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I . . 

Hett  geschrift 

1.. Inhoud 
Dee in 1769 gepubliceerde Lettre sur la sculpture valt uiteen in een theoretisch en een 
historischh deel. Om de specifieke aard van de beeldhouwkunst te onderzoeken gaat 
Hemsterhuiss in het eerste deel in op de aard van de kunsten en de begrippen naboot-

singsing en overtreffing van de natuur, die hij als hun grondprincipes beschouwt. Aan de 
handd van verschillende gravures demonstreert hij zijn ideeën over nabootsing en waar-
neming,, waarbij de contour een fundamentele rol speelt. Een volmaakte nabootsing 
vindtt plaats wanneer van een object alle contouren worden weergegeven, iets waar-
toee vooral de beeldhouwkunst in staat is. Het begrip 'overtreffing' behandelt hij ver-
volgenss aan de hand van twee gravures van vazen of kannen, waarmee hij een expe-
rimentt uitvoert om te demonstreren dat er een snelle en langzame waarneming bestaat. 
Ui tt zijn proefnemingen met deze voorstellingen concludeert hij dat een object dat een 
snellee waarneming bevordert als mooier wordt ervaren dan een object dat een snelle 
waarnemingg verhindert. Op dit experiment baseert hij zijn definitie van het schoon-
heidsgevoel,, die hij als volgt formuleert: de ziel beoordeelt dat als het mooiste wat haar 
dee meeste ideeën in de kortst mogelijke tijd kan geven. Vervolgens laat hij zien dat dit 
principee voor alle kunsten geldt, dus ook voor de dichtkunst en de retorica. 

Beslissendd voor de ervaring van schoonheid is volgens Hemsterhuis de relatie tus-
senn de tijd die nodig is om een kunstwerk waar te nemen en het aantal denkbeelden 
datt in het werk is vervat. Samen vormen zij het optimum. Het minimum aan tijd wordt 
inn de beeldhouwkunst bevorderd door een vloeiende contour van de vorm. Het aan-
tall  handelingen en passies in een beeld bevordert het maximum aantal denkbeelden, 
maarr dit heeft als consequentie dat de contour minder vloeiend wordt en dat de snel-
heidd van perceptie navenant afneemt. Schoonheid en passies hebben daardoor een 
gespannenn verhouding. 

Naa een analyse van deze formele eigenschappen bespreekt Hemsterhuis een ander 
doorr hem uitgevoerd experiment, dat de afkeer van mooie (en lelijke) kunstwerken 
verklaart.. De afkeer ontstaat zodra men langdurig naar een mooi kunstwerk kijkt . 
Hemsterhuiss ziet hierin het bewijs dat het gevoel voor en het verlangen naar schoon-
heidd in ons zelf gelegen is en niet in de dingen, want schoonheid kan nooit lelijk wor-
den.. De belangrijke conclusie die hij hieruit trekt is dat de ziel van de mens een afkeer 
heeftt van de opeenvolging van tijd. De reden werkt hij uit in zijn Lettre sur les désirs. 

Hiernaa volgt het tweede deel dat meer specifiek ingaat op de beeldhouwkunst. 
Volgenss hem is de beeldhouwkunst ouder dan de schilderkunst omdat de tactiele 
nabootsingg voorafgaat aan het tekenen van contouren, dat een hoger abstractieniveau 
vooronderstelt.. Vervolgens beschrijft hij de ontwikkeling van de beeldhouwkunst van-
aff  de vroegste tijden waarbij hij een verband legt tussen de staatsvorm en het principe 
vann nabootsing bij de verschillende volkeren. De Egyptenaren met hun despotische 
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alleenheerschappijj  bootsten het grootse en onmetelijke van de natuur na in hun wer-
ken.. Dit leidde niet tot de waarheid maar tot hun hang naar het wonderbaarlijke, wat 
dann ook de algemene geest van hun kunsten en wetenschappen zou worden. Hun 
kunstt typeert Hemsterhuis als een groots geheel zonder delen en zonder enige com-
positie. . 

Hoewell  de Grieken wel een aantal technieken hadden overgenomen van de 
Egyptenarenn ontstonden de kunsten bij hen pas echt, wat Hemsterhuis als volgt ver-
klaart.. Doordat de Grieken in kleine staatjes leefden die voortdurend oorlog met elkaar 
voerdenn werden zij uitzonderlijk actief en vergaarden zij veel kennis. Zij kenden een 
geestelijkee beschaving die voortkwam uit het doorzoeken van het menselijk hart. 
Doordatt de natuurwetenschappen en de wiskunde nog niet ver ontwikkeld waren, 
kenmerktee deze morele aandacht de gehele Griekse cultuur. De Griekse denkbeelden 
overr onafhankelijkheid, over actieve deugdzaamheid, over eer en over vaderlandslief-
de,, vloeiden voort uit een vergoddelijking van hun medemensen. Er bestond voor hen 
geenn principieel verschil tussen goden en mensen. De beeldhouwers die voornamelijk 
godenn moesten afbeelden waren genoodzaakt de natuur te doorzoeken om het scho-
nee te kunnen vinden en zij bestudeerden naakte lichamen bij de verschillende lichaams-
oefeningenn en tijdens baden en feesten. Deze oefeningen vervolmaakten de lichamen 
waarvann zij vooral lenigheid en kracht van belang achtten. Op het gemiddelde van 
dezee twee voorkeuren baseerden de beeldhouwen uiteindelijk hun proportie. Toen 
zijj  alle schoonheden van de natuur hadden doorzocht, ontwikkelden zij vervolgens 
hett ideale schone dat hun onnavolgbare meesterwerken kenmerkt. Dit blijk t onder 
anderee uit de volmaaktheid van hun mythische wezens zoals centauren, die alle van 
oorsprongg Grieks zijn. 

Dee Etrusken bestempelt Hemsterhuis vervolgens als kopiisten van de Egyptenaren, 
hoewell  zij op den duur ook een eigen stijl ontwikkelden. Voor hen was de natuur 
echterr het toppunt van volmaaktheid en ze streefden deze dan ook nooit voorbij. De 
Romeinenn typeert hij als kopiisten van de Grieken en Etrusken, hoewel dat niet het 
gevall  was bij hun architectuur, hun retorica en hun dichtkunst, want deze kwamen 
meerr overeen met hun politieke staat. Voor de Gotische kunst heeft hij weinig waar-
deringg en hij karakteriseert de Gotische architectuur — want beelden waren er volgens 
hemm nauwelijks - als een geheel zonder eenheid. De Renaissance is de tijd waarin de 
godsdienstt politiek, de kerk machtig en de priesters koningen werden. De kunsten die 
mett de eredienst verbonden waren profiteerden hiervan en als gevolg van de grotere 
rijkdomrijkdom ontstond een grote rivaliteit. Het verlangen naar het schone uitte zich aan-
vankelijkk in het overvloedig gebruik van ornamenten, maar zodra men echter met de 
eenvoudd van de Griekse kunst kennis maakte, ging men ertoe over de Grieken na te 
bootsenn met als gevolg dat de Griekse goden heiligen werden. In de loop der tijd ging 
dee nabootsing steeds verder vooruit en met name Michelangelo kon de Grieken vrij -
well  evenaren. 

Tochh zijn de beeldhouwers vanaf de Renaissance er niet in geslaagd om de vol-
maaktee contour van de Grieken volledig te bereiken. Dit verklaart Hemsterhuis niet 
uitt onkunde maar uit een andere tijdgeest. De Grieken werden geleid door een moreel 
besef,, de modernen door een meetkundige of symmetrische geest. Hemsterhuis illus-
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treertt dit met het enige onderwerp dat de Grieken niet kenden, de figuur van de dui-
vel.. Hij betreurt het dat deze niet de grootsheid verkreeg die de Grieken hem gege-
venn zouden hebben. Dit lukte de dichters wel, zoals Vondel en Milton, die het mon-
sterr werkelijk lieten handelen en de motieven aan de goden van de klassieke onder-
wereldd ondeenden. 

Hemsterhuiss behandelt hierna de verschillende soorten beeldhouwkunst, te weten 
hett bas-reliëf, het beeld in een nis en het vrijstaande beeld. Vervolgens geeft hij aller-
leii  aanbevelingen met betrekking tot de onderwerpskeuze voor de beeldhouwkunst, 
waarbijj  het gebruikte materiaal en de prijs ervan een belangrijke rol spelen. Het beeld 
moett een zo eenvoudige mogelijke, waardige voorstelling hebben, die in een mini-
mumm aan tijd waargenomen kan worden. Voorstellingen met meerdere figuren zijn 
eigenlijkk niet geschikt voor de beeldhouwkunst, maar horen thuis bij de schilderkunst. 
Di tt geldt ook voor de beroemde Laocoön die hij om deze reden tot de schilderkunst 
rekent.. Hemsterhuis' conclusie is dat de Griekse cultuur sculpturaal is en de moderne 
tijdd schilderachtig. Hij eindigt met het genre dat tussen de schilderkunst en de beeld-
houwkunstt in ligt, namelijk het bas-reliëf, dat hij als een ingewikkelde manier van 
schilderenn definieert. 

2.. Aanleiding 
Hemsterhuiss schreef zijn studie over de beeldhouwkunst in opdracht van de 
Amsterdamsee bankier en koopman Theodoor de Smeth (1710-1772). Deze legde in 
dee jaren zestig een collectie antieke gemmen aan en liet zich hierbij door Hemsterhuis 
adviserenn die in 1757 door prinses Anna, de weduwe van Willem IV, was aangesteld 
alss directeur van het Stadhouderlijk Kabinet van Penningen en Antiquiteiten. Dat 
Hemsterhuiss als autoriteit gold op het gebied van de antieke kunst blijkt onder meer 
uitt het feit dat De Smeth een brief van hem over een bepaalde antieke gemme meteen 
inn groot formaat het afdrukken met daarbij een gravure van de betreffende steen. Deze 
LettreLettre sur une pierre antique van 1762, Hemsterhuis' eerste gedrukte geschrift, is exem-
plarischh voor zijn consciëntieuze stilistische en iconografische benadering van antieke 
kunstt op dat moment. Hoewel het werk slechts een paar pagina's telt, trok het de aan-
dachtt van de kenners. De belangrijkste Franse autoriteit op dit gebied, graaf De Caylus, 
zochtt zijn vriendschap.14 Met deze internationale erkenning begon zijn carrière als spe-
cialistt op het gebied van antieke kunst. 

Dezee gebeurtenis stond mede aan de basis van De Smeths verzoek aan Hemsterhuis 
omm een boek te schrijven over de ontwikkelingen in de beeldhouwkunst. Hoewel in 
dee Lettre sur une pierre antique al wel een bepaalde esthetische houding naar voren treedt 
—— onder andere door de literaire vorm van de brief die weinig leek op de antiquari-
schee studies tot dan toe — komt in de Lettre sur Ia sculpture een heel duidelijke en spe-

144 Vgl. [8 Meerman] (20-08-62] aan de penningkundige Van Damme. Zie ook [06-01-76] [20 Kaps.18]: 

'Jee prend la liberté de joindre ici un exemplaire de toutes les petites productions imprimées qui com-

posentt Ie fruit de mes glorieuses campagnes en fait de Philosophic Vous en ferez 1'emploi que Vous 

jugerezz a propos; mais la Lettre sur la pierre gravée, je Vous supplie de la garder, puisque cette baga-

tellee a pour mérite d'etre plus rare encore que les autres: il en a un autre pour moi, c'est de m'avoir 

procuree rafTection & 1'amitié de feu Mr. de Caylus.' Caylus stierfin 1765. 
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cifiekk esthetische theorie tevoorschijn. Anders gezegd, de kunst wordt in een filoso-
fischfisch systeem ondergebracht. De filologische benadering van de Lettre sur une pierre anti-

queque wordt hier verlaten ten gunste van een esthetische en historische benadering. 

Dezee benadering was op dat moment nieuw in Nederland. Hemsterhuis' illustere 
voorganger,, Baruch de Spinoza, had in zijn filosofie nergens een plaats ingeruimd voor 
schoonheidd en kunst. Hoewel zijn geschriften in het Duitse Idealisme of meer alge-
meenn gesproken in de Duitse Romantiek een hele belangrijke rol zouden gaan spe-
len,, vooral ook in de kunst, besteedde Spinoza zelf nauwelijks aandacht aan estheti-
schee onderwerpen. Hemsterhuis doet dat echter wel, sterker nog, de kunst speelt een 
fundamentelee rol in zijn gehele filosofie. Er bestaat een visie op de achttiende-eeuw-
see intellectuele geschiedenis die de zienswijze lijk t te rechtvaardigen dat de werkelij-
kee filosofische invloed van Spinoza pas begon met de Duitse 'Atheismusstreit'. Toch 
iss dit slechts ten dele juist. In de eerste plaats blijkt uit recent onderzoek dat Spinoza 
aann het eind van de zeventiende eeuw grote invloed had, niet alleen in de Nederlanden 
maarr in heel Europa.15 In de tweede plaats blijkt uit Hemsterhuis' correspondentie dat 
zijnn receptie van Spinoza al veel eerder was begonnen dan tot nu toe werd aangeno-
men.. Beide zaken hebben met elkaar te maken. 

Vanaff  het moment dat Spinoza actief was, werd in Nederland veel over hem geschre-
ven.. Hoewel hij wel aanhangers kreeg waren de meeste reacties op zijn filosofie nega-
tieff  omdat men zijn leer als atheïstisch opvatte. Hij werd het meest gelezen buiten de 
universiteiten,, wat mogelijk een oorzaak is dat de vroege receptie nauwelijks bekend 
iss geworden.16 De verwerping van Spinoza's leer, die rond zeventienhonderd algemeen 
aanvaardd werd,17 nam in de loop van de achttiende eeuw een nieuwe wending, waar-
bijj  vooral Bernard Nieuwentyt een belangrijke rol speelde.18 Hij beschuldigde Spinoza 
onderr meer van het misbruik van de meetkundige methode op het gebied van de 
ethiek.199 Meetkundig afgeleide proposities konden volgens Nieuwentyt geen ontolo-
gischee betekenis krijgen, zoals Spinoza aannam. Nieuwentyt baseerde zijn kritiek op 
hett onderscheid tussen denkbeeldige en toegepaste meetkunde. De zuivere of specu-
latievee mathematica kon volgens hem alleen uitspraken doen over het mogelijke, maar 
niett over actuele dingen (empirische data). Spinoza's gebruik van de uitkomsten van 
dee zuivere mathematica als verklaring voor de werkelijkheid was daarom imaginair en 
betekendee in feite dat de wereld op zijn kop werd gezet. Nieuwentyt ging er met 's 
Gravesandee vanuit dat de toegepaste wiskunde gefundeerd was op de goddelijke wet 
datt alles in beweging was. Men moest de fundamenten van de wiskunde zoeken door 
vann de fenomenen te abstraheren naar Gods eeuwige wet toe. Analyse en synthese 
warenn hiervoor de juiste gereedschappen.20 In plaats van Spinoza's imaginaire meet-

155 Zie Disguised and overt Spinozism around 1700, (ed. by Wiep van Bunge and Wim Klever), Leiden et 
ceteraa 1996, passim. Vgl. Siebrand, p. 3. 

166 Siebrand, p. 183. 
177 Siebrand, p. 109, n. 96. 
188 Het gaat hier om zijn postuum verschenen Gronden van zekerheid, of de regte betoogwyse der wiskundigen 

soso in het denkbeeldige, als in het zakelyke: ter wederlegging van Spinosaas denkbeeldig samenstel, en ter aanlei-
dingding van een sekere sakelyke wysbegeerte, uit 1720. Zie Siebrand, p. 163. 

199 Siebrand, p. 171. 
200 Siebrand, p. 167-168. 
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kundee verkreeg bij Nieuwentyt de toegepaste wiskunde — de Newtoniaanse, proef-
ondervindelijkee benadering — een ontologische betekenis. 

Bijj  Hemsterhuis, die deze kritiek kende en onderschreef, komt weer een nieuw ele-
mentt in de Spinoza-receptie tevoorschijn, dat nauw verbonden is met de discussies in 
Duitsland.. Dit blijkt uit een brief aan Diotima, waarin Hemsterhuis de Amsterdamse 
bankierr aan wie hij zijn Lettre sur la sculpture en Lettre sur les désirs had opgedragen als 
spinozistt omschrijft, en waarin hij bovendien suggereert dat hij dit met opzet doet. In 
hett volgende fragment beschrijft hij ook De Smeths reactie, waar uit naar voren komt 
datt deze het ondanks een tijdelijke verwarring niet met Hemsterhuis eens was en in 
zijnn eigen spinozisme volhardde: 

Unee des plus exellentes têtes & des plus exellentes Ames que j 'ai vu (c'est celui auquel les Lettres sur la 

sculpturee & sur les Desirs sont adressées ... non sans but) apres des efforts incrojables & une demie année 

dee cerveau dereglé prit la même marche, & Vous auriez du voir de quel étrange facon il interpreta la 

dernieree de ces lettres. Marque certaine entre nous, que ceux qui ont cru voir du Spinosisme dans mes 

ouvragess ne sont pas absurdes mais preoccupés. Il mourut tranquillement Spinosiste & quelque chose 

dee pis. Un des plus vifs chagrins que j 'ai eu, c'est que ma Lettre sur rhomme parut quelques jours trop 

tardd pour qu'il la lut.21 

Dee Lettre sur la sculpture was dus ook bedoeld als een verwerping van Spinoza, en wel 
opp esthetische gronden. Dit was tot nu toe onbekend. Men nam aan dat Hemsterhuis 
zichh pas in de loop van jaren zeventig (Lettre sur Ie fatalisme) met Spinoza ging bezig-
houden.. Behalve dat deze uiteenzetting dus al minstens tien jaar eerder begon, werpt 
zijj  bovendien een heel ander licht op Hemsterhuis' esthetische theorie. 

Inn tegenstelling tot Nieuwentyt probeerde Hemsterhuis het christelijke geloof niet 
tee verzoenen met de wetenschap (fysicotheologie). Bij hem treedt eerder een estheti-
schee en socratische houding naar voren, zoals we zullen zien. Terwijl Spinoza uitging 
vann een meetkundige definitie van de godheid, vertrok Hemsterhuis vanuit de mens.22 

Dee mens en God zijn permanent gescheiden. Dit komt in een brief aan Diotima uit 
17866 heel duidelijk tot uitdrukking: 'Chez lui [Spinoza] la divinité est identifiée avec 
1'universs & chez moi la distance entre les deux est infinie.'23 Materie en geest vallen bij 
Hemsterhuiss niet met elkaar samen. De materie wordt door iets anders voortbewogen 
dann zichzelf. De mens zoekt en verlangt naar een vereniging met God en de dingen, 
maarr zal daar nooit in slagen. Om dit duidelijk te maken gebruikte Hemsterhuis, zoals 
wee zullen zien, kunstwerken. 

Uitt het bovenstaande citaat over De Smeth blijkt ook dat Hemsterhuis de gedach-
tee bestreed dat zijn geschriften spinozistisch zouden zijn. De verdachtmaking waar hij 
naarr verwijst heeft rechtstreeks te maken met de net genoemde atheïsmestrijd in 
Duitsland.. Hemsterhuis raakte hier bij betrokken door een van de belangrijkste deel-
nemerss in deze discussie, Friedrich Heinrich Jacobi, met wie hij via Diotima in con-
tactt was gekomen. Jacobi had een aantal jaren lang met Moses Mendelssohn gecorres-
pondeerdd over Spinoza. In 1785 publiceerde hij deze briefwisseling in Ueberdie Lehre 

211 [25-08-86] [Bd.9] 

222 Petry, 1995, p. 213. 

233 [11-04-86] [Bd.9] 
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desdes Spinoza, in Briefen an Hemt Moses Mendelssohn, waarin ook een brief van Jacobi aan 
Hemsterhuiss is opgenomen. De directe aanleiding voor de briefwisseling was onder 
meerr dat Jacobi Gotthold Ephraim Lessing vlak voor diens dood in 1781 had bezocht 
omm steun te vragen tegen het opkomende spinozisme van Goethe en Herder. Lessing 
bekendee hem echter hier sympathiek tegenover te staan. Toen Jacobi in 1783 vernam 
datt Mendelssohn een gedenkschrift over Lessing aan het voorbereiden was, deelde hij 
hemm de bekentenis van Lessing mee. Mendelssohn was hiervan niet op de hoogte en 
ervoerr Jacobi's getuigenis als een smet op Lessings reputatie, omdat spinozisme gelijk 
stondd aan atheïsme. Jacobi had Lessing na zijn eerste bezoek verschillende geschriften 
vann Hemsterhuis gegeven, waarin volgens hem op adequate wijze Spinoza's leer werd 
bestreden.. Lessing, die op dat moment alleen de Lettre sur la sculpture kende, zag tegen 
Jacobi'ss verwachting in echter een verhuld spinozisme in Hemsterhuis' theorie. Bij 
zijnn tweede bezoek, zo noteerde Jacobi, 'fand ich Lessing ... ganz bezaubert' door 
Hemsterhuis'' Aristée ou de la Divinité. Volgens Lessing representeerde dit boek het 
'offenbaree Spinozismus... und in einer so schonen exoterischen Hülle, dasz selbst die-
see Hülle zur Entwicklung und Erlauterung der innerlichen Lehre wieder beytrüge.' 
Jacobii  verzekerde Lessing echter dat Hemsterhuis geen spinozist was, waarbij hij zich 
beriepp op de getuigenis van Diderot.24 Maar behalve in de Aristée zag Lessing ook in 
dee Lettre sur Vhomme et ses rapports en de Lettre sur les désirs sporen van spinozisme terug.25 

Hemsterhuiss figureert dus in de briefwisseling Ueber die Lehre des Spinoza, maar had 
geenn actieve rol in de discussie. Dit was echter wel Jacobi's bedoeling geweest, want 
dezee heeft hem vele malen direct of via Diotima verzocht om hem zijn opvatting over 
Spinozaa mee te delen. Hemsterhuis probeerde dit telkens te ontwijken, in de eerste 
plaatss omdat hij geen zin had om te polemiseren en in de tweede plaats omdat hij ervan 
overtuigdd was dat het spinozisme al af&oende bestreden was in zijn eigen land,26 en wel 
doorr zijn eigen eerste geschriften. Toch heeft hij op verzoek van Jacobi zijn Lettre sur 

l'athéismel'athéisme bewerkt, die uiteindelijk in de tweede druk van diens boek (1789) opgeno-
menn zou worden. 

Dee Lettre sur la sculpture was dus behalve als een filosofie van de kunst en een geschie-
deniss van de beeldhouwkunst ook bedoeld als een (verhulde) bestrijding van het spi-
nozisme. . 

3.. Twee versies 
Vann de Lettre sur la sculpture bestaan twee versies, een handgeschreven uit 1765 en een 
gedruktee uit 1769.27 Beide teksten dragen de datering 20 november 1765 en zijn gericht 
aann De Smeth. De gedrukte versie verscheen bij de Amsterdamse uitgever Marc-Michel 
Rey,, die onder meer bekend was omm zijn uitgaven van Jean-Jacques Rousseau en de 
antiklerikalee en atheïstische geschriften van Voltaire en Baron d'Holbach.28 Rey was 

244 'diesz hatte mir Diderot sogar von ihm bezeugt.' Geciteerd naar Brummel, p. 271. 
255 Zie Brummel, p. 270-271. 
266 Zie bijvoorbeeld [18-02-85] [Bd.8], 
277 Het manuscript bevindt zdch in: Nadtlafl Franz Caspar Budtolz 1759-1812; ra. 1142 (A 105 I). Staatsarchiv, 

Munster. . 
288 Fajn, p. 260. 
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hierdoorr een van de belangrijkste verspreiders van het gedachtegoed van de Franse phi-

losophes.losophes. Ook gaf hij Franse vertalingen uit van kunsttheoretische geschriften zoals die 

vann Anton Raphael Mengs, Gerard de Lairesse en Winckelmann. Als honorarium voor 

dee uitgave van de Lettre sur la sculpture kreeg Hemsterhuis twaalf gedrukte exemplaren. 

Di tt in tegenstelling tot Rousseau, die voor de uitgave van zijn manuscripten veel geld 

konn vragen. De (later beroemde) Franse revolutionair Jean-Paul Marat, die nog in 

anderee context ter sprake zal komen, moest voor zijn De l'homme (1775, 1776) echter 

betalen.29 9 

Dee belangrijkste verschillen tussen de twee versies zijn ten eerste dat het manuscript 
slechtss twee bladen met eigenhandige tekeningen bevat, waarvan het laatste blad met 
daaropp twee vaasvormen nogal verschilt van zijn pendant in de gedrukte versie.30 Het 
gedruktee exemplaar is buiten deze afbeeldingen ook nog met een aantal door 
Hemsterhuiss zelf ontworpen gegraveerde vignetten en illustraties verrijkt. Deze ver-
lenenn een aanzienlijke meerwaarde aan het boek en hebben een uitgesproken pro-

grammatischegrammatische waarde. De latere door Jansen, Van de Weyer en Meyboom uitgegeven 
versiess van de Lettre sur la sculpture zijn vooral met betrekking tot de afbeeldingen in 
dee tekst niet geheel betrouwbaar. Ten tweede zijn er verschillende tekstuele verande-
ringen.ringen. Zo is een zinsnede uit de oorspronkelijke inleiding weggelaten, die aangeeft 
datt Hemsterhuis vooraf met De Smeth een aantal belangrijke punten had doorgeno-
menn en dat deze met sommige had ingestemd. Zo'n opmerking heeft op zich niet zo 
veell  te betekenen, maar zij wijst ons er vooral op dat de definitieve tekst van het manu-
scriptt pas na een discussie over de hoofdpunten is geschreven. Dit is met name van 
belangg omdat hierdoor de in de literatuur telkens terugkerende gedachte ontzenuwd 
kann worden dat Hemsterhuis' boek, en dan met name het historische gedeelte ervan, 
directt gebaseerd zou zijn op Winckelmanns Geschichte der Kunst des Altertums dat een 
jaarr eerder, in 1764, was verschenen. Nog afgezien van de fundamentele verschillen 
tussenn beide auteurs is het ook vrij onwaarschijnlijk dat Hemsterhuis dit boek toen al 
hadd gelezen, want hij kende nog geen Duits zoals uit zijn brieven blijkt . Hij heeft 
hooguitt van de uitgebreide Franse samenvatting van de Geschichte in de Journal 

EncyclopédiqueEncyclopédique van 1765 kennis kunnen nemen, want de integrale Franse vertaling ver-
scheenn pas in 1766. Bovendien zou het ook merkwaardig zijn om Hemsterhuis te vra-
genn een geschiedenis van de beeldhouwkunst te schrijven als die van Winckelmann al 
voorhandenn was. Hoe het ook zij, we zullen zien dat Hemsterhuis' concept van geschie-
deniss heel anders van aard was. Van een afhankelijkheidsrelatie lijk t hoe dan ook geen 
sprake.31 1 

Eenn andere toevoeging aan de gedrukte versie is een gedeelte dat handelt over het 
belangg van het ornament, dat een heel bijzonder licht werpt op Hemsterhuis' toepas-
singg van zijn schoonheidsdefinitie. In de gedrukte versie staat ook een extra passage 
waarinn hij direct verwijst naar een van zijn vazentekeningen, die er in het manuscript 

299 Fajn, p. 264. 

300 De meeste veranderingen zijn grammaticaal of redactioneel van aard. 

311 Hemsterhuis verwijst in zijn geschriften nooit en in zijn brieven slechts een enkele keer naar 

Winckelmann.. Daarbij gaat het meestal om diens beschrijving van antieke munten en nooit om zijn 

geschriften. . 
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nogg geheel anders uitzien. Zoals we nog zullen zien introduceert Hemsterhuis na de 
besprekingg van zijn definitie van het schone de termen maximum, minimum en opti-

mum,mum, waarmee hij de spanning tussen schoonheid en inhoud van een kunstwerk pro-
beertt aan te geven. Dit gedeelte is in het manuscript nog vrij wazig geformuleerd. De 
toepassingg van deze madiematische termen op concrete kunstwerken was op dat moment 
kennelijkk nog niet geheel uitgekristalliseerd, want vier jaar later is de formulering glas-
helder.. In de handgeschreven versie komt ook de beschrijving van het experiment dat 
dee afkeer van kunstwerken moet verklaren nog niet voor. Hij heeft dit gedeelte dus 
pass geschreven toen de Lettre sur les désirs, waarmee dit experiment rechtstreeks in ver-
bandd staat, door hem gecomponeerd werd. Dit geschrift, dat hij in 1770 publiceerde, 
bevatt ook tekstgedeeltes die het gelijktijdig werken aan beide geschriften verraden. Zo 
verwijstt hij in de Lettre sur la sculpture naar een bepaalde typering van de Griekse cul-
tuur,, die hij in de Lettre sur les désirs had beschreven. 

Inn zijn vergelijking van de moderne en de antieke kunst introduceert Hemsterhuis 
pass in de gedrukte versie het idee dat de (morele) vrijheid de ziel van alle kunsten is. 
Hetzelfdee geldt voor zijn vergelijking tussen de mogelijkheden van de dichtkunst en 
dee beeldende kunst. Ook voor een goed begrip van de eisen waaraan de beeldhouw-
kunstt zou moeten voldoen, is een in de gedrukte versie veranderde omschrijving cru-
ciaal.. Het betreft zijn beschrijving van een beeld met één figuur waarvan hij in het 
manuscriptt onder meer zegt 'qu'elle serpente avec grace'. In de gedrukte versie staat 
echter:: 'qu'elle se présente avec grace'. Dit minimale verschil verschuift de betekenis 
echterr maximaal, zodat deze mogelijk drukfout, waar ik in deel II I nog op terugkom, 
Hemsterhuis'' visie op de beeldhouwkunst behoorlijk heeft verduisterd. 

Hett laatste belangrijke verschil tussen beide versies is dat in het manuscript een pas-
sagee staat waarin Hemsterhuis het belang van de antieke reliëfs (op penningen en der-
gelijke)) benadrukt voor de beeldhouwer. Zij zijn volgens hem de beste school voor 
dee beeldhouwer omdat de belangrijkste onderwerpen daarop 'ne contiennent que des 
Profilss choisis de morceaux de Sculpture qui ont existés, ou qui ont étés projettés par 
dee grands Maitres.'32 (53) Waarom dit gedeelte is verdwenen uit de gedrukte versie is 
niett duidelijk. Maar het kan mogelijk van belang zijn voor zijn visie op de toekomst 
vann de beeldhouwkunst, die in het laatste deel aan de orde komt. 

4.. Betekenis 
Hemsterhuiss staat met de Lettre sur la sculpture aan het begin van een lange reeks geschrif-
tenn van filosofen over beeldhouwkunst. Deze bemoeienis is in vergelijking met die 
mett de schilderkunst een relatief modern fenomeen. Hoewel ook Diderot zich inten-

322 Vgl. Description des prindpales piems gravies du cabinet de S.A.S. Monseigneur te Due d'Orlèans, premier premier prin-
cece du sang, 2 dln., Paris 1780, 1784, dat was uitgegeven door 1'Abbé De La Chau en L'Abbé Le Blond, 
diee in hun voorwoord het volgende over gegraveerde stenen zeiden: 'De tous les monumens dont nous 
parlons,, il n'en est point dont on puisse tirer une instruction plus agréable & plus variée que des Pierres 
Gravées.. EUes nous ont conserves les images & les attribute des Divinités; les traite des grands Hommes 
&&  des personnages célébres. Les unes rappellent des détails curieux du culte & des usages anciens; les 
autress représentent des allegories reügjeuses & morales; celles-ci sont de copies précieuses des plus beaux mor-
ceauxceaux de la sculpture Grecque; celles-la ne sont que des ouvrages d'imagination.' Cursief niet in origineel. 
Hemsterhuis'' opvatting was dus vrij algemeen. 
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sieff  met beeldhouwkunst heeft beziggehouden — onder meer met Falconet, Pigalle en 
Bouchardonn - is zijn aandacht echter verspreid over al zijn geschriften. Nergens vormt 
dee beeldhouwkunst het centrale uitgangspunt van reflectie. Van zijn tijdgenoten heeft 
alleenn Herder zich nog verdiept in de beeldhouwkunst. In de negentiende eeuw komt 
dee filosofische belangstelling voor beeldhouwkunst onder meer naar voren bij Conrad 
Fiedler,, die Adolf von Hüdebrands kunst en theorie heeft bestudeerd. Eerst in de twin-
tigstee eeuw komt de wijsgerige interesse voor de sculptuur in een stroomversnelling 
terecht,, niet in de laatste plaats omdat de beeldhouwkunst in deze eeuw veel vaker van 
uiterlijkk en betekenis veranderde dan daarvoor. Zo analyseerde Georg Simmel onder 
invloedd van Bergson de beeldhouwkunst van Rodin, verdiepte Sartre zich in 
Giacometti'ss werk, onderzocht Merleau-Ponty de beelden van Germaine Richier en 
deedd Heidegger dit met Chülida.33 

Datt Hemsterhuis zich diepgaand met de beeldhouwkunst bezighield is niet ver-
wonderlijk.. In zijn tijd werd de beeldhouwkunst als een belangrijke, zo niet de belang-
rijksterijkste beeldende kunst beschouwd. De emancipatie van de beeldhouwkunst ging 
gepaardd met een heroriëntatie op de klassieke kunst, waaraan bijvoorbeeld Winckelmann 
mett zijn Geschkhte en Caylus met zijn Recueil d'Antiquités Egyptiennes, Étrusques, Grecques 

etet Romaines (Paris 1761-, zeven delen) enorm hebben bijgedragen. Ook de opgravin-
genn in Pompei' en Herculaneum hebben een stimulerende rol gespeeld in de reactive-
ringring van het klassieke, sculpturale verleden. Toch verklaart dit niet afdoende het ont-
staann van een filosofische reflectie op de beeldhouwkunst. Aangezien hij geen voorlo-
perss heeft valt aan te nemen dat in Hemsterhuis' filosofie de wortels liggen. 

Omgekeerdd is Hemsterhuis' geschrift belangrijk voor zijn filosofie als geheel. Zonder 
ditt geschrift blijf t zijn denken veelal onbegrijpelijk. De Lettre sur les désirs die hij een 
jaarr na de Lettre sur la sculpture publiceerde, de Simon ou desfacultés de l'ame die hij aan 
hett eind van de jaren zeventig schreef en zijn Alexis borduren voort op de Lettre sur la 

sculpture.sculpture. Met andere woorden: Hemsterhuis' sculpturale reflectie is zowel de toe-
gangsdeurr tot het nieuwe domein van het denken over sculptuur, als een belangrijke 
sleutell  tot zijn eigen filosofie. 

333 Lichtenstern, p. 269-297. 
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II . . 
Dee idee 

1.. Nabootsing en overtreffing 
Hemsterhuiss begint de Lettre sur la sculpture met een algemene schoonheidsleer. De 
redenn hiervoor is de grote overeenkomst die hij ziet tussen de beeldhouwkunst en de 
overigee kunsten en wetenschappen. Het gezamenlijke beginsel van de kunsten voert 
hijj  terug op nabootsing en overtreffing van de natuur: 

Lee premier but de tous les arts est d'imiter la nature, Ie second, de renchérir sur la nature, en produi-

santt des effets qu'elle ne produit pas aisément, ou qu'elle ne sauroit produire.54 

Imitatiee en overtreffing vormen dus het doel van de kunsten. Voordat hij beide begrip-
penn toelicht, behandelt hij het epistemologische axioma dat een getrainde waarnemer 
mett behulp van slechts één zintuig objecten van elkaar kan onderscheiden.35 Een vaas 
enn een scepter kunnen bijvoorbeeld zonder hulp van de tastzin of het gehoor pro-
bleemlooss door het zien alleen van elkaar onderscheiden worden. 

Hett idee van een object en het idee van de klasse waar het toebehoort ontstaan op 
grondd van de ervaring en zijn dus niet aangeboren. Voor de ontwikkeling van het zien 
iss vooral de tastzin belangrijk. Deze bereikt de staat van volmaaktheid eerder dan het 
gezicht.. De beeldhouwkunst is volgens Hemsterhuis dan ook ouder dan de schilder-
kunst.. Om driedimensionale objecten op een plat vlak na te bootsen is een bepaalde 
volmaaktheidd of oefening van het gezicht noodzakelijk. Pas wanneer men in staat is 
omm zich een abstract idee van de contour te vormen is tekenen en schilderen über-
hauptt mogelijk. (M I: 34-35) Doordat de tastzin eerder tot volmaaktheid komt dan 
hett gezichtsvermogen levert hij de ziel de mogelijkheid om tot het abstracte idee van 
dee contour te komen, die zowel een visueel onderscheid tussen objecten mogelijk 
maaktt als tegelijk de voorwaarde schept voor het nabootsen van objecten. 

Dee genoemde visuele onderscheidingen hebben zowel betrekking op de voort-
brengselenn van de natuur als op kunstwerken. Op grond van deze onderscheidingen 
ontstaann er verschillende klassen. Wanneer een object echter niet duidelijk onder-
scheidenn kan worden of tot twee of meer klassen tegelijkertijd behoort dan is er spra-
kee van een monstrum.36 De voorbeelden die Hemsterhuis van deze vermenging geeft 
zijnn voor de natuurlijke objecten een onbekend dier en voor de kunstwerken een cen-
taurr en een sater. 

344 M I: 14. M I = Meyboom, deel I. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld verwijs ik steeds naar de uitga-

vee van Meyboom. 

355 'c'est que, par un long usage et le secours de tous nos sens a la fbis, nous sommes parvenues, en quel-

quee facon, a distinguer essentiellement les objets les uns des autres, en n'employant qu'un seul de nos 

sens.'' (M I: 14). 

366 M I: 14; vgl. ook [26.12.86] [Bd. 9] waarin hij uitlegt dat eerst dingen in het algemeen worden onder-

scheiden,, zoals dieren, en dat daarna een steeds fijnere onderscheidingen worden gemaakt (beren, wol-

ven). . 
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Naa het doel van de kunsten en de epistemologische grondslag van de waarneming 
onderzoektt Hemsterhuis het principe van de nabootsing. Hij gaat daarbij vooral in op 
dee vraag in welke mate men kan nabootsen. Wij kunnen de zichtbare objecten door 
dee volgende eigenschappen onderscheiden: 1) door hun duidelijke contouren, 2) door 
dee wijze waarop hun vorm de schaduwen en het licht verandert en 3) door hun kleur. 
Hijj  vervolgt echter met de observatie - en die vormt een niet onbelangrijk element 
vann zijn theorie - , dat we de dingen in feite uitsluitend op grond van hun contour 
onderscheidenn omdat de kleur een toevoeging is. Dit laatste verantwoordt hij niet maar 
hijj  verklaart wel meteen de verandering van licht en schaduw op grond van de vorm. 
Dee gradaties van licht en donker zijn het gevolg van een onzichtbaar profiel van het 
object.. Anders gezegd, een schaduw is in Hemsterhuis' visie een onzichtbare contour 
vann 'de diepte' van het object.37 De schaduw kan dus ook tot een contour herleid wor-
den.. Het omgekeerde, zo kunnen we uit zijn opmerking ook afleiden, is echter niet 
hett geval. 

Doorr zich af te vragen hoe ver men kan komen in het nabootsen, geeft Hemsterhuis 
aann dat de nabootsing grenzen heeft. Dit idee maakt hij zichtbaar met de eerste illus-
tratiee (afb.2). De kegel (A) moet als volgt gelezen worden: het lijnstuk a b is de grens 
vann de schaduw en het licht of van een bepaalde mate van licht of donker, maar het 
fungeertt tegelijkertijd als de contour van de kegel die alleen zichtbaar is vanuit stand-
puntt B.38 De gradaties van nabootsing van de kegel demonstreert hij aan de hand van 
dee volgende drie typen kunstenaars: de Üjntekenaar (dessinateur au trait), de schilder 
enn de beeldhouwer. De eerste bootst de kegel vrij onvolledig na omdat hij vanuit ver-
schillendee gezichtspunten (B, C en D) alleen maar meetkundige vormen ontwaart, 
respectievelijkk een driehoek, cirkel en een ellips. Deze kan hij alleen met een paar lij -
nenn weergeven. De schilder echter kan al meer omdat hij door de weergave van scha-
duwenn de beschouwer het idee kan geven van een groter aantal (niet zichtbare) con-
tourenn van het object. Uit deze toename van het aantal contouren volgt dat voor een 
volmaaktee nabootsing van de kegel een nabootsing van alle contouren noodzakelijk 
is.. Dit, - en hiermee belanden we bij het eigenlijke onderwerp van het boek -, is vol-
genss hem alleen voorbehouden aan de beeldhouwkunst. De beeldhouwkunst is een 
kunstt die een visueel object volledig kan nabootsen, dat wil zeggen als object in de 
ruimtee waarbij alle mogelijke aanzichten geïncorporeerd zijn. Zij is een kunst die geen 
'schaduw'' nodig heeft en is zodoende het meest verlicht van alle kunsten.39 

377 Voor de betekenis van schaduw in de Verlichting, zie Baxandall, 1995, m.n. p. 17-31. 

388 In het manuscript ontbreekt de verwijzing naar de gradaties van licht en donker nog en is alleen spra-

kee van licht en donker. 

399 Vergelijk bijvoorbeeld de opvatting van Roger de Piles rond 1700 die de schilderkunst boven de beeld-

houwkunstt stelt omdat deze meer middelen heeft om de natuur volmaakt na te bootsen, waarbij de 

klassiekee beeldhouwkunst als referentiekader dient. 'Le Peintre ne saurait done mieux faire que de tlcher 

aa pénétrer 1'excellence de ces Ouvrages, pour connoïtre la pureté de la Nature, et pour dessiner plus 

doctementt et plus élégamment. Néanmoins comme il y a dans la Sculpture plusieurs choses qui ne con-

viennentt point a la Peinture, & que le Peintre a d'ailleurs des moyens d'imiter la Nature plus parfaite-

mentt que le Sculpteur, il faut qu'il regarde 1'Antique comme un Livre qu'on a traduit dans une autre 

langue,, dans la quelle il suffit de bien rapporter le sens & 1'esprit, sans s'attacher servüement aux paro-

less de 1'Original.' De Piles, 1993, p. 37. 
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* * 
Dee wijze waarop Hemsterhuis het begrip nabootsing gebruikt sluit nauw aan bij een 
welbekendee traditie. De mimesis vormde de basis van de meeste classicistische theo-
rieënrieën tot dan toe, die zich op Plato of op Aristoteles of op een mix van beiden baseer-
den.400 Nabootsing en overtreffing waren samengevoegd onder hetzelfde begrip. Zoals 
wee zullen zien splitst Hemsterhuis in de Lettre sur la sculpture de constituerende ele-
mentenn echter. Hierin is hij niet de eerste, want men vindt dit al twee eeuwen eerder 
bijj  Lodovico Dolce.41 De systematische uitwerking van deze scheiding zien we in de 
zeventiendee eeuw onder meer bij de oudheidkundige Giovanni Pietro Bellori, die 
hiermeee grote invloed uitoefende op het classicistisch georiënteerde denken in de acht-
tiendee eeuw.42 Bij hem is nabootsing en overtreffing van de natuur in beginsel moge-
lij kk omdat hij de natuur zelf als onvolmaakt en onvolkomen opvat.43 

Nabootsingg en overtreffing hebben dus met elkaar te maken. Het is echter van groot 
belangg om het referentiepunt, te weten het begrip van de natuur niet uit het oog te 
verliezen,, omdat in ieder geval vanaf Bellori het (artistieke) idee dat de kunstenaar voor 
ogenn zweert een zeker hybride karakter heeft. Net als Bellori gaat ook Hemsterhuis er 
vanuitt dat de samenstellende onderdelen van het artistieke idee altijd afkomstig zijn uit 
waarnemingenn van de werkelijkheid, maar dat het artistieke idee zelf daar niet uit van-
daann hoeft te komen. Dit kan ook een andere bron hebben, zoals een bepaalde god-
delijkee ingeving. Hemsterhuis lijk t dan ook een heel eind met Bellori's ideeën mee te 
gaan,, en hij is er net als Bellori van overtuigd dat empirie hoe dan ook het uitgangs-
puntt is (Aristoteles) en niet een a-prioristisch Platoons idee.44 

Watt betreft het beeld van de natuur wijk t Hemsterhuis echter in belangrijke mate 
aff  van Bellori omdat hij de natuur niet als onvolmaakt maar als volmaakt opvat. Het 
iss bij hem juist het kunstwerk dat altijd onvolmaakt is en niet de natuur.45 Bovendien -
enn dit ligt in het verlengde van het voorafgaande - mag het begrip van de overtreffing 
bijj  Hemsterhuis niet volledig gelijkgesteld worden aan het 'superare' van Dolce en 
Bellori.. Het gaat bij Hemsterhuis in de overtreffing van de natuur namelijk niet lan-

400 Vergelijk bijvoorbeeld Panofsky's klassieke studie Idea..., p. 103-111 en 154-177. 

411 'Deve il pittore procacciare non solo d'imitare, ma di superare la natura.' In: Dialogo delta Pittura, L'Aretino, 

Vinegiaa 1557, geciteerd naar Panofiky, p. 81.Vgl. Pochat, 1986, p. 279-280. 

422 Hij deed dat in zijn 'L'Idea del Pittore, Dello Schuitore e Dell' Architetto, Scelta delle Bellezze Naturali 

Superioree Ali a Natura', het eerste gedeelte van Le vite de' Pittoro, Scultori et Architetti modemi (Rome 

1672),, zie Panofcky, p. 154-172. 

433 Deze opvatting werd opgenomen in de leerstellingen van verschillende in die tijd gestichte kunstaca-

demiess en werkte door in de theorieën van bijvoorbeeld Le Brun en Félibien, Du Fresnoy, Winckelmann 

enn ook van Dryden en Reynolds. Zie Panorsky, p. 105 e.v.; Lee, p. 209 e.v.; Pochat, 1986, p. 346-

347.. Dryden maakte Bellori bekend in Engeland, door diens ideeën te bespreken in de inleiding van 

zijnn vertaling van Du Fresnoys De Arte Graphica (1667) - De Arte graphica, Pamgone, Parallel of Poetry and 

PaintingPainting (London 1695). 

444 Vgl. Honisch, p. 11-16. De dubbelzinnigheid van het begrip 'idee' bij Bellori was ook al door Panofsky 

geconstateerd.. Bellori geeft idee niet alleen een neoplatoonse betekenis, maar gebruikt de term ook om 

eenn denkbeeld aan te geven dat door de geest op basis van visuele perceptie gecreëerd is. Voor hem 

kann een idee dus zowel a-priorisch als a posteriori zijn. Vergelijk ook Weinshenker, p. 41-42, die laat 

zienn dat ook de beeldhouwer Falconet, die Hemsterhuis goed kende, uitgaat van een soort mix van 

Platoo en Aristoteles. 

455 M I: 67. 
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gerr om het verbeteren van de natuur, noch om het corrigeren van haar gebreken, maar 

omm voor een gegeven beschouwer situaties van optimale perceptie en reflectie te creë-

renn die in de werkelijkheid nauwelijks mogelijk zijn.46 

Watt zegt Hemsterhuis over de overtreffing van de natuur? In tegenstelling tot wat men 
zouu verwachten op grond van contemporaine en oudere leerboeken over kunst en 
schoonheidd behandelt Hemsterhuis dit aspect niet vanuit het perspectief van een vol-
maaktt kunstwerk, maar richt hij zich op een bepaald gebrek dat hem in kinderteke-
ningenn was opgevallen. Hij had, zo schrijft hij, vaak met grote aandacht tekeningen 
bestudeerdd van getalenteerde kinderen die er plezier in hadden om uit het hoofd te 
tekenenn zonder door een meester geholpen te worden. Een van hen had eens een paard 
voorr hem getekend dat tot zijn verbazing tot in de kleinste details was weergegeven. 
Tochh was de weergave niet helemaal correct want de manen en de staart zaten niet op 
dee juiste plaats. Hij nam het kind daarom mee naar een echt paard om dit te laten zien, 
maarr het kind leek zich erover te verbazen dat hij de volmaakte gelijkenis niet zag. (M 
I:: 17) Volgens het kind was er dus geen verschil tussen het echte paard en zijn teke-
ning.. Hemsterhuis leidt hieruit af dat het kind nog niet in staat is om de ruimtelijke 
verhoudingenn van het paard te zien omdat het nog niet over een volkomen waarne-
mingg beschikt. Vanuit Hemsterhuis' empirisch uitgangspunt gezien is deze conclusie 
gerechtvaardigd,, omdat hij immers benadrukt dat waarnemen iets is wat geleerd moet 
worden.. Om zijn ideeën over de waarneming van het kind verder toe te lichten, gaat 
hijj  vervolgens in op het optische en het psychologische aspect van de visuele waarne-
ming. . 

Ui tt de toepassing van de wetten van de optica op de structuur van het oog blijkt 
'quee dans un seul moment nous n'avons une idéé distincte que presque d'un seul point 
visible,, qui se peint clairement sur la rétine...' (M I: 17) Voor een helder idee van het 
completee object is het dus noodzakelijk om de as van het oog langs alle contouren van 
hett object te voeren, zodat alle punten die deel uitmaken van de contour zich achter-
eenvolgenss met de vereiste helderheid achter in het oog aftekenen. De ziel verbindt 
vervolgenss deze punten en verkrijgt daarmee uiteindelijk de voorstelling van de gehe-
lee contour.47 Aan dit laatste verbindt Hemsterhuis een voor zijn filosofie uiterst belang-
rijkerijke conclusie: 

Or,, il est certain que cette liaison est un acte oü 1'ame emploie du temps, et d'autant plus de temps que 

1'oeill  sera moins exercé a parcourir les objets. 

Dee ziel heeft tijd nodig om de punten van de contour van een object op juiste wijze 
mett elkaar te verbinden. Dit proces verloopt trager wanneer het oog minder geoefend 
iss in het aftasten van het object. Hiermee kan Hemsterhuis de onjuiste waarneming 
vann het kind verklaren, want diens oog schrijdt nog langzaam en ongeordend langs de 
contourenn van een object en blijf t geregeld stilstaan bij de meest uiteenlopende din-
genn die het in zijn loop belemmeren. Dit laatste verklaart de aandacht van het kind 

466 Baillon, p. 11. Ik kom op deze thematiek in deel II nog terug. 

477 Dit impliceert dat het object aanvankelijk een duistere vorm heeft, die pas door aandachtige waarne-

mingg helder en distinct wordt. 
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voorr bepaalde details en tegelijk zijn onvermogen om de verhoudingen van het object 
juistt te zien en dus correct weer te geven.48 

Inn Hemsterhuis' analyse wordt het ontstaan van een denkbeeld van een extern object 
gekoppeldd aan tijd, opeenvolging en tempo. In dit aspect van de tijd schuilt ook zijn 
ideee van de overtreffing zoals we verderop nog zullen zien. Zijn aandacht voor het 
zienn treffen we ook aan in de Lettre sur l'homme (1772). Daarin bespreekt hij de ont-
moetingg van het oog met datgene van een object dat zijn verschijning tegelijkertijd 
kenbaarr maakt en begrenst: het idee van het object. Om dit te onderzoeken gaat bij 
uitvoerigg in op de wijze waarop de mens ideeën ontvangt. Uit zijn analyse blijkt dat 
dee mens alleen via de ideeën waarneemt en bovendien — en dat is niet onbelangrijk — 
datt deze ideeën zowel door het subject als door het object bepaald worden. Met deze 
laatstee gedachte loopt Hemsterhuis op Kant vooruit die de kennis volledig in het sub-
jectt zou verankeren. De relevante passages luiden als volgt: 

Unn Être qui a la faculté de sentir49, ne sauroit avoir une sensation d'une autre substance, que par Ie 

moyenn des idees, ou des images, qui naissent des rapports qui se trouvent entre cette substance et entre 

eett Être ou ce qui la sépare de eet Être, et que j'appelle organe; c'est-a-dire, que j'appelle organe non 

seulementt 1'ceil qui voit, mais aussi la lumière réfléchie de dessus 1'objet; non seulement 1'oreille qui 

entend,, mais aussi 1'air mis en oscillation par les mouvements de 1'objet. (M I: 83) 

Wijj  nemen een object slechts waar door denkbeelden of beelden die ontstaan uit de 
relatiess die bestaan tussen het object en de waarnemer, of zoals hij het ook omschrijft, 
zee ontstaan uit dat wat het een van het ander scheidt. Dit laatste noemt hij het orgaan 
off  werktuig. Het belangrijke aan deze uitspraak is dat Hemsterhuis het visuele orgaan 
omschrijftt als het oog tezamen met het licht. Het oog staat dus niet los van het object 
datt het waarneemt. We zien de verbinding tussen beide weliswaar niet, maar deze is 
err wel. Het oog met zijn optische zenuw is alleen maar het fysieke uiteinde of omhul-
sell  van dat wat het wezenlijke van het gezichtsorgaan uitmaakt: 

maiss un oeuil avec son nerf optique, une oreille avec ses nerfi auditifi &c. ne sont proprement que les 

bouts,, les queues, ou les enveloppes de ce qui fait 1'essentiel des organes de la vision, de 1'ouïe &c.M 

Dezee gedachtegang impliceert een onmiddellijke verbinding tussen het orgaan en het 

object,, wat betekent dat het zintuiglijke door deze band zelf al ten dele geestelijk van 

aardd is. 

488 Hemsterhuis had bijzonder veel belangstelling voor kinderen en opvoeding, en vond het van het aller-
grootstee belang dat kinderen veel tekenden. In zijn brieven aan Diotima komt dit regelmatig ter spra-
ke,, zie bv. [19-1-1784] [Bd.7]. Zijn visie op tekenen komt in deel II uitgebreid ter sprake. 

499 Hemsterhuis bedoelt hiermee ook het dier. 
500 Hier introduceert hij ook het idee dat morele gewaarwordingen via het bloed vervoerd worden. Nodtlafi 

FranzFranz Caspar Bucholz 1759-1812; nr.1166 (A 105 I),l-8, Lettre sur les vices et vertues in: Staatsarchiv, 
Munster.. Geciteerd naar Hammacher, 1971, p. 75, n. 20; later denkt hij dat dit via de zogenaamde 'sue 
nerveux'' gaat: [02-02-84] [Bd.7] 'Ma Chère Diotime j'avoue qu'autrefois j'ai attribué prodigjeusement 
auu sang & que je 1'ai considéré comme un organe ou plutöt comme un bout d'organe dont Ie moral 
futt 1'autre comme 1'ceil est Ie bout physique de 1'organe de la vue & la vision 1'autre bout. mais s'il est 
vraii  que Ie sue nerveux coule aussi dans les tuyaux qui forment la tissu des veines & des artères ils se 
pourroitt fort bien que les différentes affections ou passions de 1'ame accéléroient ou ralentiroient Ie 
mouvementt du sue nerveux qui par la élargissant ou rétrécissant la capacité des vaisseaux sanguins rend-
roientt 1'accélération ou Ie ralentissement du mouvement du sang ou phénomène accessoire & secon-
dairee & alors tout ce que j'ai jamais attribué au sang appartiendroit uniquement a ce sue.' 
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Ditt blijkt ook duidelijk uit Diderots reactie op de Lettre sur Vhomme, waarbij tege-
lij kk het verschil met het door deze 'philosophe' voorgestane sensualisme duidelijk naar 
vorenn komt. Diderot stelt aan Hemsterhuis een bepaalde verandering in het manu-
scriptt van de Lettre sur Vhomme voor naar aanleiding van de volgende passage: 

L'objett existe done réellement hors de lui, mais comme 1'idée est Ie résultat des rapports entre Pobjet 

ett la modification des organes, il en conclut, que parmi toutes les manières d'etre de eet objet, se trou-

vee aussi la maniere d'etre dont il  a la sensation par l'idée; c'est-a-dire, que eet objet, vis-a-vis de lui et de 

sess organes, existe réellement tel qu'il lui paroït; ce qui determine Ie fonds qu'on peut faire sur les idees 

primitivess que nous recevons par 1'organe. (M I: 82; cursief niet in origineel). 

Overr het cursieve zinsdeel merkt Diderot op: 'dont il  a la sensation par l'idée... Ne seroit-
cee pas plutöt: dont il  a refu l'idée par la sensation?' Volgens Diderot ontstaat het idee dus 
pass in samenhang met het denken, want de gewaarwording levert bij Diderot het idee.51 

Hemsterhuiss daarentegen gaat er juist vanuit dat het idee van een object spontaan uit 
dee betrekking tussen het oog en het waargenomen object ontstaat en dus voorafgaat aan 
dee waarneming. Wij hebben de gewaarwording van een idee dat uit deze spontane 
verbindingg voort is gekomen. Hoewel de actuele verbinding zelf onzichtbaar is, zien 
wijj  wel het resultaat ervan. Dus in tegenstelling tot het achttiende-eeuwse sensualis-
mee dat zijn belangrijkste woordvoerder vond in Condillac,52 vat Hemsterhuis het object 
niett meer als een zintuiglijk gegeven op dat naderhand door het verstand wordt gesyn-
thetiseerd,, maar vooronderstelt de directe verbinding deze synthese in feite al.53 De 
niett materiële kanten van het visuele orgaan maken haar eigenlijke wezen uit. Bovendien 
iss daardoor de toegang tot het materiële en daarmee ook tot het zichtbare deel van de 
organenn bepaald.54 Het beslissende of wezenlijke deel van het orgaan — het oog, het 
oorr — is geestelijk van aard; hiermee waarborgt Hemsterhuis overigens tegelijkertijd 
hett voortbestaan ervan na dit leven. Bij Hemsterhuis komt het idee dus niet van het 
object,, 'sondern sie liegt in der Beziehung zu ihm als wirklichem Geschehen,' zoals 
Hammacherr het formuleert.55 

Hett is onmogelijk, zoals we ook uit het laatste citaat van Hemsterhuis kunnen aflei-
den,, om het object als zodanig te kennen, want we zien maar één aspect van het object. 
Nietteminn kunnen we vanwege het spontane en onmiddellijke karakter van de rapport 

err wel zeker van zijn dat het object (ook) zo bestaat zoals we het zien. Wanneer we 
inn gedachten houden dat volgens Hemsterhuis het oog een object het meest zuiver 
waarneemtt door ieder afzonderlijk punt ervan op te nemen en vervolgens door de ziel 
dee contour ervan te laten aaneenvoegen, dan betekent dit dat de wijze waarop de mens 
eenn object waarneemt helder en duidelijk is. De zintuigen spreken de waarheid over 

511 May, p. 58. Vgl. Hammacher, 1971, p. 51. 

522 Zie zijn Traite des sensations, 1754.Vgl. Aarsleff, p. 215 e.v., die over Condillac stelt dat deze ten onrech-

tee als sensualist of als materialist wordt gezien. De zintuiglijke kennis zag Condillac als praktisch terwijl 

dee rede de mens de beschikking geeft over theoretische kennis. Hiermee onderscheidt de mens zich 

vann het dier. Hij zag met andere woorden reflectie als een van de basiselementen van de mens. 

533 Hammacher, 1971, p. 54-55. 

544 Hammacher, 1971, p. 75: 'So sind es darm gerade die immateriellen Seiten dieser Organe, die ihr eigent-

lichess Wesen ausmachen und durch die der Zugang zum Materiellen und damit auch zum sichtbaren 

Teill  der Organe bedingt ist.' 

555 Hammacher, 1971, p. 51. 
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hett object, ondanks het feit dat het nog meer manieren van zijn kan hebben dan wij 

nuu gewaarworden. Wat wij zien is hoe dan ook gegrond op de epistemologische zeker-

heidd van de onmiddellijke verbondenheid van de mens met de wereld. 

Hemsterhuis'' verklaring van de onjuiste weergave van het kind verwijst naar twee ver-
schillendee zaken: de optica en de psychologie van de waarneming. Het aspect van de 
opeenvolgendee waarneming van punten dat de grondslag van de waarneming vormt, 
werdd door Johannes Kepler voor het eerst systematisch uitgewerkt. Zijn stelling was 
datt de objectwereld in feite uit ontelbare lichtpunten bestaat. Het begrip van de struc-
tuurr en de functie van het menselijk oog speelde een belangrijke rol in zijn analyse. 
Elkk punt op een belicht lichaam in het gezichtsveld zou weliswaar in alle richtingen 
lichtt uitstralen, maar alleen de lichtstralen die in het oog komen en die de als een dia-
fragmafragma fungerende pupil raken zijn bepalend voor wat wij zien. De lichtstralen die van 
éénn enkel verlicht punt uitstralen vormen een conus, waarvan de circulaire basis de 
pupill  is. All e lichtstralen worden dan in het oog gebroken, althans als het normaal func-
tioneert,, om weer samen te komen op de retina.56 Deze optische wet ligt mede ten 
grondslagg aan Hemsterhuis' theorie. Belangrijk verschil met Kepler is echter dat deze 
niett wenste te speculeren over de manier waarop deze lichtpunten door de ziel wer-
denn waargenomen.57 

Inn de kunsttheorie was dit 'punctuele' probleem ook niet aan de aandacht ontsnapt, 
wantt ook Leonardo da Vinci, die dit aspect bespreekt in de context van een uiteen-
zettingg over de kunstenaarsleerling, ging er vanuit dat het zien een van de snelst moge-
lijk ee handelingen was en dat het in staat was om een oneindig aantal vormen op te 
nemen.. Toch kon het zien volgens hem maar een ding per keer goed begrijpen. Zijn 
adviess om ware kennis over de vorm van een object te verkrijgen was dan ook dat de 
leerlingg moest beginnen met de details van een object om pas daarna — wanneer de 
detailss goed in het geheugen geprent waren - over te gaan tot grotere gehelen.58 Hoewel 
hett bij Leonardo niet om puntjes gaat, hebben zijn opmerkingen wel verband met 
Hemsterhuis'' theorie. Want Hemsterhuis betrekt beide aspecten - het optische en het 
artistiekee zien — op elkaar. Bij Leonardo speelt ook de snelheid van het zien weliswaar 
eenn rol, maar deze wordt niet zoals bij Hemsterhuis gekwantificeerd en gekoppeld aan 
dee esthetische ervaring. 

Behalvee op deze twee niet door hem in deze context genoemde voorgangers, zal 
Hemsterhuiss zich ook impliciet op zijn eigen optische onderzoekingen gebaseerd heb-
ben.. Al vanaf de jaren veertig deed hij namelijk — in het begin in nauwe samenwer-
kingg met zijn vriend Petrus Camper - onderzoek op het gebied van de optica.59 Camper 

566 Kepler analyseerde het zien in Ad Vitellionem Patalipomena, Quibus Astronomiae Pars Optica Traditur (1604). 
Ziee Encyclopaedia Britannica. Kepler was de eerste die met zijn theorie de werking van lenzen, zoals die 
inn brillenglazen al gebruikt werden, kon verklaren. Zie ook Jay, p. 62 en p. 72. 

577 Jay, p. 63. Jay merkt ook op dat het dan ook de geest van Kepler was die bij de geboorte van de moder-
nee camera aanwezig was, en niet die van Descartes, volgens wie de ziel keek en niet het oog. (p. 62, 
p.. 75 e.v. en p. 133) 

588 Leonardo, p. 197; vgl. ook Von Stein, p. 113-114. 
599 Camper promoveerde met zijn Dissertatio optica de Visu op dit onderwerp aan de Leidse universiteit in 

1746. . 
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enn Hemsterhuis die beiden in Leiden studeerden, deelden zoals de laatste dat in een 
vann zijn brieven omschreef'la rage de la recherche, une curiosité sans borne & la fureur 
pourr tout art...'.60 Zij kenden eikaars werk toen heel goed en gezien hun verwijzin-
genn naar de opticus Feyt mag men veronderstellen dat Hemsterhuis Campers inzich-
tenn over de optica deelde.61 

Inn Campers Dissertatie* optica de Visu (1746) komen de belangrijkste optische theo-
rieënn van dat moment aan bod, zoals die van Newton, Robert Smith en Claude-Nicolas 
dee la Cat. Het zien omschrijft Camper als de perceptie van een object dat buiten het 
oogg is en door licht wordt overgebracht. Er zijn hiervoor dus dezelfde drie dingen 
nodigg die we bij Hemsterhuis tegenkomen: een object, licht en een oog. Het laatste 
heeftt noodzakelijk een verbinding met de ziel. Experimenten met dode ogen en arti-
ficiëleficiële ogen hebben volgens hem bevestigd dat daar, net als in het levende oog, een 
beeldd geprojecteerd wordt op de retina. Het verschil is echter dat er bij dode ogen 
geenn sprake kan zijn van 'sensation'.62 De gewaarwording ontstaat pas wanneer de reti-
naa — die uit fijne vezels bestaat en in beide ogen gelijk, parallel of analoog aan elkaar 
zijnn — in beweging wordt gebracht in overeenstemming met de verschillende bewe-
gingenn van het licht van het beeld. Deze 'agitatie' brengt een gewaarwording teweeg, 
diee we het zien noemen.63 Een dood oog kan dus niet zien. 

Hoee dit proces van het zien precies in zijn werk gaat probeert Camper uit te leg-
genn door een onderscheid te maken tussen distinct en confuus zien. Van distinct zien 
iss sprake wanneer objecten heel precies op de retina zijn getekend, dat wil zeggen wan-
neerr afzonderlijke punten van het object verzameld zijn in visuele punten op de reti-
na.. Telkens wanneer deze beelden herhaald worden, worden wij op dezelfde manier 
aangedaan.. Door ervaring en op grond van het feit dat gewaarwordingen in verschil-
lendee omstandigheden gelijk zijn, hebben we ontdekt dat objecten met die gewaar-
wordingenn verbonden zijn. We zien hier dus in iets andere bewoordingen dan bij 
Hemsterhuiss dat de mens door ervaring specifieke gewaarwordingen krijgt bij speci-
fiekefieke beelden op het netvlies. (Vgl. de vaas en de scepter) Volgens Camper nemen we 
dann ook niets waar wanneer zo'n gewaarwording ontbreekt, die van alle andere gewaar-
wordingenn verschilt. Een confuse en dus niet distincte visuele waarneming ontstaat 
wanneerr de punten van een object niet exact gecombineerd worden op het netvlies, 
omdatt een punt van het object wordt weergegeven als een vlek of spikkel.64 

Nett als Kepler en Camper en in mindere mate Leonardo — omdat deze het niet over 
lichtpuntenn heeft maar over de details van een object - neemt Hemsterhuis de licht-
puntenn waaruit de objecten bestaan als uitgangspunt voor zijn analyse van het zien. 
Maarr waar de laatstgenoemden stoppen gaat Hemsterhuis verder. De fysische basis van 
dee waarneming neemt ook hij aan, maar hij betrekt daar vervolgens ook de psycho-
logischee component bij, te weten de invloed van de ziel op het waarnemen. Om dit 

600 [16-02-84] [Bd.7] 

611 Over Hemsterhuis' relatie met Hendrik Feyt (1699-1790), zie Petry, 1985, p. 212-213. Camper ver-

wijstt naar hem in zijn boeken, Hemsterhuis in zijn brieven. 

622 Camper, 1746, p. 1-2. 

633 Camper, 1746, § XI . 

644 Camper, 1746, § XII . 

31 1 



tee demonstreren onderwerpt Hetnsterhuis voor het eerst in de geschiedenis van het 

zienn de punten van de waarneming aan een - esthetisch — experiment. Een experi-

mentt waarin de optische en psychologische wereld met elkaar verbonden worden.65 

* * 

Voorr de juiste waarneming van objecten en de correcte nabootsing ervan is, zoals 
gezegd,, oefening nodig. Belangrijker dan dit is echter dat Hemsterhuis het successieve 

verloopp van de waarneming in het volle daglicht stelt. Dit wordt vooral zichtbaar in 
eenn door hem uitgevoerd experiment met twee verschillende vormen, dat hij na zijn 
opmerkingenn over de lichtpunten bespreekt. Hij tekende hiervoor twee vazen of kan-
nenn naast elkaar, die beide weliswaar van ongeveer gelijke grootte zijn maar in uit-
voering,, dat wil zeggen in het geheel en in de details, volledig van elkaar verschillen. 
Dee linker gravure (afb.3) stelt een vorm voor die enige gelijkenis vertoont met een 
antiekee Griekse vaas, en die ik daarom voortaan ook zo zal noemen. Zowel de voet 
alss de hals zijn gedecoreerd met verschillende ornamenten. De vloeiend geprofileerde 
buikk van de vaas is voor meer dan de helft gereserveerd voor een mythologische voor-
stelling,, te weten het negende werk van Herakles, waarin deze het met succes opneemt 
tegenn de koningin van de Amazones, Hippolyte. Aan de linkerzijde bevindt zich een 
handvatt met twee aanhechtingspunten die - in de verte lijkend op gebladerte - teza-
menn uitmonden in de kop van een ram, waarvan de ogen precies in het verlengde lig-
genn van de as van de vaas. Aan de rechterzijde van de vaas bevindt zich een schenk-
tuitt die is samengesteld uit verschillende vegetatieve elementen. Deze vloeien uit elkaar 
voortt en worden naar het einde toe breder. De voorstelling wordt aan onder- en boven-
kantt begrensd door een band van cannelures. De tekening is zonder schaduw opge-
bouwdd maar doordat deze ornamenten zich bijna alle perspectivisch verkleinen wordt 
well  de suggestie gewekt van een bolle, ruimtelijke vorm. Hetzelfde geldt voor de voor-
stellingg op de vaas. Hierin wordt aan de rechterkant een paard verkort afgebeeld en 
linkss verdwijnt een strijdster uit beeld. Rondom de contour van de vaas zijn op ver-
schillendee plaatsen letters aangebracht, die bepaalde punten op de vaas aanduiden en 
eenn nog nader te bespreken functie hebben. Ook de andere gravure (afb.4) geeft een 
kann of vaas weer, maar deze lijk t meer op een uit heterogene elementen samengesteld 
object.. Aan de linkerzijde bevindt zich net als bij de andere vaas een handvat dat opge-
bouwdd is uit zeer uiteenlopende geornamenteerde elementen, die abstracter zijn dan 
inn de andere vaas. Het uiteinde ervan bestaat uit een bebaarde mannenkop die en pro-
filfil  is weergegeven en waarvan de geprononceerde haakneus opvalt. In latere negen-
tiende-eeuwsee drukken van de Lettre sur la sculpture is deze overigens vervangen door 
eenn vriendelijk kijkend mannetje.66 In tegenstelling tot de ramskop kijken zijn ogen 
niett in het verlengde van de as van de vaas, maar ze zijn op iets daarbuiten gericht. 
Aann de rechterzijde is ook bij deze vaas een schenktuit aangebracht die uit drie ver-
schillendee elementen bestaat. Het onderste element lijk t op de cannelures van een zuil, 
hett middelste is vrijwel vormloos en het laatste is een naar boven toe breder worden-

655 Dit experiment maakte mede Hemsterhuis' inzichten in de net besproken passages van de Lettre sur 
l'hommel'homme mogelijk. 

666 De oorspronkelijke platen van de Lettre sur la sculpture bestonden niet meer, zie noot 227. 
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dee gedraaide vorm. De voet, de hals en het boven- en ondergedeelte van de buik zijn 
voorzienn van verschillende decoratieve elementen, zoals plant- en bloemmotieven, 
meander-- en stervormen en min of meer meetkundige vormen. In het midden van de 
buikk is ruimte gereserveerd voor een voorstelling, die smaller is en minder duidelijk 
afgescheidenn van de ornamenten erom heen dan bij de andere vaas. Hierop is een 
watervlaktee met zeilschepen afgebeeld, met rechts een zon aan de horizon. Boven deze 
voorstellingg is vrijwel in het midden in een meander een kinderhoofdje getekend, dat 
wee ook terugzien in zijn Lettre sur les Désirs. Ook in deze tekening heeft Hemsterhuis 
geenn schaduw gebruikt en hoewel verschillende ornamenten met de ronding mee lij -
kenn te bewegen, ontstaat niettemin de indruk van een afgeplatte vorm en niet van een 
vloeiendee contour zoals bij de andere vaas. Ook hier zijn om de vaas heen letters aan-
gebracht.. Deze vaas noem ik vanwege de voorstelling verder de Hollandse vaas. 

Beidee gravures ontberen dus elke schaduwwerking en de vormen zijn gereduceerd 
tott hun omtrek. De kannen verschillen zowel in vorm als in ornamentiek. Bovendien 
verschillenn de voorstellingen erop: op de Griekse vaas zien we een heroïsche voor-
stelling,, op de Hollandse daarentegen een sterk vereenvoudigde voorstelling van een 
typischh Holland tafereel: zeilbootjes op een plas water. Daarnaast valt in de Griekse 
vaass de ramskop op, die in tegenstelling tot de mannenkop in de Hollandse vaas in de 
holtee van de vaas kijkt en niet zoals de mannenkop naar iets daarbuiten. Het laatste 
overeenkomstigee element dat Hemsterhuis voor zijn analyse van de kannen zal gebrui-
ken,, zijn de letters rondom de contour van beide vazen. 

Inn het oorspronkelijke manuscript zijn echter twee andere kannen te zien. Het lin-
kerr exemplaar (afb.5) vertoont veel overeenkomsten met het eerder beschreven Griekse 
exemplaar.. In plaats van één handvat is nu echter aan weerszijden een handvat geplaatst, 
zodatt een symmetrische vorm ontstaat die op een Griekse arhfoor lijkt . De detaillering 
verschiltt enigszins maar heeft op de totaalindruk geen invloed. De ornamenten ver-
schillenn weliswaar van de Griekse vaas, maar de indruk van beide is vrijwel hetzelfde, 
hoewell  deze vaas minder ver uitgewerkt is. Bij de amfoor ontbreekt echter wel een 
voorstelling.. In plaats daarvan staat op de middenband de hoofdletter A. Dit geldt ook 
voorr de tweede amfoor, die de hoofdletter B op de witte band draagt, die overigens 
bijnaa de helft kleiner is. De buik van deze amfoor is duidelijk anders dan de Hollandse 
pendant:: de suggestie van een bolling is hier geheel verdwenen. Het witte vlak wordt 
alss het ware licht samengeperst door de hals erboven en de schacht eronder. De gebruik-
tee ornamenten lijken daarentegen nog wel enigszins op de Hollandse vaas. Evenals de 
anderee twee vazen zijn ook bij deze twee amforen rondom letters aangebracht. 

Dee eerste twee vazen lijken wat hun structuur betreft veel op elkaar: een vaas met 
eenn handvat en een tuit, versierd met ornamenten en voorzien van een voorstelling 
opp de middenband. De details zijn echter overal anders. Als 'idee' zijn de vazen dus 
hetzelfde,, maar in hun concrete verschijningsvorm verschillen ze volledig. Wanneer 
wee ze met elkaar vergelijken drukken beide tekeningen dus tegelijkertijd hun over-
eenkomstt en hun verschil uit. Voor de twee amforen geldt in grote lijnen hetzelfde. 

Dee tekeningen die in de gedrukte versie van de Lettre sur la sculpture zijn opgeno-
menn in de vorm van gravures op uitklapbare bladen, liet Hemsterhuis ter beoordeling 
aann verschillende personen zien. Op zijn vraag welke de mooiste was antwoordden 

33 3 



allenn zonder uitzondering dat zij een voorkeur hadden voor vaas A, het Griekse exem-
plaar.. Zijn Hollandse pendant werd door niemand gewaardeerd. De aard van de groep 
proefpersonenn benoemt Hemsterhuis overigens nauwelijks, want hij typeert maar één 
vann hen expliciet, namelijk als 'un homme de fort bon sens, mais qui n'avait pas même 
unee connoissance médiocre des arts*. We kunnen hieruit afleiden dat de anderen in 
iederr geval wel iets van kunst afwisten. Doordat deze man wel over een gezond ver-
standd beschikte maar een minder dan middelmatige kennis van de kunsten bezat, moest 
hijj  blijkbaar de objectiviteit van het experiment garanderen, omdat een vooringeno-
menn artistieke voorkeur bij hem ontbrak. Op Hemsterhuis' vraag aan deze leek waar-
omm hij de Griekse vaas het mooiste vond, antwoordde deze na enig nadenken dat hij 
doorr Vaas A meer was aangedaan dan door Vaas B.67 

Hierr leidt Hemsterhuis vervolgens uit af dat de kracht waarmee deze man was aan-

gedaangedaan het gevolg moet zijn van de werking van de vazen op diens ziel. Hij verklaart 
ditt niet fysiologisch, maar richt zijn aandacht op de eigenschappen van de kracht die 
hett affect veroorzaakt.M Deze kracht, de werking van de vazen, deelt hij namelijk op 
inn twee elementen: intensiteit en duur, die van cruciaal belang zijn voor zijn metafysi-
schee theorie. De intensiteit heeft betrekking op de figuren zelf als zogenoemde zicht-
baree kwantiteiten: 

Voyonss tnaintenant ce que c'est cette intensité dans les figures A et B. Ce sont ces figures mêmes, en 

tantt qu'elles sont quantités visibles: ce sont tous les traits noirs, a, b, c, d, etc, non en tant qu'ils sont 

contours,, ou qu'ils finissent et terminent, ni en tant qu'ils se plient, qu'ils se joignent ou qu'ils se dis-

posentt ensemble d'une certaine facon, mais en tant qu'ils contiennent une certaine quantité de points 

visibles. . 

Inn beide vazen, zo vervolgt hij, is de intensiteit hetzelfde, dat wil zeggen dat de zicht-
baree hoeveelheid puntjes in beide gelijk is. Zijn gevolgtrekking hieruit luidt: 

Iee vase A a agi avec plus de vélocité sur 1'ame de mon homme que Ie vase B, c'est-a-dire que dans un 

pluss petit espace de temps, il a pu faire la liaison des points visibles en A qu'en B, ou ce qui revient au 

même,, qu'il a eu plus promptement une idéé du total A que du total B. (M I: 18) 

Wanneerr de visuele hoeveelheid (intensiteit) van beide vormen gelijk is dan moet de 
schoonheidservaringg van de man dus betrekking hebben op het verschil in tijd (de duur). 

Hemsterhuiss stelt dus dat snelheid van waarnemen en de mate van affectie met elkaar 

samenhangen.. De schoonheidservaring is het gevolg van een inwerking van een extern 

objectt op de ziel en wel zodanig dat de ziel het externe object in zijn compleetheid 
vrijwell  gelijktijdig in een innerlijk denkbeeld kan omzetten. Het is dus niet alleen het 

resultaatt van de eigenschappen van het object als zodanig maar ook het gevolg van de 

677 'qu'il étoit plus fortement affecté par Ie vase A que par le vase B.' (M I: 18) 
688 Diderot brengt affectie wel in verband met het lichaam. Het begrip 'affection' wordt in zijn Encyclopédie 

vrijwell  hetzelfde omschreven: 'Mais 1'affection se prend plus communément pour ce sentiment vif de 
plaisirr ou d'aversion que les objets, quels qu'ils soient, occasionnent en nous; on dit d'un tableau qui 
représentee des êtres qui dans la nature offensent les sens, qu'on est affecté désagréablement.' De affec-
tiee wordt in dit lemma vervolgens verklaard uit verschillende spierbewegingen en de intensiteit van het 
affectt hangt daarvan af: 'La joie n'est jamais sans une grande dilatation du coeur, le pouls s'élève, le coeur 
palpite,, jusqu'a se faire sentir...' De werking van zenuwen en bloed voor het doorgeven van gevoelens 
enn dergelijke is bij Hemsterhuis ook aanwezig, zij het dat zij net als het oog als een soort werktuig 
gezienn worden, als een doorgeefluik, maar niet als de oorzaak van het gevoel. 
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werkingg van de ziel. Schoonheid vooronderstelt met andere woorden een extern object 
enn de onmiddellijke, dat wil zeggen gelijktijdige, innerlijke voorstelling ervan. Op het 
snijpuntt waar het object tot denkbeeld wordt, kan de schoonheidservaring geboren 
worden. . 

Inn een brief uit 1779 aan Diotima kunnen we lezen hoe hij zijn experiment met de 
tekeningenn in de praktijk uitvoerde. Hier betreft het een leraar wiskunde, een zekere 
Johannn Campill uit Marienfelt, bij wie hij de proef op de som nam.69 Deze sprak zijn 
voorkeurr uit voor de Hollandse vaas in plaats van voor het Griekse exemplaar.™ 
Hemsterhuiss beschouwt dit als een fout oordeel dat voortkomt uit Campills onver-
mogenn om het geheel van een kunstwerk te zien. Zijn ziel telt alle onderdelen van het 
kunstwerkk op, maar ziet ze niet als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Was dat wel 
hett geval geweest, dan zou zijn voorkeur onmiddellijk naar de Griekse vaas zijn uit-
gegaann omdat de delen daarvan één geheel vormen. Campills voorkeur voor de hete-
rogeniteitt is een teken van liefde voor het barokke. Iets is voor hem mooier naarmate 
hett meer barok is.71 Aan het eind van de brief herroept Hemsterhuis deze uitspraak 
echterr min of meer, door te benadrukken dat Campill wel degelijk over een voor-
treffelijkk oordeel beschikt en dat er daarom wel iets met zijn ogen aan de hand zal zijn. 
Hoewell  dit vrij komisch klinkt toont het dat Hemsterhuis ervan uitgaat dat een nor-
maall  functionerend mens en zeker een wiskundige noodzakelijkerwijs een voorkeur 
zouu moeten hebben voor de Griekse vaas. Toen Hemsterhuis hem de volgende dag 
meenamm naar het Stadhouderlijk Kabinet en hem verschillende antieke en moderne 
gemmenn liet zien, zo schrijft hij in een latere brief, bleek Campill echter steeds snel-
lerr een juiste voorkeur uit te spreken. Zijn gebrek aan ervaring in het bekijken en ver-

699 Johann Campill (1744-1810) was een Franciscaan die in 1779 lector werd in het Minorietenklooster 

inn Munster, 

700 [22-09-79] [HSD] 'Il m'est arrive avec Mr. Campill une chose qui m'a fait infiniment du plaisir, & qui 

m'aa montré une espèce de manque de tact dans les arts, dont je n'avois aucune idéé. Le matin je lui fis 

voirr plusieurs de mes pieces de Sculpture qu'il louoit beaucoup, & lorsque je tachai d'en savoir la rais-

on,, il me dit que c'étoient de parfaites imitations de la nature, et je remarquai qu'il n'avoit aucune sen-

sationn de groupe ou d'ensemble. Le soir après avoir parlé mathématique &c. j e prend une Lettre sur la 

Sculpture,, & je lui montre les deux vases que Vous savez, lui demandant lequel étoit le plus beau. Il 

regardee long temps, & me dit enfin que le vase vilain étoit le plus beau. Surpris, je tache de le remet-

tree en train, il regarde de nouveau avec toute 1'attention possible, & il persiste. je ferme le livre, & je 

luii  fais ma demonstration géométrique du beau, que Vous savez, dont il fut parfaitement content. Je 

remett les vases en jeu. il regarde, il persiste, & me dit que ma demonstration étoit parfaite, puisqu'il 

voyoitt dans le vilain vase beaucoup plus de choses hétérogènes déterminées que dans 1'autre, dans le 

mêmee temps. Vous voyez que eet Ame n'a pas la faculté de voir les parties du total comme composant 

lee total, mais qu'elle compte les parties distinctes & isolées qui entrent dans le total, & par conséquent 

pluss une chose est baroque plus elle doit lui paroltre belle, & voila ou reside la cause de 1'ordre, ou de 

1'Antii  ordre Gothique, dont j e parlerai un jour largement ... d'ailleurs Mon Professeur a le jugement 

excellent,, demain si j 'ai le temps je 1'essaierai sur des autres arts, & je ferai des experiences sur la com-

positionn des ses jeux qui me paraissent extraordinaires, je presume que je ferai la des découvertes.' 

711 Het begrip barok heeft overigens niets van doen met de in de negentiende eeuw ontwikkelde gelijk-

luidendee kunsthistorische term Barok, die in de eerste plaats een kunsthistorische periode aanduidt. Bij 

Hemsterhuiss en al zijn tijdgenoten is het begrip een synoniem van het chaotisch of ongeordende. Dit 

blijk tt ook uit de begrippen Gotische orde of anti-orde die Hemsterhuis daar meteen op laat volgen. In 

deell  II I komt de term Gotiek nog ter sprake. Zie bijvoorbeeld Bialostocki, p. 106 e.v. Vgl. voor een 

alternatievee visie op barok, Reijnders, 1991, passim. 
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gelijkenn van kunst werd met andere woorden door oefening omgezet in een juist oor-
deel.. Er was dus niets mis met zijn ogen. Campills foute oordeel wij t Hemsterhuis nu 
aann het gevolg van het onjuiste culturele klimaat waarin hij was opgegroeid.72 

Dee tegenstelling tussen het zien van het geheel (synthese) en het optellen van de 
delenn (analyse) treffen we ook aan in Hemsterhuis' geschrift over Francois Fagel, dat 
inn 1773 onder de titel 'Description philosophique du caractère de feu M r. F. Fagel' in 
dee Mercure de France verscheen. Hierin beschrijft hij zijn jong gestorven vriend en leer-
lingg Francois Fagel onder meer als groot kunstkenner: 

Pourr les beaux-arts, il parut que la nature 1'avoit dispense de toute étude. Son tact étoit si fin, son gout 

sii  exquis, et la rapidité avec laquelle il embrassoit un ensemble étoit si grande, qu'il portoit dans Ie 

momentt unjugement dont il ne revenoit jamais; tandis que de grands connoisseurs, avec autant de gout, 

sontt souvent obliges de revenir de leurs jugements, faute de cette vélocité dans la liaison des parties: ils 

voientt dans un objet ce qui Ie compose; il voyoit, lui, ce qu'il est. (M II : 218-219) 

Fagell  kon de delen van een kunstwerk zo snel met elkaar verbinden dat hij zich in 

tegenstellingg tot de grote connaisseurs nooit in zijn oordeel vergiste. De laatsten zagen 

dee samenstellende delen maar niet het geheel. Zij zagen niet wat het was. 

Inn een aantal andere brieven bespreekt Hemsterhuis de twee vazen in de context van 
anderee kunstvormen. In een brief uit 1783 vergelijkt hij de mooie — door hem Corinthisch 
genoemdee — vaas met een fraai muziekstuk of een mooie melodie, terwijl hij de Hollandse 
vaass min of meer gelijkstelt aan het door hem blijkbaar niet gewaardeerde menuet, dat 
gekenmerktt wordt door afgemeten, langzame bewegingen. Bovendien ervaart hij in de 
mooiee melodie net als in de Corinthische vaas op volmaakte wijze de acanthusbladeren, 
dee bij kelken en de voluten die, zoals hij het formuleert, de vlucht van de ziel naar het 
onbepaaldeonbepaalde oneindige op elk moment stoppen en terugvoeren naar meer bepaalde rijk-
dommen.733 De ornamenten van de Corinthische vaas stellen dus haar eigenlijke, onein-
digee streven een grens. We zullen verderop nog zien hoe ornamenten en het verlangen 
naarr schoonheid zich precies tot elkaar verhouden. 

Niett alleen in muziek en dans maar ook in de dichtkunst wil hij de principes van 
vaass A en B aantonen: 

Lorsquee j'aurai ma pauvre tête un peu mieux nettoyée d'ordures politiques, je chercherai ou j e com-

poseraii  quelque pièce de Poésie soit en vers ou en prose, ou je rendrai la marche de 1'Ame dans Ie vase 

Corinthienn aussi sensible, que celle dans Ie vase B, c'est dans la marche de cette Ame dans Ie Sonnet. 

722 [28-09-79] [HSD] Hemsterhuis beschrijft hierin het bezoek van Campill aan het kabinet van de 

Stadhouder:: 'C'étoit curieux de Ie voir auprès des Camées & des Pierres gravées du Prince, il n'en avoit 

jamaiss vu. au commencement il fut étonné & sentoit a peu prés comme il avoit senri la veille au sujet 

dee mes vases, ensuite il admira tout bon & mauvais, mais au dernier tiroir U jugeoit déja & assez bien, 

marquee sure de 1'excellente composition des têtes Westphaliennes.' Vgl. ook [08-12-85] [Bd.8], waar-

inn hij zich juist uiterst negatief uitlaat over de Münsteranen in verband met hun gebrek aan kennis van 

dee kunsten. Hun 'koppen' zijn wel geschikt voor de kunsten, maar ze hebben er weinig ervaring mee. 

Inn een latere brief raadt hij Fürstenberg die in Munster met onderwijshervormingen bezig was dan ook 

aann om 'écoles des arts' op te richten, 'puisque les arts sont nécessaires dans la Société'. [16-12-85] [Bd.8] 

733 [27-10-83] [Bd.6]: 'que la marche de 1'ame dans un menuet est aussi exactement la même que celle 

danss Ie vase B, qu'elle est la même dans un vase orné, ou Corinthien, & dans une belle pièce de musi-

quee ou un bel air. Je sens parfaitement dans la dernière des feuilks d'Acanthe, des calicules, & des volu-

tes,, qui arrêtent a tout instant Ie vol de Fame vers la vague infini , & la ramènent vers des richesses plus 

déterminées.' ' 

36 6 



Unn beau sonnet est une chose parfait. Le refrain est Ie maximum des ordonnées. ... nous prouverons 

unn jour que de même que toutes les sciences ne sont qu'une science, de même tous les arts ne font 

qu'unn art, & que les uns & les autres dérivent de la Métaphysique, comme toutes les vertus dérivent de 

laa Justice.74 

Hoewell  hij meent dat anderen dan hijzelf en Diotima zijn systeem misschien niet zul-
lenn kunnen volgen, twijfelt Hemsterhuis geen moment aan de uitkomsten en beteke-
niss van het esthetisch experiment met de twee vazen in de Lettre sur la sculpture. Het 
experimentt toont in zijn ogen aan dat de tijd die nodig is om tot een volledige waar-
nemingg te komen cruciaal is voor de ervaring van schoonheid. Tijd en schoonheid 
wordenn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Datt Hemsterhuis de tijd als beslissende factor opvoert voor de esthetische beleving 
wordtt het meest duidelijk uit zijn definitie van het schone die hij meteen op zijn expe-
rimentt laat volgen. Zij luidt als volgt: 

Nee s'ensuit-il pas, monsieur [De Smeth], d'une facon assez géométrique, que 1'ame juge le plus beau 

cee dont elle peut se faire une idéé dans le plus petit espace de temps? 

Dee ziel beoordeelt datgene als het mooiste waarvan zij zich in de kortst mogelijke tijd-
spannee een denkbeeld kan vormen (in dit geval de Griekse vaas). Hij voegt hier ech-
terr meteen aan toe dat dit zou betekenen dat een enkele zwarte punt op een wit vlak 
verkozenn zou worden boven het veel mooiere en veel rijkere van samenstellingen of 
groepen.. Bij dit laatste denkt hij, zoals uit de context blijkt, in het bijzonder aan kunst-
werkenn van menselijke figuren. De voorkeur voor het enkele punt kan voorkomen 
bijj  een door ziekte zwaar verzwakt iemand die volgens hem liever naar een punt zou 
kijkenn dan naar een groep, maar zo concludeert hij: 'c'est l'assoupissement des ses orga-
ness qui cause ce jugement. Une ame saine et tranquille, dans un corps bien constitué, 
choisiraa le groupe, parce qu'il lui donne un plus grande nombre d'idées a la fois.' (M 
I:: 19) Naar aanleiding hiervan stelt hij dan ook: 

L'amee veut done naturellement avoir un grand nombre d'idées dans le plus petit espace de temps pos-

sible... . 

Dee basis van de schoonheidservaring is dat de ziel een groot aantal denkbeelden in de 
kortstt mogelijke tijd verlangt. Iets verderop in de tekst staat de uiteindelijke versie van 
zijnn definitie: 

Nouss avons vu que Ie beau dans tous les arts nous doit donner le plus grande nombre d'idées possible, 

danss le plus petit espace de temps possible. (M I: 29) 

Inn alle kunsten moet het schone ons zo veel mogelijk denkbeelden geven in de kortst 
mogelijkee tijd. Een belangrijke verandering ten opzichte van de eerdere versie is ove-
rigensrigens dat hij nu spreekt van het grootst mogelijke aantal denkbeelden in plaats van een 
grootgroot aantal. Hierdoor kan hij verderop in zijn tekst spreken van minimum en maxi-
mumm als twee groouieden. In zijn definitie van het schone heeft Hemsterhuis dus zowel 
hett aspect van tijd als de hoeveelheid denkbeelden bijeengebracht. Een zo groot moge-
lijk ee snelheid van perceptie tezamen met een zo groot mogelijke hoeveelheid ideeën 
vormenn de basis van het verlangen naar schoonheid van de mens. 

744 [27-10-83] [Bd.6] 
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Hett aspect van de tijd als constitutief beginsel van de esthetische ervaring is een wezen-

lij kk nieuw element in de esthetica en kunsttheorie.75 Het hoeft nauwelijks betoog dat 

tijdd in het kunstwerk zelf en in de kunsttheorie altijd een belangrijke rol heeft gespeeld, 

maarr dan gaat het meestal om het probleem van de representatie van tijd. De tijd als 

grondslagg van de intensiteit van de esthetische beleving van een kunstwerk is voor 

Hemsterhuiss echter nog nooit eerder zo systematisch aan de orde gesteld. In geen van 

dee esthetische theorieën vanaf de achttiende eeuw komt dit element op deze manier 

voor,, hoewel men in de literatuur over Hemsterhuis hier wel naar op zoek is geweest.76 

Brummell  verwijst in navolging van Funder bijvoorbeeld op de verwantschap met 

Montesquieu,, die het volgende had gesteld: 
Sii  1'on examine les divers écrivains, on verra peut-être que les meilleurs, et ceux qui ont plu davantage, 

sontt ceux qui ont excité dans Fame plus de sensations en même temps.77 

Ditt soort vergelijkingen zijn vooral weinig overtuigend wanneer men de context van 
dezee uitspraken erbij haalt. Bij Montesquieu ontbreekt ten enen male het weten-
schappelijkee of proefondervindelijke perspectief dat Hemsterhuis met zijn experiment 
heeftt aangebracht. Bovendien is het begrip bij Montesquieu niet een centrale gedach-
te.. Wanneer we beide uitspraken nader bekijken, dan vallen nog meer verschillen op. 
Inn de eerste plaats gaat het bij Hemsterhuis in zijn experiment om visuele ervaringen, 
enn niet om literaire, hoewel hij zijn definitie ook van toepassing acht op literatuur. Ten 
tweedee gaat het hem om de representatie van zo veel mogelijk ideeën, terwijl 
Montesquieuu het over gewaarwordingen heeft. Ten derde speelt bij Hemsterhuis de 
psychologiee een veel belangrijker rol. 

Hett aspect van de snelheid van het zien zou na Hemsterhuis zowel in de geschie-
deniss van de kunst als in de psychologie een uiterst belangrijk concept worden. Pochats 
opmerkingg over de Gestaltpsychologie is hier heel duidelijk over. In zijn onderzoek 
naarr tijd en beeldstructuur in kunstwerken zegt deze het volgende: 'Die 

755 Hemsterhuis' these dat schoonheid voortkomt uit het verlangen van de ziel naar zo veel mogelijk ideeën 

inn zo korte mogelijke tijd, werd vrijwel onmiddellijk als een originele en belangwekkende variant gezien 

opp het in de gehele achttiende eeuw belangrijke idee van de eenheid in verscheidenheid. Dit zien we 

bijvoorbeeldd al bij de Duitse vertaler Blankenburg van zijn geschriften in 1782. Zie ook Von Stein, p. 

113-114.. Stein is overigens een van de weinige auteurs die enige aandacht besteedde aan de vaasvor-

meti.. Vgl. ook Funder, die een overzicht geeft van auteurs die op de eenheid in verscheidenheid heb-

benn gewezen bij Hemsterhuis, te beginnen in 1782 bij het uitkomen van Hemsterhuis' Vermhchte 

Schriften:Schriften: '"Hierdurch wird zu dem Bekannten, dafi Schönheit Einheit in der Mannigfaltigkeit sey, ein 

scharfsinnigerr Zusatz gemacht.'" (Funder, p. 43) Mendelssohn zag ook dat Hemsterhuis' definitie op 

hett idee van eenheid in verscheidenheid gebaseerd was. Zie hoofdstuk 2. Meetkunde en schoonheid. 

766 Het meest expliciet hierin was Funder die in zijn dissertatie uit 1913 alle elementen van Hemsterhuis' 

theoriee had onderzocht op hun bronnen of aanknopingspunten met anderen. Hoewel deze studie door 

dee talloze verwijzingen nuttig is, en door de conclusie dat het vooral de Engelsen (Shaftesbury, Harris, 

Burkee etc.) waren die de meeste invloed hebben gehad op zijn denkbeelden bijgedragen heeft tot het 

beeldd dat Hemsterhuis als Nederlandse filosoof de doorvoerhaven van het Engelse gedachtegoed naar 

Duitslandd werd, wordt door zijn nadruk op tekstuele overeenkomsten het kunsthistorisch perspectief 

verwaarloosd,, waarbinnen zijn ideeën werden ontwikkeld. Wanneer de kunstproductie van zijn eigen 

tij dd (en die van hemzelf) meegedacht was, dan was duidelijker geworden dat Hemsterhuis' theorie ook 

bedoeldd was als commentaar op de beleving van kunst en schoonheid in zijn tijd. 

777 Geciteerd naar Brummel, p. 106. Hij verwijst naar diens Essay sur ie gout uit 1757. 
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Gestaltpsychologiee ist zu dem einleuchtenden Ergebnis gekommen, daB die Dauer der 
Wahrnehmungg pragnanter Gestalten kürzer sei als fïir komplizierte, was das Phanomen 
derr Dehnung bzw. der Kürzung der Erlebniszeit zu bestatigen scheint. ... So verhak 
sichh in der Wahrnehmung die Gestalt prim'dr zur Zeit.'78 Pregnante vormen worden 
snellerr waargenomen dan gecompliceerdere vormen. Het is verrassend dat Hemsterhuis 
ditt verschijnsel, dat voor ons heel gewoon is, in weliswaar andere termen en omstan-
dighedenn voor het eerst op experimentele wijze centrale betekenis gaf. 'Zijn' onmid-
dellijkheidd leidde hem naar de beeldhouwkunst. 

2.. Meetkunde en schoonheid 
Hoee richt Hemsterhuis zijn experiment in om tot een bepaling van het tempo van de 
perceptiee te komen? In de eerste plaats stelt hij de intensiteit in de figuren van A en B 
vastt en geeft hij aan dat deze uitgemaakt wordt door de vormen zelf 'in hun hoeda-
nigheidd van zichtbare hoeveelheden.' Dit zijn 'alle zwarte omtreklijnen' die hij in de 
tekeningenn had aangeduid met a, b, c en d enzovoort. Maar ook deze moeten we, zo 
büjktt meteen, niet in hun hoedanigheid van contouren zien. Noch hun functie van 
voltooiingg of afgrenzing, noch hun onderworpenheid aan een bepaalde orde mogen 
eenn rol spelen. We moeten ze louter en alleen zien als dingen die een zekere hoe-
veelheidd zichtbare punten bevatten. Dit betekent volgens Hemsterhuis dat de intensi-
teit,, dat wil dus zeggen de hoeveelheid zichtbare punten, in beide vazen gelijk is. 
Hieruitt trekt hij de conclusie dat de Griekse vaas sneller op de ziel van de onbevoor-
oordeeldee leek inwerkte dan de Hollandse vaas, en dat diens ziel de punten in de 
Grieksee vaas sneller met elkaar kon verbinden dan in het andere exemplaar. Dit is vol-
genss hem hetzelfde als dat de ziel veel sneller een denkbeeld van het totaal van de 
Grieksee vaas verkrijgt dan van het totaal van zijn Hollandse pendant. 

Wanneerr we beide tekeningen wat betreft de kwantificeerbaarheid echter bekijken, 
dann klopt er iets niet. Het aantal letters is immers niet hetzelfde (35 tegen 39) en zij 
vertonenn een nogal vreemd verloop. Ze lopen bijvoorbeeld niet synchroon op, wat 
ookk niet zou hoeven als de lijnstukken inderdaad vergelijkbare lengtes hadden, maar 
datt is niet het geval.79 Dit is echter wel zo bij de twee amforen die Hemsterhuis gete-
kendd had voor zijn manuscript uit 1765. Het aantal letters is daar na weglating van de 
verdubbelingenn gelijk en ze lopen in beide vazen meer gelijk op. Toch lijk t de plaat-
singg van de letters in beide gevallen hoe dan ook vrij willekeurig, hoewel ze meestal 
well  bij 'in het oog lopende' plekken zijn geplaatst. Hemsterhuis had de drukker ver-
zochtt de letters in rood te drukken, zodat zij zich door de kleur zowel goed zouden 
onderscheidenn van de vorm als tegelijkertijd tot een andere orde zouden behoren, maar 
datt is niet gebeurd.80 Door hun onwillekeurige plaatsing zouden het ook zogenoem-

788 Pochat, 1996, p. 20. 

799 Vergelijk bijvoorbeeld 'F' in de Hollandse vaas en het ontbreken daarvan op dezelfde plek in de Griekse. 

800 Het Rijksprentenkabinet (Amsterdam) bezit een aantal tekeningen en gravures van Hemsterhuis, waar-

onderr deze eerste twee vazen, waarbij Hemsterhuis aan de drukker schrijft: 'Nb. de lettertjes rondsom 

dee vaas moeten zeer klein zijn en in het rood gedrukt zo zulks mogelijk is.' [Inv.doc.&obj. 1986:2) In 

dee gedrukte werken is dit niet gebeurd. Vergelijk Baxandalls opmerking naar aanleiding van The Young 

DraughtsmanDraughtsman van Chardin: 'Red is emblematically the attention-attracting quality in eighteenth-centu-
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dee saccadische plekken kunnen zijn. Het oog is vrijwel altijd in beweging en kan zich 
moeilijkk lange tijd op een plek concentreren en springt daardoor razendsnel van het 
enee punt naar het andere via zogenoemde saccadische bewegingen, zoals het geval is 
bijj  het lezen. Dit verschijnsel werd echter pas in de tweede helft van de negentiende 
eeuww beschreven.81 

Hemsterhuis'' analyse van het experiment is nogal moeizaam geformuleerd. Bovendien 
voorondersteltt hij een groot abstractievermogen van de lezer. Want wat moet men 
zichh voorstellen bij contouren die geen contouren meer zijn, maar als zichtbare hoe-
veelhedenn beschouwd moeten worden? Kan een lijn of contour los gezien worden 
vann haar visuele of symbolische functie? Is een dergelijke abstractie van een gegeven 
voorstellingg wel mogelijk? We worden namelijk niet uitgenodigd om de vormen als 
bijvoorbeeldd silhouetten, karikaturen of zelfs als schema's of diagrammen waar te nemen. 
Integendeel,, de figuren moeten louter als visuele kwantiteiten opgevat worden waar-
vann de wijze van organisatie of functie er niet toe doet — we moeten daar zelfs van 
afzien.. Deze vragen heeft Hemsterhuis nergens beantwoord omdat hij ze zelf nergens 
stelt. . 

Latenn we daarom het experiment opnieuw bekijken. Hemsterhuis liet beide vor-
menn zien en het algemeen oordeel was dat de Griekse vaas als mooiste werd ervaren. 
Ditt esthetisch oordeel werd vervolgens door hem vertaald in het begrip affectie. Het 
gevoell  was er dus eerst, daarna volgt pas de analyse. Aangezien de man die hij de teke-
ningenn had voorgelegd geen verstand van kunst had, speelde het 'kunstwerk-zijn' van 
beidee vormen geen rol. De leek, zo kunnen we hieruit concluderen, zag dus niet per 
see een artistiek object, maar een veelheid van lijnen, die op zich weer samengesteld 
warenn uit lichtpuntjes. Maar waarom, zo kan men zich terecht afvragen, deed 
Hemsterhuiss zo moeilijk en waarom koos hij niet voor vormen die deze artistieke asso-
ciatiee niet of in ieder geval in veel mindere mate hebben, zoals bijvoorbeeld meet-
kundigee vormen? Dit had makkelijk gekund, omdat dergelijke vergelijkingen in de 
kunsttheorieënn van de achttiende eeuw veel werden gemaakt. In Diderots bekende 
artikell  'Beau' bijvoorbeeld, waarin verschillende bekende kunsttheorieën vanaf de 
Oudheidd de revue passeren, wordt bij de behandeling van Hutcheson de schoonheid 
vann vierkanten, ellipsen, rechthoeken, pentagrammen enzovoort met elkaar vergele-
ken.. (Een driehoek bijvoorbeeld geldt als minder mooi dan een vierkant et cetera). 
Hett was voor Hemsterhuis daarom veel eenvoudiger geweest om, zoals hij dat inder-
daadd deed in het gedeelte over de nabootsing (kegel), meer of minder complexe meet-
kundigee vormen te gebruiken voor zijn experiment dan de ambigue vaasvormen. Toch 
heeftt hij dat niet gedaan. In zijn Lettre sur la sculpture zoeken we tevergeefs naar een 

ryy thinking about attention...'. (1995, p. 142). Camper stelt in De Visu eveneens dat rood de meeste 
aantrekkingskrachtt heeft van alle kleuren en daarom bijvoorbeeld nooit in de achtergrond van een schil-
derijj  gebruikt mag worden, (p. 15-16) In § IV stelt hij dat rood de vezels van de retina heviger prik-
keltt dan bijvoorbeeld violet. 

811 Zie Jay, p. 7. Jay stelt dat deze bewegingen in 1878 ontdekt werden door Émile Javal en werden beschre-
venn in de Annates d'oculistique (Paris 1878); maar ook Helmholtz en Purkinje kenden het verschijnsel 
al;; zie ook Encyclopaedia Britannica. 
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motivatiee voor het gebruik van deze ambivalente vazen, die kunstwerken zijn maar 

ookk niet. 

Inn één van zijn brieven, veertien jaar na de verschijning van de Lettre sur la sculpture, 

komtt wel een antwoord. Hij schrijft hierin Diotima welke fundamentele betekenis hij 

toekendee aan dit experiment: 
Dee même que Ie premier Géomètre a considéré un carré ou un triangle comme 1'objet Ie plus simple 

quii  fait apercevoir des vérités toutes nues, afin de mener par la les hommes a la connoissance de véri-

téss cachées & plus compliquées & même a celle du vrai; de même nous devons considérer les vases 

commee 1'objet Ie plus simple qui fait sentir la beauté toute nue, afin de mener par la les hommes a la 

connoissancee de beatités cachées & plus compliquées & même a celle du beau.82 

Hijj  ziet zijn vazen dus als het meest eenvoudige object dat, in analogie met de eerste, 
oorspronkelijkee ontdekkingen in de meetkunde, de gehele naakte schoonheid kan doen 
voelen.. Vanuit deze primaire vorm kan men opklimmen tot kennis van verborgen en 
veell  complexere schoonheden, en zelfs tot die van het schone zelf. De relatie tussen 

schoonheidd en waarheid komt daarna aan de orde: 
Jee crois ... que nous trouverons que la beauté & la vérité sont beaucoup plus proches parentes qu'on 

nee 1'ait jamais cru, & que diroit-on si nous prouvions un jour, non par des fadaises poétiques & figu-

rées,, mais strictement a la tacon d'Euclide, que ces deux charmantes creatures ne sont qu'une & ia même 

fillefille  adorable sous deux noms différents? je parierois ma vie qu'avant ta lune elle n'avoit qu'un seul nom 

&&  peut-être celui d'essence. 

Voordatt de aarde door de komst van de maan uit zijn rechtstandige balans werd gehaald 
enn daarmee een soort van kosmologisch veroorzaakte zondeval bewerkstelligde,83 

bestondenn volgens Hemsterhuis waarheid en schoonheid niet apart, maar waren ze de 
essentie,, het wezen van de dingen zelf. Waarheid en schoonheid zijn dus een soort 
afgeleidenn van een oorspronkelijke eenheid. Hij beoordeelt beide niet hiërarchisch, 
maarr stelt ze naast elkaar als verschillende wijzen waarop de essentie voor de mens zicht-
baarr wordt. 

Doordatt Hemsterhuis de meetkundige vormen naast die van zijn vazen stelt, geeft hij 
aann dat zij niet hetzelfde zijn maar voor verschillende gebieden analoge betekenis heb-
ben.. De vazen vertegenwoordigen voor hem de meest basale schoonheidsvormen die 
überhauptt mogelijk zijn. Dus geen meetkundige vormen maar vormen van kunst. Dit 
betekentt dat alleen kunstwerken de aanleiding kunnen zijn voor het ervaren van schoon-
heid.. De schoonheid kan niet verder gereduceerd worden dan tot deze vaasvormen 
enn omgekeerd zijn de vazen ook niet meer verder te herleiden tot bepaalde meet-
kundigee figuren. Hierin schuilt dus de reden dat Hemsterhuis zich het zo moeilijk heeft 
gemaakt.. Aangezien alleen kunstwerken een gevoel van schoonheid kunnen oproe-
penn is alleen daarmee een esthetisch experiment mogelijk. Om de werking te verkla-
renn moest hij ze echter tot een abstractie terugbrengen. Een abstractie die zich losmaakt 
vann het voorgestelde, of beter gezegd, die de illusie van het voorgestelde volledig loslaat. 

822 [28-09-83] [Bd.6] 

833 Dit komt in deel III nog aan de orde. 
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Hiermeee scheidt hij twee gebieden, die tot dan toe onlosmakelijk verbonden waren: 
dee lij n als autonome entiteit en de lij n als illusie of representatie van iets.84 

Hett onvermogen om de essentie van schoonheid door middel van meetkundige 
vormenn weer te geven betekent nog niet dat schoonheid niet langs die weg geanaly-
seerdd kan worden. Het gevoelsoordeel probeert hij immers door meetkundige analy-
see te begrijpen. We zullen in deel II en II I nog zien hoe belangrijk dit voor zijn late-
ree geschriften als de Alexis is geweest. 

Hemsterhuiss meent dat het experiment zijn definitie van schoonheid bewijst 'op een 
wijzee die afdoende meetkundig is'. Deze tussenzin moet men begrijpen in verband 
mett zijn definitie van waarheid, te weten de absolute gelijkheid van het object en het 
ideee of de voorstelling daarvan. Deze identificatie vindt alleen plaats bij God en in het 
hoofdd van de meetkundige.85 In één van zijn brieven aan Diotima omschrijft hij de 
betekeniss van de meetkunde als volgt: 

Laa Geometrie n'est pas la Reine des Sciences parce qu'elle nous enseigne quelques propriétés de cer-

tainess limites de 1'étendue mais elle est vraiment leur Reine puisque sa marche & ses mouvements sont 

dess lois indestructibles que toutes les autres doivent suivre: elle est Ie Soldat d'Elite, Ie Vleugeltnan qu'on 

mett a 1'aile d'un bataillon.86 

Hemsterhuiss noemt de meetkunde niet de koningin der wetenschappen omdat zij inzicht 
geeftt in de 'uitgebreidheid', maar omdat haar methode de wetten voorschrijft voor de 
anderee wetenschappen. De meetkunde is de 'Vleugelman', de elitesoldaat, die men aan 
dee vleugel van het bataljon plaatste. Deze metafoor, die herinnert aan de tijd dat 
Hemsterhuiss als militair ingenieur werkzaam was, moet het fundamentele en verken-
nendee karakter van de meetkunde onderstrepen.87 Afgezien van haar interne waarde 
wijstt hij nu vooral op haar systematische waarde. Als louter theorie vindt hij haar ech-
terr niet de moeite waard, zoals wee in de bespreking over Spinoza al zagen. Zij moet op 
eenn of andere wijze betrokken worden op de praktijk zelf, waar zij ook van afgeleid is: 

Ill  est évident par la Ma Diotime que la Geometrie n'est rien en elle même & qu'elle ressemble a la 

lumièree qui dans elle même n'est que lumière, mais jetant ses rayons sur PUnivers qui 1'entoure elle Ie 

manifeste,, Ie termine, Ie colore, Ie vivifi e & une science que dis je? un art: une vertu: une grande action, 

n'estt science, art, vertu & grande action qu'a proportion de la quantité de rayons de Geometrie qu'elles 

réfléchissent.88 8 

Ditt betekent niet dat meetkundige stralen hier al te letterlijk genomen moeten wor-

844 Vgl. Busch, 1984, p. 189-190, waarin hij stelt dat deze scheiding pas optrad bij Carstens en Fernow in 

dee jaren negentig. Hij ziet hun bijdrage als het geboorteuur van de moderne kunst. Over abstractie in 

dee kunsttheorie van de achttiende eeuw, zie Morgan, Concepts of Abstraction, 1992, p. 669 e.v., waar-

bijj  hij de relatie tussen het neoplatonisme en de empirische benadering onderzoekt met betrekking tot 

dee moderne kunst. De invloed van het neoplatonisme op de negentiende-eeuwse kunsttheorie is evi-

dent,, maar de discussie omtrent de abstractie was gebaseerd op het achtóende-eeuwse empirisme, aldus 

Morgan.. Vgl. Cheetham, p. xii e.v. 

855 [18-09-79] [HSD]: 'savoir que la vérité absolue se trouve la ou 1'objet & 1'idée de Tobjet sont une & la 

mêmee chose, ce qui n'a lieu que dans Dieu & dans la tête du Géomètre.' 

866 [25-08-79] [HSD] 

877 Zie Petty, 1990, p. 17. 

888 [24-09-79] [HSD] 
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den,, ze zijn eerder metaforisch bedoeld. De meetkunde is vooral referentiepunt van-
wegee haar innerlijke orde en haar basale eigenschappen, niet omdat de kunst en deug-
denn op zichzelf mathematisch of meetkundig zijn georganiseerd - anders had hij voor 
zijnn bewijs van de overtreffing wel meetkundige vormen gebruikt. Maar de meetkunde 
geeftt een bepaalde richting aan ons denken over deugd en schoonheid. Een meet-
kundigee wijze van denken is dus van belang voor de analyse van de werkingen van 
kunst.. In een van zijn brieven komt de oorsprong van de meetkundige figuren zelf 
ookk ter sprake en wel op het moment dat hij zich afvraagt waaruit het zoeken naar de 
waarheidd bestaat. Hier schrijft hij: 

cettee recherche de la vérité ne pouvoit avoir au commencement pour objet que des figures simples 

Géométriquess tirées par abstraction du contour des choses visibles.8'* 

Dee denkbeelden van de meetkunde vinden hun oorsprong dus in de contour van de 
zichtbarezichtbare dingen, met andere woorden in de natuur; de eenvoudige vormen (driehoek, 
vierkant)) zijn door middel van abstractie afgeleid. In een andere brief herhaalt hij dit 
standpuntt in vergelijkbare termen: 

touss les objets de la geometrie ne sont que des abstractions pures des images que nos sens nous donnent 

dess choses soit réelles soit possibles. 

En: : 
GeometrieGeometrie ne désigne proprement que la nature du mouvement de 1'Intellect lorsqu'il se promène avec 

sagessee d'idée en idéé en combinant leurs rapports: lorsqu'il est purement Lui.'*' 

Voorr de meetkunde vormen de zuivere abstracties van beelden die onze zintuigen van 
werkelijkee of mogelijke dingen gegeven hebben het werkmateriaal. De term meet-
kundee betekent in feite niets anders dan de beweging van het verstand, op het moment 
datt het met wijsheid van denkbeeld naar denkbeeld wandelt en daarbij hun onderlin-
gee betrekkingen combineert. Op het moment, zo voegt hij eraan toe, dat het zuiver 
zichzelff  is. De meetkunde laat dus de werking van het verstand zien in zijn pure vorm. 

Meetkundigg aan het esthetische experiment is dus in de eerste plaats dat Hemsterhuis 
dee vaasvormen beschouwde als de meest elementaire vormen waarmee de schoonheid 
gerepresenteerdd kon worden. De vaasvormen representeren voor hem de naakte schoon-
heidd zelf en zijn vanwege die elementaire eigenschap vergelijkbaar met de driehoek. 
Inn de tweede plaats slaat het meetkundige op de opsplitsing van de werking van de 
objectenn op de ziel van de waarnemer in zijn elementen, te weten tijd en intensiteit, 
mett andere woorden op de kwantificering van die werking. Het meetkundige bestaat 
hierr dus niet uit het reduceren van zichtbare vormen tot een meetkundige grondvorm, 
maarr uit het terugbrengen tot een zo elementair mogelijke vorm, die in de ziel nog 
eenn schoonheidsgevoel oproept. Dat zijn werkwijze meetkundig was, moet dan ook 
inn dit licht worden gezien: het is de analyse van een gevoel op 'afdoende' meetkundi-
gee wijze. De meetkunde dient hier met andere woorden als verstandelijke verklaring 
vann een bepaald gevoel, maar valt hier volstrekt niet mee samen. Zij geeft inzicht in 
dee werking van schoonheid, maar vormt niet haar basis. 

899 [Hemsterhuis aan Diotima niet gedateerd] Nachlqfl Franz Caspar Buchotz 1759-1812; nr. 1158 (A 105 

I):: 67-97, 97. Staatsarchiv, Munster. 

900 [26-06-87] [Bd.10] 
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Hemsterhuis'' definitie van het schone is dus weliswaar meetkundig geformuleerd, 
maarr heeft als object geen meetkundige vormen en zij kan daartoe ook niet geredu-
ceerdd worden omdat juist de vazen het absolute beginsel van schoonheid zijn. Deze 
denkwijzee wijst vooruit naar zijn latere ideeën over de meetkundige methode. 
Hemsterhuiss zag de meetkunde als een ongemeen belangrijke wetenschap, net als voor 
hemm Descartes, Spinoza, Leibniz en Newton. Waar de eerste drie echter de meetkun-
dee als basis gebruikten om niet alleen de natuur maar ook God te verklaren, deden 
Hemsterhuiss en Newton dat niet. Hemsterhuis legde bovendien, zoals we net zagen, 
veell  nadruk op haar psychologische oorsprong.91 In zijn ogen is de meetkunde niet 
alleenn abstract, maar sluit zij ook een verband met de praktijk in waar zij vandaan komt. 
Ditt blijkt uit het esthetische experiment. Hemsterhuis' filosofie van de geest kenmerkt 
zichh niet door het afleiden van conclusies uit bepaalde axioma's, maar door zaken op 
mathematischee wijze te beschrijven.92 Dat de vaas bij hem de grondvorm van schoon-
heidd is en niet de driehoek of willekeurig welke andere meetkundige vorm is hiervan 
eenn onmiskenbaar teken. 

Hemsterhuis'' opmerking over de meetkundige bewijsvoering van zijn definitie van 
hett schone zouden we in verband kunnen brengen met wat Winckelmann in zijn 
GeschtchteGeschtchte beweerde. Volgens deze was schoonheid het hoogste doel van de kunst, maar 
wass zij tegelijk een van de best bewaarde geheimen van de natuur. Haar wezen was 
nogg steeds onbekend hoewel wij haar werking allemaal ondervinden. Als dit begrip 
echterr meetkundig duidelijk zou zijn, zo stelt hij, dan zou het oordeel van de mensen 
niett verschillen en zou het gemakkelijk worden iemand van de ware schoonheid te 
overtuigen.933 Hemsterhuis' meetkundige benadering van schoonheid zou een antwoord 
opp Winckelmanns verzuchting kunnen zijn, ware het niet dat het hoogst onwaar-
schijnlijkk is dat hij de Geschichte uit eerste hand kende. Maar wat in ieder geval duide-
lij kk wordt is dat beide auteurs op zoek waren naar een duidelijk en overtuigend schoon-
heidsbegrip,, waarin het kunstwerk centraal staat. Dit in tegenstelling tot de Duitse esthe-
ticaa van dat moment, waarin dit element veel minder op de voorgrond treedt. 

Hett is namelijk op zijn minst opmerkelijk dat Winckelmann deze uitspraak deed. 
Wantt een groot aantal Duitse filosofen zoals Baumgarten, Wolff, Mendelssohn en 
Meierr legde immers het meetbare, het getal, aan de basis van schoonheid. Zij bena-
derdenn schoonheid met andere woorden op een louter mathematische manier. Zij 
bouwdenn allen voort op Leibniz' idee dat bijvoorbeeld muziek in feite 'een onbewuste 

911 Petry, 1995, p. 181-221. 
922 Petry, 1995, p. 203. 
933 'Die Schönheit, als der höchste Endzweck und als der Mittelpunkt der Kunst, erfordert vorlaufig eine 

allgemeinee Abhandlung, in welcher ich mir und dem Leser ein Genüge zu tun wünschte; aber dieses 
istt auf beiden Seiten ein schwer zu errullender Wunsch. Denn die Schönheit ist eins von den groöen 
Geheimnissenn der Natur, deren Wirkung wir sehen und alle empfinden, von deren Wesen aber ein 
allgemeinerr deutlicher Begriffunterdie unerfiindenen Wahrheiten gehort. WSre dieser Begriff geo-
metrischh deutlich, so würde das Urteil der Menschen über das Schone nicht verschieden sein, und es 
würdee die Überzeugung von der wahren Schönheit leicht werden...' Winckelmann, Geschiehte, p. 139. 
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rekenkundigee oefening van de ziel' was.94 Evenals Winckelmann houdt Hemsterhuis 
zichh in zijn analyse van schoonheid echter verre van dit soort 'quantitative Logismus', 
zoalss Reichmann het omschreef; hij probeert de intuïtieve ervaring begrijpelijk te 
makenn met behulp van het getal of de meetkunde maar neemt deze niet als basis van 
dee ervaring.95 Het is daarom zeer kenmerkend dat hij de kegel of welke meetkundige 
vormm dan ook buitensloot van het gebied van de schoonheid en de schoonheidserva-
ring.ring. De meetkunde kon echter uitstekend dienst doen om de waarneming die samen-
hangtt met schoonheid te beschrijven en te onderzoeken. Schoonheid is bij hem een 
esthetischh en geen logisch oordeel. 

Hoee sterk deze mathematische ideeën in Duitsland leefden blijkt onder meer uit 
hett abstracte, meetkundige kunstwerk dat Goethe had ontworpen, het zogenoemde 
Fortuna-altaar.. Dit stenen beeld, dat bestaat uit een kubus met daarop een volmaakt 
rondee bol, heeft de volgende betekenis. De bol staat voor de zogenoemde Sedes 
Fortunaee en de kubus symboliseert de Sedes Virtutis. De eerste vorm is het zinnebeeld 
vann het veranderlijke karakter van deze godin en de tweede verzinnebeeldt de deugd. 
Doorr de veranderlijkheid bovenop te plaatsen wordt zij tot rust gebracht door de stand-
vastigheidd van de basis waar zij op ligt. Met deze meetkundige vormen probeerde 
Goethee uitdrukking te geven aan zijn verlangen naar een zuivere wereld.96 (afb.6) 

Dee zuivere vorm is voor Goethe dus van een heel andere orde dan die van 
Hemsterhuis,, die zijn vaasvormen juist als zuiver opvatte. Het is jammer dat Hemsterhuis 
tijdenss zijn bezoek aan Goethe in 1785 hier niets over heeft opgeschreven. Maar het 
ligtt nauwelijks voor de hand dat hij Goethe's altaar als schoonheid of als voorbeeld 
voorr de kunst geïnterpreteerd zou hebben. De meetkundige vormen die Goethe als 
hoogstee vorm van schoonheid zag, behoren in Hemsterhuis' systeem juist binnen het 
domeinn van het zuivere denken, terwijl de vaasvormen als kunstwerken de elemen-
tairee vormen van het esthetisch gevoel vertegenwoordigen. 

Hett verschil met de Duitse esthetica blijkt verder uit Mendelssohns recensie op de 
LettreLettre sur la sculpture, waarin deze ingaat op Hemsterhuis' definitie van het schone. Deze 
definitiee - die Mendelssohn in zijn principe van eenheid in verscheidenheid overigens 
onderschreef—— zou volgens hem pas echt geldig zijn wanneer de benodigde hoeveel-
heidd tijd vaststond, want de tijd heeft volgens hem een vaststaand getal. Hij vertaalde 
haarr vervolgens in de volgende algebraïsche formule: S = K/T . Schoonheid is kwan-
titeitt gedeeld door rijd. Volgens hem kan schoonheid echter niet evenredig aan de 
kwantiteitt en omgekeerd evenredig aan de tijd zijn. Mendelssohns misverstand schuilt 
hierinn dat hij de tijd wil fixeren, dat wil zeggen tot een constante maken, terwijl 
Hemsterhuiss zowel de kwantiteit als de tijd als variabelen opvat. Dit blijkt namelijk uit 
dee Lettre sur les désirs, waarin hij duidelijk maakt dat schoonheid gebaseerd is op een 
metafysischh verlangen van de mens dat erop gericht is de - empirische - tijd op te hef-

944 'Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi', geciteerd naar Neubauer, 

p.. 174. 

955 Reichmann, p. 48-60. 

966 Zie Reijnders, 1991, p. 18; vergelijk ook het zeventiende-eeuwse emblema Mobile fit fixum van Vaenius 

datt eveneens een kubus weergeeft waarop 'Quies' geschreven staat met daarop een bol waarop vaag 

werelddelenn te zien zijn. Zie De Jong, p. 140-142. 
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fen.. De mens streeft ernaar om op te gaan in de eeuwige durée. Dit streven wordt ech-
terr gehinderd door onze zintuigen, die weliswaar onze toegangswegen tot de werke-
lijkheidd zijn maar tegelijk onze beperking vormen. Op dit basale verlangen van de 
menss is het streven naar opheffing van tijd gebaseerd. En precies dit mechanisme pro-
beertt Hemsterhuis via zijn esthetische experiment zichtbaar te maken. Want kunst-
werkenn - het ene beter dan het andere - verschaffen de mens een concentratie van 
denkbeeldenn die in de natuur nooit op een dergelijke manier bijeengebracht kunnen 
worden.. Daarom zijn er diverse maten van schoonheid die alle direct evenredig zijn 
aann de mate van snelheid waarmee ze ervaren kunnen worden. En daarom is de tijd 
niett vaststaand maar variabel. De hoogste schoonheid benadert natuurlijk wel de 
opheffingg van tijd. 

Kunstwerkenn zijn in feite de enige materiële getuigenissen van deze menselijke, 
metafysischee natuur. In de ervaring van kunstwerken manifesteert zich de ware aard 
vann de mens en daarom zijn zij bij uitstek geschikt om deze zichtbaar te maken. 

Hemsterhuiss beschouwde zijn vazen als elementaire vormen van naakte schoonheid. 
Maarr waarom koos hij voor juist deze objecten? Al vanaf de klassieke oudheid wer-
denn vazen geregeld met de ziel geassocieerd. Men plaatste hen op graven als symbool 
vann de onvergankelijke ziel van de overledenen. Ook Hemsterhuis zelf gebruikte de 
vaass in die zin in zijn ontwerpen voor grafmonumenten, zoals die voor de Duitse filo-
sooff  Johann Georg Hamann en voor Anna Maria Boreel,97 en ook in het door hem 
ontworpenn Boerhaave-monument in Leiden. Buiten deze associatie met de ziel spe-
lenn echter ook andere redenen een rol bij zijn keuze voor deze merkwaardige 'objets 
d'art'.. Zo kon hij zich de opmerkingen ter harte genomen hebben die de door hem 
zeerr bewonderde Franse verzamelaar en oudheidkundige Caylus maakte in het voor-
woordd van diens Recueil, dat Hemsterhuis blijkens verschillende verwijzingen in zijn 
brievenn goed kende.98 Caylus geeft in deze uitgave door middel van gravures een over-
zichtt van alle antieke 'monumenten' die hij in zijn bezit had (of had gehad), met onder 
meerr als doel om ies progrès des arts' te tonen aan de liefhebber en de kunstenaar. 
Enkelee opmerkingen die Caylus daarbij maakt sluiten aan bij Hemsterhuis' experiment 

977 Anna Maria Boreel was de echtgenote van Francois Fagel. Zie de briefwisseling over het ontwerp tus-
senn Fagels vader (griffier van de Raad van State), prins von Waldeck en Hemsterhuis in het Familiearchief 
FagelFagel inv. nrs. 2647, 4923, 4828 en 170 (Algemeen Rijksarchief, Den Haag). In [170] is een afschrift 
vann Hemsterhuis' brief opgenomen (eindjaren tachtig) waarin hij over de urn schrijft: 'Si on faisoit 
quelquess reflexions sur les figures ou les proportions de l'Ume ou de son piëdestal, qui ne sont pas dans 
Iee gout ordinaire, il seroit trop longd'en donner ici la justification requise. Je compte de la produire 
danss un petit ouvrage concernants les Arts que je me propose de publier. ... Il n'est pas absolument 
necessairee que Ie travail du vase soit d'un fini extrêmement precieux. Une touche hardie pourroit suf-
fire,fire, pourvu que les proportions soyent exactement gardées, & que les têtes & la draperie soyent ren-
duess avec tout 1'esprit qu'elles demandent. Un sculpteur qui a de 1'ame comprendra aisement ce qu'on 
yy desire.' Aan het octogonale Dorische tempeltje waarin het monument geplaatst zou worden, besteedt 
hijj  ook uitvoerig aandacht. Over Hamanns grafmonument, zie Knoll, R., Johann Georg Hamann 1730-
1788,1788, Quellen und Forschungen, Bonn 1988, p. 87-88. 

988 Zijn aanvankelijke bewondering slaat later om en hij verwijt Caylus te veel een oudheidkundige te zijn. 
Ziee deel II. Zie Pars Bibliothecae, p. 55, nr. 540. 
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mett vaasvormen. Caylus omschrijft hier hoe een goede oudheidkundige te werk zou 

moetenn gaan, namelijk: 
[par]]  la voie de comparaison, qui est pour 1'Antiquaire ce que tes observations & les experiences sont 

pourr Ie Physicien. L'inspection de plusieurs monumens rapprochés avec soin, en découvre 1'usage; com-

mee 1'examen de plusieurs effets de la nature combines avec ordre, en dévoile Ie principe: & telle est la 

bontéé de cette methode, que la meilleure facon de convaincre d'erreur 1'Antiquaire & Ie Physicien, 

c'estt d'opposer au premier de nouveaux monumens, & au second de nouvelles experiences. 

Hett werk van de oudheidkundige is dus vergelijkbaar met dat van de natuurkundige. 
Dee eerste inspecteert de monumenten met zorg en kan daaruit het gebruik ervan aflei-
den.. Net zoals de laatste de verschillende uitwerkingen van de natuur ordeüjk combi-

neertneert en het principe ervan onthult. Nieuwe monumenten of nieuwe experimenten 
kunnenn bestaande inzichten tegenspreken en zowel de oudheidkundige als de natuur-
kundigee overtuigen van hun vergissingen. En dat is het grote voordeel, aldus Caylus, 
vann deze methode. Of om het modern te formuleren, in zijn methode gaat hij uit van 
hett falsifieerbare. 

Hemsterhuiss combineert in zijn vazenexperiment Caylus' vergelijking van de expe-
rimenterendee natuurkundige met de inspecterende kenner van oudheden. Behalve dat 
heeftt hij in Caylus' boek ook steun kunnen vinden voor het elementaire karakter van 
vazen.. Caylus beschouwde overgebleven monumenten, waarmee hij niet alleen monu-
mentalee zaken bedoelde maar allerhande overgebleven menselijke producten, als het 
bewijss en de uitdrukking van de smaak die in een bepaalde eeuw en in een bepaald 
landd heerste. Over keramische fragmenten en vazen zegt hij: 

[ils]]  servent plus que tous les passages des Auteurs a prouver Ie bon gout qui régnoit dans une nation. 

Sii  tel peuple a fait briller cette noble simplicité qui élève 1'esprit sur des vases destines a 1'usage Ie plus 

commun,, quels soins n'aura-t-il pas employés en travaillant des matières plus précieuses! [cursief niet 

inn origineel] 

Cayluss geeft met dit citaat aan dat de goede smaak van een volk in alle menselijke pro-
ductenn tot uitdrukking komt, zelfs in de meest elementaire gebruiksartikelen zoals het 
alledaagsee vaatwerk. De edele eenvoud - een begrip dat nog steeds te vaak alleen met 
Winckelmannn wordt geassocieerd - komt zelfs daarin tot uitdrukking. De resten van 
ditt soort aardewerk bewijzen dus beter dan alle teksten bij elkaar dat een bepaald volk 
eenn goede smaak had, want als dat al met aandacht vervaardigd is welke zorg heeft men 
dann wel niet besteed aan veel kostbaarder materialen. De smaak van een volk beperkt 
zichh dus niet tot een bepaalde klasse van voorwerpen en daarmee tot een politieke klas-
see of laag van de bevolking, maar is herkenbaar tot aan de eenvoudige gebruiksvoor-
werpenn toe. Dit idee van de universele eenvoud ligt volgens Caylus aan de basis van 
allee producten van een bepaalde tijd, die zoals hij aangeeft ook complexere, of anders 
gezegd,, meer luxe vormen kent. Hoewel Hemsterhuis' vazen geen eenvoudig aarde-
werkk zijn, wordt door beiden de vaas als een elementair artistiek product gezien. 

Eenn derde reden voor Hemsterhuis' fascinatie voor de vaasvorm is dat het moment 
waaropp hij zijn ideeën over schoonheid ontwikkelde samenvalt met de opkomst van 
dee industriële vervaardiging van klassieke kunstvormen. Wedgwood opent in 1769, 
hett jaar van publicatie van de Lettre sur la sculpture, zijn 'klassieke' aardewerk- en vazen-
fabriekk Etruria in Staffordshire. Met de door hem ontwikkelde productielijnen zorgde 
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dezee Engelsman voor een grotere en vooral snellere verspreiding van de klassieke cul-
tuurr dan ooit eerder in de geschiedenis was voorgekomen. Dat wil zeggen dat de klas-
siekee vormentaal op veel grotere schaal en in meerdere lagen van de bevolking door-
drong.. Dit verschaft een heel andere kijk op Hemsterhuis' fascinatie voor de Griekse 
vaasvorm.. Zijn eigen vaasontwerpen zijn dan niet zo maar esthetische vormen die 
spontaann zijn ontsproten aan de willekeurige en grillige fantasie van een tekenende 
filosooffilosoof die de graal van de schoonheid zocht, maar zij passen als object van schoon-
heidd binnen een veel ruimer kader. 

Vanaff  de jaren zestig worden in grote aantallen kopieën en ook nieuwe ontwerpen 
vann vaasvormen geproduceerd en verspreid. Het klassieke ideaal wordt door middel 
vann deze fabrieksmatig geproduceerde kunstwerken breed uitgedragen. De neoclassi-
cistischee stijl van deze keramiek met haar universele pretenties ging gepaard met een 
rudimentairee vorm van massaproductie." Het lijk t er dus op dat de doordringing van 
eenn stijl in allerhande gebruiksvoorwerpen, zoals Caylus aangaf, in de tweede helft van 
dee achttiende eeuw nagestreefd gaat worden met behulp van moderne productiemid-
delen.. Dit is tot dan toe uniek in de geschiedenis van de kunst, en Hemsterhuis' theo-
rierie kan niet los gezien worden van deze ontwikkeling. De 'democratisering' van de 
kunstt vangt hier aan; het op grote schaal circuleren van vormen begint, waarbij de vaas 
inn feite een centrale rol speelt. Binnen deze ontwikkeling moeten we de vaas van 
Hemsterhuiss plaatsen. 

Inn 1770 stonden vertegenwoordigers van Wedgwood al op de jaarlijkse kermis van 
Amsterdam.1000 Hemsterhuis volgde de ontwikkelingen van de vazenproductie op de 
voett en was over de eerste producten van Wedgwood en consorten101 nog heel tevre-
den,, totdat men ertoe overging de vormen te moderniseren. Op dat moment trad er 
inn zijn ogen een vorm van vervlakking op: 

Lee vase cassé me fait de la peine: dites moi s'il étoit Grec ou Hetrusque? Ie sort de cette fabrique est tres 

curieuxx pour FHistoire des Arts: tout ce que les Anglois sous la sage conduite de Messrs. Barburry & 

[William]]  Hamilton ont servilement copié les Anciens, ils ont été admirables mais aussitót qu'ils se sont 

follementt imagine de pouvoir penser eux mêmes a la Grecque ils ont mêlé le ton plat, sec & equivoque 

dess modernes a ce ton pur & céleste des Grecs qui ne sauroit être send même que par ces Ames privi-

légiéess qui jouissent fréquemment de cette condensation de 1'imagination ou de cette approximation 

dess idees que Vous savez.1"2 

En: : 

Pourr le vase ... je le remplacerai par 1'un des premiers de la fabrique & que Mylord Berburry m'envoya 

danss le temps encore de la pureté de 1'imitation. ... ce qu'on fait actuellement dans le même genre est 

999 Vgl. Boime, p. 90 e.v. 

1000 Zie advertentie in Amsterdamsche Courant 25-09-1770: naast gebruiksaardewerk bieden de vertegen-

woordigerss Des Tombe en Du Burk 'ook allerlei soorten van Vaazen, Urnes, Aigures, Pots-Pourris en 

anderee Ornamenten, naar Toskaansche, Grieksche en Romeinsche Modellen in 't Antique van de ech-

tee nieuwe Geoctroyeerde Fabricq, uitgevonden door den Heer Wegwood (sic) .. .' aan. Zie Baarsen, 

p.. 116. 

1011 Hemsterhuis noemt Wedgwood nooit, maar heeft het steeds over Hamilton en Barburry, Berburry of 

Besburry,, Zij bezaten vazen die als model dienden voor Wedgwood en anderen. Zie over 'Barburry' 

noott 110. 

1022 [06-06-83] [Bd.6] 
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pitoyable.. La raison est que tout chez les modernes est imitation & que 1'imitation des totals étant épui-

sée,, on imite en détail & on fagote ensemble une partie du vase a, ou b, ou c avec une autre du d, e, 

ouu f. & cette manoeuvre ... est absurde mais pour la rendre moins absurde il faudroit encore d'autre têtes 

quee celle des modernes.m 

Dezee ontwikkeling - waarin voor de nabootsing door de modernen het nabootsen van 

detailss kenmerkend wordt geacht omdat het denken in gehelen bij hen verdwenen is 

—— typeert hij als de moderniteit: 

Ill  y a longtemps que je Vous ai dit que cette fabrique ne pouvoit se soutenir, c'est a dire pour les vrais 

Connoisseurs.. Tout que Mr. Besbury & le Chevalier Hamilton pouvoient fournir a 1'exactitude de 

1'Artistee Anglois de magnifiques Antiques a copier servilement tout alia bien. quelque temps après cela 

see soutenoit encore puisque 1'Artiste reduit a faire du neuf avoit conserve dans sa mémoire, non dans 

sonn ame quelqu'ombre de tous Grecs & Hetrusques; mais lorsque tout le monde vouloit de ses ouvrages 

toutt fut abatardi & retomba bientöt dans la modemité & le fatal cohfichet du Siècle."" 

Doorr de grote vraag naar vazen trad er een degeneratie op, omdat de Griekse ziel vol-
ledigg verdwenen was. 

Doordatt Hemsterhuis een verband legt met de sterk gestegen vraag naar vazen kun-
nenn zijn kritische woorden gelezen worden als een vroeg besef van een ontwikkeling 
diee op dat moment een aanvang nam, namelijk de scheiding tussen productie en ont-
werpp en het rekening houden met de vraag van de massa. De vraag of iets goed zou 
verkopenn werd belangrijker dan de vraag naar de esthetische waarde; deze werd daar-
aann ondergeschikt gemaakt hoewel zij niet volledig onbelangrijk werd. Bovendien 
kwamenn de ontwerpen meestal van kunstenaars en architecten van buiten de firma's 
off  werden zij uit boeken gehaald met vormen, patronen en motieven. Met andere 
woorden:: de ontwerpen kwamen los te staan van het productieproces. In de meeste 
gevallenn werden de ontwerpen onderworpen aan het proces en werd het proces niet 
meerr afgeleid uit het ontwerp. Hierdoor ontstond er in het laat achttiende-eeuwse 
Engelandd een opvallende scheiding tussen ontwerp en de productie.105 De vercom-
mercialiseringg van de productie, waarbij vormen en waarden van het verleden wer-
denn toegeëigend en aangepast, kwam in de negentiende eeuw continu in conflict met 
dee meer traditionele productie van handwerk. De grote critici van deze ontwikkelin-
genn als A. N. W. Pugin en later John Ruskin en William Morris, - die allen een ide-
aalbeeldd van de Middeleeuwen ontwikkelden, waarin productie en ontwerp nog bin-

1033 [21-06-83] [Bd.6] 

1044 [23-06-89] [Bd.11] 

1055 Heskett, p. 18. Heskett refereert hier aan Wedgwood en aan Matthew Boulton die ook. luxe artikelen 

produceerde.. Wedgwood vernieuwde productieprocessen (gietmallen voor klei) en zag tegelijkertijd 

inn dat er een enorme markt bestond voor goed en redelijk betaalbaar tafelgoed. De fabriek in Etruria 

wass bedoeld 'for the application of mechanical appliances, division of labour, and, by the standard of 

thee time, high volume-productions requiring intensive marketing. Catalogues were printed to adver-

tisee his wares, commencing in 1773, and six editions of the 'Useful Ware' catalogue were published, 

withh French, German and Dutch editions.' (p. 17) Doordat het gieten vaak herhaald kon worden werd 

hett ontwerp van de vorm steeds belangrijker en werd het oorspronkelijke handwerk dat aanvankelijk 

garantt stond voor de schoonheid en precisie van vorm van minder belang. Het kwam nu vooral op de 

kwaliteitt van het design aan. 
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nenn een organisch verband plaatsvonden -,106 hebben in Hemsterhuis dus een voor-
gangerr die kritisch getuige was van het ontstaan van de zojuist geschetste scheiding en 
vervlakkingg van esthetische waarden en het uit elkaar groeien van vorm en inhoud. 
Voorr Hemsterhuis bestond 'hun' Middeleeuwse ideaalbeeld echter niet; 'zijn' breuk 
vindtt plaats binnen het kader van het verschil tussen de antieken en modernen, een 
denkmodell  dat in de negentiende eeuw niet meer gold. Voor Hemsterhuis lijk t de 
Grieksee Oudheid het ideale model waarin de kunstenaar op ambachtelijke wijze zijn 
vazenn maakte, zoals hij in een van zijn vignetten laat zien. (afb.7) Toch ging het hem 
inn de eerste plaats om het nastreven van de zuivere, ideale vaasvorm. 

Hoee hoog zijn eisen daarvoor waren staat in direct verband met de hiervoor geschet-
stee ontwikkeling. Het had namelijk niet veel gescheeld of hij had ook zelf nog con-
creterr aan de door Wedgwood zo genoemde 'vase madness' bijgedragen.107 In één van 
zijnn brieven schrijft Hemsterhuis dat hij na de publicatie van zijn Lettre sur la sculpture 

werdd benaderd door de eerder genoemde Engelsman Besburry om ontwerpen te maken 
voorr diens 'fabriek' in Engeland.108 Hemsterhuis heeft hier uiteindelijk van afgezien, 
omdatt hij er nog niet uit was hoe de precieze verhouding van de voet tot het geheel 
vann de vaas in elkaar stak. Hij heeft zich met dit probleem - namelijk welk orde-
ningssysteemm ten grondslag lag aan de Griekse en Etruskische vazen - lange tijd bezig-
gehouden.'099 Hoe zijn contact met Besburry verliep valt moeilijk na te gaan, maar in 
verschillendee brieven duikt diens naam op. Hoewel Hemsterhuis de naam telkens 
anderss spelt gaat het hier om William Ponsonby, de 2nd Earl of Bessborough, die onder 
meerr lid was van de in Engeland invloedrijke Dilettanti Society en in 1770 tot trustee 
vann het British Museum werd benoemd.110 Ook Wedgwood had geregeld contact met 
hemm vanwege diens collectie originele antieke vazen, waar hij gebruik van mocht 
makenn voor zijn eigen fabriek.111 Wedgwood had ook contact met een ander belang-
rijkrijk  lid van dit genootschap, Sir William Hamilton, de Engelse gezant in Napels, naar 
wiee Hemsterhuis verschillende keren verwijst in zijn brieven en die hij ook enkele 
malenn heeft ontmoet vooral in verband met hun gezamenlijke interesse in Griekse 

1066 Heskett, p. 19. 

1077 Zie Buten, p. 57. Wedgwood sprak over een ware 'Vase-madness' aan het eind van de jaren zestig, 

beginn jaren zeventig. 

1088 In [23-06-86] [Bd.9] beschrijft Hemsterhuis de inhoud van een zending bestemd voor Diorima. Hierin 

bevondd zich een zwarte vaas 'que je tiens de Mylord Berbuny lui même, au commencement de sa fabri-

que.. j e devois Ie lui payer en desseins de vases suivant ma theorie, mais comme je croupissois encore 

danss la profonde nuit de 1'ignorance par rapport aux pieds des vases je n'en ai rien fait.' 

1099 Vgl. [14-11-83] [Bd.6]. 

1100 Zie Burke's genealogical and heraldic history of the Peerage Baronetage and Knightage, (ed, by P. Townend), 

Londonn 1967104 en Dictionary of National Biography, London 1896). Van Bessboroughs gemmenverza-

melingg maakte Laurens Natter in 1761 een Franstalige catalogus: Catalogue des pierres gravèes ... de Mylord 

ComteComte de Bessborough, Londres 1761. Met deze gemmensnijder en -ontwerper heeft Hemsterhuis veel 

contactt gehad. Hij leerde van hem ontwerpen in was te maken en heeft voor Natter ook verschillen-

dee ontwerpen gemaakt. Zie ook Mordaunt Crook, p. 6-7. 

1111 '"Have you pd . your visit yet to Ld . Bessboro? I long to be molding from his Porphiry Vase" .. .This 

letter,, which shows that Wedgwood had access to real porphyry models to copy if he wished, was writ-

tenn in August of 1770.' Zie Buten, p. 63. 
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gemmen.1122 Deze diplomaat en kunstverzamelaar was vooral bekend door zijn uitga-
vee van de door hem verworven antieke vazen, die onder meer vlakbij Napels opge-
gravenn waren.113 In deze Antiquités Étrusques, Grecques et Romaines tirées du Cabinet de 

M.M. Hamilton, Enuoyê extraordinaire et plénipotentiaire de S.M. Britannique en Cour de Naples 

(1766-1767)) werden voor het eerst in de geschiedenis gekleurde gravures van antieke 
vazenn gepubliceerd. Meer dan ooit het geval was geweest in de achttiende eeuw of 
daarvoorr benadrukten deze afbeeldingen de contour als een wezenlijk aspect van de 
antiekee kunst.114 

Waaromm Hemsterhuis nu juist voor de vaasvorm koos om zijn esthetische bouw-
werkk te funderen, kan dus met diverse ontwikkelingen in verband gebracht worden. 
Hett blijkt dat zijn esthetisch experiment met de vaasvormen weliswaar uniek is in zijn 
tijd,, maar dat de keuze voor vaasvormen niet geheel uit de lucht kwam vallen. 
Hemsterhuiss verschaft de vaas een aura door haar als uniek kunstwerk te zien en ver-
zett zich daarmee tegen de 'onttovering' als gevolg van de technische reproduceer-
baarheid,, die juist op dat moment een aanvang neemt. 

Aangezienn Hemsterhuis met zijn vazenexperiment aan het begin staat van een heel 
specifiekk perceptueel en artistiek discours, is het nauwelijks meer verrassend dat we 
dergelijkee vergelijkingen na hem vaker in de geschiedenis van de kunst aantreffen. Zo 
sloott Heinrich Wölffli n het laatste hoofdstuk van zijn Kunstgeschichtliche Grundbegriffe 

ookk af met een vergelijking van twee vaasvormen. Zoals bekend ontvouwde deze 
grondleggerr van de stilistiek in dit boek zijn vijf binaire begrippenparen, de kunsthis-
torischee basisbegrippen: het lineaire tegenover het schilderachtige, de vlakke tegen-
overr de diepe vorm, de gesloten tegen de open vorm, de samengestelde eenheid tegen-
overr het tot een eenheid vervloeiende en het heldere tegenover het onheldere. Dit 
binairee gedachtegoed is al te vinden in Hemsterhuis' geschriften, wat niet zo vreemd 
iss als we bedenken dat het ook bij hem in toenemende mate om formele problemen 
gaat,, zij het dat ze bij hem in een geheel ander, metafysisch kader staan. WölfBin brengt 
dee twee vazen ter sprake omdat ze net als bij Hemsterhuis vaas A en B verschillen in 
visuelee organisatie, (afb.8) Zij vormen een illustratie bij het hoofdstuk over helderheid 
enn onhelderheid, dat eindigt met een passage over architectuur: 

Alss Illustration zu diesem ganzen Abschnitt geben wir nichts anderes als das Nebeneinander von zwei 

GefaBen:: Holbeins Zeichnung zu einer Kanne ... und eine Rokokovase aus dem Schwarzenberggarten 

inn Wien. Dort die Schönhek einer Form, die sich vollstandig offenbart, hier die Schönheit des Nie-

ganz-FaBbaren.. Modellierung und Füllung der Flachen sind dabei gleich wichtig wie die Führung des 

1122 [29-08-77] [35 Kaps.19] 'mes compliments ... dans 1'occasion au chevalier Hamilton, & n'oubliez pas 

dee Ie presser a Vous faire voir les Camées dont il nous a parlé, & de m'en faire la description.' Zie ook 

[30-08-77]]  [36 Kaps.19]; [02-09-77] [38 Kaps.19]; [05-09-77] [39 Kaps.19]; [14-10-83] [Bd.6]. Zie 

overr Hamiltons gemmen Jenkins and Sloan, p. 93-105. 

1133 Over Hamiltons verzamelwoede van vazen, zie onder meer Fothergill, p. 58-70. 

1144 Winckelmann, 1972, p. 21. Hemsterhuis bezat ook bijvoorbeeld een kopie van een Etruskische beker, 

diee Hamilton had gepubliceerd en die hij van Bessborough had gekregen via Charles Bentinck. [07-

02-86]]  [Bd.9]: 'la coupe Hetrusque a deux anses avec les armes d'Athenes. Hamilton 1'a publié. L'on-

ginall  est au Musaeum de Londres. elle ne se vend pas. Ie Comte Charles me 1'a apportée de Mylord 

Berburry.' ' 
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Umrisses.. Bei Holbein geht die plastische Form in eine vollkommen klare und vollkommen erschöp-

fendee Silhouette ein, und die omamentale Musterung fuik nicht nur die in der Hauptansicht gegebe-

nee Flache genau und reinlich aus, sondern zieht ihre Wirkung überhaupt aus der vollstandig über-

sichdichenn Erscheinung. Der Künstler des Rokoko dagegen hat grundsatzlich das gemieden, was dort 

gesuchtt ist: man kann es anstellen, wie man will , die Form laGt sich nie völlig erfassen und festlegen, 

dass 'malerische' Bild behalt für das Auge etwas Unerschöpfliches."5 

Dee onhelderheid van de kunst van de rococo plaatst Wölffli n tegenover de transpa-

rantiee van de Renaissance. Oneindige contour tegenover een overzichtelijke en begrens-

de.. Ordeloosheid tegenover orde. Het schilderachtige (ongrijpbare) tegenover de 'vat-

bare'' vorm? Wölffli n geeft er zelf geen naam aan, maar Hemsterhuis zou hier zeggen: 

hethet sculpturale. Zijn vergelijking tussen de kunst van de modernen en die van de antie-

kenn typeert Hemsterhuis aan het eind van de Lettre sur la sculpture namelijk als die van 

hett schilderachtige tegenover het sculpturale. Dit binaire paar, dat nu als stilistische 

maatstaff  vertrouwd aandoet, werd door Hemsterhuis naar aanleiding van zijn vazen-

experimentt vastgelegd. Via onder anderen August Schlegel, op wie ik later terugkom, 

zouu het in allerlei gedaanten nog een lange weg gaan om uiteindelijk bij Wölffli n 

terechtt te komen.116 Is hier sprake van invloed van Hemsterhuis op Wölfflin ? Dat is 

vergezochtt en in feite niet zo belangrijk.117 Het geeft eerder aan dat Hemsterhuis met 

zijnn fascinatie voor vazen geen zonderling in de geschiedenis van de kunsttheorie is 

geweest.. Terwijl Hemsterhuis hoog gespannen verwachtingen had van zijn onderzoek 

naarr vaasvormen, dienden ze voor Wölffli n vooral als visuele samenvatting van twee 

fundamentelee optische mogelijkheden in de kunst van de Renaissance en de Barok. 

Di tt neemt niet weg dat Hemsterhuis aan het begin heeft gestaan van het denken in 

oppositiess van vormen, de binaire vergelijkingen. 

Watt ook deels gecorrigeerd moet wordeji is Gombrich' bekende opmerking dat er 

sindss Wölfflin s binaire methode altijd twee diaprojectors in de verduisterde college-

1155 Wölfflin , p. 240. Afbeeldingen op respectievelijk p. 241 en p. 242. 
1166 Zie met name Frankls studie over de Gotiek, die het denken in binaire opposities terugvoert op 

Hemsterhuis'' onderscheid tussen het schilderachtige en het sculpturale als aanduidingen voor de domi-
nantee stijl van een gehele periode. Dit oppositionele denken heeft onder meer de Middeleeuwen moge-
lijkk gemaakt. Wat bij Hemsterhuis begon zette zich volgens hem onder meer voort bij de gebroeders 
Schlegel,, Herder, Gilpin, Schiller, Jean Paul, Hegel, Pugjn, Burckhardt, Nietzsche, Wölfflin, Hildebrand, 
FUegll  en Worringer. Met dien verstande dat het wel telkens om andere begrippen gaat, die zich niet-
teminn oppositioneel met elkaar verhouden. Zie onder andere p. 773-775. Over Hemsterhuis m.n. p. 
4355 e.v. Frankl benadrukt dat het bij Hemsterhuis niet om het thema van de aloude paragon? gaat waar-
inn de status van de kunsten vooral centraal staat, maar om een soort van 'aesthetic police regulation: 
QuodQuod licet pictori, non licet sculptori. Likewise the converse!' (p. 437.) 

1177 Wölffli n is niet op zoek naar de bronnen van het schone, maar probeert met zijn formele, binaire begrip-
penn als open/gesloten, eenheid/verscheidenheid, helder/confuus et cetera een alternatief te bieden aan 
dee negentiende-eeuwse kunsthistorische wetenschap, en keert dus in feite terug naar een benadering 
vann voor de evolutionaire, negentiende-eeuwse kunstgeschiedschrijving. Zijn oppositie van het klas-
siekee tegenover het barokke heeft er overigens toe geleid dat de barok als periodeaanduiding een feit 
werd.. Misschien is de overeenkomst tussen Wölfflins binaire vergelijkingen en die van Hemsterhuis 
ookk te verklaren uit hun beider bemoeienis met de beeldhouwkunst. Wölffli n stond onder invloed van 
dee beeldhouwer Von Hildebrand, op wie ik in deel III nog terugkom. Beiden beschouwden, hoe ver-
schillendd hun getoonde vaasvormen op zichzelf ook zijn, de ordeloze vaas als Barok en de andere als 
klassiek.. (Zie voor Hemsterhuis' begrip van barok zijn commentaar op Campill) 
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zaall  staan. Want Hemsterhuis belegde met diverse geïnteresseerden speciale avonden, 
waaropp hij zowel vazen als andere ruimtelijke kunstwerken tegen de achtergrond van 
eenn doek liet plaatsen en met behulp van kaarsen van achteren liet belichten, zodat de 
contourenn van de vormen adequaat met elkaar vergeleken konden worden.I,H Maar 
behalvee deze toevallige analogie met de verduisterde of donkere kamer van Hemsterhuis, 
iss er nog iets wezenlijkers. In de donkere kamer waar hij zijn esthetische vergelijkin-
genn deed, stierf namelijk het zogenoemde camera obscura-model van de menselijke 
geestt dat in de zeventiende en achttiende eeuw dominant was. Want in Hemsterhuis' 
donkeree kamer is er geen sprake meer van alleen passieve reflectie, maar is nu ook de 
menss zelf aanwezig.119 

3.. Idealisering 
Hett probleem waar Hemsterhuis zich na zijn uiteenzetting over de esthetische erva-
ringg mee bezighoudt is de verwerkelijking van het artistieke denkbeeld door de kun-
stenaar.. Hij verschuift zijn aandacht van de receptie naar het scheppingsproces. Hierbij 
komtt de snelheid van perceptie in een ander licht te staan, te weten in dat van de — 
tijdlozee - onmiddellijkheid van het interne denkbeeld. In de volgende passage komt 
ditt tot uitdrukking: 

Nouss voyons done que c'est par la liaison successive des parties de 1'objet que 1'ame acquiert la pre-

mièree idéé distincte de 1'objet; mais ajoutons ici que 1'ame a la faculté de reproduire 1'idée de 1'objet; 

ett cette reproduction, qui vient du cöté de 1'ame, se fait d'une facon toute contraire a celle de la pro-

ductionn de 1'idée du cöté de 1'objet. Celle-ci naït de la succession continueik des parties intégrantes de 

1'objet,, la oü 1'autre se crée a 1'instant sous la forme d'un tout et sans succession de parties: tellement 

quee si je veux réaliser cette idee reproduite par Ie moyen de la peinture, de la sculpture ou de la poé-

sie,, je dois la diviser dans ses parties, lesquelles se doivent succéder ensuite les unes aux autres pour 

représenterr ce total. Il est aisé de voir que cette longue manoeuvre doit bien diminuer la spiendeur de 

1'idée.. (M I: 20-21) 

Mett deze denkbeelden weeft Hemsterhuis de draden van zijn esthetisch weefsel. Het 
denkbeeldd dat we van een extern object noodzakelijkerwijs op successieve wijze heb-
benn gekregen kan door de ziel weer gereproduceerd worden. Er is echter een cruci-
aall  verschil. De reproductie van het denkbeeld is namelijk onmiddellijk aanwezig in ons 
bewustzijn,, wat wil zeggen dat de opeenvolging van de afzonderlijke delen waaruit 
hett was samengesteld hier volledig afwezig is. Wanneer wij een innerüjk denkbeeld 
echterr weer willen veruiterlijken, dat wil zeggen willen nabootsen in de concrete vorm 
vann tekens of woorden, moet het ideële denkbeeld noodzakelijkerwijs opnieuw in 

1188 Zie De wijsgeer der negentiende eeuw, nr. 1, 1845, p. 22. Vgl. Stafford, 1991, p. 377, over de experimen-

tenn met doorschijnend papier. 

1199 Zie Crary, met name p. 25-67. 'But whether it is Berkeley's divine signs of God arrayed on a diap-

hanouss plane, Locke's sensations "imprinted" on a white page, or Leibnitz's elastic screen, the eigh-

teenth-centuryy observer confronts a unified space of order, unmodified by his or her own sensory phy-

siologicall  apparatus, on which the contents of the world can be studied and compared, known in terms 

off  a multitude of relationships. In Rorty's words, "I t is as if the tabula rasa were perpetually under the 

gazee of the unblinking Eye of the Mind... it becomes obvious that the imprinting is of less interest than 

thee observation of the imprint - all the knowing gets done, so to speak, by the eye which observes the 

imprintedd tablet, rather than by the tablet itself.'" (p. 55) 
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delenn opgesplitst worden om hetzelfde geheel zichtbaar of leesbaar te maken.120 Het is 
volgenss hem dan ook vrij gemakkelijk te begrijpen dat zo*n langdurige werkwijze de 
'schittering'' van het idee behoorüjk zal verminderen. Dit neemt echter niet weg dat 
veell  werken van zowel redenaars, dichters, schilders, beeldhouwers als musici, groots 
enn verheven zijn en van goede smaak getuigen. Het zijn gehelen met zo kunstzinnig 
samengesteldee delen dat de ziel ze moeiteloos in een ogenblik met elkaar kan verbin-
den.. (M I: 21) 

Inn een voetnoot licht Hemsterhuis dit toe met voorbeelden uit de klassieke litera-
tuurr (Homerus, Lucanus). Een citaat uit de Ilias, waarin Homerus over strijd der goden 
spreekt,, beantwoordt daarbij volledig aan deze esthetische normen.121 Er is in de klas-
siekee literatuur geen andere strofe die 'embrasse tant de grand objets a la fois', hoewel 
err bij Vergilius en Homerus meer gepolijste verzen te vinden zijn die van een grote-
ree fijngevoeligheid getuigen. Om de beeldende kracht van deze verzen te onderstre-
penn trekt hij een vergelijking met de schilderkunst: 'Ce sont des miniatures de la 
Rosalbe,, placées auprès du demier jugement de Michel-Ange.'122 In één kort zinnetje 
plaatstt hij de kleinst mogelijke schilderkunstige voorstelling naast dat van de grootst 
mogelijkee schilderkunstige voorstelling van na de Middeleeuwen. Waar Rosalba in 
haarr miniaturen bijzonder weinig ruimte nodig heeft om veel ideeën op te roepen, 
fungeertt het Laatste Oordeel van Michelangelo als het toonbeeld van de uitgesponnen 
schildering.. De microscopische kracht van de Italiaanse kunstenares wordt dus op één 
lij nn gesteld met of zelfs hoger gewaardeerd dan de kosmologische uitgebreidheid van 
haarr collega. Het werk van Michelangelo heeft Hemsterhuis overigens nooit in het 
echtt gezien, maar van de beroemde Rosalba bezat hij op zijn minst één beschilderde 
snuifdoos.123 3 

Dee geslaagde verwerkelijking van artistieke ideeën is dus niet onmogelijk en de wer-
kingg ervan behoudt, zo lijk t hij tegelijk te suggereren, wel degelijk de schittering van 
hett oorspronkelijke idee. In een gedachte-experiment werkt hij dit nog verder uit. Hij 
probeertt zich voor te stellen hoe Rafaël een Venus zou schilderen. Deze passage is 
voorall  ook interessant door de subtiele toespeüng op het overbekende verhaal van de 
klassiekee schilder Zeuxis, die voor de Venus die hij wilde schilderen de mooiste lichaams-
delenn van de mooiste vrouwen van de stad uitzocht en met elkaar combineerde: 

Passonss maintenant a la representation de 1'idée concue, et supposons que Raphael veuille peindre une 

Vénus.. Il est évident que la Vénus née de la tête de Raphael sera bien digne de ses autels de Paphos et 

dee Gnide; mais avant que Ie peintre soit parvenu a la moitié de son ouvrage, la vingtième Vénus lui 

1200 Vgl. Aarsleffover Condillac, Diderot en Maupertuis, p. 157. 

1211 Hemsterhuis geeft van het Griekse citaat de volgende Franse vertaling: 'L'enfer s'émeut au bruit de 

Neptunee en furie,/ Pluton sort de son tröne, il palit, il s'écrie;/ Il a peur que ce dieu, dans eet aflreux 

séjour,// D'un coup de son trident ne fasse entrer Ie jour;/ Et par Ie centre ouvert de la terre ébranlée/ 

nee fasse voir du Styx la rive désolée,/ Ne découvre aux vivans eet empire odieux,/ Abhorré des mor-

tels,, et craint même des dieux.' (M I, p, 21) Longjnus gebruikt hetzelfde voorbeeld ook in zijn geschrift 

overr het verhevene, c. 9, § 6. In Hemsterhuis' hoofdtekst is Longinus' naam verdwenen, terwijl hij 

hemm in het manuscript nog wel noemt. 

1222 Rosa Alba Camera (1675-1757), genoemd Rosalba, was beroemd om haar miniatuur pasteltekenin-

gen. . 

1233 [30-12-79] [130 Kaps.19] 
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auraa déja passé par 1'imagination. Je fais mal peut-être en prenant ici pour exemple eet illustre génie de 

lala peinture, puisqu'il ne me paroït pas impossible qu'on puisse conserver une grande idéé assez long-

tempss dans toutes ses parries et dans toute sa majesté pour en crayonner Ie contour; mais du moins est-

ill  vrai que chez Ie peintre ordinaire, la tête, les bras, les jambes de la Vénus appartiendront a autant de 

Vénuss différentes. (M I: 26) 

Hett probleem dat hij hier aan de orde stelt is dat het bijzonder moeilijk is om een 
bedachtt idee lang genoeg in al zijn onderdelen en grootsheid te bewaren om er de 
contourr van te schetsen. De Venus van een gewone schilder zal als gevolg van de vluch-
tigheidd van zijn verbeelding en de traagheid van de verwerkelijking op het doek bestaan 
uitt allerlei lichaamsdelen die van evenzo vele Venussen afkomstig zijn. Rafaël daaren-
tegenn ziet hij wel in staat om zijn oorspronkelijke denkbeeld vast te houden. 

Ui tt het voorafgaande komt het idealistische karakter van Hemsterhuis' kunsttheorie 
heell  duidelijk naar voren. De kunstenaar moet proberen de schittering van het ideële 
denkbeeldd te benaderen dat in zijn onmiddellijkheid in zijn geest aanwezig is. Vervolgens 
laatt Hemsterhuis zien welke stappen nodig zijn voor de realisatie hiervan. 

Inn de eerste plaats veronderstelt hij dat Rafaël een Venus in zijn hoofd zou ont-
werpenn die waardig zou zijn aan de beelden van Pafos en van Knidos, en in de twee-
dee plaats benadrukt hij het schetsen van de contour van het artistieke idee. Aan genoem-
dee Venusbeelden werd in de Oudheid een zinneprikkelende werking toegekend,124 

eenn associatie die we bij Hemsterhuis in deze passage niet tegenkomen, waar hij spreekt 
overr een groots idee. Uit opmerkingen in een van zijn brieven twintig jaar na het 
schrijvenn van zijn manuscript kunnen we ook expliciet lezen dat hij deze beelden niet 
zoo zag. Het is van belang om hierbij stil te staan omdat hier een aspect van zijn esthe-
ticaa wordt blootgelegd, dat van grote betekenis zal blijken te zijn. Het is namelijk teke-
nendd hoe Hemsterhuis op een verwijzing van Diotima naar de Venus de' Medici ingaat, 
diee hij juist wel zo'n werking toeschreef: 

Nouss sommes parfaitement d'accord ... car je Vous jure que depuis 1'instant que les puissances celestes 

ontt daigné révéler a moi indigne la vraie source du beau, j 'ai envisage cette Venus comme une joli e 

garcee peu faite pour les honneurs du Hector, ayant servie a décorer Ie vestibule de quelque belle a 

Corinthe,, mais jamais a être 1'objet de quelque autel ou Socrate, Platon ou Agathon auroient daigné 

dépenserr leur encens. 

Dee boodschap is duidelijk: de Venus de' Medici is niets anders dan een vrolijke hoer die 

dee voorhof van een Corinthische schone sierde. Van enige waardigheid is er bij haar 

duss geen sprake. Hierna verwijst hij naar de opmerkelijke reacties van jonge mensen 

opp beelden van zowel vrouwen als mannen: 
Ill  est tres curieux Ma Diotime que des jeunes gens vigoureux & ayant du vrai tact en tout genre après 

1244 In Pafos op Cyprus stond een beroemde tempel van Afrodite. Volgens de mythe werd zij daar gebo-

renn uit het schuim van de zee en zette zij ook daar voet aan land, na eerst nog het eiland Kythera te 

hebbenn aangedaan. Pygmalion werkte op ditzelfde eiland en bracht hier met Venus' hulp zijn ideale 

vrouwenbeeldd tot leven. Vgl. Ovidius, X 243 e.v. De Venus van Knidos, waar hij ook op zinspeelt, is 

hett beroemde beeld van Praxiteles dat eindeloos gekopieerd is. Het originele beeld was zo succesvol, 

dat,, zoals Boardman opmerkte, ' [in later times] the marble was exhibited under peep-show conditions 

andd was the object of indecent assault.' (Boardman, J., Greek Art, London 1973(rfv)p. 134 e.v.). 
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avoirr bien vu la Vestale, 1'Apollon, lc Diomede ou Gladiatore, le Meleagre & cette Venus avoueront 

touss avoir été extrêmement affectés de ces objets & même jusqu'i un ébranlement total de leur physique. 

lee mouvement de leur sang rut accéléré, leur cceur a palpité &c. &c. tout cela est vrai, mais j e suis presque 

aussii  certain que de mon existence que dans leurs affections causées par le dernier de ces objets, il a 

manquéé une chose tres essentielle qui a accompagnée toutes leurs autres affections, savoir, cette peau 

dee poule sacrée qui a une relation tout a fait singuliere avec 1'organe moral. 

All  deze jonge mensen waren met andere woorden volledig overdonderd bij het zien 

vann deze beelden, zelfs hun lichamen waren volledig in een staat van opwinding.125 Al 

hunn 'affecties' werden echter ook begeleid door een 'heilig, moreel kippenvel'. Alleen 

bijj  de Venus de' Medici ontbrak dit in zijn ogen volledig. Hij kende, zo gaat hij verder: 
dess Venus, des Leda & c. aussi nues que la Venus de Medicis & groupées d'une facon incomparable-

mentt plus piquante qui exécutées également bien feront naitre cette peau précieuse dont j e parle aussi 

complètementt que la Diomede ou 1'Apollon. 

Aann de naaktheid of pikante compositie lag het dus niet, maar aan iets anders: 
danss tous les cas ou le physique parle seul ou le plus haut la peau de poule ne sauroit se manifester, mais 

quittonss ce sujet Ma Chère Diotime car je serois long ayant beaucoup médité cette matière. Je suis faché 

souventt que le petit nombre de personnes faites pour comprendre cette partie si delicate de la Psychologie 

m'empêchee de mettre en ordre tout ce que je m'imagine d'en savoir. Enfin concluons ensemble que 

rattitudee de cette Venus tant célébrée est la moins adroite & la plus béte qu'il soit possible de projeter 

&&  qu'ainsi elle ne doit toute sa gloire qu'a la prodigieuse vérité & a la beauté de son execution, elle sait 

parierr grossièrement au corps mais ne sauroit dire aucun mot a 1'Ame.126 

Dee Venus de' Medici roept dus vrijwel uitsluitend zo sterke fysieke gevoelens op dat het 
morelee kippenvel geen enkele kans krijgt. Zij spreekt dus alleen tot het lichaam en niet 
tott de ziel. Zijn veroordeling van juist dit beroemde beeld is vrij opmerkelijk. Dit geldt 

ookk voor een ander beroemd beeld, de Laocoön, die hij zoals we nog zullen zien om 
heell  andere redenen van zijn sokkel zal duwen. 

Dee Venus die Rafaël zich in zijn hoofd zou voorstellen is dus een godin die niet 
uitsluitendd lichamelijk aantrekkelijk is, maar juist het morele gevoel aanspreekt. Voor 
eenn echte ervaring van schoonheid moet het morele gevoel aangesproken worden, iets 
waarr de Venus de' Medici niet toe in staat is omdat zij alleen bekoort door de 'waarheid 
enn schoonheid van haar uitvoering.' 

Wanneerr we het in dit verband over Rafaël hebben kunnen we niet voorbijgaan aan 
dienss beroemde brief aan Castiglione, waarin hij beschrijft hoe hij een mooie vrouw 
zouu schilderen. Volgens Rafaël gaat men daarbij als volgt te werk: 

1255 Vergelijk bijvooibeeld Ludovico Dolce's commentaar op Michelangelo's kunst, in Lee, p. 232: 'Already 

inn 1557 Dolce, speaking through the mouth of Aretino who some ten years before in his brilliantly 

abusivee letter had told Michelangelo that his art belonged in a brothel rather than in the Sistine, decla-

ress that in the chapel of God's earthly representative the nakedness of sacred personages is intolerable, 

andd that improper pictures, far more than improper books ... should be placed upon the Index.' (p. 

232).. Bij Hemsterhuis lijk t het eerder zo dat deze Venus uit het heilige rijk van het schone, c.q. kunst 

verwijderdd dient te worden. Voor de reacties van Engelse liefhebbers en hun beschrijvingen van het 

beeld,, zie Barrell, p. 101-131. Barrell onderzoekt dit Venusbeeld vooral met betrekking tot de publie-

kee deugd en haar onweerstaanbare seksuele aantrekkingskracht en de spanning die dit opleverde. 

1266 [26-12-85] [Bd.8]; vgl. Busch, 1993, p. 127 e.v.; vgl. ook Hale, p. 37-58. 
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ee Ie dico, che per dipingere una bella, mi bisogneria veder piu belle, con questa condizione che V.S. si 

trovassee meco a far scelta del meglio. Ma essendo carestia, e de' buoni giudicij, e di belle donne, io mi 

servoo di certa idea, che mi viene nella mente. Se questa ha in se alcuna eccellenza d'arte, io non so: ben 

m'affaticoo di haverla.127 

Dee bestanddelen van Rafaëls idee zijn afkomstig uit de ervaring. De herkomst van het 
ideee is hem echter onbekend want 'dat komt hem in de geest'. Beide opmerkingen 
liggenn min of meer in de lij n van Hemsterhuis' denken en kwamen ongetwijfeld ook 
bijj  hem in de geest op. Maar er zijn belangrijke verschillen. Want waar Rafael spreekt 
overr de noodzaak tot het zien van de mooiste vrouwen om de delen van zijn artistie-
kee idee te vormen, bespreekt Hemsterhuis de fase daarna waarin de gemiddelde schil-
derr een in oorsprong volkomen denkbeeld door de verbeelding uiteen laat vallen in 
verschillendee Venussen. Bij Hemsterhuis gaat het dus meer om de psychologie van de 
artistiekee praktijk. Hierdoor plaatst Hemsterhuis ook de 'electio' van Zeuxis in een 
psychologischh verband. De 'electieve' Zeuxis-mythe wordt hier immers omgekeerd: 
dee Venussen gaan niet vooraf, maar ontstaan achteraf. De eclectische Venus van de 
gemiddeldee schilder is niet het gevolg van een keuze gemaakt in de werkelijkheid, 
maarr is een gevolg van de moeilijkheid om een oorspronkelijk denkbeeld in zijn geheel 
intactt te houden. Dat Rafaël wel in staat zou zijn om dit te doen, komt in het hoofd-
stukk over de schets nog ter sprake waar dit aspect op nog indringender wijze aan de 
ordee wordt gesteld. 

Rafaëll  noemt de bron van zijn denkbeeld dus niet en ook Hemsterhuis laat dat hier 
achterwege.. In zijn Alexis blijkt pas waar het artistieke denkbeeld vandaan komt, name-
lij kk uit het enthousiasme: 

Maiss si nous considerans cette faculté en nous-mêmes, dans ces heureux moments d'enthousiasme, oü 

nouss arrachons au sein de la nature quelqu' étincelle du vrai ou du beau, nous trouverons que ce que 

nouss y mettons de notre part, est peu de chose. ... 1'intellect ... contemple ce que 1'imagination plus 

compactee et plus dense lui présente dans ces instants, et il 1'imite fidèlement dans ses expressions. (M II : 

185-186) ) 

Dee oorsprong van de artistieke ideeën is verder goddelijk van aard, omdat zij ons in 
feitee overvallen en wij er nauwelijks iets aan bijdragen. Het genie staat dan ook in 
directt contact met de godheid. Vandaar dat Rafaël, het 'illustere genie van de schil-
derkunst'' - in het manuscript staat oorspronkelijk de 'illustere god van de schilder-
kunst'' — het niveau bereikte van de Griekse kunstenaars. 

Omdatt niet iedereen een Rafaël is komt Hemsterhuis in het vervolg op deze passages 

mett een weliswaar eigenaardig, maar voor zijn kunsttheorie wel heel kenmerkend en 

praktischh uitvoerbaar voorstel, namelijk geblinddoekt tekenen: 

Jee voudrois qu'on apprit aux jeunes gens a dessiner les yeux bandés: ce seroit Ie meilleur moyen, je 

crois,, pour avoir des compositions excellences; car il est tellement vrai que 1'ceil fait plus de mal que de 

bienn dans les premières esquisses, qu'on voit la plupart des peintres effacer ou ajouter éternellement a 

leurss brouillons, ce qu'ils ne feroient pas s'ils avoient représenté leur première idee bien concue. La pre-

1277 Dolce, p. 226-28. 
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mièree idéé distincte et bien concue d'un homme de génie, qui est rempli du sujet qu'il veut traiter, est 

nonn seulement bonne, mais déja bien au-dessus de 1'expression. (M I: 26) 

Ookk al vormt het oog het fundament van onze kennis, het moet bij de vorming van 
dee contour tijdelijk buiten werking gesteld worden. Het doet dan namelijk meer kwaad 
dann goed. Behalve in deze artistieke context werkt Hemsterhuis dit idee later in zijn 
brievenn ook uit met betrekking tot de opvoeding, waarbij nog een ander element naar 
vorenn komt, namelijk dat een jong mens gestimuleerd moet worden om anderen niet 
naa te apen: 

Lorsqu'ill  [een jong iemand] saura un peu dessiner, je lui apprendrai a dessiner les yeux bandés, pour 

établirr une correspondance immediate entre son Ame & les Parties agissants de son corps, sans que ses 

yeuxx s'en mêlent. Je ne fais pas cela seulement pour qu'il dessine d'une grande maniere avec Ie temps, 

maiss aussi pourqu' il ait de l'harmonie dans son tout: qu'il gesticule d'une facon naturelle & analogue 

aa sa pensee, sans avoir appris par les yeux a imiter les gestes d'autrui.'2" 

Hett oog mag zich hier niet mengen in het eerste contact tussen het papier en de ziel, 
enn ook niet in de uitdrukking van zijn gebaren. Het lichaam moet de ziel precies vol-
gen,, er moet een duidelijke harmonie zijn tussen innerlijk en uiterlijk. Zijn gebaren 
moett precies zijn eigen gedachte volgen, en niet die van anderen. Hoe belangrijk dit 
laatstee aspect voor Hemsterhuis' visie op de beeldhouwkunst is zullen we in deel II 
nogg zien. De hand - want daar gaat het bij het tekenen vooral om - moet in staat zijn 
hett innerlijk idee meteen na te volgen. Een aantal dagen later doet hij ook zelfs het 
voorstell  om de blinddoek te gebruiken bij het schrijven: 

j 'aii  pensé a une chose qui Vous paroïtra un peu plus essentielle après en avoir ri & ensuite après y avoir 

réfléchiee sans rire; j e veux lui apprendre lorsque Ie mécanisme d'écrire lui sera bien familier a écrire les 

yeuxx bandés ou fermés. ...Pensez que provisionellement il ne s'agjt que d'écrire d'une facon lisible pour 

soi,, & lorsqu'on compose. ... les expressions en seront beaucoup plus vierges & plus natives & la pensee pure 

serasera exactement sur Ie papier..?** 

Ui tt de brief blijk t verder dat hij dit ook in praktijk gebracht heeft, maar dat hij nog 
zintt op methodes om de hand te begeleiden op het papier. Daartoe construeerde hij 
eenn soort latjes, zoals in de bijgevoegde tekening te zien is. (afb.9) Hiermee maakte hij 
hett kader van de tekst letterlijk voelbaar. Ook bedacht hij manieren om zonder gevaar 
dee pen in de inkt te dopen, iets wat hij later vermeed door krij t te gebruiken omdat 
dee tekst niet ook voor anderen leesbaar hoefde te zijn.130 

Dee zojuist besproken teken- en schrijfmethodes hebben iets paradoxaals. Het verui-
terlijkenn van de eerste zichtbare tekenen van een aanvankelijk onzichtbaar idee in het 
hoofdd van de kunstenaar of schrijver moet in alle donkerte gebeuren. All e concentratie 
moett erop gericht zijn om het idee ongeschonden via het lichaam te verwerkelijken. 
Zoo behoudt het idee zijn ideële contour ook in de realiteit. De ogen kunnen in dit 
stadiumm alleen maar schade berokkenen. Door op deze wijze te tekenen wordt boven-
dienn bevorderd dat jonge mensen leren om alleen die gebaren te maken die recht-

1288 [19-01-84] [Bd.7] 

1299 [23-01-84] [Bd.7] Cursief niet in origineel. 

1300 [02-02-84] [Bd.7] 
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streekss voortvloeien uit henzelf en niet het product zijn van nabootsing van anderen. 
Ditt laatste heeft rechtstreeks te maken met Hemsterhuis' visie op de kunstmatig gewor-
denn maatschappij waarin de taal en ook het gebaar geen betrouwbare uitdrukking meer 
zijn.. Dit komt in deel II nog uitgebreid ter sprake. 

Di tt probleem is niet bepaald nieuw, maar behoort tot de traditie van de klassieke 
theorieënn die altijd de inhoud boven het visuele gesteld hebben. Hemsterhuis' eigen 
uitspraakk in het citaat uit de Lettre sur la sculpture, namelijk dat een goed bedacht idee 
zelfss te prefereren is boven de uitdrukking van het idee, sluit hier direct op aan. Gerard 
dee Lairesse, Hemsterhuis' belangrijkste directe voorganger in de classicistische kunst-
theoriee in Nederland, worstelde met hetzelfde probleem. In het tweede hoofdstuk van 
zijnn invloedrijke Groot Schildeéoek uit 1707, getiteld Wat in een Schilder tot het Ordineeren 

vanvan zijn gedachten vereist wordt, stelt Lairesse de volgende eisen voor een kunstenaar op: 
1.. 'een goed en vast geheugen te hebben, om het geen hy verbeelden wil , wel te over-
weegenn en in gedachten te houden' en 2. [er is] 'een vlugge hand vereist, om het geen 
onzee snelle gedachten bevat hebben, aanstonds op het papier te stellen, eer zy uit het 
geheugenn raaken.'131 Lairesse, die overigens zelf blind was toen hij deze gedachten op 
lietliet schrijven, gaat echter niet zover als Hemsterhuis. Hij wijst niet op het blinde teke-
nen,, maar op een training van het geheugen en het hebben van een vlugge hand. 

Bijj  Hemsterhuis wordt de uiterste consequentie van het classicistische denken a la 
Lairessee zichtbaar in de 'duistere' praktijk van zijn tekenmethode. We moeten de ogen 
sluitenn juist op het moment dat het artistieke idee de ziel via de hand verlaat. Pas daar-
naa kunnen we ze weer opendoen om de schittering van het oorspronkelijke idee 
opnieuww te verinnerlijken. De snelheid van het zien en die van de verwerkelijking 
zonderr het zien blijken complementair. De maximalisering van de werking van het 
minimalee zien volgt logisch uit zijn these van schoonheid. Met deze gedachten zijn 
wee ongemerkt in de periode van het neoclassicisme aanbeland, dat volledig in het teken 
stondd van de minimale zichtbaarheid of visuele reductie tout court. 

Hoewell  het mij niet bekend is of in de artistieke praktijk geblinddoekt getekend of 
geschrevenn werd, m is de gedachte in ieder geval één moment in de kunstgeschiede-
niss zeer actueel, namelijk tijdens het Surrealisme. In de 'écriture automatique' werd 
hett bewustzijn opzij gezet om de verlangens en impulsen van het onderbewuste te ont-
hullen.. Bij Hemsterhuis stond het gebÜnddoekt tekenen of schrijven echter ten dien-
stee van de pure gedachte en van de maagdelijke en oorspronkelijk expressie. Een wereld 
vann verschil, maar in beide gevallen werden de ogen gesloten teneinde de geest van 
hett lichaam te onderscheiden, om ze weer te openen voor iets wat we nog nooit eer-
derr hadden gezien. 

4.. Afkeer 
Naa de esthetische proefneming met de vazen en de denkbeeldige proef met een door 
Rafaëll  te schilderen Venus beschrijft Hemsterhuis nog één experiment in de Lettre sur 

1311 Lairesse, p. 43-44. 

1322 Hemsterhuis' methode werd wel met succes gebruikt door een kennis die door ziekte tijdelijk blind 

was.. [02-02-84] [Bd.7] 
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lala sculpture, dat de schaduw van de artistieke verwerkelijking - het volmaakte kunst-
werkk - zichtbaar moet maken en daarmee tegelijk als bewijs moet dienen dat de schoon-
heidd geen zaak van de natuur is maar van de mens. Dit verloopt als volgt. Men stelt 
aann de ene kant een zo lelijk mogelijke beeldengroep of vaas op en aan de andere kant 
vergelijkbaree objecten die beschikken over alle principes van schoonheid. Wanneer 
menn hen vervolgens dagelijks, gedurende meerdere uren achter elkaar, van alle kan-
tenn observeert, zal men het volgende gewaarworden: 

Lee premier effet de cette pénible experience sera Ie dégoüc, mais lorsqu'on voudra de nouveau com-

parerr ces deux objets, on sera étonné de voir que la sensibilité de leurs degrés de beauté sera diminuée 

extrêmement,, et paroicra même avoir change de nature: on se trouvera en quelque facon, indécis sur 

lee choix a faire entre ces deux objets, qui pourtant en effet différent totalement 1'un de 1'autre. 

Ditt experiment leidt dus niet alleen tot een gevoel van afkeer, maar ook tot het inzicht 
datt hun respectievelijke graden van schoonheid sterk verminderd zijn en zelfs van aard 
veranderdd zijn. Men zal dan ook nauwelijks meer een keuze tussen beide kunnen 
maken,, hoewel de objecten in feite totaal verschillen. De reden voor het 'geblokkeerde' 
oordeell  is dat het oog gedurende het experiment dusdanig geoefend raakt in het wan-
delenn langs de contouren van de slecht gecomponeerde groep dat de tijd die daarbij 
nodigg is bijna gelijk wordt aan de tijd die nodig is om van het mooie object een dui-
delijkk idee te verkrijgen. Andersom gebeurt het tegenovergestelde. Doordat het oog 
hett mooie object zo vaak langsloopt ontdekt het 'des coins et des recoins sur lesquels 
ill  avoit glissé avec facilité au premier aspect, et qui maintenant le font heurter dans sa 
marche.'' Een dergelijk experiment kan in alle kunsten gedaan worden. 

Hemsterhuiss besluit deze passage met de constatering dat de natuur ons geleerd heeft 
omm de dingen te leren kennen en dat de gewoonte ons geleerd heeft om ze te kunnen 
onderscheiden.. Het idee van de schoonheid van de dingen is echter louter een nood-
zakelijkk gevolg van de 'singuliere propriété de 1'ame que je viens de démontrer.' Iets 

inn onze ziel heeft een afkeer van alles wat met opeenvolging of duur te maken heeft.133 

Ditt experiment maakt duidelijk dat Hemsterhuis de ervaring van schoonheid geheel 
vann het object naar het subject heeft verschoven. De schoonheid heeft geen enkele 
realiteitt in zichzelf maar berust volledig op een subjectief verlangen in de mens, want 
alss de schoonheid wel enige realiteitswaarde had gehad, dan zou een mooi kunstwerk 
nooitt walging kunnen oproepen. Waar het eerste experiment dus de snelle ervaring 
vann een object centraal stelt en koppelt aan het gevoel van schoonheid, wordt in het 
tweedee geval de empirische tijd doelbewust opgerekt om de waarde van die ervaring te 
toetsen.. Hemsterhuis laat dus in feite zien dat de schoonheid geen werkelijkheid bui-
tenn de geest heeft. 

Dezee gedachte leidt ertoe dat hij in de Lettre sur les désirs het verlangen naar schoon-
heidd als een verlangen naar materiële zaken ziet en onderaan de ladder van de mense-
lijk ee verlangens plaatst. Want zoals uit dit geschrift ook blijkt zijn alle mogelijke uitin-
genn van verlangen gebaseerd op één grondverlangen, dat hierin bestaat dat de mens er 
voortdurendd naar streeft om zich te verenigen met een door hem begeerd object. Het 

1333 M I: 31-32. 
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gevoell  van afkeer dat ontstaat bij voortdurende contemplatie van zelfs een mooi kunst-
werk,, komt uiteindelijk voort uit de frustratie dat een 'eeuwige' vereniging met het 
kunstwerkk niet mogelijk is. Het experiment met kunstwerken maakt deze eigenschap 
vann de ziel echter wel op een zeer duidelijke manier zichtbaar. Het kunstwerk fun-
geertt in beide gevallen als toegang tot de essentiële werking van de menselijke geest. 
Hett maakt de betekenis van de empirische tijd en het verlangen naar de eeuwigheid 
waarinn de tijd verblijft direct voelbaar. Het is het medium bij uitstek om wat Hemsterhuis 
elderss op een zeer treffende manier heeft omschreven, de dualiteit van de mens zicht-
baarr te maken: 'C'est de cette maniere d'etre amphibie de 1'homme par laquelle il nage 
danss la durée & rampe dans Ie Temps...I34 

1344 [29-04-88] [Bd.10] 
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III . . 
Dee uitvoering 

1.. De schets 
Inn de bespreking van de verwerkelijking van het artistieke idee besteedt Hemsterhuis 
ookk aandacht aan de kracht van de getekende schets. Hoewel hij zelf zijn ideeën hier-
overr typeert als een zijdelingse opmerking, komt hierin niettemin een diematiek tevoor-
schijnn die cruciaal is voor een begrip van zijn theorie.135 De schets houdt meer dan het 
voltooidee kunstwerk de goddelijke levendigheid van het artistieke denkbeeld vast en 
bovendienn betrekt zij de beschouwer op actieve wijze bij het idee. Een opmerking in 
eenn brief aan Cornelis Ploos van Amstel is daarvoor heel illustratief: 'Indien ik tien 
Heiligee Famüien van Raphael bezat, gelyk aan die te Dusseldorp, gaf ik ze gaarne alle 
voorr UWEd's Tekening, in roodaard, met het zittend Vrouwtje."36 Zelfs na aftrek van 
dee retorische overdrijving spreekt hieruit heel duidelijk een grote waardering voor de 
tekening. . 

Dee gedachte dat de schets een actieve rol van de beschouwer vooronderstelt, treffen 
wee vaker aan in Hemsterhuis' brieven. In één daarvan probeert hij te laten zien waar-
opp de superioriteit van de Italiaanse schilderkunst ten opzichte van de Hollandse geba-
seerdd is. Dit standpunt was overigens vrij algemeen, maar meestal werden de 'hogere' 
onderwerpenn van de Italianen of hun meesterschap in een van de onderdelen van de 
kunstt (clair-obscur, tekening, koloriet etc.) als argumenten gebruikt. Bij Hemsterhuis 
daarentegenn zien we een andere verklaring die samenhangt met het grote formaat van 
veell  Italiaanse werken en het gevolg hiervan voor de waarneming door de beschou-
wer.. Zijn verklaring wijkt af van wat hij in de Lettre sur la sculpture beweerde, name-
lij kk dat voltooide kunstwerken minder de goddelijke activiteit bewaard hebben. Hij 
beschrijftt zijn idee als volgt: 

C'estt que Ie grand tableau [het Italiaanse] par sa grande distance devient esquisse, & Vous force a créer 

unn total dans Vous même, tandis que Ie Hollandois Vous force a ne voir que ce qu'il a fait & admira-

1355 'Je dois faire ici une remarque en passant, c'est que ce sont les premières esquisses qui plaisent Ie plus a 

l 'hommee de génie et au vrai connoisseur; et cela par deux raisons différentes: premièrement, parce 

qu'elless tiennent beaucoup plus de cette divine vivacité de la première idéé con^ue, que les ouvrages 

finisfinis et qui ont coöté beaucoup de temps; mais, en second lieu, et principalement, parce qu'elles met-

tentt en mouvement la faculté poétique et reproductive de 1'ame, qui a 1'instant, finit et achève ce qui 

n'étoitt qu'ébauché en effet...' (M I: 26-27) 

1366 Hemsterhuis, 'Oordeelkundige aanmerkingen', p, 481-82. De tekening is nu in het bezit van het 

Metropolitann Museum of An, New York (Rogers Fund; 64.67). Zie ook [21-07-86] [Bd.9], waarin 

hijj  Ploos had gevraagd om deze tekening ook te reproduceren met behulp van zijn chemische repro-

ducriemethode:: 'J'ai essayé en vain a lui faire travailler a copier radmirable Madonna assise avec 1'enfant 

devantt elle, dessein de Raphael qu'il possède & qui est célèbre depuis Raphael. Ce dessein est presque 

aa simple contour en crayon rouge & de la grandeur de cette page. j'aimerois dix fois mieux ce dessein 

quee la Sainte Familie de Raphael qui se trouve a Dusseldorp. Les Italiens & les Francois en ont donné 

dess estampes qui sont tous fort rares.' Over Ploos' reproductiemethode, zie Laurentius, p. 112-131. 
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blementt fait; sans Vous permettre de créer. L'Hollandois par sa vérité Vous subjugue, Vous rend esda-

ue,ue, & purement passif, tandis que 1'Itatien Vous rend libre, actij, & créateur.'^ 

Slaafsheidd en passiviteit plaatst hij hier dus tegenover vrijheid, activiteit en creativiteit. 
Ditt zijn allemaal categorieën die niet op de kunstenaar slaan, maar op de beschouwer. 
Hett argument in de Lettre sur la sculpture wordt hier dus uitgebreid met een fysiek/optisch 
aspect.. Door de fysieke afstand die nodig is om de Italiaanse schilderijen te bekijken, 
gaann zij als schets werken en wordt de beschouwer gedwongen om het totaal in zich-
zelff  te herscheppen. In de Lettre sur la sculpture verwijst Hemsterhuis ook naar Leonardo, 
diee volgens hem ongeveer hetzelfde bedoelde toen hij als wens uitsprak 'que les pein-
tress fissent attention aux parois et aux murs qui se trouvent tachetés au hasard, et dont 
less taches irrégulières font naitre souvent dans la pensee des paysages de la plus riche 
ordonnances.'1388 Hier zijn het dus toevallig bestaande vlekken die aanleiding geven tot 
landschappelijkee voorstellingen. 

Inn zijn bespreking van de 'visuele' schets verwijst Hemsterhuis ook naar andere kun-
sten,, in het bijzonder de retorica en de dichtkunst, waar dit middel een rol speelt. Maar 
omdatt deze kunsten gebruik maken van tekens en woorden werken zij uitsluitend op 
hett reproductieve vermogen van de ziel en produceren zij 'des effets beaucoup plus 
considerabless que ne sauroient Ie faire la peinture ou la sculpture, même dans leur plus 
grandee perfection.' Een rake opmerking van een groot redenaar of dichter laat het hart 
snellerr kloppen, doet ons verbleken, schokt ons en brengt ons hele gestel aan het wan-
kelen.. Dit zal ons nooit, zo benadrukt hij, overkomen bij het zien van een schilderij 
off  van het mooiste beeld. Om de schetsmatige kracht van het woord te onderstrepen, 
verwijstt hij naar een beroemde strofe van Vergilius: 

j ee vous rappelle Ie quos ego... de Virgile, qui peint beaucoup mieux la vehemence de la menace de 

Neptunee que tout ce que Virgil e auroit pu dire de plus énergique.'*' 

Maarr ook het grootste deel van het verhevene in de redevoeringen van Cicero, zo 
luidtt een ander voorbeeld, is geschetst. Voorts verwijst Hemsterhuis naar het toneel, 
waaroverr hij de volgende paradoxale uitspraak doet die nauw aansluit bij de minima-
lee zichtbaarheid van geschetste voorstelling: 

Combienn de pieces dramatiques ou un silence éloquent dit plus que des beaux vers! 

Hierr wordt het hoorbare uitgeschakeld of alleen gesuggereerd. De stilte dient hier als 
uiterstt effectief middel om het afwezige in al zijn hevigheid present te stellen. Ten slot-
tee noemt hij de militaire redevoeringen die, hoewel ze maar uit weinig woorden bestaan 
enn vaak ogenschijnlijk betekenisloos zijn, 

ontt fait naitre et coexister des idees assez fortes pour mener aux victoires les plus périlleuses! 

1377 [27-12-84] [Bd.7] Cursief niet in origineel. 

1388 Hemsterhuis refereert hier aan Da Vinci's Trattato detla pittura. Zie Treatise on painting by Leonardo da 

VinciVinci (ed. Ph. Mc Mahon), II , Princeton 1956, fol. 35 e.v.: 'E questa è si tu riguarderai in alcuni muri 

imbrattatii  di varie macchie, o pietre di vari misti. Se arai a invenzionare qual che sito, potrai li vedere 

similitudinii  di diversi paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure grandi, valli, e colli...'. Da 

Vincii  prefereerde de schilderkunst boven de beeldhouwkunst (de Paragonestrijd). 

1399 M I: 28. Het 'quos ego' is een citaat afkomstig uit een scène in de Aene'is van Vergilius waarin Neptunus 

booss de stormen terechtwijst, die hun koning Aeolus heeft losgelaten op Aeneas en zijn kameraden. 

Vri jj  vertaald betekent het citaat: 'Ik zal ze eens...' 
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Niett alleen in de beeldende kunsten, noch alleen in de dichtkunst, maar zelfs in de 

militairee context is de schets dus een machtig retorisch wapen. 

Kortt samengevat: Hemsterhuis' ziet de schets als een 'non-finito*.140 Door haar onaffe 

staatt kan zij op een zeer effectieve manier met minimale middelen het geheel van het 
denkbeeldd overbrengen in het hoofd van de beschouwer, doordat de beschouwer zelf 
geprikkeldd wordt — of liever gedwongen — de schets van het geheel te voltooien. De 
schetss roept in de beschouwer activiteit en creativiteit op; hij blijf t niet als passieve 
reflectorr aan de zijlij n staan zoals bij de Hollandse kunst, maar wordt onderdeel van 
hett scheppingsproces zelf. De door Hemsterhuis desondanks zeer gewaardeerde 
Hollandsee schilderkunst verschaft die vrijheid niet, omdat er niets meer aan toe te voe-
genn valt: er valt alleen maar te zien wat er is gemaakt. Het creatieve moment voor de 
beschouwerr blijf t hier uit, de blik stuit in feite op de schilderkunstige volmaakdieid en 
blijf tt daarin gevangen. De Italiaanse schilderijen krijgen door hun meestal grote for-
maatt daarentegen de kracht van de schets en verlenen de ziel van de beschouwer vrij -
heid.. Ondanks deze vrijheid blijf t de schets wel onder het dictaat van het geheel staan.141 

Dee schets is voor Hemsterhuis dus een artistieke uiting van de door hem in zijn 
schoonheidsdefinitiee verwoorde wens naar zo veel mogelijk ideeën in zo kort moge-
lijk ee tijd. Door haar minimale weergave kan zij een maximale uitwerking teweeg-
brengenn bij de beschouwer. De beschouwer hoeft het verbeelde idee niet eerst uitge-
breidd te 'lezen', maar wordt door de schets vrijwel meteen in zijn ziel getroffen. De 
opbouww van het oorspronkelijke idee van de kunstenaar in zijn hoofd vindt door het 
geringee aantal optisch/visuele gegevens razendsnel plaats. Hierin schuilt ook het ver-
schill  tussen de kunsten die zich bedienen van penseel of krij t en de kunsten die het 
woordd gebruiken. Want, zo stelt hij, de laatste gebruiken uitsluitend het reproductie-
vee vermogen voor de verinnerlijking terwijl de beeldende kunsten behalve het repro-
ductievee ook het dichterlijke vermogen nodig hebben. Zij werken daardoor langza-
mer. . 

Hett is in dit verband verhelderend om ons licht op te steken bij de Fransman abbé 
Duboss (1670-1742), een theoreticus die aan de wieg heeft gestaan van de empirische 
benaderingg van kunst en schoonheid.142 Hij was de eerste continentale auteur die het 
empirismee van John Locke in de kunsttheorie binnenleidde143 en daarmee het auto-
nome,, theoretische veld van de receptieve ervaring van kunst openlegde,144 waardoor 
ookk een nieuwe fase aanbrak in de sinds de Renaissance gevoerde discussie over de 'ut 
picturaa poesis'-problematiek. Ook Dubos vergelijkt de schilderkunst — bij hem speelt 
dee beeldhouwkunst een veel minder belangrijke rol dan de schilderkunst, wat tot 
Winckelmannn en Hemsterhuis zo zou blijven — met de dichtkunst. In tegenstelling tot 
watt Hemsterhuis in zijn Lettre sur la sculpture beweert is de werking van de schilder-

1400 Zie voor deze term bijvoorbeeld Guentner, p. 40-47. 
1411 Vgl. Honour, passim. 
1422 Kirchner, p. 50; zie ook Todorov, p. 162-163, die stelt dat Dubos als eerste een semiotische typologie 

vann de kunsten ontwikkelde, omdat hij een onderscheid maakte tussen natuurlijke en artificiële tekens. 
1433 Vgl. Saint Girons, p. 17-23. Hij deed dat in zijn Reflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719). 
1444 Dubos, inleiding, p. X 
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kunstt volgens hem echter veel sterker dan die van de dichtkunst.145 In de eerste plaats 
komtt dat doordat de schilderkunst via het oog op ons inwerkt, en in de tweede plaats 
doordatt zij geen artificiële tekens gebruikt zoals de dichtkunst, maar natuurlijke. Het 
gezichtt heeft meer invloed op de ziel dan alle andere zintuigen en bovendien stelt deze 
meerr vertrouwen in dat zintuig dan in alle andere. Metaforisch gesproken, zo besluit 
hijj  zijn argument voor de macht van het oog, Tceil est plus prés de 1'ame que 1'oreil-
le.'' De natuurlijke tekens die de schilderkunst gebruikt zijn niet afhankelijk van de 
opvoeding.. Zij gebruikt geen woorden, die slechts arbitraire en opgelegde tekens zijn, 
maarr natuurlijke tekens die hun kracht ontlenen aan de betrekking die de natuur zelf 
tussenn de externe objecten en onze zintuigen heeft gelegd 'afin de procurer notre con-
servation.'146 6 

Ditt teleologische aspect van het (zelfjbehoud van de mens, waar Dubos verder niet 
opp ingaat, staat ook centraal bij de Leidse hoogleraar Willem Jacob 's Gravesande, die 
inn zijn veelgelezen natuurkundeleerboek had geschreven: 'Men moet alles voor waar 
houdenn waarvan de ontkenning de menselijke samenleving te gronde zou richten of 
dee mensen zou beroven van de mogelijkheid om te leven."47 's Gravesande kon op 
grondd van deze stelling, die door De Pater het overlevingsaxioma wordt genoemd, de 
conclusiee trekken dat de zintuigen, de getuigenis van anderen en de analogie betrouw-
baarr zijn. Waar Dubos het empirisch gedachtegoed op het continent introduceerde op 
hett gebied van de kunsttheorie, deed 's Gravesande dat op het gebied van de natuur-
kunde,, zoals we zullen zien. Hemsterhuis betrekt vervolgens beide gebieden op elkaar. 

Inn Dubos' ogen gebruikt de schilderkunst als imitatieve kunst natuurlijke — en zeke-
ree - tekens, terwijl de dichtkunst aangewezen is op willekeurige tekens. In feite gebruikt 
dee schilderkunst helemaal geen tekens, maar is het de natuur zelf die zij ons voor ogen 
stelt.. (p. 134) De kleuren, de vorm van de objecten, de reflecties van het licht, de scha-
duwen,, kortom alles wat het oog kan waarnemen toont zich in een schilderij, aldus 
Dubos,, in dezelfde vorm waarin wij het in werkelijkheid zien. Het oog gelooft soms 
zelfss in een groots schilderij beweging in de figuren waar te nemen. 

Hiernaa bespreekt Dubos de tekens van de dichtkunst. Zelfs de meest roerende vers-
regelss kunnen ons slechts bewegen of ontroeren (émouvoir) door middel van opeen-

volgendevolgende stappen. Dat wil zeggen dat de woorden eerst ideeën bij ons moeten roepen. 
Daarnaa moeten deze ideeën in de verbeelding geordend worden en kunnen zij ver-
volgenss schilderingen (tableaux) vormen die ons raken, en schilderijen (peintures) die 
bijj  ons interesse oproepen. Dubos geeft toe dat dit weliswaar snel gaat, maar hij her-

1455 Hij baseerde zich hierbij op de beroemde redenaar Quintilianus die stelde dat de schilderkunst soms 

meerr kan oproepen dan de dichtkunst. In: Institutio oratoria XI . 3,67: "Nee mirum, si ista, quae tarnen 

inn aliquo posita sunt motu, tantum in animis valent, cum pictura, tacens opus et habitus semper eius-

dem,, sic in intimos penetret adfectus, ut ipsam vim dicendi nonunquam superare videatur." In Engelse 

vertaling:: book XI.iii.65-69, (H.E. Buder (with Latin text) in the Loeb Classical Library, 4 vol. (1921-

22)):: "Nor is it wonderful that gesture which depends on various forms of movement should have such 

power,, when pictures, which are silent and motionless, penetrate into our innermost feelings with such 

powerr that at times they seem more eloquent than language itself." Vgl. Lee, p. 219 e.v. 

1466 Dubos, p. 133-134. 

1477 De Pater, 1988, p. 41. Het betreft hier zijn Physices elementa mathmatica sive introdttctio ad phibsophiam 

Newtoniam,Newtoniam, Lugdunum Batavorum 1720-21. 
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innertt eraan dat een onweerlegbaar beginsel in de mechanica is dat de oorspronkelij-
kee beweging niet geheel wordt doorgegeven, zoals we bij een 'springveer' (ressort) 
kunnenn zien. In de schilderkunst daarentegen worden de objecten juist met natuurlij-
kee tekens weergegeven en 'doivent agjr plus promptement. L'impression qu'ils font 
surr nous doit être plus forte et plus soudaine que celle que les vers peuvent faire.' 
Belangrijkk is dat Dubos in zijn vergelijking uitgaat van de representatie van eenzelfde 
(literair)) hoogtepunt, zoals het offer van Iphigineia. De dichtkunst kan door haar lan-
geree pad ons in totaal meer sensaties bezorgen dan een schilderij dat slechts een scène 
kann weergeven, maar de inslag van het beeld is sterker: 

Lee poète nous présente successivement, pour ainsi dire, cinquante tableaux qui nous conduisent com-

mee par degrés a cette emotion extreme qui fait couler nos larmes. Quarante scènes qui sont dans une 

tragédiee doivent done nous toucher plus qu'une seule scène peint dans un tableau ne sauroit faire. Un 

tableauu ne représente même qu'un instant d'une scène. Ainsi un poème entier nous émeut plus qu'un 

tableau,, bien qu'un tableau nous émeuve plus qu'une scène qui représenteroit le même evenement si 

cettee scène étoit détachée des autres, et si elle étoit lue sans que nous eussions rien vu de ce qui 1'a pré-

cédée. . 

Lee tableau ne livre done qu'un assaut a notre ame, au lieu qu'un poème 1'attaque durant longtemps avec 

dess armes toujours nouvelles. Le poème est longtemps a ébranler 1'ame avant que de la conduire a 1'émo-

tionn qui la fait pleurer. 

Hoewell  de dichtkunst een langduriger en een met telkens nieuwe wapens versterkte 
aanvall  op ons doet, — en ons pas dan tot de nagestreefde emotie brengt - is de visuele 
inslagg en aanslag op ons dus sterker dan de verbale. 

Mett deze militaire metaforen zijn we weer terug bij Hemsterhuis, die de kracht van 
hett woord met verwijzing naar militaire redevoeringen in stelling had gebracht. Hoewel 
beidee auteurs een empirische benadering delen, - en beiden het oog een cruciale plaats 
gevenn - komen zij ieder tot volstrekt andere conclusies. Volgens Hemsterhuis treft een 
raakk gekozen woord ons hele gestel en doet het ons fysiek wankelen, terwijl dit bij 
werkenn van beeldende kunst niet het geval is. Volgens Dubos doet het schilderij een 
korte,, maar doeltreffende aanval op onze ziel, terwijl woorden een langere weg nodig 
hebben.. Een reden voor dit onderscheid is het enorme verschil in het artistieke uiter-
lij kk van de kunst van hun tijd. Waar Dubos omgeven wordt door de barokke cultuur 
mett haar schilderkunstige begoocheling van de zinnen, spruit Hemsterhuis' theorie 
voortt uit de wens naar zuiverheid en sculpturale helderheid. Waar Dubos de dicht-
kunstt vooral benadert in haar beschrijvende gedaante, vraagt Hemsterhuis aandacht 
voorr het moment waarop de woorden daarin een absentie vertegenwoordigen. Zowel 
dee getekende schets als het gebruik van een rninimum aan woorden, fungeren bij hem 
omm een maximaal effect te sorteren. In hun beider zienswijzen weerspiegelt zich dus 
dee verandering in de kunst zelf, of ook, door de verandering in de kunst wordt het 
verschill  tussen hun woorden duidelijker. De trompe-l'oeil van de barokke schilder-
kunstt maakt in Hemsterhuis' tijd plaats voorr een zo groot mogelijke uitschakeling van 
hett oog. De visuele rijkdom van de barok wordt vervangen door een zoeken naar de 
visuelee reductie van de vorm in het neoclassicisme.1"8 Bovendien is volgens Hemsterhuis 

1488 Vgl. Rosenblum, 1967, passim. 
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dee taak van de kunst niet alleen een gelijkende weergave te bereiken, maar heeft zij 
eenn hoger doel. 

Bijj  beide auteurs speelt de snelheid waarmee de beschouwer/lezer denkbeelden ver-
innerlijktt een belangrijke rol. Bij Dubos zijn het vooral de woorden die tijd kosten en 
kann het schilderij door haar natuurlijkheid meteen haar werking doen. Bij Hemsterhuis 
iss het precies andersom. Het minimum aan woorden - dus niet een uitputtende poë-
tischee beschrijving, waar Dubos vooral aan denkt - slaat in als een bom, terwijl de 
tekenss van de visuele schets minder snel zijn. Hoewel Hemsterhuis dit niet verder ver-
klaartt heeft dit ongetwijfeld te maken met het immateriële karakter van het woord dat 
geenn visuele resten kent, en daarom nog eerder tot het oorspronkelijke concept leidt. 

Ookk in de Simon besteedt Hemsterhuis aandacht aan het verschil in middelen van 
dee dichtkunst en de beeldende kunsten. Hij zegt hier: 

Less idees nous viennent de dehors pas les organes, oü dies se composent en dedans de nous. L'ouvra-

gee du poète, du rhéteur, du peintre, du sculpteur et du musicien, c'est de me donner les idees qu'ils se 

proposentt de me donner. lis ont pour cela deux moyens: 1'un de présenter a mes organes l'objet même 

dede l'idêe; 1'autre, en m'obligeant de me la former moi-même par des signes: et ils peuvent de ces deux 

manièress pousser leur talent jusqu'a m'obliger. Non seulement a recevoir ou a former les idees qu'ils 

veulent,, mais même a en composer qui soient conformes leur but. Le peintre, Ie sculpteur et Ie musi-

cienn sont ceux qui se servent le plus du premier des ces moyens; 1'orateur et le poète emploient le plus 

lee second: cependant le peintre, le sculpteur et le musicien font usage du second dans leurs ébauches 

ouu esquisses; et 1'orateur et le poète se servent du premier dans le genre dramatique. (M II : 118; cur-

sieff  niet in origineel) 

Hett schetsmatige in de beeldende kunsten is dus min of meer het equivalent van de 
'resdoze'' of'lichaamloze' tekens van de woordkunst. Niettemin, zo laat hij hierop vol-
gen,, beantwoorden beide kunsten op verschillende wijze aan hetzelfde doel: 

Dee ce que je viens de dire ... il est évident que tous ces arts qui concernent 1'ame ont tous le même 

principee et le même but; et j 'avoue que le Jupiter d'Homère et celui de Phidias,wont offert également 

monn esprit, ce que tous les hommes doivent adorer pour se sentir heureux. (M II : 118) 

Dee twee auteurs staan dichter bij elkaar dan op het eerste gezicht lijkt , het is eerder 
hett object van aandacht dat die verschillen veroorzaakt. Bij Hemsterhuis is dat de schets 
diee de aandacht voor het onaffe, het nog niet voltooide opeist. Bij Dubos is het de 
sterkee werking van de schilderkunstige vervoering, die het hart sneller treft dan de poë-
ticalee beschrijvingen. 

Dee interesse in de werking van de ziel verklaart ook waarom er in Hemsterhuis' tijd 
überhauptt zo veel aandacht was voor de schets. De liefde voor het schetsmatige, met 
vervee uitgevoerd in gouache, houtskool, krij t en waterverf werd, zoals Starobinski 
onderr meer heeft laten zien, vrij algemeen in de loop van de achttiende eeuw en pas-
tee in het streven van de kunstenaar om het ogenblik vast te leggen, om het vluchtige 
momentt ervaarbaar te maken.1S0 Hoewel veel schetsen uit die tijd in onze ogen wel-

1499 Het gouden en ivoren beeld van Zeus in Olympia was een van de beroemdste werken van Fidias (zie 

Pausaniass V i l e. v.). 

1500 Zie ook Busch, 1993, p. 170 e.v., die onder meer De Piles noemt. 
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iswaarr behoorlijk uitgewerkt lijken, vertegenwoordigden zij voor Hemsterhuis en zijn 

tijdgenotenn de toevallige charme van het onvoltooide werk. De tekening werd louter 

alss schets beschouwd die diende als voorbereiding tot het voltooide werk. Het plezier 

datt de beschouwer ervoer bestond in de mentale voltooiing - 'als in een denkbeeldi-

gee medeplichtigheid' - van het door de tekenaar bewust onvoltooid gelaten werk. Het 

doorr de tekening gevangen moment was voor de liefhebber het teken van het poten-

tiëlee vermogen van het werk om alsnog gemaakt te worden.151 De schets liet hem als 

hett ware de ruimte om zijn eigen mentale schilderij te maken, maar dan wel binnen 

dee gegeven ruimte die de kunstenaar oorspronkelijk voor ogen had gestaan. De schets 

stondd in dienst van dit oorspronkelijke geheel. Dit blijkt uit een opmerking aan het 

eindd van de Lettre sur la sculpture: 

quee 1'idée qu'une representation quelconque me donne d'un sujet, doit être ou analogue ou conforme 

aa 1'idée que la faculté reproductive de mon ame m'auroit donnée du même sujet, si j ' y avois voulu pen-

serr sans la representation. (M I: 45) 

Hoewell  Hemsterhuis hier in feite de rollen omdraait — want hij stelt de inventie van 
dee beschouwer als norm voor de uitvoering door de kunstenaar — bhjkt ook dat het 
totaall  van het artistieke denkbeeld behoort tot het terrein en het bereik van de kun-
stenaarr en de beschouwer tezamen. Het is een eenheid van hen beiden.152 

Dee positieve waardering voor de schets zien we ook bij Diderot en Caylus. Naar 
aanleidingg van een schets van Greuze stelt Diderot dat schetsen een warmte hebben 
diee het schilderij niet heeft: 'c'est Ie moment de chaleur de 1'artiste, la verve pure, sans 
aucunn mélange de 1'apprêt que la reflexion met a tout, c'est 1'ame du peintre qui se 
répandd librement sur la toile.'153 Ook Caylus beschreef de schets in woorden van gelij-
kee strekking. In diens optiek bracht een eenvoudige lij n vaak een passie teweeg en 
toondee zij tegelijk in welke mate de geest van de maker op dat moment de kracht en 
dee waarheid van de expressie voelde. Het nieuwsgierige oog en de bezielde verbeel-
dingg schiepen behagen in en voelden een zekere trots bij het voltooien van wat vaak 
'n'estt qu'ébauché.' Het verschil tussen een mooie tekening en een mooi schilderij ligt 
volgenss hem hierin dat men afhankelijk van zijn vermogens in het laatste alles kan lezen 
watt de grootse kunstenaar erin heeft willen representeren, terwijl bij de tekening 'on 
terminee soi-même 1'objet qui vous est offert; par conséquent, on est souvent plus piqué 
dee la vue de 1'un que de celle de 1'autre.' Hij ventileert hierna echter ook kritiek op 
dee ontwikkeling dat veel schilders uitsluitend tekenen en de schilderkunst verwaarlo-
zen.. Zij zijn er slechts op uit de beschouwerr te charmeren door hun ideeën meteen 
opp papier te gooien.154 

Ditt soort kritiek ontbreekt bij Hemsterhuis. Hoewel zij dezelfde denkbeelden deel-
denn is Hemsterhuis' idealisme - of purisme van de vorm — toch veel radicaler dan dat 
vann Diderot en Caylus. Hem gaat het veel meer om de vorm, waarbij de uitdrukking 
vann passies tot een minimum wordt gereduceerd. Bovendien wint zijn opvatting over 
dee heelheid van de uitdrukking - het ongeschonden neerdalen van het complete idee 

1511 Starobinski, 1964, p. 119. 
1522 Vgl. Rothstein, p. 307-332, die Hemsterhuis*  opvatting in verband brengt met het begrip 'sympathy'. 

1533 Geciteerd naar: Diderot, Salon de tl65, p. 193. 

1544 Starobinski, 1964, p. 120. 
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—— in een brief aan Diotima, waar ik later op terugkom, nog verder aan diepgang, omdat 
hijj  daarin niets minder dan de werking van de verbeelding bij Diderot zelf analyseert.155 

Hett belang van de schets ligt voor Hemsterhuis dus bovenal in haar idealistische 
werkingg en in haar representatie van het geheel. Bij hem staat alles in het teken van 
dee maximale uitdrukking van het idee door middel van een nauwelijks zichtbaar gewor-
denn vorm. Juist omdat voor Hemsterhuis het welgevormde idee in het hoofd van de 
kunstenaarr ver verheven is boven de uitdrukking ervan, is de schets het meest doel-
treffendee middel om een ideëel totaal of ideale presentie te realiseren.156 Wat Hemsterhuis 
inn theorie beschrijft, zou niet lang daarna Antonio Canova in praktijk brengen. Deze 
Italiaansee beeldhouwer, die vooral bekend is vanwege zijn eigenzinnige blik op de 
klassiekee kunst, maakte ter voorbereiding van zijn beelden zijn nu beroemde bozzetti, 

oftewell  kleischetsen die op verrassende wijze met de theorie van Hemsterhuis in ver-
bandd gebracht kunnen worden. 

Hoewell  Hemsterhuis in de Lettre sur la sculpture beweert dat een beeld of een schilde-
rijj  iemand nooit aan het wankelen brengt, is het op zijn minst merkwaardig dat dit uit 
zijnn brieven in het geheel niet bhjkt. In een brief uit 1779 stelt hij namelijk dat hij in 
zijnn jeugd 'waanzinnig verliefd' was geraakt op een bepaald beeldje, niet toevallig een 
Venus,, dat hij op de jaarmarkt in Den Haag had gezien. Hij trof het bronzen origineel 
hiervann later aan bij een kennis, een zekere St. Saphorin, bij wie hij samen met Camper 
enn Diotima dineerde, en 

chezz qui j 'ai vu beaucoup plus de beaux tableaux qui je n'y avois attendu. Pour lui même, il est un 

Amateurr comme je les aime. Il n'a rien qui ne soit interessant par quelque endroit. Il me paroit un tres 

bonn Connoisseur dans les Arts, ce qui ne veut proprement dire que ceci, il juge tres souvent comme 

moii  je juge & voila tout. Si c'est un éloge, c'est un problème que personne dans 1'univers sauroit résoudre. 

Jee fus fort étonné de trouver chez lui en Original Ie bronze antique dont j 'ai été amoureux de fol. C'est 

laa Venus qui tient un pied leve & qui se repose avec Ie bras gauche sur une urne a long col. Vous en 

avezz vue 1'excellente estampe de Frey dans Ie Venuti.'57 Il m'a dit que cela lui a coüté prodigieusement 

aa Rome. Je Ie crois. si je puis 1'accrocher avec Ie temps moyennant des tabatières & autres vilaines de 

cettee nature (excepté pourtant la Rosalba) je lui donne carte blanche & la piece sera a nous. cela ne 

brill ee pas par une grande finesse de travail mais sa composition grecque m'enchante. j 'ai cru voir avec 

plaisirr qu'il n'est pas aussi fbllement amoureux que moi, & d'ailleurs les antiques ne sont pas propre-

mentt son affaire.15" 

1555 De belangstelling voor de schets vinden we ook in Engeland bij Sir Joshua Reynolds, die er in zijn 

bekendee Discourses die hij vanaf 1769 aan de toen net opgerichte Royal Academy voordroeg, op inging. 

Ookk Lord Kames, beter bekend als Henry Home, wiens geschriften Hemsterhuis toen zeker niet ken-

de,, benadrukte het belang van de schets in samenhang met de representatie van het geheel. Zie [30-

10-83]]  [Bd.6]: 'Pour Ie Philosophe Home, comme nous disons tous trois, il a certainement tort &c cet-

tee seule chose me fait mal augurer de sa philosophic quoique je ne Ie connoisse pas. j'oserois parier qu'il 

estt un peu non Pythagoricien mais Pythagoriste, ou bien Leibnitien & qu'il attache a 1'idée du nombre 

(peutt être sans s'en apercevoir) quelque faculté bizarre & mystique...'; vgl, over Home, Guentner, p. 

40-47. . 

1566 Zie voor de term ideale presentie Rothstein, p. 307-332. 

1577 Hemsterhuis verwijst hier naar: R. Venuti, Collectanea antiquitatum romanorum quas cenrum tabulis 

aeneiss incisas et a Rodulfino Venuti... notis illustratas exhibit Antonius Borioni (1737). 

1588 [30-12-79] [130Kaps.l9] 
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Ditt soort verliefdheid op bepaalde werken zien we vaker bij Hemsterhuis. In een brief 
uitt 1786 reageert hij op Diotima's bekentenis dat zij de beelden in haar (huis-) muse-
umm — die voor het merendeel uit Hemsterhuis' particuliere verzameling afkomstig 
warenn — had gekust: 

Quee Vous ayez baisé Vos Statues cela n'a aucun droit a mon étonnement Ma Chère Diotime. J'avois 

222 ans accompli que j 'ai été fol amoureux moralement, non physiquement, pendant quinze jours d'une 

poupéee qu'on montroit a la foire. c'étoit un garcon de 2 pieds de haut qui versoit du vin & faisoit 

d'autress tours, lorsqu'on parloit de la Statue je rougissois: lorsqu'on parloit seulement de la baraque ou 

ill  se trouva j e rougissois & personne en savoit deviner la cause que moi. comme Vous jugez. sous les 

prétextess les plus frivoles j ' y allois seul. j'entretenois Ie maïtre sans fin & sans cesse sur Ie mécanisme de 

laa Statue, uniquement pour voir mon cher de plus prés. je ne m'approchois jamais de lui, sans cette 

aimablee vergogne qui anoblit une Ame jeune & belle dans la presence de ses premières amours; jamais 

ouou k coeur me battoit & la circulation du sang Jut tres iHsibkment altéré. 

Maarr wat hierna volgt, maakt dit aspect nog interessanter: 
.... Ce sont de pareilles experiences indubitables & que peu de personnes sans vanité sont en état de fai-

ree que j e n'ai osé mettre dans la Lettre sur les désirs; car sur 100 Lecteurs 80 m'auroient cru fol, 19 

m'auroientt fort mal compris & un peut-être m'auroit senti & jugé; & pour eet un, qu'il sente lui même, 

pensee & raisonne.1511 

Zowell  zijn opmerking over het Venusbeeldje als die over het 'poppetje' laat heel dui-
delijkk zien welke impact ze op hem hadden. Bovendien zegt hij dat hij dit voorbeeld 
heeftt weggelaten uit de Lettre sur les désirs, een geschrift dat hij tegelijkertijd met de 
LettreLettre sur la sculpture heeft geconcipieerd en dat daar ook rechtstreeks mee verbonden 
is.. We zien hier dus dat Hemsterhuis dergelijke krachtige verliefdheden als achtergrond 
vann zijn esthetische theorie zag, maar ze niet als voorbeelden durfde te gebruiken omdat 
hijj  hiervoor geen begrip verwachtte. Zijn uitspraak in de Lettre sur la sculpture dat de 
beeldendee kunsten nooit eenzelfde uitwerking op het menselijk gestel zouden kunnen 
hebbenn als de literaire kunsten, is dus niet helemaal waar. In dit licht gezien komt de 
werkingg van de beeldende kunst en die van de dichtkunst verrassend dicht bij elkaar. 
Wee zullen nog zien dat hij dit erotische aspect in een van zijn vignetten van de Lettre 

sursur la sculpture overigens wel gethematiseerd heeft, maar dat hij daar in zijn tekst wij -
selijkk niets over zegt. 

Dee werking van de schets berust voor een groot deel op een aanvulling door de beschou-
werr die de hiaten in de schets met zijn dichterlijke vermogen aanvult. In één van zijn 
brievenn analyseert Hemsterhuis dit aspect uitgebreider en gaat hij zowel in op het 
scheppenn als op het voorkómen van hiaten in een creatie. Wat deze brief bovendien 
interessantt maakt is dat hij hierin de verbeelding van Diderot analyseert. Een analyse 
diee Diderot bijna met stomheid zou slaan. 

Dee betreffende brief, van mei 1785 en gericht aan Diotima, begint met een reactie 
opp een aantal opmerkingen van haar naar aanleiding van verschillende geschriften van 

1599 [16-01-86] (Bd.9] Cursief niet in origineel. 
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Diderott die ze net had gelezen.160 Hemsterhuis vangt zijn redenering aan met een artis-
tiekee evaluatie van Diderot. Volgens hem streeft Diderot in zijn dialogen alle moder-
nenn voorbij en evenaart hij zelfs Plato, Menandros en Lucianos. Hij dankt deze eigen-
schapp vooral aan het feit dat hij als een 'Mime ou Pantomime admirable' geboren is, 
eenn observatie die bevestigd wordt door vele tijdgenoten die hem kenden.161 

Hemsterhuiss voegt hier echter aan toe dat deze kwaliteit, die een bijzondere leven-
digheidd en natuurlijkheid impliceert, er tegelijk de oorzaak van was dat Diderot wat 
betreftt zijn overige werk niet tot de grootste schrijvers gerekend werd. 

Di tt had hij, zo schrijft hij in deze brief, Diderot ook persoonlijk gezegd tijdens zijn 
verblijff  in Den Haag. Bij die gelegenheid had hij zijn Nederlandse gastheer namelijk 
eenss een net voltooid stuk voorgelezen en hem naar zijn mening gevraagd over de stijl 
ervan.. Hemsterhuis: 

Jee dis la vérité en Ie louant beaucoup sur plusieurs parties, mais j'ajoutai qu'il ne pouvoit ignorer que 

depuiss longtemps on jugeoit son style souvent un peu obscur. 

Diderotss reactie hierop was dat hij deze kritiek kende, maar er niet mee instemde. In 
dee conversatie die hierop volgde probeerde Hemsterhuis een verklaring te vinden voor 
Diderotss obscuriteit. Hij vertelde Diderot dat dit gebrek niet het gevolg was van het 
verlangenn om zo min mogelijk woorden in zo kort mogelijk tijdsbestek te gebruiken, 
zoalss bij Thucydides, Tacitus of Lucianos het geval was; nee, het had een meer idio-
syncratischee oorzaak: hij was een te goede mimespeler. In de passage die hierop volgt 
kunnenn we goed zien hoe Hemsterhuis zich de verwerkelijking van een artistiek denk-
beeldd voorstelt en hoe hij verklaart wat er bij Diderot zoal misgaat: 

Quee lorsqu'il [Diderot] avoit une belle & grande idéé qu'il vouloic rendre avec force, sa volonté vigou-

reusee n'avoit pas cette rare faculté de diriger la plus grande partie de son énergie du cöté de 1'organe de 

laa voix ou naissent les paroles, mais que souvent plusieurs parties tres essentielies de 1'idée, se disper-

soientt ou se répandoient ailleurs Sc agissoient sur d'autres organes ou naissent d'autres signes. 

Hijj  licht dit als volgt toe: 

Orr que la main en écrivant ne sauroit rendre que les paroles, dictees par 1'organe de la voix, qui ne se 

trouvaa chargée que d'une partie de 1'idée & que par conséquent d'autres parties de cette idee qui avoient 

agiss sur d'autres organes & y avoient produit d'autres signes, comme acceleration du poule, mouve-

mentt determine de tels muscles, augmentation d'éclat dans les yeux &c &c tous signes que Ie Mime 

rendd aussi expressifc que des paroles, étoient toutes perdues pour l'écriture. 

Ditt betekent dus dat delen van het oorspronkelijke, totale artistieke idee opgaan in 
'lichaamstaal',, de taal van de mimespeler en dat bepaalde essentiële stukken aan het 
geschrevenee ontbreken. Het teloorgaan van deze delen in het lichaam - en hun omzet-
tingg in andere tekens - is volgens Hemsterhuis dus verantwoordelijk voor de werke-
lijk ee hiaten in Diderots werk, die 

1600 [09-05-85] [Bd.8] Er circuleerden verschillende manuscripten van Diderot in Den Haag. Deze waren 

meestall  afkomstig van Diotima's echtgenoot Prins Gallitzin die tijdens zijn verblijf in Parijs als Russisch 

gezantt de Franse Encyclopedisten zijn beschermheerschap had aangeboden. Het is mij echter niet bekend 

off  Diderots Salonberichten, die slechts in een oplage van ongeveer twintig stuks aan de Europese hoven 

verspreidd werden, hier ook bij hoorden. 

1611 Zie Wilson, p. 696: 'Contemporary observers often spoke of Diderot's conversation as being a panto-

mime.' ' 
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aucunn Lecteur mortel ne sauroit remplir tandis qu'il est possible encore de fouiller avec succes dans les 

obscuritéss de Tacite ou Thucidide & d'y déterrer plus ou moins leurs idees. 

Geenn enkele lezer zou de verloren delen weer kunnen reconstrueren, terwijl dat bij 
dezee twee antieke auteurs nog wel mogelijk is. Hun obscuriteit is namelijk het (geluk-
kige)) resultaat van de concentratie van zo veel mogelijk denkbeelden in zo min moge-
bjkk woorden: de literaire variant van zijn schoonheidsdefinitie. In taal kan de 'kortst 
mogelijkee tijd' alleen bereikt worden door het aantal woorden te verminderen. Het 
epigramm is daar een voorbeeld van, zoals hij in de Lettre sur la sculpture zegt. (M I: 20) 
Inn deze woorden wordt het geheel van het oorspronkelijke idee gerepresenteerd, ter-
wij ll  bij Diderot het geheel niet meer aanwezig is omdat er werkelijk delen van het 
geheell  zijn verloren gegaan; een reconstructie is daarmee onmogelijk geworden. De 
lezerr wordt definitief met allerlei vragen achtergelaten. 

Inn de passage die hierop volgt vertolkt Hemsterhuis de reactie van Diderot op zijn 
analysee en komt een nieuw element ter sprake: 

Maa Chère Diotime ce passage est peut-être assez honnêtement obscur lui même mais enfin je fus autant 

étonnéé que charme d'entendre dire notre cher Diderot avec une tranquülité & une modestie, vraiment 

respectables,, ["] Je n'ai jamais fait cette reflexion mais je crois que Vous dites la vérité. ["] Cet homme 

célèbree ne pensa pas dans ce moment combien d'articles de notre système il m'accorda par cette réponse. 

Hemsterhuiss drukt in deze passage zowel zijn verbazing over Diderots ongewone kalm-
tee en bescheidenheid uit als zijn geluk dat de correctheid van zijn redenering op zo'n 
concreett zichtbare manier gebleken was. Vooral dit laatste bevestigde zijn analyse van 
dee analoge relatie tussen de idealiteit van het artistieke idee en de verwerkelijking daar-
van.. Diderots kalmte en bescheidenheid en zijn beaming van Hemsterhuis' analyse 
wordenn hier namelijk op subtiele manier door hem met elkaar verbonden. Want wat 
Hemsterhuiss zei werd meteen gerealiseerd: waarheid impliceert kalmte, harmonie en 
dee volmaaktheid van het idee. De hiaten in Diderots geschriften maken zijn ideeën 
minderr waar omdat zij niet leiden tot de harmonie en volmaaktheid van het geheel. 
Dee ongekende en ongewone kalmte van Diderots lichaam in zijn acceptatie van de waar-
dee van Hemsterhuis' oordeel is daarmee een sprekend bewijs van de algemene gel-
digheidd daarvan. De ware en distincte representatie van 'une belle & grande idéé' kan 
alleenn op kalme wijze worden uitgedrukt. Geschreven taal kan alleen waarheid uit-
drukkenn wanneer alle elementen van een artistiek denkbeeld correct Vertaald' zijn. 

Hemsterhuis'' blijde verbazing over Diderots instemming kan echter ook nog met 
ietss anders in verband gebracht worden. Diderot had namelijk al eens andere redenen 
voorr zijn obscuriteit gegeven en wel onder meer in zijn aantekeningen bij Hemsterhuis' 
LettreLettre sur l'homme. Hemsterhuis kende deze door Diderot in de marge van het geschrift 
geschrevenn opmerkingen, die overigens pas in 1964 gepubliceerd werden. Diderot 
merktt hierin op dat vele Fransen, zoals Voltaire en Buffon, hun filosofie in clownes-
kee kleren hadden verpakt om vervolging te vermijden en stelt vervolgens: 'Moi, je me 
suiss sauvé par Ie ton ironique Ie plus délié que j'aie pu trouver, les généralités, Ie laco-
nisme,, et l'obscurité.'162 Hemsterhuis' enthousiaste reactie kan dus ook hier op slaan, 

1622 May, p. 513. Vgl. Wilson, p. 649. Vgl. [20-12-84] [Bd.7] 'Vous vous souvenez peut-être que Diderot 
ditt dans un écrit qu'il m'adressa au sujet de la lettre sur rhomme que ['] tous les philosophes étoient 
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namelijkk dat Diderot zijn mening over zijn obscure, duistere stijl had bijgesteld: hij zag 
hett niet langer als een gevolg van de noodzaak om de censuur te vermijden, maar als 
eenn uitkomst van een gebrek aan talent.163 

Dezee uitweiding over de werking van Diderots verbeelding verduidelijkt 
Hemsterhuis'' visie op de schets dus nog eens extra en verklaart waarom hij — zij het 
eenn zeer korte — zijsprong maakt in de Lettre sur la sculpture om dit fenomeen aan te 
stippen.. De schets fungeert bij hem als de dienaar van het menselijk verlangen naar 
onmiddellijkheidd in de representatie, als - nauwelijks tot vlees geworden — ideaal. Naast 
hett streven naar purificatie van de vorm zoals bij de vazen zichtbaar werd, wordt ook 
bijj  de schets dus een minimale zichtbaarheid nagestreefd. De kunstenaar moet ernaar 
strevenn om met een minimum aan middelen zo veel mogelijk tot uitdrukking te bren-
gen.. Er is vermoedelijk geen theorie die het streven in de kunst van de tweede helft 
vann de eeuw — het neoclassicisme — zo kort en krachtig tot uitdrukking brengt, als die 
vann Hemsterhuis.164 

2.. Ornament 
Onss verlangen naar veel ideeën in zo korte mogelijke tijd brengt Hemsterhuis direct 

inn verband met het bestaansrecht van ornamenten: 
c'estt de-la que nous viennent les ornements; sans cela, tout ornement seroit un hors-d'ceuvre inutile, 

choquantt 1'usage, Ie bon sens et la nature; car quel rapport y a-t-il, dans Ie vase A, entre la tête d'un 

bélierr a 1'anse d'un vase, ou Ie combat d'Hercule et d'Hippolyte, et entre différentes cannelures qui ser-

ventt a diriger la marche de 1'ceil du spectateur? (MI : 19) 

Zijj  hebben vooral een indicatieve functie: 
C'estt par ce principe que nous aimons les grands accords en musique, que nous aimons les bons son-

netss en poésie, puisque tout Ie sonnet se concentre dans Ie refrain;"'5 enfin c'est par la que les épigrammes 

sontt si piquantes: tout ce que nous appelons sublime dans Homère, dans Démosthène, dans Cicéron, 

derivee de-la. (M I: 20) 

Hett ornament, mits goed toegepast, geeft de centrale gedachte van het kunstwerk zijn 
geconcentreerdee en rijke of verheven vorm. Maar het kan ook verkeerd gebruikt wor-
den,, zoals bij de 'Goten' wier architectuur er blijk van geeft dat zij niets van orna-
mentenn begrepen. Zij decoreerden hun gebouwen met alle mogelijke soorten versie-

guidéss par la peur de la Sorbonne, Que moi j'avois donné a la Vérité un habit d'arlequin pour la faire 

passer,, Que Buffon s'étoit sauvé par sa facilité a se dédire, Que Voltaire s'étoit retranché dans ses infi -

niess inconsequences & que pour Lui, il s'étoit toujours caché derrière 1'ironie la plus fini qu'il avoit pu 

trouver.[']]  Or je Vous demande si eet homme ait jamais su ce que c'étoit que 1'ironie? cette ironie si 

charmantee dans la bouche de Socrate ou dans la plume de Lucien: cette ironie enfin inconnue aux 

Francoiss & qu'ils confondent toujours avec les deux extremes dont elle tient Ie juste milieu, savoir la 

Satyree mordante ou amère & la fade plaisanterie.' 

1633 In dit licht gezien is Frieds analyse van Diderots theorie van de absorptie uiterst interessant. Rust en 

harmoniee die daarvan de uiterlijke kenmerken zijn, werden door Hemsterhuis nu ook bij Diderot zelf 

tott stand gebracht. Zie Fried, passim. 

1644 Vgl. Rosenblum, 1967, passim, die Hemsterhuis overigens nergens noemt. Vgl. Stafford, 1980, p. 72-

74,, die dat expliciet wel doet. 

1655 Hemsterhuis doelt hiermee op het zogenoemde Shakespeare-sonnet dat uit 3 x 4 + 1 x2 verzen bestaat 

enn niet op het klassieke sonnet (Petrarca) dat ook uit 14 verzen bestaat, maar anders is opgebouwd: 2 

x 44 + 2 x 3. 
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ringenn en waren er volgens hem van overtuigd dat zij daarmee ook het geheel dien-
den.. Het tegendeel is echter het geval omdat zij niet in staat waren de ornamenten te 
integrerenn in het gebouw. Ornamenten moeten ten dienste staan van het geheel en in 
hett geheel zijn opgenomen. Hij besluit deze passage met de veelzeggende opmerking: 
'C'estt encore la Ie raisonnement de mon enfant.'166 

Watt kunnen we aan Hemsterhuis*  eigen ornamenten aflezen, hij verwijst hier immers 
naarr zijn Griekse vaas? Afgezien van de cannelures zien we een ramskop bovenop de 
vaass die met priemende blik recht naar beneden kijkt . Hij leidt daarmee de blik van 
dee beschouwer zowel naar de opening en de inhoud van de vaas, als naar de scène met 
Hippolytee en Herakles. De kop werkt hier dus net zo richtinggevend als de cannelu-
ress die de blik ook niet van de vaas afleiden, maar juist naar het midden toe trekken. 
Inn de Hollandse vaas daarentegen valt de oude mannenkop op — de pendant van de 
bokk — die zich van de vaas afwendt. Hij wijst ons met andere woorden in de verkeer-
dee richting, net als de overige ornamenten op deze vaas die alle kanten uitgaan. Ook 
dee voorstelling met de Hollandse scheepjes op een plas water werkt afleidend omdat 
hett onze blik op oneindig zet. Bij de Griekse vaas daarentegen blijf t de voorstelling 
echterr Voorstelbaar' doorlopen rondom de buik van de vaas. We hebben eerder gezien 
datt Hemsterhuis in een van zijn brieven verwees naar de functie van acanthusblade-
ren,, die ervoor zorgen dat de blik telkens terugkeert naar het bepaalde en niet ver-
dwijntt in het onbepaalde of oneindige waar de ziel eigenlijk op gericht is. Het is over-
duidelijkk dat de ornamenten van de Griekse vaas een dergelijke functie vervullen in 
tegenstellingg tot die van het Hollandse exemplaar. 

Inn het oorspronkelijke manuscript ontbreekt de verwijzing naar de Griekse vaas en 
naarr de Griekse amfoor. Hij refereert hier alleen aan de betekenis van ornamenten en 
alss we de Griekse amfoor bekijken dan begrijpen we meteen wat hij bedoelt. De can-
neluress maken de vaas visueel rijker en bovendien benadrukken zij de vorm daarvan. 
Inn de gedrukte versie worden we echter ook nog geconfronteerd met de kop van een 
bokk en een heroïsche scène. Als dit ook ornamenten zijn dan fungeren ze wel anders 
dann de cannelures die op zichzelf geen inhoudelijke betekenis hebben, maar uitslui-
tendd als blikgeleider dienen. Het onderwerp van de klassieke scène betreft de strijd die 
naaktee Amazones op leven en dood voeren met Herakles. We weten dat de strijd voor 
henn slecht afloopt en zien nog maar een van hen, Hippolyte, in leven.167 Maar ook 
haarr einde is nabij. Het moment dat Hemsterhuis gekozen heeft, komt niet of nau-
welijkss voor in de klassieke iconografie. Opmerkelijk is dat de Amazones geheel naakt 
zijn,, want zo werden zij in de Oudheid überhaupt nooit weergegeven.168 De reden is 

1666 MI : 40-41. 
1677 Afgebeeld is de strijd tussen Herakles en Hippolyte. Het negende van de twaalf werken die Herakles 

moestt uitvoeren voor Eurystheus, de koning van Mycene, was het bemachtigen van de gouden gor-
dell  van Hippolyte, koningin der Amazones. Hij versloeg haar in een gevecht (vgl. Diodoros Seikolos, 
IVV 16). 

1688 Deze informatie gaf mij dr C.W. Neeft (Archeologisch instituut, Universiteit van Amsterdam). We 
kunnenn aannemen dat Hemsterhuis dit ook wist, omdat hij goed op de hoogte was van de klassieke 
iconografie. . 
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mogelijkk dat zij op het moment van hun dood hun erotische aantrekkingskracht ver-
liezen.169 9 

Wijj  zijn echter niet de enige toeschouwer van deze gebeurtenis. Ook de bok kijkt 
toe.. Nu komt dit dier als ornament heel vaak voor, waarbij hij meestal — vooral als hij 
opp vazen werd afgebeeld — fungeerde als herinnering aan zijn Dionysische soortge-
noot,, die een belangrijke rol speelde bij de feesten ter ere van de god van de wijn. In 
dee oorspronkelijke bokkenzang (tragedie) was hij overigens meestal zelf het slachtoffer, 
maarr bij Hemsterhuis' Griekse vaas is dat niet meer zo. Hij kijkt nu met ons mee naar 
dee onderwerping van de vrouwelijke seksualiteit. De bok is dus meer dan een tradi-
tioneell  ornament. Dit wordt nog duidelijker wanneer we de bok van Hemsterhuis 
vergelijkenn met andere vaasontwerpen. 

Inn 1746 bijvoorbeeld publiceerde de premier peintre du Roy, Jacobus Saly (1717-1776) 
zijnn Suite de Vases, die uit ongeveer dertig ontwerpen bestaat. Deze lijken als geheel 
eerderr fantasiestukjes of capriccio's te zijn, dan dat zij daadwerkelijk bedoeld waren 
omm in driedimensionale vorm uitgevoerd te worden. Het zijn drukke, in losse stijl 
gegraveerdee voorstellingen van dansende saters en bacchanten (afb.10). Daarnaast ont-
wierpp hij ook veroverings- of verkrachtingsscènes (afb.11), een naakte vrouw als hand-
vatt en twee ramskoppen met panfluit (afb.12) en allerhande moeilijker te duiden voor-
stellingenn (afb.13). Dit soort fantasievazen zien we ook eerder bij Jacques Stella (1596-
1657)) en Stephano della Bella (1610-1664). Delia Bella komen we in Hemsterhuis' 
brievenn meerdere keren tegen.170 Stella's ontwerpen werden gepubliceerd in zijn Livre 

dede Vases171 en kenmerken zich ook door fantasierijke combinaties van elementen, zoals 
hett handvat dat de vorm van een zwaan heeft, de tuit die als een soort fallus vastge-
houdenn wordt door twee handen, en de fantasiekop die uit de opening tevoorschijn 
komt.. (afb.14) Twee andere voorbeelden hebben meer klassiek/mythologische refe-
renties.. (afb.15, 16) De uitvoering van deze ontwerpen is heel anders van stijl dan die 
vann Saly. Deze vertoont meer overeenkomsten met het werk van Della Bella, van wie 
verschillendee ontwerpen gepubliceerd werden in zijn invloedrijke Raccolta di Varii 

CappriciiCappricii (Paris 1646). Hierin bevinden zich alle mogelijke vaasvormen, waarin zowel 
klassiekee elementen verwerkt zijn (Leda en de zwaan) als elementen die nauwelijks 
herkenbaarr zijn (vegetatieve onderdelen), (afb.17) Zoals de titel van Della Bella's geschrift 
all  letterlijk aangeeft, gaat het bij hem om capriccio's, een genre dat altijd als bijwerk 
werdd beschouwd.172 De betekenis die men aan dit soort tekeningen toekende werd 
echterr in de loop van de achttiende eeuw steeds groter. Zo werden zijn ontwerpen 
bijvoorbeeldd als uitgangspunt genomen door Wedgwood en ook opnieuw uitgegeven 

1699 Potts wees op het aspect van de dood en seksuele onderwerping van de vrouw met betrekking tot 

Winckelmann;; een gewelddadig vignet siert het hoofdstuk van de Griekse kunst in zijn Geschichie. Potts, 

1994,, p. 3 e.v. 

1700 In deel II kom ik nog in een ander verband op hem terug. 

1711 Livre de Vases, Invert té par Mr, Stella, Chevalier et peintre du Roy, a Paris aux galeries du Louvre chez 

Claudinee Stella, Avec privilege, Francoise Bouzonet, sculp. 

1722 Zie voor de ontwikkeling van de capriccio en Della Bella's rol daarin Busch, 1996, p. 55-81. 
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alss A New Book of Vases & Urns, in 6 leaves By Delia Bella.m Ook over Stella's ont-
werpenn was Wedgwood overigens zeer enthousiast en hij vervaardigde verschillende 
vazenn naar diens ontwerp.174 Ook in Flaxmans vaasontwerpen voor Wedgwood (1775) 
zienn we de bok terugkeren. Zijn saters zitten bij de opening van de kan en richten hun 
blikk rechtstreeks op de inhoud ervan, (afb.18) De voorbeelden waar Flaxman zich op 
baseerdee zijn de ontwerpen van Italiaanse en Franse kunstenaars, zoals in dit geval 
Claudee Michel Clodion (1738-1814).'75 

Inn Frankrijk werd de vaas in de achttiende eeuw steeds vaker gebruikt om fantasie-
vollee ontwerpen te maken. Dit gebeurde door de al eerder genoemde uitgave van Saly 
enn de zogenoemde Sei Vasi van Jean-Baptiste Pierre, die in 1770 Boucher opvolgde 
alss Premier Peintre du Roy."6 Pierre was onder meer bekend door zijn vignetten en rand-
versieringg in Watelets L'art depeindre (1760). Watelet had al eerder de gravures van 
Pierre'ss genoemde vaasontwerpen verzorgd, die in 1749 verschenen. Ook Pierre was 
duidelijkk geïnspireerd door het werk van Delia Bella, te oordelen naar zijn sterk geor-
namenteerdee vormen, waarin ook gezichten verstopt zijn. (afb.19, 20) Ook de Premier 

SculpteurSculpteur du Roy, Edme Bouchardon (1698-1762), publiceerde twee uitgaven met vaas-
ontwerpen.1777 Zijn manier van werken is veel minder barok dan die van zijn voor-
gangen.. Zijn tekeningen zijn, hoewel inhoudelijk niet minder fantasievol, veel meer 
symmetrischh en soberder van stijl. Ook zij worden bevolkt door bokken, zeemeer-
minnenn en -mannen, en net zoals bij Saly door een klassieke achtervolgingsscène, waar-
bijj  in de versie van Bouchardon op de buik van de vaas door de opengesperde mond 
heell  expliciet gemaakt wordt wat de bedoeling van de achtervolger is. (afb.21) We 
zienn dit thema overigens ook afgebeeld op een schilderij van Willem van Mieris.178 Te 
middenn van een keurige familie staat hier pontificaal een vaas met een bas-reliëf met 
ditt Poseidonmotief afgebeeld. Een ander ontwerp van Bouchardon (afb.22) bestaat uit 
eenn vaas waarvan de middenband is opengelaten. De leegte wordt bij hem omsloten 
doorr twee oude zeemeerminnen. Voorzien van lange en slordige haren kijken zij met 
openn mond van de vaas weg. Hun borsten hangen slap naar beneden. 

Wee zien in de weergave van vaasontwerpen een versobering van stijl die uitmondt 
inn deze bijna lege vaas van Bouchardon. Dit ontwerp kunnen we direct verbinden met 
Hemsterhuis'' Lettre sur la sculpture, want op de laatste pagina daarvan is als slotvignet 
eenn geheel 'naakte' vaas getekend, die, nu zonder enige voorstelling, opduikt uit de 
restenn van het klassieke verleden. In deze context geplaatst fungeert dit vignet als toon-
beeldd van de zuivere vorm vrij van elke erotische of seksuele connotatie, (afb.23) 

1733 Wedgwood schreef aan zijn compagnon Bendey bijvoorbeeld (29-8-1770): 'Stellas book is an admira-
blee one indeed! & the Roman Antiqs. is a very valuable addition to our books of Vases, many good 
thingss may be made out of both.' Geciteerd naar Buten, p. 59-60. 

1744 Buten, p. 130. 
1755 Tent. cat. John Flaxman, p. 69. 
1766 Ook Vien heeft vaasontwerpen gemaakt. Zie afbeelding van de titelpagina van zijn 'Suite de Vases com-

poséee dans Ie gout de 1'Antique...' uit 1760, in: Eriksen, pi. 323. Daarin ook ontwerpen van Neuforge 
(1755-56),, pi. 310-318; De Wally (1760), pi. 324-330 en Beauvais, pi. 342. 

1777 Premier Livre de Vases inventés par Edme Bouchardon, Sculpteur du Roy, Paris z.d. en Second llvre de Vases 
etc.,etc., Paris z.d. 

1788 Rijksmuseum, Amsterdam (inv. nr.: SK A 4824). 
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Ontdaann van de Dionysische blik en Herakles' onderwerpingsdrift, stelt deze vaas dus 
-- als afsluiting van zijn studie over schoonheid en beeldhouwkunst - de zuivere schoon-
heidd voor. In mijn bespreking van de overige vignetten zal nog duidelijker worden 
datt Hemsterhuis de erotische component van de esthetische waarneming zowel erkent 
alss tegelijkertijd probeert te omzeilen. We zagen eerder al zijn commentaar op de erva-
ringring van jonge mensen naar aanleiding van de beelden van mannelijke en vrouwelij-
kee goden, waarin dit aspect ook op duidelijke wijze naar voren kwam. 

Dee bok en de heroïsche scène op de vaas zijn net als de cannelures dus ornamenten, 
maarr ze fungeren hier bovendien inhoudelijk. We kunnen dan ook beter spreken van 
capriccio's,, net als zijn voorgangers in dit genre. Doordat Hemsterhuis deze beeldele-
mentenn echter centraal stelt in zijn esthetische experiment en hen direct behandelt in de 
contextt van zijn schoonheidsdefinitie krijgen zij een hele andere status dan voorheen. 

Hett is op zijn minst opmerkelijk dat Hemsterhuis zijn definitie van het schone niet 
illustreertt met een of ander meesterwerk uit de kunst waaruit zijn ideeën zouden moe-
tenn blijken, maar met dat wat in de traditie juist niet tot het wezen van een kunstwerk 
werdd gerekend, of er in ieder geval een problematische relatie mee onderhield en er 
vaakk letterlijk aanhing: het ornament. Vanaf Alberti tot aan de negentiende eeuw ken-
dee het ornament nooit een eigen schoonheidsmodus, maar kreeg het altijd alleen een 
dienendee functie toebedeeld. Het was een bijwerk, een parergon of hors d'oeuvre.179 Pas 
dee Romantiek maakt het ornament los van zijn functionele taak voor het geheel en 
geeftt het een volledig eigen esthetische waarde.180 

Voorr 1800 werd het ornament als iets overbodigs gezien en soms zelfs als een gevaar 
voorr het kunstwerk beschouwd. 'Ornament als Zutat ist Betrug am klaren und Einfachen 
.... Ornamentaler Überschwang in der Kunst wird zum Verrat an der Kunst', aldus Kroll , 
diee hiermee de opvattingen van voor 1800 samenvat.181 De discussies over ornament 
wordenn vooral hevig wanneer in de kunstproductie van een bepaalde tijd het gebruik 
vann ornamenten sterk toeneemt, zoals in de Rococo. Men wilde de kunst bevrijden 
vann deze regelloze, samengeflanste 'Rocaille-Künsteleien' zonder schoonheid.182 

Menn kan daarom stellen dat het ornament in de loop van de achttiende eeuw op 
zijnn minst verdacht werd. Vooral in de capriccio kwam, zoals we net zagen, een enor-
mee artistieke vrijheid voor die in het serieuze, officiële classicistische kunstwerk uit-
geslotenn was. De teugelloze fantasie moest door het streven om alle niet-rationele ver-
schijnselenn in toom te houden uit het gezichtsveld verdwijnen.183 Ornamenten hoefden 
duss niet te verdwijnen maar wel moesten ze een duidelijke, functionele taak hebben 
inn de representatie van het geheel van het artistieke, volmaakte idee, dat de chaos van 

1799 Zie KroU, 1987, p. 6 e.v. 

1800 Oesterle, p. 122-123. 

1811 Kroll , 1987, p. 9. 

1822 Het citaat is van de Duitse architect Friedrich August Krubsacius, zie Kroll , 1987, p. 10. Vgl. Kroll , 

1996,, p. 68 e.v., waar hij Krubsacius als de meest representatieve en vroege bestrijder van de Rococo 

opvoert. . 

1833 Zie Busch, 1986, p. 41-73. Busch benadrukt dat als gevolg van deze onderdrukking, het onderdrukte 

—— vgl. Foucaults analyse van de waanzin — in alle hevigheid te voorschijn kwam, en wel in het inner-

lij kk van het individu: 'und wie kein anderer vor ihm hat Goya [in zijn capriccio's] dieser Erfahrung der 
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dee buitenwereld door de contour al had buitengesloten. Het ornament moest net als 
dee zuivere contour het geheel dienen, zoals we dat ook bij Hemsterhuis zagen.184 

Zoo werd de arabesk met zijn sierlijke vormen in de jaren rond 1780 bijvoorbeeld 
alss redelijk beschouwd tegenover het onredelijke Rococo-ornament.185 Dit blijkt uit de 
opvattingg van de eerste hoogleraar kunstgeschiedenis, Johann Domenico Fiorillo,186 

diee zich in zijn Geschichte der zeichnenden Kiinste von ihrer Wiederaujlebung bis aufdie neu-

estenesten Zeilen (1798) onder meer op Hemsterhuis' esdietische inzichten beriep: 

Inn so fern nun diese Grotesken als Zieraten, mit einer MaBigung benutzt werden, kann man ihnen 

Schönheitt und Nutzen nicht absprechen."" 

Mett zijn Griekse vaas en de opname van de ornamenten binnen de sfeer van zijn 
schoonheidsdefinitiee thematiseerde Hemsterhuis in feite de status van het ornament. 
Dee fantasie van de capriccio wordt hier de vaasvorm ingevoerd en tegelijkertijd in 
toomm gehouden. Bovendien haalt hij de capriccio uit zijn tot nu toe obscure plaats 
binnenn de gehele kunstproductie en stelt hij hem in het volle licht. Hij krijgt met ande-
ree woorden een plaats binnen de fundamenten van schoonheid die Hemsterhuis mid-
delss zijn vazenexperiment wilde laten zien. 

Di tt betekent dat Hemsterhuis' positieve waardebepaling van het ornament een vrij 
vroegee uiting van de herwaardering van het ornament is die we in de Romantiek zien 
optreden.. Ook voor Hemsterhuis blijf t het ornament weliswaar bijwerk (hors-d'oeuvre), 

maarr hij wil het een zinvolle betekenis geven voor het kunstwerk door de optische en 
visuelee functie ervan te benadrukken. Ornamenten versterken, mits goed toegepast, 
dee concentratie op de vorm en leveren het oog meer denkbeelden. Zij fungeren als 
leverancierss van (abstracte) ideeën, die de onderwerpen van de vaas in de meest let-
terlijkee zin begeleiden. Zij dienen als glijmiddel voor het oog en dat geeft hen hun 
bestaansrecht,, omdat zij hierdoor bijdragen aan de concentratie op de voorstelling. 
Bovendienn thematiseert hij met zijn betekenisvolle ornamenten, de capriccio's, een 
belangrijkk aspect van het esthetische verlangen van de mens als zodanig, dat nooit 
geheell  vrij is van erotische elementen. In zijn slotvignet relativeert Hemsterhuis dit 
enigszinss door nu de vaas in haar naakte verschijningsvorm te presenteren. Deze dub-
belzinnigheidd keert in zijn overige vignetten terug, zoals we in het laatste hoofdstuk 
vann dit deel nog zullen zien. Hemsterhuis gebruikt zijn capriccio's in feite als een vorm 
vann reflectie, die we later in de Romantiek in het werk van Philipp Otto Runge terug-
zien.188 8 

Modernee von der unlösbaren Spannung von Welt und Individuum, von Rationalitat und Triebstruktur, 
vonn objekuvem Anspruch und subjektiver RealitSt, aber auch von Zeichen und Bezeichneten, Ausdruck 
gegeben,, und zwar mit den Mitteln einer in ihren essentiellen Möglichkeiten erkannten Kunst.' (p. 73) 

1844 Oesterle, p. 120. 
1855 KroU, 1996, p. 77. 
1866 Fiorillo (1748-1821) staat als eerste hoogleraar kunstgeschiedenis te boek, wat overigens omstreden is. 

Dilly ,, p. 174. 
1877 Geciteerd naar Kroll, 1987, p. 10. 
1888 Busch, 1985, passim. Vgl. ook Busch, 1993, passim. De tendens in de Romantiek om alles het onder-

werpp van kunst te laten worden, nu de traditionele genreopvattingen (historieschilderkunst, landschap 
e.d.)) niet meer gelden, wordt het ornament, zoals de arabesk, gebruikt als een grensoverschrijdend mid-
del. . 
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Hemsterhuis'' definitie van schoonheid is geworteld in het esthetische idee van de een-

heidd in verscheidenheid, waarop veel theorieën over het schone in de achttiende eeuw 

gebaseerdd zijn.189 De eenheid is zoals we uit zijn omschrijvingen hebben kunnen aflei-

denn gevestigd in de menselijke geest en wel in de ervaring van tijd. De verscheiden-

heidd op haar beurt wordt gevormd door het aantal denkbeelden dat aan de beschou-

werr wordt aangeboden. Doordat Hemsterhuis de ornamenten een belangrijke rol toe-

kentt binnen de verscheidenheid, - want hij schrijft: 'L'ame veut ... un grand nombre 

d'idéess ... et c'est de-la que nous viennent les ornements...' — , en doordat hij ze het 

domeinn van de schoonheid binnenleidt, draagt hij in feite bij aan hun emancipatie. Dit 

heeftt er mede toe geleid dat het ornament na hem een aparte esthetische categorie kon 

gaann worden. 

Inn de jaren tachtig en negentig proberen Karl Philipp Moritz en Kant bijvoorbeeld 

hett ornament als zelfstandige categorie te definiëren. Zij doen dit door het ornament 

eenn innerlijke doelmatigheid toe te kennen. Niet langer is het ornament gericht op 

eenn extern doel, maar het wordt een doel op zichzelf.190 In de Analyük des Schonen geeft 

Kantt in §14 verschillende voorbeelden van esthetische oordelen.191 Nadat hij kleur en 

klankk weliswaar als belangrijke schoonheidsprikkels heeft omschreven, besluit hij hen 

tochh uit te sluiten als grond van de zuivere schoonheid: 
Inn der Malerei, Bildhauerkunst, ja in allen bildenden Künste, in der Baukunst, Gartenkunst, sofern sie 

schonee Künste sind, ist die Zeichnung das Wesentliche, in welcher nicht, was in der Empfindung ver-

gnügt,, sondern blo», was durch seine Form geföllt, den Grund aller Anlage fur den Geschmack aus-

macht.. Die Farben, welche den Abrif i illuminieren, gehören zum Reiz; den Gegenstand an sich kön-

nenn sie zwar für die Empfindung beliebt, aber nicht anschauungswürdig und schön machen, vielmehr 

werdenn sie durch das, was die schone Form erfordert, mehrenteils gar sehr eingeschrankt und selbst da, 

woo der Reiz zugelassen wird, durch die schone Form allein veredelt. (§14 42) 

Dee tekening (de lijn, contour) of de compositie in het geval van muziek vormen dus 
inn Kants ogen het eigenlijke onderwerp van het smaakoordeel. De aantrekkingskracht 
vann kleuren of aangename tonen kan hier bijkomen, maar hun functie ligt niet in het 
feitt dat ze ieder voor zich aangenaam kunnen zijn, 

sondernn weil sie diese letztere [de vorm] nur genauer, bestimmter und vollstandiger anschaulich machen 

undd überdem durch ihren Reiz die Vorstellung beteben, indem sie die Aufmerksamkeit auf den 

Gegenstandd selbst erwecken und erhalten. (§14 43) 

Kleurr is dus een toegevoegde hoedanigheid die niet essentieel voor de vorm en de 
schoonheidd is. Kant, die Hemsterhuis' geschriften goed kende en zeer waardeerde,19" 

1899 Zie Von Stein, p. 109 e.v. 

1900 Zie Morgan, D., 'The Idea of Abstraction in German Theories of the Ornament from Kant to Kandinsky', 

in:: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 50, nr. 3, summer 1992, p. 231 e.v. Vgl. Kroll , 1996, 

p.. 77. 

1911 In: Kant, I., Kritik der Urteislkraft, (herausgegeben von Kark Vorlander), Hamburg 1974 (1924). 

1922 Zie Brummel, p. 217, die Hamann citeert over Hemsterhuis. '"Hemsterhuis' Name ist bekannt und 

dieserr Dialog gibt den letzten Meisterstiicken, die von Kant so bewundert wurden, nichts nach.'" 

Hamannn schreef dit aan Kants uitgever Hartknoch naar aanleiding van de doorjacobi in het Duits ver-

taaldee uitgave van Hemsterhuis' Akxis. Hemsterhuis' esthetica werd al in 1791 door Herrmann met die 

vann Kant vergeleken, zie Herrmann, passim. 
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lijk tt zich op zijn opvattingen te baseren. De idee dat Hjn en vorm de essentie van 
schoonheidd zijn wordt meestal aan Kant toegeschreven, maar Hemsterhuis is op zijn 
minstt een belangrijke voorloper, omdat hij het ornament als vorm opneemt in het rijk 
vann de schoonheid. Kants formalisme maakte een theoretische onderbouwing van de 
lateree abstracte kunst mogelijk, omdat vorm de inhoud van het kunstwerk zelf kan 
worden.. Hoe belangrijk de reflectie over het ornament hiervoor is, blijkt uit de vol-
gendee passage:193 

Selbstt was man Zieraten (Parerga)m nennt, d.i. dasjenige, was nicht in die ganze Vorstellung des 

Gegenstandess als Bestandsstück inneriich, sondem nur auBerlich als Zutat gehort und das Wohlgefellen 

dess Geschmacks vergröBert, tut dieses doch auch nur durch seine Form, wie Einfassungen der Gemalde 

oderr Gewander an Statuen, oder Slulengünge urn Prachtgebaude. Besteht aber der Zierat nicht selbst 

inn der schonen Form, ist er, wie der goldene Rahmen, bloB, um durch seinen Reiz das Gemalde dem 

Beifalll  zu empfehlen, angebracht, so heifit er alsdann Schmuck und tut er echten Schönheit Abbruch. 

(§144 43) 

Ornamenten,, zoals de omraming van een schilderij, de gewaden bij beelden en de zui-
lengangg om een prachtig gebouw, dragen op grond van hun vorm aan het welgeval-
lenn van de smaak bij. Hemsterhuis' cannelures fungeren net zo, zij leiden niet af van 
dee vorm maar zijn er in opgenomen en verhevigen het gevoel van schoonheid. Hetzelfde 
doett de bok, maar hij is tevens onderdeel van de vorm zelf. Ook Hemsterhuis' teke-
ningg van Herakles en Hippolyte - een tekening a la Grecque — functioneert zo. Tezamen 
gevenn zij de schoonheidservaring een grotere intensiteit, hoewel ze op zichzelf geno-
menn niet noodzakelijk zijn. 

Behalvee over de dienende functie van het ornament heeft Kant het ook over het 
ornamentt in zijn bespreking van de vrije schoonheid (freie Schönheit). In §16 onder-
scheidtt Kant twee vormen van schoonheid: de vrije (pulchritudo vaga) en de 'functio-
nele'' schoonheid (pulchritudo adhaerens). Als voorbeelden van de vrije schoonheid, die 
louterr door de vorm en niet door een innerlijk doel of functie behagen, noemt hij 
onderr andere 'die Zeichnungen a la grecque, das Laubwerk zu Einfassungen oder auf 
Papiertapetenn ... '. (§16 49) De functionele schoonheid illustreert hij met de schoon-
heidd van de mens, van een paard, een gebouw, die alle 'einen Begriff vom Zwecke, 
welcherr bestimmt, was das Ding sein soil, mithin einen Begriff seiner Vollkommenheit 
voraus[setzt];; uns ist also adharierende Schönheit.' (§16 50) Hierbij is dan ook geen 
sprakee van een zuiver smaakoordeel. Bloemen daarentegen noemt hij weer wel objec-
tenn van zuivere schoonheid omdat we (met uitzondering van specialisten) geen enke-
lee functie daaraan kunnen aflezen; in ieder geval is volgens hem het smaakoordeel niet 
opp kennis daarvan gebaseerd. 

Kantt beoordeelt dus net als Hemsterhuis het ornament positief. Bovendien ont-
wikkeldee Kant juist aan de hand van het ornament het 'Inbegriff des Zweckfreien 
Formspielss ...\195 Dit doelvrije vormspel zien we ook bij Hemsterhuis gethematiseerd. 
Bijnaa dertig jaar eerder dan Kant vestigt Hemsterhuis de aandacht op de componen-

1933 Over Kants formalisme, zie onder andere Neubauer, p. 182 e.v. 
1944 Vgl. Hemsterhuis' begrip 'hors-d'oeuvre'. 
1955 Oesterle, p. 123. 
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tenn van het 'belangeloze welgevallen'. Bovendien legt Hemsterhuis het erotische ver-
langenn bloot en probeert hij de vorm in haar eigen naaktheid hiervan vrij te maken, 
zoalss we net zagen bij de besprekingen van de Dionysische vazen. 

Hemsterhuiss gaat echter minder ver dan Kant, die met zijn volledige uitschakeling 
vann elk zinnelijk element de schoonheid volledig bloedeloos heeft gemaakt. Het is dan 
ookk op zijn minst opvallend dat Kant niets over de inhoud van de tekeningen a la 
Grecquee zegt, terwijl voor de productie hiervan, zoals we bij Hemsterhuis zagen, de 
Dionysischee kracht noodzakelijk was. In dit verband zijn de slotpassages van Hemsterhuis' 
SimonSimon kenmerkend. Hier vraagt een van Socrates' gesprekspartners hem of de taal van 
dee filosofie niet veel weg heeft van de dithyrambe, de bokkenzang. Socrates antwoordt 
hieropp dat dit wel zo lijkt , want beide worden gedicteerd door de goden. De dithy-
rambee wordt echter geïnspireerd door de god van de wijn en de filosofie door de god 
vann de wijsheid. Het feit alleen al dat Hemsterhuis ze op elkaar betrekt is heel ken-
merkend.. In de Lettre sur la sculpture wordt hier dus al een voorschot genomen op deze 
bijnaa vijftien jaar later geschreven dialoog. In de Simon komt Hemsterhuis, zoals we 
inn deel II nog zullen zien, ook terug op de erotische oorsprong van de kunsten. 

Wee kunnen vaststellen dat Hemsterhuis voor de emancipatie van het ornament van 
groott belang is geweest. Behalve bij Kant blijkt dit ook uit de doorwerking van zijn 
ideeënn bij August Schlegel.196 Vreemd genoeg heeft dit er toe geleid dat Hemsterhuis 
well  eens getypeerd wordt als een Duitse denker: 'Die Symbiose von wissenschaftlich 
empirischenn Beobachtungsgeist, metaphysischem Vollkommenheitsideal und astheti-
scherr Sensitivitat laBt sich als Spezifikum der deutschen klassizistischen Asthetik von 
Winckelmann,, Mengs, Hemsterhuis bis K. Ph. Moritz nachweisen.'197 Dit overkomt 
hemm ook in Frankrijk, zoals uit een recent verschenen bloemlezing van de Franse esthe-
ticaa blijkt . Hierin is hij de enige buitenlander die tot de Franse esthetica wordt gere-
kend.1988 Deze toe-eigeningen verbloemen echter een specifiek aspect van zijn theorie, 
hett experimentele karakter, dat voortkomt uit het proefondervindelijke klimaat waar-
aann juist Nederland een belangrijke bijdrage leverde. 

3.. Proefondervindelijke methode 
Hoewell  Hemsterhuis' proeven met de (esthetische) waarneming volgens moderne 
maatstavenn misschien niet erg overtuigend zijn, staat in zijn rudimentaire aanpak al wel 
dee belangeloze objectiviteit van het experiment centraal, dat in latere theorieën tel-
kenss nagestreefd zou gaan worden. Hij voert één persoon op als onbevooroordeelde 
beschouwerr die dient om de objectiviteit van het experiment te ondersteunen. Hij 
probeertt met andere woorden de esthetische voorkeur los te koppelen van kennis van 

1966 Oesterle, p. 123, n. 18: 'Dem klassizistischen Abstraktionstrieb und Synthetiserungswunsch kommt das 

sublimierte,, dem Ganzen des Kunstwerks eingefligte, der gefalligen Augenbewegung angepaBte Ornament 

maximall  entgegen. Neben den hier besprochenen Ornamentasthetik von K. Ph. Moritz wird die von 

Hemsterhuiss in der Romantik ebenfalls zentrale Bedeutung gewinnen. So übernimmt beispielsweise 

A.W.. Schlegel in seinem Aufiatz im Athenaum "Ueber Zeichnungen zu Gedichten und John Flaxman's 

Umrisse""  wesentliche Argumente von Hemsterhuis.' 

1977 Oesterle, p. 120, n. 5; cursief niet in origineel. 

1988 B. Saint Girons, p. 379-380. 
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kunst.1999 Deze gedachte werd mogelijk gesteund door wat Dubos met verwijzing naar 
Ciceroo over het lekenoordeel had geschreven, namelijk dat de leek zonder kennis van 
regelss en van kunst wel degelijk in staat was om te oordelen of iets goed of slecht was 
inn een kunstwerk: 

Ainsii  Ie public est capable de bien juger des vers et des tableaux, sans savoir les régies de la poésie et de 

laa peinture: car comme Ie dit Cicéron, tons les hommes, par un sentiment intérieur, sans connaissance de l'art 

etet des regies, reconnaissent ce qui, dans les productions de l'art et des régies est mauvais ou bon.7ca 

Watt het vergelijken van gelijksoortige kunstwerken betreft, was een Zwitserse theoreti-
cus,, Pierre Crousaz, hem reeds voorgegaan. Hij had in zijn Traite du Beau (1715) bena-
druktt dat wanneer men kunstwerken met elkaar wilde vergelijken 'il faut avoir la pre-
cautionn de choisir des sujets de même genre, des sujets assortis, des sujets ressemblants, 
pourr faire rouler toute la comparaison sur Ie plus & Ie moins, sans quoi 1'on se plonge 
infailliblementt dans les ténèbres & dans la confusion.'201 Objecten die niets met elkaar 
vann doen hebben, kunnen niet adequaat vergeleken worden. Dit gedachtegoed, dat 
ongetwijfeldd heeft bijgedragen aan de discussie over hoe schilderijen in een kunstver-
zamelingg gepresenteerd moesten worden, beperkt zich niet zoals bij Hemsterhuis tot 
eenn vergelijking van slechts twee objecten. 

Waarr de 'objectiviteit' van Dubos en de 'vergelijking' van Crousaz slechts inciden-
telee opmerkingen in hun teksten blijven, brengt Hemsterhuis beide gedachten tezamen 
inn een systematisch verband, of liever, gebruikt hij beide noties in het experimentele, 
wetenschappelijkk perspectief van de Newtoniaanse methode. Het experiment kenmerkt 
zichh bij Hemsterhuis in de eerste plaats doordat het in alle openheid plaatsvindt, want 
hijj  heeft de vazentekeningen in de vorm van uitklapbare bladen in het boek opgeno-
men,, zodat iedereen in staat wordt gesteld de proef meteen te herhalen. Voorts voor-
ondersteltt het objectiviteit en daarmee algemene geldigheid omdat hij zowel een leek 
alss kenners ondervraagd heeft. Het experiment vertoont verder memodisch gezien gro-
tee overeenkomst met het gebruik van experimenten in de natuurwetenschap. 

Dee grote waarde die Hemsterhuis aan het experiment toekende houdt verband met 
dee ontwikkeling van de natuurwetenschappen in Nederland. Het gebruik van de expe-
rimentelee methode in de wetenschappen werd hier geïntroduceerd door de Leidse, 
cartesiaansee hoogleraar Burchardus de Volder in 1675. Als een van de eersten op het 
Europesee vasteland gebruikte hij het experiment in zijn colleges, echter louter als illu -
stratiemiddell  en nog niet als uitgangspunt voor onderzoek.202 Het belang van het expe-
rimentt in het universitaire onderwijs verandert echter ingrijpend door Boerhaave en 
'ss Gravesande.203 De laatste was een overtuigd Newtoniaan en systematiseerde als eer-

1999 In het tijdschrift De Philosooph (deel 3, no. 133, Amsterdam 18-07-1768) probeert de anonieme auteur 
ookk te breken met het idee dat alleen connaisseurs in staat zijn om te oordelen of iets mooi is of niet, 
enn verwijt de leken het volgende: 'men verveelt ons, zo dikwils met dat "Ik kan 'er niet over oordee-
len;; Ik ben van de Konst niet."' 

2000 Dubos, p. 278. 
2011 Crousaz, p. 48. 
2022 Van Berkel, p. 49-50. Vgl. Brunet, passim. 
2033 Van Berkel, p. 72-74. Hemsterhuis zelf verwijst naar een zekere Kuffler aan wie men de experimen-

telee wetenschap in Nederland te danken zou hebben. Nederland was in Hemsterhuis' ogen in die tijd 
uitermatee geschikt en ontvankelijk voorde experimentele wetenschap. Zie [19-04-85] [Bd.8]. Zie ook 
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stee op het continent Newtons ideeën en maakte deze daarmee voor een groot publiek 
toegankelijker.2044 Hij werd hiermee in heel Europa beroemd en telde onder zijn toe-
hoorderss onder meer Voltaire. Ook Hemsterhuis volgde vanaf 1740 in Leiden colle-
gess bij hem.205 

Inn het Newtonianisme worden observaties en experimenten als de basis van onze 
kenniss van de natuur gezien. Dit betekent dat de cartesiaanse hypothesen plaats maken 
voorr empirie.206 Dit houdt echter niet in dat de inductieve methode die Newton voor-
stondd ook een garantie vormde voor absolute zekerheid in de natuurwetenschap. De 
zekerheidd die de cartesiaanse wetenschap op grond van de rede zelf bezat, ontbrak in 
dee empirische benadering. Dit onderkende Newton zelf al en 's Gravesande is dege-
nee geweest die dit probleem - het absoluut zeker maken van de empirische weten-
schapp - in zijn tijd het grondigst heeft uitgewerkt.207 Hij wijst Descartes' idee dat de 
zintuiglijkee perceptie niet betrouwbaar is van de hand, evenals diens hypothetisch/deduc-
tievee methode om de natuur te bestuderen, 's Gravesande gaat er juist vanuit dat de 
zintuiglijkee perceptie volstrekt betrouwbaar is. De zekerheid (evidentia) definieert hij 
alss de onmiddellijke perceptie. Dit is het waarheidscriterium voor alle dingen die we 
onmiddellijkk gewaarworden. Dit betekent dat de voorstelling die we van een zaak heb-
benn overeenkomt met de zaak zelf die we onmiddellijk gewaarworden. Zij kan ech-
terr ook betrekking hebben op de relatie die we tussen onze ideeën zien. Wie bij -
voorbeeldd 3+4 vergelijkt met 7 wordt onmiddellijk gewaar dat deze ideeën geenszins 
verschillen.. Dit bewijs leidt dan tot absolute zekerheid. Deze mathematische genoem-
dee zekerheid vond vooral haar toepassing in de mathematische wetenschappen. 

Anderss is het gesteld met wetenschappen die gerelateerd zijn aan externe objecten, 
waarr onder andere de fysica en geschiedenis voorbeelden van zijn. We kunnen daar 
volgenss 's Gravesande op drie verschillende manieren over oordelen: met behulp van 
dee zintuigen, door de getuigenis van anderen en door de redenering door middel van 
dee analogie. Onze zintuigen richten zich op dingen die nu gebeuren. Voor dingen die 
vroegerr of elders voorvielen zijn we afhankelijk van anderen. Ontbreekt echter een 
basiss in het verleden dan moeten we redeneren door middel van analogie (het is rede-
lij kk om te denken dat de zon morgen weer opkomt). Gemeenschappelijk aan al deze 
oordelenn is dat ze niet noodzakelijk zijn, dat wil zeggen logisch waar hoeven te zijn, 
hett tegendeel is immers voorstelbaar (de zon hoeft immers niet op te gaan). Dit pro-

[18-02-85]]  [Bd.8] Het betreft hier de logicus Abraham Johannes Cuffeler, die bekend zou worden om 

zijnn Specimen artis ratiodnandi uit 1684. Cuffeler staat nu bekend als 'Spinoza's enige "logische erfge-

naam'".. Zie Petrus van Balen, De verbetering der gedachten, (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen 

voorzienn door M. J. van den Hoven), Baarn 1988, p. 28. Zie ook: H.J. Siebrand, Spinoza and the 

Netherlander,Netherlander, An Inquiry into the early Reception of His Philosophy of Religion, (diss.), Assen 1988, p. 49 

e.v.. Cuffeler was een van de weinige openbare verdedigers van Spinoza's leer. Hij wees 'het Peripatetici 

principee van "nihil esse in intellectu quos non prius fuerat in sensu'" (p. 52, n. 108) dat we ook bij 

Lockee en Condillac tegenkwamen resoluut af. Toch ruimt hij wel een belangrijke plaats in voor de zin-

tuiglijkee perceptie. 

Cassirer,, 1968, p. 60 e.v. 

Brummel,, p. 29-32; De Pater 1995, p. 221. 

Vann Berkel, p. 72-74. 

Dee Pater 1995, p. 228. 
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bleemm - want zekerheid is kennen — lost 's Gravesande wat betreft het zintuiglijk oor-
deel,, het getuigenis van anderen en de analogieredenering als volgt op. Hij voert deze 
terugg op de eeuwige, alwetende en almachtige God die volmaakt goed is. Dit bete-
kentt volgens hem dat hij het ook goed met de mens voor heeft. Hij heeft ons allerlei 
middelenn gegeven voor ons bestaan — de natuur is doelmatig — en het zou niet stro-
kenn met Zijn goedheid als deze middelen niet betrouwbaar zouden zijn. Deze gedach-
tee herleidde 's Gravesande tot het overlevingsaxioma. Zonder zintuigen, zonder de 
getuigeniss van anderen en zonder analogie zou een leven op aarde niet mogelijk zijn. 
Mett deze middelen kunnen we bijvoorbeeld met zekerheid stellen dat een lichaam 
uitgebreidd is, niet doordringbaar en beweegbaar (door middel van de zintuigen); dat 
dee zon zal opkomen (door middel van de analogie) en dat Rome in Italië ligt (door 
middell  van de getuigenis). Het bewijs dat hier de uitkomst van is noemt 's Gravesande 
hett morele bewijs.20R 

'ss Gravesande besefte goed dat elk van de drie middelen niet altijd op zich betrouw-
baarr hoeft te zijn. Daarom bouwde hij een aantal voorbehouden in en gaf hij regels 
omm de middelen zo betrouwbaar mogelijk te maken. Wat betreft de zintuiglijke gewaar-
wordingg raadde hij bijvoorbeeld aan om zo veel mogelijk zintuigen in te schakelen en 
ookk om de deze gewaarwording zo vaak mogelijk te herhalen. Vast stond voor 's 
Gravesandee dat het morele bewijs hoe dan ook dezelfde graad van zekerheid als het 
mathematischee bezat. Hij voorzag de empirische wetenschap van de achttiende eeuw 
vann een zekere basis.209 

Wanneerr we nu terugkeren naar het vazenexperiment, waarin Hemsterhuis expli-
ciett een oordeel over verschillende zichtbare, externe data vraagt, dan üjkt in ieder 
gevall  het eerste middel (zintuigen) hierbij voorondersteld te worden. Het experiment 
kann namelijk eindeloos herhaald worden in de tegenwoordigheid van de objecten en 
duss telkens getoetst worden op zijn waarde (ook in de toekomst). Dit betekent dat 
Hemsterhuiss het oordeel over een kunstwerk empirisch probeert te funderen en dat 
hett morele evidentie bezit.210 Methodisch gezien volgt Hemsterhuis dus de lij n van 's 
Gravesande,, maar zijn object van onderzoek betreft hier niet de wetenschap van de 
natuur,, maar de wetenschap van de kunst en de psychologie. De vaasvormen behoren 
striktt genomen niet tot het domein van de natuurlijke historie omdat het kunstwer-
kenn zijn. Zijn opmerking in het begin van de Lettre sur la sculpture dat de kunsten en 
wetenschappenn op dezelfde bron terug te voeren zijn, stelde hem echter wel op voor-
handd in staat deze parallel te trekken. Dit sluit aan op een notitie van ruim tien jaar 
later: : 

Toutee science, quelle qu'elle puisse être, a pour seule & unique base 1'expérience; & c'est la pureté & 

2088 De Pater 1995, p. 228-234; vgl. ook Cassirer, 1968, p. 61. Cassirer trekt de conclusie dat de zekerheid 
vann de fysica niet meer wordt gezocht in zuiver logische vooronderstellingen zoals bij Descartes, maar 
datt bij 's Gravesande de zekerheid naar biologische en sociologische vooronderstellingen wordt ver-
plaatst,, waarmee de deur openstaat voor Hume's scepticisme. De empirische wetenschap is in diens 
ogenn gebaseerd op louter 'belief, een geloof dat ontdaan is van elke metafysische connotatie. De Pater 
bestrijdtt deze conclusie door te stellen dat 's Gravesande werkelijk zekerheid zocht in het bestaan van 
Godd zelf, als schepper van het universum. 

2099 De Pater 1995, p. 42-43. 
2100 Zie ook Hammacher, 1968, p. 48 e.v. 
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laa vérité des experiences foncières, qui determine Ie valeur de la science ou de la Theorie qui en pour-

raa naïtre. / / Une experience prise au hasard, non simplifiée, non dégagée de tout ce qui lui est hete-

rogene,, nous mène immanquablement dans Terreur, & de telles experiences multipliées conduisent 

directementt au fantastique, & enfin dans un labyrinthe d'ou pour sortir il faut des siècles entiers.211 

Alleenn het 'zuivere' experiment is de basis van elke mogelijke wetenschap, ook van de 
wetenschapp van de schoonheid. Wat Hemsterhuis' onderzoek vooral interessant maakt 
iss dat hij dit doet door de gewaarwording van het concrete kunstwerk te onderzoe-
ken.. Abstract gesproken doet hij dit door het kunstwerk tot een extreme objectiviteit 
tee dwingen, dat wil zeggen door het op dezelfde manier te benaderen als de natuur-
historicuss dat met de natuur deed, namelijk door onderwerping aan experimenten. 
Hett kunstwerk wordt als het ware experiment voor en van zichzelf. 

Bovendienn — en dat is wellicht wel het belangrijkste - komt hierdoor een ander ele-
mentt aan het licht dat bij de natuurlijke objecten ontbreekt: de conditionerende aan-
wezigheidd van de beschouwer. Zijn ziel wordt door het kunstwerk aangedaan en het 
iss de werking van de ziel die in het experiment zichtbaar en begrijpelijk wordt gemaakt. 
Dee Baconiaanse en Newtoniaanse inductie gebruikt Hemsterhuis dus voor een onder-
zoekk naar de menselijke geest. Met het experiment worden de eerder genoemde licht-
puntjess in samenhang gebracht met de ziel, ze behoren tot hetzelfde domein. 

Hemsterhuis'' gebruik van het experiment staat overigens niet los van het algemene 
enthousiasmee van leken voor het doen van proeven. In de genootschappen ondeen-
dee men aan het doen van vooral chemische en elektrische experimenten een waarlijk 
esthetischh genoegen, (vgl. Felix Meritis, Teylers Museum) Door zonder theorie voor-
aff  observaties te doen — een houding die door Bacons empirisme onder meer was voor-
bereidd - vergaarde men een duizelingwekkende hoeveelheid ervaringsgegevens die uit 
tallozee experimenten en proeven tevoorschijn kwamen. Het voornaamste doel van 
dezee 'voorstellingen' was om de vrije natuur in werking te zien zonder dat er in de 
modernee zin uitsluitend doelmatig gezocht werd naar kennis. In de genootschappen 
vondenn namelijk vertoningen plaats van al bekende experimenten.212 Dit bijna doel-
loze,, esthetische genieten van de wonderen van de natuur, zoals dat onder meer door 
Josephh Wright of Derby op bijzondere wijze verbeeld werd in zijn schilderijen van 
diversee experimenten, stierf aan het einde van de eeuw echter een zachte dood. Terwijl 
inn deze experimenten de esthetische ervaring en de verwerving van kennis nog door 
elkaarr heen konden lopen, werd een dergelijke houding steeds moeilijker te handha-
venn op het moment dat Kant het esthetische van het verstandehjk/cognitieve zou schei-
den.. De toenemende kwantificering en het regime van de theorie in de negentiende 
eeuww maakten een dergeüjke esthetische ervaring alleen nog maar moeilijker.213 

Zoalss duidelijk wordt speelt in dit soort experimenten weliswaar de esthetische erva-
ringring een belangrijke rol, maar er komt nergens een experiment tevoorschijn dat de 
mogelijkheidd van die esthetische ervaring zelf duidelijk maakt. Dit is de stap die 

2111 [30-09-76] [40Kaps.l8] 
2122 Vgl. [01-05-88] [Bd.10] en [09-05-88] [Bd.10] over Teyler en Van Marum. 

2133 Zie Rueger, p. 305-323. Hij noemt het bestaan van esthetische experimenten a la Hemsterhuis ner-

gens. . 
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Hemsterhuiss zet. Bij hem vindt in dit perspectief gezien een verdubbeling van het 
esthetischee plaats: de esthetische ervaring die het doen van experimenten met zich 
meebrengtt wordt nu ook het object van het experiment zelf. Anders gezegd, het expe-
rimentriment wordt een vorm van zelfreflectie. 

Datt Hemsterhuis deze stap kon zetten heeft alles te maken met de algemene ver-
schuivingg in de theorie van de aandacht voor het kunstwerk zelf naar de receptie door 
dee beschouwer. Hemsterhuis was echter de enige die op proefondervindelijke wijze 
zochtt naar de wetten van de schoonheid in samenhang met de psychologie van de 
waarneming.. Zijn experimentele aanpak - die in zijn eigen tijd niet of nauwelijks werd 
nagevolgdd - kwam pas in de tweede helft van de negentiende eeuw opnieuw tot leven 
enn wel in de psychologisch/esthetische onderzoekingen van Gustav Theodor Fechner, 
diee nu bekend staan onder de noemer van experimentele esthetica. 

Fechnerr probeerde met zijn 'esthetica van onderen' de hoogdravende esthetica van 
hett Duitse Idealisme te bestrijden door terug te keren naar de ervaring zelf. In de idealis-
tischee filosofie vormden algemene ideeën en begrippen het uitgangspunt voor verde-
ree studie, waarbij de concrete kunstproductie en -consumptie alleen maar fungeerden 
alss invulling van abstract geconstrueerde kaders. Net als Hemsterhuis neemt Fechner 
echterr de concrete ervaring van genot en afkeer - ook voor dit laatste beschreef 
Hemsterhuiss in de Lettre sur la sculpture een experiment zoals we zagen — als basis, om 
vann daaruit tot een begrippensysteem te komen.214 Net zo min als Hemsterhuis zag 
Fechnerr daarbij overigens af van een normatief systeem. Fechner zag zijn esthetica als 
eenn onderdeel van de psychofysica, een wetenschap (de term is van hem) die de meet-
baree relaties tussen de externe stimulus en de innerlijke ervaring beschrijft. Een belang-
wekkendee overeenkomst tussen beiden is voorts dat Fechner wat betreft de smaak wil -
dee onderzoeken welke verhoudingen van vormen — en in Fechners geval ook kleu-
renn - de voorkeur krijgen van een groep proefpersonen wanneer deze niet als vorm 
off  kleur van iets worden gezien en dus vrij zijn van specifieke betekenissen. Hij deed 
daaromm onder meer onderzoek naar verschillende rechthoeken, waarbij rechthoeken 
diee geproportioneerd waren volgens de gulden snede-verhouding duidehjk de voor-
keurr kregen. Daarna gebruikte hij voor zijn onderzoekingen ook objecten die niet 
betekenis-- of associatieloos waren, zoals bladspiegels, foto's en peperkoeken. Voorts 
hieldd hij zich bezig met de maatverhoudingen van lijsten en ten slotte ook met die van 
schilderijen.2155 Vooral zijn behandeling van deze betekenisloze vormen vertoont een 
verrassendee overeenkomst met Hemsterhuis' begrip van 'zichtbare hoeveelheden', een 
termm die deze gebruikte in het vazenexperiment om — betekenisloze - lichtpunten mee 
aann te duiden, die vrij waren van een symbolische verwijzingsfunctie. 

Hett heeft weinig zin om de ontwikkeling van de experimentele esthetica — die een 
ongekendee bloei zou doormaken -, hier verder te vervolgen, maar één ander verband 
mett Hemsterhuis mag niet onvermeld bhjven. Dat betreft de zogenoemde formele 
estheticaa die door de Amerikaanse wiskundige George BirkhofF ontwikkeld zou wor-
denn in zijn Aesthetic Measure uit 1933. Dit boek, dat een zeer belangrijk referentiepunt 

2144 Van der Schoot, p. 248-249. 

2155 Van der Schoot, p. 254 e.v. 
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zouu worden voor alle daarna ontwikkelde formeel-analytische esthetica's, kenmerkt 
zichh door het verdampen van de oorspronkelijk psychologische omgeving waarin de 
estheticaa van Fechner werd ontwikkeld. Birkhoffs streven was gericht op een theorie 
waarmeee een volstrekt objectieve maatstaf voor de esthetische waarde van een kunst-
werkk gevonden zou kunnen worden: 'Of primary significance for aesthetics', zo stelt 
hijj  in zijn inleiding, 'is the fact that the objects belonging to a definite class admit of 
directt intuitive comparison with respect to aesthetic value. The artist and the con-
noisseurr excel in their power to make discriminations of this kind.' Hiermee is hij ech-
terr niet tevreden: 'To the extent that aesthetics is successful in its scientific aims, it must 
providee some rational basis for such intuitive comparisons. In fact it is the fundamen-
tall  problem of aesthetics to determine, within each class of aesthetic objects, those spe-
cificc attributes upon which the aesthetic value depends.'216 Het vrijblijvende intuïtie-
vee oordeel van kunstkenners en kunstenaars moet dus een rationele basis krijgen. Hierna 
introduceertt Birkhoffzijn mathematische formule van schoonheid, te weten M = 0 :C, 
waarbijj  M staat voor de esthetische maat (gevoel van waarde), O voor de orde van het 
objectt en C voor de complexiteit. Met deze basale formule geeft hij aan dat vooral de 
ordee in een object de esthetische maat bepaalt. Zij wordt echter negatief beïnvloed 
doorr de mate van complexiteit van een object. Nadat hij dit heeft vastgesteld geeft hij 
aann dat deze gedachte niet geheel en al nieuw is, maar twee eeuwen daarvoor al bestond: 
'Thee well known aesthetic demand for 'unity and variety' is evidently closely con-
nectedd with this formula. The definition of the beautiful as that which gives us the gre-
atestt number of ideas in the shortest space of time (formulated by Hemsterhuis in the 
eighteenthh century) is of an analogous nature.' (p. 4) Dit is inderdaad de formule van 
schoonheidd die Hemsterhuis in zijn Lettre sur la sculpture heeft beschreven, maar zij is 
volstrektt betekenisloos geworden, of anders gesteld: volledig geformaliseerd. Waar 
Mendelssohn,, zoals we eerder zagen, met zijn algebraïsche vertaling van Hemsterhuis' 
formulee door onbegrip voor zijn metafysica van het verlangen al volledig de plank mis-
sloeg,, wordt Hemsterhuis' gedachte hier volledig uit zijn verband gerukt. 

Opmerkelijkk genoeg nemen behalve meetkundige vormen ook bestaande vaasvor-

menmen bij Birkhoffeen belangrijke plaats in. Maar waar Hemsterhuis nog de moeite nam 
omm een groep proefpersonen te ondervragen naar hun voorkeur, ontbreekt een der-
gelijkee onderbouwing bij Birkhoffin het geheel.217 Hemsterhuis' experiment staat dus 
niett alleen aan het begin van de experimentele benadering van schoonheid, maar ook, 
ondankss zichzelf, aan het begin van een meetkundige benadering van schoonheid en 
kunst,, waarbij het kunstwerk zelf en het esthetische gevoel dat hij onlosmakelijk daar 
meerr verbonden zag, van ondergeschikt belang zijn geworden. 

4.. Tekeningen 
Hett is daarom nu een goed moment om dit artistieke aspect weer meer naar de voor-
grondd te halen. Uit Hemsterhuis' opvattingen over het ornamentele bijwerk kunnen 
wee ook de functie van zijn eigen illustraties in de Lettre sur la sculpture afleiden, name-

2166 Birkhoff, p. 3. 
2177 Zie Van der Schoot, p. 281 e.v. 
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lij kk de vignetten die hij daarvoor ontwierp. Deze zijn weliswaar soms in letterlijke zin 
eenn 'hors d'oeuvre' zoals de tekeningen met de twee vazen - en zo werden ze meestal 
ookk ten onrechte opgevat - maar ze mogen niet over het hoofd gezien worden, omdat 
zee onlosmakelijk deel uitmaken van het geschrift. Zijn ideeën krijgen hier een gestal-
te.. Zonder zijn tekeningen in de analyse te betrekken blijven zijn denkbeelden bijna 
eenn leeg geraamte; zij leren dat onze blik niet op de woorden en de theorie alleen 
gerichtt moet zijn, maar ook op de gestalten zelf. De tekeningen in de Lettre sur la sculp-

tureture zijn niet een betekenisloos tapijtje a la Kant, maar het zijn kunstwerkjes die nut-
tigg en aangenaam willen zijn. 

Hemsterhuiss laat zijn tekst voorafgaan door een door hemzelf ontworpen vignet op 
dee titelpagina.218 (afb.7) We zien op de voorgrond een gebeeldhouwde sokkel, base-
mentt of altaar dat naar rechts overhelt en deels in de grond is gezakt. Hierop is een 
groott ovaalvormig reliëf te zien dat een zittende, antiek geklede beeldhouwer voor-
steltt die een stenen vaas aan het hakken is. Zijn gedeeltelijk ontblote bovenlijf buigt 
opvallendd met de ovale vorm van het reliëf mee. Het altaar is omringd door struikge-
wass en gebladerte. Achter het altaar rijst iets uit het midden van het beeldvlak een zuil 
op,, bekroond door een frontaal, breed vrouwenhoofd met een viltachtig hoofddek-
sel.. Rechts naast de zuil ligt een omgevallen vaas die op de vaas in het reliëf lijkt , en 
eenn soort baksteen. De voorstelling als geheel lijk t te zweven op een kluit aarde, wat 
bijj  het achttiende-eeuwse vignet vaak het geval is. 

Hett vignet roept een aantal vragen op. Waarom bijvoorbeeld hakt de antieke beeld-
houwerr aan een stenen vaas en niet aan een stenen beeld met een menselijke figuur, 
zoalszoals je toch zou verwachten in een boek over beeldhouwkunst? Wij associëren nu 
immerss een vaas niet direct met beeldhouwkunst maar eerder met keramiek. Misschien 
iss de verklaring simpel en kende Hemsterhuis vooral stenen vazen die inderdaad gehakt 
werden,, en waren de antieke, keramische exemplaren hem nauwelijks bekend.219 Stenen 
vazenn kwamen in de zeventiende en achttiende eeuw vrij veel voor als ornamenten in 
tuinenn of als stoffage op schilderijen.220 De belangstelling voor en de kennis van antie-
kee keramische vazen was in deze tijd echter nog verre van algemeen, laat staan dat er 
inn Nederlandse verzamelingen veel voorkwamen. Hemsterhuis kende er toch min-
stenss één, te weten de zogenoemde Vaas van de Stadhouder die eindjaren dertig in het 
bezitt kwam van Frederik graaf De Thorns en de eerste monumentale amfora in een 
Nederlandsee verzameling was.221 Thorns' verzameling kwam in 1751 in bezit van 

2188 In Meyboom, de meest gebruikte editie van Hemsterhuis' geschriften, staat het vignet bij de aanhef van 
dee brief. In de eerste druk staat het echter op de titelpagina. In het manuscript ontbreekt het. 

2199 Pas in de jaren veertig van de achttiende eeuw begint er een grotere belangstelling te ontstaan voor 
(keramische)) vazen. Vgl. Stark, p. 183-184. 

2200 Zoals bijvoorbeeld in Lairesse's Groot Schilderboek, zesde boek, tegenover p. 350 te zien is; vgl. Fock, 
p.. 27-48, waarin zij Van Mieris' ontwerp van vier manshoge, van letterspijs (loodlegering) vervaardig-
dee vazen bespreekt die elk een van de vierjaargetijden voorstellen; zie ook De Jong, p. 185 e.v. ; en 
ookk Eriksen, p. 33, waarin hij benadrukt dat het maken van vazen tot 1750 hooguit een nevenactivi-
teitt van kunstenaars was. Vazen van (half) edelsteen zoals agaat waren ook zeer geliefde verzamelob-
jecten. . 

2211 Zie Bastet, F. L., Tussen Keulen en Parijs..., Amsterdam 1990, p. 68 e.v. De vaas werd toen als Etruskisch 
omschrevenn en wordt nu toegeschreven aan de Ixionschilder (330 v. Chr.). 
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Stadhouderr Willem IV en vormde daarmee de basis van het antiquiteitenkabinet waar-

vann Hemsterhuis de eerste conservator was. Hoewel de Griekse en Etruskische kera-

mischee vazen eind jaren zestig veel bekender werden door publicaties met afbeeldin-

genn zoals die van Sir William Hamilton, kende Hemsterhuis dus waarschijnlijk voor-

all  stenen vazen. 
Gezienn het voorafgaande is het niet vreemd dat Hemsterhuis de totstandkoming van 

eeneen vaas in zijn boek afbeeldt. Wanneer we echter alleen afgaan op de afbeelding, dus 
loss van de tekst, dan wijk t Hemsterhuis met zijn ontwerp af van de traditionele sym-
boliseringg van de beeldhouwkunst. Cornelis Ploos van Amstel bijvoorbeeld personi-
fieerdefieerde de beeldhouwkunst in een vignet door een putto driftig aan een kop te laten 
hakken.2222 Deze allegorie is vrij traditioneel. Hoe verwijst Hemsterhuis' vignet nu pre-
ciess naar de beeldhouwkunst en hoe komt hij aan de elementen van deze voorstelling? 

Hemsterhuiss heeft zijn beeldhouwer vrijwel letterlijk gekopieerd naar een gravure 
vann een Griekse gemme uit de catalogus van de verzameling van de Franse koning, 
diee door Pierre-Jean Mariette in 1750 gepubliceerd was onder de titel Cabinet du Roy. 

(afb.24)) Mariette omschreef deze gemme hierin als een 'Sculpteur travaillant a un vase' 
enn interpreteerde de steen als volgt: 

Ill  y a eu de tout temps des Artistes a talent, qui dans chaque profession se sont consacrés a un certain 

genree d'ouvrage. Celui-ci est un Sculpteur Grec, peut-être un de ces fameux ouvriers de la vill e de 

Corinthee ou de Delos, qui excelloient a faire de beaux vases. Assis a terre, il se penche & se courbe 

autantt qu'il lui est possible, pour être plus a portee de son travail, & Ton remarque son attention a poser 

lee ciseau juste, avant que de frapper dessus, pour achever de former les cannelures dont il enrichit le 

corpss de son vase.223 

Hoewell  Hemsterhuis de gemme vrijwel letterlijk heeft nagebootst, geeft hij hem wel 
eenn andere status. Hij transformeert het steentje in zijn vignet namelijk van een heel 
kleinn reliëf in een groot bas-reliëf op een sokkel. Hij vergroot hiermee de gemme niet 
alleenn optisch, zoals in de vergroting van een microscoop, maar hij verleent hem boven-
dienn een groter aanzien. Zijn onuitgesproken, maar voor de kenners van zijn tijd onge-
twijfeldd herkenbare verwijzing naar het boek van Mariette dat een belangrijk werk op 
hett gebied van de gemmologie was, is een teken dat hij in ieder geval visueel gezien 
aansluitingg zoekt bij een bepaalde groep kenners.224 Mariette was naast Caylus en Jean-
Jacquess Barthélemy een van de grootste kunstverzamelaars en bovendien een van de 
grootstee autoriteiten op het gebied van de klassieke kunst in Frankrijk. Met deze ver-
wijzingg - en de optische verplaatsing - geeft Hemsterhuis te kennen op welke manier 
zijnn boek gelezen kan worden en met wie hij zich verbonden ziet. 

Hett altaar draagt verschillende sporen van verval: er groeit onkruid op en het zakt 
langzaamm weg in de aarde. Toch laat het ons nog, zij het vermoedelijk niet meer voor 
lang,, het zojuist genoemde reliëf zien waarin absoluut geen sprake is van verval. 
Integendeel.. Het is een geheel gave voorstelling van een beeldhouwer die de laatste 
handd legt aan zijn nieuwste werk, een stenen vaas. Hemsterhuis toont ons hiermee op 

2222 Zie Allegorische compositie met vijf putti van Ploos, Laurentius p.162. 

2233 Mariette, p.126, plaat CXXVI . 
2244 Hij noemt Mariette pas aan het eind van zijn geschrift als kenner van het bas-reliëf. 
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symbolischee wijze nog eenmaal het zuivere beeld van de (antieke) beeldhouwkunst of 
haarr essentie, voordat haar geheim voorgoed in de aarde zal verdwijnen. Opvallend is 
datt zowel de zuil als het reliëf ongeschonden zijn. Het vignet als geheel is dus zowel 
eenn representatie van verval als van een ongeschonden staat: een representatie van de 
voortschrijdendee tijd en van een eeuwige essentie. 

Watt de betekenis is van de raadselachtige zuil met het vrouwenhoofd dat uit de ach-
tergrondd opdoemt is niet duidelijk. De vaas op de grond lijk t van haar hoofd gevallen 
tee zijn. Haar frontale karakter en bijna onbewogen uitdrukking lijken echter niet te 
duidenn op volstrekt betekenisloze stofïage. Het lijk t eerder zo dat beide elementen, de 
zuill  en het reliëf, elkaar van commentaar voorzien.22S Waar hun gesprek over gaat is 
alleenn niet helder. En waar kijkt het vrouwenhoofd naar? Kijk t zij ons voorbij en neemt 
zijj  ons verleden of onze toekomst waar, of wijst zij met haar blik op het verleden als 
zodanig,, waartoe ook het reliëf behoort?226 

Behalvee de titelprent en de afbeelding van de twee vazen komen er nog meer illu -
stratiess in het boek voor, zoals vlak boven de aanhef van de brief, na het voorwoord 
vann de uitgever, (afb.25) Behalve in deze door mij hier besproken en door Hemsterhuis 
zelff  verzorgde eerste druk ontbreekt dit vignet opmerkelijk genoeg in alle latere uit-
gavenn en ook in het manuscript.227 Naar de reden hiervan kunnen we alleen gissen, 
maarr misschien geeft de voorstelling zelf een antwoord. In de literatuur over Hemsterhuis 
iss de tekening overigens nog nooit besproken; sterker nog, haar bestaan lijk t nog nooit 
tee zijn opgemerkt, terwijl zij een weliswaar ingewikkelde maar wel veelzeggende ico-
nografiee bezit. 

Dee voorstelling, die ik Vrouw op een Wolk zal noemen, is ook hier weer gesitueerd 

2255 De onbewogenheid of uitdrukkingsloosheid kan van betekenis zijn voor Hemsterhuis' opvatting van 

dee uitdrukking van passies. Zie deel II. 

2266 Vergelijk zijn ingenieuze commentaar op de traditionele personificatie van de tijd waarover hij ruim 

twintigg jaar later schreef: 'Ma Diotime d'etre aimé d'un tel monstre qui fut & qui sera & qui n'est jamais. 

1'autree jour je voulois la peindre maisje ne pouvois en venir a bout. je ne sais ou je dois lui mettre sa 

barbee par devant ou par derrière car il a un coté jeune pourtant qu'on doit voir par devant si je ne me 

trompee & qui est tourné vers Fendroit ou il va venir. Ainsi Vous voyez que les anciens & les moder-

ness en figurant eet étrange personnage 1'ont grossièrement manqué. Il s'en suit qu'il faudra changer de 

plann a 1'avenir pour Ie personnifier visiblement; il faut que tout son devant ressemble a la belle fille de 

laa laitue sauvage & que les pailles nombreux qu'on a employé jusque ici a lui fagoter cette barbe infi -

niee servent sur son derrière pour 1'orner d'une queue large & velue dont la longueur se perde dans la 

nuitt des siècles passés. Je sens bien Ma Diotime que quelque Protagoras voudroit me dire qu'on ne voit 

proprementt que son derrière mais soit. je lui ferme la bouche en lui demandant si e'est la 1'endroit pour 

laa barbe? Voila Ie Protagoras vaincu par 1'argument a 1'absurde qui est un argument excellent.' [10-02-

86]]  [Bd.9] 

2277 Zie exemplaar Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam: Br. 4*  J14. All e platen van de 

LettreLettre sur la sculpture waren door Rey in een veiling verkocht. Hemsterhuis was van plan een nieuwe 

uitgavee te maken en had er daarom geen interesse meer in. Zie [45 Meerman] [11-09-1784], aan de 

penningkundigee Van Damme: 'Wat de verkoping bij Reij betreft, de plaaten van de Lettre sur la sculp-

turee kunnen mij niet te stade komen indien immer mijne werkjes, uitgegeeven en onuitgegeven te 

samenn gedrukt worden, zullen er andere plaatjes met enige bijvoegsels benoodigt zijn. dog hier aan is 

niett te denken vermits de hachelijke tijden die wij beleeven, en mij meerder occupatien verschaffen 

dann ik immer verwagt had.' In de jaren zeventig heeft hij alle eerste drukproeven van zijn vignetten 

aann Diorima gegeven. [76-79] [112 Kaps.18]: 'Je Vous envoie Ia dernière éprouve de la vignette d'Aristée, 

&&  j ' y joins les premières épreuves de toutes les vignettes de mes propres ouvrages.' 
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opp een zwevend stuk aarde, dat onder de grond een blik gunt op boomwortels en een 
stukk afgebroken zuil of sokkel. In de lucht is, liggend op wolken een vrouw weerge-
gevenn met ontbloot bovenlijf en met twee kleine vleugeltjes aan haar slapen. Rechts 
bevindenn zich twee kinderfiguurtjes, een soort putti, waarvan de één een trompet in 
dee hand heeft en een vogel op het hoofd die we ook in Hemsterhuis' later geschreven 
dialoogg Aristée zien. De ander is een zwevende putto die met zijn rechtervinger voor 
dee mond tot stilte maant. In zijn linkerhand houdt hij een stuk papier. Voor op de 
wolkk ligt nog zo'n kleine putto, op de rug gezien en met een harp in de hand. Daarnaast 
zienn we een geknielde putto die met veel aandacht de rand en de binnenkant van een 
omgevallenn vaas bekijkt en op een vel papier schetsen maakt van wat hij ziet. Tussen 
dee liggende vrouw op de wolken en deze tekenaar staat een beeld van een naakte 
vrouww op de rug gezien, waaraan een beeldhouwende putto de laatste hand legt, zoals 
wee die eerder bij Ploos zagen. Daarnaast staat een sokkel met nogmaals een vaas waar-
aann kleine guirlandes hangen. De vrouw op de wolken wijst met haar linker wijsvin-
gerr op het beeld, terwijl zij in haar rechterhand een passer vasthoudt. 

Dee zwevende klomp aarde gebruikt Hemsterhuis functioneel. Dit kunnen we aflei-
denn uit het vignet waarmee Hemsterhuis zijn Lettre sur la sculpture afsluit, (afb.23) Hierop 
is,, zoals ik eerder aangaf, een afbeelding van een vaas te zien, zonder enige voorstel-
ling,, die op een klein sokkeltje is geplaatst dat op de aarde rust. Direct onder de aar-
de,, waar we nu boomwortels zien, bevindt zich, maar veel duidelijker dan bij het ande-
ree vignet, een fragment van een zuil. Hieruit kunnen we afleiden dat de aarde bij hem 
duss niet louter als ondergrond van de voorstelling is bedoeld, maar ook symbolisch 
opgevatt moet worden, namelijk als scheiding tussen het boven- en onderaardse, of tus-
senn heden en verleden. 

* * 

Dee vaasvorm is een belangrijk element in alle tekeningen, want we zien deze telkens 
terugkeren.. Het titelvignet is dan ook op te vatten als een ode aan de antieke beeld-
houwkunst,, waarin Hemsterhuis de vaas presenteert als iets dat nieuw en ongeschon-
denn is en van groot belang voor de essentie van de beeldhouwkunst. Deze interpreta-
tiee lijk t te worden bevestigd door het afsluitende vignet dat een blanco vaas toont die 
oprijstt uit het klassieke verleden en de natuur. Voordat de resten van de antieke wereld 
voorgoedd verdwijnen biedt het eind van het boek zicht op een nieuw begin: een maag-
delijkee vaas. De zuil met de vrouwenkop heeft een enigszins verwante functie: het 
gezichtt staart in de verte, het kijkt uit op iets anders dan de resten die het omringen. 
Zee kijkt over ons heen in het verleden waaruit haar ongeschonden gelaat is overge-
bleven.228 8 

Dee Vrouw op een Wolk thematiseert onze waarneming. De vrouw op de wolk geeft 
onss de richting aan waarheen wij moeten kijken. Wij moeten niet haar half ontblote 
lichaamm bekijken dat precies naar ons is toegekeerd, maar naar dat waar zij met haar 
handd op wijst, namelijk een gebeeldhouwd vrouwenlichaam waarvan wij alleen de 

2288 Zij zou de versteende Amazonekoningin Hippolyte kunnen zijn, dezelfde vrouw die op de Griekse 

vaass verslagen wordt door Herakles. In Athene bevond zich bij het heiligdom van de godin Aarde (Gaia) 

eenn grafzuil van een Amazone, aldus verwijzend naar de Amazone Antiope/Hippolyte, die de gelief-

dee van de Atheense held Theseus was {zie Plutarchos, Theseus 27; Pausanias I 2,1). 
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achterkantt kunnen zien. De vrouw wijst dus ook impliciet naar dat deel van het lichaam 
vann het beeld dat bij haar zelf wel zichtbaar is omdat het nauwelijks verhuld is, maar 
bijj  het beeldhouwwerk voor onze blik verborgen blijft . Maar waarom blijf t bij het 
beeldd verborgen wat zij zelf wel toont? In Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture zullen we 
vergeefss een concrete aanwijzing of uideg vinden, wat overigens voor bijna alle vig-
nettenn in zijn geschriften geldt.229 

Ditt vignet geeft dus twee vrijwel gelijktijdige momenten weer, namelijk die van de 
onmulüngg en van de verhulling. De seksualiteit van het vrouwelijk naakt wordt immers 
gelijktijdigg zichtbaar gemaakt en verheimelijkt. In de wijze waarop Hemsterhuis dit 
weergeeftt wordt bewust een interactie tussen beschouwer en het voorgestelde voor-
ondersteld.. Waarnemen is met andere woorden een actieve handeling, een gebeurte-
niss tussen object en subject. In eerste instantie wordt de kijker de voorstelling min of 
meerr in 'verleid' door het liggende naakt, dat als type zijn vorm (in de verte) ondeent 
aann de liggende Venus of slapende nimf die Titiaan voor lange tijd had vastgelegd. 
Maarr op het moment dat zij onze aandacht gevangen heeft, leidt zij ons met een arm-
gebaarr af van haar eigen lichaam af Hiermee wijkt Hemsterhuis dus af van deze beeld-
conventie.. Maar met welk doel doet hij dat en wie stelt deze vrouw voor? 

Nett als het reliëf in het titelvignet heeft Hemsterhuis vermoedelijk ook deze vrou-
wenfiguurr ontleend aan een bepaalde gemme. In dit geval vertoont de voorstelling 
overeenkomstenn met een gravure van een gemme die voorkomt in de handgeschre-
venn catalogus van de hertog van Brunswijk, getiteld: Plaaten der Antique en Andere 

GesnedenGesneden Steenen van het Cabinet van Brunswyk.™ Die gemme stelt het oordeel van Paris 
voor.. (afb.26) Op de voorgrond zijn rechts de drie godinnen afgebeeld: Afrodite, Adiena 
enn Hera. Paris die links van hen staat met achter hem Hermes, reikt Afrodite de appel. 
Zijj  wordt begeleid door Eros. Boven hen allen is op een wolk een liggende godin afge-
beeld,, die weliswaar niet precies gelijk is aan die van Hemsterhuis, maar er toch wel 
verwantschapp mee vertoont. Ook zij maakt een gebaar met haar arm, is gedeeltelijk 
naaktt en ligt vrijwel op dezelfde manier op de wolken, die echter hier de grond niet 
raken.. Hemsterhuis kende deze gravure ongetwijfeld en zij heeft mogelijk een rol 
gespeeldd bij het ontwerp, al was het alleen maar vanwege het onderwerp. Beide gra-
vuress stellen namelijk het probleem van de schoonheid aan de orde; de antieke gem-
mee representeert het bekende verhaal van Homerus, maar Hemsterhuis' vignet lijk t 
eenn geheel nieuwe versie. 

Gegevenn de thematiek van het oordeel over schoonheid is het ook zinvol om 
Hemsterhuis'' ontwerp te vergelijken met de canonieke personificatie van de schoon-
heid,, namelijk de vrouwenfiguur die Cesare Ripa in zijn Iconologia of Uytbeeldinghe des 

VerstandsVerstands (Amsterdam 1644) onder het lemma 'Bellezza' of'Schoonheyt' heeft afge-
beeld.. In dit boek dat een belangrijke beeldbron voor kunstenaars was, zien we in een 
rechthoekigg kader een voorstelling van een staande naakte vrouw, die met haar hoofd 
inn de wolken zweeft, (afb.27) In haar rechterhand heeft zij een passer en een aardbol 
vastt en in haar linker een lelie. Haar lichaam is omringd door een mandorla. In de 

2299 Met uitzondering van de vignetten in de Aristée. 
2300 In archief Vosmaer, Algemeen Rijksarchief Den Haag, inv. nr. 77. 
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Fransee uitgave van Ripa (Parijs 1644), waar zij 'Beauté Céleste' heet, is zij echter weer-

gegevenn in een cirkelvormig kader maar vertoont haar lichaam op kleine details na 

dezelfdee pose en dezelfde attributen. Aan haar schouders heeft zij echter ook nog twee 

grotee vleugels, die bij de Nederlandse Ripa ontbreken, (afb.28) 

Inn de Nederlandse uitgave wordt de vraag waarom de vrouw met haar hoofd in de 

wolkenn zit als volgt verklaard: 

Dee Schoonheyt wort met het hoofd tusschen de Wokken gemaelt, om datter geen saecke is, daer men 

mettee sterflijcke tonge swaerlijcker af kan spreken, en diemen noch mettet Menschlijck verstand kan 

vatten,, (p. 454) 

Inn de Franse uitgave luidt het iets eenvoudiger: 
EUee cache sa teste dans les nues, pour ce qu'il n'est rien de si obscur a 1'esprit humain, ny rien dequoy 

laa langue des hommes puisse parier plus difEcilement que de la Beauté, (p. 29) 

Hett hoofd van de Schoonheid verdwijnt dus in de wolken omdat het menselijk ver-
standd niet of nauwelijks in staat is om over de schoonheid te spreken of deze te ver-
klaren.. De ervaring van schoonheid die door het naakte vrouwelijk lichaam gerepre-
senteerdd wordt, is een gebeurtenis die het menselijk verstand verre te boven gaat. De 
SchoonheidSchoonheid van Ripa representeert dus met haar lichaam zowel de schoonheid zelf als 
hett onbegrip van de beschouwer ervan door haar hoofd deels te laten verdwijnen: het 
oordelendee verstand is in wolken gehuld. De stralenkrans om haar lichaam verbeeldt 
volgenss Ripa de goddelijke oorsprong van de eerste schoonheid, die 

doorr 't licht des aanschijn Godes komt afdaelen, gelijck de Platonisten beweeren: om dat de eerste 

Schoonheytt een sake met God is, welcke Schoonheyt daer nae het beeld of patroon, in eeniger manie-

re,, door zyne goedertierenheyt, aen zijne Schepsels mede-gedeelt zijnde, is oorsaecke dat wy eenighs-

inss verstaen wat Schoonheyt is. (p. 454) 

Dee mens is in staat schoonheid in de 'geschapene dingen' te ervaren, omdat daarin de 
eerste,, oorspronkelijke schoonheid door Hem in afgestraald is. Met haar linkerhand, 
diee een witte lelie vasthoudt, duidt de vrouw op 

dee Schoonheyt van den omtreck, en van de verwen van een Vrouwlijck beeld; waer in schijnt, dat een 

groott deel van die kleyne maete van Schoonheyt gestelt is, die de Werreld is mede-gedeelt, en waer in 

diee sich verheught. (idem) 

Hett vrouwelijk naakt moet dus als een van de mooiste afspiegelingen van de ware 
schoonheidd van God gezien worden. De passer in haar rechterhand, een attribuut dat 
wee ook in Hemsterhuis' illustratie zien, duidt tezamen met de globe erop dat alle 
schoonheidd bestaat 'in maete en proportie of evenreedenheyt, diewelcke mette tijd en 
mettee plaets over een komen.' De plaats bepaalt de schoonheid 'in de stellinge of schic-
kingee ... van alle dingen die't gesicht van het oog sijn onderworpen [landschappen, 
mensfiguren],, als mede de verwen die wel onderscheyden zijn, met een gelijckmaeti-
gee veelheyt en maete, en met andere gelijcke dingen.' De tijd bepaalt de eenstem-
migheid,, het geluid, de spraak, en 'de vertoogen, de woorden strijd en veel andere 
dingen,, diewelcke door de maete geeffent zijnde, en ons vermaeckende, billijck schoon 
zijnn geheeten.' Na deze omschrijving van de zichtbare en hoorbare schoonheid, - daar 
lijk tt het immers vooral over te gaan — vervolgt Ripa met de bespreking van de geur 
diee de lelie verspreidt. Smaak en tastzin ontbreken vervolgens in zijn tekst. 

Hemsterhuis'' ontwerp en Ripa's Schoonheid vertonen formeel gezien weÜswaar wei-
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nigg overeenkomsten, maar wel inhoudelijk. Zowel in het vignet als in de tekst gaat 
hett om een begrip van schoonheid. Hoe Hemsterhuis het verband tussen schoonheid 
enn beeldhouwkunst aan de orde stelt, is op het eerste gezicht nog niet zo duidelijk. 
Wee zien echter wel dat ook hij gebruik maakt van verschillende traditionele attribu-
tenn of onderdelen zoals wolken, een passer, een wijzende arm en vleugels. Deze laat-
stee zitten echter op een ongewone plek, namelijk boven de oren van de liggende vrouw 
opp de wolk. 

Inn de Franse Ripa komen ook afbeeldingen van hoofden met vleugels voor, en wel 
bijj  het lemma 'Horographie' dat in de Nederlandse uitgave 'Horographia. 
Uyrbeschryvinge'' heet. (afb.29) In de Nederlandse uitgave zitten de vleugels merk-
waardigg genoeg op de rug, net als de figuur van de Schoonheid in de Franse Ripa. Dit 
zinnebeeldd verbeeldt de opeenvolging van de uren van de dag. Op haar hoofd staat 
overigenss ook nog een zandloper en in haar rechterhand heeft zij een zonnewijzer vast 
enn in haar linker een passer en liniaal. Over de vleugels meldt de Franse Ripa: 

L'Horlogee de sable, & les aisles qu'elle a sur la teste, signifient la merveilleuse vitesse des mêmes heures, 

dontt parle Petrarque en son Triomphe du Temps, ou il dit, Que les heures, les jours, les mois, &ks années/ 

NeNe cessent de voler, &c. (192) 

Dee vleugels duiden net als in de Nederlandse uitgave dus op de snelle loop van de 
uren,, ze vliegen voorbij. In dit licht gezien zouden de vleugels op de liggende vrouw 
opp de wolk van Hemsterhuis dezelfde functie kunnen hebben, namelijk het verwijzen 
naarr de tijd. Wanneer we dan de passer in haar hand hierbij betrekken, die bij Ripa de 
functiee van de evenredigheid vervulde, dan zou deze voorstelling kunnen verwijzen 
naarr Hemsterhuis' idee van de visuele schoonheid die hij zoals we zagen relateerde aan 
dee mate van evenredigheid of proportie van tijd. 

Inn Ripa staat echter ook een vrouw afgebeeld met vleugels aan haar slapen, die de 
verbeeldingg ('Imaginatione. Inbeeldinge') voorstelt (afb.30): 

Mett steyle hoofdhayren, en met vleugels aen de hoofdslaepen wort se geschildert, ten aensien van de 

snellee en haestige werckinge van dese kracht, in 't aenvatten van de sensatien, als mede om dieselve aen 

'tt verstand te vertoonen...' (p. 216) 

Dee snelheid en kracht waarmee de gewaarwordingen inwerken op de verbeelding en 
aann het verstand worden aangeboden, een denkbeeld dat door Ripa aan Aristoteles 
wordtt toegeschreven, versterkt het idee dat de vleugels met de tijd te maken hebben. 
Vann een traditionele iconografie a la Ripa lijk t bij Hemsterhuis dus geen sprake te zijn, 
maarr wel van een idiosyncratisch spel met overgeleverde begrippen en betekenissen. 

Dee wolken hebben bij Ripa, bij het Oordeel van Paris en bij Vrouw op een Wolk, de 
functiee om sferen van elkaar af te scheiden. Bij de laatste twee dienen ze als een schei-
dingg tussen hemel en aarde en bij Ripa als een scheiding tussen verschijning en essen-
tie,, die volgens Ripa voor de mens niet verstandelijk te begrijpen is. Bij Hemsterhuis 
rakenn de wolken overigens wel de grond, wat er misschien op wijst dat hij beide sfe-
renn minder van elkaar gescheiden ziet, zoals in het Oordeel van Paris het geval is. Het 
duidtt erop dat schoonheid toch beter te begrijpen is dan Ripa vermoedde. 

Hett handgebaar van de vrouw leidt de blik van de beschouwer van haar lichaam af 
naarr het beeldhouwwerk waaraan de putto de laatste hand legt. Dit beeld vertoont een 
grotee gelijkenis met de Venus de' Medici, die zoals we zagen een van de meest beken-
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dee en meest populaire klassieke Venusfiguren was. We krijgen bij Hemsterhuis echter 
alleenn haar achterzijde te zien, wat in afbeeldingen van haar nogal ongebruikelijk is.231 

Ookk wordt zij zelden afgebeeld met een sluier of doek over haar armen.232 Normaal 
gesprokenn houdt zij haar rechterhand voor haar borsten en haar linkerhand voor haar 
venusheuvel.. Uit de veilingcatalogus van Hemsterhuis' nalatenschap blijkt dat hij zelf 
inn het bezit was van een gipsen kopie van het beeld.233 De haartooi in beide tekenin-
genn is in ieder geval hetzelfde. 

Wee zullen in deel II nog zien dat Hemsterhuis haar in zijn tekst opvoert als het 
voorbeeldd van schoonheid in rust. Maar we hebben ook gezien dat hij haar in zijn cor-
respondentiee in feite als een hoer beschouwde. Vanaf het begin van de achttiende eeuw 
beschouwdee men haar als symbool voor schoonheid, of men het beeld nu wel of niet 
inn het echt had gezien.234 Edmund Burke bijvoorbeeld zag haar als de gratie zelve: 'in 
thiss ease, this roundness, this delicacy of attitude and motion, it is that all the magic of 
gracee consists, and what is called its je ne sais quoi; as wil l be obvious to any observer 
whoo considers attentively the Venus de Medici'.235 Of de reactie van Lambert Ten 
Kate,, die bekend was om zijn artikel 'Discours préliminaire sur Ie Beau Ideal' in het 
beginn van de eeuw: 'Quelle charmante Noblesse, quelle Beauté, quelle Grace, quelle 
Gentillesse,Gentillesse, quel Embonpoint dans la Déesse de I 'Amour, qu'y a-t-il qui convienne mieux 
auu Symbole du Secret de la Nature, qui, a la faveur de quelques attraits, fait conserver 
less Generations, & immortaliser, pour ainsi dire, ce qui est mortel!'236 Veel reacties op 
hett beeld geven echter ook duidelijk aan dat men zich bewust is van haar erotische 
werking.. Zo zien we haar ook afgebeeld in Hogarths Analysis of Beauty midden in de 
compositiee lonkend naar haar collega 'pin-up', de Apollo Belvedère.237 (afb.31)Hogarth 
geeftt haar in profiel weer, wat haar traditionele kuisheid enigszins tenietdoet.238 We 
zienn deze houding ook op een schilderij van Greuze terug dat deze op de Parijse Salon 
vann 1765 presenteerde. Dit betreft een portret van Watelet, die we eerder tegenkwa-
menn in verband met Pierre's vaasontwerpen. (afb.32) Hij was onder meer bekend door 
zijnn L'ari de peindre (1760) en speelde een belangrijke rol in de Franse Académie. We 
zienn op het schilderij een kleine, bronzen kopie van de Venus de' Medici afgebeeld, die 
mett haar voorzijde naar de onderzoekende blik van Watelet is gewend. In zijn rech-
terhandd heeft hij een passer vast en met zijn linkerhand houdt hij een boek openge-
slagenn waar vaag een tekening van haar te zien is. Waarschijnlijk is dit zijn zojuist 

2311 Vgl. bv. George van der Mijns De "kunstkamer" van Comelis Ploos van Amstet in zijn huis op de Binnenkant 

(1760)) en Jacob Maurers Eengezebchap van kunstliefhebbers op bezoek bij Ploos van Amstel (1764), Laurentius 

p.. 104 en 106, waar voor de schouw een levensgroot gipsafgietsel van haar staat. Vgl. ook Zoffany's 

Tribuna,Tribuna, waar ze in werkelijkheid ook stond. 

2322 In de Lettre sur la sculpture raadt hij de beeldhouwer om kledingstukken te gebruiken om een beeld 

decentt te maken. 

2333 Pars Bibliothecae, p. 156, nr. 12. 

2344 Zie Hale, p. 37-58. 

2355 Geciteerd naar Hale, p. 43. Zie Burke in zijn A philosophical enquiry, p. 117. 

2366 Ten Kate, Tome III , p. XXII I e.v. 

2377 Hogarth, W., The analysis of Beauty. Written with a view of fixing the fluctuating Ideas of Taste, London 

MDCCLIII .. Zie ook Hogarth, 1955. 

2388 Hale, p. 50 
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genoemdee boek, waarin hij de proporties van het beeld beschreven had, vergezeld van 
eenn schematische tekening. Deze voorstelling en die van Hogarth laten ons dus veel 
duidelijkerr en meer in detail zien wat Hemsterhuis ons in zijn vignet onthoudt. Of 
Hemsterhuiss Greuze's schilderij kende is niet erg waarschijnlijk, maar hij bezat wel 
Wateletss boek.239 

Vann meer belang is echter dat Hemsterhuis naast Hogarths versie ook die van Greuze 
lijk tt af te wijzen. De ogenschijnlijk emotioneel indifferente en eerder wetenschappe-
lijk ee blik van Watelet, maar ook die van de beschouwer die immers vanuit een even 
grotee maar tegenovergestelde hoek naar het beeld kan kijken, wordt in Hemsterhuis' 
tekeningg van commentaar voorzien. Door haar voorzijde geheel van ons af te wen-
den,, probeert Hemsterhuis haar seksualiteit onzichtbaar te maken, die bij Watelet op 
paradoxalee wijze ondanks haar totale zichtbaarheid juist ontkend lijk t te worden. Watelet 
lijk tt zich vooral bezig te houden met haar precieze, meetbare proporties, maar zich 
absoluutt niet bewust te zijn van of zich te bekommeren om haar seksuele aantrek-
kingskracht.. Hij is om Frieds term te gebruiken volledig geabsorbeerd in zijn bezighe-
den.2400 In een schilderij van Johann Zoffany, De Tribuna in de Uffizi, zien we in de 
Tribuna,, de belangrijkste tentoonstellingszaal van de Florentijnse Galleria Reale, naast 
tallozee schilderijen onder meer de Venus van Urbino van Titiaan (1538) en de Venus de' 

MediciMedici afgebeeld.241 Beide zeer gevierde godinnen waren toen bij elkaar gebracht in 
éénn zaal. (afb.33) Francesco Algarotti noemde Titiaans Venus de 'rivale' van de mar-
merenn versie.242 Hoewel er alle aanleiding toe is om ook de andere kunstwerken in 
dezee zaal te bekijken gaat de aandacht van de (mannelijke) bezoekers vrijwel alleen uit 
naarr werken die of de hemelse liefde of de vrouwelijke seksualiteit betreffen. Links is 
eenn groepje van zes mannen te zien rond een Madonna met kind, terwijl twee jonge-
mannenn voor hen een Venus en Amorbeeld bekijken. Op de voorgrond zien we de 
Titiaan.. Het schilderij wordt omringd door een zestal mannen waarvan er maar één 
echtt naar de voorstelling van het schilderij lijk t te kijken. Zijn gezicht ziet er net als 
datt van Watelet vrij onbewogen uit; op zijn minst drukt hij geen enthousiasme voor 
hett doek uit. De andere mannen zijn druk in gesprek of kijken de beschouwer aan. 
Ditt geldt ook voor één van de zes mannen die rondom de Venus de' Medici staan. De 
vij ff  anderen, op één na, kijken echter allen geïnteresseerd naar haar achterwerk. Eén 
vann hen raakt zelfs bijna haar kuit aan en een ander heeft zijn lorgnet erbij gehaald. 
Niemandd bekijkt echter haar voorzijde. Het mag duidelijk zijn dat buiten alle andere 
mogelijkee betekenissen van dit schilderij er in ieder geval op verschillende niveaus van 
liefdee of aantrekkingskracht sprake is. Van de hemelse liefde voor de Madonna op het 
kleinee doek links, komen we via de hemelse liefde voor de hemelse godin Venus van 

2399 Het schilderij werd beschreven door Diderot in zijn Salon van 1765. Beschrijving is een groot woord 
wantt het is een van de kortste die hij ooit gaf: 'Il est terne; il a 1'air imbu, il est maussade. C'est 1'hom-
me;; retoumez la toile.' Diderot, 1984, p. 189. Volgens Bukdahl had Diderot zijn L'art depeindre hevig 
bekritiseerdd en slaat het citaat niet op het schilderij. 

2400 Fried, passim. 
2411 Geschilderd van 1772 tot 1777. {Buckingham Palace, London) 
2422 Zie Meijers, DJ., 'Naar een systematische presentatie', in: Verzamelen, Van Rariteiten tot Kunstmuseum, 

{red.. Bergvelt, E., Meijers, DJ., Rijnders, M.,) Heerlen 1993, p. 232. 
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Titiaann aan bij de bijna vleselijke, aardse Venus die de Venus de' Medici representeert. 

Hett kan niet anders of ook Hemsterhuis thematiseert in zijn vignet deze spanning 
tussenn de hemelse en aardse liefde, twee Venusfiguren die sinds de klassieke oudheid 
eenn bekend onderwerp zijn. Bij hem ontbreekt echter de hemelse, christelijke liefde. 
Well  is hij zich bewust van de seksualiteit. In plaats van onze aandacht te richten op de 
voorr de bezoekers van het Uffizi interessante billen, wijst hij ons met het handgebaar 
vann de liggende vrouw — een personificatie van de hemelse Venus en de proportie van 
tijdd — op de contour van het beeld, anders gezegd op de vorm van de aardse Venus. 

Hemsterhuiss ontdoet haar dus zo veel mogelijk van elke erotische connotatie, zoals 
uitt de rest van de tekening blijkt . De putto op de voorgrond vestigt hier namelijk de 
aandachtt op. Dit merkwaardige mannetje tekent de ornamenten en de binnenkant van 
eenn omgevallen vaas, die van binnen naar alle waarschijnlijkheid volledig leeg is. De 
kijkerr kan de (visuele) inhoud echter evenals de voorkant van de Venus niet zien. De 
aandachtigg kijkende putto, die net zo'n onderzoekende blik als Watelet heeft, obser-
veertt uitsluitend ornamenten en vorm.243 Bij het Venusbeeld wordt, zo kunnen we uit 
dezee visuele aanwijzing concluderen, ook de aandacht gevestigd op haar vorm en con-
tour.. Niet haar inhoud, te weten haar vrouwelijke schoonheid of seksualiteit wordt 
hierr aangegeven, maar door uitsluiting hiervan alleen haar verschijning. Hoe de teke-
ningg verder ook bekeken wordt, het is in ieder geval duidelijk dat seksualiteit en schoon-
heidd met elkaar in verband gebracht worden. Hier lijk t Hemsterhuis de seksualiteit of 
hett erotische eruit weg te willen halen. De vaasvormen veronderstellen meer aandacht 
voorr vorm en een gedesinteresseerde blik. We worden in dit vignet op visuele wijze 
langzaamaann bewust gemaakt van de componenten van het esthetische verlangen naar 
schoonheid.. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de vorm en contour de wezensken-
merkenn van schoonheid zijn. Het 'interesselose Wohlgefallen', een begrip dat in Kants 
estheticaa zo belangrijk zou worden, berust niet alleen op een verstandelijk belang in 
hett object, maar eveneens op een erotisch aspect.244 

Watt heeft dit echter te maken met de twee putti rechts, waarvan de een een trom-
pett vast heeft en de ander een zwijggebaar maakt? Een putto met trompet duidt meest-
all  op de faam, maar aangezien deze door de andere putto het zwijgen wordt opgelegd, 
krijgtt hij niet de kans om te blazen. Geen loftrompet voor de aardse Venus? En duidt 
hett boek in zijn hand op de overlevering, die niet langer gevolgd moet worden? Het 
wordtt niet duidelijk. Dit geldt ook voor de vogel op het hoofd van de faam. Moet dit 
ookk een adelaar voorstellen net als het vignet van een vogel aan het eind van de Aristée 

(afb.34)) waar deze de deugdzame ziel moet verbeelden? Want daar schrijft Hemsterhuis: 

2433 Vergelijk het frontispies in Roger de Piles' Abrégé de la vie des peintres, 1699, afgebeeld in: De Piles, 1993, 
waaropp onder de personificatie van de schilderkunst ook een tekende putto is afgebeeld, die bezig is 
eenn kop te tekenen te midden van boeken. 

2444 Vgl. Busch, 1993, p. 125-137, waarin hij de secularisering van het vrouwelijk naakt bespreekt. Rond 
18000 verliest de klassieke canon van vrouwenfiguren haar autoriteit en maakt plaats voor een stilering 
vann het naakt die haar tot moderne kunst maakt. Vgl. ook Haskell, p. 316 e.v., die erop wijst dat de 
'superclassicist'' Ingres in zijn 'Le Bain Turc' (1865) de twee vrouwen op de voorgrond ook de aan- en 
afwezigheidd van seksualiteit vertonen. De vrouw op de rug gezien schilderde hij al in 1805 en keert 
hierr terug als ethisch moment tegenover de openlijk seksuele vrouw rechts. 
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Voyezz un aigle qui plane dans les airs, en conformant son vol au souffle d'Eole; il ne se fatigue pas; ses 

ailess paroissent immobiles: il est Ie plus parfait symbole de 1'homme vertueux, de l'homme heureux, 

quii  ne rencontre aucun obstacle, et dont Ie vol, quoique fini et borné par sa nature, est poussé sans fin 

ett sans cesse vers la vraie félicité, par Ie torrent immense de la volonté suprème. (M II: 74) 

Watt voor soort vogel Hemsterhuis in de Vrouw op een Wolk getekend heeft is niet dui-
delijkk - het zou wel een adelaar kunnen zijn - , en bovendien vliegt hij niet. Toch is 
dee kans wel groot dat hij dit gaat doen zodra de putto gaat spelen. Misschien is de 
oplossingg wel heel simpel en representeren de drie figuren louter horen, zien en zwij-
gen.. Horen hoort dan bij de putto met trompet, het zwijgen bij het zwijggebaar en 
dee vogel bij het zien. Meer dan eens treffen we namelijk in Hemsterhuis' correspon-
dentiee het begrip Vwe d'oiseau' aan, dat voor hem het ultieme zien van het geheel 
inhoudt.2455 De vogel zinspeelt hier misschien op. 

Waarneming,, verleiding, seksualiteit, verval, beeldhouwkunst, klassieke oudheid, 
schoonheid,, vaasvormen zijn dus ook in Hemsterhuis' vignetten telkens terugkeren-
dee motieven, waarbij traditionele iconografische verwijzingen of veranderd zijn of in 
eenn ander verband zijn gebracht. De precieze betekenis is weliswaar niet altijd even 
duidelijk,, maar één ding wordt wel zichtbaar: de eerste estheticus van Nederland heeft 
schoonheid,, kunst en het perceptuele verlangen zowel tekstueel als visueel in één sys-
teemm bijeengebracht. 

2455 Zie bijvoorbeeld [24-09-79] [HSD]: 'C'est alors que 1'enfant apprend a passer d'une idee a une autre 
idééé par les idees intermediaires sans broncher. il s'accoutume a Ie faire avec rapidité. il acquiert la con-
noissancee des directions & s'il est ne genie il fera des sauts plus hardis que les chevaux de Neptune & il 
devraa a son education geometrique de ne jamais sauter a faux. 1'habitude de sauter lui apprend a voler, 
aa se soutenir en 1'air, a contempler a vue d'oiseau les vastes regions de toutes ses idees: de toutes ses sen-
sationss & de toutes ses passions.' Dit soort momenten zijn, zo vervolgt hij, in dit leven maar heel kort, 
maarr wel heel belangrijk. Alleen Socrates bereikte dit voortdurend. 
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