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Ik inspireer me voor deze lezing op een citaat uit het boek van Kristien Bonneure, Stil Leven –  
Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden [Lannoo, 2014]. 
Het staat op de eerste bladzijde: ‘Stilte is vrouwelijk, waarom verbaast me dat niet?’ Strikt genomen be-
doelt Kristien Bonneure dat ‘stilte’ grammaticaal vrouwelijk is. De stilte – zij. 

Het is een uitspraak in de lijn van filosoof Gaston Bachelard, die in zijn poëtische mijmeringen 
tot de conclusie komt dat rivieren en stromen grammaticaal vrouwelijk moeten zijn. Hij verheugt er 
zich over dat we zeggen ‘la Seine’, maar windt er zich over op dat het ‘le Rhin’ is. Hij zou dus van 
mening zijn dat het ‘la silence’ moet zijn en er zich boos over maken dat het ‘le silence’ is geworden. 

Maar waarom verbaast het Kristien Bonneure niet dat ‘stilte’ vrouwelijk is? Het is een vraag waar-
op zij nergens terugkeert om er een antwoord op te geven. Het is een leuk hiaat in het boek. Zo 
laat zij nog iets over voor anderen. 
Waarom moet het ons niet verbazen dat ‘stilte’ vrouwelijk is? Op die vraag wil ik ingaan. Of mis-
schien moet dit integendeel aan onze diepste verwondering appelleren? 

Ik denk dat deze verzen van de Chinese dichter Tao Ch’ien [4de eeuw] mij op weg naar een ant-
woord kunnen helpen: 

Ik pluk chrysanten aan de oostelijke heg 
En kijk in stilte naar de bergen in het zuiden. 
De berg aan de hemel is mooi in de zonsondergang 
En de vogels die samenzwermen keren terug huiswaarts. 
Tussen deze dingen bestaat een diepe betekenis  
Toch, wanneer ik haar tracht uit te drukken,  
geraak ik verdwaald in ‘geen woorden’ . 

Nu merken we het misschien nog niet, maar straks zullen we tot de slotsom komen dat hierin een 
prachtige definitie van schoonheid schuilt, meer bepaald in dit ‘tussen’. Letten we ook op: tussen 
deze dingen bestaat een ‘diepe betekenis’. 
Dat is mijn definitie van metafysica. De diepste of ultieme betekenis achter alles, voorbij de frag-
mentering en versnippering van de wereld, het mysterie van het universum met andere woorden. 
Maar vooral dit ‘geen woorden’ is belangrijk.  
Over deze stilte wil ik het hebben. 

Ik heb beloofd over schoonheid, metafysica en stilte te spreken. Hier hebben we ze alledrie verenigd. 
Kijken we of we langs deze weg ook bij het vrouwelijke uitkomen. Het zullen vooral omwegen zijn. 
Hopelijk leiden alle omwegen daarnaartoe. 

Wanneer we over schoonheid willen spreken, geraken we verdwaald in ‘geen woorden’. 
Misschien helpt het ons op weg als we kunnen achterhalen hoe de schoonheid in de schilderkunst 
van het traditionele China erin slaagde om de diepe betekenis tussen alle dingen van hemel en 
aarde vorm te geven zonder te verdwalen. 
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De Hua shanshui of de landschapsschilderkunst stond hoog in aanzien als een oefening die de har-
monie tussen mens en universum levendig maakt en op deze wijze die diepe betekenis van alle 
dingen helpt begrijpen of – veel beter nog – intuïtief te ervaren. Het schilderij brengt diegene die 
het in zich opneemt in contact met datgene waarvoor geen woorden zijn, met het ‘geen woorden’, 
met de stilte. 

Over het algemeen vormde het taoïsme de inspiratiebron van de schilderkunst in China.  
Het concept van ch’i staat hierbij cruciaal. Het karakter ch’i in de Chinese schrijfwijze is samenge-
steld uit twee sleutels: deze van ‘lucht’ en deze van ‘graankorrel’. 
 

  
 
Het evoceert de damp die ontsnapt bij het koken van voedsel, vandaar dat ch’i ‘Ademtocht’ of 
‘Levenskracht’ – Energie betekent.  
Ook in de opvatting van de schilderkunst speelt het concept van ch’i de voornaamste rol. Schoon-
heid is afhankelijk van de aanwezigheid van ch’i in een landschapsschilderij, een shanshui. 

Het meest geschikte woord voor ‘schoonheid’ in de context van het taoïsme, is ch’i-yün. Ch’i, de 
Ademtocht, verbindt alle wezens in het universum in een gigantisch, levendig netwerk dat alles 
verenigt en omvat, en dat Tao wordt genoemd. Yün betekent ‘resonantie’ – ‘ritme dat in eenklank 
is’. Ch’i-yün is dan ‘in eenklank met de Ademtocht’. 
Resonantie, in harmonie zijn met de totaliteit, haar energie, haar beweging, haar ‘immerdurend 
worden’, haar ritme van ch’i: dat is ch’i-yün of schoonheid in een landschapsschilderij. Schoonheid 
is de verbondenheid met datgene wat verbindt, met het Eén, met Tao. 

De aanwezigheid van ch’i in een schilderij is gelijkwaardig met de aanwezigheid van het onzicht-
bare Tao. Ch’i-yün is voelbaar in de overeenstemming van de Twee, Yin en Yang – de twee con-
crete manifestaties van de Ademtocht. Vandaar ook yin-yün, ‘eenmakende interactie’. 
Yin-yün treedt op tussen Twee, namelijk wanneer de respectievelijke elementen, enerzijds beho-
rend bij Yin en anderzijds behorend bij Yang, elkaar ontmoeten, wederzijds doordringen en in 
elkaar overgaan. 

Schoonheid wordt altijd geboren in het tussen, de tussenruimte. 
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Mi-Fu [11de eeuw] 

Dank zij de Leegte, hsü (Drie), kunnen de Ademtochten Yin en Yang (Twee), die de manifestaties 
zijn van de eerste Ademtocht ch’i (Eén), vrij circuleren en interpenetreren, en zo een mystieke 
ervaring zijn van het onzichtbare Tao (het ultieme Eén). 

De sterke aanwezigheid van de leegte is om die reden zo eigen aan de Chinese schilderkunst.  

In sommige schilderijen beslaat de leegte, dat wil zeggen het niet-beschilderde deel, tot tweederde 
van het schilderij. Maar ook tussen de Berg (Yang) en het Water (Yin), die de twee polen van de 
zichtbare wereld vormen, circuleert de Leegte in de gedaante van de wolk.  

De shanshui of schilderkunst van ‘Berg-en-Water’ brengt in verbinding met het levensprincipe zelf 
(ch’i) en is daardoor in eenklank (yün) met alle dingen en alle wezens in de schoot van Tao. Dit 
kan alleen gebeuren omdat de schilder zich één voelt met de Ademtocht die hij zelf is. Wij kunnen 
dit enkel ervaren omdat en in de mate dat wij verbonden zijn met de Ademtocht die wij zelf zijn. 
Het is zich één-voelen met de Ademtocht, met het ‘geen woorden’, met de energie van de stilte. 

Het moment van schoonheid (ch’i-yün) is een mystiek schouwen. Schoonheid is een medium in de 
spirituele zoektocht van de mens. Zij vormt er het vrouwelijke Yin-element van, terwijl waarheid 
het mannelijke Yang-element is.  
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   Fu Bau [17de eeuw] 
 

De Leegte heeft nog een andere concrete voorstelling in de werkelijkheid: de vallei. De vallei lijkt 
leeg en hol, nochtans doet zij alle dingen in haar schoot groeien en voedt zij ze. Zij staat in voor 
het worden, het actieve. De Vallei wordt ook het ‘Grote Vrouwelijke’ of het ‘Mysterieuze Vrouwe-
lijke’ genoemd [Tao te Ching, 2].  

Wees je bewust van het Mannelijke,  
Maar wijd je toe aan het Vrouwelijke,  
En je zult de Vallei van de Wereld worden. [28] 
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Wijd je toe aan het ‘Vrouwelijke’ in de overdrachtelijke betekenis wil dan zeggen: verbind je in-
nerlijk met datgene wat het verbindende aspect of de verbindende kracht van het universum is, 
zijn groot mysterie. Je zult met andere woorden innerlijk resoneren met het onzichtbare principe 
van alles – Tao. Je zult in jezelf een echo van het mysterie van de Wereld zijn. 
Dat is ch’i-yün – schoonheid. Zij is metafysica en geen esthetica. 

Deze visie verschilt niet van de schoonheidsmetafysica in het Westen. 
Om dit toe te lichten, keer ik terug naar het essay dat doorheen heel de westerse cultuur, soms 
verborgen, maar meestal openlijk de bron geweest is van de wijze waarop over schoonheid werd 
gedacht: Peri tou kalou – Over de schoonheid, uit de Enneaden van Plotinus [3de eeuw]. 
Plotinus behandelt in verscheidene hoofdstukken van de Enneaden de schoonheidskwestie, het 
meest uitgebreid in Peri tou kalou – over de schoonheid [I.6].  

De ware schoonheid is een puur idee, zonder enige zichtbare verschijning, zonder enige materia-
liteit, zonder enige voorstelling en zonder enige mogelijke voorstelling. Zij ligt buiten het bereik 
van ons voorstellingsvermogen. 
Gelukkig is er ook het concrete schone in al zijn waarneembare gedaanten: in de natuur of in 
menselijke artefacten zoals de kunstwerken. Zij laten ons toe een glimp, een straal, een afstraling 
van het absolute schone op te vangen en ernaar op te stijgen, zoals ons diepste verlangen, onze 
eros is.  
Eros is zowel liefde voor het schone als verlangen zich te verenigen. Door het zien van schoon-
heid wordt de eros in ons gewekt. De ziel krijgt vleugels, ze wordt pteros – gevleugeld. Schoonheid 
geeft de ziel vleugels. Eros is niet zonder reden verwant met pteros – gevleugeld. Hier is eros de 
energie die alles verbindt, zoals Ch’i in China. 
 

 
 

De absolute, volmaakte schoonheid is zonder vorm. Aneideos, amorphos, aschèmenos: Plotinus han-
teert voortdurend alle mogelijk varianten om op dit ‘zonder vorm’ te wijzen. 
De schoonheid bestaat slechts als Idee. Dat betekent dus: zo puur, zo volmaakt, zo mooi dat het 
een schoonheid boven de schoonheid is (kallos hyper kallos), boven iedere vorm en zelfs boven 
iedere mogelijke vorm verheven. Als hyperschoonheid is zij amèchanos – onbereikbaar. Het is ti aschè-
menon – iets zonder figuur, zonder voorstelling, zonder vorm. Het is niet dit of dat, niet deze of 
gene vorm.  
Het kunstwerk daarentegen is altijd deze of gene vorm. Hoe kan het zich hiervan bevrijden? 
De raad die Plotinus aan de kunstenaar geeft, maar ook aan de filosoof - dus aan zichzelf – is:  

Aphele panta – laat alles weg. 

Aphele panta [V, 3, 17, 38] – laat alles weg – is de eerste stap om los te komen van de zichtbare 
werkelijkheid. Aphele panta betekent dus zowel ‘laat ons over die hogere schoonheid niets zeggen’ 
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als ‘laat alle voorstellingen weg’ [V, 5, 13, 13]. Plotinus schrijft er wel zes boeken over, over dat 
Ene ‘ware-goede-schone’, over datgene waarover niets kan worden gezegd, waarover ieder woord 
een woord teveel is. Het is dus niet dat hij aan de schilder zegt: houd ermee op. 

Dit aphele panta – laat alles weg – van Plotinus, is ook de inspiratie en de drijfveer van bijvoor-
beeld Mondriaan [1872-1944] geweest. Minstens tot zo ver in de 20ste eeuw reikt de hier beschre-
ven schoonheidsmetafysica. Het laat overigens geen twijfel dat Mondriaan met het gedachtegoed 
van Plotinus vertrouwd was. Zijn ideeën circuleerden in de artistieke middens waar Mondriaan 
vertoefde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een schilderij van Mondriaan. Je kunt niet nog meer weglaten. Het minste dat je weglaat, maakt 
dat je geen schilderij meer hebt. Je kunt ook niets toevoegen. Het minste dat je toevoegt, maakt 
dat je geen schilderij meer hebt. Je kunt geen enkele waarde wijzigen. Er moet dus iets wonder-
baars gebeuren tussen deze bestanddelen. In de onzichtbare tussenruimte die deze elementen ver-
bindt. Precies zoals in de Chinese Shanshui. 
De energiewaarde van elk kleurvlak in haar juiste volume en haar juiste impact ten opzichte van 
de energiewaarden van de andere kleurvlakken, de lijnen in hun energiewaarden ten opzichte van 
elkaar en hun kruispunten, plus daarbij de waarden van de vlakken en de lijnen in hun impact ten 
opzichte van elkaar. 
Een schilderij van Mondriaan is van een ongelooflijke complexiteit. En toch van een uiterste, on-
gekunstelde eenvoud. Zo eenvoudig dat we bijna niet kunnen geloven hoe buitengewoon het is 
wat hier gebeurt. In het onzichtbare tussen van het geen woorden waar de stilte spreekt. 

In deze zin vind ik het een goed idee van de organisatoren van deze trefdag om voor deze gele-
genheid in Concertgebouw Brugge een ruimte met schilderijen van Emiel De Keyser [zonder titel, 
2003] in te richten. 

Ook hier vinden we het aphele panta terug.  
Elk schilderij is zelfs gereduceerd tot één enkele kleur. Het is monochroom en toch niet mono-
chroom.  
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De uniformiteit - de monochromie - wordt verbroken en hersteld. Elk schilderij is beide tegelijk. 
Het tussen maakt het tot een picturaal veld. Binnen elk schilderij is er een tegenspraak en een sa-
menhoren tussen het ineenvloeien in de kleur – het verdwijnen in de totaliteit – aan de ene kant en 
de kleinste onderdelen – krassen, strepen, vegen, stipppels, toetsen, vlekken... – die weigeren te 
verdwijnen of toch hun autonomie handhaven, aan de andere kant. 
Dat verleent aan de kleur – dat wil zeggen aan de ruimte van elk schilderij – een energetische la-
ding. De ruimte van het schilderij hangt af van de verbondenheid en van de mate van integratie 
van wat onderscheiden blijft. De energie die zo instroomt in het schilderij en het doorstroomt, 
bestaat er precies in dat alles gespannen is naar eenheid. Het is een wordende ontplooiing tot een-
heid. 
Bovendien wordt dit versterkt als we deze vijf schilderijen als één geheel, als één schilderij be-
schouwen. Want ondanks hun afstand speelt er ook een grote nabijheid. De interactie van de aan 
elkaar tegengestelde of op het eerste gezicht zelfs onverzoenlijke kleuren wijzigt de potentie van 
elke kleur en wekt een gezamenlijk krachtenveld op. 
Kleur wordt een werkelijk veld, in de betekenis die de natuurkunde aan dit begrip verleent: een 
omvattende sfeer waarbinnen alle energieën met elkaar zijn verbonden, zoals in een magnetisch 
veld of een gravitatieveld. De ruimte van het schilderij is het coherente veld dat door alle krachten 
wordt geïnduceerd, zoals de natuurkunde van inductie spreekt als het over een elektrische lading 
gaat. Deze energie wordt geïnduceerd, gegenereerd. Ik denk aan de ch’i. Het is het onzichtbare, 
maar ervaarbare aspect van het schilderij. 

Als de initiatiefnemers dit een ‘stille ruimte’ noemen, dan begrijp ik ‘ruimte’ niet in de eerste 
plaats als de zaal of de kamer, maar als de ruimte van het schilderij. Maar waarom kan deze ruim-
te van het schilderij als een ‘stille ruimte’ worden bestempeld?  

Ik wend me terug tot Plotinus en het slot van zijn schoonheidsmetafysica. De schoonheidserva-
ring en/of de filosofie zijn in de ogen van Plotinus onmisbare ladders om op te stijgen naar het 
Eén. 
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Op het hoogtepunt van de filosofische zoektocht bereikt het denken zijn grens en gaat het over 
in mystiek als zijn hoogtepunt. De bekroning van de filosofie is het moment waarop zij – opstij-
gend – haar tekortkoming erkent en in dat proces zelf grenzeloze stilte voortbrengt. Hetzelfde 
geldt voor de schoonheid. 
Het met het oog zien van schoonheid moet uiteindelijk een wijze zijn om de ogen te sluiten. Om 
schoonheid te zien, moet je kijken met open ogen, maar tezelfdertijd met gesloten ogen. Je moet 
al ziende kunnen zien wat niet te zien is. ‘Trek je terug in jezelf en kijk,’ schrijft Plotinus.  
Dat wil zeggen: ga over naar een andere wijze van kijken – alla allos tropos tou idein. [VI, 9, 11, 2] 
Dat is het hoogtepunt waar Plotinus’ essay Over de schoonheid toe leidt: laat alle dingen los (panta 
apheirai) en kijk niet langer (mè blepein); sluit de ogen (musanta opsin) en verander (allaxasthai) en 
ontwaak (anegerai) tot een andere wijze van zien (allèn), die eenieder bezit (èn echein men pas), maar 
slechts weinigen gebruiken (chrôntai de oligoi). [I, 6, 8, 25-28] 

Laat alle dingen los    panta apheirai 
en kijk niet langer.              mè blepein 
Sluit de ogen, verander en ontwaak musanta opsin   
tot een andere wijze van zien  allaxasthai anagerai allèn 
die eenieder bezit,                èn echein men pas 
maar slechts weinigen gebruiken. chrôntai de oligoi 

Zich bevrijden van alles wat niet het Eén is, tot men ‘alleen met het Allene zelf’ is, is tevens de 
uiteindelijke schoonheid of de ‘schoonheid boven de schoonheid’. 
Zo schrijft Plotinus tot slot in Over de schoonheid:  

Zelf puur alleen tot het Allene zelf. 

Dat is wat we de ‘plotinische Stilte’ kunnen noemen: de Stilte voorbij de schoonheid en voorbij 
de wijsheid van de filosofie.  
Schoonheid en filosofie zijn daartoe onmisbaar. Zij kunnen ons tot het hoogste punt brengen, 
waar we ze dienen los te laten om – daar voorbij – de ultieme sprong in de hoogte – namelijk in 
de Afgrond – te wagen, met andere woorden in de Stilte zelf. Men moet alles durven ontkennen, 
zich van alles onthechten. Het hoogste waagstuk is dat van de Afgrond en van de Stilte. In zich 
een grondeloze Afgrond en de oneindige Stilte zelf worden. 
Het erotisch proces wordt voltooid in die mystieke vereniging waar de innerlijke stilte met de Stil-
te samenvalt of de innerlijke afgrond met de Afgrond samenvalt, met het Eén. 

Met andere woorden: stilte is geen toestand, maar een energie. Stilte is niet inert, zij is een dyna-
misch principe. Stilte is energie. Zij valt samen met de pterou dynamis – het vermogen van de vleu-
gel. 
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Je zou kunnen zeggen dat stilte het klapwieken van de vleugel is. De vleugel van de ziel maakt 
haar ultieme vlucht opwaarts. 

Schoonheid is een weg naar de Stilte. Op p. 81 van haar boek haalt Kristien Bonneure de Tibe-
taanse monnik Paldo Gyatso Surena aan:  

Stilte brengt je dichter tot de schoonheid.  

Uitgaande van Plotinus kan ik niet anders dan deze uitspraak omkeren:  

De schoonheid brengt je dichter tot de stilte. 

Schoonheid is een oefening in stilte. Schoonheid, zoals ik ze hier heb beschreven, vraagt om te 
kijken en tevens om te kijken voorbij datgene wat er te zien is. Het is een oefening in het mysterie 
van het universum. Schoonheid wijdt zich aan dit grote mysterie.  

Of, anders gezegd, zij wijdt zich aan het Vrouwelijke, in de overdrachtelijke betekenis, zoals in de 
Tao te Ching:  

Wijd je aan het vrouwelijke. 

Of met de verzen uit het gedicht Elles van de Franse dichter Guillevic (1907-‘97): 

Oser s’exercer  
Au mystère du monde 
C’est se consacrer  
Au mystère de la femme 

Zich durven oefenen in het mysterie van het universum, is zich toewijden aan het mysterie van de 
vrouw. 
 
 
 
___ 
 
lezing uitgesproken op  
de jaarlijkse WAERBEKE CONFERENTIE,  
Concertgebouw, 24 oktober 2014 
 
 

 

 

 

 

Al jaren onderzoekt cultuurfilosoof Francis Smets de relatie tussen artistieke expressie en schoonheid, re-
ligie en metafysica. Zijn interesse en aandacht voor hedendaagse kunst en vormgeving getuigen van een 
grote betrokkenheid, al staan zijn diepgravende reflecties en kritische beschouwingen vaak haaks op het 
gangbare discours. In Sophia’s terugkeer [1988], De groefgangers [1996], A van abyssaal [2002], Rozen in de knop 
[2005] en Lof der onwennigheid [2011] reikt hij de lezer stapstenen aan om zelf op zoek te gaan naar de diepe-
re wortels en betekenislagen van het scheppende vermogen van de mens. Recent verscheen bij uitgeverij 
Deystere De vleugels van de weemoed. Een pleidooi voor schoonheid [2014]. 
 


