert dit een probleem op voor 

Schopenhauers vergelijking.
41

 Samengenomen met zijn platoonse ontkenning van een onderscheid 

tussen materiële wereld en materie zelf leidt I 1 nadrukkelijk tot een dualisme tussen zintuiglijk en 

verstandelijk. Toch bewezen we dat Schopenhauers filosofie niet dualistisch is.  
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 Janaway, C., in : Jacquette, D.,1996, p. 42, 58. 
39

 Idem, p. 59. 
40

 Dit vult Schopenhauer aan met de Indische wereldbeschouwing, die we hier buiten beschouwing laten. 
41

 Vandenabeele brengt het unieke karakter van de muziek binnen Schopenhauers esthetica in de kaart in 

Vandenabeele, ....... Muziek moet eerder gezien worden als een uitzondering eerder dan het archetype van de 

esthetische kennis. 
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Zoals Schopenhauer aanduidt is de zintuiglijke wereld bij Plato maar een afspiegeling van de 

wereld van de Ideeën, en heeft ze niet de praal van deze laatste en is haar bestaan veel irreëler dan 

de zekere wereld van de Ideeën. Deze zintuiglijke wereld ‘krijgt pas betekenis door wat zich in 

haar uitdrukt’. We staan op uit de grot, en zien de dingen zoals ze zijn, en niet langer zoals de 

schaduwen die we aannamen voor de werkelijkheid. Liggen de zaken bij Kant er ook zo voor? 

Schopenhauer meent dat het ding op zichzelf zich uitdrukt in de wereld van de verschijning en deze 

betekenis en bestaansrecht geeft, echter alleen als begoocheling, als afbeelding (de sluier van 

Maya). Kants grote vondst volgens Schopenhauer is om expliciet de vormen van de verschijning 

‘te ontdekken’ en af te zonderen als de voorwaarden die de verschijning mogelijk maken. Het is 

dan Kants geste geweest om deze mogelijkheidsvoorwaarden te ontzeggen aan het ding op zichzelf, 

want dit is immers net wat niet tot de verschijning komt. Volgens Schopenhauer was dit al 

‘impliciet’ bij Plato aanwezig.
42

 Deze overtuiging werd zowel door Janaway als door Asmuth in 

vraag gesteld. 

Wat wil dit nu zeggen voor de intuïties van Schopenhauer met betrekking tot Plato en Kant? Het 

zou in directe oppositie staan met wat hij erover zegt. Dit is opvallend, want diezelfde passages 

citeert Schopenhauer in de behandeling van materie bij Plotinus en Giordano Bruno waarin hij net 

het tegenovergestelde zegt, namelijk dat het de materie is die het meest overeenkomsten vertoont 

met de wil (zie hierna). 

Schopenhauer zondert het ding op zichzelf af en houdt louter haar ontologische rol over, namelijk 

datgene wat een object ‘op zichzelf’ is. Van hier is het een kleine stap om het ding op zichzelf 

gelijk te stellen met het platoonse ontos on.  

In de A-druk van de KRV (de eerste druk, die Schopenhauer bij zijn latere ontdekking ervan prees 

boven de latere drukken) zegt Kant:  

Het verstand betrekt in feite al onze voorstellingen op een of ander object, en omdat 

verschijningen alleen maar voorstellingen zijn, betrekt het verstand ze op een iets als het 

object van de zintuiglijke aanschouwing, en dat iets in die zin is slechts het transcendentale 

object. Dat staat voor een iets = x, waarvan we niets weten, noch ook kunnen weten 

(uitgaande van de gegeven constitutie van onze geest), en dat alleen als correlaat dient van 

de eenheid van apperceptie omwille van de eenheid van het menigvuldige in de zintuiglijke 

aanschouwing; door middel van de eenheid van apperceptie verenigt het verstand het 

menigvuldige in het begrip van een object. Dat transcendentale object kan beslist niet van 
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 “Om deze vormen af te kunnen wijzen heeft Kant ze expliciet in abstracte termen uitgedrukt, en tijd, 

ruimte en causaliteit, als louter vormen van de verschijning, zonder meer aan het ding-op-zichzelf ontzegd. 

Plato daarentegen is minder expliciet: hij heeft deze vormen alleen indirect aan zijn Ideeën ontzegd, doordat 

hij dat wat middels die vormen mogelijk is aan de Ideeën onthoudt, namelijk veelheid van het gelijksoortige, 

ontstaan en vergaan.” (WWV 1, 276). 



27 

de zintuiglijke data geïsoleerd worden, omdat er dan niets overblijft waardoor het kan 

worden gedacht. Het is dus op zichzelf geen object van kennis, maar alleen de voorstelling 

van de verschijningen onder het begrip van een object in het algemeen, dat bepaald kan 

worden door het menigvuldige van de verschijningen.
43

  

Het transcendentale object (noumenon of ding op zichzelf) is in feite helemaal niet iets wat zich 

‘uitdrukt in deze wereld’ zoals  S het wil. Integendeel, we kunnen stellen dat de wereld zich in feite 

uitdrukt in het ding op zichzelf. Op een heel letterlijke manier krijgt het ding op zichzelf pas 

‘betekenis’ wanneer de wereld het ‘uitdrukt’, daarvoor is ze immers betekenisloos en onkenbaar 

(volgens Kant). Het gaat niet ‘vooraf’ aan de wereld. Het is een ‘iets = x’, de wereld op zichzelf 

inderdaad, maar helemaal niet de wereld zoals ze ontos on is. Het ‘iets = x’ voor zover niets aan x 

geprediceerd wordt: een x, een blinde vlek, noodzakelijk substratum voor predicaten. Bij Kant 

vertoont het ding op zichzelf geen kenmerken van het ontos on, integendeel. Het ‘= x’ is zeker geen 

waarlijk zijnde, dat aan haar ‘afbeeldingen’ een ontologische waarde geeft. In tegendeel: het is zélf 

de onbekende waarvan de enige kennis de verschijning (phenomenon) is.  

Als onbekende x is het een vraag naar bestaan. Er is bij Kant in tegenstelling tot bij Schopenhauer 

en Plato, ook geen enkele sprake van een kennisname van dit ding, als contemplatie, of esthetische 

‘kennis’, er is geen opklimming of afdaling tot mogelijk, het is een (onmisbaar) theoretisch begrip 

in het transcendentale systeem. Het is als de onbeschrevenheid van een blad papier: de voorwaarde 

voor het beschrijven ervan.  

Voor Kant is het ding op zichzelf het substratum van de zintuiglijke werkelijkheid. Schopenhauer 

versterkt dit zelfs door het ding op zichzelf te verschuiven buiten het intellect. Door echter te 

ontkennen dat de voorstelling zintuiglijk gegrondvest moet worden in het ding op zichzelf – dit is 

namelijk de kritiek die hij heeft op Kant – verliest  Schopenhauer alle legitimiteit om het ding op 

zichzelf gelijk te stellen met het ontos on. Kant doet dit omdat hij de nood heeft om de ‘zwevende’ 

zintuiglijkheid een oorsprong te geven. Bij Schopenhauer weerlegt dit, en stelt dat het intuïtieve 

intellect plus de kennis van de wereld als wil (geen voorstelling, maar wel lichamelijk) voldoende 

zijn om al onze empirische kennis te verklaren én ontologisch te funderen. Het enige wat 

Schopenhauer kan bedenken is dat het ontos on, de ontologische pool bij Plato, gelijk moet zijn aan 

de Wil, de ontologische pool bij hemzelf. Het tegendeel is echter waar. Het punt waar 

Schopenhauer Kant bekritiseert, namelijk dat hij een onderscheid maakt tussen zintuiglijk en 

verstandelijk, is ironisch genoeg het meest platonische aan diens filosofie. Bij Kant is er een lans te 

breken voor een eenvoudige vergelijking met Plato’s dualisme, maar bij Schopenhauer zelf is dit 

onzinnig. De eigenschappen die Schopenhauer immers toeschrijft aan de wil (impulsen, 

lichamelijkheid, driften...) staan veraf van de platoonse, onlichamelijke en ideëele schouwing. 
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 KRV (A), p. 250-251, cursief toegevoegd. 
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Schopenhauer bekritiseert Kants verstarde aanhang van het bijna-platoonse onderscheid tussen 

zintuiglijke aanschouwing en verstand, maar gebruikt dan ditzelfde dualisme om I 1 te funderen. 

Hiermee is aangetoond dat voor Kant het ding op zichzelf niet op platoonse manier als ontos on 

begrepen kan worden. Deze stelling sluit zich aan bij Janaways vermoedens hierover.
44

 Het is niet 

zo eenvoudig en ‘vanzelfsprekend’ als Schopenhauer meent om de kantiaanse filosofie te doen 

passen in het platonisme – als dat laatste als strikt dualistisch wordt opgevat zelfs volledig 

onmogelijk. Bij Kant schuilt er een impliciet platonisme - zijn oppositie tussen zintuiglijk en 

verstandelijk – maar het wordt door Schopenhauer onverbiddelijk opgemerkt en weerlegd. 

Hierdoor wordt zijn filosofie veel genuanceerder, ook zijn opvatting over het ding op zichzelf, dat 

hij vertaalt als wil. Zoals Janaway schrijft zijn beide inzichten niet op een eenvoudige manier te 

rijmen.
45

 

Hoewel Schopenhauer ons wil doen geloven dat hij, Kant en Plato eenzelfde intuïtie delen, is er 

wat anders aan de hand. Zoals Janaway schrijft probeert Schopenhauer dit te verzoenen met de 

platoonse intuïtie, het dualisme tussen fenomenische afbeelding en waarlijk zijn. Hierin slaagt hij 

echter niet zonder heel wat van zijn kantiaanse invloed op te offeren: Schopenhauer blijft met zijn 

eigen ding op zichzelf te platonisch om een orthodox kantiaan te zijn. Toch kan ook Schopenhauer 

met zijn hybride theorie dit platoonse dualisme niet heel laten. De wereld als wil en de wereld als 

voorstelling zijn niet meer louter respectievelijk de platoonse ideeënwereld en de platoonse 

schijnwereld. Het beste voorbeeld hiervan is Schopenhauers esthetica. Dit merkt ook Janaway op, 

maar in tegenstelling tot hem zullen we hiervan een sympathiserendere interpretatie geven.  

Dit geeft ons de mogelijkheid om een platonisme te poneren dat de vergelijking tussen Plato en 

Kant niet dwangmatig moet reduceren tot I 1 en haar inverse. In zekere zin is dit wat Schopenhauer 

onderneemt. Hij poogt een vergelijking te maken tussen Kant en Plato, doordat hij zijn platonisme 

niet wil opofferen aan de inzichten van Kant – die daar niet direct ingeplugd kunnen worden. 

Daarom poneert hij I 1: hij stelt dat intuïtief Kants oppositie tussen phenomenon en ding-op-

zichzelf te reduceren is tot Plato’s dualisme. Gelukkig gaat zijn eigen filosofie voorbij aan het 

dualisme van Plato, dat als bij toeval ook esthetica uitsluit. De dubbelzinnige positie van de 

‘Kritiek op Kant’ toont Schopenhauers twijfelachtige positie hier aan: het meest ‘platoons’ aan het 

hele kantiaanse denken – het onderscheid tussen verstand en zintuigen – probeert hij immers te 

weerleggen. Hierdoor komt hij op een tussenpositie te staan tussen Plato en Kant. 

Omwille van de kritiek op Kant en de betekenis van het concept van wil qua ding op zichzelf is de 

stelling in boek 3, I 1, niet langer houdbaar. Het betrof hier echter slechts een intuïtie waarvoor 

Schopenhauer weinig bewijs aanhaalde. Daarom kunnen we het niet alleen veilig naast ons neer 
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 Janaway, C., in: Jacquette, D. (ed.), 1995 en Janaway, C., 1996. 
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 Janaway, C., 1996, p. 58. 
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leggen, maar ook een tegenstelling poneren. De rol die Schopenhauer weglegt voor de wil, het 

belang van esthetica en de complexiteit van zijn metafysica (in relatie tot Kant) doet vermoeden dat 

de Wil van Schopenhauer gelijk loopt met de materie bij Plotinus. We zullen zien dat hiervoor een 

aantal goede argumenten aan te halen zijn. Het staat natuurlijk haaks op I 1. We kunnen hierop dus 

pas antwoorden nadat we materie bij Plotinus grondig bestudeerd hebben.  

We moeten dus stellen dat Schopenhauer, hoewel hij een consistente metafysica maakt, de rol van 

het platonisme in zijn filosofie verkeerd had ingeschat. Of beter gezegd: de vergelijking tussen 

Plato en Kant. Als we het ding op zichzelf/de wil willen interpreteren op platoonse manier, dan 

moeten we dit niet zoeken in het ontos on. Hiermee is ook een antwoord gegeven op Janaways 

vraagstuk, waarover hij tijdens zijn tekst Knowledge and Tranquility mijmert.
46

 Schopenhauer staat 

dan ook niet alleen een heel eind af van Kant, maar ook van Plato: dit wordt nergens zo duidelijk 

als in de esthetica. 
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 Idem, p. 58, voetnoot p 59. 
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6. SCHOPENHAUERS RECEPTIE VAN PLOTINUS 

De referenties aan Plotinus doorheen de Wereld als wil en voorstelling zijn erg mager. In het eerste 

deel uit 1818 is hij bij naam zelfs helemaal afwezig. In het tweede deel duikt de naam een vijftal 

keer op, als deel van overvloedige pantheon van westerse en oosterse denkers en wijsgeren 

waaraan Schopenhauer refereert bij zijn uiteenzettingen over de erg varierende onderwerpen. 

Plotinus lijkt hij vooral te vermelden in verband met zijn visie op materie, meestal in conjunctie 

met Giordano Bruno.  

Verder dan deze terloopse opmerkingen lijkt Schopenhauers inspiratie door Plotinus niet te gaan. 

Hoe bekend Schopenhauer was met zijn Romeinse voorganger moeten we echter hieraan afwegen. 

Het is een weinig om het lijf hebbend onderzoek. Het is dan ook niet de bedoeling de invloed van 

Plotinus op Schopenhauer te meten. Deze zal in kwantiteit immers recht evenredig zijn met het 

aantal keren dat hij opduikt in de WWV. De veelbelezen Schopenhauer vermeldt wel al in het eerste 

deel de denker Proclus, een belangrijke neoplatonist die enkele generaties na Plotinus leefde. In 

WWV 1, 149 haalt hij terzake een passage aan uit een werk van Proclus. Hoewel hij deze niet 

letterlijk citeert (over het algemeen deinst Schopenhauer er weinig voor terug om Griekse citaten te 

geven) kunnen we er volgens mij toch van uitgaan dat een intellectueel met de kwaliteit van 

Schopenhauer wel bekend was met de werken van de neoplatonist Proclus. Ook andere 

neoplatonisch geïnspireerde denkers (Julianus Apostata, de scholastici, Scotus Eriugena, 

Bonaventura, Augustinus, Dionysius Aeropagiticus en anderen) of denkers die voor het 

neoplatonisme een inspiratie waren (Numenius, de stoïcijnen, vanzelfsprekend Plato) worden hier 

en daar vermeld. Over het algemeen betreft het hier nevenfiguren van en naast het neoplatonisme. 

Het zou vreemd zijn dat iemand met deze kennis niet bekend was met Plotinus zelf. Een andere 

reden waarom we kunnen aannemen dat Schopenhauer op zijn minst bekend was met de leer van 

Plotinus was dat hij af en toe de argumenten van de ‘neoplatonici’ in het algemeen beschouwt, 

zonder specifieke namen te noemen. De duidelijkste uiting van de kern van het neoplatonisme 

vinden we natuurlijk bij Plotinus, hoewel er binnen de school (zo we het al zo kunnen benoemen) 

grote verschillen en afwijkingen zijn. Proclus bijvoorbeeld hield er andere opvattingen op na met 

betrekking tot de hypostasen en de emanaties, en stond bekend als een ‘magisch’ denker (een 

‘filosofie’ waarvan Plotinus zich veraf hield). 

Tenslotte kunnen we aannemen dat Schopenhauer, die een kwalitatieve opleiding kreeg en altijd 

erg veel wijsgerige kennis aan de dag legde, in de loop van zijn opleiding redelijkerwijs in 

aanraking moet zijn gekomen met Plotinus, zelfs al had hij op dit punt de Enneaden zelf nog niet 

gelezen. We zien dus geen reden om aan te nemen dat Schopenhauer, ondanks zijn luttele 

aanwijzingen, onbekend was met Plotinus, integendeel. 
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In het tweede deel ligt de situatie anders. De vijf referenties die Schopenhauer maakt aan de 

neoplatonist maken duidelijk dat hij de Enneaden gelezen en bestudeerd had. Referenties aan 

passages in de Enneaden zijn niet uit de lucht gegrepen en komen uit uiteenlopende delen. Hij raadt 

dit werk zelfs aan aan lezers die geïnteresseerd zijn in de mystiek (WWV 2, 763). 

De passages die het meest gewicht hebben voor deze thesis bespreken we uitgebreider in het deel 

over materie. Daar komen we tot conclusies die een belangrijk deel van het gewicht van dit 

onderzoek dragen. We onderzoeken of Schopenhauer de materie had bestudeerd vanuit een 

verlangen om volledig te zijn, of om het gehele theoretische verloop van de filosofie in zijn oeuvre 

te verwerken, en hoever de ‘invloed’ van Plotinus strekt. De diepe band die de materie in de 

esthetica heeft met de Wil is Schopenhauer niet ontgaan, en hoewel hij Plotinus daar vermeldt, gaat 

hij niet diepgaand in op deze verbinding (waarschijnlijk in de hand gewerkd door zijn foutieve 

oordeel dat het platonisme in essentie gelijk is met het kantianisme, wat effectief iedere 

vergelijking tussen het ding op zichzelf als wil en de materie in de weg staat). Deze zaken 

bespreken we in hoofdstuk 2. 

Een andere bron waaruit we rechtstreeks Schopenhauers relatie met Plotinus kunnen aflezen is de 

Parerga en Paralipomena. In het eerste deel daarvan geeft Schopenhauer een algemene 

geschiedenis van de filosofie. Over het algemeen is hieruit niet veel meer te leren dan uit de WWV, 

want de beschrijvingen die Schopenhauer soms geeft zijn veelal anecdotisch en humoristisch voor 

hedendaagse lezers. Proclus de scholarch bijvoorbeeld noemt hij hier ‘een onnozele, wijdlopige, 

slappe zwetser’. (PP 1, 92) De meeste neoplatonisten ‘ontbreekt het’ volgens Schopenhauer ‘aan 

vorm en voordracht’, zodat hen bestuderen of lezen erg veel geduld vraagt. (PP 1, 91) Hoewel 

Porphyrius hierop een uitzondering vormt
47

 laat ook Plotinus’ stijl aan Schopenhauers smaak veel 

te wensen over. De smalende beschrijving die hij van Plotinus geeft, zeker waar hij Plotinus’ 

verwerking van de leer van Schopenhauers geliefde Plato verhaalt, doet niet helemaal recht aan 

argumentatieve en heldere stijl van de Romein. Plotinus laat zich helemaal niet in met 

bewijsvoering (PP 1, 93) en wortelt zijn taal vooral in zijn eigen orakelende voorstellingen. Dat 

Plotinus zowel heldere argumenten als duidelijke en voor allen begrijpbare metaforen gebruikt kan 

een lezer van de Enneaden nochtans moeilijk ontgaan. De metaforen en argumentatieve structuren 

behoren zelfs tot de mooiste passages uit de Enneaden, zowel voor een filosofisch oordeel als voor 

het onbevangen oog. Voorbeelden hiervan zullen we verderop tegenkomen. Toch is Plotinus de 

moeite waard voor Schopenhauer. Dit komt waarschijnlijk voor een deel uit Schopenhauers 

overtuiging dat de leer van Plotinus gebaseerd is in de oudere, Indische filosofie; “Het is namelijk 

de Indo-Egyptische wijsheid die ze [de neoplatonisten]  in de Griekse filosofie hebben willen 

integreren, en hierbij gebruiken zij de platonische filosofie.” Schopenhauer was er ook van 
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overtuigd dat deze Indische oer-filosofie zich in Egypte al gemanifesteerd had. Het is natuurlijk het 

idee van het Ene dat Schopenhauer aangrijpt als voornaamste vergelijking met de Indische leer. 

(Zoals bekend is in deze leer het Al-Ene, het Brahman, van groot belang.) Hoewel deze 

vergelijking tussen Plotinus en de Indiërs tegenwoordig veelal gediscrediteerd is
48

, zijn er andere 

zaken die Plotinus die Schopenhauer opmerkt. Eén punt waaraan S bijzonder gehecht is is Plotinus’ 

opvatting van tijd. Hij bemerkt dat Plotinus er de idealiteit van aanduidt (de tijd bestaat enkel voor 

de ziel), hoewel het duidelijk blijft dat Schopenhauer vanuit kantiaans perspectief een veel 

bruikbaardere theorie over tijd (en ruimte) op na houdt. Deze twee punten (Plotinus’ vermeende 

oosterse invloed en zijn duidelijke idealisme) leiden tot Schopenhauers veelbetekenende stelling 

dat er bij Plotinus “waarschijnlijk voor de eerste keer in de westerse filosofie, zelfs sprake is van 

idealisme.” (PP 1, 94, cursief origineel).
49

 Gezien het belang dat Schopenhauer hecht aan het 

idealisme (zie hierboven) is dit een opvallende toegifte aan de neoplatonisten. 

Plotinus’ idealisme is, volgens Schopenhauer, gefundeerd in het onderscheid ‘aan deze zijde’ (van 

de zijnden) en ‘aan gene zijde’. Dit onderscheid, mundus intellegibilis en sensibilis, staat bij 

Schopenhauer hoog aangeschreven. Hoewel hij nadrukkelijk de neoplatonisten in verband brengt 

met de Vedische filosofieën, legt Schopenhauer heel wat respect aan de dag voor dit ‘idealisme’ 

van Plotinus. Het toont dat dit onderscheid dat Schopenhauer als wortel van dit idealisme aanduidt 

van groot belang is voor hem. Aan de ene zijde zien we dat deze analyse inderdaad opgaat voor 

Plotinus. Het onderscheid aan deze zijde-aan gene zijde loopt doorheen de Enneaden en claimt 

daarin een hoofdrol. Het betreft de beide zijden van de ‘zijnden’, de intelligibele Ideeënwereld. 

‘Daarboven’, aan gene zijde daarvan, is het Ene. Daaronder, aan deze ondermaanse zijde, is de ziel 

die de Ideeën doet afdalen in de materie, die daar nogmaals onder ligt. We zouden kunnen zeggen 

dat het onderscheid dat Schopenhauer hier benadrukt op een beknopte manier de hypostaseleer van 

Plotinus weergeeft. Dat Schopenhauer precies hier de wortel van Plotinus’ idealisme observeert is 

veelbetekenend. Het is een ‘idealisme’ waarin niettemin plaats is voor een min of meer 

onafhankelijke zintuiglijke wereld, de mundus sensibilis aan deze zijde van de zijnden. Heeft 

Schopenhauer dit correct ingeschat? We kennen alreeds Schopenhauers idealisme van de twee 

gezichtspunten: de wereld als voorstelling is geen oorzaak van de wereld als wil, ze impliceren 

eerder, paradoxaal, elkaar. Bij dit idealisme is de geest niet direct verantwoordelijk voor de 

zintuiglijke wereld. Dit is in tegenstelling tot de idealismes waarmee Schopenhauer in zijn tijd veel 

mee te maken kreeg. We zagen hoe dit gedachtegoed van Schopenhauer tot ontwikkeling kwam in 

zijn dialoog met Kant, en bestudeerden het eerder in deze studie: het is van het allergrootste belang 

voor de esthetica. Zoals Plotinus’ notie van materie aangeeft leidt dit ook niet tot een dualisme. 

Waarmee we nu geconfronteerd worden is Schopenhauers bewondering voor een dergelijk 
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idealisme bij Plotinus: ook hier is er een ‘idealisme’ waarbij niettemin sprake is van een coherent 

onderscheid tussen de intelligibele en zintuiglijke wereld (en geen reductie tot een dualisme). 

Hoewel dit te wijten was aan zijn vermeende Indische invloed, erkende Schopenhauer in Plotinus 

hypostaseleer een metafysische ‘ziels’verwant. Dit vermoeden van Schopenhauer kunnen we op 

een andere manier beschouwen als de onderzoeksvraag van deze thesis: onafhankelijk van Plotinus 

en door zich te verhouden tot Kant en Plato ontwikkelde Schopenhauer een idealisme dat veel 

overeenkomsten vertoont met dat van Plotinus – zeker op het vlak van esthetica en kunst. Deze 

referenties aan Plotinus zijn dan ook eerder opvallend, hoewel ze als niets meer dienen dan als 

illustratie van de vergelijking. Verderop halen we goede argumenten aan die ons in staat stellen om 

het idealisme van beide denkers zinvol te vergelijken. Het wordt dan ook snel duidelijk welk 

belang dit kan hebben voor de esthetica. 

Het is vooral de vierde Enneade, waarvan de traktaten als onderwerp de ziel hebben, waarvan 

Schopenhauer onder de indruk is. Toch moeten we enkele opmerkingen maken.  

Het technische onderscheid van Plotinus tussen zintuiglijke wereld en materie is niet zomaar een 

arbitrair of onbelangrijk onderscheid is. Deze doctrine is bijna even centraal aan de leer van 

Plotinus als zijn bekende opvatting over het Ene. We zullen dit meer in detail zien in het volgende 

hoofdstuk. Hoewel de materie, als beroofd-zijn, de oorsprong is van alle kwaad, is de zintuiglijke 

wereld door dit onderscheid niet kwaad in essentie, maar al de eerste trede naar boven toe. Immers, 

zoals Plotinus ook in IV 9, 3 herhaalt, de ziel schept (vormt) de lichamen. Wat Plotinus aantoonde 

over materie loopt als een rode draad doorheen de vierde Enneade. IV 9 hoofdstuk 3 wordt 

uitdrukkelijk door Schopenhauer in zijn korte verhandeling over Plotinus vermeld. “Bijzonder 

interessant,” echter, schrijft Schopenhauer, “is boek 8 van deze [vierde] Enneade, waarin wordt 

uiteengezet hoe die psuchè door een zondig streven in deze toestand van veelheid is 

terechtgekomen.” Daarna parafraseert Schopenhauer een passage uit dit achtste boek.
50

 Hier geldt 

echter een grote caveat lector aan de lezers van Schopenhauer. Want het achtste boek betreft 

weliswaar de afdaling van de ziel in de lichamen; toch is dit geen pamflet tegen de zondigheid van 

het lichaam. Zoals de vertaler Ferwerda aangeeft is het een thematisering van de “pessimistische 

gedachte dat de aardse wereld niets is in vergelijking met de bovenaardse, zoals die in Plato’s 

Phaedo en Phaedrus uitgewerkt wordt, en de optimistische opvatting dat onze wereld goed is 

omdat hij door een goddelijke ambachtsman is gemaakt, zoals we die in de Timaeus vinden.” Deze 

spanning tussen optimisme en pessimisme, merkt de vertaler op, is een motief dat doorheen de 

Enneaden loopt.
51

 Het is niet onbelangrijk dat dit traktaat het zesde is in Porphyrius’ 

chronologische rankschikking, en dus erg vroeg kwam in de zeventien jaren waarin Plotinus aan 
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het neerschrijven van zijn Enneaden werkte.
52

 Ook in dit vroege traktaat merken we een speciale 

rol van materie op die Schopenhauer lijkt te ontgaan. Met dit in rekening kunnen we een vollediger 

beeld krijgen van deze optimisme-pessimisme spanning. Het is misschien Schopenhauers eigen 

radicale antwoord op de optimisme-pessimismevraag dat zijn voorliefde voor dit traktaat verklaart. 

Hoewel Plotinus vaak geboekstaafd staat als een optimistisch denker, een interpretatie waarvoor 

heel wat gezegd kan worden, slaat Ferwerda de juiste toon aan door hierbij ook het pessimisme in 

rekening te brengen dat inherent lijkt te zijn aan het platonisme. Plotinus spreekt hier (en op andere 

plaatsen) inderdaad over ‘zonde’ en dergelijke. De lichamelijke wereld noemt hij ook hier af en toe 

kwaadaardig. Plotinus is niet onverdeeld optimistisch. In zijn twist met de gnostici maakte Plotinus 

echter duidelijk wat zijn inschatting van de materiële wereld is. Hij verweet hen dat zij door hun 

pessimistische, cynische wereldbeeld Plato’s ideeën verkeerd interpreteerden. In die traktaten had 

Plotinus waarschijnlijk baat om een sterke optimistische façade van zijn filosofie op te zetten om 

het bijna kosmische pessimisme van de gnostici te beantwoorden en schetste hij hetzefde beeld van 

Plato (wellicht wat ten onrechte). In de vierde enneade is hij eerlijker, en gaat hij op een subtielere 

manier te werk. Hier geeft hij toe dat de afdaling van de ziel in de lichamen een kwalijke zaak zijn. 

Toch is dit geen concessie aan de gnostici, want hierachter schuilt een subtiele filosofische 

stellingname. Dit lijkt Schopenhauer niet opgemerkt te hebben, want hij schrijft zonder nuancering 

aan Plotinus een quasi-gnostisch pessimisme toe. Dit staat echter ver van de waarheid. 

Op het vlak van optimisme versus pessimisme heeft Plotinus een ambigue, zelfs paradoxale 

filosofie. Zoals Ferwerda aangeeft is deze spannig kenmerkend voor het platonisme, en meer 

bepaald zelfs het neoplatonisme. Schopenhauers filosofie zelf daarentegen is geen filosofie voor de 

optimisten. In de vierde enneade vinden we heel wat van Plotinus’ mooiste metaforen en refereert 

hij meer dan eens aan kunst en schoonheid. Ook in dit achtste traktaat vinden we een boodschap 

van waardig optimisme. Bijvoorbeeld de prachtige prefeodale metafoor waarin Plotinus de zielen 

als hovelingen in het hof van een koning beschouwt, die zij aanbidden en dienen, en ‘evenmin als 

hij neerdalen uit de koninglijke verblijven, ze zijn dan immers samen op dezelfde plek’? Wanneer 

zij echter neerdalen naar hun eigen domeinen, vertelt Plotinus, hebben ze het lastig, en proberen zij 

hun lenen te besturen vanuit het deel in plaats van het geheel. Uiteindelijk vervreemden zij van het 

geheel, en vergeten zij de koning met wie zij ooit verbleven. Dan rebelleren zij, en roepen zichzelf 

uit tot heersers. “Daar overkomt haar ook wat Plato noemt ‘het verliezen van haar vleugels’ en ‘in 

de kluisters van het lichaam geslagen worden’: ze heeft haar ongeschondenheid verloren die ze 

bezat bij de alziel toen ze het betere deel bestuurde.” Uit het achtste hoofdstuk van de vierde 

enneade, misschien zelfs meer dan andere, spreekt de dynamiek die eigen is aan Plotinus’ leer. Bij 

Plato is de ziel verdoemd door neerdalen, en slechts enkele wijzen kunnen uit de grot opstijgen, 

waarna zij de kennis opdoen om orde op zaken te stellen beneden. Bij Plotinus is er een continue 
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dynamiek, waarbij afdalen haar equivalent vindt in opstijgen, in de mystieke contemplatie, of, 

belangrijker, de ervaring van schoonheid of de creatie van kunst. (IV 8, 4) Plotinus spreekt over de 

‘epistrophè’, Latijnse vertalingen van ‘conversio’ om de mystieke contemplatie te kenmerken als 

een ‘terugkeer’, net zoals de hovelingen naar het hof van de vorst. Waarschijnlijk was het dit 

inzicht dat ook Schopenhauer had toen hij boek 8 uit de vierde enneade zo warm aanraadde.  

Een ander voorbeeld, in de alinea na die waarin Schopenhauer de quasi-gnostische melancholie van 

de ‘zonde van de ziel’ observeert, handelt over de ontplooiing van de ziel. Het is noodzakelijk dat 

de ziel neerdaalt in de lichamen, want anders kwam zij nooit tot de ontplooiing die voor haar 

gepland was. Anders was ze immers geest. “Ze heeft er zelfs kennis van het kwaad bij gewonnen 

en de natuur van slechtheid leren kennen; ze heeft haar vermogens openbaar gemaakt en haar 

werken en scheppingskracht getoond die, als ze zouden zijn blijven rusten in het onlichamelijke, 

voor niets zouden zijn geweest.” (IV 8, 5, 29-33) Met klem wordt hier iedere gnostische 

interpretatie ontkracht. We herinneren er nogmaals aan dat er een onderscheid is tussen het ‘kwade’ 

waarvan de natuur de materie, het beroofde is, en de lichamelijke wereld, die de creatie is van de 

ziel, die Plotinus ‘god’ noemt. “Want nu bewondert iedereen het innerlijk vanwege de bonte pracht 

van de uiterlijke verschijningsvormen ervan, groots als het is, daar het deze zo schitterende dingen 

heeft gemaakt.” Het is slechts één van die vele passages waarin Plotinus beelden van pracht en 

schoonheid gebruikt waarmee hij het vijfde hoofdstuk afsluit, toch is het zelfs Schopenhauer 

ontgaan dat dit ook impliciet in verband te brengen is met esthetica. Immers, hier beschrijft 

Plotinus nogmaals de contemplatie van de innerlijke, goddelijke kern van de ziel de schoonheid 

schept of percipieert. De uiterlijke schoonheid kan leiden tot de innerlijke schoonheid die afstraalt 

van het Ene. Zonder lichamelijk schoonheid (esthetica) waren de vermogens van de ziel voor niets 

geweest. In een traktaat dat begint met de persoonlijke, autobiografische beschrijving van de 

mystieke ervaring van de auteur
53

 is deze esthetische gevoeligheid zeker niet zonder belang. 

Geschaard door de pessimisitische overpeinzingen over de zondige afdaling aan het begin van dit 

hoofdstuk bekomen we de typische scherpte van de Enneaden. Ook de occulte zin “wat in de 

zintuiglijk waarneembare wereld het mooiste is, is dus een verwijzing naar de beste dingen in de 

intelligibele wereld...” en die filosofen en occultisten talloze malen herhaalden of omkeerden
54

, 

lijkt een typisch voorbeeld te zijn van die unieke, neoplatoonse emanatieleer - die beide zijden 
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uitgaat – en pleit expliciet voor esthetica. Een duidelijker fragment is moeilijk te vinden, want de 

zin gaat verder: 

Wat in de zintuiglijk waarneembare wereld het mooiste is, is dus een verwijzing naar de 

beste dingen in de intelligibele wereld zowel naar hun vermogen als naar hun goedheid; 

alle dingen zijn voor eeuwig met elkaar verbonden, de intelligibilia en de zintuiglijke 

zaken, de intelligibilia die hun bestaan aan zichzelf danken en de zintuiglijke zaken die 

door daaraan deel te hebben voor eeuwig het bestaan hebben gekregen, waarbij zij de 

intelligibile natuur naar vermogen nabootsen. 

Deze zin vat de gehele leer van Plotinus spitsvondig en helder vast, en loopt vooruit op de unieke 

herdefiniëring van platoonse mimesis.  

Plotinus gaat verder door de verweving van de hypostasen aan te duiden. Opnieuw wijst dit op die 

dynamiek in Plotinus’ wereldbeeld. ‘Het Ene mag dus niet alleen bestaan’, laat Plotinus 

opschrijven, want er moet een veelheid komen waarin de menigvuldigheid van de zijnden tot uiting 

kan komen. Deze passage kunnen we zien als een voorafspiegeling van het onderscheid tussen 

intelligibele materie en zintuiglijke materie. Iets verder wordt immers in erg positieve termen 

gesproken over materie. Het Ene, dat “niet toe kan laten dat iets daar [aan haar stralen] geen deel 

aan zou hebben”, is de ultieme activiteit, ergo, het laat niets enkel potentieel zijn. Indien er 

potentialiteit overbleef was de activiteit niet vermogend genoeg, en dit is een contradictie in 

termen. De activiteit kan niet potentieel meer of minder zijn. Een dynamische hypostaseleer is de 

enige uitweg uit het platoons-aristoteliaanse conundrum. De materie die Plotinus hier vermeldt is 

de ‘matière engendrée’, de bezielde materie, die alreeds beschenen wordt door de stralen van 

boven, niet de schaduwzijde ervan, de absolute potentialiteit, die voor Plotinus enkel bereikbaar is 

door een ‘valse redenering’. De hele passage is een bolwerk van Plotinus waarin hij expliciet de 

pure zondigheid van het lichamelijke zonder meer weerlegt en impliciet zowel in vorm als inhoud 

de esthetica als toegang tot hogerop beschrijft. Plotinus verwerpt zowel een gnostisch dualisme als 

een eenvoudig monisme (zoals tot uiting komt in de zin ‘Het Ene mag dus niet alleen bestaan’). Dit 

staat haaks op Schopenhauers interpretatie van deze passage.  

De kern van deze progressieve leer is dat “de menselijke ziel niet geheel in de materie is 

verzonken, maar er is altijd iets van haar in het intelligibele.” (IV 8, 8, 2-3) Dit strookt met het 

concept materie zoals we dat bestudeerden: de ziel deed de Ideeën neerdalen in de zintuiglijke 

wereld, maar verloor zichzelf daar niet helemaal. De materie als absolute grond van het zintuiglijke 

bestaan is als negativiteit en eigenschapsloosheid onbereikbaar. De ziel, die weliswaar ‘hieronder’ 

verwijlt, heeft niettemin de mogelijkheid om terug te keren naar het paleis van de koning, om 

aldaar terug met hem onder één dak te verblijven en te besturen. Want elke ziel heeft zowel een 

lager deel dat op een lichaam is gericht als een hoger deel dat op de geest is gericht. Waarschijnlijk 
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kon Schopenhauer zich hierin inleven, ook al interpreteerde hij de theorie te pessimistisch, te 

‘gnostisch’. Het verklaart zijn enthousiaste aanrading. Ook in Plotinus’ slotwoorden van het 

traktaat is de vergelijking met kenmerkende schopenhaueriaanse gevoeligheden niet veraf. Ze 

thematiseren opnieuw de spanning tussen pessimisme en optimisme, die eigen is aan Plotinus, maar 

de gelijkenis met Schopenhauer is frappant (cursief toegevoegd):  

De individuele zielen die tot een deel behoren, hebben eveneens hun hogere functie, maar 

ze zijn met hun volle aandacht bij de zintuiglijke waarneming en gewaarwording en ze 

nemen veel dingen in zich op die tegen hun natuur zijn en pijn doen en verwarring stichten, 

daar dat waarvoor ze te zorgen hebben een deel is, dat bovendien behoeftig is en om zich 

heen veel vreemde elementen heeft en veel waarnaar zijn begeerte uitgaat. Daar schept het 

plezier in, maar zijn plezier zet het op een dwaalspoor. Maar het andere deel is er ook en 

dat heeft geen last van de tijdelijke geneugten en zijn levenswijze is navenant. 

 

Besluit 

Dit alles kan dienst doen om vast te stellen dat Schopenhauer weliswaar bekend was met het werk 

van Plotinus, maar daaraan bewust geen te grote waarde hechtte. De invloed die Schopenhauer van 

Plato ondervond was veel rechtstreekser en veel zelfbewuster. Zo Schopenhauer zich al positief 

uitliet over Plotinus (bijvoorbeeld over zijn materiebegrip of over zijn idealisme), was dit geenszins 

om zich rechtstreeks te laten inspireren. De positieve punten bij Schopenhauer lauwert Plotinus 

voornamelijk omdat het een andere beschrijving is van de filosofie van Plato en de Indische leer. 

We kunnen dus zeker niet spreken van een identificatie van Schopenhauer met Plotinus. 

Schopenhauer poogt zeker niet een onderscheid te zoeken tussen Plotinus en deze twee van 

Schopenhauers voornaamste bronnen, en hij rept met geen woord over de platoonse esthetica van 

Plotinus waarmee hij het programma lijkt te delen (hiermee bedoel ik dat zij beide Plato’s 

afkeuring van het esthetische en kunst pogen te weerleggen). Hoewel Schopenhauer een erg 

pessimistisch wereldbeeld had en er bij Plotinus toch ook optimistische klanken te horen zijn, is 

hun esthetica in essentie wel gelijkaardig: een positieve boodschap die uitgaat van een zintuiglijke 

ervaring maar ons een helende kennis oplevert van de principes van het bestaan.  
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HOOFDSTUK 2: MATERIE EN WIL 

 1. Plotinus 

In dit onderdeel wordt een belangrijk begrip uit de metafysica bestudeerd. Het begrip materie heeft 

niet alleen een belangrijke theoretische rol in heel wat filosofieën, het draagt ook heel wat gewicht 

in de esthetica. Vooral in de antieke en middeleeuwse filosofieën is het een sleutelconcept. Het is 

bovendien het verbindend element in de filosofie van Schopenhauer en Plotinus, want het wordt 

door beide tot op zekere hoogte behandeld en krijgt het een niet onbelangrijke rol. We bestuderen 

materie bij beide wijsgeren om zo de vraag te stellen naar de parallellie. Wat betekent materie voor 

beide filosofen? Deze besluiten dragen we dan over naar het onderdeel over esthetica, die het 

argumentatieve gewicht van deze thesis zal dragen. Het grootste deel van dit onderdeel zullen we 

dus de beide filosofen afzonderlijk bestuderen, en nog niet in relatie tot elkaar onderzoeken. 

De vergelijking tussen Schopenhauer en Plotinus zullen we baseren op een overeenkomst in hun 

filosofische systemen daar waar dat relevant is voor de esthetica en de kunstfilosofie. Materie zoals 

dat bij Plotinus gebruikt wordt is het belangrijkste bestanddeel van de zintuiglijke wereld, naast de 

Ideeën die erin neerdalen. Als zodanig is ze essentieel voor ieder begrip van zintuiglijke 

schoonheid en kunst. Ook bij Schopenhauer speelt materie een rol in zijn wereldbeeld. Toch 

worden veel van de rollen die Plotinus haar toeschrijft bij Schopenhauer opgevangen door de wil. 

We zullen de materie bij Schopenhauer onderwerpen aan een onderzoek om haar relatie met de wil 

enerzijds en de materie van Plotinus anderzijds bloot te leggen. Eerst moeten we even dieper 

uitwerken wat deze materie betekent voor Plotinus, iets waar we in de inleidende onderdelen vlug 

aan voorbij gingen. 

We leren we heel wat over materie uit Plotinus’ standpunten in het essay ‘Tegen de gnostici’.
55

 Uit 

dit geschrift komt duidelijk naar voor hoe Plotinus’ houding tegenover de materie is, wat hij er 

precies mee bedoelt, en wat het te maken heeft met de esthetica. Hoewel we op vele plaatsen in de 

Enneaden Plotinus’ metafysica in verband met materie kunnen samenpuzzelen, is II 9 een geschikt 

traktaat om aan te vangen. Vanuit Plotinus kritiek blijkt immers heel wat meer dan uit de 

geschriften waarin hij het direct heeft over materie (die vanwege hun techniciteit minder inleidend 

zijn).  

1.1 Tegen de Gnostici (II 9) 

II 9 is slechts één deel van de tekst die Plotinus over de gnostici schreef. De andere delen zijn III 8 

(Over de daimon) V 8 (Over de intelligibele schoonheid) en V 5 (Buiten de geest zijn geen 

                                                           
55

 Zie ook: Elsas, C., 1975 voor een vergelijkende studie tussen Plotinus en de gnostici.  



39 

intelligibilia; over het Goede).
56

 Uit Porphyrius’ Leven van Plotinus wordt duidelijk dat er een 

bijzonder kritische sfeer ten opzichte van gnostici was in de colleges van Plotinus en onder zijn 

leerlingen, waarvan enkelen heel wat weerleggingen schreven tegen hen.
57

 In dit veelbesproken 

essay gaat Plotinus in tegen het dualisme van de gnostici. Het is waarschijnlijk veelbesproken 

vanwege zijn historische belang; indien deze gnostici inderdaad vergelijkbaar zijn met de 

christenen van Plotinus’ tijd, dan is deze polemiek van belang voor een goed historisch begrip van 

beide stromingen. Een vergelijking tussen de gnostici en de christenen die deze identificatie zou 

ondersteunen is bijvoorbeeld Plotinus kritiek in de schepping van de wereld: in het essay gaat 

Plotinus hier onder andere tegen in. In hoofdstuk 16 in het Leven van Plotinus lijkt Porphyrius zich 

uit te spreken over de conjunctie gnostici-christenen
58

 en ook uit zijn verdere loopbaan blijkt dat hij 

bekend was met de christenen. Niettemin is doorheen de hele Enneaden door Plotinus zelf geen 

enkele directe referentie gemaakt aan de ‘christenen’.  

Het is echter niet gemakkelijk de gnostici te karakteriseren. Gnosticismeautoriteit H.-C. Puech 

onderzoekt de verbinding tussen Plotinus en specifieke gnostisch-christelijke sekten. Dit doet hij in 

het licht van de in 1945 ontdekte Nag Hammadigeschriften, een verzameling gnostisch-christelijke 

teksten, waarvan hij één van de voornaamste vertaler-onderzoekers is. Een eenvoudige identificatie 

van de gnostici met de christenen is geen sinecure. Puech gaat van de bijzondere versplintering en 

verscheidenheid van de gnostische teksten uit, maar besluit: “Par là, les gnostiques combattus par 

Plotin à Rome vers 263 paraissent bien avoir appartenu à la même famille que les Séthiens et les 

archontiques qu’Epiphane a rencontrés en Égypte vers 330 et dont Théodore bar Konaî a encore 

connu, à la fin du VIIIe siècle et en Mésopotamie, sous le nom d’Audiens, de lointains 

descendants.” 
59

 Puech toont aan dat onder de gnostici “toute une littérature ésoterique” circuleerde, 

en benadrukt het belang van de dynamiek en uitwisseling bij het gnostische corpus.
60

 Het was niet 

ongewoon dat de verschillende gnostische sekten frasen en formules ontleenden van elkaar, en deze 

overspanden vaak ook het onderscheid tussen christelijke en heidense gnostiek. Daardoor besluit 

Puech met een zekere eenheid van het gnosticisme, weliswaar gebaseerd op een verscheidenheid. 

Het gnosticisme is dus niet één school maar eerder een veelvormige corpus met een 

gemeenschappelijke bodem van gelijkaardige doctrines. Op deze manier brengt Puech de 

tegenstanders van Plotinus in II 9 en die waarvan Porphyrius gewag maakt duidelijk in kaart.
61

 Het 

stelt ons in staat om, niettegenstaande de legio regionale gnostische scholen toch te spreken van een 

‘eengemaakt’ gnosticisme in referentie aan dit circulerende canon. We kunnen het II 9 gebruiken 

                                                           
56

 Elsas, C., 1975, p. 12 en Ferwerda, R., p. 253 (inleiding tot het traktaat). 
57

 VP 16, p 86. 
58

 Porphyrius, p. 16. 
59

 Puech, H.-C. in: Les sources de Plotin, p. 170. 
60

 Idem, p. 162. 
61

 Voor een systematische en individuele bespreking van Plotinus’ tegenstanders, zie: Elsas, C., 1975, p. 14-

55. 



40 

om de gemeenschappelijke leerstellingen van deze gnostici te begrijpen, maar we kunnen ook dit 

gnosticisme gebruiken om de filosofie van Plotinus beter te begrijpen. Met betrekking tot een 

aantal kwesties (waaronder de materie) maakt hijzelf heel duidelijk waar de gnostici het aan het 

verkeerde eind hebben, en wat dan wel de ‘ware interpretatie van Plato’ is – met andere woorden 

hoe we het neoplatonisme moeten begrijpen. 

Tussen de gnostische filosofieën en Plotinus neoplatonisme zijn er nochtans heel wat 

overeenstemmingen. Beide proberen een soterianistisch perspectief op de oude filosofie van Plato 

te bieden, een soort heilsfilosofie die de rol van filosofie niet beperkt tot het oplossen van 

technische problemen. Beide zijn ook erg originele filosofieën, die nieuwe, unieke standpunten 

combineren met de originele verwerking van de rijke bronnen die naast het oeuvre van Plato 

bestonden in de late oudheid. Toch hadden beide ‘scholen’ een groot respect voor ‘de goddelijke 

Plato’ waarop zij een groot deel van hun filosofie baseerden. Voor een studie die de gelijkenissen 

tussen Plotinus’ opvattingen en de verschillende individuele gnostische stromingen in kaart brengt, 

verwijzen we door naar de monografie van Christoph Elsas.
62

 We kunnen echter het best de 

eigenheid van Plotinus’ filosofie en opvattingen over schoonheid aantonen wanneer we op zoek 

gaan naar de verschillen met zijn tijdsgenoten. Daarom bekijken we hierna een aantal belangrijke 

onderscheiden tussen de filosofie van Plotinus en die van de gnostici. Ons aanknopingspunt is hier 

Plotinus eigen opvatting over deze verschillen, die ons overgeleverd is in de het negende traktaat 

uit de tweede Enneade.  

Arthur Hilary Armstrong waarschuwt voor de generalisatie die zou kunnen ontstaan wanneer we de 

gnostici en de neoplatonisten over dezelfde kam scheren.
63

 Deze als vergelijkbare heidense, 

‘oriëntaalse’ filosofieën bestempelen doet geen recht aan Plotinus doctrines, waarvan Armstrong 

even deze met betrekking tot de emanatie bespreekt. Armstrong bevestigt de diversheid van de 

gnostische ‘systemen’, maar laat zich hierdoor niet weerhouden om conclusies te trekken.  

In dit traktaat vestigt Plotinus vooral de aandacht op de gnostici’s geringschatting van de materiële 

wereld. Hij wil hiermee hun verkeerde godsbegrip aan de kaak stellen. Het is daarom opvallend dat 

Plotinus het meer heeft over materie, en de verkeerde manier waarop de gnostici dit interpreteren, 

dan over het Ene. De gnostici huldigen een dualisme goed-kwaad dat correleert aan god-

materie/materiële wereld/schepping (dit dualisme is terug te vinden in het christendom, zeker in 

haar vroege verschijningen, voordat Augustinus het christendom met het neoplatonisme 

verzoende). Dit is waar Plotinus tegen reageert: in zijn systeem van het Ene is geen plaats voor een 

dualisme tussen goed-kwaad of god-materie. Er is enkel plaats voor het eerste element, het 

goddelijke, dat het Goede (en het Schone) is.  

                                                           
62

 Elsas, C., 1975. 
63

 Armstrong, A. H., 1940, p. 50-51. 



41 

In het traktaat ligt vooral het koppige gnostische dualisme Plotinus zwaar op de maag. Dit dualisme 

is van oorsprong platoons en is dus verwant aan Plotinus’ filosofie. Vandaar is het interessant om te 

zien wat hij precies de gnostici verwijt en hoe hij hiervan verschilt – hoe hij de erfenis van het 

platonisme voor zijn kar spant. Want het neoplatonisme is lang niet zo’n koosjer platonisme als 

Plotinus zelf beweert.
64

 We zullen zien dat, doorheen de scherpe kritieken die Plotinus terecht of 

onterecht afsteekt, de technische kwestie van het verschil tussen het neoplatonisme en het gnostisch 

dualisme er een is van een genuanceerde complexiteit. 

Eerst en vooral lijkt Plotinus er in traktaat niet aan te twijfelen dat gnostici dualisten zijn, 

niettegenstaande de hun kenmerkende verdeeldheid over vele andere punten. Gnostici zijn er in de 

eerste plaats van overtuigd dat het goede principe van het universum geopponeerd is en afwezig is 

in de materiële wereld. Met andere woorden is de materiële wereld kwaadaardig, terwijl haar 

tegengestelde, het goede, verblijft in een hogere wereld. Het lichaam is de gevangenis van de geest, 

van de god. De gnostici hebben verschillende mythen over hoe dit tot stand komt. Sommigen 

spreken van een schepping die niet met opzet was gepland, een ‘ongeluk’; anderen spreken van een 

kwaadaardige demiurg, die weinig van doen heeft met god (die de gnostici soms Sofia noemen). 

Hoe het ook zij, de ondermaanse wereld is niet het oeuvre van een goede god.  

Waar Plotinus dan wel onderscheid in maakt is hoe de gnostici omgaan met deze dualiteit. Enkelen 

menen dat de minachting van de materie met zich meebrengt dat een extreem hedonisme 

geoorloofd is (II 9, 15), anderen meten zich een minachtende ascese aan (II 9, 16 en 17). Ze 

‘schoppen aan tegen’ maar ‘geven ook toe aan de aangename of geziene dingen die van buiten op 

ons afstormen’ (II 9, 18, 25). 

Plotinus deelt heel wat woordenschat met de gnostici. Voor P zelf komt dit doordat de gnostici, die 

hij lijkt te beschouwen als een populistische sekte of religie, een filosofische woordenschat 

misbruiken. De redeneringen van de gnostici zijn erop gericht om het hoi polloi te misleiden en te 

overtuigen. ‘Als typische nieuwlichters’ (II 9, 6, 6) zijn ze erop uit om de Ideeën van Plato en de 

antieken te gebruiken en te vervormen om er hun eigen doctrines uit te brouwen. Ze halen ‘Plato 

door het slijk’ (II 9, 6) door zijn auctoritas in te schakelen bij stellingen die helemaal hun oorsprong 

niet bij deze wijsgeer kenden. Volgens Plotinus hebben we te maken met sofisten die de woorden 

van de Academie gebruiken om er hun eigen stellingen mee in te pakken.  

Een ander veelzeggende referentie van Plotinus vinden we in 6 (1-5). Hier bekritiseert Plotinus de 

verschillende begrippen die de gnostici gebruiken om de ‘hypostasen’ of iets wat daarop lijkt te 

beschrijven. De gnostici gebruiken beschimpende, negatieve begrippen als ‘verbanningen’, 

‘afdrukken’ en ‘berouw’. In plotiniaanse woorden zou het hier gaan over ‘vlucht’, ‘beeld’ en 

                                                           
64

 Narbonne, J.-M., 1993. 



42 

‘toewending’.
65

 Door de zaken voor te stellen als verbanningen, afdrukken en berouw in plaats van 

de meer vrijblijvende of positievere termen van Plotinus zelf, krijgt alles beneden het goddelijke 

een wrange bijklank. Het getuigt ook van een verscherpt dualisme waarvan Plotinus niets wil 

weten.  

Waarom fulmineert Plotinus zo tegen de wereldvlucht van de gnostici, terwijl hijzelf, getuige het 

Leven van Plotinus, er toch ook een ascetische levenswandel en gewoonten op nahield, en hij af en 

toe ook zijn minachting voor het aardse niet onder stoelen of banken kon steken?
66

 Naast een 

filosofische woordenschat lijkt Plotinus op het eerste zicht ook heel wat punten en doctrines met de 

gnostici te delen. Een centrale stelling hier is dat de materie het kwade is. Voor de gnostici is de 

materie kwaad naar haar aard. Iedere wereld waaraan de materie deelneemt (iedere materiële 

wereld) is dus kwaadaardig. Vandaar de gnostische ‘beschimping’ en minachting van deze 

zintuiglijke wereld en hun strenge dualisme. Zelf ontkent Plotinus dit dualisme. Hoewel ook 

Plotinus (net zoals Plato) het kwade situeert in de materie, is de invulling hiervan volstrekt anders 

dan de materie van de gnostici. Het weerhoudt hem van een dualisme tussen lichaam en god zoals 

de gnostici.  

Plotinus doet zijn best om heel wat problemen die deze stelling met zich meebrengt aan de dag te 

leggen. Zo wijst hij op interne contradicties met het systeem van het de hypostasen (II 9, 6), op 

problemen met het ‘neerbuigen van de ziel’ (II 9, 4), het probleem van de arbitrariteit (II 9, 11) en 

de schepping van de materie, die in tegenspraak is met de gnostische ontkenning van de 

eeuwigheid van het heelal (II 9, 8). Een van de voornaamste problemen is het theodiceeprobleem: 

hoe komt het dat deze kwaadaardigheid überhaupt is geschapen (II 9, 8-9)? Waarom heeft het 

Goede dit niet voorkomen? Ook laakt Plotinus de gnostische kritiek van ongelijkheid van rijkdom 

en armoede (II 9, 9). 

In het eerste deel van II 9 verdedigt Plotinus dat er maar één wereld is. Door een genuanceerde 

redenering slaagt hij hierin terwijl hij het platonisme – dat eigenlijk een dualisme in de kern heeft – 

overeind houdt. Het platonisme lijkt intuïtief wel te koppelen aan het gnostische wereldbeeld. Het 

blijft een open vraag of het inderdaad Plotinus is die de erfenis van het platonisme die de gnostici 

door het slijk halen in ere herstelt, of de neoplatonist dit platonisme zelf gebruikt waar het hem 

uitkomt en de gnostici qua wereldbeeld veel dichter staan bij de antieke meester. Volgens 

Narbonne bijvoorbeeld, staat Plato veel dichter bij het dualisme zoals de gnostici dan Plotinus.
67

  

 “Als er dus een andere wereld is, beter dan deze, welke is dat dan? En als het noodzakelijk is (dat 

er een wereld is) en er geen andere is, dan is deze het die de afbeelding van die andere in zich 
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bergt.” (II 9, 8, 27-28, eigen cursief) Hier is te zien hoe Plotinus het platonisme ‘in zichzelf 

verpakt’. Het neoplatonisme heeft niet langer ‘twee’ werelden nodig, één goed, en één kwaad, maar 

slechts één wereld. We kunnen dit beschouwen als de belangrijkste verschuiving ten opzichte van 

Plato. In plaats van twee opposities ziet Plotinus de wereld in lagen met verschillende intensiteiten. 

Deze wereld is dan ook voor Plotinus van nature goed, want op iedere plek ervan, ook in de materie 

en de zintuiglijke dingen en lichamen, zien we de verborgen sporen van de platoonse wereld van 

het goede. Het komt er dan op aan om zich zoveel mogelijk toe te wenden naar het goede, door de 

deugden en de schoonheid lief te nemen en de hoogste lagen op te zoeken. Vandaar Plotinus 

hartstochtelijke bekamping van het gnostische, pessimistische wereldbeeld. Ook kan de 

neoplatoonse wijze het doen zonder de minachting voor het lichamelijke. Vandaar dat in een 

neoplatoons stelsel plaats is voor lichamelijke en materiële schoonheid: het is immers het spoor, het 

‘beeld’ van de hogere schoonheid.
68

 Het is daarom dat ook bij Plotinus materie een andere 

toedracht heeft dan bij Plato en de gnostici: ze kan niet langer verantwoordelijk zijn voor de 

‘tweede wereld’ van het dualisme, want bij Plotinus zijn beide werelden in elkaar, zoals blijkt uit 

het citaat hierboven.  

1.2 Plotinus’ kritiek op het gnostische theodiceeprobleem en wereldvlucht 

Een belangrijk onderdeel van het programma van II 9 is het weerleggen van het gnostische 

pessimisme. Dit is het gevolg van Plotinus’ wereldbeeld, zoals we hierboven zagen. Een belangrijk 

discussiepunt wordt dan automatisch het theodiceeprobleem.  

“We mogen evenmin aannemen dat deze wereld slecht geschapen is omdat er veel 

onaangename zaken in zijn. Want dat is een argument van mensen die er een al te hoge 

waarde aan toekennen, als ze stellen dat hij identiek is aan de intelligibele wereld, maar 

niet een afbeelding ervan. Welke andere afbeelding van die wereld zou er immers kunnen 

worden geschapen, mooier dan de onze? Want welk ander vuur is een beter beeld van dat 

vuur dan het vuur hier?” (II 9, 4, 23-29) 

Plotinus is geen naïeve optimist. Maar hij weigert de schuld van het kwade te leggen bij een 

autonoom principe: dit staat haaks op zijn wereldbeeld. Het komt erop neer om 

verantwoordelijkheid op te nemen voor onze wereld, en het goede daarin te zoeken – dat is immers 

de keerzijde van de stelling dat het hogere verborgen zit in de wereld. (II 9, 9, 27-39) Gnostici, in 

hun bekeringsijver, nemen hun toevlucht in de stelling dat deze wereld onredbaar slecht is, en dat 

de enige redding ligt in de gnosis. Deze toegang tot de hogere wereld wordt bereikt door extreem 

ascetisme, ofwel door buitensporig hedonisme.  
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De onaangename zaken in deze wereld moeten we er volgens Plotinus bij nemen. Ze ontkennen is 

onmogelijk, daarom moeten we ze ook niet wegmoffelen. Maar dit gebruiken als argument is ook 

niet gepast, want dat impliceert, volgens Plotinus, dat we deze wereld zouden zien als identiek aan 

de intelligibele wereld. Hier steekt het platonisme bij Plotinus de kop op. Klagen is immers 

verwachten van de wereld dat ze perfect is, en dit is niet gepast. In een zekere zin is ze voor 

Plotinus wel identiek, dat wil zeggen: ze deelt een identiteit; er zijn geen twee werelden. Maar ze is 

in de eerste plaats een afbeelding ervan: dit is voor Plotinus de kern van de platoonse leer. Kon er 

geen betere afbeelding gemaakt worden van de intelligibele wereld? Volgens Plotinus niet: dit zou 

blijk geven van ‘teveel waarde te hechten’ aan de stelling dat onze wereld ermee samen zou moeten 

vallen, en dus zou dit het platonisme trivialiseren. Ook deze zin maakt dat duidelijk:  

“We kunnen evenmin verlangen dat alle mensen goed zijn en we behoren, omdat dat niet 

mogelijk is, niet meteen met onze schimpscheuten klaar te staan daar we weer verlangen 

dat het aardse in niets van het intelligibele verschilt, en we moeten het kwaad beschouwen 

als niets anders dan dat wat nog een zeker gebrek aan verstand vertoont en wat minder 

goed is en een goed dat steeds maar kleiner wordt,” (II 9, 13, 26-29 cursief toegevoegd).  

Een andere metafoor die Plotinus gebruikt (III 6): de identiteit van de afbeelding die we zien is als 

die van onszelf; weerspiegeld in een spiegel. We beschimpen niet haar illusoire natuur, maar 

bewonderen hoe goed we het echte erin afgebeeld zien. Haar beschimpen als wa(a)nbeeld zou 

willen zeggen dat we er teveel waarde aan hechten dat ze zou identiek zijn met onszelf. Dat is wat 

de gnostici doen in Plotinus’ ogen. Dit kan echter niet: een spiegel kan nooit zo perfect zijn dat ze 

meer is dan een afbeelding. Er is een identiteit in het spiegelbeeld, maar het is een identiteitsbegip 

waarin de afbeelding mogelijk is. Het is ‘beeld’ en niet ‘gelijkenis’. Tegelijk blijft er maar een 

werkelijkheid. Op deze manier kunnen we Plotinus houding in het theodicee ook begrijpen: we 

horen niet aan te nemen dat de wereld slecht geschapen is omdat niet alles er goed in is, maar we 

moeten op zoek gaan naar het goede in onszelf en in de wereld. Teveel eisen van deze wereld, zoals 

de gnostici, die alles of niets willen, leidt ons slechts in wanhoop en verwarring. Samengevat 

zouden we kunnen stellen dat Plotinus zowel het goede als het kwade in deze ene wereld situeert. 

Het gnosticisme, de filosofie die het aardse beschimpt, zoekt teveel heil in het intelligibele, tot op 

het punt dat ze zelfs het aardse loochenen en verfoeien. De cirkelredenering die Plotinus hier 

blootlegt is de volgende. Deze verfoeiing van het aardse vloeit voort uit een te groot verlangen ‘dat 

het aardse in niets van het intelligibele verschilt’. Door een te grote dorst naar het goede weigeren 

de gnostici te compromitteren. Ze leggen de onrealistische eis op aan de lagere wereld dat deze in 

niets verschilt van het Goede - die de gnostici, net zoals Plotinus, situeren in de hogere, 

intelligibele platoonse wereld. Maar in tegenstelling tot Plotinus weigeren de gnostici dat in het 

aardse het goede en het kwade verweven zijn, noemen zij het aardse kwaadaardig van nature, en 

begaan zij in Plotinus’ ogen een ethische fout. In plaats van een afbeelding willen zij een identiteit. 
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Doordat ze teveel verlangen dat alles in dit leven, ook het aardse samenvalt met het goede en het 

intelligibele, splitsen ze het op in het hogere, goede en het lagere, het kwade. Dus vanuit de eis van 

de identiteit fabriceren zij een ongeldig verschil. In Plotinus’ ogen liggen de gnostici met hun eigen 

dualisme in de knoop. 

Het is de oorzaak en de reden van de wereldvlucht van de gnostici, die Plotinus zo bekampt. We 

zien nu ook waarom het zo verschillend is van zijn eigen ‘ascese’. Deze is steeds tijdelijk, en nooit 

zo radicaal als de gnostici. Voor veel gnostici is er immers geen mogelijkheid om van de materiële 

wereld op te klimmen tot de hogere wereld, een sektarische gnosis uitgezonderd
69

. Daarentegen is 

Plotinus’ minachting (als we het al zo kunnen noemen) voor het aardse zeer mild. Want in het 

aardse is het goede nooit volledig afwezig. In het materiële ligt de mogelijkheid van het hogere 

steeds verborgen. Deze mogelijkheid toont zich door de schoonheid.  

In het neoplatonisme is er plaats voor een optimistische interpretatie, als gevolg van de dynamiek 

die de materie, als anti-principe, aan de dag kan leggen. Dit optimisme vindt haar oorsprong in de 

overtuiging dat dit schone afkomstig is van het hogere en in de overtuiging dat het niet bezoedeld 

kan worden door het lelijke, dat er slechts de afwezigheid van is. De kosmologie van gelaagde 

emanaties staat in contrast met de platoonse mimesistheorie waarvan een dualisme aan de 

grondslag ligt. 

De ‘minachting’ van Plotinus is eerder voorzichtigheid en terughoudendheid en wantrouwen. Want 

hoewel voor hem de schoonheid in het aardse te vinden is, is het slechts een afbeelding van het 

hogere. Het is verleidelijker om ons in het aardse te verliezen dan om de moeizame pelgrimstocht 

aan te vatten die ons leidt naar de hogere schoonheid. Vandaar dat Plotinus zich in zijn aardse 

omzwervingen hult in wantrouwen en met een voorzichtige pas de materiële wereld betreedt. 

Vandaar ook Porfyrius’ rapportering van Plotinus’ weigerachtigheid om de onbelangrijke 

gebeurtenis van de geboorte van zijn lichaam (zijn verjaardag) te vieren of te herdenken.
70

 Ook zijn 

wantrouwen ten opzichte van zijn borstbeeld kunnen we op deze manier verklaren, eerder dan een 

misprijzen van de sculptuur of de mogelijkheid van kunst in het algemeen. Want waarschijnlijk 

was het Plotinus’ leerlingen, die de kunstenaar inhuurden, niet te doen om een beeld van 

schoonheid of een kunstwerk te maken, maar om het (lichamelijke) gezicht van hun leraar vast te 

leggen voor het nageslacht.
71

 Maar daarin zocht Plotinus niet het waardevolle. Uit Porphyrius’ 
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bespreking van het borstbeeld, helemaal vooraan in zijn biografie, wordt inderdaad duidelijk dat hij 

een dergelijk portret slechts waardeert als afbeelding van Plotinus’ gezicht - dit beaamt het besluit 

dat het hier geenszins gaat om ‘kunst’ maar om een ‘portrettechnologie’. Vandaar Plotinus’ 

geringschatting. We vangen hier een glimp op van Plotinus’ kunstvisie. 

Christoph Elsas ontkent in zijn monografie dat er dergelijke diepgaande verschillen zijn tussen de 

wereldvlucht van Plotinus en van de gnostici.
72

 Hoewel het in deze thesis vooral gaat over Plotinus’ 

visie, meer bepaald over materie en schoonheid, en zijn discussie met de gnostici hiervoor ter 

verduidelijking werd aangehaald, is het mogelijk om deze verschillen te onderschatten. De 

argumenten die Elsas aanhaalt, gebaseerd op een systematische vergelijking tussen de doctrines 

van Plotinus en de afzonderlijke gnostische scholen, wijzen wel in die richting. Zijn eigen kritiek 

op de gnostici weerlegt Elsas dan ook: hij weerlegt dan ook geen specifieke argumenten en blijft in 

het ongewisse over zijn concrete tegenstanders. Tegen deze argumenten is natuurlijk weinig in te 

brengen.  Waar Elsas Plotinus’ kritiek niet weerlegt relativeert hij haar belang door haar letterlijk te 

toetsen met de gnostische stellingen.
73

 Toch heeft Elsas slechts zijdelings aandacht voor materie in 

zijn interpretatie van Plotinus’ argumenten. Plotinus visie onderscheidt zich net op dit vlak en het is 

net daardoor dat schoonheid zo’n belangrijke functie heeft in zijn filosofie. Daardoor verliest Elsas’ 

onderzoek aan precisie. Hij leidt Plotinus’ filosofie terug tot een gnostisch dualisme en heeft geen 

oog voor de verschillen en nuances die Plotinus zelf aangeeft.
74

 Deze visie staat in schril contrast 

met wat hiervoor uit II 9 gebleken is. Toch kon ook Elsas niet over het volgende heen kijken:  

“Doch ausdrücklich gegen die [gnostische] Tradition betont Plotin die allen seinen 

Schriften gemeinsame, nur unterschiedlich weit entwickelte Lehre, daß auch die 

Einzelseele nicht ganz und gar in den Leib hinabgekommen sei. So spricht schon Schrift 1 

[I 6] von gleichsam entsprungenen Schatten, die – in die Materie hinabgehend – sinnliche 

Schönheit schaffen, ...” 
75

  

Hoewel bij Elsas de relatie met de gnostici anders geïnterpreteerd wordt dan hierboven, blijkt ook 

hieruit weer het belang van Plotinus’ unieke leer van de schoonheid.  

*** 

1.3 Plotinus’ materie en de esthetica van de zintuiglijke schoonheid 

Door Plotinus’ kritiek op de gnostici wordt duidelijk welke rol schoonheid speelt in zijn 

wereldbeeld, die Plotinus in tegenstelling tot Plato gunstig interpreteert. Schoonheid is de rode 

                                                           
72

 Elsas, C., 1975. 
73

 Idem, p. 103. 
74

 Idem, p. 150. 
75

 Idem, p. 212-213. 



47 

draad doorheen deze ene wereld. Plato en de gnostici weigeren het goede te compromitteren, en 

scheiden haar liever af van deze wereld die zij kwaad noemen. Ook schoonheid, effect van de 

goddelijke perfectie, is dan onmogelijk op deze aarde. Maar bij Plotinus is daar wel plaats voor. 

Voor Plotinus is schoonheid precies het uitten van deze perfectie in het zintuiglijk waarneembare. 

Het is net in zijn visie over schoonheid dat zijn wereldbeeld openbloeit: een wereld waarin alles 

verbonden is met het Goede en het Schone, waarin we niet bang hoeven te zijn omwille van een 

vlek of een onzuiverheid maar er steeds door kunst naar kunnen streven doorheen de vlekken in de 

spiegel het Ene te vinden. 

Zintuiglijke schoonheid is in deze zin een spoor, een afdruk, van de hogere perfectie. Het is iets dat 

zowel op zichzelf kan staan als een referentie kan zijn naar het hogere. Schoonheid is iets wat aards 

is, maar wat naar het hogere verwijst. Als het platonisme de filosofie is van het ‘hogere’, dan moet 

ieder platoons denksysteem dat niet wil vervallen in een dualisme een plaats geven aan schoonheid: 

dit is wat we zien bij zowel Plotinus en Schopenhauer. Het is afwezig bij Plato zelf, die enkel 

misprijzend is tegenover de schoonheid, en enkel haar potentiële politieke of ethische rol ziet. Door 

het op te nemen tegen het gnosticisme, neemt Plotinus het impliciet op tegen de esthetica van Plato.  

Een andere les die we kunnen trekken uit dit gebruik van het begrip schoonheid is wat de Grieken 

bedoelen met ‘mimesis’, een begrip dat zo prominent is in het platonisme. Wanneer Plotinus ‘de 

afbeelding’ verdedigt tegenover de gnostici, die het beschimpen door haar ‘de afdruk’ te noemen 

en andere dergelijk negatief geconnoteerde woorden, neemt hij het op voor de platoonse mimesis. 

Deze heeft niets te maken met een kopie of een identiteit, maar is een genuanceerd kernbegrip in 

zijn filosofie. De gnostici konden hiermee niet overweg en belandden in tegenspraak. Wanneer 

Plotinus het heeft over een afbeelding, heeft dit niet dezelfde gevolgen als wanneer Plato dat doet. 

Want bij Plato, zeker toegepast op de schoonheid in de lagere wereld, is ‘afbeelding’ (net zoals bij 

de gnostische ‘afdruk’) een kwalijke zaak. Vandaar dat Plotinus niet beschimpend moet doen over 

kunst die gebruik maakt van de mimesis. 

Verleyen, die deze kwestie bestudeerd heeft met het oog op een thesis over Plotinus’ kunstfilsofie, 

noemt Plotinus’ herwerking van het mimesisbegrip een ‘ontologische promotie voor het begrip’.
76

 

“Mimesis wordt namelijk omgeduid tot een imitatie van de Vormen via de logoi [de beelden in de 

beeldene, ‘mimetische’ kunst].”
77

 Verleyen toont aan dat er in Plotinus’ filosofie twee theoretische 

tradities vertegenwoordigd zijn, zodat hij op een consistente manier zowel positief als negatief kan 

doen over kunst en lichamelijke schoonheid, afhankelijk van de context.
78

 Wanneer we mimesis 

zien als een participatie aan de Vorm of Idee, kunnen we de ‘mimetische kunst’, de beeldende 

kunst, zien als meer dan afbeeldende kunst. 
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Het verschil tussen gnostici en neoplatonici wordt poignant op vlak van de theodicee, of het 

probleem van het kwade. Al vanaf haar oorsprong is de materiële wereld geworteld in het kwade. 

Zoals Plotinus aantoont maakt dit iedere esthetica natuurlijk onmogelijk. Bij Plotinus en de 

neoplatonisten liggen de zaken anders. Gezien de kosmos voor hen in ultimo het voortbrengsel is 

van een algoed principe – kosmos in ware zin van het woord – kan het kwade niet ergens in haar 

aard gegeven zijn. De kwade dingen kunnen niet het gevolg zijn van het Goede, het Ene. Dit is de 

oorsprong van het bekende doctrine van de neoplatonisten dat het kwade slechts het afwezige is 

van het goede. Al het kwade is dan slechts de afname of het afwezig zijn van de principes van het 

Ene. De materiële wereld, die het verst denkbaar staat van het Ene, is dan ook het toneel van de 

meeste kwalijke gebeurtenissen. Toch is daarin nog steeds het Goede herkenbaar, zij het in 

verdunde vorm. Materie zelf, die absoluut ondenkbaar en ongrijpbaar is, is het ‘principe’ van het 

kwade, in die zin dat zij zelf synoniem is voor het afwezige, het onbepaalde en het verstokene. Om 

dit helder te begrijpen gaan we hier later verder op in. In deze filosofie is er geen oppositie tussen 

goed en slecht, maar probeert men de wereld te karakteriseren als immanent (emanent?) goed. Net 

zoals voor Plotinus het kwade het afwezige is van het goede principe, is het lelijke het afwezige 

van het schone principe. Absolute lelijkheid, de nulgraad van de schoonheid, vinden we dus alleen 

in de materie zelf. 

Het neoplatonisme is een filosofie die heel wat belang hecht aan de esthetica. In contrast daarmee 

staat het gnosticisme, die in de eerste plaats de ethiek centraal stelt. Het is in de eerste plaats een 

morele bekommernis waardoor de gnostici het aardse verwerpen. Het valt inderdaad te 

argumenteren dat ethiek geen compromissen kan sluiten en alles buiten het beste moet verwerpen. 

Daarmee engageert ze zich in een nooit-ophoudende zoektocht naar rechtvaardigheid. Dat een 

esthetische filosofie, zoals het neoplatonisme en de esthetica van Schopenhauer, een waardevol 

wereldbeeld kan bieden is de impliciete bedoeling van deze studie. Of dit gerijmd kan worden met 

een ethische filosofie, is misschien de impliciete doelstelling van Schopenhauers filosofie. 

De gnostische stelling leidt tot moeilijkheden in verband met lichamelijke, zintuiglijke schoonheid. 

In de tweede helft van II 9 stelt Plotinus de dubbelzinnige houding van die gnostici aan de kaak die 

zich wél inlaten met lichamelijke schoonheid. Gnostici die een losbandig leven leiden, 

gelegitimeerd door een zeker cynisme of wanhopigheid, bevinden zich in tegenspraak. Aan de ene 

hand ontkennen ze dat er in dit aardse schoonheid is te vinden, dat de materiële wereld ontdaan is 

van schoonheid en goedheid, immers slechts de sektarische gnosis hen kan redden. Aan hen zou 

men volgens Plotinus moeten vragen waarom zij dan niet “die knapen en vrouwen verachten” op 

wiens zintuiglijke schoonheid zij zich nochtans richten. 
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Uit de argumenten die Plotinus aanhaalt om de gnostische filosofie te verwerpen komt naar voor 

hoe gevoelig hij zelf wel niet was voor esthetische waarde.
 79

 Dit is wat hij de gnostici kwalijk 

neemt: het demoniseren van de materiële wereld heeft als prijs dat de esthetica verloochend moet 

worden. Esthetica is voor Plotinus niets meer of minder dan de schoonheid, die ons inleidt tot de 

supra-esthetische schoonheid in de Ideeënwereld. In tegenstelling tot de gnostici is Plotinus’ leer 

niet een waarin een rigide dualisme een materiële esthetica onmogelijk maakt. Dit is voor hem 

ondenkbaar.  

“Want welke musicus zou, als hij de harmonie in het intelligibele heeft gezien, niet geroerd 

worden als hij de harmonie in met het oor waarneembare klanken opvangt? Of welke 

ervaren wiskundige zou als hij de symmetrie en de analogie en de orde (hierbeneden) met 

zijn ogen heeft gezien, niet blij worden?” II 9, 16 (39-44 cursief toegevoegd)  

Hier bedoelt Plotinus dat zelfs de Wijze, die deelachtig is in de hogere, niet-materiële schoonheid, 

zijn rug niet zal toekeren aan de materiële schoonheid. Voor de gnostici is dat wel zo. Hij die de 

gnosis bereikte zal de sterfelijke en zintuiglijke wereld verfoeien en minachten. Maar niet alleen de 

platoonse Wijze weerlegt het gnostische wereldbeeld. Zoals steeds geldt wat voor Plotinus in de 

ene richting gaat, ook in de andere richting. Op het einde van II 9, 16 (enkele regels daarna) laat 

Plotinus ook zien dat het ook in de omgekeerde richting gaat. Met deze unieke esthetica komen we 

dicht bij Plotinus’ antwoord op Plato’s esthetica.  

“Maar als iemand die een goed nagebootste schoonheid op een gezicht [in een portret] 

gezien heeft, naar hogere sferen wordt getrokken, wie zou dan zo traag van geest zijn en zo 

verstard dat hij, als hij alle mooie dingen in deze waarneembare wereld ziet, en die 

volledige symmetrie en die geweldige ordening en de mooie vorm die in de sterren te zien 

is, ook al staan ze ver weg, daardoor niet gaat nadenken en niet door eerbiedige 

bewondering bevangen wordt voor zulke grootse dingen die uit zulke grootse dingen 

voortkomen? Als dat niet gebeurt, heeft hij dus noch deze schoonheden in zich opgenomen, 

noch die hogere gezien.” II 9, 16 (49-55)  

De aard van de twee voorbeelden die Plotinus geeft, tonen weer zijn scherpzinnige geest, want ze 

zijn niet zonder betekenis. In het platonisme is portretkunst het voorbeeld bij uitstek voor de 

laakbare kunst: een afbeelding van een afbeelding, 
80

 maar in deze passage en wat daaraan vooraf 

gaat verdedigt Plotinus deze portretschilderkunst, omdat ook zij, een beeld van een idee tot leven 
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kan wekken, en daarin is schoonheid gelegen. Het is het verschil tussen de vorm te interpreteren als 

kunst of als nabootsingstechnologie.  

*** 

Zoals aangetoond kunnen we heel wat leren uit de argumenten van Plotinus tegen de gnostici over 

zijn eigen standpunten, zonder te vervallen in een voltooid verleden tijd. Zijn bekamping van het 

gnostische wereldbeeld is reëel en actueel. Te midden van een eenvoudig dualisme probeert 

Plotinus plaats te ruimen voor een genuanceerd wereldbeeld. We zagen hoe een aantal van de 

cirkelredeneringen en zijn weerlegging ervan duidelijk maakten wat Plotinus opvatting van het 

goede tegenover het kwade is, en welke rol de materie daarin speelt. We zagen ook hoe het komt 

dat Plotinus, als platonist, een esthetica kan hebben van de aardse schoonheid. II 9 kunnen we 

misschien beschouwen als zijn clandestiene afrekening met Plato’s esthetica. In tegenstelling tot 

wat Porphyrius vermoedde zouden Plotinus pijlen dan voornamelijk op Plato gericht zijn, en niet 

op de christenen – wat zijn geringe interesse voor hen zou verklaren. Dit is echter niets meer dan 

een tentatieve hypothese. II 9 is in ieder geval een traktaat die heel wat van zijn revisies aan het 

licht brengt.  

1.4 Over materie/Over de twee materies (II 4) 

Plotinus’ bekendste traktaat over materie is vanzelfsprekend II 4, Over materie. De titel waarmee 

Porphyrius het twaalfde traktaat van hem benoemt (het vierde van de tweede Enneade) maakt 

gewag van twee materies. Het betreft hier de intelligibele materie naast de bekendere materie in de 

lichamelijke wereld. Plotinus vermeldt deze intelligibele materie of het onderscheid tussen deze 

twee materies verder maar weinig, en heeft het verder enkel over ‘de materie’. Toch kan iedere 

studie over Plotinus en de neoplatonische opvatting over materie niet rond deze opdeling heen. De 

intelligibele materie geniet in de Plotinuskritiek en de studie van materie daarin heel wat aandacht. 

Bij Narbonne neemt ze, conform de rol van materie in het algemeen, de rol van negativiteit in. Dit 

is een consistente en overtuigende interpretatie. 

Uit deze brontekst blijkt dat Plotinus ervan overtuigd was dat er niet alleen materie was als 

substraat van de lichamen in de lichamelijke wereld, maar dat ook de vormen in de vormenwereld 

een ‘opvangplaats’ hebben die we materie noemen. Dit lijkt op het eerste zicht hoogst merkwaardig 

en moeilijk te rijmen met wat we al weten van de materie, gezien dit zou impliceren dat er ook 

materie is buiten de zintuiglijke wereld. Het wijkt immers sterk af van Plato’s eigen visie, waarin 

een dualisme tussen vorm (intellect) en materie een onomstootbare centrale plaats inneemt. 

Plotinus focust op deze intelligibele materie in hoofdstuk 3, 4 en 5, waarin hij argumenten biedt 

waarmee de intelligibele materie verdedigd kan worden. In het hoofdstuk er voor somt hij kort de 

argumenten aan waarmee de intelligibele materie weerlegd lijkt te worden. Plotinus stelt zich 
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bijvoorbeeld tot doel om te weerleggen dat gezien er materie is in de vormenwereld, ‘er ook 

daarboven een lichaam zou zijn’. Om dit te begrijpen moeten we ons herinneren dat ‘materie’ voor 

Plotinus en de antieke filosofen slechts een begrip was, waarmee niet noodzakelijk hetzelfde wordt 

bedoeld als wat de term tegenwoordig betekent. We wisten uit de vorige traktaten al dat voor 

Plotinus’ materie niet gelijk is met het lichaam, en zelfs zoals Schopenhauer zegt ‘onstoffelijk’ is.
81

 

Dit is voor de intelligibele materie ook niet zo.  

In een tweede deel (8 tot 12) bespreekt Plotinus wat materie en grootte te maken hebben met 

elkaar. Grootte en materie zijn niet identiek, materie op zichzelf bevat geen grootte, grootte behoort 

tot de vormende beginselen, die de grootte toevoegen aan de materie en zo meetbare lichamen 

creëeren (hoofdstuk 9). Materie is dus niet de uitgebreidheid zoals de materialisten in de moderne 

periode aannamen (zoals Schopenhauer opmerkt).  

In de laatste hoofdstukken argumenteert Plotinus dat materie ‘beroofd-zijn’ is. Materie (hier weer 

in algemene zin) is slechts een definitie voor iets waarop het denken geen vat krijgt: we kunnen ons 

geen voorstelling vormen in onze geest van de materie, maar wel de redenering begrijpen. Deze 

redenering is met andere woorden ‘onecht’. Dit beeld van de materie, als mystieke afgrond en als 

negativiteit, is gemakkelijker te rijmen met wat we er al over weten uit de voorgaande essays. Toch 

is het belangrijk om hierna even in te gaan op de aporie waarin Plotinus verkeerd wanneer hij de 

materie wil bepalen. Eerst is het echter belangrijk om de toedracht van de intelligibele materie te 

begrijpen. Hiermee kunnen we de rol van materie (in beide functies) beter inschatten ten opzichte 

van het lichaam. 

Hoe komt Plotinus tot de definitie van intelligibele materie terwijl materie schijnbaar zoveel te 

maken heeft met het lichamelijke? Uit de drie hoofdstukjes blijkt dat Plotinus afstapt van een te 

enge definitie van materie. Het is duidelijk dat er bij Plotinus in de intelligibele vormenwereld geen 

plaats is voor lichamen – hiermee staat of valt zijn filosofie van de hypostasie. Daarom is het 

onduidelijk waarom materie ook ‘daarboven’ een rol heeft te spelen. We moeten materie dus 

minder zien, zoals Aristoteles, als louter een bouwsteen voor de lichamelijke wereld. Materie als 

beroofd-zijn, de definitie die hij op het einde van het traktaat beargumenteerd, is een geschiktere, 

neoplatoonse bepaling. Het is ook toepasbaar op de zijnden in de vormenwereld. Zoals 

Schopenhauer zegt gaat materie bij Plotinus over een object van het denken, en niet enkel van de 

aanschouwing. Materie heeft niets te maken met uitgebreidheid zoals in de moderne visie wordt 

aangenomen.  
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Allereerst moeten we begrijpen dat voor Plotinus alles wat bestaat een ‘samenstel’ is: zowel de 

lichamen als de immateriële zijnden of vormen. Plotinus weerlegt de opvatting dat de dingen één 

en enkelvoudig zouden zijn, als ware de vormen en de materie ‘altijd een compleet lichaam’ (II 4, 

5, 1-10). Toch zal onze geest ontledingen aanbrengen, totdat de tweeleding onverdeelbaar aan het 

licht komt. ‘De diepte van elk ding is de materie.’ (7) Een ander helder argument voor het 

‘samenstel’ vinden we op II 4, 6, 4-16. Het is eenvoudig te zien dat dit deel van Plotinus’ 

metafysica geërfd is uit de peripatetische traditie. Niet voor niets is het neoplatonisme de unieke 

hybride tussen het aristotelianisme en het platonisme. Toch slingert het pad van Plotinus zich 

voorbij het immanentisme en het materialisme van Aristoteles, en krijgt materie een andere, unieke 

betekenis die het waarmerk is van het neoplatonisme. 

In de lichamelijke wereld ‘hierbeneden’ bestaat dit samenstel uit de materie, die de opvangplaats is 

voor de vorm, die er in neerdaalt. De materie individueert ieder voorwerp afzonderlijk (dit 

bespreekt Plotinus in hoofdstuk 4 (3 tot 8)). Hier ontstaan en vergaan vormen, en de materie is 

steeds in beweging, naargelang de vorm die haar opgelegd wordt.  

Maar vormen verdwijnen niet door dit vergaan, ze lijden een stabiel, eeuwig bestaan in de 

platoonse vormenwereld. Maar ook daar is er dus een materie. ‘Als er daarboven een intelligibele 

wereld is en onze wereld daar een nabootsing van is en een samengesteld wezen, waarvan ook 

materie deel uitmaakt, moet daarboven ook materie bestaan’ (II 4, 4, 8-9). De intelligibele materie 

bestaat omdat ook de vormen in een samenstel moeten bestaan (II 4, 3, 7). Immers, ze moeten zich 

in iets manifesteren (II 4, 4, 12) (dat weliswaar niet lichamelijk is). Zo kunnen ze hun intelligibele 

gedaante aannemen. Ze kunnen niet potentieel zijn, de zijnden zijn actueel. Daarom hebben ze ook 

een passieve ‘materie’ of substraat nodig. Materie is de potentialiteit van de dingen. Maar deze 

materie is stabiel en ‘alles bij elkaar’: er is geen ontstaan of vergaan van vormen zoals lichamen. 

Want bij lichamen verschilt de materie naargelang welke lichamen verschijnen; het is de keerzijde 

van de individuatie. Maar de ‘goddelijke materie’ (zoals Plotinus haar een zeldzame keer benoemt) 

is substraat van alle vormen, zodanig dat er geen ontstaan en vergaan hoeft te zijn in de intelligibele 

wereld, waarin alle vormen naast elkaar bestaan (II 4, 3, 10 tot 17). 

De materie is ook nooit ‘vormloos’, boven noch beneden, want op zichzelf genomen is ze 

onbepaald. Ze is steeds gepaard aan de vorm. En ook is deze vorm steeds gepaard aan de materie. 

Op die manier is de intelligibele materie ‘rijk geschakeerd en veelvormig’. ‘Vooraf’ is de materie 

wel vormloos, maar ook dit is een ‘onechte redenering’.  

Zoals Jean-Marc Narbonne beweert moeten we de intelligibele materie net zoals de ‘lichamelijke’ 

materie beschouwen als een negativiteit.
82

 Op zichzelf genomen stelt ze niets voor (is ze niet 
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voorstelbaar), maar ze is noodzakelijk om de vormen een intelligibele gedaante te bezorgen waar 

we vat op krijgen met onze geest. Net zoals het gesteld is met de lichamelijke materie, die op 

zichzelf genomen een onzichbare onstoffelijke schaduw is, is de intelligibele materie noodzakelijk 

voor de ‘gedaante’ van de vormen. Voor Narbonne is de intelligibele materie de ‘différence au sein 

de ce système’
83

, in de filosofie van het Ene, die de ‘unité’ en ‘non-différencié’ is.
84

 Tot deze 

besluiten komt Narbonne na zijn studie van II 4, aangevuld met tekstbewijzen uit andere traktaten. 

Hij ziet Plotinus’ concept van ‘intelligibele materie’ niet alleen als negativiteit en alteriteit, maar 

bewijst ook dat ze onlosmakelijk verbonden is met de theorie van het Ene.
85

 Narbonne spreekt op 

dit punt van de ‘pétition de principe’ (“l’idée d’un effet qui soit la cause de la cause dont il est 

l’effet”
86

), het Ene die zijn eigen negativiteit lijkt te vooronderstellen (en vice versa).
87

 Ook de 

zintuiglijke materie heeft vanzelfsprekend deze functie voor de (hogere) ziel.
88

 Deze paradoxale 

dialectiek tussen het Ene en de materie karakteriseert meer dan wat dan ook het neoplatonisme 

voor Narbonne. 

 « L’Altérité conçue comme la réserve secrète de l’Identité, comme ce qui, dans l’Identité, 

s’oppose à l’identité elle-même tout en lui étant ultimement, et de façon contradictoire, 

réductible, c’est là un motif qui n’est plus platonicien ou aristotélicien, mais que l’on doit à 

l’originalité, au génie métaphysique seul de Plotin. »  

Deze conclusies zijn natuurlijk zeer nuttig voor de esthetica, zoals we later zullen aantonen.
89

  

Ook de vorm moet zich in iets manifesteren, zelfs in de vormenwereld kan ze niet op zichzelf 

bestaan. Narbonne wijst er terecht op dat de negativiteit zetelt in het hart van Plotinus’ systeem van 

het Ene. Het ‘samenstel’ is het perfecte voorbeeld van het spanningsveld tussen dualisme en 

monisme waarvan Plotinus’ metafysica voor Narbonne de gedaante is.  

Armstrong noemt dit traktaat en de rol van de ‘spiritual ϋλη’ het zwaktste punt in Plotinus’ 

systeem.
90

 Hij ziet hierin een combinatie van platoonse doctrines met de Aristoteles’ hylemorfisme 

en de materie als absolute potentialiteit.
91

 ‘What we seem to have here is an unsuccesful attempt to 

adopt the Aristotelian doctrine of form and matter without properly adapting it to the requirements 
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of the system.’
92

 Door het in Aristoteles’ termen te analyseren gaat Armstrong misschien voorbij 

aan de rol van negativiteit die Plotinus wil benadrukken, ook in de Ideeënwereld. Bovendien 

mogen we niet vergeten dat II 4 een rol speelt in Plotinus’ bekamping van de gnostici. Hierdoor 

kunnen we beter Plotinus’ poging beoordelen om het intelligibele en het zintuiglijke niet zo streng 

van elkaar te scheiden. Door materie ook toe te laten in de Ideeënwereld vermijdt Plotinus hun 

navrante dualisme.  

Toch staat ook Armstrongs karakterisatie van materie niet ver af van wat Narbonne erover beweert: 

“This means that matter cannot in any way be responsible for the reality of the sense-world. This is 

certainly what Plotinus holds. For him all reality, in so ar as it is real, is spiritual.” Dit citaat geeft 

uitdrukking aan dat wat Schopenhauer het ‘idealisme’ van Plotinus noemde en wat Narbonne de 

‘negativiteit’ noemt. 

Het tweede deel van het traktaat II 4 handelt over grootte. Ook hier besteed Plotinus zorgvuldige 

aandacht voor het ‘samenstel’ en de rol van materie daarin. Grootte is immers een hoedanigheid 

van een (concreet) lichaam, en geen onderdeel van de materie. Materie is dus niet synoniemisch 

voor uitgebreidheid of ruimte. Dit is ook Schopenhauer niet ontgaan. Doordat grootte, als 

eigenschap van lichamen, niets te maken heeft met de vormen in de intelligibele wereld, gaat dit 

deel dan ook niet over de intelligibele materie.  

De argumentatie van Plotinus gaat als volgt. Alle denkbare en waarneembare bijzonderheden 

(hoedanigheden) van een samenstel zijn slechts denkbaar doordat ze van de vorm komen. Materie, 

het andere deel van het samenstel, is zonder hoedanigheden, en op deze manier verschillend van 

een lichaam met hoedanigheden (II 4, 8, 1-3). Indien materie de drager is van alle zintuiglijk 

waarneembare kenmerken, kan het op zichzelf geen specifieke zintuiglijke kenmerken hebben (II 4, 

8, 5-10). Anders is het slechts materie in een specifieke, beperkte betekenis, ‘bijvoorbeeld klei voor 

de pottenbakker’. Dus heeft materie geen enkele zintuiglijk kenmerk. ‘Grootte hoort er ook niet 

bij.’ (II 4, 8, 11). Voor Plotinus komen de hoedanigheden van een lichaam van de vormende 

beginselen, dat is ook de oorsprong van grootte.  

Hoe is voor Plotinus dan de materie, die hij in II 4, 8 omschrijft als ‘één en enkelvoudig naar haar 

eigen natuur’ de oorsprong zijn van de veelheid? Dit komt doordat materie zelf ‘gespeend’ is van 

alle zintuiglijke hoedanigheden.
93

 Op zichzelf, beweert Plotinus in II 4, 11, is materie onbegrensd, 

‘groot en klein tegelijk’, het ‘lege’, een ‘schijn van massa’. ‘Maar omdat de materie onbegrensd is 

en nog niet uit zichzelf tot stilstand is gekomen en her en der wordt meegesleept naar elke vorm en 

gemakkelijk tot alles te kneden is, wordt ze een veelheid, doordat ze overal wordt heen gesleept en 

alles wordt, en op die manier heeft ze het karakter van ‘massa’ gekregen.’ 
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Of Plotinus in deze passage met ‘massa’ bedoelt wat Schopenhauers contemporainen bedoelen met 

‘materie’ laten we open. Wel is duidelijk dat ‘materie’ bij Plotinus niet hetzelfde betekent als het 

moderne gebruik, en bij de Egyptenaar een zeer specifieke betekenis heeft: materie als één pool van 

het ‘samenstel’ zoals een lichaam. Het draagt op zichzelf geen grootte of uitgebreidheid in zich, 

maar is daarvoor de recipiënt.  

Een meer betekenisvol stuk is het derde deel, dat handelt over materie als 'beroofd-zijn’. Het 

schetst het hoedanigheidsloze karakter van materie in een algemenere zin dan in het vorige deel, 

waarin vooral grootte aan materie wordt ontkend. Ook wordt een belangrijke rol van de materie 

onthuld. We mogen niet uit het oog verliezen dat voor Plotinus de materie niet alleen een 

theoretisch begrip is, maar, zoals we bij zijn traktaat tegen de gnostici zagen, ook de oorsprong van 

het kwade is. Op de vraag hoe we dit precies moeten begrijpen, geeft hij een antwoord in het derde 

deel van II 4 (vanaf 12), waarin hij de bekende definitie van materie als ‘beroofd-zijn’ motiveert. 

Denis O’Brien bespreekt deze privatie in een tekst met als onderwerp de materie en het kwade in 

Plotinus’ filosofie.
94

 Daar komt hij onder andere tot de conclusie dat Plotinus’ materiële 

schoonheid onmogelijk is, of niets meer dan een leugen. Daarvoor citeert O’Brien vooral zijn 

pessimistische uitlatingen. Zoals Verleyen echter al benadrukte, bestaat Plotinus’ filosofie van de 

schoonheid uit twee aspecten, een optimistisch en een pessimistisch. Deze twee aspecten sluiten 

elkaar niet uit.
95

  Hoewel O’Brien een portie van zijn tekst wijdt aan Tegen de gnostici, lijkt zijn 

argumentatie er vooral op uit te zijn om aan te tonen dat Plotinus’ oplossing van het kwade en de 

materie non sequitur is. Door de veelzijdigheid van zijn systeem over het hoofd te zien, waarvan de 

materie en kunstfilosofie het ambivalente resultaat is, gaat O’Brien voorbij aan de subtiliteit van 

het doctrine van materie. O’Brien vergeet dat de Enneaden de wereld niet ontwerpen, maar 

proberen te begrijpen.  

De aard van van een definitie van materie omschrijft Plotinus passend als een ‘onechte redenering’, 

een ‘verstandelijke redenering die ‘leeg’ (dat wil zeggen zonder Ideeën) is’. Toch is ze niet leeg in 

de zin dat ze nutteloos of onbestaand is. Plotinus bedoelt eerder haar onzintuiglijke karakter. We 

zouden kunnen zeggen dat de materie ‘immaterieel’ is, Plotinus zelf zegt ‘onlichamelijk’. Het is 

een ‘bepaald substraat, onwaarneembaar maar wel noodzakelijk aanwezig.  

Plotinus is ook niet duidelijk of de materie nu ‘bestaat’ of ‘is’, want aan het zijn is een speciale 

plaats in de neoplatoonse ontologie toegekend. Dat de materie niet ‘is’ zoals de zijnden in de 

vormenwereld, is duidelijk.  

“[Materie] is wel tegenovergesteld aan de dingen die werkelijk bestaan, namelijk de 

vormende beginsels. Daarom is ze in die zin toch iets dat is, ook al is ze eigenlijk niet en is 
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ze identiek met beroofd-zijn, als het beroofd-zijn het tegengestelde is van wat in een 

vormend beginsel aanwezig is.” (II 4, 16, 1-4)  

Beroofd-zijn is een soort anti-zijn, een negatief zijn, streng onderscheiden van de werkelijke 

zijn(den). Plotinus spaart weinig moeite om ook in metaforische termen het substraat materie uit te 

leggen. Ook poogt hij met precieze redeneringen het begrip af te bakenen. Met een ‘onechte’ 

redenering, of ‘beroofd-zijn’ probeert hij te omschrijven waarvoor in later eeuwen passende 

woorden gezocht zullen worden. Bedoelt hij soms de zintuiglijke wereld ‘op zichzelf’? Zo 

omschrijft hij haar in ieder geval een aantal keer, wanneer hij bedoelt dat ze kenmerksloos is (III 

6). Dit theorema is een belangrijk onderdeel en een rode draad doorheen de Enneaden, het duikt 

bijvoorbeeld op in V9, 10, 17-30 en IV 8. 

Materie is niet denkbaar zonder lichamen. In het ‘samenstel’ is materie het passieve substraat, 

waarop de vormende beginselen de hoedanigheden planten. Op zichzelf genomen is materie 

‘beroofd’ van al deze hoedanigheden. Ze hoort hier echter bij omdat zonder haar deze 

hoedanigheden evenmin zouden bestaan. Voor Plotinus is dit argument gebaseerd op de 

verwerping van één redenering waarmee zowel de materie ontkend wordt als het bestaan van de 

hoedanigheden op zich. Met andere woorden, in de lichamen impliceren materie en (zintuiglijke) 

hoedanigheden elkaar noodzakelijk. (II 4, 12, 20-25). Zo kunnen we zeggen dat ook lichamen niet 

denkbaar zijn zonder haar materiële substraat. 

Het is pas helemaal op het einde dat Plotinus de kwestie van de kwaadaardigheid van materie 

opneemt. Door haar karakter van beroofd-zijn is materie vanzelfsprekend niet goed.  

“Maar dat wat niets heeft, omdat het gebrek lijdt of liever gebrek is, moet wel slecht zijn. 

Want materie is geen gebrek aan rijkdom, maar gebrek aan verstand en gebrek aan deugd, 

schoonheid, kracht, gedaante, vorm en hoedanigheid. Dus ze is wanstaltig en oerlelijk en 

door en door slecht.”  

Maar als de materie deel krijgt aan het goede, met andere woorden als de vormdende beginselen er 

van bovenaf in neerdalen, dan is ze dat niet meer. Dan ‘neemt ze wellicht een soort middenpositie 

in’. Want deze wereld is niet langer gebrekkig of beroofd van het goede, dat in haar neerdaalde, 

maar draagt dit ook niet in zichzelf en heeft er nog steeds nood aan. Plotinus’ werk is doorspekt 

met dit soort nuances, tussenposities en voorlopige omschrijvingen. Het is deze spanningspositie 

die zijn wereldbeeld uniek maakt waarin de mogelijkheid ontstaat van een waardevolle esthetica. 
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Besluiten 

Plotinus verdedigt een specifieke opvatting van materie tegenover de gnostici. Hiermee bestrijdt 

hij hun pessimistische afkeer van de lichamelijke wereld dat geworteld is in een platonistisch 

dualisme. Plotinus bereikt hiermee dat de zintuiglijke wereld in in zijn geheel verworpen moet 

worden en wijst op schoonheid en kunst als het bewijs van haar waarde. Niettemin volgt Plotinus 

Plato en de gnostici in het toeschrijven van kwaadheid en lelijkheid aan de materie. Om dit te 

rijmen aan zijn kritiek op het dualisme, concipieert Plotinus de materie als een antiprincipe eerder 

dan een volwaardig element. Noodzakelijkerwijs ontstaat er een onderscheid tussen materie en 

materiële of zintuiglijke wereld, waarin voor Plotinus schoonheid en verheffing mogelijk zijn.  

Intelligibele materie, dat een belangrijke rol speelt in II 4, kunnen we opvatten als een nuance op 

Plotinus’ theorie van materie als beroofd-zijn. Doordat hij materie niet beperkt tot haar lichamelijke 

betekenis, kunnen we het bestaan voor Plotinus van intelligibele materie opvatten als een bewijs 

voor deze stelling.  

In dit niet-dualistische stelsel krijgt ook mimesis, de platoonse afbeelding, een andere betekenis. 

Bij Plotinus is ze veel positiever, doordat ze niet de bijklank krijgt van een val vanuit de 

Ideeënwereld. Niets kan immers zo diep vallen dat ze essentieel kwaadaardig is, enkel in gradaties 

verwijderd zijn. Deze mimesis heeft een belangrijke rol in zijn kritiek op de gnostici, die ze enkel 

negatief begrijpen. Het maakt Plotinus ook mogelijk om een zinvol onderscheid te maken tussen 

kunst en ‘nabootsingstechnologieën’, kunstvormen die enkel erop gericht zijn het materiële te 

imiteren. Hiermee verhoudt hij zich tot Plato’s stelling dat kunst een dubbele mimesis is.  

Tenslotte zien we dat Plotinus kritiek op de gnostici en zijn metafysische uitwerking van het begrip 

materie, die hij daarvoor inschakelt, voor een deel neerkomt op een pleidooi voor de schoonheid. 

Hiermee neemt Plotinus het expliciet op voor de zintuiglijke schoonheid en de schoonheid van 

kunst. Hij versterkt hiermee zijn beweringen uit I 6 (over de schoonheid) , waar hij deze 

schoonheid ook verdedigd, maar ze niettemin onderschikt aan de intellibele, mystieke schoonheid. 

Meer dan in I 6 zien we in zijn argumentering voor het begrip materie zijn inzet en begeestering 

voor wat later esthetica zal genoemd worden. 

 

2. MATERIE BIJ SCHOPENHAUER 

We kunnen kunnen een vergelijking tussen de twee filosofen grondvesten, wanneer aangetoond 

kan worden dat de materie bij Plotinus een soortgelijke functie vervult als de wil bij Schopenhauer. 

Deze functie is in de eerste plaats uiteraard ‘metafysisch’, maar heeft niettemin belang in de 

esthetica. We hoeven deze vergelijking niet te zoeken op het vlak van de platoonse Ideeën, want 
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daar vertonen ze beide immers overeenkomsten met Plato. Door de vergelijking te zoeken in een 

onderwerp waar ze afwijken van Plato, kunnen we een zinvol onderscheid maken tussen Plato’s 

esthetica en die van Schopenhauer en Plotinus. Zo kunnen we op een preciezere manier aantonen 

waar hun verschilpunt met Plato ligt. Gezien Plotinus echter niet over kunstfilosofie schrijft, 

kunnen we aan de hand van deze vergelijking met Schopenhauer, die het daar wel uitgebreid over 

heeft, ook de relevantie van Plotinus’ materiebegrip aantonen voor de kunst. De dingen die 

Schopenhauer zegt over kunst kunnen we dus vertalen in neoplatoonse termen en omgekeerd 

kunnen we van Plotinus’ eigen filosofie parallellen trekken naar Schopenhauers interpretatie. Dit is 

nuttig bij de interpretatie van verscheidene kunstwerken of kunstenaars of van andere esthetische 

ervaringen. Ook Schopenhauers soms zure opmerkingen over bepaalde specifieke kunstvormen of -

werken kunnen we dan relativeren aan de onbevooroordelende algemene van Plotinus’ theorie van 

de schoonheid, waardoor we Schopenhauers opmerkingen niet hoeven te beperken tot zijn eigen 

smaakoordelen. In het laatste hoofdstuk maken we hier dan inderdaad gebruik van bij de 

interpretatie van Yves Klein, een moderne kunstenaar.  

Hiervoor moeten eerst een aantal andere zaken besproken worden. Materie zoals die bij 

Schopenhauer voorkomt is daar één van. We kunnen immers niet zomaar Schopenhauers eigen 

interpretatie van Plotinus en van materie naast ons neerleggen. Schopenhauer had immers al een 

eigen vergelijking tussen hemzelf en Plotinus. Zoals getoond in hoofdstuk 1 had deze echter weinig 

om het lijf, maar levert ze niettemin enkele problemen op.  

De weinige referenties die Schopenhauer maakt aan Plotinus betreffen materie. Dit toont al dat 

Plotinus, voor Schopenhauer, bekend stond als de auteur van een uniek materiebegrip waaraan ook 

Schopenhauer zelf veel waarde hechtte. Het toont in de eerste plaats Schopenhauers opvatting dat 

wat hij te zeggen heeft over materie al beter gezegd is door Plotinus. Gezien het belang van dat 

begrip bij Plotinus in deze studie is dit geen onbelangrijk gegeven. We bestuderen naderbij wat 

Schopenhauer bedoelde met ‘materie’, en in welke relatie dit staat tot Schopenhauer.  We 

bespreken eerst materie met betrekking tot kennis a priori, daarna zien we haar relatie met de wil, 

of toch in die hoedanigheid dat Schopenhauer deze relatie zag.  

In hoofdstuk 4 van boek 1 van het tweede deel maakt Schopenhauer aanvullingen op boek 1 van 

het eerste deel; het betreft hier aanvullingen op de theorie van de kennis a priori. Hierbij bespreekt 

hij materie. Zoals we al zagen was het voornaamste dat Schopenhauer overnam van Kant het 

apriorische statuut van de zuivere aanschouwingen: ruimte en tijd als a priori als formele condities 

van ons denken. In hoofdstuk 4 bespreekt Schopenhauer het probleem hoe we uit de 

mogelijkheidsvoorwaarden van de subjectieve voorstelling, ons een objectieve voorstelling kunnen 

voorspiegelen. Door het samenvoegen van de tijd-ruimtelijke zintuiglijke gewaarwordingen 

volgens het protocol van de wet van de toereikende grond (de causaliteit), kunnen we vanuit onze 
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zintuiglijke gewaarwordingen een objectieve voorstelling construeren. Hier is bij Schopenhauer 

nog geen ontologische kwestie mee gemoeid, dit valt nog steeds onder het ‘idealisme’. 

Schopenhauer bespreekt het probleem van de verandering en verwerpt het kosmologische 

godsbewijs, dat gebruikt maakt van de wet van de toereikende grond om een transcendente 

existentie te bewijzen: een onmogelijkheid in Schopenhauer en Kants idealisme. Schopenhauer 

verwerpt het nogmaals expliciet, zowel in haar antieke vormen als in haar duits-idealistische 

vormen. Het gevolg van dit standpunt is dat er een eindeloze regressie van causaliteit optreedt. De 

wereld, vallend onder de wet van de toereikende grond, is aan beide zijden oneindig uitgestrekt: 

niets dat we kunnen vinden binnen haar zal haar opheffen. Dit is voor de ongelovige Schopenhauer 

een illustratie van het problematische menselijke bestaan. In het project om het absolute uit te 

schakelen dat het denken trivialiseert, horen we ook de echo’s van Kants Analytiek. Verandering 

verklaart Schopenhauer op aristotelische wijze: een verandering in een ding is een verandering van 

de vorm ervan. De materie die dat ding bezet blijft constant. ‘Het is dus ook alleen de vorm die 

onderhevig is aan de wet van de causaliteit. Maar het is ook de vorm die het ding bepaalt; zij zorgt 

voor de verscheidenheid van de dingen, terwijl de materie in alles als gelijkblijvend moet worden 

gedacht.’ (WWV 2, 61) Het is in deze vorm dat ruimte en tijd door de wet van de causaliteit 

verbonden worden. Volgens Schopenhauer levert de verbinding tussen vorm en materie het 

concrete ding op (WWV 2, 61). Het ding zelf is een ‘accident’ van de materie. De materie zelf is dus 

onafhankelijk van deze wet van de causaliteit, en gaat de regressie van oorzakelijke ketens vooraf. 

In wat volgt plaatst Schopenhauer de materie in verband met deze a priori kennisvormen. Materie, 

met haar status van onafhankelijkheid van de wet van de toereikende grond, heeft te maken met de 

wereld als wil. Onze kennis van wereld als voorstelling valt onder de wet van de toereikende grond 

(uitgezonderd de esthetische kennis), maar materie is net het blijvende deel dat deze voorstellingen 

onderligt. De materie is hetgeen waarin de wil, via het agentschap van de natuurkrachten, de 

veranderingen laten voordoen (conform de WTG). In het tweede boek bewijst Schopenhauer dat 

‘de materie niet méér is dan de zichtbaarheid van de wil, zodat ook zij in zekere zin beschouwd kan 

worden als zijnde identiek met de wil.’ (WWV 2, 64 cursief origineel) Voor Schopenhauer is de 

materie ‘het werken als dusdanig’, een formule die hij vaak gebruikt. Hiermee duidt hij aan dat de 

materie de rol speelt van verbinding tussen tijd en ruimte en de WTG. Niettegenstaande blijft de 

materie op zichzelf genomen slechts een abstracte gedachte. De zuivere materie is het werken in 

abstracto, los van een individuele instantie van werken; het is de abstracte zuivere causaliteit zelf 

(WWV 2, 65). 

De materie voor zover ze ingenomen is door de natuurkrachten en tot concreet ding kan worden, 

noemt Schopenhauer de ‘stof’. Hierbij valt de materie onder de wet van de causaliteit, en is ze 

bestudeerbaar voor de wetenschap. Daartegenover staat de materie op zichzelf. Schopenhauer geeft 

sterk af op de ‘materialisten’ van zijn tijd, die stof en materie verwisselen. Met hun term ‘materie’ 
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duiden zij eerder de stof aan. De stof heeft immers al kwaliteiten en accidenten (=hoedanigheden) 

verworven via haar omgang met de vormen. Schopenhauer zelf verkiest de oude betekenis van 

materie, en refereert expliciet aan Plotinus en Giordano bruno als gebruikers van deze term. Deze 

durfden, in tegenstelling tot de ‘materialisten’ en met de instemming van Schopenhauer, toe te 

geven dat de materie ‘onstoffelijk’ of immaterieel is. Voor Plotinus verwijst hij hiermee naar II 4, 8 

en 9. Zoals we zagen bewijst Plotinus inderdaad dat de materie niets van doen heeft met 

uitgebreidheid, grootte, massa of ‘stoffelijkheid’
96

. Op deze manier, merkt Schopenhauer op, is 

materie geen lichaam, hoewel ze ontegensprekelijk ‘lichamelijk’ is. (WWV 2 p 65: hiervoor citeert 

Schopenhauer Aristoteles). Waarschijnlijk bedoelt Schopenhauer hiermee dat we haar niet kunnen 

afzonderen van het lichamelijke: ze staat naast tijd en ruimte geboekstaafd als een vormvoorwaarde 

van de wereld als voorstelling. Toch lijkt Schopenhauer abstracte kennis erover mogelijk te zijn.   

Schopenhauer meent dat ruimte en tijd verbonden worden door verandering: van de ene toestand 

(een positie op een tijdstip) naar de andere toestand. Deze verandering is de ‘afwisseling die 

volgens de wet van de causaliteit optreedt’ (WWV 1 p 65).  

 “Materie is volstrekt niets anders dan causaliteit” zegt Schopenhauer in WWV 1, paragraaf 4 (p 64). 

Materie is de ‘zichtbaarheid’ van de wet van de toereikende grond, en dus is ze onlosmakelijk 

verbonden met de werkelijke wereld. Deze verbinding benadrukt Schopenhauer door in 

‘werkelijkheid (d. ‘Wirklichkeit’), de wortel ‘werken’ te traceren. Materie is immers niets meer dan 

het werken van de wereld volgens de causaliteit. Veranderingen die optreden, ‘op grond van de 

natuurwetten’, waarvan de wetenschappen tot doel hebben ze bloot te leggen a posteriori, volgen de 

wet van de toereikende grond, die geen natuurwet is maar een a priori principe. ‘Zuivere materie is 

een voorwaarde van de ervaring’ (WWV 2, 65). Op deze manier is de wereld als voorstelling niet 

onderhevig aan willekeur. Iedere verandering die in haar plaatsgrijpt, gebeurt volgens deze 

causaliteit. Deze individuele gebeurtenissen, waarvan we voorstellingen vormen, bevinden zich 

binnen de a priori grenzen van ruimte en tijd. Individueel, als concrete veranderingen, kunnen we 

aan de hand van de wetenschappen, haar oorzaken en gevolgen traceren, maar abstract, los van haar 

individualiteit, betreft het het ‘werken’ van de WTG. Dit is de zuivere materie, die de causaliteit in 

abstracto is. Deze abstracte causaliteit is nooit een concreet lichaam, maar altijd wel daarop 

betrokken: het is wel ‘lichamelijk’. Materie, die de zichtbaarheid is van de causaliteit, noemt 

Schopenhauer ook nog de ‘objectief opgevatte causaliteit’. (WWV 2, 64). 
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Vaak wordt dat vertaald door ‘stof’. ‘Materie’, een latinisme afgeleid van materia, kan Schopenhauer 

onderscheiden van ‘stof’ of ‘Stob’, die een andere oorsprong heeft, maar in het algemene woordgebruik vaak 

dezelfde betekenis heeft. Zelfs in heel wat moderne talen zal deze passage van Schopenhauer maar moeizaam 

vertaald worden.  
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Ook in de kritiek op de filosofie van Kant bespreekt Schopenhauer dit aspect van materie. (WWV 1 

p 666) Daar bekritiseert hij Kants opvatting dat de materie en de causaliteit afgeleid zou kunnen 

worden van het a priori begrip van de tijd. Door het aandeel van de ruimte te verdedigen naast dat 

van tijd brengt Schopenhauer duidelijk het beeld naar voor dat ruimte en tijd, hoewel op zichzelf 

tegengesteld, samensmelten om het begrip van causaliteit en materie te vormen, dat eveneens a 

priori is. Doordat causaliteit ‘het grillige vlieden van de tijd [...] verenigd met de starre 

onbeweeglijkheid van de ruimte’ (WWV 1, 666) vallen ‘zijn’ en ‘werken’ samen, en bekomen we de 

‘werkelijkheid’.  

Plotinus omzeilde directe omschrijvingen van de materie, en hield in plaats daarvan vol dat het 

enige wat hij daartoe kon doen ‘valse redeneringen’ waren. Geen enkele redenering kon volgens 

hem de materie beschrijven. We zagen dat dit kaderde in de negativiteit ervan. Immers, als materie 

op zichzelf, de ‘zuivere materie’ die niet alreeds verbonden is aan een vorm om een concreet ding 

op te leveren, valt buiten de grenzen van de geest. Een ‘beredenering’ geven van de materie zou 

voor Plotinus tegendoelmatig zijn.  

We zien dat Schopenhauer dit nu precies wel doet. Als opvolging op de bespreking van materie als 

causaliteit in paragraaf 4 in de tweede WWV rangschikt Schopenhauer drie tafels waarin de 

eigenschappen van de drie a priori kennisvormen opgelijst staan. Deze zijn respectievelijk tijd, 

ruimte en materie. Schopenhauers oplijsting is een transcendentalistisch onderzoek naar de a priori 

vormen. Als we materie zien als een apriorische vormvoorwaarde voor de ervaring (voor de wereld 

als voorstelling) kunnen we inderdaad, in de geest van Kant, een aantal besluiten nemen. Staat 

Schopenhauer definitie van materie daarom haaks op die van Plotinus? Niet noodzakelijk. Bij 

Plotinus’ bespreking van materie moest hij rekening houden met de beperkingen die zijn mystieke 

metafysica aan zijn spraakgebruik oplegde. Om materie te bespreken als negativiteit en niet te 

vervallen in trivialiteit, moest hij zijn toevlucht nemen tot mystiek taalgebruik. Getuige hiervan zijn 

de rijke schat aan metaforen en voorbeelden terzake. Plotinus moest navigeren tussen monisme en 

dualisme en hij creëerde voor zichzelf een unieke hybride metafysica. Daarom dat we bij Plotinus 

spreken van de ‘negativiteit’ van de materie. Het is een modern woord met een op zijn minst vage 

betekenis. Het is een term die niet bij Plotinus zelf voorkomt, maar poogt het idee te vatten 

waarmee Plotinus met veel moeite de speciale positie van materie probeert duidelijk te maken. 

Schopenhauer, onderricht in de strenge kantiaanse methodes, had geen dergelijke beperkingen. We 

spreken dan ook niet langer in termen van ‘negativiteit’. Vanuit zijn transcendentaal idealistische 

achtergrond werd Schopenhauer ertoe aangezet om een grondige analyse uit te voeren op de a 

priori kennisvormen. Deze analysemethode leverde hem zijn bewondering voor Kants 

transcendentale esthetica op, maar deed ook zijn kritiek op andere aspecten van Kant, met name 

zijn transcendentale logica, wortel schieten. De bespreking van materie als a priori kennisvorm, 

ook wanneer hij deze weergeeft in een tabel, is ontsproten aan de rijkdom van Schopenhauers 
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kantiaanse erfenis, en kunnen we opvatten als een waardevolle aanvulling op Plotinus’ mystiek. 

We kunnen verder nog aanhalen dat materie bij Schopenhauer en bij Plotinus zelfs verschillende 

betekenaars hadden en enkel in een aantal vertalingen identiek lijken. Bij Plotinus gaat het om 

‘hulè’ en bij Schopenhauer om ‘Materie’.  

Zodoende is de materie een voorwaarde voor onze aanschouwing, net zoals ruimte en tijd. Het is 

het equivalent van de causaliteit, de wet van de toereikende grond. De causaliteit is bij 

Schopenhauer het principe bij uitstek om de wereld als voorstelling te beschrijven, het is het eerste 

gezichtspunt. Net zoals Kant tijd en ruimte voorondersteld voor iedere aanschouwing, geeft 

Schopenhauer ook aan causaliteit het statuut van mogelijkheidsvoorwaarde. In Schopenhauer en 

Kant zagen we waarom Schopenhauer causaliteit precies toevoegde aan de a priori kennis, en zo 

Kants verstandscategorieën weerlegde. Voor Schopenhauer is causaliteit de verbinding van ruimte 

en tijd: het is het ‘protocol’ van iedere verandering in de wereld volgens het eerste gezichtspunt. 

Een concreet ding (een object van een voorstelling) is een vorm in de materie, die Schopenhauer op 

dat punt ‘stof’ of ‘substantie’ noemt (WWV 1, 66) Beweging of verandering gebeurt op grond van 

de natuurwetten (eveneens voorstellingen) in de materie, die het blijvende is. Op deze manier 

onderscheidt Schopenhauer de instabiele, veranderlijke wereld die hij in het eerste deel ‘de sluier 

van Maya’ noemt van de materie zoals hij die hier bespreekt (WWV 1, 63). De zintuiglijke wereld is 

immers ‘het altijd wordende nooit zijnde’, terwijl materie het blijvende is. Lichamen veranderen in 

tijd en ruimte op een manier die a priori oorzaak-gevolgelijk is. Het blijvende in deze wereld 

waarin lichamen verschijnen, veranderen en verdwijnen is dus deze causaliteit, abstract genomen. 

Dit wil zeggen: hetgeen onze zintuiglijke wereld een maakt is de vast stelling dat ze a priori 

verandert, ‘werkt’, tijd en ruimte verbindt. Zoals Schopenhauer zegt hebben we anders losse 

momenten en plaatsen die op geen enkele manier met elkaar te maken hebben en dus nooit tot 

object en voorstelling kunnen worden. Reeds voor alle ervaring zijn deze drie voorwaarden en de 

manier waarop ze versmelten (=WTG) aanwezig in ons denken. “Het enige wat deze kloof kan 

overbruggen is de wet van de causaliteit die echter bij zijn toepassing de verwante vormen, ruimte 

en tijd, vooropstelt. Pas wanneer deze drie vormen samenkomen kan een objectieve voorstelling tot 

stand komen.”(WWV 2, 55) 

Het onderscheid met causaliteit is dat materie steeds verbonden is met concrete lichamen, terwijl de 

WTG een theoretische a priorivorm is, vergelijkbaar aan de manier waarop kant ruimte en tijd 

afzondert in de transcendentale esthetica. Als dit zo is, is het gemakkelijk te begrijpen waarom de 

materie op zichzelf (de zuivere materie) zo nauw verwant is aan de zuivere causaliteit: de twee 

verschillen inderdaad heel weinig van elkaar. Toch houdt Schopenhauer de termen uit elkaar: 

materie is een term die hij geërfd heeft uit de filosofie, causaliteit (WTG) is zijn eigen vondst. Het 

is met dit laatste dat hij zich mengt in het debat tussen Kant en Hume. Waar Schopenhauer materie 

gebruikt refereert hij aan de filosofie voor hem. Hij handhaaft  het onderscheid om zijn eigen 
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vondst niet te bedelven onder oude termen, niettemin poogt hij hier (in de zestiger pagina’s van 

beide delen, de paragrafen 4 van de eerste boeken) deze oude termen een plaats te geven in zijn 

filosofie.  

De materie die Schopenhauer karakteriseert is niet eigenschapsloos. Vanaf pagina 67 (WWV 2) 

geeft Schopenhauer de tabel van de praedicabilia a priori van tijd, ruimte en materie. Een aantal 

van deze punten zijn herkenbaar door hun gelijkenis met Plotinus’ materie; andere punten zijn 

ontegensprekelijk modern (bijvoorbeeld diegene die door Kant of Newton zijn geïnspireerd). De 

achtentwintig punten bevestigen het beeld dat materie de versmelting is van tijd en ruimte.  

1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 19, 22, 23, 25 en 26 zijn de punten die we al herkennen bij Plotinus. 4, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27 en 28 zijn die punten die gebruik maken van een moderner 

woordgebruik, de newtoniaanse fysica of Schopenhauers eigen toevoegingen zijn.  

In zijn noten bij deze tabellen hecht Schopenhauer eraan om de relatie van materie en 

wetenschappen (vnl. fysica) uit te diepen. Heel wat van de praedicabilia gebruiken newtoniaans of 

fysisch taalgebruik; invloeden die Schopenhauer niet onder stoelen of banken steekt. De reden 

hiervoor is dat materie, als zichtbaarheid van het principe van causaliteit, ook de basis is van de 

fysica. Materie is immers de plaats waarin de natuurkrachten werkzaam zijn, en dientengevolge is 

newtons onderzoek (de grondslag voor heel wat fysica) daarvoor relevant.  

In tegenstelling tot Plotinus noemt Schopenhauer de materie object van het denken. Voor 

Schopenhauer is de materie denkbaar bij uitstek, dit is voor hem geopponeerd aan aanschouwelijk. 

Plotinus bevroedde dat materie, wil zij haar rol spelen als negativiteit in een cognitieve metafysica, 

niet toegankelijk mag zijn voor de geest en zich dus in een domein moest bevinden waar de geest 

niet meer correct werkzaam kan zijn. Daarom is iedere poging om de materie te bespreken gestoeld 

op een ‘valse redenering’. Bij Schopenhauer daarentegen is materie een abstractie, product van het 

denken alleen. We mogen niet vergeten dat ook voor Schopenhauer de aanschouwing (van de 

buitenwereld), die gestoeld is op materie intellectueel is. Ook voor Plotinus is dit zo. Vanwege het 

verschil in de methodes van Schopenhauer en Plotinus is het belangrijk om deze zaken te zien in 

het kader van de a priori voorwaarden voor de intellectuele aanschouwing op een subjectieve 

manier (de onderneming die in het eerste boek centraal staat).
97

 De materie, die een rol speelt in de 

intellectuele opbouw van de wereld (= de voorstellingen), valt voor de Pruis strikt genomen onder 

subjectief bestudeerbaar, maar is niet op zichzelf aanschouwelijk. Het is immers een bestanddeel 

                                                           
97

 Hiermee bedoel ik dat het voor Plotinus eenvoudiger is om iets denkbaar te noemen en iets daarbuiten te 

plaatsen, wat in het strenge systeem van Kant en Schopenhauer onmogelijk is. Zij proberen het denken zelf te 

denken en op deze manier haar grenzen van binnenuit te tekenen, terwijl het denken voor Plotinus nog steeds 

als een lantaarn is die licht werpt op de wereld. Eén van de enige antieke pogingen waarin het denken 

zichzelf denkt, is Aristoteles’ god in de Metafysica Lambda, en dat staat mijlenver van het kantiaanse 

transcendentaal idealisme. We merken op dat, in tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt, Plotinus deze 

theoria van de god verwerpt: het Ene denkt zichzelf niet, ook niet op een goddelijke manier (III 8 en V 6). 

Voor een studie van de relatie tussen het Ene en het intellect, zie: Bussanich, J., 1988. 
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voor de aanschouwingen, en ‘de causaliteit kan niet op zichzelf toegepast worden’. (cfr. WWV 2, 

383) Dat levert haar het statuut op van a priori kennisvorm; omdat ze niet aanschouwelijk 

(=onvoorstelbaar) is, maar wel denkbaar.  

*** 

Er zijn nog plekken in de WWV waar Schopenhauer ingaat op materie. In hoofdstuk 24 van boek 2 

(WWV 2) wordt materie vanuit een andere hoek bekeken. Hier wordt de wereld als wil besproken, 

volgens het eerste gezichtspunt, de objectivatie van de wil. De bespreking van materie in het eerste 

boek viel binnen de grenzen van het het onderwerp van dat boek: de wereld als voorstelling, 

volgens het eerste gezichtspunt: vallend onder de WTG. Daar werd haar verband met de wet van de 

toereikende grond besproken: materie als zichtbaarheid van de causaliteit. Daar bespraken we de 

materie in haar rol tot de voorstelling: we merkten op dat Schopenhauer op dat vlak heel wat leende 

van de antieke filosofie. Met betrekking tot Plotinus waren er heel wat parallellen op te merken. De 

relatie van de materie met de vormen van het intellect werd duidelijk, de a priori kennisvormen die 

een cruciale rol spelen in de opbouw van de voorstellingen: materie verbond, net zoals causaliteit, 

de kennisvormen tijd en ruimte. “De conclusie van dit eerste onderzoek luidde dat de materie de 

objectieve werkzaamheid als zodanig is, los van elke nadere bepaling. Vandaar dat ze op de daar 

opgestelde tabel van onze inzichten a priori de plaats inneemt van de causaliteit.” (WWV 2, 382) 

Om een goed begrip te krijgen van de materie zoals ze besproken wordt in het tweede boek moeten 

we het verband zien met het boek waarin het voorkomt. Hier wordt de materie bestudeerd langs 

haar ‘objectieve kant’, als wat ze op zichzelf kan zijn. (WWV 2, 382). 

De kenschetsing van materie zoals Schopenhauer ze eerder geeft, betreft de materie in zover ze a 

priori begrip is. Zoals hij vaak aangeeft komt deze materie ook nooit los van haar concrete, 

individuele ‘werken’. We konden daar hoogstens het begrip in het abstracte nemen en ‘de materie’. 

Steevast werd daarmee echter het substraat van een concreet ding bedoeld, een particulier 

‘werken’. Haar nauwe verbinding met de causaliteit maakte dat duidelijk: causaliteit werkt immers 

ook steeds in op een particuliere gebeurtenis. Het betrof in hoofdstuk 4 inderdaad de subjectieve 

kant van deze materie: de materiële wereld als voorstelling. Wanneer we deze materie en haar rol 

in deze voorstelling abstraheerden en isoleren als begrip, bekwamen we de ‘materie als a priori 

kennisvorm’. Alle a priori kenmerken die Schopenhauer kon onderscheiden heeft hij opgenomen in 

de kenmerkende tabel.  

In het tweede boek wordt nu de materiële wereld bestudeerd als empirische ervaring die 

verschillend is van de voorstelling. Zoals we zagen is dit voor Schopenhauer de wereld als wil, de 

wereld die overblijft nadat we alle voorstellingen ervan afgezonderd hebben: het is de wereld op 
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zichzelf. In hoofdstuk 24 maakt Schopenhauer duidelijk wat de betrekking van de materie is tot de 

wil.  

Als abstract begrip, dat wil zeggen als a priori kennisvorm, blijft materie steeds verbonden aan haar 

particuliere instaties: het ‘werken’ in het algemeen is steeds ondergeschikt aan een particulier 

werken, het werken van een concreet ding of dingen, waarvan we een of meerdere voorstellingen 

hebben. Dit is de betekenis van een ‘a priori’ kennisvorm: het wordt geabstraheerd, maar blijft 

immers steeds verbonden aan de concrete kennisgevallen. Schopenhauers toevoeging van 

causaliteit aan tijd en ruimte hebben we al bestudeerd, alsook de nauwe link daarvan met materie 

als a priori kennisvorm. 

Ook de materie kunnen we bestuderen ‘op zichzelf’. Op deze manier kunnen we begrijpen wat de 

materie objectief gezien is. De passage op p. 384-385 is hiervoor van cruciaal belang. Het volgende 

is daarvan het voornaamste stuk. Al het bovenstaande ten gevolge  

“[...] is materie datgene waardoor de wil, die het innerlijke wezen van de dingen uitmaakt, 

overgaat in de waarneembaarheid, waardoor hij aanschouwelijk, zichtbaar wordt. In deze 

zin is de materie dus de pure zichtbaarheid van de wil, ofwel de schakel tussen de wereld 

als wil en de wereld als voorstelling.” 

Dat deze passage van sleutelbelang is blijkt al uit het gewicht van de conclusies die ze trekt. De 

materie is de zichtbaarheid van de wil, een formule waarmee hij bedoelt dat de materie de 

verschijning is van de wil. Op concreet vlak wil dit zeggen dat ieder object als verschijning 

materieel is en als ding op zich wil. (WWV 2, 385) Op abstract vlak wil dit zeggen dat de wereld als 

verschijning materie is en de wereld op zichzelf wil. Zintuiglijke waarnemingen zijn qua 

voorstelling materie en op zichzelf wil. Dit gaat vanzelfsprekend over de materiële wereld, die 

Schopenhauer ‘de wereld’ noemt. Op zichzelf genomen, ontdaan van eigenschappen, is de wereld 

en alle dingen daarin, wil, maar deze eigenschappen kunnen we enkel denken aan de hand van de 

vormen van ons intellect, waarvan materie er één is. Materie op deze manier begrepen is niets 

anders dan de wil die zich manifesteert in objecten. De objectivatie van de wil gaat met andere 

woorden over de materie; de laagste tot de hoogste trappen van deze objectivatie zijn wil doordat 

zij ook materiële wezens zijn. Materieel wil zeggen, op een manier die parallel is bij Plotinus, 

aangrijpbaar voor de zintuigen. Bij Schopenhauer is dit te begrijpen als a priori 

kennisvormvoorwaarde. Wanneer dus de wil – op zichzelf genomen eigenschapsloos en 

‘onzichtbaar’ – zichtbaar wordt, dan is het materie.  

Materie, zoals gekarakteriseerd in het eerste boek, kan zowel concreet zijn als algemeen en 

abstract. Hiervoor ging dit eerste altijd vooraf aan dit laatste, en was materie, abstract genomen, 

slechts een bewerking op de materie als een concrete, particuliere, causale ‘werking’. Het heeft 
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Schopenhauer echter niet weerhouden om de materie in het algemeen (de oorzakelijkheid, de 

causaliteit) aan de grondslag te leggen van de wereld zoals we die kennen als voorstelling. De 

wereld is echter ook nog kenbaar als realiteit op zich. Het is Schopenhauers verdienste dat hij deze 

wereld op zich kenmerkte als zintuiglijk, empirisch, kenbaar via de lichamelijkheid: als wil. Zijn 

karakterisering van materie in dit tweede boek volgt die basisfilosofie. Hij voegt eraan toe dat de 

wereld, kenbaar op zichzelf als wil, altijd materieel is. Het is pas door de vormen van ons intellect 

dat deze wereld zichtbaar wordt. (WWV 2, 385) Op deze pagina herhaalt Schopenhauer het doctrine 

van Plotinus en Giordano Bruno dat de materie op zichzelf onzichtbaar is. Het is de noodzakelijke 

drager van eigenschappen (voor Schopenhauer omdat het causaliteit is, de versmelting van ruimte 

en tijd) maar op zichzelf gekenmerkt door geen van die eigenschappen. Schopenhauer begrijpt dus 

twee zaken onder materie: enerzijds de materie als a priori-kennisvorm, zowel concreet als abstract. 

Ten tweede is materie voor Schopenhauer ook de zichtbaarheid van de wil.  

De formule ‘materie op zichzelf’ gebruikt Schopenhauer zelden. Voor hem is de materie het 

‘optreden’ van de wil, die alles ‘op zichzelf genomen’ is – in de exhaustieve betekenis. Van alles 

kunnen we het ding op zichzelf postuleren, en dat is de wil. Schopenhauer houdt zich in boek 2 

bezig met alle zaken die ‘op zichzelf’ zijn, in tegenstelling tot boek 1, waarin alles als voorstelling, 

dwz voor iets anders, onderzocht werd. Hier gaat hij voorbij de grenzen van het kenbare dat 

vastgesteld is door de a priori vormen. Dientengevolge maakt Schopenhauer een onderscheid 

tussen de wil - die het ding op zichzelf is - en de materie, die hij hier wel bestudeert in haar relatie 

tot de wil, maar niet ‘op zichzelf’ is. Het is waarschijnlijk gepast om de hypothese naar voor te 

schuiven dat de materie op zichzelf identiek is met de wil. De twee manieren waarop Schopenhauer 

materie opvat, als a priori kennisvorm en als zichtbaarheid van de wil, kunnen hier dienen als 

argument. In een zekere zin is dit triviaal: de wil is immers alles op zichzelf. Maar de materie is 

geen voorstelling; een voorstelling van haar is zelfs onmogelijk. Materie heeft twee gezichten: 

zowel concreet, individueel, alsook in abstracto, met een algemene betekenis. Beide begrippen 

vervullen een parallelle rol als grondslag van de mogelijkheid van zintuiglijke ervaringen van de 

wereld (zij het als wil of als voorstelling). De wil is de grondslag voor de zintuiglijke wereld, ze is 

de wereld op zichzelf, terwijl de materie de grondslag is voor deze wereld als we die voorstellen 

aan de hand van het intellect. Wanneer we de twee gezichtspunten samenvoegen, zijn wil en 

materie gelijk. Een bewijs hiervoor vinden we wanneer Schopenhauer de materie gelijkstelt ‘in 

zekere zin’ met de wil. Ook op p. 386 wordt dit duidelijk: “De materie is dus de wil zelf, maar niet 

meer de wil zoals die op zichzelf is maar voorzover die wordt aanschouwd, [...] met andere 

woorden: wat in objectieve zin materie is, is in subjectieve zin wil.” 

*** 
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We kunnen de hypothese naar voor schuiven dat Schopenhauer het oude begrip materie probeerde 

in te passen in zijn metafysica, maar op zo’n manier dat hij haar in het oog springende band met de 

wil niet kon ontwijken. Hij identificeert zelfs de materie ‘in zekere zin’ met de wil, als haar 

zichtbaar worden. In de eerste plaats is de materie voor Schopenhauer wat ze grotendeels is voor de 

antieke denkers, waarvan Plotinus de voornaamste is: het substraat van de zintuiglijke wereld; A) 

dat zintuiglijk voorkomt daar waar het bezet wordt door de functies van het intellect – deze zijn de 

concrete dingen B) dat daarvan geïsoleerd kan worden als abstractum, en om die reden 

eigenschapsloos en onvoorstelbaar is. Voor Schopenhauer heeft materie echter nog een tweede 

gezicht: de materie als zichtbaarheid van de wil. Schopenhauer zelf identificeert de wil niet 

rechtstreeks met de materie, gezien de materie de wil is die tot object geworden is, maar met 

betrekking tot de zintuiglijke wereld kunnen we zeggen dat de materie en de wil beide de 

oorsprong daarvan zijn. Het gevolg van Schopenhauers dichte verbinding van wil en materie is dat 

de wil enkel kenbaar is als ze in de materie komt: dit is de materiële wereld, die Schopenhauer 

‘zichtbaar’ noemt. Omgekeerd zijn alle materiële zaken ook bestierd door de wil. Doorgaans heeft 

Schopenhauer het over de wil, waarmee hij zijn unieke, abstracte filosofeem bedoeld, maar als hij 

spreekt over de wereld, kenbaar als wil, had hij evengoed de term materie kunnen gebruiken.  

 

Besluiten 

1 Bij Schopenhauer speelt de materie een weinig belangrijke rol. De behandeling die Schopenhauer 

haar geeft is erg beknopt en ook de rol die ze speelt, gezien haar relatie tot de andere elementen in 

Schopenhauers metafysica is niet zo breed. Het is geen hoeksteen in de metafysica zoals bij 

bijvoorbeeld Plotinus, en uit Schopenhauers benadering schijnt een zekere noblesse oblige uit: door 

zijn incorporatie van veel antieke en pre-verlichtingsconcepten in zijn filosofie in het algemeen kon 

Schopenhauer niet voorbij aan de materie. Een belangrijk deel van zijn exposé vinden we dan ook 

in de WWV 2, het boek waarin hij vooral aanvullingen en kanttekeningen maakt bij het eerste deel. 

De materie zoals die bij Schopenhauer aan bod komt heeft de volgende karakteristieken: A) 

Schopenhauer maakt een duidelijk onderscheid tussen stof en materie. Hierdoor is materie 

onstoffelijk. Stof is de materie wanneer zij alreeds onder de wet van de toereikende grond 

voorstelling is gekomen: in tegenstelling tot materie heeft zij massa, uitgebreidheid... B) De 

materie is voor Schopenhauer gelijk aan de causaliteit, de wet van de toereikende grond. Dit is voor 

Schopenhauer de verbinding van tijd en ruimte, materie noemt hij in dit licht ook wel het ‘werken’ 

van de dingen. Materie is de ‘zichtbaarheid’ van de wet van de toereikende grond: ze is de 

causaliteit zelf die tot object is geworden. C) De materie is bestudeerbaar als a priori kennisvorm. 

Schopenhauer lijst de apriori-kenmerken van materie op in een korte tafel. 
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2 Hoewel de functie van materie bij Schopenhauer nauw is en slechts beknopt behandeld wordt, is 

het niettemin een veelzeggend feit dat deze materie überhaupt behandeld wordt. Ten eerste is dit 

historisch gezien een interessante gebeurtenis: hoewel recuperaties van oude begrippen in de 19
e
 

eeuw niet ongebruikelijk waren, onderscheidt Schopenhauer zich door expliciet zich te beroepen op 

het oudere gebruik. Merk bijvoorbeeld zijn onderscheid in de intellectuele voorstelling op in het 

eerste boek, tussen intuïtief en abstract. In verband met materie wordt dit duidelijk doordat 

Schopenhauer zich nadrukkelijk afzet tegen het ‘moderne’ gebruik van materie die de materialisten 

impliciet huldigen. Ten tweede is dit theoretisch eveneens belangrijk: we zien hier hoe 

Schopenhauer zijn plaats bepaald in de geschiedenis van de filosofie en welke bronnen en 

invloeden hij erkent. Schopenhauers bekende tussenpositie is hierin te herkennen: zowel antieke als 

moderne, kantiaanse invloeden. De vermelding en behandeling van materie in de WWV is een 

belangrijk gegeven om het werk als geheel te begrijpen, mits we uitzoeken welke betekenis deze 

materie heeft in relatie tot haar vorige gebruikers en voor de andere elementen in Schopenhauers 

theorie. 

3 We zijn wat langer stil gestaan bij Schopenhauers vermelding van Plotinus om vanzelfsprekende 

redenen. Dat Plotinus vermeldt wordt bij het onderzoeken van materie is niet zonder betekenis. 

Ook Giordano Bruno, van wie geweten is dat hij heel wat gelijkenissen heeft met het 

neoplatonisme in de renaissance en de oudheid, wordt naast Plotinus vermeld. Schopenhauer lijkt 

hier Plotinus’ begrip van materie goed te keuren. Toch moeten we dit met een korrel zout nemen. 

In hoofdstuk 3 bespreken we Schopenhauers rechtstreekse vermeldingen van Plotinus en de 

Enneaden. Daar wordt duidelijk hoeveel (of hoe weinig) hij rechtstreeks overnam en hoeveel hij 

van Plotinus’ materie begreep. 

  

Algemene besluiten omtrent materie bij Plotinus en Schopenhauer 

We kunnen nu al wat lijnen trekken tussen Plotinus en Schopenhauer met wat we weten van hun 

theorie over het concept materie. Ook de verschilpunten tussen de begrippen bij de respectievelijke 

filosofen worden opgemerkt, zodanig dat we een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van de relatie 

tussen deze twee begrippen.  

De materie is niet hetzelfde bij de twee wijsgeren. Voor iedere vergelijking die we kunnen maken, 

kunnen we weinig bewijs aanhalen of harde besluiten trekken. Dientengevolge is ieder besluit die 

op dit punt gemaakt kan worden over de relatie tussen deze twee begrippen – gelijkenis of verschil 

– erg dun en oninteressant. De referentie aan Plotinus in de WWV op het vlak van materie is één van 

dergelijke argumenten. Hoewel het op zichzelf frappant is, en uitnodigt om te hypothetiseren wat 

de relatie kan zijn op het vlak van materie, is bij nadere uitdieping een vergelijking op dit punt 
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moeilijk houdbaar. De gelaagdheid van het begrip van materie bij Plotinus komt weinig aan bod bij 

Schopenhauer en hoewel Schopenhauer enkele cruciale Ideeën van Plotinus begreep en overnam, 

kunnen we niet met zekerheid beweren dat Schopenhauer de hele complexiteit van dit begrip bij 

Plotinus heeft overgenomen. We hebben de materie bij hem gekarakteriseerd als negativiteit en 

hebben de relatie met de andere elementen in Plotinus’ emanatieleer blootgelegd.  

Inhoudelijk zouden een aantal argumenten aangehaald kunnen worden om deze vergelijking te 

beargumenteren. Er zou bijvoorbeeld gezegd kunnen worden dat Plotinus net als Schopenhauer de 

materie massa- en uitbereidingsloos noemt. Beide filosofen beweren dit inderdaad. Schopenhauers 

referentie naar Plotinus omtrent deze zaak lijkt het argument te versterken. We kunnen echter op 

gronde hiervan niet beweren dat materie bij de twee denkers volledig gelijk is. Er blijven immers 

grote verschillen. Het is onwaarschijnlijk dat een vergelijking tussen Plotinus en Schopenhauer 

lang stand kan houden als we haar op deze argumenten baseren.  

De materie van Plotinus overlapt niet volledig met het begrip bij Schopenhauer. Bij Schopenhauer 

is het technischer en metafysischer. Bij Plotinus is het breder dan enkel de technische betekenis, het 

is ook ‘esthetisch’. Getuige hiervan is het gebruik van de term bij Plotinus’ bewijsvoering tegen de 

gnostici, een debat waarin esthetica en schoonheid een belangrijke rol spelen. Hoewel 

Schopenhauer zich schraagt onder Plotinus’ betekenis door hem te citeren, is zijn invloed hier niet 

rechtstreeks voelbaar. Het lijkt eerder een post hoc plichtspleging (de vermeldingen naar Plotinus 

komen immers uit het tweede deel van de WWV). De materie bij Schopenhauer heeft ook weinig tot 

geen esthetische functie, terwijl dit bij Plotinus nadrukkelijk wel zo is. Materie bij Plotinus is 

immers van essentieel belang in zijn antwoord op Plato’s esthetica. Doordat deze thesis 

voornamelijk hierin geïnteresseerd is, blijft open hoe deze esthetische facet van de plotiniaanse 

materie dan wel vertaald wordt in Schopenhauers filosofie. Want indien Schopenhauers eigen 

antwoord op Plato overeenkomsten vertoont met dat van Plotinus – de stelling van deze thesis – 

dan moet er bij Schopenhauer een gelijkaardige structuur zijn als Plotinus’ materie. Schopenhauer 

zelf reikt al het antwoord aan met zijn vermoeden omtrent de verwantschap tussen materie en wil. 

Gezien de belangrijke functie van de wil op het vlak van de kunst en de esthetica, is een koppeling 

met de esthetica, die dat bij Plotinus ook is, een vruchtbare vergelijking.   
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HOOFDSTUK 3: ESTHETICA EN KUNST 

1. ‘METAFYSIEK VAN DE SCHOONHEID’ 

1.1 Kritiek op Kant 

In de eerste twee boeken van de Wereld als wil en voorstelling heeft Schopenhauer de kennis van 

de wereld opgedeeld in voorstelling en wil. De kritiek op Kant hoort hierbij. We weten niet of het 

eerste gezichtspunt met haar onderscheid tussen wereld als wil en wereld als voorstelling 

ontsproten is aan Schopenhauers verwerking van Kants filosofie, of dat de kritiek op Kant zijn 

oorsprong vindt in Schopenhauers doordenken van zijn eigen levensbeschouwing. In elk geval, de 

twee eerste hoofdstukken en de appendix over Kant vertonen symbiotische kenmerken. Ze zijn in 

elk geval nodig om elkaar te begrijpen. In Kants kennisleer (die Schopenhauer bekritiseerde) was 

er nog geen strikt onderscheid tussen de wereld op zichzelf en de wereld als voorstelling: deze twee 

zaken waren nog teveel verweven in de architectuur van Kants Kritiek van de zuivere rede, zoals 

Schopenhauer heeft aangetoond. De wereld als wil is voor Schopenhauer het ontologische 

fundament, de wereld als voorstelling daarentegen is het domein van het intellect: idealisme. In 

hoofdstuk 1 hebben we het belang aangetoond van Schopenhauers nadruk op het onderscheid 

abstract en intuïtief, die beide intellectueel zijn. Dit hoort binnen de kennis van de wereld als 

voorstelling.  

We kunnen de esthetica beschouwen als Schopenhauers poging om in boek 3 de twee 

gezichtspunten opnieuw te verzoenen. Deze waren niet zo strikt gescheiden dat ze niets met elkaar 

te maken hadden. Daarvoor denken we bijvoorbeeld aan wat we Schopenhauers tweedelige bewijs 

voor de aaneenschakeling van het ding op zichzelf met de wil van het lichaam. Hierbij wordt 

immers gebruik gemaakt van de verworvenheden uit boek 1: alles wat we kennen is voorstelling. 

De esthetica is bijgevolg geen dialectische synthese van twee antithetische gezichtspunten, maar 

een verdere uitwerking van één wereldbeeld.  

De esthetica is in feite de kenbaarheid van de wereld aan de hand van de Ideeën: de voorstelling, 

onafhankelijk van de wet van de toereikende grond. Ook de wil speelt een rol: de Ideeën zijn 

immers de versplintering van de wil, we schouwen niets meer en niets minder dan de wil zelf, die 

ons door Ideeën kenbaar wordt. Niet langer gebonden aan de kennis van de individuen, leren we de 

wereld kennen op een universelere manier. Om dit aspect voldoende te begrijpen, is de kritiek op 

Kant onmisbaar. In tegenstelling tot bij Kant is er bij Schopenhauer geen onderscheid tussen 

verstand en zintuiglijkheid. In het laatste punt van de tussenbesluiten herhaalden we dat 

Schopenhauer het kantiaanse dualisme weerlegt en een ander onderscheid opvoert. Het is in dit 

licht dat we de eerste twee boeken kunnen begrijpen: ze leggen de fundamenten voor de esthetica.  
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Hoe brengt dit ons dichter bij een vergelijking met Plotinus? Vooral op vlak van dit dualisme lijken 

er overeenkomsten te zijn met wat uit Plotinus’ opvattingen in hoofdstuk 2 bleek. Net zoals 

Schopenhauer zich verzette tegen de te symmetrische kijk van Kant die leidde tot het onderscheid 

zintuiglijk-verstandelijk, verzet Plotinus zich tegen het platoonse onderscheid lichaam-ziel en 

herinterpreteert hij dit. We hebben er in de bespreking van het materieconcept genoeg op gewezen 

dat Plotinus zich verzet tegen het gnostische dualisme, dat in zijn ogen geen recht doet aan een 

aantal facetten van de schepping, met name haar schoonheid. Hoewel Kant in tegenstelling tot de 

gnostici wel een werkbare esthetica had, waarvan Schopenhauer bovendien heel wat van 

overgenomen heeft, is de kritiek die op hem gegeven wordt van Schopenhauer vergelijkbaar met 

die van Plotinus. Beiden huldigen een versie van het platonisme waarin geen plaats is voor twee 

tegengestelde principes, lichaam en geest. Het betreft een idealisme waarin ‘het lichamelijke’ niet 

het irreducibele kwaad is, en waarin een onderscheid is tussen de zintuiglijke wereld en de materie. 

Dientengevolge is lichamelijke schoonheid een reële mogelijkheid.  

In de kritiek op kant werd ook duidelijk hoe Schopenhauer zijn idealisme inkleurde. In 

tegenstelling tot Kant ontdeed hij zich van tot wat we ‘zwevende zintuiglijkheid’ noemden, die 

voor hem geen plaats had in een idealisme. Hij beriep zich op de wil als ontologische basis van de 

wereld. Daarnaast werd ook duidelijk wat Schopenhauer dan wel van Kant overnam. Diens 

Transcendentale Esthetica, waar ruimte en tijd als a priorivormen van de aanschouwing 

gededuceerd werden, was de voornaamste invloed. Zoals we zagen vulde Schopenhauer die aan 

met de wet van de toereikende grond, terwijl hij de categorieën liet vallen. Doordat hij deze drie 

samenplaatst als apriorivormen van de voorstelling (in het algemeen) en niet langer een 

onderscheid maakte tussen de apriorivormen van het verstand en die van de zintuiglijkheid, 

bepaalde Schopenhauer zijn idealisme. Daarin werd niet langer gediscrimineerd binnen de 

voorstelling: een voorstelling werd niet langer gecoconstitueerd aan de hand van zintuiglijkheid en 

verstandelijkheid. Schopenhauer noemt het hele apparaat ‘intellect’; waarvan het ‘idealisme’
98

 ook 

getuigt. Hoewel dit op zich al voldoende is om parallellen te trekken met de filosofie van Plotinus, 

waarin het intellect ook een funderende rol speelt in het idealisme (zoals Schopenhauer zelf 

opmerkt), wijzen we nog op een aantal gevolgen die deze kwestie nog meer verduidelijken zodanig 

dat er een onomstotelijk verband tussen deze twee filosofieën gesmeed kan worden.  

Bij Schopenhauer is er geen zwevende zintuiglijkheid meer nodig. Dit punt was het breekpunt van 

Kants idealisme. Het intuïtieve intellect staat in voor de ‘empirische’ aanschouwing van de 

buitenwereld. Schopenhauer gaat er van uit dat ook deze empirische aanschouwingen 

voorstellingen zijn, en niet gebaseerd zijn in een fenomenologie die een zintuiglijke buitenwereld 

vooronderstelt. Bij Plotinus is de zintuiglijke wereld (uit de platoonse filosofie, cfr. de grot) 
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 Dit idealisme houdt niet in dat er getwijfeld wordt aan het bestaan van de buitenwereld (scepticisme) maar 

wel het intellect vooropstelt bij de studie van de voorstellingen. 
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opgebouwd door het intellect. Zintuiglijke ervaringen zijn dan ook het resultaat van het intellect. 

Het intellect bij Plotinus is de plaats van de Ideeën, deze Ideeën dalen neer tot de laagste functies 

van de ziel eerder dan ze gekoppeld worden aan extra-intellectuele prikkels. Bij Plotinus is 

evenmin plaats voor een onderscheid tussen verstand en zintuiglijkheid: alles, tot aan alle 

zintuiglijke individuen ‘hierbeneden’, is een kwestie van het intellect, een overkoepelend principe. 

Het kantiaanse dualisme leidt tot een onderscheid in een zintuiglijke wereld en een verstandelijke 

wereld. Dit is wat Plotinus en Schopenhauer expliciet verwerpen. Vandaar dat zij het beide hebben 

over ‘intellect’. Mocht het intuïtieve intellect identiek zijn met de zintuiglijkheid, en het abstracte 

intellect slechts het verstand denoteren, zou deze vergelijking natuurlijk niet opgaan. Dat dit niet zo 

is, blijkt uit de aard van zintuiglijkheid zoals Kant ze bedoelt. Bij de constitutie van objecten kom 

zij – zoals Schopenhauer aangeeft – uit het niets. Kants idealisme is het ‘transcendentaal idealisme’ 

(converse van het ‘empirisch realisme’), en de zintuiglijkheid zoals Kant ze bedoelt wel degelijk 

niet van binnenuit komt en haar geldigheid elders haalt. Dientengevolge is het onderscheid 

binnenin het intellect
99

 niet hetzelfde als bij Kant.  

Doordat aan de ene hand het intellect de vorm is van alle voorstellingen, is er aan de andere hand 

een daarvan onafhankelijk principe. Bij Schopenhauer is dit de wereld als wil, terwijl dit voor 

Plotinus de negativiteit is.
100

 Schopenhauer, in tegenstelling tot Plotinus, zoekt daarin de 

‘ontologie’. Hiermee bedoelen we dat hij, doordat de wil in feite het ding op zichzelf is, de 

oplossing voor het cartesiaanse probleem van het scepticisme plaatst. Bij Plotinus heeft dit een 

religieuze wending doordat het Ene, tegengesteld aan deze negativiteit, het fundament is van alle 

zijnden. Vandaar ook de verwarring en juxtapositie in verband met het ‘ontos on’ zoals we al even 

vermeld hebben. Met uitzondering van de betrekkingen tot dit probleem heeft dit echter niet veel te 

maken met de esthetica. Dit principe (de wil of de materie) staat buiten het idealisme, en heeft er 

niets mee te maken. Het betreft immers een intellectueel idealisme, het is geen scepticisme met 

betrekking tot de oorsprong van het zintuiglijke. Merk op dat dit probleem (het 

verlichtingsidealisme van bijvoorbeeld Berkeley) vooralsnog het onderscheid tussen zintuiglijkheid 

en verstandelijkheid vooronderstellen.
101

 Dit wordt zoals aangetoond expliciet verworpen door 

Plotinus en Schopenhauer. Kant, wiens KRV we kunnen opvatten als een antwoord op deze gehele 

verlichtingsproblematiek die culmineert bij Hume, geeft hierop een correct en gerechtvaardigd 
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 Bij Schopenhauer is dit theoretisch onderscheid abstract-intuïtief, bij Plotinus is dit wat ingewikkelder (er 

zijn drie types intellect, en ook nog de rol van de ziel in dit geheel) maar de eenheid van het intellect zelf 

wordt gehandhaafd. Dit wil zeggen dat er geen externe principe nodig is, en bijgevolg een ‘idealisme’ 

bekomen wordt. We herinneren ons dat de zintuiglijke wereld bij Plotinus terug te brengen is tot dit intellect 

plus een anti-principe, waardoor de kenmerkende gelaagdheid ontstaat. 
100

 Narbonne, in zijn hierboven vermeldde studie over de materie, noemt materie net afhankelijk van het 

hogere (en omgekeerd) want ze zijn elkaars oorzaak (pétition de principe). Zo duidt hij bekwaam op de 

paradoxale liefde-haatrelatie tussen het hogere en de materie: in principe misschien onafhankelijk, maar niet 

los te denken van elkaar. Dat hier dezelfde betekenis is bedoeld zal, ongeacht van het woordgebruik, wel 

duidelijk zijn uit hoofdstuk 2. 
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 Wicks, R., 2008. 
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antwoord. Schopenhauer daarentegen, uit wiens perspectief deze thesis geschreven is, legt zich hier 

niet bij neer en gaat terug tot vóór de verlichting om zijn metafysica te funderen. Het is ook daarom 

dat zijn theoretische gelijkenis met Plotinus, wiens invloed vóór de verlichting natuurlijk 

aanzienlijker was dan daarna, zo in het oog springt. Deze ‘tweede wereld’, de wereld als wil en het 

negatieve principe van de materie, staan zoals gezegd buiten het intellect. Hoewel het niet de 

oorsprong is van de zintuiglijke aanschouwing of de empirische kennis, die zowel Schopenhauer én 

Plotinus zoals we hebben aangetoond situeren in de voorstelling en dus het intellect, heeft dit 

tweede principe (of antiprincipe) er heel wat mee te maken. De wil en de materie spelen een 

belangrijke constitutieve rol in de voor een deel zintuiglijke leefwereld. Voor een deel zien we 

hierin het platoonse onderscheid terugkeren – in een andere vorm weliswaar dan bij Plato zelf. 

Beide denkers geven dan ook een herinterpretatie van Plato, en geen weerlegging. Daarvoor 

blijven zij teveel door hem geïnspireerd. De wil of de materie is niet om de zintuiglijke wereld 

‘hierbeneden’ of ‘vallend onder de WTG’ (die intellectueel is), maar wat daaronder ligt. Voorbij de 

wereld als voorstelling en de zijnsemanaties. We zagen dat Schopenhauer dit onderscheid tussen 

zintuiglijke wereld en wil nadrukkelijk maakt. Ook Plotinus maakt een onderscheid tussen materie 

en materiële wereld, dit zagen we duidelijk in zijn kritiek op de gnostici en zijn traktaten over 

materie.  

Schopenhauer, vanuit zijn historisch-filosofisch vertrekpunt (zijn platoonse intuïtie en quasi-antiek 

intellect-idealisme) incorporeert wat hij geleerd heeft van Kant. Als we de rol van ding op zichzelf, 

die Schopenhauer van Kant erfde, combineren met zijn idealistische wereld-als-voorstelling, 

bekomen we een idealisme dat heel wat trekken vertoont van dat van Plotinus. De voornaamste 

overeenkomst die we hier willen thematiseren is niet (uitsluitend) de oriëntatie op de Ideeën, maar 

de inclusie van een extra-intellectueel principe die naast of buiten dit intellect-idealisme een 

belangrijke onderbouwende rol te spelen krijgt. Op deze manier slaagt Schopenhauer erin om Plato 

en Kant toch op een zekere manier te verzoenen. Doordat Plotinus en Schopenhauer dezelfde 

oriëntatie delen zijn hun idealismes nauw aan elkaar verwant.  

1.2 Materie en Wil 

Hierboven hebben we de vergelijking gemaakt tussen het ‘idealisme’ van Schopenhauer en 

Plotinus. Beide maakten een onderscheid tussen de materiële wereld en een onderliggend principe, 

en stelden daarnaast dat de realiteit gegrond is in de Ideeën, die daarboven staan. Schopenhauers 

kritiek op Kant kunnen we zien als een belangrijk onderdeel om dit idealisme bij te begrijpen. De 

mate waarin Schopenhauer afwijkt van Kant toont zijn diepgaande inspiratie door de oudere, 

platoonse filosofie. Het smalle koord die Schopenhauer bewandelt terwijl hij zijn kantiaanse en 

platoonse invloeden in balans probeert te houden levert een unieke filosofie op, die op heel wat 

vlakken overeenkomsten vertoont met die van Plotinus – zeker op het vlak van esthetica. Dit wordt 
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duidelijk wanneer we de wil van Schopenhauer in haar esthetische functie vergelijken met de 

materie van Plotinus. Hiertoe zullen we verderbouwen op de conclusies uit het voorgaande 

hoofdstuk. 

In hoofdstuk 2 zagen we dat hoewel Schopenhauer het concept materie behandelt in de WWV, we 

hierop geen rechtstreekse conclusies kunnen trekken over de vergelijking met het begrip zoals het 

bij Plotinus bestaat. Daarvoor is Schopenhauers behandeling te beknopt, en de rol die hij aan 

materie wil geven te smal. Toch viel op dat Schopenhauer de materie überhaupt behandelt, en nog 

wel op een manier waarin hij expliciet teruggrijpt naar haar antieke of middeleeuwse betekenis (en 

daarbij zelfs Plotinus vermeldt). Hoewel hij het begrip van materie bij Plotinus kende, is er weinig 

bewijs dat hij het ten volle begreep of ermee instemde. Er zijn zelfs duidelijke geschilpunten. De 

manier waarop Schopenhauer het begrip inpast in de elegante structuur van de WWV, laat geen 

ruimte voor een simpele gelijkschakeling: we kunnen niet beweren dat de materie bij Schopenhauer 

gelijk is aan de materie bij Plotinus. Gezien de geringe plausibiliteit van dit argument is dit een 

doodlopend spoor. 

Bovendien zou deze vergelijking op esthetisch vlak triviaal zijn: de materie heeft simpelweg amper 

een rol te spelen in de esthetica bij Schopenhauer. Dit zou niet verder leiden dan een simpele 

overeenkomst tussen de filosofie van Schopenhauer en Plotinus. Hiervoor kunnen we bovendien 

geen overtuigend bewijs vinden. Wel kunnen we een andere parallel opmerken: die van de wil en 

de materie. Hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat hun gemeenschappelijke rol is in de 

esthetica zal hierna duidelijk worden.  

We hebben echter wel al hier en daar vooruitgelopen en tipjes van de sluier opgelicht. ‘Materie op 

zichzelf’, een spreuk die we even bij Schopenhauer tegenkwamen maar wel beantwoordde aan de 

geest van zijn bespreking van het principe materie. Materie voor Schopenhauer was immers nog 

geen voorstelling – en dus, in een zekere zin, ‘op zichzelf’.
102

 Bovendien rekent Schopenhauer het 

tot de a priori kennisvormen. Dit wordt ook beaamd door het volgende: ‘de materie is nooit een 

lichaam maar wel lichamelijk’, een stelling die we zowel bij Schopenhauer als bij Plotinus 

teruggevonden hebben. Om lichamelijk geraliseerd te worden is er meer nodig dan enkel materie. 

Plotinus spreekt over een samenstel. Schopenhauer spreekt over de WTG en de voorstelling. Deze 

connectie tussen de materie en het lichamelijke voorafschaduwt nog maar eens de connectie met de 

wil. 

Wat kan hieruit besloten worden in verband met de esthetica? In hoofdstuk 2 zagen we dat er bij 

Plotinus, in tegenstelling tot de gnostici, plaats was voor een zintuiglijke esthetica. Dit kwam door 

de idee van materie die zoals we hebben aangetoond in het platonisme het neoplatonisme 
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 Ook bij Plotinus is de materie datgene wat nog geen voorstelling is. Zie bijvoorbeeld II 4, 11, 25-50. 
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onderscheidt. ‘Materie’ kon een platonisme ondersteunen waarin het zintuiglijke niet als zuiver 

slecht werd ervaren en waarin zelfs de sporen van het hogere liggen: Plotinus’ platonisme. Dit 

komt doordat het zintuiglijke niet identiek is met de materie. Ook bij Schopenhauer wint zijn 

voorliefde voor kunst het van Plato’s wantrouwen.  

Deze esthetica behelst dat hoewel er waarde te vinden is in de zintuiglijke wereld, we niet mogen 

fixeren op het lichamelijke zelf dat immers in haar hoedanigheid van samenspel een vertroebeling 

is van het hogere. Bij Plotinus krijgt dit de gedaante van de mystieke contemplatie die het ideale 

gevolg is van de contemplatie van kunst (het best gekarakteriseerd in Over Schoonheid), terwijl dit 

bij Schopenhauer bewerkstelligd wordt door de expliciete definitie van kunst als het ‘ontsnappen’ 

aan de wil.  

Heel wat interpretatoren hebben Plotinus’ en Schopenhauers esthetica gezien als de voorbereiding 

voor een mystieke, ascetische ethiek. Kenmerkend is bijvoorbeeld de visie van Israel Knox, die 

zelfs tot een opmerkelijke vergelijking tussen Schopenhauer en Plotinus komt: “In truth, 

Schopenhauer, like Plotinus, like all mystic and ascetic philosophers, despised the world, wished to 

attain serenity, self-integration and beatitude by a process of negation, by a process of 

exclusion.”
103

 Knox ziet hiervoor de oorzaak in de vergelijkbaarheid van de sociohistorische 

situatie van beide mystici: een periode van ‘social avalanche’. Hoewel hij oog heeft voor de merites 

van Schopenhauers filosofische verzet, bekritiseert hij zijn pessimistische ethiek.
104

 Het hoeft niet 

te verwonderen dat esthetica, hieraan ondergeschikt gemaakt, ook niet op sympathie moet rekenen. 

Hoewel er argumenten te vinden zijn bij beide auteurs voor een dergelijke interpretatie, gaan we 

hier niet uit van de hegemonie van de ethiek over de esthetica. Typisch voor een dergelijk beeld is 

de reductie van esthetica tot het negatieve aspect van willoosheid of ontsnapping. Dit komt dan 

circulair de reductie tot de ascetische en escapistische ethiek ten goede. We zullen zien dat de 

esthetica van zowel Schopenhauer als Plotinus dit negatieve aspect delen maar dat ze niettemin de 

esthetica niet alleen negatief invullen. Op deze manier zullen we een beeld van Schopenhauer en 

Plotinus zien verschijnen van meer dan opgedroogde, ascetische mystici: een beeld van 

kunstliefhebbers met een grote esthetische gevoeligheid. 

Schopenhauer besefte dat de wereld op zichzelf die aan onze voorstelling ‘ten gronde’ ligt (of 

complementair is) een wereld is die we ervaren op een zintuiglijke, lichamelijke manier. Dit is ook 

de basisintuïtie waarvan Plotinus’ oeuvre doordrongen is. Gecombineerd met hun ‘idealisme’ van 

de Ideeën komen Plotinus en Schopenhauer een hybride filosofie uit waarin door een subtiele 

gelaagdheid het platonische dualisme weerlegd wordt, en waardoor voorbij een gnostische en 

platoonse anti-esthetica kan gegaan worden. De geestesverwantschap tussen deze twee filosofieën 
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werd aangevoeld door Schopenhauer toen hij het ‘idealisme’ van Plotinus bewonderde – ook al was 

dat volgens hem gefundeerd in een dualisme (mundus sensibilis en mundus intelligibilis). Doordat 

nu duidelijker is hoe we dit ‘neo’-platoons dualisme moeten interpreteren, is haar gelijkenis met 

Schopenhauers’ ‘neo’-platonisme ook duidelijker. 

*** 

We kunnen ook Janaways vermoeden ten dele beantwoorden. Schopenhauer probeert zijn 

platoonse intuïtie te verzoenen met Kant, en we zagen dat de manier waarop hij dit deed niet 

platoons was, maar een antwoord op Plato. Dit bewees ook Christoph Asmuth.
105

 We moeten 

abstractie nemen van Schopenhauers eigen stelling dat hij Plato’s filosofie zonder meer zou 

onvernemen. Door het ding-op-zichzelf gelijk te stellen met het ontos on lukte dit niet, zoals ook 

Janaway beweert.
106

 Toch is er iets te zeggen voor Schopenhauers platoonse kritiek op Kant. Maar, 

indien we dit op een coherente manier willen duiden, moeten we een andere Plato bestuderen, nl. 

die van de neoplatonisten. Materie is een van de meest unieke elementen van Plotinus’ platonisme. 

Bij Schopenhauer valt ze volledig tussen zijn begrippenapparaat in, zoals we zagen kan hij er maar 

moeilijk mee over weg. Bij Plotinus echter is het heel duidelijk wat hij met materie bedoelt, en dit 

is niet hetzelfde als bij Plato. Indien we dus Schopenhauers kritiek op Kant serieus nemen, moeten 

we toegeven dat de materie vergelijkbaar is met de wil. Doordat we Plotinus’ materie herkennen in 

Schopenhauers wil, zien we de graad van gelijkheid in hun antwoord op Plato. Het vermoeden van 

Schopenhauer, dat de wil de Ideeën zijn die zich uitdrukken, is niet verzoenbaar met de wil als de 

wereld op zichzelf in kantiaanse zin. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen deze twee. 

Voor Plotinus bestond onze wereld in de spanning tussen deze twee. Zo maakte hij komaf met een 

eenvoudig dualisme van goed kwaad dat zijn oorsprong vindt bij Plato. Ook Schopenhauer laat 

zich niet eenvoudig vangen door zo’n dualisme. Om ons hiervan te overtuigen is één blik op zijn 

kritiek op Kant voldoende. Daar gaat hij immers uiterst zorgvuldig te werk om Kants filosofie te 

ontdoen van het simpele ‘zintuiglijk-verstandelijk’-onderscheid.  

Deze begrippen hebben een belangrijke rol in de esthetica. Verderop bestuderen we meer in detail 

hoe deze metafysica van de zintuiglijke wereld verweven is met de esthetica van de zintuiglijke 

wereld. Schopenhauer en Plotinus grijpen immers nadrukkelijk terug op de platonische overtuiging 

dat kunst en esthetica gebaseerd zijn op de ontologie van de zintuiglijke wereld als kopie van een 

hogere, abstracte wereld: hierin blijven zij platonist. Toch antwoorden ze dat esthetica ons kan 

verheffen: hierin zijn zij neoplatonist. Deze gelijke punten tonen dat er meer is: dat er een gedeelde 

kern is in de filosofie van Schopenhauer en Plotinus.  
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Ook deze overeenkomst vermoedde Schopenhauer wellicht. In de Parerga en Paralipomena was 

Schopenhauers tweede grote bewondering voor Plotinus weggelegd voor zijn begrip van materie. 

Dit blijft echter een heikele kwestie, want net zoals bij zijn bewondering voor Plotinus’ ‘dualisme’ 

lijkt het alsof Schopenhauer een aantal interpretatiefouten heeft gemaakt. Deze fouten zijn het 

gevolg van zijn visie over het ontos on, met andere woorden zijn overtuiging dat het platonisme, 

het boeddhisme en het kantianisme op een eenvoudige manier overeenkomen zoals gesublimeerd in 

I 1 en I 1’ . Eerder hebben we deze simpele perceptie van Schopenhauer al weerlegd en 

volgehouden dat er wel ruimte blijft voor de vergelijking tussen Schopenhauer en Plotinus.  

De enige manier om dit plausibel te maken is om de materie op gelijke voet te stellen met het ding-

op-zichzelf: het is niet langer mogelijk om, zoals Schopenhauer zegt in het eerste deel, het 

onveranderlijke, steeds zijnde te situeren in de wereld op zichzelf en hiermee de wil tot leven te 

identificeren. De wil tot leven vertoont veel meer overeenkomsten met de neoplatoonse materie. 

Dit neoplatoonse perspectief hebben we bij Schopenhauer nodig om het gemakkelijke platonisme 

aan te vullen en Janaways vermoedens te weerleggen. In zijn relatie met Plato is Schopenhauer dus 

neoplatoons. I 1 en bijgevolg I 1, is hiermee weerlegd: dit is het bewijs dat zelfs Schopenhauer 

deze verwantschap met Plotinus niet volledig doorgrondde. Toch is het laatste woord hiermee niet 

gezegd: Schopenhauer blijft immers een platonist, ook al is hij een platonist die, net als Plotinus, de 

schoonheid van de wereld en de kunst niet wil opofferen aan een te nauwe lezing van Plato’s 

filosofie.
107

  

Door deze vergelijking tussen wil en materie te combineren met Schopenhauer en Plotinus’ 

platoonse idealisme we een duidelijk beeld van de metafysische overeenkomst die in het hart van 

de filosofie van Plotinus en Schopenhauer ligt.  

1.3 De Ideeën als versnippering van de wil 

Voor we overgaan naar het tweede onderdeel van hoofdstuk 3, de esthetica, moeten we nog een 

mogelijke kritiek het hoofd bieden. Naast het moeizame punt I 1 is er nog een tweede obstakel die 

deze interpretatie in de weg staat. 

Voor Schopenhauer is het platoonse Idee de objectiteit van de wil (bijvoorbeeld WWV 1, § 35). Het 

is de wil, door ons gekend los van de individuerende WTG, de wil, geobjectificeert in zijn 

algemeenheid. Getuige hiervan zijn de trappen van objectiviteit uit boek 3. In de hoedanigheid van 

‘versplintering van de wil’ horen de Ideeën bij de wereld als wil, eerder dan de wereld als 
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voorstelling. De moeilijkheid is erin gelegen dat bij Plotinus de materie precies de ‘vergaarbak’ is 

van de Ideeën. Van de materie zijn de Ideeën allerminst een versplintering, het tegendeel is waar. 

Als we de wil willen interpreteren als materie en omgekeerd, dan lijkt een paradox hier 

onvermijdelijk. 

Dit wordt gekarakteriseerd door Schopenhauers eigen visie op Plato: het ontos on is ding-op-

zichzelf/wil. We hebben dit probleem alreeds geschetst in hoodstuk 1, waar we een onderdeel 

gewijd hadden aan Schopenhauers eigen vergelijking tussen Kant en Plato. We zagen dat 

Schopenhauer overtuigd was dat de twee filosofieën au fond een gelijke grond hadden, en dat dit de 

‘ontos on’ en het ding-op-zichzelf betrof. Ook de bekende uitspraak ‘de sluier van Maia’ kan door 

deze stelling gekaderd worden. Deze vraag is ook prangend met betrekking tot de vergelijking met 

Plotinus, die we hierboven maakten. Christopher Janaway zag al het problematische in van deze 

stelling met betrekking tot Schopenhauers relatie met Kant.
108

 Het is mogelijk om dit te 

interpreteren zonder Schopenhauers opvattingen over Plato of Kant te wreken en deze zelfs te 

verzoenen. Janaway laakt Schopenhauers overtuiging: deze lijkt verouderd en een zondige 

‘jeugdige intuïtie’ te zijn van de filosoof. De conclusies die ondersteund worden door deze thesis 

wijzen voor een stuk in die richting. Immers, een platonisme waarin esthetica niet schadelijk is, het 

platonisme dat Schopenhauer en Plotinus volgens de argumenten van deze paper delen, is een 

platonisme dat voor een deel haar wortels bij Plato afhakt. Het dualisme tussen lichaam en geest is 

voor Plotinus niet langer houdbaar (getuige zijn controverse met de gnostici) en wordt bij hem 

complexer en ‘volwassener’. Wat Janaway zegt over Schopenhauer lijkt deze kwestie kracht bij te 

zetten: voor een deel moét Schopenhauer afstand nemen van Plato’s dualisme om het te verzoenen 

met het kantiaanse denken waarvan hij veel overnam. Maar langs de andere kant gaat het hier over 

meer dan een intuïtie zoals Janaway aanstipt: zonder het misschien zelf te beseffen deelt 

Schopenhauer een aantal belangrijke levensbeschouwelijke punten met Plotinus, vooral met 

betrekking tot tot schoonheid. Wat we zien in Schopenhauers onderdeel over het ontos on en het 

ding-op-zichzelf is de weigerachtigheid om in naam afstand te doen van het platonisme. Dit wortelt 

echter in zijn verwerking en verzoening van het platonisme met het kantianisme. Hoewel hij 

daarmee in de grote lijnen geslaagd is, heeft hij het in dit onderdeel niettemin bij het verkeerde 

eind: voor de oppervlakkige vergelijking tussen ding-op-zichzelf en ontos on is geen enkel bewijs 

aan te dragen.  

Plotinus handhaaft een vorm van het dualisme: voor hem is er een naar beneden en een hogerop. 

De manier waarop hij dit aanpakt (getuige het emanationisme, de complexe mimesisverschuiving, 

zie hoofdstuk 2) tonen echter aan dat hij niet bij het deterministisch dualisme van Plato’s stempel 

blijft. Bij S is er plaats om de Ideeën te verklaren: de rol van taal? Wat hebben ze te maken met 
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Wil? Door de introductie van dat begrip en haar grondige bestudering (in tegenstelling tot haar 

equivalent de materie, die onbepaald is, kunnen de Ideeën daarvan niet langer onafhankelijk 

blijven. Dit is grondig verschillend met de vormen in de platonische traditie van Plotinus, die nog 

veel apodictischer en absoluter zijn.  

Vandaar dat de rol van esthetica zo centraal is in Schopenhauers werk. De Ideeën is geen abrupte 

aanvulling van boek 1 en 2, maar een nauwkeurige sluitsteen in de architectuur van de WWV. Het 

beste waarmerk hiervan is Schopenhauers kritiek op Kant. Daar maakt Schopenhauer komaf met de 

kantiaanse filosofie waarin steeds een irreducibele zintuiglijkheid figureert. Zo ontstaat de splitsing 

tussen wereld als wil en wereld als voorstelling. De esthetica lijmt deze onderdelen terug aan 

elkaar: zowel de voorstelling als de wil krijgen een constituerende functie in het esthetische inzicht 

(in het ontos on). We hoeven dit inzicht niet langer te reduceren tot de wil, en vermijden de wrange 

interpretatie dat deze wil en de Ideeën overeenstemmen. Schopenhauers esthetica blijft houdbaar 

zelfs al interpreteren we de wil als materie, en laten we de oorsprong van de Ideeën open.  

2. ESTHETICA 

2.1 Twee aspecten van de esthetica 

In de inleiding van dit onderzoek hebben we van een minimalistische esthetica gesproken. In de 

eerste twee hoofdstukken hadden we het voornamelijk over metafysica. Deze zullen we nu 

inschakelen voor de esthetica en dan daarna voor de kunstfilosofie. We zullen zien waarom de 

platoonse herinterpretaties van Schopenhauer en Plotinus de esthetica toelaten, in tegenstelling tot 

haar positie bij Plato zelf. 

Dat we de gelijkenis tussen Schopenhauer en Plotinus zochten in de materie/wil en slechts 

oppervlakkig stilstonden bij de gedeelde platoonse Ideeënwereld heeft een speciale betekenis voor 

de esthetica. We herinneren dat het platonisme in haar meest onverdunde vorm, bij Plato zelf, niet 

gunstig stond ten opzichte van kunst en zintuiglijke schoonheid. Dit is bij Plotinus en 

Schopenhauer anders. Dit komt niet in de eerste plaats doordat ze een andere interpretatie gaven 

van deze platoonse Ideeën dan Plato zelf, maar doordat ze de werking van deze Ideeën in de 

materiële wereld anders interpreteren. Voor een stuk veranderen deze Ideeën daardoor, maar het is 

voornamelijk de introductie van een nieuw element, vreemd aan het platonisme: de wil of de 

materie. Het is hierop dat deze paper de aandacht legt. Met vele andere filosofen delen zij de 

essentiële notie van de platoonse ideeënwereld, maar relatief geïsoleerd zijn zij in het doorbreken 

van dit monotone dualisme. De materie en de wil hebben belangrijke kenmerken gemeen: 

voorafgaand aan de zintuiglijkheid, op zichzelf niet zintuiglijk of zelfs kenbaar, de oorzaak van 

onze driften en het kwintessentiële element in de materiële wereld. Door dit begrip een kritieke 
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plaats te geven in hun filosofie, overkomen Schopenhauer en Plotinus Plato’s wantrouwen voor 

materiële schoonheid. Hierna zien we precies hoe dit in zijn werk gaat.  

De esthetica van Schopenhauer en Plotinus kunnen we opdelen in een positief en een negatief 

aspect.  Met het negatieve aspect bedoelen we dat hun esthetica zich voornamelijk ergens van 

afkeert. Esthetica wordt gedefinieerd door de afwezigheid van een bepaald iets. Hiervoor is de rol 

van materie en wil cruciaal. Het is het herkenbaarste onderdeel van hun esthetica. Het is dus het 

eerste deel van het vergelijkende onderzoek. Bij Plotinus is esthetica het opschorten van het 

zwelgen in het zuiver zintuiglijke bestaan en een blik opvangen van de Ideeënwereld. Bij 

Schopenhauer kunnen we door kunst even ontsnappen aan de wil, die ons materiële bestaan 

bestiert, en de Ideeën zuiver en willoos schouwen.  Indien materie en wil, de basis van ons 

materiële bestaan, overeenkomen, dan is dit ex negativo van groot belang voor deze ‘negatieve 

esthetica’. Maar er is ook een positief aspect: het schouwen van de Ideeën. Hoewel het 

belangrijkste punt van vergelijking het negatieve is, is het met deze positieve esthetica dat zij 

rechtstreeks het hoofd bieden aan Plato. Hier is de de bredere betekenis van materie en wil in de 

filosofie van Plotinus en Schopenhauer van belang. Hoewel ze dit niet rechtstreeks doen, 

veranderen Plotinus en Schopenhauer de doctrine van de Ideeënwereld – of toch hoe we toegang 

krijgen tot die Ideeënwereld. Hiervoor is hun veranderde visie op de materiële, zintuiglijke wereld 

van belang.... Toch blijft het opvallend hoe beide de esthetische functie van de platoonse Ideeën 

blijven verdedigen. Zeker Schopenhauer, van wie veel beweren dat het platonisme vreemd is aan 

zijn filosofie als geheel. Hoe dit ‘platonisme’ van beide er dan uitziet met betrekking tot de 

esthetica en kunstfilosofie, bespreken we in het tweede deel.  

De voor de hand liggende gelijkenis is deze: esthetica of het kunstwerk is de manier waarop het 

idee op een betere manier getoond wordt dan in de zintuiglijke werkelijkheid (die ook een kopie is 

van die Ideeën. Dit uit zich bij beide auteurs door een verschillende verklaring: bij Schopenhauer 

komt in de esthetica de kennis van het idee los van de WTG, Plotinus ontkent de dubbele mimesis: 

kunst en esthetica tonen dat Ideeën, gerealiseerd of opgemerkt in de zintuiglijke wereld door een 

superieur intellect, de ware Ideeën kunnen benaderen in plaats van ze te vertroebelen. De 

gelijklopendheid is dermate voor de hand liggend dat veel esthetici al deze relatie met de platoonse 

esthetica opgemerkt hebben. Tot nu toe is echter nog geen enkele poging ondernomen om te kijken 

waarop deze vergelijking gebaseerd is: is deze toeval, of delen deze twee platonisten een 

gemeenschappelijke esthetische overtuiging of grondargument? Het komt er er op aan om dit te 

verklaren in een breder kader: hoe kunnen deze beide denkers een metafysica hebben die dit 

toelaat? Ondertussen is het duidelijk dat er genoeg argumentatieve stof is voor een positieve 

vergelijking te maken ivm de metafysica van Plotinus en Schopenhauer. Waarom het nu in 

esthetisch opzicht interessant is om de materie bij Plotinus met de wil van Schopenhauer te 
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vergelijken en parallellen te trekken in hun ‘idealistische’ metafysica, wordt in het volgende 

duidelijk.  

Vanzelfsprekend spelen deze beide begrippen een cruciale rol in de respectievelijke esthetica. Het 

is ook voor zichzelf sprekend dat we slechts die punten van de metafysica hebben bestudeerd die 

we kunnen overdragen naar de esthetica, hoewel er misschien meer parallellen te trekken zijn. Voor 

Plotinus draait het esthetische om het vinden van verwijzingen naar het goddelijke in de materie. 

Esthetica is het bewonderen van zintuiglijke zaken in het ondermaanse, een sentiment die ons tot 

bewondering leidt van de hogere wereld. Immers, deze wereld beneden is een afspiegeling van de 

Ideeënwereld daarboven. We komen in de esthetische ervaring tot het inzicht dat onze wereld en 

die wereld daarboven één zijn. Dit sluit een verloochening van de materiële wereld uit, en maakt 

mogelijk wat wij esthetica noemen. Bij Schopenhauer liggen de zaken weinig anders. Ook voor 

hem verschaft esthetica inzicht in de aard van de wereld. Onze esthetische ervaring biedt 

voorstellingen die ons tijdelijk isoleren van onze ervaring als wil-schepselen. Het object van de 

kunst en esthetische voorstelling is de platoonse idee. Bij Schopenhauer in tegenstelling tot bij 

Plotinus, treedt een schijnbare paradox op: hoewel we ontsnappen aan de wil door de zuivere 

willoze kennis van de Ideeën, schouwen we door de Ideeën opnieuw de wil: de Ideeën zijn immers 

de versnippering van de wil. Het betreft hier geen tegenspraak; de wil heeft in beide contexten een 

verschillende functie en dat maakt een consistente esthetica mogelijk. Ook bij Schopenhauer dus 

komen we tot een inzicht in de structuur van de wereld, waarin de tegenstrijdige elementen, wil en 

willoos, overbrugd worden door de esthetica. Op deze manier toont de esthetica de eenheid van de 

wereld.   

De wil in deze eerste context is vergelijkbaar met de materie, beide lenen de esthetica een 

negatieve rol: in de eerste plaats is de esthetica een kwestie van ontsnappen. Esthetica heeft bij 

beide filosofen echter ook een positieve rol: het cognitieve resultaat van de esthetische ervaring. 

Dit tweede aspect omvat de cognitivistische esthetica. Het is op deze twee facetten dat we een 

vergelijking tussen Plotinus en Schopenhauer kunnen grondvesten.  

2.2 Negatieve gezichtspunt: de ascetische esthetica 

In de bespreking over materie werd duidelijk hoe Plotinus zich verhield tot de materiële wereld, en 

de cruciale rol die esthetica daarin speelde. Plotinus oplossing voor het theodicee bestond erin dat 

hij een onderscheid maakte tussen materieel, zintuiglijk en de materie zelf, de beroofdheid. Hoewel 

de materiële wereld het verst verwijderd is van het Goede, is ze niet op zichzelf kwaadaardig. Voor 

de esthetica is dit een ideaal fundament: het maakt esthetica mogelijk doordat de zintuiglijke 

wereld niet kwaadaardig per se is, maar niettemin beperkt zich de esthetica daar nooit toe en wenkt 

ze naar boven. Voor Plotinus is de materiële wereld is niet het belangrijkste – een gezonde 

voorzichtigheid is geboden. Esthetica voor Plotinus is dan ook niet de viering van deze 
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zintuiglijkheid. Het is in de eerste plaats een instrument om de natuur van de mens en de wereld 

bloot te leggen: het goddelijke principe die ons door de Ideeën kenbaar wordt. 

Het is niet toevallig dat deze laatste zin verwoord is in Schopenhaueriaanse bewoordingen. Ook bij 

Schopenhauer draait esthetica rond het ‘scheuren van de sluier van Maya’. Bij beide is deze 

speciale kennis niet mogelijk wanneer halt gehouden wordt bij het zintuiglijke. Toch is het 

zintuiglijke de vindplaats van deze kennis. Esthetica verbindt de beide platonische werelden: boven 

en onder. Voor Plotinus is de esthetica een aspect van de wereldvlucht die doorheen zijn oeuvre is 

geweven, hiervan getuigt zijn weigering om de esthetica te zien als een sanctificatie van het 

zintuiglijke zonder haar prijs te geven. Esthetica, in tegenstelling tot andere zintuiglijke 

bezigheden, is een instrument van de verheffing tot het goddelijke. Dit niettegenstaande neemt het 

positieve, cognitivistische aspect vaak de bovenhand.  

Het belang van deze omwenteling met betrekking tot het begrip van materie is niet te 

onderschatten. Wanneer Plotinus de materie kwaadaardig noemt, en de materie beroofd van alle 

hoedanigheden, probeert hij esthetica los te koppelen van de ethische basis die ze bijvoorbeeld bij 

Plato nog had. Dit heeft twee dialectische gevolgen. Aan de ene hand wordt esthetica mogelijk 

gemaakt doordat ze onttrokken wordt aan de morele kritiek van Plato: materie is negativiteit en dus 

kan de materiële wereld geen pool zijn van kwaadaardigheid. Zo wordt vermeden dat zoals bij 

Plato iedere bewerking op of in de materiële wereld onlosmakelijk gefundeerd is in het kwade en 

dus ethisch verwerpelijk is. Bij Plato is esthetica immers misleidend en speelt ze in op de kwalijke 

natuur van de mens. Aan de andere hand, schijnbaar daarmee tegenstrijdig, is de prijs voor deze 

ethiek net de toegifte van een moreel domein. Hoewel de esthetica dan wel los getrokken is van het 

ethisch functionalisme – zoals we het ethische karakter van de esthetica, kunst en kunstenaars bij 

Plato kunnen noemen – is een geïsoleerde esthetica die los staat van het morele onmogelijk. Er 

wordt toegegeven aan een principieel onderscheid tussen goed en kwaad – hoewel niet op een 

dualistische manier. Esthetica is geen excuus voor de immoraliteit. Dit toont zich ook in het 

cognitivistische karakter van de esthetica volgens Plotinus en Schopenhauer: doordat het eerder een 

kennis van de wereld betreft, loopt het niet in de weg van het handelen in die wereld. Het is ook de 

reden waarom hier zoveel aandacht wordt gegeven aan de metafysica van beide denkers. Ook bij 

Schopenhauer merken we deze gelaagdheid: de willoze kennis van de wereld is geen ontsnapping 

van de ethische plicht: het is eerder een verheldering daarvan. De willoze kennis zal immers nooit 

een immorele imperatief opleggen: ten eerste omdat het kennis is, en geen handelingen of aanzetten 

daartoe, en ten tweede omdat het karakter van het ethische bij Schopenhauer er net in bestaat om 

zich te ontdoen van de wil. In deze zin is de ethiek en de esthetica van Friedrich Nietzsche een 

interessante uitdaging. 
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Esthetica is nooit onttrokken van het ethische en dat kunst vaak een ethische functie heeft is daar 

niet van weg te denken. Het is echter steeds een andere manier, naast de ethiek, om te oriënteren in 

de wereld waarin niet alles even waardevol is.  

Het is het negatieve aspect van de esthetica van Schopenhauer en Plotinus die het dichtst aanleunt 

tegen het morele. Het positieve aspect – die betrekking houdt tot het cognitivisme – toont wat de 

esthetica ons oplevert qua kennis. Toch is dit negatieve element een belangrijke overeenkomst 

tussen Schopenhauer en Plotinus, en een belangrijk element in hun esthetica. 

Hoewel ze niet kwaadaardig op zichzelf is, is het bij Plotinus een kwalijke zaak om stil te blijven 

staan in de materiële wereld. Daardoor geven we niet de aandacht die we kunnen geven aan onze 

pelgrimstocht naar het intrinsiek waardevolle. De manier waarop Plotinus dit verwoordt, is een 

verwonderlijke zaak: het gaat immers niet om een tocht die we moeten aanvangen, of een 

vermogen, zoals een deugd, die we moeten ontwikkelen. Telkens hij hierover spreekt gebruikt hij 

verwoordingen waarmee hij wil aantonen dat we daarop moeten terugkomen. Het is de unieke 

neoplatoonse gevoeligheid voor de mens als eenheid. Esthetica is immers geen aristocratisch 

vermogen, het is een uniek menselijke karaktertrek die iedereen gemeen heeft, gezien we pas 

kunnen spreken over de mens als eenheid als een inclusief begrip van volledigheid. Vandaar het 

terugkomen: om het idee van eenheid plausibel te maken moeten we toegeven dat het ooit of ergens 

alreeds vervuld is (geweest). Deze ‘terugtocht’ is een typisch esthetisch thema. Het zou 

geargumenteerd kunnen worden dat dit aspect vanuit neoplatoons oogpunt het onderscheidende 

kenmerk is van de mens: net zoals Aristoteles zei dat de mens een politiek dier is, zouden we 

Plotinus kunnen interpreteren als zeggende ‘de mens is een esthetisch dier’. Hiermee geven we aan 

dat het eigen is aan de mens om te pogen zich te onttrekken aan haar pijnlijke materiële aard. Deze 

is immers maar een helft van haar natuur. Toch is hierover zeker geen eensgezindheid te merken: 

niet iedere mens geeft zich immers over aan een cerebrale esthetica om zijn of haar existentiele 

conditie te begrijpen. Hier neemt Plotinus echter (net zoals Schopenhauer) een duidelijke 

stellingname: esthetica is essentieel negatief. Wanneer esthetica vervalt tot een zintuiglijk genieten, 

is dat bij anderen vaak de bron voor minachting en geringschatting ten opzichte van minderen, 

terwijl het bij Plotinus de vorm krijgt van spijt en droefnis. Het is toont het universaliserende 

karakter aan die herkenbaar is in veel filosofieën van de laat-Romeinse periode. Dit alles wordt 

bijvoorbeeld geïllustreerd in de metafoor van de zielen als hovelingen van de koning. 

Hoewel dit empathische element af en toe wat minder herkenbaar is in de esthetica van de outsider 

Schopenhauer, deelt deze niettemin deze kijk op de menselijke natuur. Net zoals voor Plotinus is 

esthetica voor Schopenhauer niet zomaar een filosofische zijkwestie: het is een onmisbaar element 

in de metafysica van de wereld. Hoewel het een brug te ver is om te beweren dat voor 

Schopenhauer en Plotinus de morele mens in de eerste plaats esthetisch moet zijn, kunnen we 
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zonder esthetische kennis geen volledig beeld vormen van de wereld – een voorwaarde voor 

ethisch handelen.  

Voor zowel Plotinus als Schopenhauer is de mens een gespleten wezen. Ze is een materieel wezen, 

een dier, maar in zich draagt ze de mogelijkheid om dit te overstijgen. Deze overstijging is ten 

minste tijdelijk en efemeer. Hoewel voor Schopenhauer ook andere dieren een intellectuele 

aanschouwing hebben, heeft de mens voor zowel Schopenhauer als Plotinus een uniek vermogen. 

De esthetica is het dialectische wisselspel tussen de twee paradoxale helften van de dubbele natuur. 

Bij de mens heeft de materiële aard niet het laatste woord.  

Zowel Plotinus als Schopenhauer waarderen de materiële wereld op een erg negatieve manier. 

Zoals we zagen neemt dit echter bij beide niet de vorm van een ‘gnostische’ dualistische visie, 

waarin het slechte (de zinnelijke wereld) zuiver kwaadaardig is en we beter af zijn zonder. 

Schopenhauer en Plotinus beargumenteren dat dit een onmogelijke, trivialiserende onderneming is, 

en proberen onze zoektocht naar het hogere, goede, te verzoenen met onze onscheidbare materiële 

natuur. Hiervoor beargumenteerden zij een gelijkaardige metafysica, waarin de kwaadaardige 

natuur genuanceerd wordt. De omgang hiermee is de esthetica: door middel van de zintuiglijke 

aanschouwing kunnen we kennis verwerven die zich isoleert van de opdringerigheid van het 

materiële bestaan. Bij Schopenhauer gebeurt dit door een onderscheid tussen de wil en de 

voorstelling te maken zodanig dat een esthetische, zintuiglijke voorstelling willoos kan zijn. 

Plotinus, wiens idee van materie vergelijkbaar is met de wil, beweert dat de materiële wereld, die 

verschillend is van de wil, niet het laatste woord heeft voor de menselijke geest op zoek naar het 

hogere. Schoonheid is voor beiden een manier om de materiële aard even op te schorten. Zonder dit 

onderscheid is schoonheid niet mogelijk: dan zou de enige verheffing een ontlichaamde gnosis zijn: 

een contradictie in de menselijke natuur. Een te gemakkelijk dualisme, net zoals Plato en de 

gnostici, leidt tot een verwerping van de ene of de andere pool. Voor de esthetica zoals die door 

Plotinus en Schopenhauer beargumenteerd wordt, zijn beide extremen even verwerpelijk.  

Het genot die het resultaat is van de esthetische beschouwing, is geen genot van een behoefte die in 

vervulling gaat. Bij Schopenhauer ontsnappen we aan de wil: niet alleen de pijn ervan, maar ook de 

behoeften ervan. Als zodanig is de esthetische ervaring geen genot van bevrediging. Het is ook niet 

simpelweg de afwezigheid van pijn. De euforie die het resultaat is van de ‘geslaagde’ esthetische 

ervaring krijgt haar karakter doordat de wil geheel opgeschort wordt. Bij Plotinus gaat deze 

ervaring aan de materie van de mens voorbij aan het materiële. Ook voor hem verliest de ziel zich 

niet langer in het ‘plezier’ dat ze kan beleven aan het lichamelijke. Daarbij gaat haar behoefte altijd 

uit naar elementen die vreemd zijn aan haar, die de ziel wil ‘opnemen’ of ‘consumeren’. Dat is ook 

het geval bij Schopenhauer: de wil is de ervaring van eigenheid (het lichaam als enige kenbare dat 

op zichzelf is) maar reikt altijd naar buiten. De esthetica, die ‘schouwt’, laat de zaken buiten haar. 
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De ziel reikt niet langer naar de individuen die de wereld van de materie bevolken, maar richt haar 

blik naar binnen, naar de Ideeënwereld. Hieruit straalt de pracht, en het gevoel dat hierbij hoort is 

verrukking of euforie. Het is van een hogere orde dan plezier en bevrediging. In de hierboven 

geciteerde passage spreekt Plotinus van de ‘hogere functie’. Deze functie is slechts mogelijk 

wanneer eerst het materiële daar gelaten wordt. Hoewel een esthetische ervaring een zeker gevoel 

van genot geeft die een zekere verkieslijkheid heeft, beweren Schopenhauer en Plotinus dat dit 

waardevol is niet omdat er een behoefte bevredigd wordt, maar doordat het behoeftige in de mens 

achtergelaten wordt. Dit kan op zijn beurt leiden tot een universeler soort behoefte, die zoals bij 

Schopenhauer ‘metafysische behoefte’ genoemd kan worden, maar dit heeft niets van doen met de 

behoeftes van de wil. Het genot van de esthetica wordt dus onmiskenbaar gekarakteriseerd door 

een opheffen van behoeftes, en geen vervulling ervan. Een negatieve functie. 

Aanvullend kunnen we in de herinnering halen dat de levensbeschouwing van Schopenhauer 

onlosmakelijk verbonden was met een zeker ascetisme. Dit ascetisme hield in om in het leven de 

wil zoveel mogelijk het zwijgen op te leggen en niet in te gaan op haar eisen. Ook het respect dat 

Schopenhauer had voor de christelijke ascetische mystiek en de boeddhistische ascese getuigt 

hiervan. Het is duidelijk dat esthetica en ethiek hieromtrent een bepaald programma delen bij 

Schopenhauer, zonder dat hierbij de prioriteit van het een boven het ander kan aangetoond worden. 

Dit gedeelde programma, waarbij we de wil zoveel mogelijk ontlopen en zo mogelijk overstegen 

wordt (al dan niet permanent), kunnen we quiëtisme noemen.
109

  

Ook Plotinus, hoewel hij wars blijft van de gnostische ascese, kunnen we een dergelijke positie 

toeschrijven. We weten uit zijn biografie dat hij erg wantrouwig was tegenover zijn lichamelijkheid 

en ook in de Enneaden kunnen we passages vinden waarin deze wantrouwigheid te herkennen is. 

Het gaat eerder over wantrouwigheid dan over minachting. Deze term vinden we bij zijn 

bespreking van de gnostici, die steeds pejoratief spreken over de lichamelijkheid. ‘wantrouwen’ 

wordt niet consistent onderscheiden bij Plotinus, maar is niettemin naar de geest van zijn ascetisme.  

Het ascetisme van Schopenhauer en Plotinus is bij beide een gevolg van hun levensbeschouwing. 

Het kan zeker met betrekking tot de esthetica dienen als illustratie. Het is een ascetisme dat niet zo 

monochromatisch is zodat esthetica de liefde voor wat de zintuigen ons tonen (en niet voor de 

zintuigen zelf) uitgesloten wordt, maar wel sterk genoeg is om te spreken van een negatieve 

oriëntatie van de levensbeschouwing. Het is duidelijk dat er bij Plotinus en Schopenhauer in de 

esthetica een negatief element schuilt. Dit wil zeggen dat tenminste een deel van de esthetische 

theorie te maken heeft met een ontsnapping. De esthetische ervaring is in die zin een ervaring van 

bevrijding en verlichting. Beiden gaan vanzelfsprekend uit van het platoonse onderscheid. Het is 

dan ook een bevrijding uit het aardse, de kluisters van het materiële. Doordat het hier specifiek over 

                                                           
109

 Met deze term wordt vaak Schopenhauers positie aangeduid, vooral met betrekking tot de ethiek. 



86 

esthetica gaat, bekomen we een onzekere paradox. Immers, esthetica kan niet geïsoleerd worden 

van de zintuiglijke perceptie, en dus, de materialiteit. Beide denkers geven immers toe dat de 

zintuiglijkheid nauw verbonden is met de materie of materialiteit. We mogen niet uit het oog 

verliezen dat dit geformuleerd wordt in een idealistische metafysica. Daarom hebben we deze 

materialiteit op de korrel genomen. Schopenhauer en Plotinus formuleren een esthetiek die 

resulteert in een supramateriële kennis, geheel volgens het platoonse onderscheid. De tegenspraak 

ligt er schijnbaar in dat deze immateriële kennis haaks staat op de materiële manier waarmee we ze 

verkregen hebben.  

Schopenhauer en Plotinus kunnen we interpreteren als de tweede arm van de paradox. In 

tegenstelling tot Plato zelf, kiezen zij resoluut voor de mogelijkheid van de esthetica. Deze 

esthetica is er dan vanzelfsprekend een van ontvluchting, van ‘ascese’. Sommige esthetieken of 

kunstfilosofieën pogen net het lichamelijke te omarmen, maar deze hebben geen betrekking tot 

deze platoonse paradox, omdat zij vaak net de basisintuïtie van Plato niet delen. Vanuit dit 

platoonse oogpunt vertoont de esthetica een dynamiek van onder naar boven: dit is deze paradox 

die overstegen wordt. We hebben de aandacht gevestigd op het negatieve aspect, dwz het 

ontvluchtende aspect: bottom up. Er is echter ook een tweede element, dat van top down. Vanuit dit 

andere gezichtspunt kan de esthetische ervaring geïntepreteerd worden als een opstijging. Dit is het 

positieve aspect, en het houdt betrekking tot het cognitivisme van de esthetica van Schopenhauer 

en Plotinus, zoals nu duidelijk zal worden.  

2.3  Positieve gezichtspunt: de cognitivistische esthetica 

We kunnen geen compleet beeld geven van de esthetica van Schopenhauer en Plotinus wanneer we 

dit negatieve aspect niet koppelen aan een positief. Net zoals bij het negatieve vertoont ook het 

positieve opvallende gelijkenissen tussen Plotinus en Schopenhauer aan. Nog veel meer dan het 

negatieve aspect van de esthetica is hierbij de metafysica en de vergelijking die we maakten 

onmisbaar. 

In Schopenhauers esthetica is er een belangrijke component van negativiteit. Het esthetische 

genoegen dat we ervaren bestaat voor een deel uit het tijdelijk ontkomen van de wil en haar greep 

op onze ervaring. Dit wordt niettemin aangevuld door een aspect dat we ook . Het betreft hier het 

esthetische genoegen dat niet haar oorsprong vindt uit de afwezigheid van de wil door het tijdelijk 

opschorten ervan, maar door een inzicht in de Ideeën, en door deze, in de structuur van de 

wereld.
110

 Het reduceren van de esthetica van Schopenhauer en Plotinus haar tot herkenbare 

dimensie van ontkomen aan het kwaadaardige, lichamelijke bestaan is een veel voorkomend euvel 

in de Schopenhauerreceptie. Israel Knox bijvoorbeeld stelt dat Schopenhauer, net zoals Plotinus, de 
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perceptie van schoonheid in functie ziet van een negatieve, ascetische ethiek.
111

  Op deze manier 

wordt echter voorbijgegaan aan een belangrijk onderdeel van de esthetische ervaring zoals deze 

twee filosofen ze karakteriseren. 

Schopenhauers esthetica is niet zuiver ‘soteriologisch’ of ‘escapistisch’.
112

 De esthetische ervaring 

is niet alleen een ervaring van bevrijding, maar ook van inzicht. Dit cognitief aspect van de 

esthetica delen Schopenhauer en Plotinus. De esthetische ervaring zorgt voor een leegmaking van 

het ervarende subject: het lichamelijke willen, de driften van de lichaam, zorgen niet langer voor 

interferentie met de geest. Daardoor kan die geest zich onttrekken aan dit louter lichamelijke 

bestaan van bevrediging en een kennis opzoeken die niet gefundeerd is in bevrediging. Dat denken 

is een soort denken op afstand, door Plato en de oude filosofen theoria genoemd, ‘schouwen’. Dit 

woord draagt een dubbele betekenis in zich: het is zowel ‘contempleren’ of ‘denken’ als ook ‘zien’ 

(vergelijk met ‘theater’). Vanzelfsprekend is zien een zintuiglijke capaciteit, het gaat hier dan ook 

om een metafoor. Net zoals ‘zien’ het waarnemen van iets op afstand is, zonder enige lichamelijke 

nabijheid, is het inzicht van de esthetica ontdaan van een directe nabijheid. Het object van dat 

denken wordt daar gelaten, en wordt niet ‘tot zich genomen’. Het is Plotinus die deze treffende 

metafoor ten volle benutte. Het neoplatonisme staat erom bekend dat ze zich ampel bediend van 

lichtmetaforiek.
113

 

Bij Schopenhauer is dit ontsnappen echter nooit definitief. Een ontkomen aan de wil gaat niet 

zomaar door een momentaire esthetische ervaring. Steeds weer zal de wil zich via ons lichaam 

opdringen en deze euforische esthetische toestand perforeren. Ook bij Plotinus is de esthetica 

onvolmaakt. Hij biedt de methode van de contemplatie en de mystieke introspectie aan als 

verlossing, maar ook dat is niet langer beperkt tot wat we de esthetica noemden. Doordat esthetica 

op deze manier onvolkomen is, is te zien waarom sommigen bij Schopenhauer en Plotinus 

respectievelijk de ethiek en de mystiek verkiezen. Deze visie ziet echter het tweede aspect van hun 

esthetica over het hoofd. 

De punten waarop Schopenhauers esthetica de wil terug lijkt toe te laten, zijn zijn gedachten over 

de muziek en het sublieme. Schopenhauers muziektheorie doet ons eens te meer beseffen dat het 

object van de kunst en esthetica de Ideeën zijn, die op hun beurt versplinteringen zijn van de wil. 

De paradox die dit lijkt te impliceren is de grote uitdaging van Schopenhauers esthetica. In de 

muziek is dit bijzonder poignant, want daarover zegt Schopenhauer dat ze de wil zelf is. Dit komt 
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doordat de schakel van de Ideeën wegvalt; muziek is immers niet representatief (die muziek die dat 

wel is wordt door Schopenhauer grondig geminacht). Sommigen wijzen erop dat dit het zwakste 

punt is van Schopenhauer esthetica. Immers, waarom zou een kunstwerk dat een naakte vrouw 

afbeeldt meer de wil aanspreken en ons in dwaling brengen dan een kunstwerk dat een fruitschaal 

afbeeldt – een van Schopenhauers favoriete voorbeelden om willoos subject van het kennen te 

worden.
114

  Toch ligt hierin de waarde van Schopenhauers esthetica. Deze paradox – die inherent is 

aan de filosofie van Schopenhauer – opheffen zou uitdraaien op het trivialiseren van zijn gehele 

esthetica. Het is niet alleen Schopenhauers origineelste punt, maar ook het moeilijkste punt in de 

vergelijking met Plotinus, die dit in het geheel niet deelt.
115

 Ingebouwd in de kern van 

Schopenhauers esthetica vinden we een inzicht dat niet appeleert aan de wil, maar daarvan 

niettemin een beeld toont. Muziek is de discipline bij uitstek waarin we deze doctrine vinden. Daar 

laat Schopenhauer de Ideeën – tussenschakel bij representatieve esthetica – weg. In die gedachten 

vinden we een Schopenhauer die niet meer terug grijpt naar Plato en niet langer te vergelijken is 

met Plotinus, maar die een eigen, unieke esthetica ontwerpt. 

Verwant hieraan is Schopenhauers bespreking van het verhevene of het sublieme. Op deze 

ervaring, die we kunnen karakteriseren als een esthetische ervaring,  maakt de wil een krachtige 

indruk. In tegenstelling tot bij het esthetische plezier, die zowel positief als negatief te noemen is, is 

het subject van de kennis van de sublieme ervaring (ook een cognitieve ervaring!) niet zomaar 

willoos. Wat haar karakteriseert als esthetisch is dat het subject zich in ultimo toch kan losscheuren 

van de wil. Dit gebeurt echter niet zonder moeite. Bij de sublieme ervaring heeft de schouwende 

geest het moeilijk om zich los te scheuren van de impulsen en driften van de wil. Vaak komt dit 

door situationele omstandigheden, soms door innerlijke bijzonderheden. Deze ervaring brengt een 

euforie met zich mee die vergelijkbaar is met de esthetische ervaring, maar veel krachtiger is. Ook 

de ervaring van het verhevene kan als illustratie dienen voor het feit dat de wil zich nooit helemaal 

laat vergeten in de esthetica van Schopenhauer.  

Het positieve aspect van Schopenhauers esthetica werd ook opgemerkt door Paul Guyer.
116

 Doordat 

Schopenhauer aan zijn negatieve genot (pleasure) ook een positieve component koppelt, overkomt 

hij het probleem dat we in de esthetische ervaring (via de Ideeën) de wil zou schouwen – wat haaks 

zou staan op de willoosheid ervan.
117

 In het opmerken van dit positieve aspect, het schouwen van 

de Ideeën, levert Guyer een interessante bijdrage. Een gevolg bijvoorbeeld is dat de esthetische 
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waarde niet in de Ideeën zelf ligt, maar in het schouwen ervan. ‘[…] Acquaintance with the 

Platonic Ideas is not merely the necessary condition for achieving the state of pure will-less 

knowing, which is in turn pleasurable solely because it offers relief from the pain of ordinary 

willing, but rather that the contemplation of the Platonic Ideas is itself a source of pleasure in 

addition to being the precondition for pure will-less knowing, and that the pleasure of 

contemplation is to some degree independent of the pleasure of relief from the demands of desire, 

at least independent enough so that these two kinds of pleasure can be present in different aesthetic 

experiences in different amounts even if one never occurs in the total absence of the other.’
118

 In 

het schouwen van de wil bij de muziek komen er zelfs helemaal geen Ideeën aan te pas.
119

 Muziek 

toont zo aan dat het niet de Ideeën zijn, maar de contemplatie ervan dat het esthetische genot 

oplevert.
120

  

Guyer verklaart echter niet wat de oorzaak is van deze twee soorten genot. Zoals in het citaat is 

weergegeven (cursief) is Guyer ervan overtuigd dat de contemplatie voorafgaat aan de willoosheid. 

Bovendien beweert hij dat deze contemplatie een daad is van de wil.
121

 Deze ‘actieve’, vrijwillige 

esthetica komt neer op de aesthetic attitude-theorie. Guyer is verkeerd indien hij dit toeschrijft aan 

Schopenhauer. Hoewel hij deze actieve esthetica aanvult met een ‘passieve’ esthetica (waarmee hij 

bijvoorbeeld het onderscheid maakt tussen het sublieme en de ‘normale’ esthetische ervaring), kan 

Guyer zich niet losmaken van deze interpretatie. Dat hij beweert dat ‘the contemplation of the 

Platonic Ideas [...] the precondition for pure will-less knowing’ is, is ronduit frappant. Volgens 

Schopenhauer is er geen voorafgaande attitude, maar biedt het kunstwerk zelf de willoze 

contemplatie van de Ideeën aan. Hierin staat hij dicht bij Plotinus’ esthetica. Ook in zijn filosofie is 

de contemplatie een activiteit die verlost is van de materiële beslommernissen en het ultieme doel 

van de esthetica. Esthetica is volgens Schopenhauer in de eerste plaats een speciale soort 

voorstelling, en geen ‘daad van de wil’. Hoewel Guyer een aantal interessante vragen stelt en 

opmerkt dat er meer is aan Schopenhauers esthetica dan escapisme van de wil, slaagt hij er niet in 

om dit consistent te maken met de rest van Schopenhauers esthetica. 

Het is duidelijk dat Schopenhauers esthetische genot bestaat uit twee onderdelen. We kunnen ze 

onderscheiden doordat ze beide een verschillende oorsprong hebben. Het ‘negatieve genot’ vindt 

haar oorsprong in het vrij zijn van de wil. ‘Genot’ is hiervoor eigenlijk een verkeerde term: het 

betreft hier niet het genot of plezier (genoegen) dat we ervaren bij het bevredigen van de 

imperatieven van de wil. Het is eerder een euforie, vergelijkbaar met het gevoel van iemand die 

verlost is van een langdurige ziekte: hier wordt geen behoefte bevredigd, maar een last 

weggenomen. Er is echter ook genot of euforie die we putten uit een positieve ervaring: de 
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aanwezigheid van nieuwe, bijzondere kennis. De oorzaak van dit genot is positief. De basis ervoor 

zijn de Ideeën, die een sleutelrol innemen in Schopenhauers esthetica.  

Ook bij Plotinus heeft de esthetica een positieve cognitieve functie.
122

 In zijn polemiek met Plato 

ontkent Plotinus dat kunst een afbeelding van een afbeelding is, en dat esthetica in de eerste plaats 

een betere weergave is van de vormenwereld. Net zoals Schopenhauer zet Plotinus zich in om van 

esthetica een unieke soort kennis te maken, hoewel dit minder expliciet gebeurt dan bij 

Schopenhauer, die een strikt onderscheid maakt in de kennis van de wereld aan de hand van het 

protocol van de WTG en de kennis van de wereld aan de hand van de Ideeën. Plotinus versie van 

het cognitivisme, het positieve aspect van de esthetica, vinden we het best verwoord in I 6: Over 

Schoonheid.
123

 

*** 

De Ideeën van Plotinus en de Ideeën van Schopenhauer zijn uit hetzelfde hout gesneden. Het beste 

bewijs hiervoor is dat ze beide refereren aan Plato’s Ideeënleer om dit te funderen. Hierop 

verderbouwen zou een tweede mogelijke gelijkenis opleveren: terwijl ze beide de Ideeën van Plato 

overnemen, verwerpen ze niettemin beide zijn esthetica. Op het gevaar van cirkelredeneren af 

kunnen we dit echter niet opvoeren als bewijs: het is de gestelde vraag die dit onderzoek motiveert. 

Bovendien beargumenteren sommige vergelijkende studies, zoals die van Christoph Asmuth, dat 

Schopenhauers beeld van Plato te ver verwijderd is van Plato zelf om uit te gaan van een 

eenvoudige interpretatie.
124

 Misschien kan deze conclusie ook gemaakt worden voor Plotinus’ 

Ideeën. Daarom moeten we op zoek gaan naar het verschil met Plato en de redenen hiervoor. Enkel 

dan kunnen we hun esthetica als originele theorie vergelijken, en de vergelijking niet baseren op 

een verband met Plato.
125

 Daarom wijden we een deel aan het vergelijken van het ‘Idee’ bij 

Schopenhauer en Plotinus. 

Voor Schopenhauer zijn de platoonse Ideeën supra-individuele vormen waarin de wil zich uitdrukt. 

De wet van de toereikende grond, die de individuen vorm geeft en individueert, heeft er geen vat 

op. Als zodanig zijn de Ideeën enkel vatbaar voor een kennis die zich niet fundeert op de kennis 
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van causaliteit, die aan de grondslag ligt van de individuen.
126

 Voor Schopenhauer, die de kennis 

van de Idee laat vallen onder de wereld als voorstelling, is er een duidelijk onderscheid tussen de 

voorstellingen voor zover ze vallen onder de wet van de toereikende grond, en de voorstellingen 

van de wereld die hij de Ideeën noemt. De exemplar van deze eerste kennis is de wetenschap, 

terwijl de meest volmaakte kennis van de wereld aan de hand van Ideeën geschiedt in de 

confrontatie met de kunst. Er bestaat weinig twijfel over dat Schopenhauer de laatste waardeert 

boven de eerste, zelfs al is zijn kennis van beide aanzienlijk. Wetenschap houdt zich dus bezig met 

de kennis van de individuen aan de hand van haar principe, de causaliteit. Zoals we zagen is dit dus 

de materiële wereld: die is immers de zichtbaarheid van de causaliteit. Het zal niemand verbazen 

wanneer we zeggen – zelfs in minder jargoneske termen – dat de wetenschap zich bezig houdt met 

de materiële wereld. De Ideeën echter, die het domein zijn van de kunst (uiteraard een cognitieve 

functie – we zagen dat bij Schopenhauer iedere voorstelling intellectueel is) zijn ongenaakbaar 

voor deze WTG. Ook bij Plotinus heeft het idee een dergelijk statuut. De Ideeën, vormende 

beginselen, of zijnden zijn gesuperposeerd op de materiële wereld. Hier wordt onderscheiden van 

daar, de Ideeënwereld.  

Vergelijk bijvoorbeeld V 9, 12 met WWV 1 (35) p 290: daar gaat het erover hoe de Idee van de 

mens verschilt van een individuele mens. Daar maakt Plotinus een onderscheid – volgens mij 

overigens gebaseerd op de notie van de intelligibele materie – tussen de algemene idee van de 

mens, individuele Ideeën die ‘verschillend zijn in de idee van een mens’, zoals de Idee van 

stompneuzigheid en haviksneuzigheid, en de ‘verschillen die van de materie komen’, zoals de 

onderlinge, individuele verschillen van haviksneuzen. Samengenomen met de notie van 

intelligibele materie een erg consistente en moderne – zij het ouderwets klinkende – theorie. 

Sommige verschillen in huidskleur liggen dan ook aan een dergelijk verschil van secundaire 

Ideeën, terwijl andere liggen aan de materie en het klimaat. Ook voor Schopenhauer is de ‘bonte 

verscheidenheid van menselijke levensvormen’ terug te brengen op een menselijke essentie. Deze 

verscheidenheid hoort niet bij het Idee, enkel aan haar verschijning (die valt onder de WTG). 

“(H)et is net zo vreemd aan de Idee zelf, net zo bijkomstig en onbetekenend, als de figuren dat zijn 

aan de wolken die ze uitbeelden...” Hoewel hij het in deze passage niet expliciet vermeldt, lijdt het 

geen twijfel dat Schopenhauer zich aansluit bij de in zijn dagen modernste wetenschappelijke 

theorieën die de diversiteit onder de mensen aan de hand van het principe van de toereikende grond 
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verklaren. Dit voorbeeld kan dienen om duidelijk te maken dat zowel bij Schopenhauer als Plotinus 

de Ideeën geen kennis van individuen opleveren. 

Ten tweede is de idee bij beide de uitdrukking van het onderliggende principe van de wereld. Bij 

Schopenhauer is dit expliciet: het betreft namelijk de versplinteringen van de wil, het 

aanschouwelijk worden van de wil, los van individualiteit (zowel in subject als object). “Tussen het 

afzonderlijke ding en het ding-op-zichzelf staat nog de Idee, als de enige onmiddellijke objectiteit 

van de wil: zij heeft geen andere, aan het kennen als zodanig inherente vorm aangenomen dan die 

van de voorstelling in het algemeen, dat wil zeggen van het object-zijn voor het subject. Zij is dan 

ook de meest adequate objectiteit van de wil, of met andere woorden, van het ding-op-zichzelf; zij 

is het hele ding-op-zichzelf, maar dan wel onder de vorm van de voorstelling.” WWV 1 (32) p 281 

Hier worden twee dingen duidelijk: ten eerste dat de Idee uitdrukking geeft aan de wil op een 

onmiddellijke manier, die verschilt van de voorstelling van de afzonderlijke dingen (die valt onder 

de WTG). Het is de tussenschakel die tussen de wil en de individuen ligt: ze beeldt de wil op een 

directe manier af. Ten tweede wordt duidelijk dat de idee ook de meest adequate objectiteit is. 

Hiermee bedoelt Schopenhauer dat niets de wil zo exhaustief benadert als de Ideeën. De wil is 

immers de ‘voorstelling in het algemeen’, alles wat object is is in de eerste plaats als idee, dan pas 

als individu kenbaar.  

Dit is natuurlijk geïnspireerd door Plato’s leer van de Ideeënwereld. Met Plotinus is er echter ook 

een belangrijke parallel te vinden: ook in zijn interpretatie van Plato’s leer zijn de Ideeën niet de 

hoogste stap (in tegenstelling tot bij veel andere interpretaties). Het is weliswaar de meest directe 

emanatie (Schopenhauer zou zeggen ‘objectiteit’), maar de allerhoogste hypostase is het Ene. 

Daarvan gebruikt Plotinus de formule ‘aan gene zijde van de zijnden’, van de Ideeënwereld en de 

geest dus. Ten eerste is dus bij Plotinus de Idee de directe uitdrukking van het kosmische principe. 

De individuele zaken zijn dat slechts in een tweede plaats (zoals we aangaven in het onderdeel over 

materie is dit een platoonse aangelegenheid die Schopenhauer en Plotinus bindt). Ten tweede is 

ook bij Plotinus de idee de meest adequate objectiteit van de wil. Het is de hoogste emanatie, er is 

geen ‘gebrek’ in die wereld (V 9, 10, 17), alles is ‘alles bij elkaar’ (V 9, 6, 1-5). De relatie van de 

geest tot het Ene kenmerkt Plotinus weinig verbazingwekkend als een schouwing: ‘En dat wat 

ontstond wendde zich daarheen om en werd er vol van en ontstond door ernaar te kijken, en dat is 

de geest. En het stilstaan ervan, gericht op het Ene, maakte het zijnde, en het zien ervan de geest.’ 

Het twee hoofdstukjes tellende traktaat waaruit dit stuk afkomstig is, behoort tot de voorlaatste 

enneade die als onderwerp het Ene heeft, en behandelt precies dit probleem. Deze passages tonen, 

door hun rijke redundantie, de singulariteit van de relaties van de emanaties (in de eerste plaats de 

geest) tot hun oorsprong, het Ene. Door dit te vergelijken met de ‘meest adequate objectiteit van de 

wil’ werpen we het haakje terug naar Schopenhauer: ook de geest is voor het Ene het meest 
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adequaat.
127

 Ten derde is een belangrijk aspect van de Idee bij beide filosofen dat het een niet-

discursieve kennis betreft. Bij Schopenhauer wordt dit onmiddellijk duidelijk: de Idee is 

aanschouwelijk. Het is, net als alle voorstellingen, intellectueel. We zagen hoe hij hierbij afwijkt 

van Kant. We zagen ook het onderscheid dat hij maakte tussen intuïtief en abstract gebruik van het 

intellect, en hoe dit onderscheid in feite uit een oudere periode stamde. Abstract of discursief wil 

zeggen: nog een stap verwijderd van de oorsprong. Vaak gebeurt dit door taal. Nog directer dan de 

intuïtieve voorstellingen zijn echter de Ideeën: zoals hiervoor aangestipt is, zijn de Ideeën de 

directe objectivatie van de wil, en op die manier onmiddellijker dan de intuïtieve voorstellingen die 

vallen onder de wet van de toereikende grond. Kennis van de idee (die tot stand komt bij de kunst) 

is tweeledig: het is transcendentale kennis, kennis die voorbij gaat aan het individuele, immanente, 

die ons op een intuïtieve manier ten deel valt. (WWV 1 p 278, § 31) Voor Schopenhauer gebeurt dit 

bij uitstek in de kunst.  

Ideeën behoren voor Schopenhauer tot de aanschouwelijke kennis bij uitstek, waartegenover 

abstracte kennis verbleekt. In het tweede deel van de WWV gaat Schopenhauer uitgebreid in op het 

onderscheid tussen deze twee soorten kennis in het hoofdstuk 7. Daar wordt andermaal duidelijk 

dat de Ideeën niet abstract of discursief zijn. Bart Vandenabeele beargumenteert dat esthetica, door 

de kennisname van de Ideeën, kennis oplevert die veel objectiever is dan de wetenschap.
128

 Het 

‘betere bewustzijn’ die hiervan het gevolg is is zowel negatief, in haar aspect van willoos, als 

positief, in de zin dat ze een objectieve kennis (de Ideeën) aanbiedt.
129

  

Ook bij Plotinus ligt voor de hand dat esthetische kennis superieur is aan wetenschappelijke kennis 

daar waar het inzicht in de ware aard van de wereld betreft. Toegang tot de Ideeënwereld wordt 

verschaft door het intuïtieve intellect, dat geherbergd wordt in het hoogste deel van de ziel. 

Daaronder pas ligt het discursieve intellect. Die kan ons tot het goede gebruik van het intuïtieve 

intellect leiden, maar niet verder. Deze discursieve, abstracte kennis is voor de filosofie een 

inleiding. De ware wijze zal dan ook niet lang stil staan bij het gebruik van dit intellect, maar 

opklimmen naar het schouwen van de Ideeënwereld. Net zoals Schopenhauer spreekt Plotinus over 

deze kennis als ‘schouwen’, het is dus aanschouwelijke kennis. De indruk bestaat dat dit bij 

Plotinus een schouwen naar boven toe is en naar binnen, terwijl dat bij Schopenhauer naar buiten 

is, en naar de wereld zelf. Hierop zullen we later terugkomen: het is een belangrijk onderscheid 

tussen de twee wijsgeren. Doorheen de antieke en middeleeuwse filosofie was het veel evidenter 

om te spreken over intuïtief en abstract dan dat het voor Schopenhauer was. Voor die filosofen die 

een beroep deden op Plato en zijn Ideeën stond het buiten kijf dat de Ideeën iets anders zouden zijn 

dan intuïtief. Sindsdien zijn de filosofische begrippen wat geschoven, en zeker voor Schopenhauer, 
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die in de eeuw na Kant leefde, niet evident om deze begrippen te recupereren. Zowel bij Plotinus 

als Schopenhauer kunnen we echter besluiten dat de Ideeën intuïtief en aanschouwelijk zijn, en dat 

er een belangrijk onderscheid is met discursieve kennis. Beide denkers zagen ook het belang 

hiervan in voor de esthetica: kennis van de Ideeën, begrepen op de manier die we hierboven 

kenmerkten, is esthetische kennis bij uitstek. Maar we lopen opnieuw vooruit. 

Bij beide denkers neemt de notie van ‘Ideeën’ een niet te ontziene plaats in. Hoewel bij Plotinus 

vaak gesproken (vertaald?) wordt met ‘vormen’, lenen beide denkers dit begrip van Plato. Het 

gebruik dat beide filosofen maken van dit begrip maakt daarenboven duidelijk dat ze een 

gelijkaardige notie bedoelen. 1) Voor zowel Schopenhauer als Plotinus zijn de Ideeën au fond een 

vorm van kennis die verschilt van de wereld van de individuen, de materiële wereld, en dragen een 

grotere algemeenheid in zich. 2) Voor beide betrekken de Ideeën nauwe relaties met het 

onderliggende principe van de wereld: ze drukken het uit op de meest directe, onmiddellijke manier 

die er is. 3) De Ideeën zijn ook niet discursief: deze kennis is niet talig of abstract (middellijk) maar 

aanschouwelijk.  

Als tussenbesluit kunnen we aannemen dat beide denkers met ‘Ideeën’ (of ‘vormen’) hetzelfde 

bedoelen. Waarschijnlijker dan niet zijn er ook geschilpunten aan te wijzen; de zestien eeuwen die 

deze denkers scheiden zullen zich hoe dan ook laten gevoelen. Gezien deze paper de klemtoon wil 

leggen op de gelijkenissen tussen beide denkers zullen we hierop niet verder ingaan en een stap 

verder gaan in de vergelijking. Bovendien komt dit een vergelijking in de esthetica van pas. We 

besloten al eerder dat beide denkers, naast een negatief karakter, ook een positief en cognitief 

karakter van de esthetica deelden. Het is nu duidelijk dat hiermee de kennis van de Ideeën bedoeld 

wordt. Beide filosofen geven (los van elkaar) een gelijkaardig antwoord op Plato’s afwijzing van 

de esthetica. Dit esthetische antwoord is, naast het negatieve programma, ook gelijkaardig met 

betrekking tot het positieve, cognitieve aspect: bij beide denkers dringt de esthetische ervaring door 

tot de hogere realiteit, tot de kennis van de Ideeën.  

*** 

Bij Schopenhauer ligt schoonheid in de manier waarop de Ideeën tot ons komen, en niet in de 

eerste plaats in de Ideeën zelf. Plotinus lijkt een mening te zijn toegedaan die niet dezelfde is. Bij 

het lezen van zijn Enneaden zal het niemand ontgaan dat schoonheid geplaatst wordt in de Ideeën 

en wat daarvan aan gene zijde is. Voor Plotinus is de schoonheid in de Ideeënwereld, en daarboven, 

bij het Ene, die hij ook ‘het Schone’ noemt. We kunnen zeggen dat Plotinus’ metafysica rond 

schoonheid is gebouwd.  

Bij Schopenhauer draait esthetica rond het verwerven van een bijzondere kennis die we 

‘contemplatie’ kunnen noemen: het willoos kennisnemen van de Ideeën of de wil. Schoonheid is 
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gelegen in de manier waarop we deze kennis deelachtig worden. Dit konden we besluiten uit een 

verwerping van de aesthetic attitude theorie. Schoonheid is een ervaring van buitenaf: iets dringt 

zich aan ons op, iets doet ons opkijken en ons verheffen uit onze wils-bekommernissen. Bij 

Plotinus is alle kennis naar binnen gericht. Ook schoonheid wordt binnenin gevonden. Hiermee 

bedoelt Plotinus dat we ons niet moeten fixeren op de zintuiglijke wereld, maar dat we schoonheid 

zelfs in onszelf kunnen vinden. Vanzelfsprekend horen we hierin een noot van het idealisme. In 

“Over de schoonheid” (I 6) waar Plotinus de pelgrimstocht beschrijft die de estheticus onderneemt, 

wordt duidelijk dat esthetica niet zozeer ligt in een specifiek object van kennis, maar in het zich 

daar naar toe verheffen. Plotinus spreekt van mooie zintuiglijke dingen, over de schoonheid die we 

in onze ziel moeten vinden of bewerkstelligen, tot de schoonheid van de geest waar we ‘alle 

vormen in hun schoonheid leren kennen’.  

Hier leren we schoonheid kennen als een dynamisch begrip. Inderdaad, schoonheid schittert bij 

Plotinus uit zoveel dingen dat het gevaar op bagatelliseren niet veraf lijkt. Het staat echter buiten 

kijf waarvoor Plotinus schoonheid bedoelt: het gidsende licht van het Ene, zijn agent in alle dingen. 

Door de stralen van de schoonheid hangen de hypostasen aan elkaar, schoonheid is zowel het 

overvloeien van de hypostasen als het terugkeren vanaf de emanaties naar het ultieme vaste 

middelpunt in de kosmos.  Dat Plotinus in iedere facet van zijn filosofie schoonheid verwerkt is net 

een bewijs voor de bindende eenheid ervan. 

2.4 Besluiten 

A. Cognitivistische esthetica 

Beide filosofen huldigen een cognitivistische esthetica. De kennis van de Ideeën is bij beide de 

platoonse leidraad doorheen de esthetica. De argumenten die aangehaald werden wijzen er verder 

op dat deze bij beide grote overeenkomsten vertoont. Bij Schopenhauer is deze esthetische cognitie 

het duidelijkst ‘speciaal’ en uniek: dit uit zich nog niet zo duidelijk bij Plotinus. In dit cognitivisme 

staat bijvoorbeeld centraal hoe we deze kennis, dit inzicht verwerven: bij de esthetica komen we tot 

de kennis van de Ideeën, die van een andere orde zijn dan de individuele zaken in de zintuiglijke 

wereld. Deze kennis wordt ons niet discursief of abstract deelachtig, en ook niet met een 

algemeenheid zoals de wetenschap. We leren deze Ideeën doordat ze zichzelf tonen in het 

zintuiglijke. Aan de hand van het individuele leren we het algemene kennen. In tegenstelling tot bij 

Plotinus maakt Schopenhauer een bijzonder helder onderscheid tussen wetenschap en kunst. Deze 

eerste is de abstracte kennis van de wet van de toereikende grond, en bezit dan ook maar een 

beperkte algemeenheid, terwijl deze tweede veel algemener is van aard.   

De belangrijkste stelling van deze thesis, de overeenkomst in de esthetica van Schopenhauer en 

Plotinus, konden we bewijzen door te wijzen op de unieke theorie van de wil en de materie. Dit 
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kadert in het besef dat het in deze esthetica draait om de manier waarop de Ideeën gekend werden. 

Zonder een rechtstreekse vergelijking te maken tussen de Ideeën bij Plotinus en Schopenhauer zijn 

we er hopelijk in geslaagd de neoplatoonse en de schopenhaueriaans esthetica nauwer te verbinden.   

Tussen het hopeloze platoonse mimesisidee waarin de kunst niets meer kan zijn dan de imitatie van 

de werkelijkheid en de theorie die kunst autonoom en for it’s own sake isoleert, staat de esthetica 

van Schopenhauer en Plotinus. Gezien ook Schopenhauer een herinterpretatie pleegt van de 

platoonse esthetica, die zoals we aangetoond hebben kenmerken deelt met die van Plotinus, kunnen 

we deze theorie ‘neoplatoons’ noemen, of ‘nieuw-platoons’. Hiermee bedoelen we niet uitsluitend 

– zeker in het geval van Schopenhauer – de filosofie gebaseerd op de geschriften van Plotinus. Het 

woord kan gebruikt worden in een bredere betekenis: hier stellen we voor om ze te gebruiken voor 

een filosofie die platoons is qua origine en voor een belangrijk deel van de metafysica, maar een 

esthetische theorie – dwz een niet-dualistische theorie van de werkelijkheid waarin waarde de 

gehele gelaagdheid doordringt (en dus ook het lichamelijke) – toelaat. Deze ‘esthetica’ laat toe om 

kunst te interpreteren op een manier die niet reducerend is. Ze kan kunst kritisch beschouwen 

zonder haar in een sociaal of politiek of ethisch kader te dwingen. Hoewel deze kaders hun nut 

kunnen bewijzen als interpretatieschemata, als methodes waardoor we door de contextualisatie 

correctere informatie kunnen krijgen, moeten we ze niet gebruiken als basistheorie om een 

kunstwerk te ‘verklaren’. Door de esthetica in te schakelen kunnen we op zoek gaan naar de 

oorzaak, de reden en de beschrijving van de werking van het kunstwerk. Op deze manier laten we 

het kunstwerk wat het is, terwijl we toch zijn wereld doorgronden. Aan de andere hand kunnen we 

de esthetica gebruiken om een beeld te vormen van de werkelijkheid en onze positie daarin. We 

kunnen de esthetica inschakelen om een wereldbeeld te creëren, net zoals Schopenhauer en 

Plotinus deden.  

B. Het Ene en de wil 

De vergelijking van Schopenhauer en Plotinus kan tot de intuïtieve stelling leiden dat de wil en het 

Ene wel eens een gelijkaardige rol zouden vervullen en waarschijnlijk wel de basis zouden zijn van 

een vergelijking. Bij beide zijn ze immers het onderliggende, quasi-onbereikbaar principe van de 

werkelijkheid. Er is immers bij Schopenhauer ruimte om te beweren dat de esthetische ervaring kan 

leiden tot een besef van de eenheid van de wereld.
130

 Op dit punt gekomen is die intuïtieve 

hyposthese door nadere studie hopelijk weerlegd. De beslagen stelling dat de filosofie van beiden is 

géén monisme is, maar een platoons dualisme dat genuanceerd een onderscheid maakt tussen de 

verschillende manieren waarop de kosmos, zintuiglijk en intelligibel, is opgebouwd, verklaart 

waarom de vergelijking intuïtief op zijn kop overkomt.  
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De dynamiek van het ene en haar emanaties komt duidelijk tot uiting in V 2, een kort traktaat die 

we al eerder citeerden. Daarin betoogt Plotinus dat het Ene alles is op een niet mis te verstane 

dynamische manier, maar toch ook zichzelf blijft. “Het Ene is alle dingen en niet één (van die 

dingen). Als oorsprong van alle dingen is het niet (gewoon) alle dingen, het is alle dingen op die 

wijze (van het Ene); want daar zijn ze bij wijze van spreken binnen geijld; of liever, ze zijn er nog 

niet, maar ze zullen er zijn.” Iets verder: “En al die dingen zijn dat Ene en ook weer niet dat Ene. 

Ze zijn dat ene, omdat ze eruit voortkomen en niet dat ene, omdat hij (dat Ene) op zichzelf blijft 

wanneer hij daaraan het aanzijn schenkt.” Het waren misschien deze schijnbaar vocabulariumarme 

zinnen van Plotinus die Schopenhauer tegen de borst stootten bij zijn getuigenis in de Parerga. Ze 

zijn in elk geval exemplarisch voor de bijzondere stijl van Plotinus. De verbluffende redundantie en 

herhaling van de woorden ‘Ene’, ‘dingen’ en ‘zijn’ trekken de aandacht naar de syntax, waarin de 

inhoud tot uiting komt.
131

 Op deze manier wijst Plotinus zowel inhoudelijk als formeel naar de 

dynamiek die het ene kenmerkt. Vooral de laatste zin is zeer tekenend. In wat we hiervoor 

betoogden hebben we de aandacht gevestigd op het aspect van het Ene als ‘alle dingen bij elkaar’ 

of als oorsprong van al deze dingen. Voor de moderne geest is dit eenvoudiger te begrijpen dan 

mystiek-theologische of zelfs occulte interpretaties. Plotinus laat zich in deze laatste zin echter niet 

verkeerd begrijpen: het Ene blijft ook op zichzelf bestaan.
132

 Het is in deze laatste zin dat Plotinus 

zich onderscheidt: we komen op een onreduceerbaar punt van het Ene. Het is het punt waarvan we 

kunnen zeggen dat het Ene gepresenteerd word als ‘god’. Een interpretatie die dit aspect van het 

Ene wil weggoochelen of reduceren tot iets verschillends, doet onrecht aan Plotinus’ Enneaden en 

verliest iedere credibiliteit. Het ligt dan ook niet in de lijn van dit onderzoek om zo te handelen. We 

moeten het Ene nemen zoals Plotinus het aanbiedt. Volgens mij hebben we op dit punt dan ook te 

maken met een irreducibele kloof tussen Schopenhauer en Plotinus. 

C. Algemene besluiten 

De besluiten die we getrokken hebben met betrekking tot Plotinus en Schopenhauer wezen op een 

verband in hun esthetica.  Zonder het daarbij te laten kunnen we deze besluiten ook interpreteren 

als een min of meer systematische esthetische theorie, die op zichzelf kan staan los van 

Schopenhauers en Plotinus’ esthetica. In feite bestaat dit verband niet buiten deze paper, maar haar 

besluiten en overtuigingen zijn niet uit de lucht gegrepen. Enige graad van relativering is dus 

gepast, de vergelijking tussen Schopenhauer en Plotinus snijdt niet meer hout dan deze esthetica. 

Schopenhauer en Plotinus onderwerpen aan een vergelijkende esthetica blijkt niettemin een 

interessante verheldering ervan. De vergelijking beoefenen toont een aantal belangrijke en 
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kenmerkende criteria van deze esthetica. Het materiebegrip bij Plotinus, dat we herhaald zagen bij 

Schopenhauers' wil, is een voorbeeld van deze esthetica. Het wijst op een belangrijke negatieve 

oriëntatie. Door haar unieke kenmerken te erkennen vermijden we ook een eenvoudig dualisme 

waarbij alle zintuiglijkheid aan de oorsprong van het kwade ligt. Dit maakt ook ruimte voor een 

belangrijke positieve oriëntatie van de esthetica. Deze is uitgesproken cognitivistisch bij beide 

esthetici, en misschien wel de meest voor de hand liggende vergelijking.  

De esthetische theorie wordt ook gekenmerkt door een platonisme dat zowel Plotinus als 

Schopenhauer vanzelfsprekend niet onder stoelen of banken steken. Dit platonisme is echter niet 

langer Plato's filosofie, maar daar slechts een verre afstammeling van. Het is het platonisme in de 

brede zin opgevat. Niettemin kenmerkt het ex absurdum de esthetica van Plotinus en 

Schopenhauer. We zagen dat de weerlegging van Plato's esthetica bij Schopenhauer en Plotinus 

overeenkomsten vertoont. Deze overeenkomsten hebben te maken met de negatieve aspecten van 

de zintuiglijke esthetica (die voor Plato onmogelijk of onwenselijk was) en de positieve aspecten 

(het idealisme en de rol van het cognitivisme en de Ideeën). Doordat deze twee aspecten tevens 

belangrijke kenmerken zijn in de esthetica van beide filosofen, kunnen ze gebruikt worden voor 

een vergelijking tussen deze twee te beargumenteren.  
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HOOFDSTUK 4: DE KUNSTWERKEN VAN YVES KLEIN ALS VOORBEELD  

De vergelijking zoals we die hierboven hebben waargenomen is geen biografische of historische 

vergelijking. Zoals we aangetoond hebben was Schopenhauer vermoedelijk niet meer dan 

voorbijgaand bekend met het werk van Plotinus, en hoewel hij dit verwerkt, is het onwaarschijnlijk 

dat hij een diepgaande neoplatoonse invloed heeft ondergaan. Toch konden we de vergelijking 

benutten om in de eerste plaats Schopenhauers esthetica (waarvan de genesis in het platonisme ligt) 

vollediger te begrijpen. Zo hebben we geantwoord op het vermoeden van Janaway dat het 

platonisme en het kantianisme in Schopenhauers wereldbeeld onverzoenbaar zijn. We toonden aan 

de hand van wat we over Plotinus besloten dat we Schopenhauers platonisme niet moeten lezen als 

een platonisme rechtstreeks geërfd van Plato maar als een neoplatonisme in de geest. Op zijn beurt 

kunnen we Plotinus’ eigen filosofie beter leren begrijpen door deze vergelijking met Schopenhauer. 

Immers, Schopenhauers fusie van het platonisme en de kantiaanse inzichten – wanneer we de 

vergelijking met terugwerkende kracht toepassen – biedt een interessant en modern perspectief op 

het neoplatonisme, en laat zien in hoeverre ook deze oude filosofie nog interessant kan zijn voor 

latere dagen.  

Toch moeten we nog aantonen dat ook Schopenhauer, die leefde in de negentiende eeuw, een 

plaats kan krijgen in de hedendaagse kunstfilosofie en esthetica. Deze is immers in grote mate 

verschillend van het systeemdenken dat we tot nu toe zijn tegengekomen. Ook in de kunst hebben 

zich ingrijpende veranderingen voorgedaan (echter niet onoverkoombaarder of ingrijpender dan die 

van zestien eeuwen voorheen). Om de hedendaagse relevantie van deze twee denkers en de 

vergelijking tussen hen aan te tonen kunnen we wijzen op een aantal parallellen die lopen naar 

moderne kunstwerken en filosofieën.  

Gezien de vergelijking tussen Schopenhauer en Plotinus niet gebaseerd is op een exclusief 

biografisch verband, moeten we deze unieke esthetische positie niet beperken tot twee filosofen. 

De gedeelde erfenis van Plato die beide filosofen delen en die het uitgangspunt was van deze thesis 

had dan ook niet het oogmerk om een gedachtengang tussen Schopenhauer en Plotinus bloot te 

leggen, laat staan dat er sprake zou zijn van een gedeelde school. De inzichten die we bekomen zijn 

door deze vergelijking kunnen we overdragen naar andere onderwerpen. De esthetische basis 

waarop deze vergelijking tot stand kan komen, en die we herhaaldelijk ‘neoplatonistisch’ hebben 

genoemd kunnen ook gebruikt worden als interpretatiekader voor andere filosofen en zelfs 

kunstenaars. Doordat hieronder zich ook moderne kunst en filosofie bevinden, komen we een stap 

dichter bij de hedendaagse relevantie.  

 



100 

  

Deze vergelijking is geen historisch unicum. Ze is niet gebaseerd op een originele eigenschap die 

Schopenhauer en Plotinus om welke reden dan ook delen, een eigenschap die uniek aan hun 

filosofie zou zijn. De vergelijking die we hierboven geschetst hebben is eerder gebaseerd op een 

parallel qua aandachtspunten, methodes en basisovertuigingen en grondstellingen van de 

metafysica en de esthetica. Hierdoor waren de besluiten meer toegespitst op de esthetica dan op de 

twee individuele denkers. Daardoor kunnen we het onderzoek veralgemenen naar andere 

filosofieën. Hierdoor kunnen we niet alleen de vergelijking wat meer credibiliteit geven (het gaat 

immers niet over een historisch verband) maar kunnen we ook de voorgestelde esthetica wat beter 

in het licht brengen. 

Het profiel van een filosoof als Wittgenstein, die geïnspireerd was door Schopenhauer maar zich 

ook bezighield met mystiek op het vlak van esthetica en ethiek, wijst erop dat ook hij misschien (in 

zijn weinige werken waarin hij het heeft over esthetica) een bijdrage kan leveren aan deze 

esthetica. Indachtig dat hij één van de eersten was waarbij het belang van taal benadrukt werd, kan 

ook de brug geslaan worden naar deze gebieden van filosofie. Vooral met betrekking tot moderne 

kunst en kunstvormen buiten beeldende kunst is taalfilosofie een belangrijke bondgenoot van de 

esthetica. Ook de relatie met de esthetica van Kant (zoals die aan bod komt in de kritiek van het 

oordeelsvermogen), die volledig onbelicht is geweest in deze paper, zou vruchtbaar onderzoek 

opleveren. Ook aan de andere zijde kunnen we de historische lijn doortrekken. Een onderzoek van 

de middeleeuwse esthetische gevoeligheden en de rol van het platonisme zou interessante 

resultaten op kunnen leveren, zeker wanneer we op zoek gaan naar de rol van de neoplatoonse 

kritiek op Plato en zijn leer van emanatie en materie. De filosofie van Augustinus, met zijn 

ambigue relatie ten opzichte van het platonisme en de esthetica kan hierbij een startpunt vormen. 

De nieuwe golf van neoplatonisme in de renaissance en haar dialectiek met de kunst kan ook een 

onderzoeksdomein voor de esthetica vormen, bijvoorbeeld bij Michelangelo of het maniërisme, 

bijvoorbeeld bij El Greco.
133

 We zouden ook nog kunnen wijzen op het belang van het 

neoplatonisme in de Islam en haar kunststromingen (waarvan één van de fameuze dogma’s het 

verbod op mimesis van de menselijke en goddelijke wezen is) en het ascetische mysticisme om een 

ander verband met Schopenhauer te leggen. Toch is het niet de bedoeling om volledig te zijn, 

slechts om te wijzen op de verwantschap die er kan bestaan.  

In feite kunnen we dit ganse essay beschouwen als bespiegelingen over de platoonse esthetica: dit 

is wat Schopenhauer en Plotinus doen, en het is ook hoe we onze esthetische besluiten kunnen 

omschrijven. Het is dan ook passend dat we een kunstenaar bespreken waarbij we opnieuw deze 

verbinding kunnen benadrukken. Hoewel het platonisme (of neoplatonisme of Schopenhauers 
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esthetica) ons heel wat kan leren over het gros van de hedendaagse kunstenaars, is het nooit zo 

nuttig geweest als in de conceptuele kunst enerzijds en het minimalisme van Yves Klein anderzijds.  

1. De kunst van Yves Klein 

De kunst van Yves Klein is gekozen als voorbeeld omwille van haar onwaarschijnlijkheid. De 

toepasbaarheid van de stellingen die de vergelijking oplevert kunnen we toetsen aan zoveel 

kunstenaars. Kunstenaars als Michelangelo of El Greco zijn voor de hand liggende voorbeelden 

omwille van hun kennis van het neoplatonisme. Maar Yves Klein, wiens kunst moeilijk te plaatsen 

is, is een uitdaging. Net zoals Plotinus en Schopenhauer deelt hij met hen geen directe invloed of 

inspiratie, maar de esthetica die we geschetst hebben hiervoor is ook bij hem herkenbaar. Ten 

eerste toont het de toepasbaarheid aan van de vergelijking en de esthetica van hierboven, want 

Yves Klein is natuurlijk een kunstenaar. Ten tweede is hij een niet-figuratief kunstenaar. Door stil 

te staan bij de herkenbaarheid van de platonische esthetica van Plotinus en Schopenhauer (waarbij 

de schouwing van de Ideeën zoals gezegd één van de opvallendste thema’s is) onderwerpen we dit 

platonisme aan bespiegelingen die haar relevantie kunnen aantonen in een periode van moderne 

kunst aan de hand van een erg weinig voor de hand liggend voorbeeld. Ten derde ontwikkelen we 

op deze manier misschien een interessante methode om verschillende (en uiteenlopende) 

kunstwerken en kunstenaars te bestuderen.  

In de korte loopbaan van Yves Klein kunnen we een aantal verschillende periodes herkennen. De 

bekendste daarvan is de ‘blauwe periode’ waarin hij zich toelegde op zijn beroemde doeken in 

‘International Klein Blue’ (IKB). Dit waren doeken in variabele harmonieuze afmetingen die in een 

overweldigend en erg specifiek blauw geverfd waren.
134

 Dit IKB had hij leren kennen door de pure, 

onbewerkte pigmenten bij de groothandel. Na wat geëxperimenteer slaagde Klein erin deze kleur in 

onverdunde kracht weer te geven.
135

 Van deze monochrome doeken maakte Klein er meer dan 

tweehonderd. De doeken hadden vaak afgeronde randen en werden op staafjes enkele centimeter 

van de museumwand aangebracht, en werden nooit omkaderd.
136

 
137

 Zo leken de doeken zwevende 

blokken IKB. Soms voegde Klein objecten doe aan de doeken, zoals sponzen gedrenkt in zijn 

blauw, maar vaak waren de doeken een uniform veld IKB.
138

 
139

 Andere ‘monochromen’ die Yves 

Klein maakte waren magentarood of van bladgoud. Deze drie kleuren kwamen samen terug in zijn 

‘triptieken’. Omtrent deze tijd (1958) hield Yves Klein in Parijs ook zijn periodebepalende 

tentoonstelling ‘le Vide’ waarin de toeschouwers niets anders te zien kregen dan witgeschilderde 

galerijwanden en lege piëdestals. In een latere periode hield Klein wat hij ‘antropometrische’ 
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experimenten noemde. In deze kunstwerken poogde hij de afdruk te nemen van het menselijke 

lichaam van zijn modellen, door hen als ‘levende penselen’ te gebruiken om IKB aan te brengen op 

grote doeken, of door geschilderde afdrukken te nemen in gips van hun lichaam of gezicht. In zijn 

laatste en meest spectaculaire periode poogde Klein de elementen en de natuurfenomenen zelf vast 

te leggen op zijn doeken. Hiervoor schilderde hij met vlammenwerpers, stelde hij steekvlammen 

ten toon of liet hij pasgeschilderde doeken urenlang over aan weer en wind.  

Klein is geen figuratieve kunstenaar, maar evenmin is hij abstract. Zijn werken zijn daarin niet 

eenvoudig te karakteriseren. Van het action painting (het abstracte expressionisme) wil hij zich 

nadrukkelijk distantiëren.
140

 Zijn werken worden ook nog niet beschouwd als conceptuele kunst: 

daarvoor is het kunstobject zelf bij Klein nog te belangrijk. De enige categorisering waarin zijn 

kunst zich eenvoudig laat vallen is deze die hij zelf uitvond: samen met een aantal collega’s en 

geestesverwanten richtte hij de school ‘nouveau réalistes’. Ondanks zijn extreme minimalisme en 

conceptualisme hield hij deze titel steeds hoog in eer. Het is moeilijk te zien hoe deze kunstenaar 

als illustratie genomen kan worden van het platonisme van Schopenhauer en Plotinus. Enkele van 

zijn antropometrische werken staan op het eerste gezicht zelfs haaks op wat we van Plotinus’ 

esthetica weten. Ook zijn ‘realisme’ lijkt wars van die filosofen die Plato bekritiseerden met zijn 

opvatting dat een kopie van de wereld een gevaarlijke misleiding was. Ook in de metafysica van 

Plotinus en Schopenhauer, het idealisme, is weinig ‘realisme’  zoals Klein het lijkt te bedoelen te 

vinden.  

Klein was echter geen onbedreven filosoof. Onder zijn andere interesses naast kunst waren heel 

wat mystieke filosofieën. Hijzelf was enthousiast lid van de Ridders van Sint-Sebastiaan en een 

Rozenkruiser, en vulde zijn kunstarbeid aan met spirituele en esthetische reflecties. Op het einde 

van zijn loopbaan, enkele maanden voor zijn voortijdige overlijden, stelde hij het ‘chelsea hotel 

manifest’ op.
 141

 Het manifest is gericht op de kunstwereld, maar het kan ook dienen als finale 

reflecties over zijn carrière als kunstenaar en zijn werken. Hoewel Klein als een enigmatisch en 

eigenzinnig kunstenaar naar voor komt, en dit manifest veraf staat van de kunstfilosofische traditie, 

kunnen we inhoudelijk wel een aantal dingen afleiden. 

*** 

Het belang van de blauwe monochromen wordt adequaat benadrukt door Ledeur: 'C'est à travers le 

bleu, un pigment de nature industrielle que dès 1957, il matérialisera l'aboutissement de sa quête 
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sur le vide, le néant, l'absolu.'
142

 Ledeur heeft het bij het rechte eind, maar we moeten ervoor 

hoeden de termen die hij vernoemt nauwkeurig te differentiëren, zeker wanneer het de bedoeling is 

om Kleins ondernemingen en ideeën filosofisch door te lichten. Daarom moeten we opmerken dat 

Klein een onderscheid maakte tussen de leegte, het niets en het absolute. Het niets is de 

eenvoudigste term: voor Klein is er geen ‘niets’.
143

 Daarvan verschillend is de leegte: de leegte is 

hetgeen nog niet gevuld is door afbeeldingen en ideeën. De leegte is hetgeen Klein dat in zijn 

meeste werken thematiseert. Het is de mogelijkheid van de kunst, wat we kunnen noemen ‘de 

figuratieve a priori’. Om de vergelijking met Schopenhauer en Plotinus te maken, die zelf 

verbonden zijn door het begrip materie en ding op zichzelf, is dit de interessantste term. Het 

absolute is het immateriële, het is het hoogste doel van de kunst. Dit is hetgeen wat de beste kunst 

volgens Yves Klein probeert te bereiken, en waarvan hij de mogelijkheid probeert bloot te leggen.  

Yves Klein is een kunstenaar van de paradox.
144

 Door de kleur, kwintessens van zichtbaarheid, zo 

sterk uit te puren, trekt hij de aandacht naar het onzichtbare, het immateriële.
145

 De monochromen, 

door hun overweldigende singulariteit, impliceren als het ware iets meer, iets wat voorbij de 

zichtbaarheid ligt. Hoe komt dit? Doordat het kleur zo afgezonderd is, en het op zich staat, is het op 

zichzelf genoeg. Waar een picturaal kunstwerk faalt, slaagt de autonomie van één kleur. In zijn 

Chelsea Hotel Manifest legt de kunstenaar uit: «parce que tout travail de création, sans tenir compte 

de sa position cosmique, est la représentation d'une pure phénoménologie – tout ce qui est 

phénomène se manifeste de lui-même.»
146

 Geparafraseerd: omdat iedere kunst, zonder rekening te 

houden met wat het is, slechts een representatie is van pure fenomenen – fenomenen daarentegen 

zijn op zichzelf genoeg. En ook kunst: dat is geworteld in de fenomenen. Dit blauw, deze 

minimalistische geste, is Kleins antwoord op wat kunst is: het overwinnen van le vide, de leegte. 

Dit doet hij niet door figurativiteit of abstractie want dit is een vertroebeling van de leegte enerzijds 

en van de fenomenen anderzijds. Door zijn monochromen nadert hij zo dicht mogelijk. '[…] Je 

n'éprouvais nullement ce vertige ressenti par tous mes prédécesseurs quand ils se sont trouvés face 

a face avec le vide absolu qui est tout naturellement le véritable espace pictural.'
147

 Klein 

radicaliseert het realisme, en het immateriële welt eruit op. Doordat dit kleur op zichzelf genoeg is, 

toont het dat het net niet genoeg is. Altijd wordt iets meer geïmpliceerd. Hierin toont zich wat kunst 

werkelijk is, waarom het zo’n impact kan hebben. 

Deze paradox toont zich ook in zijn ‘realistische’ werken, waarin natuurfenomenen en elementen 

een belangrijke plaats krijgen, of in zijn IKB-geschilderde bustes en afgietsels. Hoewel deze laatste 
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Plato’s dubbele mimesis lijken te bevestigen en daardoor anti-kunst lijken, moeten we dit met de 

paradoxaliteit van de kunstenaar begrijpen. Zo zijn ook zijn antropometrische doeken: in plaats van 

modellen te gebruiken om af te beelden (dubbele mimesis) gebruikt hij hen als instrument voor hun 

eigen ‘afbeelding’. Op deze manier klapt de afbeelding samen: er is geen dubbele mimesis en klein 

wijst erop dat zelfs in mimetisch realisme deze opvatting weinig steek houdt: het kunstwerk 

behoudt zijn autonomie. In essentie ligt dit in dezelfde lijn als zijn pogingen om het vuur te 

gebruiken om vuur ‘af te beelden’ op een doek. Klein radicaliseert het realisme en toont 

(onbewust?) de absurditeit van Plato’s opvatting. Daardoor toont zich al een ‘neoplatoonse’ 

overtuiging, en een meningsverschil met Plato. 

De spreuk ‘lang leve het immateriële!’
148

 figureert op een belangrijke plaats in zijn gedachtengoed. 

Klein probeert ons te tonen dat kunst geen leegte kan afbeelden, enkel wat daar (minimaal) is aan 

tegengesteld. Kunst is minimaal de ‘sensibilité picturale’, ons vermogen voor het esthetische, het 

‘veld’ van de kunst, zeg maar. Niet voor niets viert Klein het ‘immateriële’.  

*** 

Yves Klein was wellicht bekend met Plotinus – zeker met de gnostici. Toch kunnen we hoogstens 

spreken van een impliciete inspiratie. De esthetica van Schopenhauer en Plotinus kan licht werpen 

op zijn oeuvre. Kleins werk getuigt van een cerebrale inslag waarin mysticisme geen vreemde 

vogel was. Niet voor niets was Klein lid van mystieke bewegingen en poogde hij met manifesten, 

tentoonstellingen en kunstwerken een erg specifieke wereldbeschouwing aan de man te brengen.
149

 

Bovendien kan deze toepassing ook in de andere richting werken en fungeren als een illustratie van 

de esthetische vergelijking tussen Schopenhauer en Plotinus. 

Opmerkelijk is dat Klein zichzelf betitelde als een ‘nouveau réaliste’. Hoe moeten we dit in een 

platonische context begrijpen? Hoewel zijn ‘realisme’ vooral herkenbaar is in zijn latere 

kunstwerken, waarin hij de ‘afdruk’ van fenomenen zoals regen of vuur probeert weer te geven, en 

zijn antropometrieën, waarin de afdruk van het lichaam centraal staat, kunnen we een gedachtegang 

ontdekken die we kunnen toepassen op al zijn kunstwerken, ook de intrigerende monochromen. 

Het is een opmerkelijke titel voor iemand die stelde dat de vogels uit de hemel geëlimineerd 

zouden moeten zijn om haar blauwheid uit te puren. Als dit de consequentie is van de realistische 

stelling dat de monochromen de representatie zijn van de hemel, betreft het toch een erg bijzonder 

realisme.  

Deze ambiguïteit tekent ook Kleins muziekstukken. In deze werd een aanhoudende noot 

gedirigeerd die gevolgd werd door een lange stilte, of dirigeerde Klein een leeg orkest. Volgens 
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Schopenhauer was muziek een directe representatie van de wil; is dit wat Klein aantoont? Voor 

Schopenhauer kwamen er immers geen Ideeën te pas bij muziek, die ‘direct’ refereerde aan de wil. 

(hij had weinig liefde voor representatieve muziek, misschien het equivalent van figuratieve 

kunst?) Toont Klein misschien de absurditeit aan van de stelling van de dubbele mimesis op het 

vlak van beeldende kunst door haar expliciet te vergelijken aan de muziek, waarin niemand dit zal 

beweren? De monochromen delen in ieder geval opvallende kenmerken met de aanhoudende noten 

in zijn muziekstukken, en de ‘beeldende’ tentoonstelling ‘le Vide’ lijkt op het dirigeren van een 

leeg orkest. Net zoals John Cage toont Klein aan dat geen geluid geen muziek is, maar dat daarvoor 

wel altijd ruimte is. Als de analogie met beeldende kunst stand houdt kunnen we misschien zelfs 

spreken van een ‘sensibilité musicale’ – een omschrijving die erg dicht bij Schopenhauers 

emotionele muziekdefinitie komt. Gesteld dat Klein de ‘sensibilité picturale’ niet opvult maar 

slechts toont (door een reductio ad absurdum) en zijn opvatting in rekening gebracht dat 

uitgerekend iemand als Delacroix hiervan de meester was, lijkt deze stelling te onderschrijven.
150

 

Iedere kunstenaar doet zijn of haar best om deze leegte te overwinnen, en iedere esthetische 

ervaring is een besef dat er zelfs in de materiële wereld meer is dan deze leegte. Esthetica gaat 

immers altijd over ervaring, empirische ervaring zelfs. Ook ‘wetenschappelijke’ of alledaagse 

kennis (voorstellingen bij Schopenhauer, objecten bij Kant) is een overwinning van deze leegte, 

maar esthetica is zingeving en dus filosofie, en toont dat er zelfs net iets meer is in de zintuiglijke 

wereld (de religieuze Plotinus). Met andere woorden: toont dat er waarde te vinden is in deze 

materiële wereld (de atheïstische Schopenhauer). Zo komen we tot de relevantie van de 

vergelijking tussen Schopenhauer en Plotinus: wat hebben deze Ideeën, deze cognitivisitische 

esthetica, nu concreet van doen in de moderne filosofie of kunst?  

*** 

A. Plotiniaanse interpretatie 

De neoplatoonse interpretatie is waarschijnlijk het meest trouw aan de kern van Kleins oeuvre. 

Yve-Alain Bois beweert dat Klein op zijn minst indirect beïnvloed was door Plotinus.
151

 Gezien 

zijn omgang met de mystiek is dit erg waarschijnlijk. Toch verkoos Klein een andere weg dan 

Plotinus om zijn mystiek te beoefenen: de kunst. Niettemin zijn er duidelijke parallellen. 

Voor Klein is het doel van iedere kunst het immateriële. Om de verbinding met het neoplatoonse 

begrip te maken is niet veel fantasie nodig. Voor Klein bestond er een duidelijk onderscheid tussen 

het immateriële en het lege. Hoewel hij experimenteerde met het niets en de leegte, draaide de zaak 

bij Klein fundamenteel om het immateriële. De leegte wordt voor Klein opgevuld door de 
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‘sensibilité picturale de l’immateriel’, die zoals hij aangeeft een picturale kwaliteit is. Het is deze 

kwaliteit die Delacroix, een figuratieve kunstenaar, als de essentie van de kunst beschouwde. Klein 

beschouwde zich als de volgende stap in de ontwikkeling van de kunst: het figuratieve is in zijn 

werken afwezig. Het mystieke schuilt er bij hem in dat deze sensibiliteit het best tot uiting komt 

wanneer we plaats maken voor de leegte: de ‘zones de sensibilité picturale’.  

Hoewel dit avantgardisme op zichzelf natuurlijk afwezig is bij Plotinus, zien we waar Klein 

vandaan komt. De ‘sensibilité picturale de l’immateriel’ is niet alleen picturaal, maar ook 

immaterieel. ‘De leegte’, die daartegenover staat, is het materiele, voor Plotinus de materie. De 

progressieve leer van de materie als beroofd-zijn herkennen we in Kleins opvatting van de leegte: 

van iedere figuur en vorm beroofd. De monochromen kunnen we zeker op deze manier 

interpreteren: in tegenstelling tot de tentoonstelling ‘le vide’ waar de ‘toeschouwer’ met een kater 

maar zeker geen esthetische ervaring af kwam, vult de aanblik van de monochromen de 

toeschouwer met een respectvolle bewondering: door het minimalisme van de éne pure kleur 

(eerder dan spirituele kwaliteiten van het IKB) wordt de leegte overwonnen en is er plaats gemaakt 

voor het immateriele (=zone de sensibilité picturale de l’immateriel). Hieraan gepaard kunnen we 

ook Kleins voorliefde voor bladgoud verklaren: hoewel de waarde hiervan geenszins immaterieel 

is, gaat het hier om een stoffelijke waarde (de waarde van goud wordt bijvoorbeeld afgemeten aan 

het gewicht of aan de zuiverheid van de legering). Het gaat hier echter niet om ‘materie’ in de 

neoplatoonse zin, maar om stof. Door het goud (om haar stoffelijke waarde) en kleur (om haar 

zintuiglijke waarde) te gebruiken benadrukt Klein de laagste emanaties van het immateriële. Hierop 

is zijn minimalisme en zijn realisme gebaseerd. 

Een tegenwerping is hier dat Klein er niet in kan slagen om de plotiniaanse materie weer te geven: 

die is immers kwaliteitsloos. Toch gaat Klein zo ver als hij kan: door de leegte tentoon te stellen 

(en zelfs zones te verkopen) komt hij zo dicht bij de materie als maar mogelijk. Klein verwerpt het 

niets, maar ziet mogelijkheden in het gebruik van de leegte. De beste manier om te omschrijven 

wat Klein hier doet is het te karakteriseren als een ‘reductio ad absurdum’. Zijn experimenten met 

de monochromen en diverse andere kunstvormen (sommigen zelfs geen beeldende kunst meer) 

tonen aan dat Klein niet zomaar een charlatan is, noch dat het gaat om performance art, noch om 

conceptuele kunst, drie epitheta die hij vaak ten onrechte verworven heeft.
152

 

Als we de aandacht vestigen op de andere werken van Klein zien we dat de neoplatoonse 

interpretatie nog aan kracht wint. Zijn pogingen om met levende penselen te werken geven blijk 

van een platonisme waarbij de cerebrale waarde enkel op een neoplatoonse manier ingeschat kan 

worden. Het is de andere kant van de munt van het realisme. Klein betrekt de lichamen van zijn 

modellen zo nauw bij zijn doeken zodat er bijna geen sprake meer is van kunst. Op zijn manier stelt 
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hij de platoonse mimesisleer in vraag. Ook hier wordt onze sensibiliteit geraakt door het 

minimalisme: het gebruik van lichamen en de ellipsis van de kunstenaar  – zij het op een manier die 

niet zo nadrukkelijk zintuiglijk is als de monochromen. De werken waarin Klein zijn doeken 

blootstelt aan extra-artistieke krachten zoals vuur of weer laten zich op eenzelfde manier verklaren. 

Klein danst opnieuw op het dunne koord van het realisme: aan de ene kant stelt hij vlammen 

tentoon, en geen doek, en aan de andere kant poogt hij vuur middenin het doek te steken, net zoals 

een figuratieve kunstenaar die een vlam zou schilderen. Door het realisme letterlijk te nemen 

ontstaat er ruimte voor relativering, zodat we het onderscheid kunnen zien tussen fenomeen en 

kunstwerk.
153

  

Kleins controversiële ‘realisme’ gekoppelt aan zijn bewondering voor de beeldende kunst levert 

een vergelijking op met Plotinus’ herwaardering van de mimesis. Voor Plotinus is een afbeelding 

of beeld geen kwalijke verwijdering, maar een mogelijke participatie aan de Ideeën.
154

 Dit is wat 

Klein op zijn eigen manier wil tonen: hij zet de mimesis als onderwerp centraal in zijn kunst, eerder 

dan als methode. Hierdoor communiceert hij indirect met de beeldende kunst.  

Desondanks deze postmoderne tendenzen houdt Klein er nog andere neoplatoonse thema’s op na. 

De reden waarom hij zich niet inlaat met figuratieve kunst is niet geworteld in verzet ertegen, maar 

in een urgentie om aan te tonen waar het om draait, een punt dat figuratieve, ‘mimetische’ kunst 

vaak uit het oog verliest:  

De 1946 à 1956, mes expériences monochromes effectuées avec d’autres couleurs que le 

bleu ne me firent jamais perdre de vue la vérité fondamentale de notre temps, c’est-à-dire 

que la forme n’est désormais plus une simple valeur linéaire mais une valeur 

d’imprégnation. 
155

 

Klein wil door enkel kleur te gebruiken aantonen dat de vorm meer is dan een spel van lijnen, maar 

dat ze in de eerste plaats een ‘valeur d’impregnation’ is.
156

 Hoe moeten we dit anders begrijpen dan 

op een neoplatoonse manier? De vorm, die de materiele wereld of de kunst impregneert – als ware 

het emanatie – maar buiten haar staat, is geen eigenschap van het kunstwerk. Ze is niet gevangen 

door lijnen of kleuren, maar kan daardoor wel getoond worden, zoals Delacroix’ ‘indéfinissable’ of 

Kleins apicturale monochromen. Ook door zijn andere kunstwerken richt Klein hierop de aandacht. 

Zelfs in zijn meest ‘realistische’ kunstwerken toont Klein dat er altijd meer is dan wat er te zien is 
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(kleur of lijnen). Het leidt ons tot het absolute, gematerialiseerd in deze wereld door de kunst.
157

 Dit 

is de unieke sensibiliteit van de mens, die voorbij de materiële wereld wijst: « Cette sensibilité 

picturale existe au-delà de nous et pourtant elle appartient encore à notre sphère. » Deze passages 

lijken neoplatoonse gedachten te verwoorden. 

De leegte is niet Kleins einddoel, maar eerder zijn middel. Doordat hij haar aantoont, toont hij wat 

de totaliteit van kunst kan zijn. Door de leegte, de materie, te thematiseren, toont Klein wat voor 

Plotinus de eenheid van het daaraan tegengestelde kan zijn, en lijkt hij te wijzen op de mystieke 

theorie van het Ene. Maar in tegenstelling tot de meeste neoplatoonse kunst mijdt hij de materie 

niet, maar zoekt haar op, en toont haar in haar voor ons meest minimale vorm: de zintuiglijkheid. In 

het licht van het voorgaande kunnen we Klein zien als een controversiële kunstenaar die zich niet 

houdt binnen de grenzen van het neoplatonisme, maar daarmee niettemin esthetische opvattingen 

deelt. 

 B. Schopenhaueriaanse interpretatie 

Deze invalshoek is wat minder voor de hand liggend, ten dele doordat er geen argumenten zijn om 

aan te nemen dat Yves Klein bekend en beïnvloed was door het werk van Schopenhauer, in 

tegenstelling tot Plotinus. Belangrijker is echter dat er ook inhoudelijk geen voor de hand liggende 

interpretatie is: het is moeilijk te zien hoe een esthetica van willoos schouwen van de Ideeën 

herkenbaar kan zijn in een niet-figuratief minimalistisch oeuvre. Op het eerste zicht lijkt dit dan 

ook een dood spoor: we moeten niet zomaar klakkeloos Schopenhauer toepassen op deze 

kunstwerken. Dit zou immers ook niet tot bruikbare besluiten leiden. Hierboven hebben we wel al 

de vergelijking gemaakt tussen het idealisme van Plotinus en Schopenhauer. Daarin vinden we de 

aanwijzingen die we nodig hebben.  

Net zoals Schopenhauer is Klein ervan overtuigd dat kunst te maken heeft met de voorstelling. 

Maar in tegenstelling tot de filosoof biedt hij in die voorstelling geen idee aan. Hij probeert met 

zijn kunst eerder de nadruk te leggen op de voorstelling zelf. Soms, zoals de tentoonstelling ‘le 

vide’, is er zelfs helemaal geen voorstelling, maar slechts een leegte waarin de mogelijkheid schuilt 

om een idee te tonen. Dat deze leegte letterlijk de leegte is die een kunstenaar voor zich heeft aan 

het begin van zijn arbeid, maakt Klein in zijn manifest duidelijk. Hijzelf schrikt niet terug van de 

afgrond waar veel kunstenaars voor hem reeds stonden.
158

 Deze vermetelheid niettegenstaande zijn 

er meer parallellen tussen Kleins kunst en picturale kunst dan op het eerste gezicht aangenomen 

kan worden. 
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Toch is Klein ervan overtuigd dat kunst iets te bieden heeft wat buiten het materiële ligt, zoals 

aangestipt is bij de neoplatoonse interpretatie. Hijzelf maakt het echter tot zijn taak om de leegte 

aan te duiden waarin dit proces moet plaatsvinden. Misschien haalde hij hiervoor, net zoals 

Schopenhauer, inspiratie uit boeddhistische ideeën over de leegte die vooraf moet gaan aan de 

willoosheid van de esthetische schouwing? 

Door zijn nadruk op de leegte komt Klein tot het begrip ‘sensibilité picturale’, onze esthetische 

gevoeligheid voor het ‘immateriële’ die ons kan verheffen boven het materiële bestaan. 

La peinture ne me paraissait plus devoir être fonctionnellement reliée au regard lorsque, au 

cours de ma période monochrome bleue de 1957, je pris conscience de ce que j’ai appelé la 

sensibilité picturale. Cette sensibilité picturale existe au-delà de nous et pourtant elle 

appartient encore à notre sphère. Nous ne détenons aucun droit de possession sur la vie 

elle-même. C’est seulement par l’intermédiaire de notre prise de possession de la 

sensibilité que nous pouvons acheter la vie. La sensibilité qui nous permet de poursuivre la 

vie au niveau de ses manifestations matérielles de base, dans les échanges et le troc qui 

sont l’univers de l’espace, de la totalité immense de la nature.  

Hoewel Klein schijnbaar op een metaniveau springt (zoals veel moderne kunst) en het idee dat hij 

uitbeeldt een idee over wat kunst zelf is, doet hij dit aan de hand van niets meer dan de 

aanschouwing. Wat hij duidelijk wil maken wordt ook begrijpbaar zonder de esotherische 

overwegingen van Klein zelf: simpelweg door geabsorbeerd te worden door de doordringende 

kleur worden wij ons bewust van wat Klein wil tonen. Hij toont ons niets meer dan de 

aanschouwing zelf, door ons letterlijk niets meer te tonen dan dat er te zien is. 

Dat Schopenhauer in zijn esthetica veel belang hecht aan de aanschouwing en dat hierin de Ideeën 

zichtbaar zijn, bevestigt ook Cheryl Foster: ‘[…] Schopenhauer underscores the non-conceptual 

genesis not only of art but also of its logical predecessor, original apprehension.’
159

 Conceptueel 

denken, gebruik maken van het abstraherende intellect, is denken dat steeds iets weg laat. 

Daartegenover staat het esthetische aanschouwen, waarbij het aanschouwde in haar geheel 

waargenomen wordt, objectief.
160

 Door monochrome doeken ter aanschouwing te stellen waarin 

alles in het teken staat van de alleenheerschappij van de kleur, van het zien, lijkt Klein dit aspect 

van de esthetica te bevestigen. 

Een aanwijzing die ook behulpzaam kan zijn is Schopenhauers opvatting over muziek en Kleins 

experimenten in dat veld. Inhoudelijk is de verbinding tussen muziek en andere kunstvormen bij 

Schopenhauer niet ver gezocht: bij muziek is de stap van de Ideeën afwezig. Daarom is muziek niet 
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figuratief en speelt ze in op het gemoed als rechtstreekse weergave van de wil. Ook tussen Kleins 

experimenten in de muziek en zijn andere experimenten is formeel en inhoudelijk wel eenvoudig 

de link te leggen. We kunnen zien waarom wat Klein doet voor de muziek eender is aan zijn 

beeldende kunst. Net zoals de monochromen de kleur zelf apodictisch tonen, ‘tonen’ Kleins 

muziekstukken enkel de stilte en het geluid. Over muziek zegt Schopenhauer immers dat ze geen 

Ideeën kan weergeven. Ze kan immers niet figuratief zijn. Doordat Kleins muziekstukken dit niet-

figuratieve ‘tonen’ analogeren aan de schilderkunst, lijkt het alsof Klein Schopenhauers 

muziekfilosofie wil gebruiken bij zijn ‘beeldende’ kunst.  

Een beeld hoeft immers geen afbeelding te zijn. Doordat Klein ook de Ideeën achterwege laat in 

zijn schilderijen en sculpturen ontstaat er ruimte om op een conceptuele manier iets te zeggen over 

kunst. De geste van Kleins kunst doet de toeschouwer nadenken. Deze ideeën komen echter niet tot 

hem via de aanschouwing, zoals Schopenhauer het ziet. Door deze stap weg te laten en beeldende 

kunst net zo te interpreteren als muziek (direct), is Kleins kunst een antwoord op Schopenhauers 

filosofie. Er is een dunne lijn die Klein scheidt van de conceptuele kunst, maar zoals hij zelf 

beweert is zijn kunst niet conceptueel. De aanschouwing van het kunstwerk zelf is daarvoor te 

belangrijk.
161

 

Een ander belangrijk verschil met Schopenhauer betreft wel zijn begrip van het genie in de kunst. 

Klein zweert bij de afstand tussen hemzelf en zijn werk (bv met zijn levende penselen)
162

 en stelt 

zichzelf niet op als een bevoorrecht individu van schouwing en creatie. Klein is natuurlijk niet de 

enige 20
e
 eeuwse kunstenaar die de romantische notie van genie uitdaagde. We kunnen zijn rol in 

de kunst eerder zien als filosoof: het zijn zijn reflecties over kunst die hij omzet in kunstwerken. 

Meer nog dan een filosoof is Klein natuurlijk een profeet en een mysticus. 

Tussen de sensibilité picturale van Klein en Schopenhauers esthetische schouwing van de ideeën 

lopen opvallende parallellen. Beide zijn immers het vermogen om waarde uit kunst te halen, maar 

beide kunnen ook op een niet-figuratieve manier opgeroepen worden.  

*** 

De materie of het ding op zichzelf, die voor Klein ‘het niets’ was, is niet af te beelden, maar Klein 

is de kunstenaar die er het dichtst bij in de buurt kwam. Het ‘niets’ wordt nooit meer dan een 

gimmick (die Klein dan ook een aantal keer gebruikt). Toch gaat hij verder en spreekt hij liever 

over de ‘leegte’, ‘le vide’, die in zijn ogen het best kan getoond worden door het minimaal in te 

vullen, zoals met één ultradominant kleur (waaruit zelfs de kadering en de randen verdreven zijn) 

of één aanhoudende noot.  
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Klein is begeesterd van een verlangen om het realisme op de spits te drijven, en toont de andere 

pool aan: de autonomie van de aanschouwing. Hierdoor overwint hij de leegte: nadat hij ermee 

experimenteerde in 1958, sluit hij het niets uit en deduceert hij dat er altijd een iets aanwezig moet 

zijn, hoe immaterieel ook.  

Klein is een eigenzinnig kunstenaar: hij vult op zijn manier de kunstbeschouwing in die hij deelt 

met Schopenhauer en Plotinus. Hoewel hun esthetica geen rekening hield met niet-figuratieve 

kunst, gaat Klein een stap verder. Net zoals voor Schopenhauer en Plotinus zijn metafysische 

beschouwingen voor Yves Klein erg belangrijk en vervullen ze een centrale rol bij het begrijpen 

van zijn werken. Net zoals hen is Klein ervan overtuigd dat kunst een cognitief doel heeft (naast 

andere doelen), maar in tegenstelling tot deze esthetici-filosofen is Kleins medium de kunst zelf; 

zijn lessen de aanschouwing van zijn werken. Daarom nam de metafysica in de bespreking van 

Klein opnieuw de overhand, maar in tegenstelling tot de aanvangende hoofdstukken van deze 

thesis, gaat het hier onmiskenbaar over esthetica. 

De kunstwerken van Yves Klein zijn mooie voorbeelden van de schoonheid van Plotinus en 

Schopenhauer, die we niet letterlijk moeten opnemen als een aangename gewaarwording, maar 

waarin we het cognitieve inzicht en het ontsnappen aan de wil of materie centraal moeten stellen. 

Het toont exemplarisch aan dat met een kunstwerk meer bedoeld wordt dan een materieel 

voorwerp, maar daarin niettemin geworteld is. 

Hopelijk is er met het voorgaande enigszins wat licht geworpen op deze enigmatische kunstenaar. 

Deze man verdient het om grondiger bestudeerd te worden dan in het hokje gepast te worden van 

de esthetica van Plotinus en Schopenhauer, maar de thema’s die hij aansnijdt, de leegte, het 

immateriële, de pure zintuiglijke ervaring, de waarde van esthetica als verlossende ervaring en de 

manier waarop hij deze verklaart en in elkaar past tonen een onmiskenbare verwantschap met dat 

waarvoor Plotinus en Schopenhauer zo begeesterd de verdediging opnamen. 

*** 

We toonden hierboven een metafysische grond aan voor een vergelijking tussen Schopenhauer en 

Plotinus, en als we de twee verschillende interpretaties van de kunst van Klein naast elkaar leggen, 

zien we dat deze vergelijking aan credibiliteit wint. Vanzelfsprekend is Klein hiervoor geen 

uitzondering, onze keuze viel op hem omdat de vergelijking bij hem niet zo voor de hand ligt, en 

hij als enfant terrible een uitdaging vormde. Maar wat opgaat voor de extremen gaat ook op voor 

wat daartussen ligt, en het spreekt voor zich dat ook andere kunstenaars een plaats kunnen vinden 

in het kader van Plotinus en Schopenhauer. Het gevolg is dat deze methode interessant kan zijn om 

toe te passen op veel andere kunstenaars, klassiek of modern.  Door te kijken hoe kunstenaars het 

hoofd bieden aan de ‘leegte’ en hoe zij omgaan met het realisme en de dubbele mimesis, hoe ze de 
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relatie tussen figuratie en abstractie zien en hoe ze hiermee bewust of onbewust, discursief of 

artistiek, mee omgaan, kan ons heel wat leren over esthetica en kunst, en niet in de laatste plaats de 

kunstwerken en kunstenaars in kwestie.  

2. Schopenhauer, Plotinus en kunst 

We karakteriseerden esthetica als de studie van als een uniek soort waarde naast utilitaire waarde 

en ethische waarde. Met utilitaire waarde heeft zij gemeen dat ze te maken heeft met het materiële, 

zintuiglijke, maar net zoals morele waarde gaat zij daaraan voorbij in een belangrijk aspect: de 

waarde ligt niet in het voorwerp zelf. Kunst is echter vaak meer dan objecten die proberen 

schoonheid te tonen. Maar de esthetica, zoals Schopenhauer en Plotinus ze bedoelden, is ook veel 

meer dan schoonheid. Met wat zij karakteriseerden als schoonheid en esthetisch ‘genot’ bedoelden 

ze meer dan een aangename, prikkelende waarneming. Zoals Klein aantoonde is schoonheid soms 

niet meer dan een enigmatische ervaring die inhoudelijk volledig leeg is. Zoals Plotinus en 

Schopenhauer ze karakteriseerden is de esthetica de reflectie over dat wat in de zintuiglijke 

aanschouwing toont dat er meer is dan deze aanschouwing, en dat de wereld niet gevat kan worden 

in een simpel dualistisch wereldbeeld.  

Uit het oeuvre van Yves Klein ontdekten we twee elementen. Ten eerste was er een nadruk op het 

aanschouwelijke aspect (zoals de monochromen), ten tweede was er steeds een cerebrale reflectie 

daarover, die bij Klein een bijna neoplatoons of schopenhaueriaans onderscheid tussen leegte en 

picturale sensibiliteit opleverde: de oorsprong van zijn minimalisme. Deze twee elementen vinden 

we ook de karakterisering van esthetica. Hoewel schoonheid – de klassieke categorie van esthetica 

– misschien (voor sommigen) wel te pas komt aan zijn werk – hebben we het gekarakteriseerd in 

andere termen die niettemin nadrukkelijk esthetisch zijn. Net zoals Schopenhauer en Plotinus zag 

Klein de waarde van kunst in het combineren van het zintuiglijke en het cognitieve. Dit lijkt echter 

slechts één mogelijke karakterisering van kunst. Ze heeft niettemin een hoge toepasbaarheid: zowel 

abstract als picturaal, klassiek als modern. Een moderne interpretatie van Schopenhauer en Plotinus 

kan aantonen dat schoonheid niet het dominerende principe in de kunst moet zijn, maar dat ze naast 

elkaar kunnen samenwerken en deze esthetische waarde – waarvan de kenmerken het onderwerp 

waren van het voorliggende onderzoek – samen of afzonderlijk kunnen  vertegenwoordigen. Een 

opmerkzaam estheticus of kunstliefhebber zal dan kunnen opmerken dat deze twee aspecten, in 

weerwil van van hun onafhankelijkheid, elkaar vaak aanraken en zich in elkaar verenigen.  

In de vierde Enneade leren we het een en het ander over Plotinus’ begrip van kunst. We moeten ons 

echter wel hoeden voor gemakkelijke interpretaties: gezien de historische afstand van Plotinus tot 

de hedendaagse taal is het onwaarschijnlijk dat Plotinus er dezelfde definitie van kunst op na hield, 

met dezelfde begrenzingen. Als voorbeeld hiervoor kan de middeleeuwse evolutie van het 

kunstbegrip gelden: pas in de renaissance dekte de term ‘artes’ iets dat ruwweg op hetzelfde spoor 
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zat als dat waarover Schopenhauer spreekt. We moeten dus opletten wanneer de vertaler in een 

passage van Plotinus het woord ‘kunst’ vermeldt. Toch is er, wanneer Plotinus het vermeldt in een 

esthetische context, in de brede zin van het woord wat uit te leren. Dit is het geval in IV 8, waar 

Plotinus opmerkt dat parallel met de bredere functie van de ziel ook de kunst twee delen heeft, één 

die gebruik maakt van de geest, en ‘overleg pleegt’ en een ander deel, dat naar beneden kijkt en 

‘orde aanbrengt’. Dit laatste deel is het scheppende deel, en gebruikt nadrukkelijk de logische 

redenering. ‘Maar als het niet te lastig is, heeft hun kunstenaarstalent de overhand en doet dat het 

werk voor hen.’ IV 3, 18, 5-7 Dit laatste is het deel van de ziel dat naar het hogere kijkt, en aan 

gene zijde van de zijnden (in de geest, het intuïtieve intellect) haar inspiratie haalt. We weten dat 

bij Plotinus, in tegenstelling tot Plato, de kunstenaar direct de Ideeën kan schouwen, en met zijn 

kunstwerk dus een trap dichter bij deze Ideeënwereld komt. Dit is het ‘innerlijke oog’ uit ‘Over 

schoonheid’ (I 6). De vergelijking met Schopenhauer is opvallend. Ook bij Schopenhauer kan de 

mens, in de gedaante van het genie, een blik werpen in de Ideeënwereld, en deze weergeven in een 

beeld. Ook de gedachte van deze twee vermogens van de kunstenaar vinden we bij Schopenhauer 

(PP 2 p. 470).  

Dat kunst en schoonheid niet hetzelfde betekenen zal algemeen beaamd worden. Dat ze niets met 

elkaar te maken hebben of een ander doel hebben is misschien al wat moeilijker. Al sedert de dagen 

van Plotinus is er geen vanzelfsprekende equivalentie tussen deze twee 'onderwerpen' van de 

esthetica.
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 Eugénie De Keyser:  

Les problèmes qui se rapportent à l’art ne recouvrent pas en effet nécessairement ceux qui 

concernent la beauté sensible. Cela apparaît déjà du seul fait qu’une des notions les plus 

originales qu’on ait reconnu à l’esthétique de Plotin, est l’attribution par lui de la beauté 

comme caractère essentiel à l’œuvre d’art, ce qui montre qu’avant le troisième siècle, 

beauté et art étaient deux notions indépendantes. Mais même lorsque l’art suppose la 

beauté, il ne se confond pas avec elle.  

Schopenhauer en Plotinus argumenteren dat we kunst cognitivistisch moeten beschouwen. 

Daardoor laten zij open dat er ook kunst kan zijn die geen schoonheid tot resultaat heeft – zie 

bijvoorbeeld Yves Klein. Ook de relatie zien tussen schoonheid en cognitie is zoals we hebben 

aangetoond een onderscheidend kenmerk van het neoplatonisme en Schopenhauers esthetica. Bij 

beide is duidelijk dat kunst en schoonheid en esthetica met elkaar te maken hebben. Het is dan ook 

een verkeerde opvatting van de hoofdvraagstelling van deze thesis om hiervoor een verklaring te 

zoeken.  

                                                           
163

 Dit merken we aan zijn visie op de kunst – of op sommige kunstgenres – en aan het feit dat hij in 

tegenstelling tot anderen wel degelijk poogde de twee te vergelijken. 
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Een andere opening om een definitie van kunst te baseren op de vergelijking tussen Schopenhauer 

en Plotinus is diegene die de rol van de kunstenaar centraal stelt. Deze aanpak kan zeker rekenen 

op instemming van zowel Plotinus als Schopenhauer wanneer ze haar heil zoekt in de kunstenaar 

wiens genie kunst niet tot esthetisch maakt door zijn ambacht, maar zijn inzicht en cognitieve 

vermogens. Hoewel Yves Klein deze noties uitdaagt, blijkt ook zijn kunst haar kracht te vinden in 

het inzicht van hemzelf. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

Om de vermoedens omtrent Schopenhauer en Plotinus te bevestigen en een vergelijking te 

ondernemen, bespraken we in deze thesis zowel metafysische als esthetische argumenten. Hierdoor 

konden we een beter zicht krijgen op de verwantschap van beide filosofen die verder ging dat 

slechts een intuïtief verband en oppervlakkige esthetische vergelijkingen. Onze onderzoeksvraag 

was hierbij steeds of een vergelijking mogelijk is, en waarop deze dan gebaseerd zou zijn. 

Daartoe bespraken we de filosofie van Schopenhauer en Plotinus eerst in het algemeen. Bij 

Schopenhauer bespraken we zijn reactie op Kant, waarbij we een duidelijk beeld kregen van 

Schopenhauers idealisme: een idealisme waarbij het intellect een belangrijke rol speelt, en waarbij 

de aanschouwing niet zomaar te reduceren is tot een dualistisch spel tussen zintuiglijkheid en 

verstand. We zagen er ook de toedracht van de wil: deze nam de plaats in van zowel de garantie 

van de kennis van de buitenwereld als van de onmiddellijke ervaring van de lichamelijkheid. Door 

de manier waarop Schopenhauer dit concipieerde, was een eenvoudige vergelijking met Plato’s 

Ideeënwereld onmogelijk. Dit probeerde Schopenhauer nochtans door het ding op zichzelf en de 

ontos on qua functie gelijk te stellen. We moeten de relatie met Plato dus op een andere manier 

opvatten dan dat Schopenhauer hier blootgaf. Dit is een voordeel, want ook in de esthetica wijkt 

Schopenhauer af van Plato, en snijdt zijn identificatie met hem geen hout.  

Van Plotinus’ complexe filosofie bespraken we de materie. Dit niet-zijnde, negatieve principe is 

voor hem de oorsprong van het kwaad en het lelijke in de zintuiglijke wereld, die een samenspel is 

tussen haar en de intelligibele zijnden. Toch ziet Plotinus dit optimistisch in, waartoe hij wel 

genoodzaakt was om het kosmische pessimisme van de gnostici het hoofd te bieden. Hoewel 

Plotinus niet onverdeeld gelukkig is over de afdaling van de intellectuele principes in het materiële 

bestaan, is hij waar het de esthetica betreft wel steeds optimistisch. Dit komt doordat hij 

schoonheid – en kunst – zag als een spoor van het hogere. Schoonheid hoort voor Plotinus niet tot 

de materie – maar tot het intelligibele; zowel algemeen als bij het specifieke kunstvoorwerp. Als 

dusdanig leidt de esthetische schoonheid ons tot de hogere, mystieke schoonheid.  

Hoewel ook Schopenhauer de materie bespreekt lijkt hier een gelijkenis met Plotinus veraf. We 

bespraken het opvallende feit dat het in deze delen van de WWV is dat Schopenhauer Plotinus 

vermeldt (en nergens anders). Hoewel Schopenhauer in zijn receptie van Plotinus een aantal fouten 

maakt, zijn zijn referenties hier wel min of meer correct. Toch vatte Schopenhauer niet het 

volledige belang van Plotinus’ technische besprekingen van deze zaken, en is zijn incorporatie van 

het begrip materie in de WWV eerder beperkt en irrelevant voor een vergelijking met Plotinus’ 

materie. Opvallend is hierbij dat hij de materie nauw in verband brengt met de wil. 



116 

Buiten Schopenhauers eigen besef is het de wil zelf die het meest overeenkomsten vertoont met 

Plotinus’ materie, eerder dan de materie van Schopenhauer zelf. Bij beide is het immers het 

principe van het lichamelijke bestaan, zowel op persoonlijk vlak als voor de wereld. Beide geven 

ook een technische, metafysische betekenis aan het begrip, dat overeenkomsten vertoont in haar 

inpassing in de bredere filosofische en metafysische structuur van de wereld. Hier maakten we de 

overgang naar de esthetica: zowel de wil als de materie hebben immers een belangrijke rol hierin. 

De esthetica en kunstfilosofie van beide denkers kunnen we onderverdelen in een negatief en een 

positief aspect. Het betreft hier het resultaat van de esthetische ervaring. Negatief is het verwijderen 

van de invloed van de wil of materie: een belangrijke overeenkomst tussen beide esthetici. Bij 

Schopenhauer is de esthetische ervaring kenmerkend willoos. Ook bij Plotinus gaat het bij het 

schouwen van schoonheid om een opklimmen in de metafysische hiërarchie: de materie is niet 

langer belastend. Eenmaal we de vergelijking tussen de wil en de materie metafysisch hebben 

vastgesteld, is hun esthetische relevantie niet veraf. Over wat de schouwer van schoonheid en kunst 

dan positief kan verwachten zijn Plotinus en Schopenhauer even duidelijk: een inzicht in de 

platoonse Ideeën, die een hogere waarheid hebben dan veel van de kennis die we het ondermaanse 

kunnen bereiken. Dit aspect van hun esthetica is cognitivistisch en misschien wel het belangrijkste 

kenmerk. Hiermee wordt rechtstreeks Plato’s veroordeling van de esthetica geconfronteerd. 

Plotinus’ antwoordt dat de Ideeën afgebeeld kunnen worden in de voorwerpen van schoonheid door 

de scheppingskracht van het intellect: de Geest schept het natuurschoon en de kunstenaar het 

kunstobject. Het is specifiek in deze voorstelling van de kunst dat Plotinus Plato confronteert: diens 

mimesisbegrip is enkel ‘afbeeldend’. Hoewel het in Schopenhauers esthetica is dat hij het dichtst 

komt bij de filosofie van Plato begripsgewijs, lijkt hij genegeerd te hebben dat Plato de 

lichamelijke schoonheid met een quasi-gnostische verachting veroordeelt. Met Plotinus is het dat 

Schopenhauer zijn liefde voor de kunst en zijn waardige acceptatie van het schone deelt. Ook dit 

lijkt hij genegeerd te hebben, want in zijn esthetica worden geen referenties gemaakt naar Plotinus. 

Niettemin is er hiermee een onomstotelijk verband tussen de esthetica van Plotinus en 

Schopenhauer bewezen. Dat Schopenhauer zich hier zelf niet van bewust was, berust op meer 

toeval dan de vergelijking zelf. Zijn esthetica vertoont immers systematische gelijkenissen met 

Plotinus. Het is opvallend hoe beide denkers los van elkaar hun platonisme op dezelfde manier 

hebben doorgedacht.  

Ook de relevantie van deze vergelijking is daarmee voor de studie van beide filosofen afzonderlijk 

aangetoond. Deze manier van interpreteren kan immers een andere zijde van Schopenhauer of 

Plotinus aantonen. Van Schopenhauer brachten we belangrijke argumenten naar voor voor een 

vergelijking met Plato. In tegenstelling tot heel wat onderzoekers nuanceerden we deze band door 

Schopenhauer te vergelijken met Plotinus. Ook hebben we heel nadrukkelijk een beeld van 

Schopenhauer naar voor geschoven die een sterke idealistische inslag vertoont, wellicht veel 
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sterker dan in veel secundaire literatuur. Om de vergelijking te maken met de esthetica zoals we dat 

deden, moesten we verder gaan dan Schopenhauers bezwaarlijk origineelste vondst van de wil. De 

Schopenhauer die hier aan bod kwam was een overtuigd idealist voor wie de verschillende functies 

van het intellect een even belangrijke rol spelen als de lichamelijke, materiële wil. Ook Plotinus is 

op een ongebruikelijke manier geïnterpreteerd. In plaats van stil te blijven staan bij zijn theologie 

van het Ene, hebben we de nadruk van deze thesis gelegd op de materie. Ook zijn idealisme hebben 

we gelezen met veel gevoel voor nuance. Het belang van Plotinus’ esthetica bij een lezing van zijn 

filosofie hebben we ter harte genomen, net zoals bij Schopenhauer.  

Doordat we gewezen hebben op een systematisch verband dat niet op toeval berust hoewel de 

auteurs zelf zich niet bewust waren van de vergelijking, kunnen we deze esthetica ook toepassen op 

andere filosofen of kunstenaars. De kunstenaar die hier gekozen werd is Yves Klein. Bij het 

interpreteren van zijn kunst hebben we vooral de nadruk gelegd op het cerebrale en het 

minimalistische van zijn werk. Met minimalistisch bedoelen we dat Klein poogt het absolute 

minpunt van de kunstcreatie aan te tonen, zonder zich in te laten met filosofie of conceptuele kunst. 

Door wat naar voor kwam uit Kleins kunstwerken en zijn manifest is gebleken dat hij heel wat 

overeenkomsten vertoont met Plotinus, Schopenhauer, en hun gemeenschappelijke 

basisargumenten omtrent kunst en esthetica.  

We besluiten dus dat er voor de vergelijking tussen Schopenhauer en Plotinus zowel metafysische 

als esthetische argumenten aan te voeren zijn, dat deze vergelijking – hoewel historisch zeer 

implausibel – een filosofische waarde heeft die we kunnen aflezen aan haar nuttigheid bij moderne 

controverses en interpretaties. Verder kunnen we deze esthetica niet alleen beschouwen als een 

verderzetting van een filosofisch programma, maar ook, door haar diepgravende onderzoek naar de 

basisconcepten en vraagstukken van de discipline zelf, opvatten als een legitimatie en verdediging 

van deze discipline zelf.  
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Afkortingen 

KRV: Kritiek van de zuivere rede. 

WWV: De wereld als wil en voorstelling. 

VP: Vita Plotini (Het leven van Plotinus). 

PP: Pargerga en Paralipomena. 

IKB: International Klein Blue: de gepatenteerde blauwe verf die Yves Klein gebruikte in zijn 

monchromen.  
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