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Samenvatting
In de exacte esthetica wordt onderzoek gedaan, waarbij rationele en empirische methoden worden toegepast.
Onderwerp van onderzoek in deze esthetica zijn de
traditionele esthetische kenrnerken (schoonheid, verhevenheid, e.d.) van een kunstvoorwerp. Uitgangspunten
zijn begrippen, methoden en resultaten uit o.a. de
wiskunde en de info.rma tie theorie. Bezi t een voorwerp
fysische realiteit, dan kan zij ook esthetische ~ealiteit
bezitten. Een voorwerp wordt tot een esthetisch voorwerp, wanneer bij de realisatie vrijheid (keuze-)
werd verbru±kt. Het esthetische voorwerp is drager
van een verzameling geordende tekens en daarmee wordt
zij tot een bericht. Dit bericht functioneert in een
kommunikatieproces, waarbij de mens zender en ontvanger is van esthetische informatie.
Voor de waarneming van een esthetisch voorwerp is
een prikkeling van de zintuigen nodig. Het gevoel
van behagen dat hierbij kan optreden, is rechtevenredig met esthetisch relevante ordeningsrelaties 0
en is omgekeerd evenredig met de complexiteit C van
het voorwerp. In formule weergegeven:.M =
De esthetische maat M is een vergelijkingswaarde,
waarvoor een aantal beperkingen gelden. Een van deze
beperkingen is het voorhanden zijn van ordeningsrelaties, die eenduidig vast te stellen moeten zijn.
Wil een esthetische waarneming optreden, dan moet een
toereikend informatieaanbod aanwezig zijn. De esthetische waarneming verloopt dan in drie fasen. In de
selektieve fase ontvangt de beschouwer informatie,
in de synthetische fase herkent het waarnemende bewust zijn ordeningsrelaties en in de analytische fase
neemt het bevrustzijn een superteken ( samenvoeging
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van ondertekens) waar.
De beschouwingen over de esthetische waarneming leiden tot het opstellen van noodzakelijke, maar niet
voldoende, schoonheidskriteria. In een esthetische
kritiek kan het voorwerp warden getoetst aan deze
kriteria. Het is objectief vast te stellen of het
voorwerp aan de gestelde kriteria voldoet. Het oordeel (uitspraken), voorzover dit esthetisch relevant
is, is dan ook objectief vast te stellen •
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1. Inleiding
In de vijftiger en zestiger jaren verricht Bense onderzoek naar een theorie over moderne esthetica.
In zijn werk beschrijft hij niet alleen een filosofische,
maar ook een wetenschappelijk gefundeerde esthetica.
Er wordt de voorkeur uitgesproken voor rationeel en
empirisch onderzoek, in tegenstelling tot. andere richtingen in de esthetica, die zich meer bedienen van
speculatieve en metafysische interpretaties.
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Kenmerkend voor deze (nieuwe) esthetica is het kybernetische karakter, waarmee de mogelijkheid geschapen wordt de subject-objectrelatie met kwantitatieve
methoden te onderzoeken. De theorie beFust op een
viertal wezenlijke uitgangspunten, waarvan vooral
het uitgangspunt van de informatie-theorie een belangrijke plaats inneemt. Zo ontstond het begrip
" Informationsasthetik ", exacte esthetica.
De exacte esthetica geeft beschouwingen over het esthetisch voorwerp, de relatie tussen ~unstenaar en
esthetisch voorwerp en de relatie tussen esthetisch
voorwerp en beschouwer. Het ontstaansproces van een
esthetisch voorwerp wordt opgevat als.een ten dele
stochastisch proces, waarbij keuzevrijheden worden
verbruikt. Vervolgens wordt het gerealiseerde voorwerp, het esthetische voorwerp, opgevat als een bericht,
een pakket van informatie. Dit bericht wordt door
het esthetisch voorwerp, drager van tekens, medegedeeld aan de beschouwer. Er is sprake van kommunikatie,
van esthetische komrnunikatie.
Naast Bense hebben ook anderen zich met deze theorie
beziggehouden. In het bijzonder Frank, die in de
jaren zestig de aanzet van Moles uitwerkt.
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De psychologie onder het aspect informatie theorie
dient hierbij als uitgangspunt. Met zijn werk formuleert Frank noodzakelijke schoonheidskriteria, waaraan een voorwerp moet voldoen om esthetisch te kunnen
fungeren.
Met de exacte esthetica wordt de mogelijkheid geboden om esthetische problemen, bijvoorbeeld in de
architectuur op een andere wijze te beschouwen. Zo
kan men vaststellen of een bouwwerk voldoende informatie bezit voor een esthetische waarneming. Res~l
taten van een esthetische analyse kunnen aan noodzakelijke, maar niet voldoende, schoonheidskriteria
warden getoetst. Het al of niet voldoen aan deze
kriteria is objectief vast te stellen. Blijft, evenwel,
de vraag inhoeverre deze uitspraken esthetisch relevant' zijn. Ook vermag de exacte esthetica, met het
oog op informatie-aanbod en esthetische waarneming,
mogelijke verklaringen geven over bepaalde stromingen
in de architectuur (informatie-arrnoede bij bepaalde
stromingen).
We kunnen de gedachte forrnuleren, dat de architectuur
van vandaag en morgen zijn bestaan gerechtvaardigd
vindt in, op de eerste plaats de orientatie aan een
voortschrijdende industrialisatie en technologie en
op de tweede plaats in de eis van een toereikend
info:rmatie aanbod.
Voor de weergave van de theorie over exacte esthetica
is in de eerste instantie het werk van Bense (lit.
1 t/m 5) en Frank (lit. 6 t/m 13) bestudeerd. Daarnaast werd, indien noodzakelijk, andere literatuur
geraadpleegd. In het bijzonder het werk van Kiemle
(lit. 16) heeft een bijdrage geleverd in de totstandkoming van deze weergave.
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2. Karakter en uitgangspunten
Bense en Frank (e.a.) hebben met hun oncferzoekingen
de mogelijkheid gezien een zuivere theorie over esthetica te ontwerpen, de esthetica tot een exacte
wetenschap te verheffen. Kenmerkend voor een exacte
wetenschap is de theorie. Een theorie bestaat uit
een verzameling, een systeem van stellingen, die
worden afgeleid uit axioma's. (lit. 1, blz. 16)
De theorie is zo een model, een vereenvoudigde a~
beelding van een probleem(-gebied) uit de werkelijkheid. Een theorie afgeleid uit axioma's (niet tegenstrijdig), dus uit min of meer willekeurig ingevoerde
definities, kan geen ware uitspraken over de werkelijkheid doen. Wil de theorie een afbeelding van
relaties ui t .de werkelijkheid zijn, dan moet de eis
gesteld warden dat uit de theorema's stellingen kunnen warden afgeleid, die dqor observatie en experiment zijn te verifieren. Met deze stellingen ontstaat
er een verbinding tussen theorie en werkelijkheid
(werkelijkheidszin). De theorie is nu een perfecte
of volledige theorie. In deze zin is geprobeerd de
exacte esthetica tot een volledige theorie op te
bouwen. Duidelijk is dat een zo gedefinieerde esthetica geen absolute esthetische maatstaven kan aanleggen. Het is wetenschappelijk niet mogelijk uit
theorema's esthetische waarden af te leiden. Tot de
mogelijkheden van de volledige theorie behoort (lit.
16, blz. 12) op de eerste plaats het onderzoek naar
de totstandkoming van esthetische waardebepalingen
en waardeoordelen bij een individu, binnen een gegeven sociaal-kultureel kader. Op de tweede plaats
het onderzoek naar de redenen voor de ontwikkeling
van heersende esthetische waarden in een maatschappij.

•

En op de derde plaats is het mogelijk uitspraken te
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doen (a priori) over het gedrag van groepen tegenover
bepaalde kunstwerken (een representatieve groep van
personen).
De vier wezenlijke uitgangspunten (lit. 16, blz. 13)
van de exacte esthetica zijn:
1. Semiotiek: ontologische definiering en begripsvorming uit de verschijnselen.
2. Informatie-theorie: toepassing van wiskundige berekening op esthetische processen.
3. Psychologie, onder het aspec~ van punt~.: het beschrijven (berekening) van de verschijnselen in de mens.
4. Kybernetische sociologie: het beschrijven van de
relatie tussen individu en maatschappij.
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ad 1. De exacte esthetica wordt opgebouwd uit de
semiotiek. De exacte esthetica is dus in eerste
instantie een esthetica van tekens (lit. 1,
blz. 40 e.v.). Esthetische processen warden
beschouwd als processen van tekens. Het esthetisch voorwerp is dan een kombinatie van tekens,
een geordende verzameling van tekens, gerealiseerd uit een gegeven repertoire van tekens
door middel van een stochastisch keuzeproces.
Bense merkt in dit verband op (lit. 4, blz. 263)
dat er een overgang ~eeft plaats gevonden van
een voorwerpelijk-ontologische opvatting over
kunst naar een functioneel-semantische theorie.
In de moderne esthetica ( ••• ) heeft zich de
overgang van( ... ) ontologie naar semantiek
( •.. ) voltrokken.
ad 2. Het esthetische voorwerp wordt beschouwd als
bericht. De mens wordt zender (producent) en

4

ontvanger (consument) van esthetische informatie. Er vindt een informatie-overdracht plaats
van kunstproducent naar kunstconsument. De
producent zorgt voor de esthetische realisatie,
hij maakt een keuze uit een repertoire van tekens.
Zo ontstaat een bericht, een geordende hoeveelheid tekens, dat aan de consument wordt medegedeeld. Deze moet dan wel de tekentaal kennen
(decodering). Er vindt een waarneming plaats,
eventueel met informatieverlies, de esthetische
waarneming. Het bericht, de overdracht van informatie, is gebonden aan bepaalde dragers van
tekens.
ad J. De esthetische realisatie en esthetische waarneming .worden door de mens op neuro-fysiologische wijze gedetermineerd. De mens wordt
hierbij als een inforrnatie verwerkend systeem
beschouwd.
ad 4. De exacte esthetica als esthetische kritiek
geeft geen oordeel over schoonheid, zij biedt
de mogelijkheid, binnen een gegeven kader,
uitspraken te doen over een gegeven voorwerp
(kunst-). Zij houdt zich op de eerste plaats
bezig met de informatie stroom bij een individu.
Hiermee is nauw het ontstaan, de ontwikkeling
en de veTandering van esthetische waardebepa:lingen in een groep van individuen verbonden.
Op de tweede plaats.onderzoekt zij de informatiestroom tussen individuen onderling in een complex sociologisch systeem. Hiermee hangt de
onderlinge beinvloeding van individuen samen.
Deze beinvloeding leidt tot mode-achtige veranderingen van esthetische maatstaven. In de
ky.bernetische sociologie
5

wordt dit verschijnsel bestudeerd.
Het kybernetische karakter van de exacte esthetica
wordt duidelijk, wanneer het begrip_kybernetica J;J.ader
wordt omschreven. Het gaat bij deze theorie om een
drietal aspecten, die door Wiener (lit. 18, blz. 13 e.v.)
werden samengebracht en gesystematiseerd:
theorie van informatie-verwerkende systemen.
• theorie van regelprocessen in biologische- en technische systemen.
. theorie van het op het doel aansturen (kybernetes=
stuurman).
Frank definieert (lit. 12, blz. 14) het begrip kybernetica als een theorie, waarbij het handelt om onderzoek en/of technische beheersing van de opname, verwerking en overdracht van informatie binnen of tussen
systemen. Een systeem wordt hierbij opgevat als een
fysisch, fysiologisch of psychologisch systeem.
De kybernetica is in vier, elkaar opvolgende niveau 1 s
onder te verdelen: 1. berichttheorie
2. systeemtheorie
3, leer van de regelcircuits
4, theorie van de systeemcomplexen
Indien nu een kunstwerk beschouwd wordt als een complex van tekens en een psychologisch proces opgevat
wordt als een proces van berichtverwerking (Frank),
dan is het mogelijk een wiskundig model te defin~eren
van de kunstvoortbrengende en kunstwaarnemende mens.
Het esthetisch proces speelt zich dan niet alleen af
op de eerste twee niveau's van de kybernetica, maar
ook op de laatste niveau's. Van belang zijn hier
de esthetische waarneming en de maatschappelijk ontwikkelde esthetische waardebepalingen.
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3. Semiotiek
3.1 Tekens

--~
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Het wezenlijke van het teken is de mogelijkheid tot
het oproepen van een bepaalde subject-object splitsing van een omgeving. (lit. 3, blz. 236) Het teken
stijgt boven zichzelf uit en verwijst naar iets
anders. Het werkt op deze wijze differentierend. Het
verwijst enerzijds naar voorwerpen en relaties u~t
de werkelijke objectomgeving en anderzijds naar betekenissen, dwz. naar bewustzijnsfuncties. Men kan
de tekens opvatten als een klasse van voortbrengsels,
die enerzijds de wereld weliswaar steeds in een objectbereik en een subjectbereik verdelen, anderzijds
echter zowel tot het objectbereik als ook tot het
subjectbereik behoren (lit. 3, blz. 236).
Het beslissende uitgangspunt van de semiotiek is
dat een teken niet eenvoudig als bijzonder voorwerp
wordt ingevoerd maar als functie, als iets dat functioneert (lit. 4, blz. 305). Pierce vervangt het begrip
teken door tekenrelatie. Het teken is geen voorwerp,
maar een functie, een drieledige relatie tussen teken,
zijn en bewustzijn (lit. 4; 16, blz. 305 resp. 15, 16).
De relatie tot zichzelf, de relatie tot een object en
de relatie tot een iµterp~etant. Het teken als functie
kan door verschillende dragers, verschillende voorwerpen worden uitgeoefend. De functie heeft steeds
een grotere ontische reikwijdte als het voorwerp,
waardoor het waarneembaar wordt. Er is sprake van de
overgang van voorwerp-ontologie naar functie-ontologie.
(lit. 2, blz. 146) Voor de bepaling van de wijze van
zijn van een teken voert Bense (lit. 1, blz. 25 e.v.)
het begrip " Mitrealitat ", medewerkelijkheid in.

7

Het teken is gebonden aan de werkelijkheid, maar
zij transcendeert de werkelijkheid. Dit transcenderen
betekent geen opheffing van de materiele, zinnelijke
toestand ( ••. ), integendeel, transcenderen betekent,
in esthetische zin, juist het meevoeren van de (haar)
werkelijkheid (lit. 1, blz. 26).
Tekens vormen een tweede, anders, onvolledig, niet
helemaal werkelijk, alleen maar medewerkelijk zijn
naast het zijnde (lit. 2, blz. 140). In een expliciete zin hebben tekens geen " gegeven " zijn, maar
een "gemaakt "zijn (lit. 4, blz. 273).
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Er bestaat geen object uit de fysische werkelijkheid,
dat reeds een teken zou zijn. Elk object is echter
in staat om een teken te worden. Signalen, fysisch
feitellinateriaal, kunnen leiden tot conclusies over
ander feitenmateriaal. Dit concluderen is een bewustzijnsproces (lit. 12, blz. 14). Door een bewustzijnsoperatie wordt het signaal tot een·teken gemaakt,
overeengekomen en geinterpreteerd. Het signaal, het
fysisch feitenmateriaal, wordt de drager van een
teken genoemd (lit. 12, blz. 14,15). Een teken bestaat
dus uit een fysische drager (signaal) van het teken,
dat in een kausaal signaalproces fungeert en het
eigenlijke fenomenologische teken, dat in een betekenisproces fungeert (lit. 12, 16, blz. 15,16 resp. 16).
Er bestaat een kausa~l ver?and tussen het fysische
proces, dat het signaal voortbrengt en de fysische
gebeurtenis, dat een bepaald signaal voorstelt. Het
teken kan echter alleen met betrekking tot het bewustzijn, dat dit teken afgeeft of ontvangt, bepaald
worden. Begrijpt de ontvanger een teken niet, dan
houdt dit teken het karakter van een signaal. Het
voorkomen van zo'n signaal kan, gezien het natuurlijke fysische ontstaan, zeer onwaarschijnlijk zijn.
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De ontvanger zal dan vermoeden dat het om een bewust
voortgebracht signaal, dus om een teken, gaat. Ook
dan, wanneer hij het niet begrijpt. Voorbeelden zijn
ikonische tekens, dat zijn tekens, die gelijkenis
vertonen met wat ze aanduiden; een bepaalde ordening
van signalen, die een bewuste samenstelling doen
vermoeden en een bepaalde fysische structuur, die
op hoogst onwaarschijnlijke natuurlijke wijze kan
zijn ontstaan. In een kommunikatieproces vindt dus
geen overdracht van gedachten plaats, maar overd~acht
van signalen, fysische dragers van tekens. -De signalen
roepen bij de andere komrnunikatiepartner gedachten.
op. Dragers van tekens zijn bijvoorbeeld drukinkt
op papier en kleuren op schildersdoek.
Bij esthetische processen is van belang, dat een
tekenproces in twee richtingen kan verlopen (lit. 2,
blz. 147). Wanneer bij elk teken een drager van het
teken hoort, dan bestaat enerzijds de mogelijkheid
dat het teken meer en meer tot de drager van het teken inkrimpt. Het teken wordt zelf drager van het teken, er ontstaat een fysisch reeel teken. Anderzijds
bestaat de mogelijkheid dat het teken de drager van
het teken absorbeert. De drager van het teken gaat
op in het teken, wordt ontisch opgeheven. Het materiele karakter van het teken wordt minimaal en de
betekenis van het teken treedt op de voorgrond.
Een teken kan door verschillende dragers van tekens
worden overgedragen. Het staat niet op zichzelf, maar
behoort tot een klasse. Een teken kan men dan ook
definieren als de gemeenschappelijke eigenschap van
een klasse equivalente dragers van tekens (Frank,
vgl. lit.16, blz. 17).
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Het teken bezit de mogelijkheid om element te worden
van een hoger teken, een superteken. Zo'n superteken
ontstaat door klasse-matig of complex-matig samenvoegen van ondertekens. Bijv. letters van verschillende lettertypen. De letter is een superteken als
klasse, met de verschillende lettertypen als elementen. Het gaat hierbij om verhoging door klassevorming. Wordt met de letters een woord gevo·rmd, dan
ontstaat een superteken als complex, met als elementen de verschillende letters (lit. 16, blz. 17) •.
Er ontstaat een hierarchie van tekens op verschillende niveau's, met als het meest elementaire niveau
het waarnemingselement (deeltjes drukinkt). Door onbewuste complexvorming ontstaat een superteken van
het eerste niveau (letter). Bij verhoging door klassevorming en complexvorming ontstaan steeds hogere en
ingewikkeldere supertekens. Deze verhoging is echter
niet eenduidig, door het ontvangende bewustzijn kunnen verschillende verhogingen totstand worden gebracht.
Het herkennen van supertekens is van belang bij het
esthetisch waarnemen (lit. 16, blz. 17).
3.2 Functies van het teken
Ch. W. Morris heeft met ZlJn onderzoekingen een drietal functies van het teken aangegeven (lit. 4;16, blz.
273,280 resp. 17,18). Hij beschrijft de relatie tussen de tekens onderling: de syntaktische functie, de
relatie tussen teken en betekenis: de semantische
functie en de relatie tussen teken en gebruiker: de
pragmatische functie. Uitgangspunt bij de pragmatiek
is de konkrete situatie. Van belang zijn de zender
en de ontvanger. De semantiek abstraheert de kommunikatiegebeurtenissen en houdt zich bezig met de
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relaties tussen tekens en dat wat ze betekenen of
aanduiden. De syntaxis abstraheert de betekenis en
houdt zich bezig met het formele aspect van het teken
en de relaties tussen de tekens onderling.
De syntaktische functie beschrijft dus de formele
relaties tussen de tekens onderling, de regels van
samenvoegen van tekens en de volgorde en ordeningsfuncties van de tekens. De syntaktische functie kent
drie aspecten. Ten eerste het statistisch aspect~ dwz.
de kans en voorwaardelijke kans·voor het optreden
van tekens of groepen van tekens. Ten tweede het
konstrukt:leve aspect, wat zegt dat een teken element
van een superteken kan worden. En ten derde het semantische aspect, waarbij een teken een betekenis
kan bizitten. De betekenis zelf hoort niet tot de
syntaktische functie van het teken. Een bepaalde
kombinatie van tekens doet nl. verrnoeden dat het
iets betekent.
De semantiek houdt zich bezig met betrekkingen tussen gedachten, tekens en designata (dat waarna verwezen wordt). Designata kunnen voorwerpen, processen
of gerealiseerde gedachten zijn van een ander bewustzijn. De relatie tussen teken en gedachte wordt door
de betekenisfunctie, de relatie tussen teken en designatum door de aanduidingsfunctie aangegeven.
Onder de betekenis v~n ee~ teken is iets denkbeeldig,
een intentioneel feitenmateriaal, een afbeelding van
een designatum in het bewustzijn te verstaan. De relaties tussen betekenissen worden afgebeeld door de
relaties tussen de toegevoegde tekens. In een kommunikatieproces moet het overgezonden teken bij de
ontvanger dezelfde gedachte oproepen, als die, welke
door de zender is beoogd.
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De semantische functie behandelt de toevoeging van
de betekenis aan het teken. Zulke betekenissen vormen een tweede repertoire. Een teken kari meerdere
betekenissen hebben, men spreekt dan van een homoniem teken. De zelfde betekenis kan echter ook door
meerdere tekens vertegenwoordigd worden, in dit geval spreekt men van een synoniem teken.
Ook de semantische functie kent drie aspecten. Allereerst het statistische aspect wat zegt dat optredende
betekenissen een kans en/of voorwaardelijke kans _bezi tten. Het konstruktieve aspect zegt dat betekenissen kunnen worden samengevoegd tot een kombinatie .
met een hogere betekenis. En als laatste het pragmatische aspect, waarbij naast de betekenis een imperatief kan bestaan.
De pragmatiek houdt zich bezig met alle aspecten
van een konkrete kommunikatiegebeurtenis, met de
werking van tekens (berichten) op bepaalde ontvangers
in bepaalde situaties. Vooral die functie van het
teken, gekenmerkt door de overdracht van een impera tief (eis of toestemming) wordt bestudeerd. Het
imperatief roept de ontvanger op tot een beslissing
daarover of hij de eis nakomen wil of niet.
De pragmatische functie van het teken kent nog twee
aspecten. Deze zijn enerzijds het statistisch aspect,
waarbij verschillende imperatieven verschillende
kansen kunnen bezitten, die niet gelijk behoeven te
zijn aan de kansen van de betekenissen. En anderzijds
het konstruktieve aspect, waarbij een imperatief
element van een hoger doel kan zijn.
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3.3 Semiotische esthetica
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De semiotische esthetica onderzoekt onder welke omstandigheden tekenprocessen overgaan in esthetische
tekenprocessen. De wijze van zijn van het esthetische
is, net als bij het teken, de medewerkelijkheid. De
tekentheorie levert een adequate taal voor de esthetica. Het esthetische zelf is geen voorwerp, het
kenmerkt geen wezen (aard). Het esthetische kenmerkt
een toestand, een relationele werkelijkheid, de esthetische werkelijkheid. Deze relationele toestand heeft
een tekenkarakter (lit. 5, blz. 318, 320 e.v.).
Dit tekenkarakter van de esthetische werkelijkheid
komt tot uiting in een bepaalde (getalsmatig te vatten)
verdeling van materiale·n. Het geheel, de " aanblik ",
de fysische werkelijkheid noemen we de drager van
esthetische· werkelijkheid (lit. 5, blz. 320). Een
esthetisch voorwerp wordt dus opgevat als drager
van esthetische tekens (of kombinaties van tekens).
Het esthetische stelt dus geen tekenfunctie voor,
maar doet zich op een bepaald niveau, het syntaktische-,
het semantische- of pragmatische niveau voor (of
meerdere niveau's).
Het wezen van het esthetisch teken is zijn singulari tei t, zijn zeer bepaalde realisatie. Noodzakelijke
voorwaarde voor het esthetisch zijn is de werkeli"jkheid. Bet eigenlijke esthetische reikt evenwel boven
de .. werkelijkheid ui t. Het esthetische voor.'l'erp is
meer dan alleen het materiaal, waarvan het is gemaakt.
De wijze van zijn van een teken en van de esthetische
werkelijkheid is de medewerkelijkheid.
Voor technische voorwerpen geldt dat ze aan de werkelijkheid zijn gebonden, maar ook dat ze de werkelijkheid transcenderen. De wijze van zijn is de

13

-~

-'

medewerkelijkheid, maar in dit geval een noodzakelijke medewerkelijkheid. Technische voortbrengsels,
instrumenten, machines vormen een samenhangend gebied, waarin ieder zijnde een noodzakelijke plaats
en functie heeft. Geen technisch voortbrengsel zou
op zichzelf zin hebben, het existeert niet, het functioneert. Een technisch voortbrengsel moet dus functioneren in een sarnenhang, geisoleerd heeft het geen
zin. De medewerkelijkheid van technische voortbrengsels is daarmee een noodzakelijke medewerkelijkh~id. _
In tegenstelling hierrnee is een·afzonderlijk kunstwerk een vrij, min of meer onafhankelijk esthetisch
zijn, het existeert, maar functioneert niet. De wijze
van zijn is de medewerkelijkheid met als aanvullende
wijze van zijn de toevalligheid. Kunst is toevallige
medewerkelijkheid (lit. 1, blz. 28). Een verbinding
tussen toevallige- en noodzakelijke medewerkelijkheid
is ook mogelijk: een technisch voortbrengsel in een
esthetische vo:rrn.

·J
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4. Informatie-theorie en kansrekening
4.1 Informatie

.
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Een bericht is een systeem van tekens, of in een bepaald
geval slechts een enkel teken. Het bericht bestaat
uit signalen (vgl. teken), het is opgebouwd uit een
fysische drager van tekens en het eigenlijke bericht,
dat betrekking heeft op zender en ontvanger. Bij het
bericht kunnen, net als bij het teken, drie niveau's
worden onderscheiden, nl. het syntaktische~, het semantische- en het pragmatische niveau. Kenmerk van.
een bericht is de keuze van tekens uit een repertoire
van tekens, resp. de keuze van het totaal aan vormbare rijen tekens met een bepaalde lengte uit dit
repertoire (lit. 16, blz. 23). Het bericht bestaat
daarmee uit een ordening van tekens, het is een schema, dat is gekarakteriseerd door de ordening van elementen, waaruit het is gevormd ( ••• ) (lit. 18, blz •
15,16). Bij het overdragen van een bericht kiest de
zender tekens of rijen van tekens uit een repertoire.
De tekens worden gecodeerd, dwz. aan de tekens worden
andere tekens toegekend, die als signalen worden doorgegeven. De ontvanger decodeert de signalen, de door
de zender gerealiseerde tekens worden in de ontvanger
door de signalen uitgekozen. Van belang is dat zender
en ontvanger een zelfde repertoire zijn overeengekomen.
Elk bericht bevat zo informatie, meetbaar aspect aan
een bericht is de inforrnatie. Hierbij gaat het om
het syntaktische niveau van een bericht, de semantischeen pragmatische functie blijven buiten beschouwing.
Elk bericht is dus een keuze uit een repertoire met
andere berichten; voor de maat van de informatie, van
een gerealiseerd bericht, kan men een wiskundige functie
voor het totaal aan alle mogelijke berichten invoeren.
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De informatiemogelijkheid van een bericht wordt dus
groter , als ook het repertoire, waaruit het bericht
komt, groter wordt. Treden de berichten niet met gelijke
kansen op, dan bevat het bericht·met een grotere kans
van optreden minder informatie dan een bericht met een
kleinere kans van optreden. De vorming van een bericht
is ten dele een stochastisch- en ten dele een toevallig proces. De uitkomst van dit proces is· met kansrekening te bepalen. Een bericht heeft alleen dan
informatiewaarde, wanneer het voorkomen van het Qericht niet van te voren zeker was.
Codering is gedefinieerd als het eenduidig en omkeerbaar toekennen van tekens uit een bepaald repertoire
aan tekens uit een and~r repertoire. Bestaat een repertoire uit twee tekens, bijvoorbeeld 0 en 1, dan spreekt
men van een binair systeem. In dit systeem wordt het
keuzeproces teruggebracht tot twee elementaire beslissingen. Om zestien tekens uit een repertoire in een
binaire code om te zetten zijn vier binaire plaatsen
nodig, 2 4 = 16.
Om bijvoorbeeld uit een stapeltje van 16 speelkaarten
een bepaalde kaart te kiezen zijn vier elementaire
beslissingen nodig. Vier is de logaritme van zestien
met grondtal twee. Zij k het aantal af te beelden
kombinaties en n het aantal binaire plaatsen dan
geldt (lit. 4,5; resp. blz. 274, 324): k = 2n en·
n = 2log k (logarithmus dualis). Nu is de elementaire beslissing de maat voor de informatie, uitgedrukt in bit (binary digit). Wordt uit de zestien
kaarten een kaart gekozen, dan bezit deze kaart een
informatiewaarde (beslissingswaarde) van 4 (bit).
Er waren nl. vier elementaire beslissingen nodig om
tot die keuze te komen. Treden de tekens met gelijke
kansen op, .dan zou de codering de kortste zijn, de
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optimale codering. Meestal is dit niet zo, tekens
die vaker voorkomen (grotere kans van optreden), kunnen (behoren) met minder binaire tekens warden aangegeven, (lit. 12, blz. 16).
Een diskreet kansveld is een eindige verzameling van
alle mogelijke gebeurtenissen in een bepaalde situatie,
waarbij de gebeurtenissen elkaar paarsgewijs uitsluiten
(disjunct) (lit. 15, blz. 6). Elke gebeurtenis bezit
een kans van optreden. De som van al deze kansen _is
gelijk aan een.
Zij een teken:= t en zijn kans:= p(tn) dan vormt het
.
n
paar (tn,p(tn}) met n = 1,2,J, ... een eindige verzameling. De informatie I(tn) van een teken tn moet aan
drie voorwaarden voldoen (lit. 12,15,16; resp. blz.
17, 22,25):
Zij gegeven twee stochastisch onafhankelijke kansvelden A en B, dan geldt:
p(ai n bj)
p(ai)
p(bj)
nu moet:
I(ai n bj) = I(ai) • I(bj)
• De grootte van de informatie is een functie van de
kans op een gebeurtenis en is niet afhankelijk van
de kans op een andere gebeurtenis:
I(tn) = f(p(tn))
• Voor p(tn) = i moet f(p(tn)) = 1
f(!) = 1 is de maateenhe~d.
De functie die aan deze drie voorwaarden voldoet
is:
, want p(tn) = i en
· 2log 2 = 1
I(tn) is de informatie van een enkel teken (gebeurtenis).

17

Elk kansveld geeft een toestand van onbepaaldheid, van
onzekerheid weer. Een gebeurtenis treedt op. Beschouwen we de twee velden A en B,
tn: a1 '
B

A

[

[

p(tn): 0,5
dan is het duidelijk dat de onzekerheid in veld A grater is dan in veld B. Met grate zekerheid treedt in
veld B b 1 op. Wordt p(tn) = 1 dan is men zeker over
het optreden van tn.
De verwachting van de informatie is nu een goede maat
voor de onzekerheid in een kansveld. De verwachting E
is:
n
2
1
E = ~ p(t.) • log ( ) (lit. 17, blz. 19 e.v.)
i=1
l
p ti
De verwachting E is een gewogen gemiddelde waarde, gevormd door I= p(t 1 ).I(t 1 )+.:.+ p(tn).I(tn) met
p(tn).I(tn) is de kansfractie van de informatie (lit. 15,17;
resp. blz. 31,23).
I

I(ti) met

n
~

(p(ti)) == 1
i==1
E is dus de gemiddelde informatie per teken. De eenmalige keuze van een teken of een kombinatie van tekens bezit een gemiddelde informatie van E. De totale informa tie van een bericht met lengte 1 is Itot. = 1. E •
Bijvoorbeeld voor p(t 1 ) ~ i en p(t 2 ) = i is
E = i . 2 log 2 + i . 2 log 2 = 1
De verwachting E wordt.maximaal als alletekens met
dezelfde kans optreden, dus als p(t.) = l met i=1,2, ..• n.
2
1
n
Emax.= log n, de onzekerheid is nu het grootst.
Laat nu gegeven zijn twee stochastisch afhankelijke
kansvelden C en D. Het optreden van een gebeurtenis ci
uit C is afhankelijk van het optreden van een gebeurtenis dj uit D en omgekeerd.

18

Zij de kans op een gebeurtenis ci uit C := p(ci)
de kans op een gebeurtenis dj uit D := p(dj)' de
dat c. end. beide optreden is p(c. n d.1. Omdat
l
J
l
J
velden stochastisch afhankelijk zijn geldt (lit.
blz. 19): p(ci n dj) = p(ci).p(dj I ci)

= p(dj).p(ci

en·
kans
beide
15,

I dj)'

p(ci I dj) betekent: kans op ci als bekend is dj.
We vinden:

De onzekerheid over veld C, wanneer niets over veld D
bekend is, is E(C). Zijn de gebeurtenissen van veld D
bekend, dan wordt de onzekerheid over veld C kleiner.
We krijgen nu de voorwaardelijke onzekerheid over veld
C: Ed(C). Dit is de voorwaardelijke gerniddelde informati.e, de gemiddelde inforrnatie van alle ci ui t C als
de gebeurtenissen d. uit D.bekend zijn:
'

J

n

m
Ed(C) = ~ p(d.). ~ p(c.ld.)
j=1
J
i=1
l
J
Ed(C) is altijd kleiner dan E(C).
In een verzameling van tekens die onderling afhankelijk zijn, speelt de voorwaardelijke gemiddelde informatie een rol. Elk teken heeft dan nl. een voorwaardelijke kans (vgl. het trekken van kaarten zonder
teruglegging).
De onzekerheid over het verenigde veld CD is:
E(CD)

= E(C)

+ Ec(D) = E(D) + Ed(C) •.•••.•. (T)

De mate van samenhang tussen beide velden wordt weergegeven door de transinforrnatie T(CD) (lit.17, blz. 22).
Is veld C bekend dan geeft de transinforrnatie inlich-~
tingen over het veld D. Het geeft aan hoeveel informatie van het ene yeld in het andere veld aanwezig is.
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T(CD)

= E(C)

- Ed(C)

= E(D)

- Ec(D) •••••••• (2)

Nu is (1)+(2): T(CD) = E(C) + E(D) - E(CD)
Zijn de velden stochastisch onafhankelijk dan geldt:
E(CD)

= E(C)

+ E(D) en T(CD)

0

We zagen dat de informatie van een teken ti met kans
2
p(t.) uit een kansveld T gelijk is aan I(t.) = 1og (~ )•
l
l
p i
Kent de ontvanger het volledige veld T en de optredende kansen p(ti), dan is de verkregen informatie objectief.
Meestal is dit niet het geval en zal de ontvanger aan
een teken t.l een subjectieve kans p s (t.)
toekennen..
l
De verkregen informatie is nu subjectief. De gemiddelde
subjectieve informatie is dan:
n

E (T) =

s

-·1
-j

~

i=1

p(ti)

De subjectieve informatiebijdrage van een enkel teken
ti kan groter of kleiner zijn dan de betreffende obj ectieve informatiebijdrage, de gemiddelde subjectieve
informatie is echter altijd groter dan de gemiddelde
objectieve informatie: Es(T) >E(T) (om wiskundige
redenen). Op den duur convergeert -p s (t.)
naar p(t.).
l
l
Doordat de ontvanger de optredende kansen leert kennen,
vermindert de opgenomen informatie (informatieve accomodatie) (lit. 16, blz. 28).

4.2 Redundantie
Zij gegeven een verzameling T met n tekens, dan is de
gemiddelde informatie E(T) van een teken t. maximaal
1
2
1
2
indien p(t.) = -1 en E(T)
= log
log n
i
n
max.
p ( ti )
·
Het verschil E(T)
- E(T) heet absolute redundanmax.
tie (overtolligheid). De betrekking tussen absolute
redundantie en E(T) max. heet relatieve redundantie
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en wordt weergegeven door:

E(T)max- E(T)
R =
E(T)max

(lit. 16,17; resp. blz. 29,25)
De -redundantie geeft aan op welk deel van het teken, dat
een bericht overdraagt, bij optimale codering, kan worden bezuinigd. Elke tekenkombinatie zal in zo'n geval
een bepaalde betekenis bezitten. Optredende fouten
kunnen dan niet gekorrigeerd worden.
Neemt de redundantie van een bericht toe, dan kan dit
bericht begrijpelijker worden. Bezit dus een geordende
rij tekens redundantie dan betekent dit dat uit een
deel van de tekens de andere tekens kunnen worden afgeleid. De redundantie van een rij tekens wordt grater
naar mate de kans van een teken meer afwijkt van p(ti)= n1
en er steeds meer voorwaardelijke kansen tussen de tekens onderling bestaan. De gemiddelde informatie van
een teken E(T) is in zo'n geval echter klein.
Een rij tekens bezit subjectieve infor:rnatie voor de ontvanger, wanneer de redundantie van deze rij tekens niet
wordt herkend. Door het leren van de optredende kansen
kan de ontvanger aanvullende redundantie vinden en zijn
subjectieve informatie verkleinen.
4.3 Orde
In de esthetica speelt he~ begrip orde, het vaststellen van ordeningsrelaties een belangrijke rol (lit. 5,16;
resp. blz. 321 e.v.,30). In de informatie-theorie wordt
orde beschouwd als redundantie (lit. 12,18; resp. blz.
17;30,32,118). Indien er tekens met voorwaardelijke
kansen bestaan, dan is een bepaalde ordening aan te
brengen. De tekens kunnen tot supertekens warden samengeva t, die dan een nieuw repertoire vormen. De gemiddelde informatie van dit nieuwe repertoire is kleiner
geworden. Neemt de ordeningsrelatie toe, dan zal ook
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de redundantie toenemen. De informatie zal in dit
geval afnemen. Frank merkt op dat bij de berekening
van de informatie van een geordende veriameling tekens twee mogelijkheden bestaan (lit. 10, blz. 40).
Bij de eerste mogelijkheid wordt de betreffende
kombinatie van tekens beschouwd. De informatie wordt
berekend uit het repertoire van de afzonderlijke tekens. Orde is rlan gelijk aan redundantie. Wordt de
orde groter (hoger), dan neemt de informatie van de
kombinatie af.
In de tweede mogelijkheid wordt de informatie van een
bepaalde kombinatie berekend uit het repertoire van
alle mogelijke kombinaties. Dit aantal kombinaties
neemt zeer snel toe, 10 tekens geeft 10! = 3628800
mogelijke volgorde van tekens. De kans dat een bepaalde kombinatie een hoge orde bevat is zeer klein,
waarschijnlijker is iets anders. Komt een dergelijke
kombinatie toch voor (kans.is zeer klein), dan is de
informatie groot. Bense gaat uit van deze orde, wanneer hij stelt dat de esthetische toestand van een
verzameling tekens een toestand is van hoge orde en
daarmee met veel informatie (lit. 4,5; blz. 272 e.v.,
322).
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5. Psychologie onder het aspect informatie-theorie
5.1 Het vermogensaspect van het bewustzijn
Overdracht van inforrnatie vindt plaats door zintuigen, via zenuwstelsel, naar bewustzijn. De informatie
wordt opgenomen door de zintuigen (perceptie), herleidt tot invarianten ("vormen") en door·het bewustzijn tot een bewust.e vtaarneming gemaakt (apperceptie),
(lit. 8,11; resp. blz. 91; 86,87,88). Het bewust~
geheugen voegt aan de opgenomen·syntaktische informatie de daaraan verbonden semantische informatie
toe. Door associatie kan uit het bewuste geheugen
meer informatie naar het bewustzijn stromen. Het bevattingsvermogen van het bewustzijn is'echter begrensd.
Alle waarnemingen, die door het bewustzijn tot een
bewuste waarneming gemaakt zijn, blijven een bepaalde
tijd T aanwezig. Het bewustzijn is een (werk)geheugen
(Frank: kurzspeicher, lit. 9, blz. 20), voor een periode T wordt de inhoud van een waarneming in een, min
of meer, chronologische volgorde vastgehouden. Deze
periode T, gedurende een waargenomen prikkel bewust
blijft, noemt men momentane tijdsduur. T (lit. 13, blz.
207). Het bewustzijn hoeft zich niet sterk op deze
prikkel te concentreren. De momentane tijdsduur T
ligt in de orde grootte van 10 sec •. Het inhoudelijke
van de waarnemingen wordt als eenheid ervaren, indien
het totaal bewust is geworden, dus niet langer dan
T sec. duurt.
Door amerikaanse psychologen is de maximale toestroomsnelheid Ck van informatie naar het bewustzijn onderzocht (vgl. lit. 13, blz. 205,206). Dit onderzoek
toonde, dat de tijd, die nodig is om een rij tekens
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bewust waar te nemen, evenredig is met de informatie
van deze rij tekens. Bij toenemende beschouwingstijd,
vaste redundantie, worden meer tekens waargenomen
(herkent). Wordt de redundantie groter gemaakt, dwz.
de gemiddelde informatie van een tekenvolgorde kleiner, dan worden meer tekens herkent. Uit het onderzoek blijkt dat de maximale toestroomsnelheid rond
de 15 bit/sec. ligt. Het menselijk bewustzijn is in
staat een gebeurtenis van
sec. als zodanig te herkennen. Gebeurtenissen van kortere duur worden niet
meer als afzonderlijk herkent. " Ze gebeuren gelijktijdig ''. Als subjectief tijdquantum wordt daarom
.
1
door Frank Tb sec. genomen (lit. 13, blz. 206):
1
STQ = 1b sec.
STQ is de tijd die nodig is om 1 bit informatie in
het bewustzijn op te nemen. De maximale toestroomsnelheid bij syntaktische informatie stelt Frank op
ck = 16 bit/sec. ck = 16 bit/sec. is de totale informatie die naar het geheugen (kurzspeicher) stroomt.
Van deze 16 bit/sec. stroomt een deel naar het reeds
bewuste geheugen: Cvll'0,5 bit/sec. (lit. 9, blz. 20).
Wanneer nu hoogstens 16 bit/sec. naar het geheugen
stroomt en daar 10 sec. aanwezig blijft, dan is het
bevattingsvermogen van het bewustzijn Kk = Ck.T =
16.10 = 160 bit. Kk is het totale bevattingsvennogen
van het bewustzijn. Meer informatie kan niet gelijktijdig in het bewust~ijn a~nwezig zijn. Een tekenkombina tie met ~eer dan 160 bit aan informatie, wordt
niet meer als eenheid waargenomen. De inhoud van de
waarneming gaat, voordat T=10 sec. voorbij is, voor
een deel verloren.

Tt
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5.2 Verrassing en opmerkelijkheid
Beschouw het volgende voorbeeld naar Att'neave (vgl.
lit. 16, blz. 35). Gegeven zijn twee kansvelden,
veld 1 bestaat uit een vaas met daarin cijfers op
kaartjes. De kans op een cijfer is gelijk aan
p(cijfer)= 1
Kansveld 2 bestaat uit een munt die
aan de kopkant verzwaard is, de kans op kop is gelijk
aan p(kop)= 1
de kans op munt is gelijk aan p(munt)=
We
vinden
nu
dat de informatie van een cijfe~
1
gelijk is aan I(cijfer)=. 2log -i-= 2log10 = 3,32

6.

6,

6.

TO
en de onzekerheid, de verwachting van het veld 1 is
1
2
1 2
gelijk aan E= TO. log 10 + ... = 10. TO log 10 = 3,32
De informatie van kop is gelijk aan I(kop)= 21og -t-=

TO

1
i

··-·

. -~

2

log ~ en de informatie van munt is gelijk aan
1
I(munt)= 2 1og -1-=
3,32.
1

TO
De onzekerheid, de verwachting van veld 2 is gelijk
9
2
10
1
2
aan E= TO . log -q +TO . log 10 = 0,47.
We zien dat bij de gebeurtenis (munt) ligt boven
I(munt)= I(cijfer)= 3,32 , de gebeurtenis (munt) verrast echter veel meer dan de gebeurtenis (cijfer),
Frank merkt hierover op dat gebeurtenissen met een
zelfde hoeveelheid informatie, maar met verschillende
onzekerheden, verwachtingen E van een der gebeurte- ·
nissen, de verrassing over het optreden van een der
gebeurtenissen groter wordt, naar mate de onzekerheid
Evan die gebeurtenis kleiner wordt (lit. 16, blz. 35).
De verrassing van een gebeurtenis wordt bepaald met
de verrassingswaarde V.
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In veld 1:

V(ti)

= ~:5~ =

1

In veld 2:

V(ti)

= 6:~i

7

De opmerkelijkheid van een gebeurtenis betekent het
frequent optreden van die gebeurtenis, waarbij steeds
(zo mogelijk) deze gebeurtenis een grote verrassingswaarde bezit, dwz. veel informatie weergeeft.
Frank (vgl. lit .16, blz. 35) definieert opmerkelijkheid van een teken ti als het product van de kan~ p(ti)
p(t.)
en verrassingswaarde V(ti). Wanneer p s (t.):::
1
1
dan geldt: de opmerkelijkheid O(ti) is gelijk aan
O(ti) = p(ti) • V(ti)
I(ti)
p(ti) • E('I')

~1

I
j

'

-·j

=

p(tj_) •

E(T)

De opmerkelfjkheid is dus een functie van p(ti) en
de gemiddelde informatie E(T), bij constante p(ti)
is O(ti) klein als E(T) groot is en bij constante
E(T) is O(ti) groot als p(ti) groot is. De opmerkelijkheid is maximaal indien p(t.)
= 1e = 0,37 (e is
1
het getal van Euler, lit 14, blz. 229). Treedt dus
een teken met een 37 % waarschijnlijkheid op, dan
is de opmerkelijkheid van dat teken maximaal. Door
het zeer klein maken van de gemiddelde informatie E,
kunnen zeldzaam voorkomende tekens een hogere opmerkelijkheid bezitten dan bij p = 0,37 te verwachten 'zou
zijn. Een dergelijk teken bezit nu zeer weinig informatie. Dit teken valt wel op, maar door het geringe informatie-aan.bod wordt het snel als saai ondervonden.
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5.3 Subjectieve redundantie

·-1
l

-1

.J

De informatie die de mens van zijn omgeving ontvangt
is zeer groot. Het bewustzijn kan niet alle informatie opnemen. Er vindt een selectie en een reductie
van informatie plaats, in de eerste plaats door onbewuste verwerking en in de tweede plaats door de
vorming van invarianten, verschillende meer of minder
van elkaar afwijkende prikkels of kombinaties van prikkels worden tot een klasse met een zelfde betekenis
samengevoegd. Toch blijft nog veel informatie het
bewustzijn binnenstromen. Door subjectieve redundantie wordt de nu nog aangeboden informatie in het bewustzijn (bewuste waarneming) verder gereduceerd.
Di t pr.oces is niets anders dan "leren", de mens reduceert de subjectieve informatie, die in zijn omgeving aanwezig is (lit. 16, blz. 37). Deze subjectieve
redundantie vindt op drie manieren plaats. Ten eerste
door opslag van informatie, dit is niets anders dan
onthouden, uit het hoofd leren. Successievelijke reductie van subjectieve informatie van een rij tekens.
Ten tweede door het leren kennen van de optredende
kansen. Het menselijk bewustzijn is in staat de vooraleerst subjectieve kansen, behorende bij de verschillende tekens door ervaring aan de werkelijke kansen
van die tekens aan te passen (informatieve accomodatie, lit. 8,12; resp. bl.z. 85 e.v. ;18). En ten
derde door de vorming van supertekens.
Kenmerkend voor de esthetische waarneming is het opmerken van ordeningsstrukturen, die ontstaan zijn
door vermeerdering van het aantal supertekenrepertoires
(met een steeds hoger niveau). Door deze vermeerdering
neemt de subjectieve informatie af. Door de vorming
van supertekens kunnen complexe tekenkombinaties als
een eenheid worden begrepen.
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Zo'n superteken komt dan uit.een repertoire van supertekens met zo'n hoog niveau, dat de betreffende
informatie (van dit repertoire) niet meer dan 160 bit
bedraagt.
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Een superteken is een klasse equivalente tekenkombinaties, ontstaan door klasse- of complexvorming.
Worden tekens met voorwaardelijke kansen tot een complex samengevoegd, dan is de gemiddelde informatie
van het complex kleiner dan de som van de gemiddelde
inforrnatie van elk afzonderlijk onderteken~ Een verdere reductie vindt plaats doordat meestal maar een
deel van de mogelijke kombinaties als superteken wordt
gekozen. Het repertoire van supertekens is dus kleiner dan het oorspronkelijke repertoire met een lager
niveau. De informatie is nu dus afgenomen.
Door klassevorming van tekens tot een superteken nu,
wordt de kans grater en daardoor de informatie eveneens
minder (dan van elk onderteken). Beide manieren van
verhoging door complex- en klassevorming verminderen
de oorspronkelijke informatie.
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6. Kybernetische sociologie
Om het ontstaan, de ontwikkeling en de verandering
van esthetische oordelen en waardebepalingen in een
kultuur bepaalde, specifieke groep theoretisch te
begrijpen, is het nodig onderzoek te doen naar circuitrelaties en regelingsfluctuaties, die ontstaan
door kommunikatie en wederzijdse beinvloeding bij
individuen uit een groep. Een groep wordt hierbij
beschouwd als een complex kybernetisch systeem met
ondersystemen (individuen) (lit. 16, blz.

39).

Het onderzoek naar de wetmatigheden binnen een dergelijk complex systeem is moeilijk. Als voorbeeld
hiervan dient het psychologische terugkoppelingspro·ces in een groep; dit ~roces staat in'verband met
de opmerkelijkheid. Reacties van individuen
blijken functies van de opmerkelijkheid te zijn, die
in een volgende fase van het proces als input dienen.
Het prikkel-reactieproces wordt zo tot een regelingscircui t.
Voor het ontstaan van esthetische oordelen en het
gedrag van individuen als functie van de opmerkelijkheid kan een schema warden opgesteld·:

input
esthetisch oordeel

subject

1

subject

2

subject

n·

output

fig. 1: Terugkoppelingsproces:
Ontstaan van esthetisch oordeel
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Wordt een individu uit een groep gekonfronteerd met
een kansverdeling van esthetische voorwerpen, uit
een bepaalde klasse, dan valt het zeldzaine door specifieke kenmerken sterk op. Het zeldzame valt zelfs
zo sterk op, dat dit niet in overeenstemming is met
haar kans van optreden. Dit komt doordat de opmerkelijkheid V?Or het zeldzame grater is, dan de kans
op het zeldzame. Daarbij komt dat de beschouwer denkt
dat de opmerkelijkheid de kans zelf is. Het zeldzame
neemt nu een belangrijke plaats in bij de esthet~sche
uitspraken (oordelen, kritieken}. Het neemt een belangrijkere plaats in, dan eigenlijk, gezien de kans
op het zeldzame, zou moeten.
Het circuit (zie fig. 1) start, uitspraken uit de
eerste fase dienen als uitgangspunten in de volgende
fase. We hebben nu op de eerste plaats een kansverdeling van esthetische voorwerpen en op de tweede
plaats de kansverdeling van oordelen over deze voorwerpen verkregen. Het proces gaat verder, het zeldzame komt nu steeds vaker voor. Dit gaat door tot
het oorspronkelijke zeldzame zo vaak voorkomt, dat
de opmerkelijkheid afneemt. Bij de uitspraken (esthetische kritiek) zal het nu vaak voorkomende weinig
aandacht krijgen. Nieuwe zeldzame kombinaties trekken nu de aandacht en het proces begint opnieuw.
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7. Exacte esthetica
7.1 Esthetische informatie
In de exacte esthetica wordt een esthetisch voorwerp
opgevat als een verzameling van geordende elementen,
resp. als drager van een verzameling geordende tekens en daarmee, na beschouwing, als een ·bericht.
Een voorwerp wordt tot een esthetisch voorwerp, wanneer ·bij zijn realisatie vrijheid verbruikt is. Het
esthetisch voorwerp is het resultaat van een stochastisch keuzeproces, waarbij een ontstane tekenstruktuur niet ontleedbaar, niet voorspelbaar en niet afleidbaar mag zijn. De zo ontstane toestand kan met
de informatie-theorie en de kansrekeniilg (zie hfdst. 4)
worden beschreven. Schoonheid is een toevalligheid
en geen noodzakelijkheid (lit. 1, blz. 26 e.v.,32).
Komt een bericht in vrijheid (keuze-) tot stand, dan
bevat het esthetische informatie. Dit is echter niet
hetzelfde als schoonheid, zo'n bericht kan nu alleen
esthetisch dienst doen. Het afleiden van schoonheid
uit bepaalde vooronderstellingen is immers in strijd
met het fundamentele principe van d~ esthetische
realiteit (lit. 1, blz. 16 e.v.,38) •.
Naast het esthetisch voorwerp wordt ook het kommunikatieproces tussen producent en consument bestudeerd. De esthetische informatie kan dan ook alleen
met betrekking tot producent en consument op een
zinvolle wijze worden beschreven.
Er zijn twee begrippen voor de esthetische informatie aan te geven. Op de eerste plaats stelt Frank
dat esthetische informatie die informatie is, die
nog in de ondertekens aanwezig is, wanneer de supertekens van een beschouwd niveau reeds bekend zijn.
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Esthetische informatie is nu een maat voor het veelvuldige van de opbouw. Bij de berekening van de esthetische informatie wordt alleen van de betreffende tekenkombinatie uitgegaan, dwz. van de supertekens van een bepaald niveau. De esthetische informatie van dit niveau is de voorwaardelijke informatie
over de opbouw uit ondertekens. Het repertoire van
supertekens wordt hierbij bekend verondersteld (lit.
16, blz. 41).
Op de tweede plaats stelt Bense, dat esthetische _informatie een functie van de kans op een tekenstruktuur is. De kans heeft betrekking op alle mogelijke
tekenkombinaties uit een kansveld. De esthetische
informatie van een tekenstruktuur neemt toe, als de
orde t~eneemt, vergelijk het tweede begrip voor
orde (blz. 22). De esthetische tekenstruktuur behoort nu nl. tot een kleine klasse met zeer kleine
kans (grote onwaarschijnlijkheid) (lit. 2,3,5; resp.
blz. 153,162; 211,212,213; 325) •

l
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7.2 Esthetische waarneming
Birkhoff probeert in zijn theorie over esthetische
waarneming, esthetische problemen met wiskundige methoden te behandelen. Hij stelt, dat voor de waarneming van een esthetisch voorwerp een inspanning van
de zintuigen nodig is, ee~ psycho-fysische inspanning (lit. 1, blz. 33). Deze inspanning is afhankelijk van de complexiteit C van het voorwerp. De
complexiteit C is evenredig met het aantal tekens
en is kwantitatief te beschrijven. Bijvoorbeeld het
aantal penseelstreken van een gekleurd vlak. Als kompensatie voor de inspanning treedt een "gevoel van
behagen" op, weergegeven door de esthetische maat M.
Dit gevoel van behagen, met intensiteit M, treedt
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op wanneer de beschouwer in de complexiteit C de aanwezigheid van ordeningselementen en ordeningsrelaties herkent. De som van esthetisch relevante ordeningsrelaties wordt weergegeven door 0. 0 moet op
een empirische en kwantitatieve wijze warden bepaald.
Het gevoel van behagen wordt nu bepaald door de esthetische maat M =
waarin M een vergelijkingswaarde is, waarmee esthetische voorwerpen uit een
bepaalde klasse getalsmatig met elkaar kunneh warden
vergeleken. C en 0 moeten in dat geval voor die klasse
gedefinieerd zijn. M heeft betrekking op de komposi tie van een esthetisch voorwerp, niet op de ver-·
schillende manieren van realisatie van die kompositie (overeenkomst met Bense's begrip voor esthetische
informatie). M bezit geen statistisch aspect, er
bestaat niet zoiets als de kans op een beschouwd
esthetisch voorwerp. De esthetische maat M is onafhankelijk van de beschouweT.

g,

De complexiteit C neemt, evenals de gemiddelde informatie E, toe met het aantal tekens. Het ligt voor
de hand C te vervangen door E, omdat dan de verschillende kansen van de tekens voor de berekening van M
worden gebruikt (zie ook lit. 5, blz.329).
Het niveau van E wordt bij de berekening vastgesteld
op een supertekenrepertoire van het eerste niveau,
bijvoorbeeld penseelstreken. 0 kan als redundantie
worden geinterpreteerd. Ontdekt de beschouwer in
een esthetisch voorwerp ordeningsstrukturen, hogere
tekenstrukturen, dan kan de waarneming in dit hogere
repertoire plaatsvinden en de subjectieve informatie
zal in zo'n geval dan afnemen.
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De vergroting van subjectieve redundantie bij overgang van niveau n-1 naar niveau n wordt gegeven door
En-1 - En
, waarin
En_
1
R
n- 11n een maat voor de ordeningsrelaties uit het
betreffende niveau is. Bij toenemende orde vindt een
toename van de esthetische informatie (d~e van Bense)
plaats. We kunnen nu M dan ook schrijven als
Rn-1 /n =

_ Rn-1/n
, .waarin
M - E
n-1
M een maat voor de esthetische informatie is. Men kan
M echter niet zonder meer toepassen, een vijftal beperkingen zijn van belang bij de toepassing van de
esthetische ma.at M (lit. 5,16; resp. biz. 329 e.v.;
44):
• Symboolwet; de esthetische maat van een voorwerp
met symboolwaarde wijkt af van de Birkhoffse maat
M =
doordat een hoog aandeel aan semantische
informatie een vertekend beeld geeft van de syntaktisch gedefinieerde maat M•
• Herhalingswet; een bepaald ordeningselement herhaalt zich. De waarde van dit element mag niet aan
de hand van zijn optredende kans worden bepaald,
omdat bij toenemende kans de informatie afneemt •
• Onbepaaldheidwet; zijn ordeningsrelaties niet eenduidig vast te stellen, dan komt de esthetische
maat M niet overeen met het gevoel van behagen.
Vorming van subjectieve redundantie is nu niet
mogelijk, of de vergroting van de redundantie is
kleiner dan bij een duidelijke herkenning •
• Zwaartepuntwet; een esthetisch voorwerp moet een
centrum bezitten.

g,
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• Complexiteitwet; komen twee esthetische voorwerpen overeen in hun ordeningsrelaties, maar niet
in hun complexiteit, dan is de esthetische maat
van het complexere voorwerp kleiner dan rekenkundig te verwachten is. De verklaring hiervoor is,
dat eerst het minder complexere voorwerp, met
overeenkomstige vergroting van redundantie wordt
bekeken. Het proces van vergroting van redundantie
kan bij het complexere voorwerp niet herhaald
worden. In dit proces ligt het esthetisch genot
(en in het resultaat). Omdat geen proces plaatsvindt, is er geen esthetische inforrnatie.

-1
1

•j

Moles stelt in zijn waarnemingstheorie dat de informatiestroom van een vergankelijk kunstwerk groter moet zijn dan de toestroomcapaciteit ck van het
bewustzijn (lit. 16, blz.44,45). Het mag echter ook
niet te groot zijn, anders is het kunstwerk niet
meer waarneembaar. De kunstconsument moet uit een
groot aanbod kunnen kiezen. Bij een te groot aanbod
moeten supertekens herkenbaar zijn, in dit repertoire
van supertekens wordt dan de informatie weer verkleind.
Frank die het concept van Moles heeft uitgewerkt,
merkt op dat esthetische waarneming als een drieledig proces is op te vatten. Kenmerkend voor dit proces is dat de beschouwer voortdurend van repertoire
wisselt, van waaruit.de es.thetische informatie wordt
opgenomen. Tussen twee beschouwingsniveau's speelt
zich het proces in drie fasen af.
In de eerste fase, de selektieve fase, ontvangt de
beschouwer informatie, een hoeveelheid waarnemingselementen (onbewust mbt. een supertekenrepertoire
van 1e niveau), die gecodeerd naar het bewustzijn
wordt geleid. Is de subjectieve inforrnatie groter
dan Ck= 16 bit/sec., wordt door het bewustzijn
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een deel van de infonnatie uitgekozen. Een keuzeproces waarbij vrijheid wordt verbruikt.
In de tweede fase, de synthetische fase, herkent
het·waarnemende bewustzijn ordeningsrelaties, gestalten, dus supertekens, waarvan de subjectieve infarmatie niet grater dan Kk= 160 bit mag zijn. Door
de vanning van supertekens wordt de waargenamen subj ectieve infarmatie verkleind. De infarmatiestroam
kan nu echter nag grater zijn dan Ck, zadat· op het
valgende niveau weer de toestand van de selektieve
fase is bereikt.
En tenslatte in de derde fase, de analytische fase;
heeft het bewustzijn een superteken waargenomen.
De opbouw van het superteken wardt bekeken. De tekengraep, die het superteken vormde, wordt nu weer
op een lager·niveau bekeken (superteken is nu bekend).
De subjectieve informatie wordt door het bekijken
op een lager niveau vergraGt, maar is nu kleiner dan
de informatie van dezelfde tekengraep gedurende de
selektieve fase.
Frank definieert de esthetische informatie als de
informatiebijdrage, die bij de overgang van synthetische fase naar analytische fase ontstaat, dit is
dan de vaarwaardelijke informatie over de ondertekens,
bij bekende supertekens. Zijn ti de andertekens, die
sj de supertekens vormen, dan is de verwachting van
de esthetische infarmatie:
m

n

E(T IS)= E = ~ p(s.) ~ p(t 1. I sJ.)
j =1
J . i=1

2

log

Omdat de totale informatie over de supertekens s.
J
reeds in de graepering van de andertekens ti aanwezig was, geldt E(S IT) = O. De verwachting van de
esthetische informatie, de esthetische info:rrnatie
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per teken, kan nu gegeven worden door E = E(T) - E(S).
Is de opbouw van de supertekens helemaal ontleed,
dan is de esthetische informatie gelijk aan nul, in
dat geval is nl. E(T) = E(S),
Uit zijn waarnemingstheorie leidt Frank, met betrekking tot de syntaktische functie van het teken, vier
noodzakelijke, maar niet voldoende schoonheidskriteria af (lit. 16, blz. 46,47):
1) Voor elk kunstwerk moet er een supertekenrepe~
toire bestaan met beschouwingsniveau n, zodat de
informatiestroom bij een vergankelijk kunstwerk
op niveau n-1 groter dan Ck= 16 bit/sec. en de
informatieinhoud bij een ruimtelijk kunstwerk
groter dan Kk= 160 bit is. Op niveau n is de informatiestroom kleiner dan ck en de informatieinhoud kleiner dan Kk. Om het bericht te kunnen
bevatten, om orde in het grote aanbod aan informatie te brengen, is de beschouwer gedwongen vanui t niveau n-1 te verhogen. Op niveau n is zijn
opnamecapaciteit niet meer overbelast, hij kan
zich nu weer wijden aan niveau n-1 en esthetische
informatie opnemen. Een kunstwerk mag dus niet te
informatie arm zijn, opdat niet meteen alle details
worden waargenomen.
2) Bij een ku~stwerk moeten de tekens stochastisch
afhankelijk zijn. Supertekens, als kombinaties·
met een grotere kans moeten op de voorgrond treden, ,zodat de synthetische fase kan beginnen.
3) De makrostruktuur van een kunstwerk, dit is het
hoogste superteken, mag niet meer dan Kk= 160 bit
subjectieve informatie bevatten, anders kan het
kunstwerk niet als geheel worden waargenomen.
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4) Wil de analytische fase nog esthetische inforrnatie
opleveren, dan mag de opbouw van een superteken
niet helemaal ontleed zijn.
Het waarnemingsproces kan worden beschouwd als een
regelcircuit, de functie van dit circuit is, de in
het bewustzijn binnenkomende informatiestroom te regelen (schommeling rond toestroomcapaciteit Ck).
Door het leren van de optredende kansen en doordat
een deel van de inforrnatie naar het reeds bewust~
geheugen stroomt (Cv= 0,5 bit/sec.), neemt met het
verloop van de waarneming de subjectieve informatie
af. Het subjectieve verbruik van het kunstwerk is
dus niet te stoppen. Op een gegeven moment wordt
het ku~stwerk nu zo informatie-arm, dat voor de betreffende consument het proces niet in stand is te
houden. Het bewustzijn richt zich dan ergens anders
op. Ook door het veelvuldig waarnemen van hetzelfde
kunstwerk of door het veelvuldig voorkomen van imitaties en variaties van een kunstwerk treedt esthetisch verbruik op (lit. 3, blz. 253,254).

7.3 Esthetische realisatie
De esthetische realisatie, als product van een scheppend proces is geen schepping uit het niets, maar
een keuze ui t een repertoi.re. Een keuze van bepaalde tekenstrukturen uit een groot aantal mogelijke
strukturen (vgl. lit. 1, bJ..z. 24,43). Het aantal
bewust getroffen beslissingen, dus het aantal verbruikte vrijheden, de afgegeven informatie per seconde is als realisatiebijdrage aan te rekenen.
Frank stelt dat de realisatiecapaciteit van het bewustzijn gelijk is aan de toestroomcapaciteit, dus
maximaal 16 bit/sec. (lit. 16, blz. 48).
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De realisatiecapaciteit wordt gedefinieerd als de
informatie die per seconde door het bewustzijn wordt
afgegeven. De te meten realisatiebijdrage heeft betrekking op bevvust verbruikte vrijheden, geen routine. Tekens di.e niet op deze wij ze ontstaan word en
uitgesloten. Bij de esthetische analyse moet nu de
kommunikatieve informatie worden onderscheiden en
vastgesteld moet worden welke vrijheden bij het ontstaan van deze informatie zijn verbruikt. Uit de
eis van bevvust verbruikte vrijheid volgt de door
Bense vastgestelde singulariteit van een esthetische
realisatie (zie blz. 13).
Men kan de realisatie ook beschouwen als een proces
van op het doel aansturen, als een spel. De producent kent de·resultaten van te voren niet precies,
hij laat het proces echter ook niet aan het toeval
over, hij kiest een strategie. Bij de realisatie,
een experiment met een niet bekend doel, vindt steeds
een terugkoppeling plaats doordat het reeds gerealiseerde wordt waargenomen (bijv. veranderingen op
een bepaald stramien). Het waarnemingsproces als
regelcircuit (blz. JS) maakt dus deel uit van het
realisatieproces. Analoog aan het waarnemingsproces
bestaat het realisatieproces eveneens uit drie fasen.
In de selektieve fase kiest de kunstenaar de elementen (tekens). In de synthetische fase ontwerpt hij
een concept. Hij bepaalt de supertekens van de makrostruktuur (vergroting van subjectieve redundantie).
En in de analytische fase werkt hij de mikrostruktuur uit. Hij realiseert de opbouw van de afzonderlijke supertekens (toename van voorwaardelijke informatie, zie blz. 19).
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7.4 Esthetische kritiek
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De belangrijke opgave van de esthetische kritiek is,
de door vrijheid verbruikte, ontstane esthetische
tekens van de werkelijke tekens te onderscheiden.
Aan het reele teken, het medewerkelijke teken te
identificeren (lit. 1, blz. 24,44). De esthetische
analyse, die betrekking heeft op de vasts·telling
van de esthetische produktie, het zijn, moet het
tekenkarakter in detail en in het geheel aantonen.
De esthetische kritiek als interpretatie moet zich
bezighouden met de relaties tussen objectieve en
subjectieve informatie. Zij moet het objectieve
esthetisch voorwerp en zijn subjectieve informatie
voor een bepaalde groep bestuderen. Beoordeling,
een waardebepaling, moet worden getoetst aan noodzakelijke (en· erkende) kriteria. Esthetische kritiek
als oordeel moet het esthetisch verbruik van een
esthetisch voorwep vaststellen, dit kan voor een
bepaalde groep te informatie-arm geworden zijn.
Maar ook het tegenovergestelde moet worden vastgesteld, de subjectieve informatie van een esthetisch
voorwerp is voor het grootste gedeelte van de consumenten te groot geworden.
De esthetische kritiek houdt voor de esthetische
productie een terugkoppelingsfunctie in, het werk
van de producent hangt voor een deel af van de kritiek van de consument.
De exacte esthetica probeert, binnen de door deze
theorie gestelde beperkingen, noodzakelijke (maar
niet voldoende-) schoonheidskriteria op te stellen
waaraan een voorwerp moet voldoen om in een bepaalde
maatschappij en gedurende een bepaalde tijd als
esthetisch voorwerp te kunnen fungeren.
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Of aan deze kriteria wordt voldaan, is objectief
vast te stellen. De esthetische kritiek is dan bevrijd van subjectiviteit en het esthetisch oordeel
is dan eenduidig vast te stellen •
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8. Discussie
Men kan zich afvragen of het zinvol is deze theorie
over esthetica uit zijn historisch verband te lichten en opnieuw in de actualiteit te brengen. Deze
vraag is mijns inziens eenvoudig te beantwoorden, door
te bedenken dat men door de eeuwen heen steeds op
zoek is geweest naar een beschrijvende en een verklarende esthetica. Elke aanleiding, waar dan ook
vandaan, die kan leiden tot andere, nieuwe aspec~en
kan een stap zijn op weg naar een nieuwe theorie over
esthetica (hanteerbaar begrippenapparaat). In zoverre
kan het zinvol zijn een theorie opnieuw te bestuderen,
in de hoop aanleidingen te vinden voor nieuwe relevante aspecten.
___
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In de geschiedenis kunnen we een tweetal omvattende
typen van esthetica's onderscheiden (lit. 5, blz.
317), het type van Hegel en het type van Galile1.
In de esthetica van Hegel bezit de esthetische realiteit niet een vast te stellen objectief zelfstandig zijn. De schoonheid, het kunstschone wordt
met de metafysische begrippen idee en ideaal beschreven. Het handelt hierbij om een interpretatie en niet
om onderzoek (in expliciete zin). Deze interpretatie rangschikt elke uiting van esthetisch zijn in
het totaal aan ontwi~kelin~ van de wereldgeest.
De esthetica van Galilei kent een eigenwaarde toe
aan het kunstwerk, aan het_esthetisch zijn, dat als
zodanig is vast te stellen. De esthetische realiteit
wordt niet langer gezien in relatie tot bijvoorbeeld
religie en filosofie, maar het wordt tot een zelfstandig zijn (iets, beschrijving). De exacte esthetica behoort tot dit laatste type. Hegel en Galile1
levert op dat we kunnen vaststellen dat er een
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onderscheid te maken is tussen een vast te stellenen een interpreteerbare esthetische realiteit. Elke
vraag naar realiteit kan dus op twee manieren worden
beantwoord, constaterend en interpreterend. De exacte esthetica ziet zich geconfronteerd met de vraag
naar de esthetische realiteit. Zij beantwoordt deze
vraag op een constaterende manier en verkrijgt daardoor objectiviteit in de vorm van meetbare (afgesproken en bekende-) en soms te berekenen grootheden.
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Een van de toepassingen van de exacte esthetica vinden we in de architectuur. In de architectuur is
het nl. van belang objecten te herkennen die bewust
door mensen zijn ontworpen. In het ontwerpproces
wordt informatie verwerkt met als eindresultaat het
ontwerp, het bouwwerk. Dit bouwwerk (ontwerp) is nu
te beschouwen als een geordende verzameling van elementen en als voorwerp (onderwerp) van een waarnemingsproces. Na een relevante definiering van architectonische elementen, kan met de informatie theorie
en de kansrekening op een kwantitatieve manier esthetisch onderzoek warden gedaan. In een eerste,
wezenlijke stap wordt de hoeveelheid informatie van
een bouwwerk bepaald. Na de vaststelling van een toereikend informatie aanbod, kan een esthetisch waarnemingsproces starten. Er bestaat nu een beschouwingsniveau n, waarvan de informatieinhoud kleiner is
dan het bevattingsvermogen Kk van het bewustzijn,
terwijl dit op niveau n-1 groter is dan Kk. Is eenmaal de informatie bekend, dan kunnen we de andere
grootheden berekenen (redundantie, verrassingswaarde,
opmerkelijkheid,etc.). Het probleem is echter dat
de informatie niet eenduidig is te bepalen.
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We zagen reeds dat de gemiddelde objectieve informatie werd gedefinieerd door
n

2

1

E = ~ p(ti). log p(t.)
i=1
l
De kans p(ti) op het element ~teken) ti is vast te
stellen door tellen: p(ti) = n ' waarin x het aantal elementen ti is met een bepaalde eige.nschap en
n het totale aantal elementen. We vinden dan dat de
totale objectieve informatie gelijk is aan r 0 b= E.n
.

met r 0 b ~Kk of r 0 b < Kk •
De werkelijk optredende kansen van de verschillende
elementen warden door de beschouwer, in een bepaalde
beschouwingstijd t, maar ten dele waargenomen. Er
kan dan geen sprake van objectieve informatie zijn,
maar van subjectieve informatie. Deze afwijking hangt
samen met d·e wij ze van coderen in het menselijk bewustzijn en met de duur van de beschouwingstijd t.
Om wiskundige redenen is rsub > rob •
De subjectieve informatie rsub kan met behulp van
experimentele methoden warden bepaald (lit. 16,
blz. 74,75). In een van deze methoden wordt nagegaan
hoe groat (procentueel) de informatie is, die in
een bepaalde beschouwingstijd t, door een representatieve groep personen bewust wordt waargenomen.
Met deze methode wordt een bruikbare benaderingswaarde voor de subjectieve informatie I su b verkregen. Het esthetisch onderzoek kan nu warden uitgebreid met de kwantitatieve bepaling van de verrassingswaarde en de opmerkelijkheid (zie hfdst. 5).
Met de verrassingswaarde wordt een mogelijkheid gegeven een maat te definieren voor het begrip innovatie. Bense beschouwt de innovatie als het centrale begrip van het esthetisch proces.

44

In dit a.a. scheppende proces warden steeds weer
nieuwe, onwaarschijnlijke, innovatieve verdelingen
van elementen (tekens) gemaakt. Elk deel van het
zo ontstane esthetische bericht, wat niet innovatief,
niet nieuw, dus geen informatie bezit, maakt deel
uit van de redundantie, waardoor het bericht begrepen wordt (lit. 4,blz. 278 e.v.). Stellen we de eis
dat een bouwwerk origineel en innovatief ·moet zijn,
dan kunnen we middels een vergelijkend onderzoek
over de verrassingswaarde van bouwwerken, esthetisch
relevante uitspraken doen.
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Bense ziet het esthetisch proces, met als centraal
begrip innovatie, opgebouwd uit drie deelprocessen:
1. eithetische reali~atie
2. esthetische waarnerning
3, esthetische kritiek
De esthetische realisatie is het product van een
scheppend proces, scheppend niet in de theologische
zin, maar in de zin van menselijke activiteit. De
mens stelt een zeer speciale verzameling tekens samen (singulariteit, innovatie). Hij treft bewust
beslissingen, waarbij steeds een stukje keuzevrijheid verloren gaat. Het is een experiment dat plotseling afbreekt en het werk als klaar beschouwt (vgl.
pag. 7.3). Dit scheppen is een vervaardiging, een
vaststelling van wat als esthetisch voorwerp wordt
waargenomen (lit. 1, blz. 24).
In navolging op het voorafgaande, kan het ontstaan
van een bouwwerk (ontwerp) warden beschouwd als een
proces bestaande uit twee fasen. In de eerste fase,
de ordeningsfase, wordt aan de hand van een (eenvoudig) model, waarin het toekomstige bouwwerk zal functioneren, een ordening (of meerdere) van de te
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gebruiken elementen aangebracht (beperkte keuzevrijheid). Dit is een ordening naar functionele eisen,
het verschaft inzicht in de onderlinge relaties van
de elementen. De output van de eerste fase, een ordeningsvoorschrift, wordt input voor de tweede fase,
de vormgevingsfase. Het ordeningsvoorschrift houdt
voor de vormgevingsfase een verdere beperking van
de keuzevrijheid in. Met het verbruik van de resterende keuzevrijheden wordt nu die ene zeer speciale
ordening tot stand gebracht, die beantwoordt aan_het
gestelde voorschrift en die singulariteit en innovatie bezit. Tussen de beide fasen vindt voortdurend
een terugkoppeling (beinvloeding) plaats. Deze terugkoppeling is de genoemde vaststelling van wat
als es~hetisch voorwerp zal warden waargenomen.
Treedt deze vaststelling op, dan wordt de vormgevingsfase afgebroken, het architectonisch ontwerp is ontstaan. Een bouwwerk dat op deze wijze tot stand komt
(ontwerpen) en dus singulariteit bezit, blijft zijn
esthetische realiteit behouden, oak al is het technisch verouderd. Met het voorafgaande hebben we een
inhoud gegeven aan onze geformuleerde gedachte in
de inleiding.
Met de methoden beschreven in de exacte esthetica
kunnen we theoretische uitgangspunten formuleren voor
een archi tectuurkri tiek ( o.p het gebied van de esthetica). De resultaten van een analyse kunnen aan de
noodzakelijke (maar niet voldoende) schoonheidskriteria warden getoetst. Of daaraan voldaan wordt is
objectief vast te stellen, ook een obrdeel kan dus
objectief zijn. De vraag, evenwel, inhoeverre de
uitspraken esthetisch relevant zijn, blijft.
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9. Betekenis van de exacte esthetica
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In de exacte esthetica zijn we geinteres'seerd in het
totaal aan die kenmerken bij een esthetisch voorwerp,
die gewoonlijk op grand van traditionele voorstellingen
als esthetische realiteit wordt aangeduid. Onderscheid
wordt gemaakt tussen de esthetische realiteit, die
aan een esthetisch voorwerp kan warden waargenomen en
de fysische realiteit, het totaal aan fysische grootheden, waardoor we in staat zijn het voorwerp wa~r te
nemen. Kunst, poezie, schoonheid e.d. zijn vooraleerst
klassificerende interpretaties van esthetische kenmerken,
die las van een konkrete realisatie niet eens zinvol
zouden zijn. De exacte esthetica gaat op een semiotische- (klassificeren) en numerieke wijze te werk. Zij
beschouvn kunst allereerst onder het aspect van het
kunstwerk. In een esthetisch kommunikatieproces (waarneming van het esthetisch yoonverp) wordt als eerste
de zenderkant, het object dat esthetische realiteit
bezit, onderzocht. Er vindt een overdracht plaats van
object naar ontvanger (beschouwer, consument, kritikus) .
Het esthetisch voorwerp als gerealiseerd object is nu
alleen in haar syntaktische dimensie interessant, het
gaat er nl. om.haar esthetische realiteit aan te tonen,
welke berust op een karakteristieke selektie uit een
repertoire van elementen. Echter als kommunikatief
object (blz. 23: perceptie en apperceptie), krijgt het
esthetisch voorwerp als drager van een imperatief (blz. 10)
een pragmatische dimensie. Deze pragmatische dimensie
reflecteert zich in zijn beschouwer. De beschouwer
selekteert uit de doorgegeven esthetische realiteit elk
imperatief moment dat een gedrag, een beslissing, een
handeling naar voren brengt. De beschouwer brengt echter
in de ontvangen esthetische realiteit een gradatie aan,
die naast een objectieve, stoffelijke, met andere woorden
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een extensionele, analyse van de gemaakte esthetische
realiteit, een intensionele beschouwingswijze mogelijk maakt (lit. 5, blz. 340). Deze gradatie van de
esthetische realiteit bij de ontvangerskant van het
kommunikatieproces hangt samen met de hoeveelheid
esthetische informatie (blz. 31), die de ontvanger
uit de doorgegeven esthetische realiteit van het gemaakte esthetische voorwerp weet te halen-.
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Niet elk voorwerp kan volgens de exacte esthetica
tot een esthetisch voorwerp warden. Er warden voorwaarden gesteld, waaraan een voorwerp moet voldoen.
om als esthetisch voorwerp te warden aangerekend (lit.
5; 14, resp. blz. 319 e.v.; 225, 226). Het voorwerp
bezit dan naast haar fy~ische realiteit ook een esthetische realiteit. Met het geven van voorwaarden, warden ook de grenzen van de exacte esthetica duidelijk
bepaald: elk voorwerp dat niet aan de voorwaarden
voldoet, blijft buiten beschouwing .
Deze voorwaarden, die aan een voorwerp warden gesteld,
zodat zij naast haar fysische- ook een esthetische reali tei t kan bezitten, zijn:
1. In de exacte esthetica is elke esthetische realiteit,
zowel in de zin van toestand als van proces, te
beschrijven als een verzameling veelsoortige, diskrete elernenten van stoffelijke aard, die als drager van het esthetische dienst doen. Dit betekent
dat het esthetische voorwerp, als "bedenksel", een
stoffelijke en extensionele manifestatie moet bezi tten om als zodanig te kunnen warden waargenomen.
2. Het esthetische voorwerp is geen gegeven, maar een
gemaakt zijn, dat bewust in eindig vele stappen
uit een denkbaar materiaal is vervaardigd. Een eventuele esthetische werkelijkheid is nu beperkt tot
kunstmatige objecten en schoonheid blijft beperkt
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tot het kunstschone, terwijl het natuurschone is
uitgesloten.
J. Elk esthetisch voorwerp doet dienst in een kommunikatieproces, waarin zij al of niet kan worden
waargenomen, beoordeeld en bekritiseerd. Het gaat
hierbij zowel om het aspect van scheppen van het
werk, als ook om de beschouwing van het werk. Realiseren wordt tot een kommuniceren en interpreteren tot een mededelen.
4. Het "vertalen" van stoffelijke extensionele e~e
menten (kleur; penseelstreek) naar tekeris is een
belangrijk proces, waarbij een fysische toestand
in een esthetische toestand wordt omgezet. Door
het klassificeren van tekens en het invoeren van
een drieledige tekenfunctie (blz. 7 e.v.), wordt
bij het kunstzinnige proces reeds een stoffelijke
extensionele realiteit als een esthetische realiteit beschreven (vergelijk: een fysisch proces,
waarbij we te maken hebben met alleen maar elementen; de fysische realiteit wordt beschreven door
de verdeling, de ordening en de frequentie van deze
elementen). Wanneer nu alles wat als teken kan
warden geinterpreteerd ook als teken wordt opgevat,
dan betekent dit, dat "dit iets" in een drieledige
relatie optreedt. Men kan "iets", bijvoorbeeld
een met potlood getekend figuurtje op drie manieren
als een teken opvatten .. Allereerst als teken op zich,
ten tweede in relatie tot een object, waarvoor het
als teken dienst doet en ten derde in relatie tot
een interpretant, waarvoor het figuurtje, als teken
voor een object dienst doet. De drieledige tekenfunctie die eigenlijk de plaats inneemt, van wat
we gewoonlijk "teken 11 noemen, bevat dus steeds het
teken op zich, het teken in relatie tot haar object
en het teken in relatie tot haar interpretant.
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5. Wil een voorwerp als een esthetisch voorwerp worden

·-1
. !'
j

····----~

aangerekend, dan zullen ordeningsrelaties aanwezig
en aantoonbaar moeten zijn. Hier tred"en nu voor
het eerst numerieke overwegingen op, die aan de
door Birkhoff geformuleerde esthetische maat M (blz.
32 e.v.) ten grondslag liggen. We moeten hierbij
denken aan een proces dat orde voortbrengt en aan
realiseren: het verwezenlijken van orde.
6. De esthetische realiteit, alle kenmerken, die als
esthetische kenmerken worden geaccepteerd (schoonheid, verhevenheid e.d.), vertonen een onbepaaldheid (gevoeligheid) ten opzichte van storingen; -de
esthetische realiteit zou ook anders denkbaar kunnen zijn. Ook de esthetische onbepaaldheid is numeriek toegankelijk. Het is mogelijk het rekenschema dat de fysicus gebruikt om de entropie (ongeordendheid, vermenging) getalsmatig uit te drukken, van een fysische (thermo-dynamische) realiteit
op een esthetische realiteit over te dragen. In
beide gevallen gaat het om een min of meer geordend systeem van stoffelijke elementen en het is
voor het abstrakte rekenschema niet van belang met
wat voor soort "deeltjes" wordt gerekend. De esthetisch konstruktieve opbouw van een geordend systeem
van stoffelijke elementen, bijv. gekleurde verfvlekken, kan nu gezien worden als een ja-neen beslissing, die bij het gebruik van elk element in
het schilderij wordt genomen. Het zo ontstane "bouwsel",
de drager van esthetische realiteit, wordt daarmee
tot een systeem van onbepaaldheid.
7. Een esthetisch voorwerp kan worden beoordeeld.
Uitgaande van het feit, dat een waarde nooit onafscheidelijk is verbonden met een object, maar aan
haar wordt toegekend, ontstaat met het toekennen
van een waarde (goed; volkomen e.d.) aan de teken-
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natuur van een esthetisch voorwerp een relatie
met de interpretant. Daar elk teken zelf een geinterpreteerd en geen feitelijk object is, komt
het waarde-zijn van een esthetisch voorwerp overeen
met haar esthetisch teken-zijn (lit. 5, blz. 326).
In het specifieke geval van de kunstproduktie is
het esthetische voorwerp reeds een teken en haar
beoordeling betekent voor het esthetis-che teken,
een teken voor een teken, met andere woorden we
krijgen te maken met een teken van een teken. _De
beoordeling is een kommunikatieve gebeurtenis, er
ontstaat in een richting een kommunikatie-relatie,
waarin de esthetische toestand van het voorwerp
dienst doet als teken, dat het voorwerp aanduidt.
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Wat van de bovengenoemde beschrijvingen (voorwaarden)
aan een esthetische toestand kan warden vastgesteld,
is objectief na te gaan. De subjectief lijkende beoordeling heeft betrekking op deze objectieve vaststelling van de esthetische toestand. Zijn in de beoordeling, de vast te stellen en toegevoegde waarden
op te vatten als een hoeveelheid beschrijvingen, dan
kunnen zij een bepaalde waardegraad vertegenwoordigen.
Deze hangt dan af van de hoeveelheid beschrijvingen,
die voor de realisatie van een bepaalde esthetische
toestand, werden gebruikt (zie ook blz. 40).
Hoe kunnen deze voorwaarden (1 t/m 7) in een cate·gorie warden samengevat en wat betekent dan de esthetische reali tei t van een voonverp, we lke door een
dergelijke integratie van eigenschappen is bepaald?
(lit. 5; 19, blz. 327 e.v.). Deze vraag leidt ons
naar een entiteit (wezenlijkheid), die noch materie
noch bewustzijn is, maar "iets" daartussen in; het
leidt ons naar informatie. Op de informatie, op dat
wat ook wel "boodschap" wordt genoemd, hebben alle
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kenmerken betrekking, die in bovengenoemde voorwaarden
aan.de orde zijn gekomen. Met andere woorden, iets
dat aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, bezit het
karakter van inforrnatie. Want informatie, een bericht,
een boodschap (blz. 15 e.v.) is een "bouwsel" dat een
stoffelijke drager bezit, een kommunikatieve rol vervult, uit tekens is opgebouwd, aan een ordeningsschema kan voldoen en gevoelig is voor storingen.
De toepasbaarheid van de informatie-theorie, bij de
bepaling van de esthetische realiteit als inform~tie,
berust op het feit dat het begrip inforrnatie voldoende
abstrakt wordt ingevoerd en dat men esthetische inforrnatie van semantische informatie theoretisch scheidt~
Volgens de inforrnatie-theorie is informatie op te
vatten als iets dat steeds nieuw is (Bense: innovatief
is). Het gaat hierbij niet om het betekenisvolle, inhoudelijke van de informatie, maar alleen om de numerieke bijdrage van dit nieuwe, dit innovatieve (lit. 20,
blz. 4). Denk hierbij aan een telegram: de "boodschap"
die wordt doorgegeven, bezit geen inhoudelijke betekenis, het aantal woorden is nl. afhankelijk van het
tarief. Alleen d:i'.e woorden worden gebruikt, welke
het bericht begrijpelijk maken. Alles wat informatie
is, in de zin van nieuws, wordt gebruikt; wat geen
nieuws is, blijft achterwege. Met het ingevoerde begrip informatie wordt het duidelijk, dat de hoeveelheid informatie, die.door ~en rij tekens uit een bepaald repertoire wordt doorgegeven, een waarschijnlijkheidsprobleem is (lit. 20, blz. 4 e.v.; hdst. 4).
Het gaat om de vraag hoe de tekens, gekozen uit een
repertoire, elkaar opvolgen. Het begrijpen van een
boodschap berust nu op het feit, dat men reeds bepaalde verbanden in de tekenvolgorde kent of al eens
heeft geidentificeerd. Elke semantische boodschap,
het gaat hierbij om het doorgeven van vastgestelde
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betekenissen, moet er voor zorgen dat het onvoorspelbare van een tekenvolgorde relatief gering blijft,
anders ontstaat er geen kornmunikatie. Bij een esthetische boodschap gaat het juist om de originaliteit,
met andere woorden om een grotere onwaarschijnlijkheid, een grotere innovatie. De exacte esthetica verstaat onder de originaliteit van een esthetisch voorwerp het aantal innovatieve, nieuwe, onvoorspelbare
en onwaarschijnlijke selekties van tekens (hdst. 7).
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In hoofdstuk 8 werd reeds gewez~n op het f~it dat
we in de geschiedenis een tweetal omvattende typen
van esthetica's kunnen onderscheiden, het type van
Hegel en het type van Galile1. Het wezenlijke moment
in de ontwikkeling van een neo-hegeliaanse esthetica
was de overgang van een voorwerpelijk-ontologisch georienteerde opvatting over het schone en over de kunst
naar een functioneel-semantische theorie (lit. 4, blz. 284).
Ook de overgang van esthetische essentie (Hegel: ideaal)
naar esthetisch teken kwam hierbij aan de orde. Was
er v66r de overgang sprake van een metafysisch concept,
na de overgang kwam het technologische karakter (in de
zin van theoretische, konstruktieve en experimentele
opzet) sterk naar voren. Mede door de ontwikkeling
van de kybernetica kwam een proces op gang, waarbij
steeds meer wiskundige methoden in de menswetenschappen werden gebruikt .. De ex~cte esthetica, die voornamelijk door Bense, Frank en Moles werd ontwikkeld,
bezit een dergelijk technologisch karakter.
Kenmerkend voor de voorgeschiedenis van de uitgangspunten (zie ook hdst. 2) zijn de overwegingen van de
meest uiteenlopende schrijvers. We kunnen hierbij een
tweetal lijnen aangeven. Aan de ene kant hebben we
te maken met schrijvers, die op de lijn tussen Nietzsche
en Whitehead staan en aan de andere kant vinden we
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schrijvers op de lijn tussen"Boltzmann en Wiener (lit.
4, blz. 284). Al deze schrijvers hielden zich in
eerste instantie niet bezig met esthetis.che problemen,
hun werk heeft evenwel een bijdrage geleverd tot
de oplossing van dergelijke problemen.
Het gaat hierbij enerzijds om fysische (thermo-dynamische)
overwegingen, die zo algemeen zijn, dat ze oak op
niet fysische processen van toepassing zijn en anderzij ds gaat het om metafysische standpunten, die zo
sterk methodologisch bepaald zijn, dat ze in aan~etten voor een waarnemingstheorie-zijn om te zetten.
Natuurlijk reiken bovengenoemde lijnen verder terug,
dan tot de genoemde schrijvers (lit. 21,22;resp.
blz. 143 e.v., 191 e.v., 269, 302). Er zijn sporen
te vinden in het tijdvak van de Barok, in het tijdperk van de Renaissance, bij de neo-Platonici en bij
Plato zelf, maar bijna altijd in een speculatieve,
niet exacte, in een metafysische, niet fysische, in
een intui tieve, niet methodische- formulering.
De exacte esthetica is, .zoals we reeds zagen, in wezen
een wiskundige esthetica. Dit is niet zo verwonderlijk
wanneer we bedenken dat de relatie tussen kunst en
wiskunde al lang bekend is. Reeds in de Renaissance
waren de interessen van de kunst, die op een wiskundige, aritmetische of geometrische wijze werden beschreven, onderdeel van de esthetica. Denk hierbij
aan de perspectiefleer en de leer der verhoudingen.
De exacte esthetica maakt onderscheid tussen een stoffelijke drager en een gerealiseerde esthetische toestand. Zij gaat niet meer subjectief interpreterend,
maar objectief constaterend te werk. De constatering
is gericht op de specifieke elementen van de esthetische realiteit. Het optreden, de verdeling en de
integratie van dergelijke elementen wordt met een
wiskundige taal beschreven; de exacte esthetica wordt
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daarmee tot een theorie, die.zowel empirisch als numeriek is georienteerd.
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