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Hoe Verlichting en Romantiek de Kunst uitvonden

De vraag of Anton Pieck ‘kunst’ is en Saskia Noort ‘literatuur’ zou

vóór de late achttiende eeuw door niemand zijn begrepen. Kunst en

literatuur in hun moderne, kwalitatieve en onderscheidende beteke-

nis zijn pas toen ontstaan, in het denken van de Verlichting en van

de Romantiek. Uit het esthetische debat van de Verlichting kwam de

idee voort van een esthetische autonomie, de kunst als een onafhan-

kelijk domein met eigen regels en wetten; de Romantiek voegde

daar het engagement van de kunst aan toe. 

Via sprankelende en diepgaande analyses van dichters en denkers als

Shaftesbury, Baumgarten, Rousseau, Kant, Hamann, Hemsterhuis,

Herder, Moritz, Schiller, Goethe, Schlegel, Novalis en vele anderen

beschrijft Arnold Heumakers het ontstaan en de ontwikkeling van

het romantisch-moderne kunstbegrip. Op magnifieke wijze laat hij

in De esthetische revolutie zien hoe autonomie en engagement, deze

schijnbare tegenpolen, tot op de dag van vandaag bepalen hoe wij

kunst en literatuur ervaren. 

Arnold Heumakers (1950) is literair criticus voor NRC Handelsblad en

docent bij de vakgroep Algemene Cultuurwetenschappen van de

Universiteit van Amsterdam. Eerder verschenen van zijn hand onder

andere de essaybundels Schoten in de concertzaal (1993) en De schaduw van

de Vooruitgang (2003).
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Voor Barbara

‘La plus grande révolution qui s’est faite dans les idées des hommes, 

fut lorsque des philosophes leur apprirent, d’une façon incontestable, 

que ce globe n’étoit qu’un planète, comme tant d’autres; 

que cette chose importante étoit un rien, et l’univers infini.’

Frans Hemsterhuis, Lettre sur l’homme et ses rapports

‘Eine Philosophie der Poesie […] würde mit der Selbständigkeit des Schönen 

beginnen, mit dem Satz, daß es vom Waren und Sittlichen getrennt sei und 

getrennt sein solle, und daß es mit diesem gleiche Rechte habe.’

Friedrich Schlegel,Athenaeum-Fragment 252

‘Wir sind auf einer Mission: zur Bildung der Erde sind wir berufen.’

Novalis, Blüthenstaub
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