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Inleiding g 

Eenn aantal jaren geleden verscheen in Parijs een nieuwe uitgave van Frans Hemsterhuis' 
LettreLettre sur la sculpture die in 1769 voor het eerst was gedrukt. Op de omslag staat een 
beeldd van Jean Tinguely en Eva Aeppli (1990): een in volle vaart ronddraaiende machi-
ne.. De specifieke kenmerken van deze sculptuur - beweging, snelheid, verandering — 
producerenn diverse optische effecten. De foto verbeeldt hiermee op indringende wijze 
eenn aantal kernpunten van Hemsterhuis' esthetica: beeldhouwkunst, snelheid, tijd en 
visuelee perceptie. Door voor een hedendaags kunstwerk te kiezen en niet voor een 
klassiekk beeld zoals de Laocoön, wordt een relatie gelegd tussen Hemsterhuis' Lettre sur 

lala sculpture en moderne beeldhouwkunst, (afb.1) 

Ditt verband is verleidelijk. Het suggereert dat Hemsterhuis' sculpturale theorie niet 
uitsluitendd toebehoort aan het verleden maar ook nog actualiteitswaarde bezit. De foto 
heeftt echter gemakkelijk praten. Zo'n gedachte ook te beargumenteren is een heel 
anderr verhaal en dat vertelt zij niet. Dit is wel mijn opzet, hoewel de sprong van acht-
tiende-eeuwsee denkbeelden over sculptuur naar hedendaagse beeldhouwkunst groot 
is.. Mogelijk te groot. Een band tussen Hemsterhuis' theorie en de moderne tijd als 
geheell  is er wel, want Hemsterhuis bedacht en beschreef zijn denkbeelden in een perio-
dee die de overgang vormt tussen het zogenoemde epistèmè van de klassieke en dat van 
dee moderne tijd. Het is het tijdperk dat gesitueerd wordt tussen de jaren zeventig van 
dee achttiende en de jaren twintig van de negentiende eeuw. Een tijd waarin de moder-
nee mens of het menselijk subject ontwikkeld wordt en waarin tegelijk de oude orde 
nogg volop aanwezig is.' Hemsterhuis' esthetische theorie staat met één been in het ene 
enn met z'n andere in het tweede. Zijn ideeën over beeldhouwkunst zijn zowel 'klas-
siek'' als modern. 

Hett gaat mij in dit boek om een analyse van de betekenis, de werking en de ont-
wikkelingg van de esthetische theorie die Hemsterhuis in de Lettre sur la sculpture heeft 
uitgedacht.. Ik geef slechts spaarzaam biografische bijzonderheden en alleen dan wan-
neerr ze zinvol zijn voor een beter begrip.2 Hemsterhuis zelfwas ook niet scheutig met 
onthullingenn over zijn persoonlijk leven en wanneer hij ze deed dan was dat altijd met 
eenn specifiek doel en in een speciale context. Zo schrijft hij in een brief aan zijn vrien-
din,, de Pruisische prinses Amalia von Gallitzin, over zijn geboorte het volgende. Toen 
hijj  op de dag na kerst in 1721 in het universiteitsstadje Franeker het levenslicht aan-
schouwde,, bleek zijn tong een bepaalde afwijking te vertonen waardoor hij niet bij 
zijnn moeder kon drinken. Er moest onmiddellijk een incisie gemaakt worden om dit 
tee verhelpen.3 Hoewel deze informatie allereerst lijk t aan te geven dat zijn leven niet 

11 Foucault, p. 221 e.v. 

22 Voor zijn biografie zie onder andere De Crane, passim, Brummel, passim en meer recent Petry, 1990, 
Inleiding. Inleiding. 

33 Zie Grucker, p. 11 en Brummel, p. 23. 
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gemakkelijkk op gang kwam, heeft zij ook een meer algemene betekenis. De gedach-
tee van de problematische relatie tussen lichaam en geest speelt namelijk in zijn filoso-
fiefie een fundamentele rol: niet alleen zijn lichaam maar elk lichaam heeft: een moeiza-
mee verhouding met het leven en de essentie van het bestaan. Het aspect van de insnij-
dingg keert vaker terug, want jaren later ondergaat zijn voornaam Franciscus ook een 
dergelijkee ingreep. Hemsterhuis verwijdert de latiniserende component en laat zich 
afhankelijkk van het taalgebied eenvoudigweg Frans of Francois noemen. Uiteindelijk 
resulteertt zijn 'biografische' plaatsbepaling in de volgende uitspraak die hij op zestig-
jarigee leeftijd doet: 'Je s ui s n^ GrecV In het Frans geeft hij dus aan dat hij geen Fries 
vann geboorte was, noch een Hollander die hij in zijn werkzame leven was, en ook 
geenn Romein (die hij gezien zijn ingreep niet wenste te zijn), maar Griek. Deze 
omschrijvingg van zijn mentaliteit - eerder dan die van een nationaliteit - is kenmer-
kendd voor Hemsterhuis. Zijn geboorte is volledig vergeestelijkt. 

Hemsterhuiss voorzag in zijn levensonderhoud als commies van de Raad van State 
inn Den Haag en fungeerde daarnaast als de eerste conservator van het Stadhouderlijk 
antiquiteitenkabinett in dezelfde stad. Bovendien ontwierp hij penningen, monumen-
tenn en ook sculpturen, en stond hij te boek als tekenaar van vignetten.5 Maar in de 
eerstee plaats zag hij zichzelf als filosoof en noemde zich op latere leeftijd, na zijn ont-
moetingg met prinses Gallitzin, Socrates. Tot diep in de negentiende eeuw zou hij als 
dee Bataafse Socrates bekend staan. Zijn bekendheid heeft hij vooral te danken aan zijn 
boekenn over kunst, schoonheid, God, filosofie, psychologie, meetkunde en optica. De 
daarinn ontwikkelde gedachten werden zo belangrijk gevonden dat vrijwel alle voor-
aanstaandee Duitse denkers in de periode rond 1800 zijn werken hebben gelezen. 

Ditt soort gegevens zijn belangrijk als achtergrondinformatie, en een andere plaats 
will  ik ze ook niet geven. De vraag waar het mij om gaat is niet zozeer hoe Hemsterhuis 
alss persoon ertoe kwam zijn denkbeelden over beeldhouwkunst te beschrijven, maar 
veeleerr hoe een dergelijke theorie in die tijd tot stand kon komen. Anders gezegd: 
waarr komt de filosofische reflectie over sculptuur in de Lettre sur la sculpture vandaan 
enn hoe hebben beeldhouwkunst en filosofie elkaar bepaald? Hoe verhoudt zich deze 
theoriee tot de contemporaine kunst: beweegt zij zich volledig autonoom in de ab-
stractee en tijdloze paden van de filosofische eeuwigheid of krijgt zij op een speciale 
manierr gestalte? De Lettre sur la sculpture roept deze vragen op en kan ze mogelijk ook 
beantwoorden. . 

Behalvee dat in dit geschrift een originele schoonheidstheorie ontwikkeld wordt, is 
hett ook uniek omdat Hemsterhuis er zelf vignetten voor heeft ontworpen, die er in 
gravuree in werden opgenomen.6 Het abstracte idee van schoonheid daalt neer in con-

44 Zie [14-08-80] [HSD] en [28-02-86] [Bd.9]. 
55 Hemsterhuis wordt als kunstenaar genoemd in onder meer Van Eynden (1816-1840), in het Neues 

AllgemeinesAllgemeines Künstler-Lexicon {...), (bearbeitet von dr. G. K. Nagler), Leipzig z.d. (1835-1852), in het 
AügemeinesAügemeines Lexicon der bildenden Kürtstler von der Antike bis zur Gegenwart, (Thieme, U., Becker, U.), 
Leipzigg 1907-1950, en ook nog in Pieter Scheens Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars il'50-1850, 
's-Gravenhagee 1981. 

66 Voor het belang van het vignet in de periode rond 1800, zie Rosen, Ch., Zerner, H., Romanticism and 
Realism.Realism. The Mythology of Nineteenth Century Art, London/Boston 1984, p. 1-5. 
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creett zichtbare en herkenbare contouren, iets wat in de geschiedenis van de esthetica 
vrijwell  niet voorkomt. Hoewel in talloze esthetica's meestal wel verwezen wordt naar 
kunstwerken,, is er bijna geen filosoof geweest die zijn ideeën en opvattingen eigen-
handigg illustreerde of afbeeldingen in zijn boek opnam die meer waren dan alleen een 
verwijzingg naar een bepaald kunstwerk. Hoewel esthetica per definitie met waarne-
mingg te maken heeft, is er behalve tekst dus vrijwel nooit iets te zien. Dat Hemsterhuis 
inn de Lettre sur la sculpture meer toont dan tekst alleen is dan ook opmerkelijk. 

Ditt wordt het nog meer wanneer men bedenkt in welke tijd hij dat deed. Zijn tek-
stenn en tekeningen verschenen op het moment dat zich in de kunst een tendens voor-
deedd naar visuele reductie, een ontwikkeling die we nu omschrijven als het neoclas-
sicisme,, het superclassicisme (Jean Starobinski) of als de kunst van het concept (Michel 
Regis).. In de kunst werd naar uitdrukkingsvormen gezocht die met een minimale 
zichtbaarheidd het conceptuele maximaal ervaarbaar konden maken. Dit ging gepaard 
mett een purificatie van de vorm en een reductie van de uitdrukking van menselijke 
emoties.. In deze paradoxale situatie, waarin het abstracte concept of idee ver boven 
dee uitdrukking werd verheven en het zichtbare tot een minimum werd teruggebracht, 
visualiseerdee Hemsterhuis zijn denkbeelden in tekeningen. Gezien het hoge idealisti-
schee gehalte van de kunst lag het voor een estheticus toen niet erg voor de hand om 
conceptenn toe te lichten met behulp van visuele beelden. De beantwoording van de 
vraagg waarom dat toch gebeurde krijgt in mijn boek daarom veel aandacht. 

Behalvee dat Hemsterhuis verschillende denkbeelden in de Lettre sur la sculpture een 
zichtbaree vorm gaf, gebruikte hij ook een aantal tekeningen om de onzichtbare wer-
kingg van de esthetische perceptie te demonstreren. Voor het eerst in de geschiedenis 
wordtt een visueel experiment beschreven dat exclusief gewijd is aan de esthetische, 
datt wil zeggen subjectieve ervaring van schoonheid. In dit experiment worden kunst-
werkenn tot de exclusieve dragers van de schoonheidservaring gemaakt, en wordt natuur-
lijk ee schoonheid terzijde geschoven. 

Hemsterhuis'' aandacht voor schoonheid is rechtstreeks verbonden met zijn inte-
ressee voor de waarnemer. Het subject en het object van de esthetische ervaring wor-
denn door hem als elkaar aantrekkende elektrische polen onderzocht en soms zelfs let-
terlijkk zo beschreven. Of beiden bij hun toenadering kortsluiting veroorzaken of juist 
tott een stroom van energie leiden, is een vraag die daarbij telkens op de achtergrond 
meespeelt.. Welke plaats de waarnemer, of het subject, in deze constellatie had en wel-
kee implicaties dat voor zowel het object als het subject had, moet dan ook onderzocht 
worden. . 

Dee Lettre sur la sculpture is bovendien de eerste zelfstandige, Nederlandse bijdrage 
aann de geschiedenis van de esthetica. Hemsterhuis compileerde hierin geen ideeën van 
anderen,, zoals onder meer bij Hiëronymus van Alphen het geval was,7 maar analy-
seerdee schoonheid op systematische wijze. Dat Hemsterhuis iets nieuws te melden had, 
blijk tt uit de receptiegeschiedenis van het werk. Het geschrift trok zoals gezegd de aan-

77 Van Alphen bewerkte de Theorie der schonen Künste und Wissenschaften (f ena 1767) van de Duitse esthe-

ticuss Friedrich Justus Riedel. Zie Van Alphen. 
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dachtt van Duitse filosofen en kunstenaars, maar werd ook serieus bestudeerd in Frankrijk, 
Nederlandd en Italië. Hoewel ook de receptiegeschiedenis van de Lettre sur la sculpture 

interessantt is, besteed ik er alleen aandacht aan voor zover deze het domein betreft 
waarr zijn theorie zich vooral op richtte: beeldhouwkunst en filosofie. Gezien de titel 
vann Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture ligt dit voor de hand. Toch is de relatie tussen 
filosofiefilosofie en beeldhouwkunst niet iets vanzelfsprekends. Tot aan de verschijning van de 
LettreLettre sur la sculpture is vrijwel elk filosofisch of kunsttheoretisch vertoog vooral op de 
tweee andere kunsten gericht: de poëzie en de schilderkunst. Hoewel deze ook bij 
Hemsterhuiss niet onbelangrijk zijn, kent hij aan de beeldhouwkunst wel een speciale 
statuss toe. 

Inn de achttiende eeuw was de aandacht voor de werking van de zintuigen en hun 
betekeniss voor de kennisverwerving bijzonder groot. Dit zien we ook bij Hemsterhuis. 
Hijj  verdiepte zich bijvoorbeeld in de visuele waarneming en bestudeerde allerlei opti-
schee verschijnselen. Zijn inzichten hierover stonden niet los van zijn esthetica. Zowel 
inn de optica als in de kunst benadrukte hij bijvoorbeeld het belang van de heldere con-
tour.88 De aandacht voor het visuele is in het algemeen kenmerkend voor de Westerse 
filosofie,filosofie, zoals Martin Jay heeft laten zien.9 De achttiende eeuw valt evenwel op door-
datt zij zich als het ware vol zoog met visuele metaforen die het denken van de mens 
zichtbaarr en begrijpelijk moesten maken. De inspectie van de ideeën door de geest of 
hett geestesoog staat zowel aan de basis van de rationalistische als die van de empirische 
filosofie.. Speculatieve en sensualistische ideeën over het zien bestonden in de acht-
tiendee eeuw naast elkaar.10 Descartes, die ondanks zijn wantrouwen voor het fysieke 
oogg het denken met het waarnemen vergeleek," had hier invloed op vanwege zijn 
nadrukk op het lichaamloze oog, het zien zonder lichaam, het zien vanuit de ziel. 
Aangeborenn ideeën speelden hierbij een cruciale rol, omdat zij in staat werden geacht 
dee waarnemingen van het fysieke oog te corrigeren en om te buigen tot ware repre-
sentaties.. De empirici wezen in navolging van John Locke het bestaan van aangebo-
renn ideeën af en namen alleen de perceptie van externe objecten als bron van de ideeën 
aan.. De menselijke geest werd als een leeg wit papier gezien of als een nog in te rich-
tenn kunstkabinet.12 Toch beschouwden zowel zij als de cartesianen de geest als een 
cameraa obscura en baseerden zij zich beiden op een geloof in de relatie tussen helder-

88 [16-10-87] [Bd.10]: 'Ce n'est pas aux grandissements [van objectieven] qu'on doit les découvertes mais 
aa la clarté & a la précision des contours.' 

99 Jay, met name hoofdstuk I. 
100 Jay, p. 80. Zie voor een zeer inspirerende beschrijving van het visuele aspect van de Verlichting, 

Starobinski,, 1963 en 1974, passim. 
111 Descartes: 'En ook hoe wij onze geestelijke intuïtie moeten gebruiken, leren wij door deze met de 

ogenn te vergelijken.' We moeten naar onze ideeën kijken, 'ze van elkaar afzonderen en ieder afzon-
derlijkk met een aandachtige geest aanzien.' Geciteerd naar Hacking, p. 43. 

122 Vgl. Bredekamp, p. 44-45, die er op wijst dat Locke de menselijke geest met een 'noch leere 
Kunstkammer'' vergelijkt. Vgl. ook de typering van Hemsterhuis' geest door de Duitse schrijver en 
dichterr Christoph Martin Wieland als een 'Kunst- und Wunderkammer' naar aanleiding van zijn ont-
moetingg met hem in 1785 bij Goethe: 'Beyde Male fiel mir das glückliche Loos zu, mich am meisten 
mitt Hemsterhuys zu unterhalten, und bey Tische neben ihm zu sitzen. Dieser Mann ist, meiner 
Empfindungg nach, einer der vollkommensten Menschen, die je gewesen seyn mogen: ihm kommt der 
Namee eines Plato unsrer Zeit eigentlich zu; in seinem Kopfe sieht alles so vollstandig nett und arran-
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heidd en rationaliteit.13 Bij Hemsterhuis verandert dit beeld van de geest. Hij neemt ook 
dee ervaring als uitgangspunt (empirie), maar hij begint tegelijk aan de verbouwing van 
dee donkere kamer tot een moderne projectiezaal, omdat hij de invloed van de waar-
nemerr een grote rol laat spelen. Hoe hij dat deed en welke betekenis zijn theorie in 
dee geschiedenis van het zien of van de waarneming in het algemeen had, komt uitge-
breidd aan de orde. 

Zij nn opvattingen over de waarneming hangen nauw samen met zijn kritische visie 
opp de moderne cultuur als zodanig, die in zijn ogen te veel op het visuele alleen gericht 
was.. Zijn streven om het zichtbare in kunstwerken te minimaliseren, met name in de 
beeldhouwkunst,, is een antwoord op een cultuur die te veel belang stelde in het oog 
alss laatste instantie van de waarheid. Met de reductie van het zichtbare wilde Hemsterhuis 
bereikenn dat de morele zijde van het universum tegelijk meer aandacht kreeg. Hier 
hangtt zijn belangstelling voor de tastzin rechtstreeks mee samen, die hij niet alleen als 
primairr zintuig naar voren haalde maar bovendien direct met het gevoel verbond. 
Gevoell  en beeldhouwkunst worden op een speciale manier met elkaar verbonden. 

Aangezienn Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture niet alleen het eerste esthetische geschrift 
inn Nederland was maar tegelijk het eerste filosofische geschrift dat zich exclusief op de 
beeldhouwkunstt richtte, is het noodzakelijk om na te gaan wat de aanleiding voor het 
geschriftt was. Tot nu toe was daarover nauwelijks iets bekend. Omdat de Lettre sur la 

sculpturesculpture daarnaast het eerste van zijn eigen filosofische werken is, moeten we ook vast-
stellenn wat de betekenis ervan is geweest voor de rest van zijn oeuvre. Hier is betrek-
kelijkk weinig aandacht aan besteed. In de literatuur richtte men zich vooral op zijn 
anderee geschriften, zoals de Lettre sur les désirs, de Lettre sur l'homtne et ses rapports, de 
Sophyle,Sophyle, ou de la Philosophie en de Alexis, ou de Vage d'or. Dit zijn belangrijke werken, 
maarr hun belang wordt duidelijker wanneer men ze in verband brengt met de Lettre 

sursur la sculpture. Voor de daarin ontwikkelde thematiek - visualiteit, schoonheid en kunst 
-- heeft men een merkwaardige blinde vlek gehad, terwijl deze ideeën in latere geschrif-
tenn juist vaak terugkeren of worden verondersteld. Dit geeft zijn oeuvre bovendien 
eenn samenhangend en systematisch karakter. Dat men zijn filosofie soms als onsamen-
hangendd of eclectisch beoordeelt, heeft met het ontbreken van serieuze aandacht voor 
dee Lettre sur la sculpture te maken. 

Doorr de doorwerking van zijn esthetische ideeën in zijn andere geschriften na te 
gaann wordt een domein zichtbaar waarin filosofie en kunst op een bijzondere wijze 
mett elkaar communiceren. Hierin ligt de reden om mijn studie 'Het sculpturale den-
ken'' te noemen. Aan esthetische theorieën ligt meestal een bepaald kunstmodel of een 
bepaaldee kunstvorm ten grondslag, of deze zijn op zijn minst een belangrijk ijkpunt 
voorr de theorie. Dit is bij Hemsterhuis' geschriften in verhevigde mate het geval. Bij 
hemm heeft het beeldhouwwerk zijn denken nadrukkelijk in een bepaalde richting gedre-
ven,, en andersom. Dat hij zijn denkbeelden ook illustreerde en in concrete termen 

girett aus wie in einem hoUandischen Naturalien-Cabinet, er scheint alles was wissenswerth ist zu wis-

senn und alle seine Ideen in eine Ordnung gebracht zu haben, die ihn zu einem der glücklichsten 

Menschenn zu machen scheint, wie er einer der liebenswürdigsten und respectabelsten ist.' Geciteerd 

naarr Trunz, 1971, p. 38. Vgl. Sonderen, 1993, p. 12 e.v. 

133 Jay, p. 85. Vgl. ook Crary, passim. 
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beschreef,, verleent aan deze dubbelheid een extra dimensie. Theorie en praktijk lig-
genn bij hem in eikaars verlengde. De abstractie van zijn denkbeelden krijgt door de 
concretiseringg in zijn tekeningen en zijn ontwerpen een gezicht. 

Voorr dit onderzoek heb ik naast Hemsterhuis' gepubliceerde werken ook veelvul-
digg gebruik gemaakt van zijn ongepubliceerde geschriften en brieven, waarvan de 
meestee geschreven zijn na 1770 toen hij inmiddels bijna vijfti g jaar oud was. Het groot-
stee deel betreft brieven aan de eerder genoemde prinses Amalia von Gallitzin, met wie 
hijj  tot aan zijn dood gecorrespondeerd heeft. Hemsterhuis noemde haar in zijn brie-
venn Diotima, naar de leermeesteres van de historische Socrates. Zijn meer dan dui-
zendd in het Frans geschreven brieven bevatten een schat aan informatie over uiteen-
lopendee onderwerpen. Mij n aandacht ging vooral uit naar opmerkingen over estheti-
ca,, kunsttheorie, kunstenaars en de verschillende kunsten. Aangezien het meeste mate-
riaall  onbekend is of in ieder geval niet eerder gepubliceerd, citeer ik regelmatig frag-
menten.. Veelvuldig citeren heeft als nadeel dat het lezende oog niet altijd even snel 
doorr de tekst heen kan 'scrollen', maar het heeft als groter voordeel dat men precies 
kann zien hoe bepaalde ideeën tot stand zijn gekomen en in welke termen dit gebeur-
de. . 

Deell  I begint met een korte samenvatting van de inhoud van de Lettre sur la sculp-

ture.ture. Daarna volgt een bespreking van de ontstaansgeschiedenis en plaatsbepaling van 
hett geschrift. Dit wordt gevolgd door een gedetailleerde analyse van de belangrijkste 
thema'ss van het theoretische deel van het geschrift. Hierbij wordt ingegaan op de ach-
tergrondd van Hemsterhuis' esthetische opvattingen en ook op de concrete verwerke-
lijkin gg daarvan in zijn tekeningen. Deel II richt zich naar aanleiding van een door 
Hemsterhuiss ontworpen penning op de analyse van zijn denkbeelden over de beteke-
niss van de afzonderlijke zintuigen en hun relatie met kunst. Daarna wordt aan de hand 
vann zijn interpretatie van de Laocoön geanalyseerd welke betekenis de passies voor de 
kunstt en de wetenschap volgens hem hadden. Ten slotte wordt naar aanleiding van 
eenn bezoek aan Dresden beschreven hoe het idee van de eenheid in verscheidenheid 
zichh manifesteerde in zijn denkbeelden over kunst, over 'museale' presentaties, over 
hett verhevene en over de metafysica van de mens. In deel II I komen Hemsterhuis' 
specifiekee opvattingen over het ideale beeldhouwwerk aan de orde. De veelzijdigheid 
enn ruimtelijkheid die daar kenmerkend voor zijn worden verbonden met zijn opvat-
tingenn over de geschiedenis van de kunst, over de toekomst van het verleden en het 
verledenn van de toekomst. Dit deel ten slotte wordt gevolgd door een epiloog. 
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