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Samenvatting 

 

Het algemene doel van deze dissertatie is om de bijdrage van literatuur en andere 

kunsten aan de morele ontwikkeling en morele opvoeding van kinderen en jongeren te 

lokaliseren en te onderzoeken, door gebruik te maken van de bronnen en methoden 

van klassieke en hedendaagse analytische filosofie. Nauwkeuriger geformuleerd: in 

deze dissertatie wordt beargumenteerd dat voor zover educatie in het algemeen en 

morele opvoeding in het bijzonder kan worden opgevat als de cultivering van 

Aristotelische deugdzaamheid, en zulke deugdzaamheid ook rationeel geordende 

gevoelens en emoties omvat, mag worden aangenomen dat literatuur en andere 

kunsten een wezenlijke rol spelen in de gevoelsopvoeding. Zoals Aristoteles in zijn 

Poetica zelf lijkt aan te nemen, kan appreciatie en overdenking van grote tragedies 

bijdragen aan de ontwikkeling van moreel gepaste gevoelens ten aanzien van zowel 

echte als fictieve personen en gebeurtenissen.  

De inleiding traceert de ontwikkeling van de filosofische belangstelling van de auteur 

voor de pedagogische waarde van de kunsten – en dat van het begin tot het einde van 

zijn lange professionele loopbaan, waarin hij schreef over een breed scala van 

onderling verbonden of met elkaar in verband te brengen onderwerpen uit de 

handelingsfilosofie, morele theorie, professionele ethiek van het lesgeven, alsook 

esthetica en kunsttheorie. Dan volgt het eerste inhoudelijke hoofdstuk van de 

dissertatie, dat specifiek gewijd is aan een verkenning van de rol van literatuur en 

verschillende andere kunsten in de cultivering van Aristotelische deugdzaamheid. Dit 

hoofdstuk onderzoekt de verbanden tussen een aantal plausibele aannames ten aanzien 

van educatie in het algemeen en morele opvoeding in het bijzonder, namelijk (i) dat 

educatie een brede culturele initiatie betreft in plaats van een smalle academische 

opleiding of beroepstraining; (ii) dat in educatie, zo opgevat, de morele dimensies van 

de persoonsvorming centraal staan; (iii) dat emotionele ontwikkeling een belangrijk 

element is van deze morele vorming; en (iv) dat literatuur en andere kunsten een 

belangrijke rol spelen in zulke gevoelsopvoeding. Verdedigd wordt dat een conceptie 

van morele opvoeding die recht doet aan de interactie tussen cognitieve en affectieve 

aspecten van het morele leven nodig is om de relevantie van literatuur en de kunsten 

voor morele opvoeding helder in beeld te krijgen, en dat een niet-relativistische 

Aristotelische deugdethiek daarvoor de beste kandidaat is. Een wezenlijk aspect van 

die verdediging is een analyse van de affectieve dimensies van de menselijke natuur, 
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niet in de laatste plaats van de relatie – of van verschillende ideeën over die relatie – 

tussen natuurlijke gevoelens en cognitief geïnformeerde emoties. 

Het tweede hoofdstuk verkent allerlei kwesties betreffende de epistemische waarde 

van de kunsten. Ondanks hun verschillen, lijken Plato en Aristoteles het met elkaar 

eens te zijn dat aan de kunsten epistemische en pedagogische relevantie moet worden 

toegekend. Terwijl Plato de kunsten (hoofdzakelijk) ziet als bronnen van sofisterij en 

waanideeën, en bereid is om de kunstenaar uit zijn ideale staat te bannen, is 

Aristoteles duidelijk van mening dat poëzie van waarde is voor de opvoeding van 

emoties en als zodanig tevens een bijdrage levert aan de ontwikkeling van praktische 

wijsheid. Niet langer kan echter worden aangenomen dat kunst in brede kring wordt 

gezien als bron van kennis in het algemeen of van morele wijsheid in het bijzonder. 

Tegenwoordig beschouwen velen de natuurwetenschappen als de enige legitieme bron 

van kennis en ook de recente (romantische en formalistische) ontwikkelingen binnen 

de kunsten lijken de epistemische waarde van kunstwerken ter discussie te stellen. Dit 

hoofdstuk stelt opnieuw de vraag naar de epistemische status van de kunsten aan de 

orde, met de bedoeling hun pedagogische potentie als bronnen van kennis in het 

algemeen en van moreel inzicht in het bijzonder te verhelderen en te verdedigen. Met 

name worden enkele bezwaren ten aanzien van de morele waarde van de kunsten 

kritisch beoordeeld, namelijk (i) ‘autonomistische’ claims dat kunst alleen 

‘esthetische’ waarde heeft; (ii) ‘non-cognitivistische’ argumenten dat kunsten geen 

echte epistemische inhoud kunnen hebben; en (iii) argumenten die op grond van de 

ogenschijnlijk ‘immorele’ aard van vele kunstwerken tot de conclusie komen dat 

kunst vaak mensen bederft of corrumpeert in plaats van pedagogische waarde heeft. 

Hoewel gepoogd wordt deze claims te ontkrachten, eindigt dit hoofdstuk met het uiten 

van enige Platonische zorg over de waarde van sommige vormen van kennis en begrip 

waartoe veel moderne en hedendaagse kunst ons heeft willen overhalen. 

Hoe het ook zij, het derde hoofdstuk laat zien hoe grote literaire verhalen – hier 

geïllustreerd met de Arthur- en heilige graallegendes van Malory, Tennyson en 

anderen – rijk materiaal leveren voor de Aristotelische studie van de complexiteiten 

van een deugdzaam (alsook ondeugdzaam) karakter. Hedendaagse morele en sociale 

theorieën, en dan vooral die van meer communitaristische en/of deugdethische 

signatuur, hebben het positieve potentieel van grote culturele verhalen voor de morele 

en spirituele vorming en opvoeding sterk benadrukt. Volgens deze theorieën valt van 

de belangrijke mythen en legendes uit ons cultureel erfgoed veel te leren over de 
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natuur en aard van de mens, alsook over de menselijke strijd tussen goed en kwaad. 

Vanuit dit perspectief is het ook opmerkelijk dat de Aristotelische ethiek, die een 

belangrijke bron van inspiratie vormt voor deze nadruk op het morele belang van 

verhalen, eveneens de oorsprong vormt van een veelal veronachtzaamde uitleg van de 

psychologische structuur en dynamiek van een deugdzaam karakter. Dit hoofdstuk 

poogt daarom te laten zien hoe een Aristotelische analyse van het karakter een 

bijdrage kan leveren aan een grotere waardering van de morele en spirituele waarde 

van één van de meest krachtige en adembenemende mythes van de westerse 

christelijke cultuur.   

Hedendaagse sociale theorieën onderstrepen de sleutelrol van culturele en 

andersoortige verhalen voor het begrijpen van het morele zelf en het morele handelen. 

In het vierde hoofdstuk wordt er echter op gewezen dat voornamelijk het geschreven 

woord traditioneel toegang verschaft tot zulke verhalen: degenen die goed zijn 

ingevoerd in het culturele erfgoed zijn de mensen die het meest belezen zijn. Maar in 

een tijdperk waarin communicatie in hoofdzaak verloopt via elektronische media als 

radio, film, televisie en computer, moet de vraag worden opgeworpen of en in 

hoeverre de traditionele literaire toegang tot culturele verhalen is ingehaald door 

moderne technologische middelen. Hoofdstuk vier onderzoekt daarom de 

mogelijkheden van de filmkunst om bij te dragen aan een beter begrip van verhalen 

die in moreel en spiritueel opzicht belangrijk zijn.  

Hoofdstuk vijf onderzoekt de mogelijke bijdrage van kunst aan natuur- en 

milieueducatie. De natuur wordt in verschillende opzichten belangrijk gevonden voor 

educatie in het algemeen en morele opvoeding in het bijzonder. Sommige pedagogen 

zijn van mening dat de natuurlijke omgeving een belangrijke plaats is voor de 

ontwikkeling van het karakter, terwijl anderen in een wereld van wijdverbreide 

milieuvervuiling de aandacht voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van de 

natuur als een urgente moreelpedagogische aangelegenheid beschouwen. Dit 

hoofdstuk argumenteert echter dat natuur- en milieueducatie die louter bestaat in 

karakteropvoeding of in aandacht voor milieuethiek tekort kan schieten in het 

bereiken van haar centrale doelstelling, namelijk de bevordering van intrinsieke 

waardering van de natuur en de omgeving. Daarom wordt een alternatieve strategie 

onderzocht, die gericht is op het in contact brengen van jongeren met kunst. 

Hoofdstuk zes beziet de aloude claim dat muziek moreel en spiritueel potentieel heeft. 

Hoewel men zou kunnen denken dat in vergelijking met andere kunstvormen het 
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moreelpedagogisch belang van muziek het minst waarschijnlijk is, wordt muziek 

morele waarde toegekend door filosofen (van Plato tot Scruton) die verdedigen dat 

deze kunstvorm een centrale rol kan spelen in de regulering of juist ontregeling van 

het karakter en de gevoelens van mensen. Toch is het bijzonder lastig om de morele 

relevantie van kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder aan te geven vanuit 

meer rationalistische (kantiaanse en utilistische) ethische theorieën die ten grondslag 

liggen aan moderne handelingssturende opvattingen van moraliteit. In dit hoofdstuk 

wordt betoogd dat dit probleem omzeild zou kunnen worden door een meer 

Aristotelisch of deugdethisch perspectief op morele opvoeding in te nemen, waarin 

wordt aangenomen dat muziek, net zoals andere kunstvormen, van belang kan zijn 

voor bredere ethische verkenningen van deugd en ondeugd als met emoties 

doortrokken karaktertrekken. Het hoofdstuk eindigt echter met een verkenning van 

manieren waarop muziek die niet thematisch of expressief is in deugdethische zin – 

die ‘louter muziek’ wordt genoemd – toch ook enige morele waarde kan hebben.  

In het slothoofdstuk wordt gepoogd om enkele aanvullende onderwerpen en 

problemen betreffende de kunsten als mogelijke middelen van deugdopvoeding te 

identificeren en te exploreren. Eén onderwerp uit deze dissertatie wordt nader belicht, 

namelijk het probleem dat filosofen nog altijd geen helder of volledig bevredigende 

theorie over emoties hebben ontwikkeld – of althans nog geen overeenstemming 

hebben bereikt over de manier waarop in moreel gepaste emoties gevoelens zijn 

verbonden met cognities. In dit concluderend hoofdstuk wordt ook nader onderzocht 

in welke opzichten de pedagogische veronachtzaming van de kunsten – niet in de 

laatste plaats het evident verminderde geloof in de epistemische waarde van kunst – 

ook versterkt kan zijn door een onbevredigende opvatting over het pedagogisch 

belang van kennis in het algemeen. 

 


