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I . . 

Profiel::  de penning 

Inn deel I zagen we dat tekst en beeld elkaar in de Lettre sur la sculpture op bijzondere 
wijzee aanvullen en becommentariëren. Hemsterhuis liet niet alleen op aanschouwelij-
kee wijze zien hoe de werking van schoonheid verklaard kon worden, maar hij toon-
dee met zijn vignetten ook uit welke zintuiglijke en zinnelijke elementen de estheti-
schee waarneming bestond. Zijn proefondervindelijke aanpak was nieuw op het gebied 
vann de kunsten en de schoonheid. Voor het eerst in de geschiedenis werden kunst-
werkenn als object gebruikt om esthetische voorkeuren met behulp van experimenten 
tee onderzoeken. De prioriteit van de waarneming die in de op empirie gebaseerde 
natuurwetenschappenn naar voren trad, paste Hemsterhuis toe op de esthetische erva-
ring.. Hij creëerde niet langer vooraf een abstract stelsel van begrippen om het ver-
schijnsell  schoonheid te verklaren, maar keerde de hiërarchie radicaal om. Uit de uit-
komstenn van zijn experimenten leidde hij op meetkundige wijze zijn definitie van 
schoonheidd af, die uit twee min of meer meetbare grootheden bestond: tijd en kwan-
titeit.. De meetkunde was volgens hem alleen zinvol wanneer zij werd toegepast op 
concretee objecten. Door zijn analyse — waarin hij een scheiding aanbracht tussen de 
zichtbaree hjn als optisch gegeven en de lij n als representatief teken - werd het kunst-
werkk op een tot dan toe ongekende manier geabstraheerd en geobjectiveerd. Uit de 
universelee voorkeur voor de minimaal zichtbare vorm leidde hij bovendien af dat de 
menss er naar verlangt om op zo snel mogelijke wijze zo veel mogelijk denkbeelden te 
ervaren.. Met dit metafysische verlangen verklaarde hij een aantal uiteenlopende ver-
schijnselenn in de kunst die hij hiermee in verband bracht, zoals de bijzondere werking 
vann de Italiaanse historieschilderkunst, van schetsen en van ornamenten. Schoonheid 
wass in zijn ogen vooral een zaak van het subject en in mindere mate die van het object. 
Dee traditionele mimesis werd hierdoor gepsychologiseerd. Dit werd duidelijk uit zijn 
benaderingg van het aspect van de overtreffing van de natuur, waarin niet een volmaakt 
kunstwerkk als uitgangspunt diende, maar de tekening van een kind. 

Doordatt Hemsterhuis de kunstwerken waarmee hij zijn experiment uitvoerde ook 
inn gravure opnam in zijn geschrift, stelde hij zijn lezers in staat om zelf ooggetuige te 
zijnn van zijn beweringen. Hierin lag ook de functie van zijn vignetten besloten. 
Bovendienn thematiseerde hij hierin een aspect van de esthetische waarneming dat hij 
inn zijn tekst wilde vermijden, namelijk de erotische componenten van de blik. Op sub-
tielee wijze speelde hij met diverse aspecten daarvan. De Vrouw op een Wolk was daar-
omm niet louter een illustratie van de tekst, maar een zelfstandige aanvulling. Dit geldt 
ookk voor de overige illustraties die naast de tekst op eigen wijze hun verhaal over 
schoonheidd vertellen. Doordat Hemsterhuis zijn ideeën over visuele reductie concreet 
visualiseerde,, worden we op nadrukkelijker wijze dan in andere theorieën uit zijn tijd 
gewezenn op het verband met de neoclassicistische ontwikkelingen in de kunst, waar-
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inn een voorkeur voor klassieke beeldelementen samengaat met een stilering van de 
vorm. . 

Inn Hemsterhuis' denken gaan filosofie en kunst een nauwe band met elkaar aan. In 
ditt deel zullen we nagaan hoe zijn filosofie doorwerkte in de artistieke praktijk en 
andersom.. Hierdoor kan bovendien op de relatie tussen zijn denkbeelden en het neo-
classicismee ingegaan worden, dat misschien wel de meest filosofische tendens in de 
kunstt tot dan toe is geweest. De beeldhouwkunst vormde een belangrijk zo niet het 
belangrijkstee referentiepunt daarvoor. Zoals we zagen omschreef Hemsterhuis de beeld-
houwkunstt als de meest verlichte kunst. Aangezien hij de eerste in een reeks van filo-
sofenn was die zich in deze kunst heeft verdiept, moeten we nu specifieker ingaan op 
hoee zijn ideeën zich hierover hebben gevormd. Met andere woorden, hoe verhouden 
kunstt en filosofie zich in het algemeen tot elkaar en meer in het bijzonder hoe ont-
wikkeldee het sculpturale denken zich bij Hemsterhuis? Ik ga hierbij niet op abstracte 
wijzee te werk, maar heel concreet. 

Inn het eerste hoofdstuk richt ik mij op een penning die Hemsterhuis voor een spe-
cialee gelegenheid had ontworpen. Zij kan beschouwd worden als een van de hoogte-
puntenn van de Hollandse neoclassicistische penningkunst1 en visualiseert heel concreet 
watt Hemsterhuis in theorie voorstond. De ideeën die ten grondslag lagen aan het visu-
elee concept daarvan onderzoek ik op verschillende manieren. Zo plaats ik zijn denk-
beeldenn over de zuivere vorm in het licht van zijn ideeën over de betekenis en geschie-
deniss van de lijn , de betekenis van de tastzin in relatie tot de beeldhouwkunst en de 
roll  van abstractie. Naar aanleiding van zijn - negatieve - evaluatie van de beroemde 
LaocoönLaocoön ga ik in hoofdstuk II nader in op zijn denkbeelden over de hartstochten. 
Hierdoorr komt een ander aspect van de nagestreefde zuiverheid van vorm voor het 
voetlicht.. De hartstochten vormen voor Hemsterhuis op meerdere niveaus een bedrei-
gingg van de door hem nagestreefde eenheid in verscheidenheid. In het derde hoofd-
stukk komt dit laatste terug. Hierin behandel ik een aantal observaties die hij deed naar 
aanleidingg van een museumcollectie en een aantal schilderijen. Aan de hand daarvan 
kunnenn zijn ideeën over eenheid in verscheidenheid getoetst worden aan zijn opvat-
tingenn over de menselijke verlangens, over het schone en het verhevene en ten slotte 
overr de oorsprong van de kunsten. 

1.. Ontwerp 
Toenn de Franse admiraal Pierre André de Suffren de Saint-Tropez er tijdens de Vierde 
Engelsee Oorlog in 1782 in slaagde om een belangrijke vlootbasis op Ceylon, 
Trincomalee,, te heroveren op de Engelsen die haar kort tevoren hadden ingenomen, 
wass het feest bij de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie.2 Twee jaar later 
kreegg Hemsterhuis het verzoek een penning te ontwerpen ter herdenking van de actie, 
diee deze voor de handel zo strategische uitvalsbasis opnieuw in handen van de VOC 
hadd gebracht. In de maanden die volgden zette hij zich aan deze eervolle opdracht.3 

Hett resultaat mocht er zijn: een gouden penning die dankzij het fijngesneden stem-
pell  van de hofgraveur van stadhouder Willem V, J. H. Schepp, schitterde door haar 

11 Vgl. Scharloo, p. 100. 
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klassiekee verschijning.4 (afb.35) In een uiterst vriendelijke brief bedankte het bestuur 
hemm enthousiast voor het ontwerp dat hun illustere maatschappij 'une figure noble' 
hadd gegeven die zij nog nooit eerder had bezeten. De medaille werd naar Hemsterhuis' 
grotee tevredenheid in een mooi verzorgd kistje gevat, dat versierd was met kleine dia-
mantjess en smaragden. Hij moest dan ook toegeven 'qu'aucun College dans ce pays 
eii  fait plus Ie grand Seigneur que ces Messieurs.' Als dank voor zijn ontwerp kreeg hij 
eenn voorraad Kaapse wijn, die hij terstond doorzond naar zijn geliefde vriendin Diotima 
inn Munster.5 

Opp de beeldzijde van de penning staat een zeer fijn getekend hoofd van een vrouw 
enn profil die de VOC personifieert. Op haar voorhoofd is de bovenzijde van een oli-
fantskopp met twee slagtanden aangebracht. Diens slurf steekt als een omgekeerde S 
omhoogg terwijl zijn kop verdwijnt in het kapsel van de vrouw waarop een kroontje 
iss geplaatst; haar weelderige haar wordt door parelsnoeren bijeengehouden. Eenzelfde 
snoerr siert ook haar hals. Onder het hoofd staan het wapen van de VOC en de naam 
vann de graveur. Rondom de hele voorstelling is in het Latijn in heldere kapitalen de 
naamm van het VOC geschreven. De letters interfereren niet met het hoofd en werken 
daardoorr als een regelmatig kader. De keerzijde van de penning draagt een Latijnse 
tekstt met daaromheen een lauwerkrans, die de aanleiding van de penning memoreert.6 

Hett open, serene en tegelijkertijd edele en abstract/klassieke gezicht van de vrouw 
contrasteertt sterk met de bijna barokke en allegorische overdaad van de haartooi. De 
sieradenn en de kroon duiden op de macht, de rijkdom en het aanzien van de VOC 
terwijll  de olifant de regio van de macht symboliseert, de Oost.7 Het bijzondere van 
hett ontwerp schuilt in de stijl van de uitvoering: het sterke contrast tussen de orna-
mentelee en veelzeggende haartooi en het abstracte, gestileerde gezicht. Dit laatste droeg 
zekerr bij aan de waardering van de VOC-leden die het gezicht als nobel en edel 
omschreven.. Wanneer we dit ontwerp vergelijken met eerdere door de VOC uitge-
gevenn penningen, zoals die van R. Arondeaux en van M. Holzey, dan valt de een-

22 In 1796 ging het eiland alsnog definitief over in handen van Engeland. Zie Gaastra, p. 61. Het VOC 

stondd er op dat moment financieel slecht voor. In 1796 werd het VOC genationaliseerd. Hemsterhuis' 

penningg lijk t zo het laatste visuele 'offensief te zijn geweest om nog groots te lijken. 

33 Zie [18-06-84] [Bd.7] en [13-12-84] [Bd.7]. Uit de laatste brief blijk t dat er één gouden en drie zilve-

renn exemplaren waren geslagen, en dat hij voor zichzelf nog twee of drie in koper zou laten maken. 

Ookk meldt hij hier dat Reinier Vinkeles er een gravure van heeft gemaakt. In 1785 ontving zijn vriend, 

dee munten- en gemmenverzamelaar Van Damme ook een exemplaar. Zie [08-04-1785] [Meerman, 

46]:: 'Zie hier de Medaille van Suffren. ik heb door dit hooft de O.I. Maatschappij willen afbeelden, ik 

hoopp dat UWE hetzelve nog beter zal vinden dan de prent daar na door den Heere Vinckeles gemaakt.' 

Inn [08-04-85] [129A27, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag] bevindt zich een gedrukt exemplaar van 

dee brief met de genoemde gravure. 

44 Zie over Schepp en Hemsterhuis, Staring, p. 83-104. 

55 [25-03-85] [Bd.8] 

66 De Latijnse teksten luiden respectievelijk: 'SOCIETAS. INDICANA . ORIENTALIS. FOED. BELG.' 

enn ' INCLYTO. VIRO. D. SVFFREN. REGIS. GALLIAE . ARCH1 THALASSO. FORTISSIMO. 

OB.. COLONIAS. DEFENSAS. ET. SERVATAS. MDCCLXXXIV. ' 

77 Zie over Hemsterhuis' penningkunst en voor een beschrijving en interpretatie van deze penning: 

Scharloo,, p. 99-104, die ook op de overeenkomst wijst met een Romeinse aureus. Over de iconogra-

fiefie van de olifant, zie onder anderen: Rosenblum, 1967, p. 133 e.v. 
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voudd en helderheid van de stijl van het gezicht meteen op.8 Als type herinnert het 

vrouwenhoofdd aan Michelangelo's Testa divina.9 

Dee penning wordt dus gekenmerkt door een eenvoud en een gestrengheid van con-

tourr die rechtstreeks verbonden kan worden met een belangrijke passage in de Lettre 

sursur la sculpture, die meteen volgt op de definitieve versie van Hemsterhuis' formule van 

schoonheid: : 

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

danss Ie plus petit espace de temps possible. Il s'ensuit que 1'artiste pourra parvenir au beau par deux che-

minss différents: par la finesse et la facilité du contour, il peut me donner, dans une seconde de temps, 

parr exemple, 1'idée de la beauté, mais en repos, comme dans la Venus de Médicis ...; mais si, avec un 

contourr également déüé et facile, il exprimoit une Andromède avec sa crainte et ses espérances visibles 

surr tous ses membres, il me donneroit, dans la même seconde, non seulement 1'idée de la beauté, mais 

encoree 1'idée du danger d'Andromède; ce qui mettroit en mouvement, non seulement mon admira-

tion,, mais aussi ma commiseration. Je veux bien croire que toute passion exprimée dans une figure 

quelconquee doit diminuer un peu cette qualité déliée du contour, qui Ie rend si facile a parcourir pour 

noss yeux; mais au moins, en mettant de Taction et de la passion dans une figure, on aura plus de moyens 

pourr concentrer un plus grande nombre d'idées dans Ie même temps. (M I: 29-30) 

Dee kalme schoonheid, die we ook in de penning herkennen, kan dus bereikt worden 

doorr de fijnheid en vlotheid van de contour. Op zijn belangrijke opmerking dat met 

ditzelfdee middel ook een passie of handeling uitgedrukt kan worden, die behalve 

bewonderingg ook nog medehjden opwekt, kom ik in het volgende hoofdstuk uitge-

breidd terug. Hemsterhuis heeft met deze penning geprobeerd om vooral de eenvoud 

enn sierlijkheid van de contour van het gezicht uit te drukken, wat formeel nog wordt 

versterktt door het contrasterende kapsel en de tekst eromheen. In een van zijn brie-

venn aan Diotima zegt hij zelf over het ontwerp: 

j'aii  imagine de représenter cette illustre Compagnie par une seule tête, afin d'avoir un objet assez grand 

pourr y rendre la beauté simple d'autant plus sensible, j'ai dessiné certainement plus de têtes dont celle 

quee je Vous envoie ici est sans comparaison la moins mauvaise. peut-être serez Vous contente de la 

simplicitéé déterminée & ferme du contour qui est assez grec.10 

Voorr hem representeert de kop de eenvoudige schoonheid die gekenmerkt wordt 

doorr een besliste en 'omlijnde' eenvoud die 'tamelijk Grieks' is. In dezelfde brief 

beschrijftt hij ook de reactie van een hofkunstenaar van Willem V, de historieschilder 

Dirkk van der Aa, die meer dan een kwartier lang in stilte naar het ontwerp had geke-

ken: : 

j'osee louer cette tête puisque des choses pareüles ne sont que les effets du hasard, non seulement chez 

dess barbouilleurs comme moi mais chez les plus grands Artistes & puisque notre sensible van der Aa en 

fitfit  tant de cas en la voyant hier chez moi. voici les propres mots qu'il me dit après 1'avoir examine pen-

dantt plus d'un quart d'heure en silence. Sij'avoisfait cette tête je ne la donnerois a ome qui vive si ce n'est a 

lala Pr. de Gallitzin, puisque je crois qu'elle seule pourra sentir tout ce que cette tête dit; & croyez moi que ce n'est 

88 Gaastra, p. 54 en 62. 
99 Zoals bijvoorbeeld afgebeeld in: Shearman, p. 68, fig. 25. 
100 [05-07-84] [Bd.7] Cursief niet in origineel. 
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paspas votre ouwage mais celui du hasard. J'ai bien pensé a cette dernière vérité qui me paroit susceptible d'une 

recherchee tres profonde qui mènera a quelque chose. 

Datt zijn werk het resultaat zou zijn van het toeval is duidelijk ironisch bedoeld, want 
inn de Lettre sur la sculpture had hij dit begrip al gerelativeerd. Hij schreef hier namelijk, 
naa te hebben vastgesteld dat er in kunstwerken zowel inhoudelijk als formeel geen 
dubbelzinnigee contouren mochten voorkomen, dat de natuur wat betreft het schone 
gemakkelijkk voorbijgestreefd kon worden omdat daarin anders wel een heel bijzon-
derr toeval werkzaam moest zijn: 

Ill  me semble qu'il est aisé de comprendre par tout ce que j e viens de dire, qu'il est tres possible, pour 

cee qui regarde Ie beau, de surpasser la nature; car ce seroit un hasard bien singulier qui mettroit un cer-

tainn nombre de parties tellement ensemble qu'il en résultat eet optimum que j e désire. Et qui est ana-

logue,, non a 1'essence des choses, mais a 1'effet du rapport qu'il y a entre les choses et la construction 

dee mes organes. Changez les choses, la nature de nos idees du beau restera la même; mais si vous chan-

gezz 1'essence de nos organes, ou la nature de leur construction, toutes nos idees présentes de la beauté 

rentrerontt aussitöt dans Ie néant. (M !: 31 ) 

Dee natuur kan dus gemakkelijk voorbijgestreefd worden omdat het esthetisch opti-
mumm waar de ziel naar verlangt in de natuur slechts bij toeval voorkomt.11 Dit opti-
mum,, zo stelt hij bovendien, is niet analoog aan het wezen van de dingen, maar komt 
voortt uit de betrekking tussen de dingen en de constructie van de organen. Wanneer 
wee de dingen veranderen dan blijven onze ideeën van het schone hetzelfde, maar wan-
neerr het wezen van de organen of de aard van hun constructie aangetast zou worden, 
dann verdwijnen alle ideeën aangaande schoonheid in het niets. Toeval, optimum, con-
tourr en het verlangen naar zo veel mogelijk ideeën in zo kort mogelijke tijd, hangen 
duss alle met elkaar samen. 

Eenn ander element dat Hemsterhuis' penning zichtbaar maakt is zijn opvatting over 
dee relatie tussen tekst en beeld. In een brief uit 1783 verduidelijkt hij dit als volgt. Een 
medaillee bevat twee verschillende elementen: een figuur en letters. Het doel van de 
figuurfiguur is om door haar elegantie en eenvoud te behagen, terwijl de letters hun bood-
schapp vlug en duidelijk moeten meedelen. Deze twee heterogene zaken moeten niet 
doorr elkaar lopen of met elkaar verstrikt raken. De letters moeten daarom in een rech-
tee lij n in de vorm van schrift gezet worden om zich nog meer te onderscheiden van 
dee figuren van het emblema.12 

Dee volgende driedeling vormt kortom Hemsterhuis' plattegrond van een ideale 
medaille:: een duidelijk onderscheid tussen de tekst, de afgebeelde figuur en de allego-
rischerische elementen daarvan. Hij beschrijft hier dus wat hij een jaar later ook concreet 
mett de VOC-penning zou realiseren. In de passages die nog volgen in deze brief levert 
hijj  overigens forse kritiek op de moderne penningontwerpen en wordt ook duidelijk 
inn welk specifiek esthetisch verband hij zijn opmerkingen maakt: 

111 Vgl. ook [10-04-87] [Bd.10] waarin hij naar aanleiding van twee bloembollen zegt: 'Je serai fier d'avoir 

transplantéé dans Vos contrées une race nouvelle que la Nature ne paroit avoir créée que dans un moment 

dee luxure pour nous donner un échantillon de ce qu'elle sait faire en beau.' 

122 [08-12-83] [Bd.6] 
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Voyezz a présent une médaille moderne. 1. je dois la tourner & retourner pendant un quart d'heure, 

avantt que de savoir les longessimes sottises qu'elle veut me dire, & 2. combien de fois p.e. des lettres 

nee s'entortillent dans la perruque du héros, & au lieu de me parier, me donnent 1'idée peu modeste 

d'unee gloire, autour d'une de ces têtes qu'on ne canonise pas? 

Hett principe in zijn ontwerp onderscheidt zich dan ook, zo lezen we vervolgens, van 

dee kijkgewoontes van de Goten en het volk: 

[ils]]  ne voient que successivement des parties qu'ils ne sauroient lier ensemble. Le nombre d'idées fait 

leurr beau, & le principe de Ia petitesse du temps s'évanouit pour eux. Ainsi plus Vous leur donnerez 

dee 1'ériigme, du galimatias & duu brouillamini, plus ils seront naturellement contents. Cette grande véri-

téé Vous pourrez la déduire aisément de nos principes démontrés... 

Vorstenn en andere hoogstaande personen (des grands) kijken weer anders dan het volk, 
maarr ook heel anders dan Diotima en hijzelf: 

Ilss ont une facon de juger du beau ... toute autre que la Peuple, qui ne sauroit juger que par la riches-

see d'idées, & toute autre que Vous & moi, qui jugeons par la petitesse du temps & par la richesse d'idées. 

Ilss distinguent le beau du laid ... a tres peu prés de la facon que nous avons appris a distinguer un bceuf, 

d'unn ane, d'un cheval, d'un singe, & d'un arbre. C'est tres curieux. 

Hett volk oordeelt dus alleen op grond van de hoeveelheid denkbeelden - hoe meer 
hoee beter, maar het kent de reductie van tijd niet. Diotima en hij oordelen op grond 
vann de combinatie van de reductie van tijd en de hoeveelheid denkbeelden, maar vor-
stenn maken een onderscheid tussen mooi en lelijk op dezelfde manier als waarop de 
menss heeft geleerd om dingen in soorten onder te verdelen. Dit betekent dat zij geen 
esthetischeesthetische waarneming kennen. In het vervolg van de brief gaat hij dan ook zover om 
dee plaats die D'Alembert volgens hem nog aan de vorsten toekende, te weten 'dans la 
classee abjecte de la plus vile populace', aan te scherpen tot 'non seulement hors de 
Thumanitéé & du cöté des animaux, mais de celui des montres & des pendules.'13 Door 
hett volk en hooggeplaatste personen niet tot het waarnemen van schoonheid in staat 
tee achten, wordt impliciet de burgerij, die hij immers als partij van het midden niet 
noemt,, de bevoorrechte klasse. 

Hemsterhuiss legt naar aanleiding van de penning dus zelf allerlei verbanden met zijn 
theoriee over het schone, op grond waarvan ik haar verder Eenvoudige schoonheid zal 
noemen.. De stijl drukt niet alleen een hele specifieke (standsgebonden) schoonheids-
opvattingg uit, maar getuigt ook van het besef dat woorden en beelden elkaar niet nega-
tiefmogenn beïnvloeden, omdat zij verschillende gebieden vertegenwoordigen. We 
zoudenn daarom ook kunnen zeggen dat de penning bestaat uit een zuivere visuele 
vorm,, een allegorie waarin talige betekenissen verwerkt zitten (een mix van taal en 
beeld)) en ten slotte een zuivere tekst. Bovendien representeert de penning het ideaal 
vann de fijne contour van de kalme schoonheid. 

Eénn aspect van de vorm van de kop valt niet meteen in het oog, namelijk dat het 
profiell  gebaseerd is op de door Camper ontdekte en beschreven ideale gezichtshoek. 
Camperr had door middel van vergelijkende anatomie ontdekt dat gezichten van zowel 

133 Toch bekent hij in dezelfde brief dat de meest fijngevoelige kenner die hij kende een vorst was, te 
wetenn prins Wenceslag van Liechtenstein: 'aussi bon Antiquaire que Grand Capitan, j'ai 1'honneur de 
luii  de voir beaucoup en fait de connoissance en pierres gravées.' 
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dee afzonderlijke mensenrassen als de mensapen ieder een hele specifieke hoek ver-
toonden.. Deze gezichtshoek bepaalde hij door een denkbeeldige lij n te trekken tus-
senn de kin en het voorhoofd ten opzichte van een eveneens denkbeeldige horizon. 
All ee mensenrassen vertonen een gezichtshoek tussen de 100° en 70°, die hij respectie-
velijkk het maximum en minimum noemde. Onder de 70° verschijnt in zijn getekende 
schemaa (afb.36) de aap, boven de hoek van 100° ontstaat een waterhoofd. Volgens 
Camperr leverde 100° de ideale (antieke) proporties op: 

Vraagtt men nu, wat is eene schoone tronie? Wij antwoorden: zulk een daar de wezenslijn M G een 

hoekk van 100 gr. maakt met den horizont. De Oude Grieken hebben deezen hoek van gelijken ver-

koozen;; of zij uit hetzelfde grondbeginzel als ik, deeze volmaakte evenredigheid der deelen verkree-

genn hebben, durf ik niet te bepaalen.'4 

Dee ideale vorm was inderdaad denkbeeldig, want, zo stelde Camper verder, in de empi-
rischee werkelijkheid kwam deze vorm niet voor omdat de meeste hoofden een hoek 
tussenn de 70° en 80° vertoonden. Het interessante is dat Camper, die herhaaldelijk aang-
aff  alleen zuiver empirisch te werk te willen gaan, toch een afgietsel van een klassiek 
hoofdd in zijn schema opnam en wel na aandringen van Hemsterhuis.15 Ook vanuit dit 
aanvankelijkk onzichtbare gezichtspunt gezien is de Eenvoudige schoonheid een realisatie 
vann het ideale schone. 

Hemsterhuis'' omschrijving van de Eenvoudige schoonheid als 'assez Grecque' is ook 
bedoeldd als een stellingname tegen de contemporaine Franse stijl, met name die van 
Boucher.. In een brief contrasteert hij Rafaël, die hij vaker als lichtend voorbeeld nam, 
mett de Franse kunst. Hij zegt daar het volgende: 

laa vraie expression d'une idéé se fait plus richement par la finesse, la franchise Sc la fermeté du contour 

commee Raphael nous 1'enseigne, que par les touches spirituelles & élégantes de 1'école francaise moder-

ne." " 

Inn een andere brief licht hij dit laatste als volgt toe, waarbij hij de beeldhouwer Falconet, 
dienss zoon en diens schoondochter Marie-Anne Collot, die op dat moment werkzaam 
warenn in Den Haag en met wie hij regelmatig contact had, over een kam scheert met 
allee Franse kunstenaars en hen verwijt dat zij geen van allen beschikken over 

cee gout sacré & pur des Grecs. Us ne Ie sentent pas. c'est Ie précieux & 1'agrément des touches, ce ton 

folatree de Boucher qui constitue leur gout. pour ce style fier & sur des contours des Grecs & la subli-

mee poésie de leurs compositions, ce sont des choses peu faites pour entrer dans des têtes ou plus töt 

danss des Ames franchises.,7 

Inn een latere brief waarin hij verschillende tekenbenodigdheden bespreekt zoals het 
toenn net uitgevonden potlood, komt Bouchers tekenkunst ook ter sprake en wel in 
verbandd met het door hem veelgebruikte rode krijt . Over de eigenschappen van dit 
krij tt drukt Hemsterhuis zich weliswaar op ironische wijze uit, maar hij laat ons tevens 
zienn hoe hij Bouchers reputatie inschatte: 

144 Zie Camper, Verhandeling van Petrus Camper, p. 90. Een uitgebreide behandeling van Campers theorie 

enn de vermeende racistische implicaties geeft Meijer. 

155 Zie Luyendijk-Elshout, p. 67. Zie over de betekenis van Campers onderzoek ook Gombrich, 1983, p. 

144-148. . 

166 [20-08-84] [Bd.7]. 

177 [2/3-09-79] [117 Kaps. 19]. 
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cess crayons ont prodigieusement de la sagesse & de 1'esprit. muni d'un tel outil je ne refuserois pas 

d'entrerr en lice avec Ie dessinateur Ie plus spirituel... je ne doute pas un instant [que] ... la matière de 

cess crayons a été autrefois un peintre célèbre & hardi qu'une déesse cruelle quelconque changea pour 

avoirr commis quelqu' incongruités. Toute la reputation de Boucher ne tient qu'a la sagesse de son 

crayonn Sc nullement a son génie.18 

Uitt deze negatieve uitlating over Boucher blijkt de betekenis die Hemsterhuis aan de 
fijnee en ferme contour toekende. Met zijn Eenvoudige schoonheid neemt hij dus mede 
stellingg tegen 'spirituele en elegante' toetsen. Zijn penning heeft dus verschillende kan-
ten.. De ragfijne contour van het gezicht beantwoordt aan, of liever: vormt de ver-
werkelijkingg van de in de Lettre sur la sculpture geformuleerde esthetische eisen. 

Inn de volgende paragraaf onderzoek ik het aspect van de lij n en de contour verder, 
niett alleen omdat Hemsterhuis daarover in de Lettre sur la sculpture nog meer zegt, maar 
ookk omdat zijn ideeën dan meer reliëf krijgen dan de 'lage' rimpeling van zijn Eenvoudige 

schoonheidschoonheid zou doen vermoeden. Zij krijgt hierdoor nog meer gezicht. 

2.. De lij n 
Volgenss Hemsterhuis gaat de beeldhouwkunst in historische en psychologische zin voor-
aff  aan de schilderkunst. Het is namelijk natuurlijk dat de mens vroeger meer geneigd 
wass om dingen in tastbare vorm na te bootsen, dan om een concreet object op een 
platt vlak te imiteren.19 Dit laatste vereist immers 'une abstraction bien plus considera-
blee qu'on ne Ie croiroit au premier abord.' (M I: 34) Bovendien is voor het ontstaan 
vann het tekenen en de schilderkunst het abstracte idee van de contour absoluut nood-
zakelijk.. Om dit idee te verwerven is oefening van het gezichtsorgaan nodig. Aangezien 
dee tastzin eerder vervolmaakt is, moest men voor de nabootsing aanvankelijk dus meer 
gebruikk maken van tactiele dan van visuele denkbeelden.20 

Dezee chronologische volgorde geldt niet alleen voor de menselijke soort, maar even-
eenss voor elk mens afzonderlijk. Dit blijkt ook uit het volgende advies aan Diotima: 

jee me flatte de Vous apprendre unjour a modeler en eire & même a Vos enfants, carj'imagine a pré-

sentt qu'il faut apprendre a dessiner par la Plastique & non celle ei par Ie dessein.21 

Boetserenn gaat dus vooraf aan het tekenen. Tekenen leer je door te modelleren, maar 
modellerenn leer je niet door te tekenen. Of een dergelijke opvatting ook in praktijk 

188 [16-11-87] [Bd.10] 
199 Hemsterhuis gebruikt voor het tastbaar na te bootsen object de term 'Objet de ronde-bosse'. Het is op 

zijnn minst opmerkelijk dat hij de sculpturale term gebruikt en niet gewoon verwijst naar een driedi-
mensionaall  object. Deze 'slip of the tongue' valt te verklaren uit zijn stelling dat de esthetische waar-
nemingg alleen op kunstwerken betrekking heeft. 

200 Een echo van deze opvatting zien we bij Carl Gustav Carus, leerling van Caspar David Friedrich, wiens 
beschouwingg daarover op haar beurt weer als voorafschaduwing van Riegls bekende ontwikkelings-
modell  van tast naar zien wordt geïnterpreteerd. Volgens Carus (Neun Briefe über Landsdtafismalrrei, 1831) 
begintt de ontwikkeling van de zintuigen in elk organisme met het gevoel, met de tastzin. De meer ver-
fijndee zintuigen als het oog en het oor ontstaan pas wanneer het organisme zich vervolmaakt. Op bij-
naa dezelfde manier begon de mensheid met beeldhouwkunst. Wat de mens vormde moest massief, soli-
dee en tastbaar zijn. Dat is de reden, aldus Carus, waarom schilderkunst altijd tot een latere fase behoort. 
Ziee Gombrich, Art and Illusion, p. 16. 

211 [19-11-80] [HSD] 
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gebrachtt werd in de verschillende academies of ateliers is mij niet bekend, maar erg 
waarschijnlijkk is het niet, gezien de nadruk die daar op het natekenen van gipsen afgiet-
selss en model lag.22 Het is niettemin opmerkelijk - en misschien niet geheel toevallig 
—— dat de al eerder genoemde paus van het neoclassicisme, Canova, zijn 'eerste' ideeën 
niett meer eerst uitprobeerde in tekeningen maar meteen in de natte klei. Dit maakt 
datt zijn kleischetsen zo uiterst levendig overkomen.23 

Hoewell  Hemsterhuis zijn ideeën over de tastzin en het ontstaan van het abstracte 
ideee van de contour in de Lettre sur la sculpture enigszins weifelend naar voren brengt 
(ill  me paroït, ... ce sentiment...), komt hij daarna wel met een opmerking die deze 
twijfell  direct weer wegneemt. Hij constateert hier namelijk dat het bekende verhaal 
vann die mooie vrouw die als eerste in de geschiedenis met een houtskooltje de scha-
duww van haar geliefde op een muur vasdegde, met zijn eigen opvatting in strijd is. Het 
verhaall  van de dochter van Dibutades (Plinius de Oudere) waar hij op zinspeelt, ver-
ondersteltt namelijk dat er sprake is van een muur en dus van bouwkunst. De archi-
tectuurr is echter een nabootsende kunst, en aangezien elke directe nabootsing van 
zichtbaree dingen kennis van het tekenen vooronderstelt, zo concludeert hij, betekent 
ditt dat de uitvinding van het tekenen voorafgaat aan het verhaal over die mooie vrouw, 
enn dat het 'n'est qu'un fable agréablement imaginée.' (M I: 34-35) De architectuur is 
mett andere woorden niet de basis van de tekenkunst. Eerst de sculpturale ervaring 
maaktt het ontstaan van de lij n mogelijk en vormt zodoende de basis van alle kunsten. 

* * 

Mett deze enigszins ontnuchterende woorden over het verhaal van Plinius zijn we bij 
eenn van de mythes van het neoclassicisme aanbeland, namelijk die over de oorsprong 
vann de beeldende kunsten en de lijn. In geen enkele periode van de kunst ervoor werd 
dee lij n als uitdrukkingsmiddel van het idee zo belangrijk als juist in de periode vanaf 
circaa 1750. Dit blijkt ook uit het grote aantal schilderijen waarin de oorsprong van de 
üjnn en daarmee de oorsprong van de schilderkunst zelf gethematiseerd werd. Vooral 
tussenn 1770 en 1820 kwam de picturale vertaling van de oorsprong van de teken- en 
schilderkunstt tot grote bloei, waarbij het verhaal van Plinius telkens weer werd ver-
beeld.244 Het verhaal dook weliswaar ook al op in vroegere kunsttheoretische verhan-
delingen,, maar de illustraties ontstaan pas later in de zeventiende eeuw, zoals in Sandrarts 
TeutschenTeutschen Academie (1675).25 De illustraties in dit boek, dat Hemsterhuis in zijn bibli-
otheekk had en ook gelezen heeft, werden in de achttiende eeuw door kunstenaars vaak 
alss uitgangspunt genomen.2*  Sandrart gaf in zijn weergave van Plinius' verhaal de doch-
terr van de keramist ook een eigen naam, Stovigliao,27 en beschreef hoe zij 'den Schatten 

222 Knolle, 1979, p. 7, meldt dat er in de Amsterdamse Stadstekenacademie wel 'bootzeerders' waren, maar 

meerr gegevens daarover zijn er niet, ook niet hoe ze les kregen. 

233 Zie hierover Busch, 1993, p. 211 e.v. 

244 Pas met Daumiers satirische iitho's zou deze mythe voorgoed haar kracht verliezen. Rosenblum , 1957, 

p.. 286 en 290. Toen stierf ook het lineaire purisme van het neoclassicisme en het idee van de naboot-

singg van de schaduw als grondslag van het tekenen. Voor de nawerking en betekenis van de ontstaans-

mythee van de tekenkunst in de negentiende eeuw, zie Kuhlmann-Hodick, p. 159-180. 

255 Rosenblum, 1957, p. 279. 

266 Zie Pars Bibliothecae, p. 12, nr. 210. 

277 Meestal wordt zij naar haar vader Dibutade of Dibutades genoemd. 
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ihress von ihr in feme Lander scheidenden Liebsten an der Maur vermittelst eines Latern-
Liechtss erblicket, desselben Angesicht zu Behuff ihres Gedïchtnisses mit Kohlen umris-
senn nachgezeichnet und also diese Zeichnungs-Kunst erfunden haben sollte...'.28 Met 
haarr ingreep wordt dus de oorsprong van de tekenkunst verbeeld. In Sandrarts gravu-
ree zien we de muur waarop Stovaglio de schaduw van haar slapende minnaar precies 
natekent.29 9 

Inn vrijwel alle getekende of geschilderde versies van het verhaal keert de muur 
terug.300 Zo ook bij een van de meest bekende voorstellingen van het verhaal, de zoge-
noemdee Corinthian Maiden (1782-84) van Joseph Wright of Derby.31 (afb.37) Wat dit 
schilderijj  bovendien interessant maakt in verband met Hemsterhuis, is dat het in bezit 
kwamm van Wedgwood en mogelijk zelfs door hem in opdracht was gegeven. Het ver-
haall  kreeg daardoor een economische/industriële connotatie. De tekening op de muur 
werdd immers, zoals het oorspronkelijke verhaal verder luidde, door haar vader precies 
langss de contour uit de muur gehakt. Van dit pleisterwerk maakte hij vervolgens een 
afdrukk in klei, die hij in de oven het mee bakken met andere keramische objecten.32 

Volgenss Burke vond Dibutades daarmee een nieuw procédé uit en werd hij een soort 
'Ur-Wedgwood'.. Het schilderij was zo een versleuteld eerbetoon aan Wedgwood zelf, 
diee door dit antieke aura extra cachet kon geven aan zijn eigen potten- en vazenfa-
briek.. Niet alleen het keramische portretmedaillon met het strenge klassieke profiel 
datt deze Engelse keramist op grote schaal produceerde werd hierdoor van een belang-
rijkerijke voorvader voorzien, maar door Dibutades' keramische experiment werd boven-
dienn de aandacht gevestigd op Wedgwoods eigen technische en chemische proeven 
mett nieuwe soorten aardewerk, die als toonbeeld van de neoclassicistische smaak gol-
den.33 3 

Dezee aandacht voor het geprojecteerde profiel als oorsprong van de tekenkunst ging 
gelijkk op met een toenemende populariteit van het natekenen van silhouetten, waar-
meee de gegoede burgerij en de adel zich avonden lang onledig hield. Camper zegt 
hierover: : 

288 Geciteerd naar: Kuhlmann-Hodick, p. 160. 

299 Voor afbeeldingen zie Rosenblum, 1957, p. 157. 

300 Zoals bij George Romney en Joseph-Benoit Suvée. Zie voor afbeeldingen: Tent. cat. Visions of Antiquity, 

p.. 114-115 en p. 172-173. 

311 Voor 1770 wordt de mythe slechts sporadisch afgebeeld. Zie voor een uitgebreid onderzoek hiernaar 

Rosenblum,, 1957, p. 279-290. Zie ook het commentaar daarop van George Levitine in: Art Bulletin, 

XL1958,, p. 329-331. 

322 Rosenblum verwijst ook naar de tekstuele versie van de mythe in de Encyclopédie van Diderot. Daarin 

wordtt echter het ontstaan van de plastiek vermeld, waaraan Rosenblum verder geen aandacht schenkt: 

'Dibutade,, Corinthien, passe pour être Ie premier qui inventa la plastique...'. Geciteerd naar Rosenblum, 

1957,, p. 281, n.20. 

333 J. T. Burke, p. 19-20. Zie ook Rosenblum, 1957, p. 284, die stelt dat het schilderij in opdracht van 

Wedgwoodd geschilderd was. In de zogenoemde Indian Widow die Derby eerder schilderde (1782-84) 

komtt zijn belangstelling voor het gezichtsprofiel overigens ook al tot uitdrukking, waarbij in dit geval 

dee indianentooi het gestileerde hoofd siert en als contrast dient. 
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Misschienn was het niet kwalijk zich te bedienen van de aloudste wijze van tekenen, door Plinius aan de 

dochterr van Dibutades van Sicyonië toegeschreeven, welke hedendaags voor aardigheid en tijdkorting 

doorr Lieden van fatzoen, dikwijl s in het werk gesteld wordt, en, door middel van een lamp, iemands 

aangezigt,, in het profil te tekenen, om te netter de hoofdverdeelingen van oogen, neus, mond, en kin 

tee hebben.34 

Hemsterhuiss deelde het algemene enthousiasme voor dit tijdverdrijf geenszins.15 Hij 

hieldd er niet van, maar had ook een veel fundamenteler bezwaar. 

Naa deze schets keer ik terug naar Hemsterhuis' redenering. Zijn voornaamste argu-
mentt was de innerlijke tegenstrijdigheid van het overgeleverde verhaal, dat de onder-
grondd van de projectie voorstelde als een muur. Een muur impliceerde in zijn ogen al 
hett bestaan van de tekenkunst, omdat deze kunst - 'die een veel aanzienlijker abstrac-
tiee veronderstelde dan men op het eerste gezicht zou denken' - ten grondslag lag aan 
allee imitatieve kunsten (met uitzondering van de beeldhouwkunst) en dus ook aan de 
bouwkunst.. Directe nabootsing van visuele objecten veronderstelt kennis van het teke-
nenn en die wordt in deze mythe pas uitgevonden. 

Hemsterhuis'' interessante en kritische commentaar op dit populaire thema is voor 
zijnn theorie van grote betekenis. Het laat namelijk zien hoe serieus hij het probleem 
vann het ontstaan van de lijn, of liever: de abstracte contour benaderde. Bovendien legt 
hijj  de vinger op de zere plek van het in zijn ogen mystificerende en weinig realisti-
schee karakter van de schilderkunst. We zullen dan ook nog vaker zien dat hij zich in 
zijnn denken überhaupt verzette tegen wat hij de schilderkunstige geest van de moder-
nee tijd als geheel noemde. Als alternatief ontwikkelde hij een denken in termen van 
sculptuur. . 

Omm zijn kritische houding ten opzichte van overgeleverde opvattingen en mythes 
nogg duidelijker te krijgen, is het verhelderend om in te gaan op zijn visie op de archi-
tectuur,, omdat zijn denkbeelden daarover het beginsel van de nabootsing in een heel 
bijzonderr daglicht plaatsen. 

Hett nabootsende karakter van de architectuur behandelt Hemsterhuis heel kort in 
hett historische deel van de Lettre sur la sculpture: 

Enn parlant des arts, je n'ai presque rien dit de 1'architecture: dans son principe elle est une imitation, 

maiss dans sa perfection elle est toute de creation humaine... (M I: 40-41) 

Inn de voetnoot bij deze passage constateert hij dat de mensen zich vroeger slechts op 
tweee manieren konden beschermen tegen de verschillende weersinvloeden. Ze kon-
denn zich verbergen in holen of onder het dichte bladerdak van bomen. Toen hun ken-
niss groter was geworden en hun verlangens waren toegenomen, ontstond bij hen de 
behoeftee aan architectuur. Hiervoor moesten zij een van die middelen als model nemen, 
mett andere woorden nabootsen. In klimaten waar holen bescherming boden tegen de 
zonn of de extreme kou van de winter, was het natuurlijk dat deze het beginsel wer-
denn van de architectuur. Op dit model waren de hutten van de Hottentotten en van 

344 Camper, Verhandeling van Petrus Camper, p. 87. 

355 [04-08-86] [Bd.9] 'Je ne sais pas qui fait les silhouettes a Weymar mais il [Gore] a envoyé a ces demoi-

selless Ie sien, celui de la duchesse & ceux de Goethe de Herder & de Wïeland, en general je n'aime pas 

less silhouettes mais je n'en ai jamais vu de plus ressemblants quoiqu'il n'y a que les têtes.' 
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dee Noordelijke volkeren gebaseerd en uiteindelijk ook de piramides van Egypte. In 
dee gematigde klimaten waar het gebladerte voldoende beschutting bood, namen de 
mensenn de bomen echter als het beginsel van hun bouwwijze. Uit de natuurlijke loop 
vann de architectuur blijkt verder dat de natuur met weinig moeite zowel de verheven 
denkbeeldenn van de schone architectuur leverde als het onderscheid tussen alle delen 
vann de verschillende (architectuur-) ordes. 

Hemsterhuis'' zoeken naar de oorsprong van de architectuur vertoont overeenkomst 
mett dat van Marc-Antoine Laugier. Deze werd bekend door zijn Essai sur l 'architectu-

rere (Paris 1753), waarin hij de op Vitruvius geïnspireerde oerhut zowel beschreef als 
illustreerdee ('la petite cabane rustique'). Deze kleine hut was het model van de latere 
'heerlijkheden'' van de architectuur.36 Hemsterhuis kende Laugiers werk, maar toch 
gaatt het bij hem niet om één oerhut maar om twee verschillende modellen, die ieder 
afgeleidd werden uit andere klimatologische omstandigheden en dus op verschillende 
manierenn beschutting gaven.37 Bovendien bestempelt hij niet de hut als de oorsprong 
vann de architectuur maar juist het hol, waar de hut van afgeleid is. Hemsterhuis' ver-
siee is dus een variant op een actueel thema. Het idee dat er meer modellen bestonden 
werdd door Quatremère de Quincy overgenomen in zijn vanaf 1788 verschenen 
EncyclopédieEncyclopédie méthodique, waarin hij net als Hemsterhuis benadrukte dat de hut reeds het 
resultaatt van toegenomen kennis is en dus vooral als een menselijke creatie beschouwd 
moestt worden.38 En in Canova's beroemde grafmonument voor Maria Christina van 
Oostenrijkk in de Weense Augustinerkirche zien we de piramide tegelijkertijd als vol-
maaktee vorm en als donker hol opduiken. De figuren van de beeldengroep schrijden 
langzaamm voort naar het donkere gat om daarin een grafurn te plaatsen. Canova geeft 
hierr dus tegelijkertijd de oorsprong en de vervolmaking van de hut weer.39 

Hett idee van beschutting blijf t voor Hemsterhuis ook na het schrijven van de Lettre 

sursur la sculpture van essentieel belang als hij spreekt over architectuur. Dit blijkt onder 
meerr uit een aantal brieven die hij ruim twintig jaar later aan Diotima schreef, waar-
inn hij bovendien het idee ontwikkelde dat de architectuur in oorsprong als een huid 

voorr meerdere mensen opgevat diende te worden. 

Inn de eerste brief stelt hij weer dat alle vrije kunsten de nabootsing van de natuur 
alss basis hebben en als doel de volmaaktheid en de schoonheid.40 De schilderkunst en 
dee beeldhouwkunst bootsen de zichtbare en tastbare dingen na en beogen zelfs hen te 
verfraaien.. De muziek doet dit met alle geluiden. Ook de retorica berust op naboot-
singg en wel die van de natuurlijke loop van het verstand die zij eveneens verfraait. Maar 

366 Zie Germann, p. 208. 
377 [11-10-76] [45 Kaps.18] 'Ma Chère Diotime je vous envoie 1'Essai sur 1'architecture du Père Laugier, 

livree excellent quoique fort judicieusement critique par Mr. Horst qui 1'estimoit beaucoup. Je crois que 
laa lecture Vous en fera d'autant plus de plaisir, que vous avez encore les idees toutes fraïches qui tien-
nentt a eet Art. D'ailleurs Vous y trouverez a la fin un dictionnaire des termes d'Architecture peu com-
plett i la vérité, mais oü les definitions sont assez claires & distinctes.' Zie voor Horst noot 45. 

388 Quatremère de Quincy bezat Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture, zie Zeitler, p. 202, n.1. Over de hut 
p.. 202-203. 

399 Zie voor afbeelding en bespreking onder andere Hofinann, 1995, p. 108-109, Hij interpreteert het zwar-
tee hol niet als graf maar als geestelijke initiatieruimte 'in dem die Bildlosigkeit herrscht'. (p. 111) 

400 [18-03-88] [Bd.10] Volmaaktheid noemt hij in de Lettre sur la sculpture overigens niet. 
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dee architectuur, zo vraagt hij retorisch, deze 'Art mixte & monstre, qu'imite-t-elle? & 
qu'estt ce qu'elle embellit?' Om deze vraag te beantwoorden gaat hij op Socratische 
wijzee te werk door de bouwkunst met de kunst van de kleermaker te vergelijken. 

Beidee kunsten bootsen de natuur na en verfraaien en vervolmaken haar. Zij pro-
ducerenn objecten die in de eerste plaats nuttig zijn voor de mens. In zoverre zijn het 
zuiverr mechanische kunsten die er niet op uit zijn een 'objet etranger' te maken, dat 
dee mens alleen maar raakt (affecte). De kleermaker, zo licht hij dit vervolgens toe, 
bootstt de huid van mensen en dieren na en vervolmaakt deze ten behoeve van de indi-
viduelee mens. De architect doet hetzelfde met de holen en de bossen en perfectioneert 
dezee ten behoeve van meerdere mensen. Het gebouw, zo benadrukt hij, kan dus opge-
vatt worden als huid. Beide kunsten ondenen hun primaire elementen aan de fysieke 
toestandd van de mens respectievelijk van meerdere mensen, en daarop dienen zij vol-
genss hem in de eerste plaats beoordeeld te worden. In een iets later geschreven brief 
trektt hij de vergelijking met de beeldhouwer.41 Zoals de beeldhouwer de huid van het 
individuu alleen nabootst voor zover zij diens vorm toont, zo bootst de kleermaker de 
huidd alleen na in zover zij hem bedekt, verwarmt of zich naar de bewegingen van zijn 
lichaamm plooit.42 De architect op zijn beurt bootst de holen en de bossen na als de hui-
denn van meerdere mensen samen, die hen bedekken en verwarmen, of die voor hen 
hett licht en de warmte matigen, en die zich plooien naar hun bewegingen en wande-
lingenn zodat zij zich niet aan de ongemakken van een instabiele atmosfeer bloot hoe-
venn te stellen. Door het (innerlijk) verlangen naar zo veel mogelijk ideeën in zo kort 
mogelijkee tijd ontstond bij de kleermaker en de architect behoefte aan ornamenten, 
diee zij buiten het lichaam moesten zoeken.43 De verstandige kleermaker ondeende aan 
dee vleugels van vogels, de vinnen van vissen, kortom aan alles wat het dierenrijk sier-
de,, de slippen van zijn mantels, zijn mouwen en zijn belegstukken, die de sierlijkheid 
vann de bewegingen van het menselijk lichaam vaak versterkten. De verstandige archi-
tectt moest zijn ornamenten echter onüenen aan het fossielen- en plantenrijk. De kleer-
makerr diende de lichtheid, de snelheid en het gemak weer te geven, die de wezenlij-
kee attributen van een levend wezen zijn, terwijl de architect de standvastigheid en de 
omvangg van de holen of de sombere stilte van een oeroud eikenbos moest represen-
teren.. De één beschermde een wezen dat elk moment van houding of plaats veran-
derdee en de ander de wezens die uitrustten, nadachten of beraadslagingen voerden, of 
inn het geheim met een godheid converseerden. Beide categorieën mochten niet ver-
wisseldd worden. Het onderscheid tussen beide kunsten kan dus samengevat worden 
alss het verschil tussen de individuele beweging en de gemeenschappelijke contempla-
tiee of tussen het leven en de stabiliteit. 

411 [25-03-88] [Bd.10] 

422 'Le Sculpteur n'imite la peau de 1'individu qu'en tant qu'elle lui offre sa figure: imitation absolument 

parfaitee dont j e ne parle pas. 

Lee Tailleur itnite la peau de 1'homme en tant qu'elle le couvre, 1'echauffe ou se plie au mouvements 

dee son corps.' [25-03-88] [Bd.10] 

433 Hij noemt zijn schoonheidsdefinitie hier niet letterlijk maar verwijst er impliciet naar met de woorden 

'parr le principe a Nous connu'. 
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Doordatt de ornamenten niet uit de eigen aard van beide kunsten voortvloeien, zo 
benadruktt Hemsterhuis in de brieven, is hun schoonheid veel onzekerder en onder-
worpenn aan de mode. In samenhang hiermee constateert hij één probleem en dat betreft 
eenn afdoende verklaring voor de waarheid van 'la beauté constante, éternelle & inde-
structiblee des trois ordres en Architecture.' De boodschap is duidelijk. Beide kunsten 
zijnn wat hun versieringen betreft - hun schoonheid — onderworpen aan de mode, maar 
ditt geldt niet voor de drie ordes in de architectuur en dat verbaast hem.44 Hoewel hij 
err inmiddels volledig van overtuigd is, zo schrijft hij, dat de holen en de bossen de 
tempelss van de goden hebben doen ontstaan en dat zijn eigen 'principe incontestable 
duu Beau' net als bij alle andere kunsten eveneens werkzaam is op het gebied van de 
architectuur,, geven beide beginselen echter niet aan hoe de mens tot deze drie eeu-
wigg schone ordes in de bouwkunst heeft kunnen komen. Alles wat hij er tot dan toe 
overr gehoord of gelezen heeft, beschouwt hij net als zijn eigen vergelijkingen als 'pré-
caire,, fable ou folie.'45 

Hemsterhuiss was zoals uit het voorafgaande blijkt goed op de hoogte van verschillen-
dee theorieën over architectuur, maar hij kon daarin geen duidelijke verklaring vinden 
voorr het tegenstrijdige karakter daarvan. De ornamenten van de architectuur, waar-
toee hij ook de verschillende ordes rekent, zijn onderhevig aan de tijd (mode). Dit is 
volgenss hem echter in strijd met de tot dan toe — ook door hemzelf— volgehouden 
eeuwigee schoonheid van de drie ordes: met andere woorden de tijdelijkheid en de 
eeuwigheidd zijn met elkaar in conflict. Een van de meer bekende verklaringen van het 
ontstaann van de ordes, namelijk die van Vitruvius, staat vermeld in Chambray's invloed-
rijkee Parallèle de l'architecture antique avec la moderne (Paris 1650), een boek dat een van 
dee eerste uitgaven was waarin de uitvinding van het Corinthisch kapiteel naar het oor-
spronkelijkee verhaal van Vitruvius46 ook werd afgebeeld.47 (afb.38) Net als bij de mythe 
vann Dibutades het geval was, verschenen ook de eerste illustraties hiervan in academi-
schee verhandelingen. In een van de gravures van Chambray wordt de ontdekking van 

444 [18-03-88] In zijn tijd werden op zijn minst vij f ordes onderscheiden. Hij bedoelt hier de Dorische, 

Ionischee en Corinthische orde. 

455 Hij vraagt daarom aan Diotima of zij nog een andere gemengde kunst weet om het opnieuw te pro-

beren.. Zo niet dan 'plus d'Architecture dans ma tête débile.' [18-03-88] Toch handhaaft hij het idee 

vann de bouwkunst als huid wel en hij zal dit originele idee nooit meer verlaten, zo blijk t uit een aan-

tall  dagen later geschreven brief. Hij verdedigt zich hierin ook tegen Diotima's suggestie dat het idee 

vann de holen en bossen stamt van zijn toen inmiddels overleden vriend, de architect Tieleman van der 

Horst:: 'Je ne me souviens pas que feu notre Ami Horst ait parlé d'antres & de bois. C'est MOI qui en 

aii  parlé dans la Lettre sur la Sculpture, mais d'ailleurs c'est ce cher MOI qui Ie premier des mortels a su 

voirr une peau dans un edifice & cette grande idéé je ne Ie céderois a ame qui vive a moins que ce ne 

futt a Vous Ma Diotime si Vous me 1'enviez trop. Elle vaudroit une statue & et ne me vaudra que les 

petitss maisons.' [01-04-88] [Bd.10] De architect Tieleman van der Horst was onder meer bekend om 

zijnn Nieuwe Algemeene Bouwkunde ofTrappenboek, Amsterdam 1739. 

466 In 1763 is Hemsterhuis bezig met Vitruvius zoals blijk t uit een brief van hem aan Van Damme in 

Amsterdam:: 'deze dient alleenlijk om UWE te vragen of de Vitruvius van den Marquis Poleni staat uit 

tekomenn of dat dezelve reeds in het ligt is, en bij aldien het laatste waar mogte zijn, langs welken weg 

hetzelvee op het spoedigst zoude zijn te bekomen.*  [01-11-63] [Meerman, 12]. Het ging hier om de 

ExerdtationesExerdtationes Vitruvianae, 1761. 

477 Germann, p. 28. 
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dee Corinthische orde verbeeld. Zij stelt Kallimachos voor die acanthusbladeren ziet 
onderr een korf met een zware zegel, die als aandenken aan de dood van een maagde-
lij kk Corinthisch meisje bij haar graf was neergezet. De berenklauw was door het gewicht 
vann de korf gedwongen er rond omheen te groeien. De bladeren tezamen met de korf 
enn het zegel bestempelt Kallimachos als de Corinthische orde.48 Hemsterhuis had het 
oorspronkelijkee manuscript van Chambray in zijn bezit en het komische is dat hij alle 
oorspronkelijkee tekeningen bezat, behalve die van de uitvinding van de Corinthische 
orde.. Hij roept Ploos van Amstel, aan wie hij het manuscript ten geschenke gaf, in een 
begeleidendee brief dan ook op om dit plaatje dan maar zelf te tekenen: 

Well  EedJe Heer & Waarde Vriend 

Hierr nevens gaat het Origineele Exemplaar met de teeckeningen van den Heere de Chambraj zelve. 

Hett is door de Maarschalk van Villar bezeeten geweest. Ik geloof dat het zelve enigzins verdient bewaart 

tee worden. Gebruik het als eigen goed. UWE zal mogelijk met vermaak zien dat een teken blad is 

opengelaten,, het zelve moet verbeelden het Corintisch Meisje dat de schikking der Acanthe blaaren op 

eenee grafsteede het eerst ontdekt. Dit is een aangenaam voorwerp en Uwer ordonnantie waardig. Indien 

hett gedrukte werk van Chambrai op een Auctie mogt voorkoomen zo gelief het zelve voor mij te doen 

kopen,49 9 

Zoalss net bleek wees Hemsterhuis juist dit soort mythologische verklaringen voor het 
ontstaann van de ordes af, wat in principe de mogelijkheid gaf tot een historische rela-
tiveringg van de klassieke ordes. Hoewel hij zelf nog krampachtig vasthoudt aan het 
eeuwigee karakter daarvan, is de enige uitweg hen net als de overige architectonische 
ornamentenn aan de tijd over te leveren. Het gebouw, dat hij in de eerste plaats als 
mechanischh opvat, staat immers open voor ornamenten die niet rechtstreeks uit de aard 
vann de architectuur zelf voortkomen. Niet lang na deze opmerkingen van Hemsterhuis 
komtt de relativiteit van de ordes centraal te staan in de discussies over de architectuur. 
Dee eeuwigheid van de klassieken wordt ter discussie gesteld en de dringende vraag 
komtt op in welke stijl er gebouwd moet worden. In diezelfde tijd verdwijnt ook lang-
zaamaann de opvatting dat het niet langer een bepaalde kunstvorm is die nabootst, zoals 
wee bij Hemsterhuis zagen, maar de kunstenaar.50 

488 Kuhlmann-Hodick, p. 180-181. 

499 Hemsterhuis had bij deze tot nu toe onbekende brief een briefje bijgevoegd: 'L'auteur de ce livre est 

Rolandd Freart de Chambray Envoie Extraordinaire de Louis XII I a Rome en 1640. Louis XI V vou-

lantt faire rebatir Ie Louvre fit  venir de Rome Ie Chevalier Bemin pour que Mr. de Chambray travail-

laa sous Lui. Le Chevalier après avoir vu Ie plan du dernier, dit au Roi qu'il auroit pu se dispenser de Ie 

venirr de si loin puisqu'il avoit trouver dans la personne de Mr. de Chambray un maïtre qu'il se feroit 

unn honneur de suivre, & qu'il auroit mauvaise grace a changer quelque chose dans son Plan.' Het citaat 

inn de tekst gaat als volgt verder: 'Mogelijk zal [ik] de vrijhij t nemen UWE te belasten met een briefje 

&c.. voor Schepp. Hope UWE dezen aevond of morgen uchtend nog voor een ogenblick te zien, dog 

zoo neen versoek ik eerstlijk mijne ootmoedigste groete aan Mevrouwe UWE Beminde, en ten twee-

denn bij mogehjkheijt een exemplaar van de nagedrukte Lettre sur l'homme Gr. waar van ik de vertaling 

mett verlangen te gemoet zal zien. Hebbe de eer met alle hoogachting te zi jn// Wel Eedle Heer & 

waardee Vriend UWEd. Ootmoedige en Gehoorzame Dienaar Hemsterhuis / / s' Hage den 13 den 

Maartt 1773.' [The Houghton Library, Harvard University, Department of Printing and Graphic Arts, 

fMSS Typ 63] 

500 'Ce n'est plus 1'ceuvre qui imite. Mais 1'artiste' : Todorov, p. 185. 
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Inn zijn geschriften en brieven komt Hemsterhuis niet meer terug op het probleem 
vann de ordes. Toch komen zij wel in een geheel andere gedaante terug. Dit blijkt uit 
dee Alexis waarin hij de ordes als metaforen gebruikt om de verschillende manieren van 
denkenn te illustreren. Nu zijn de ordes echter geen relatief verschijnsel meer, maar 
hebbenn ze eeuwigheidswaarde gekregen. Anders gezegd, Hemsterhuis' ideeën over de 
ordess vormen nu de hechte fundamenten van zijn filosofische bouwwerk.51 

Hemsterhuiss vat de architectuur als huid op waaraan ornamenten toegevoegd wor-
den.. Di t idee komt in zijn tijd verder niet voor. Pas bij Gottfried Semper en Carl 
Bötticherr in het midden van de negentiende eeuw wordt de huid of bedekking als 
metaforischh neologisme gebruikt. Pas dan is de scheiding tussen structuur en ornament 
eenn feit.32 Dat Hemsterhuis de bouwkunst als huid gaat typeren geeft echter wel aan 
datt de samenhang tussen de structuur van een gebouw en de ornamentiek bij hem pro-
blematischh wordt. 

Omm Hemsterhuis' opvatting over de vloeiende en klare lij n zoals die in de Eenvoudige 

schoonheidschoonheid tot uitdrukking kwam verder uit te diepen, richt ik mij nu op een aantal 
brievenn waarin hij de door hem geëvoceerde contour centraal stelt. De penning bewees 
all  duidelijk dat zijn theoretische veronderstellingen niet uitsluitend idealistische lucht-
kastelenn waren, zoals steeds vaker het geval was bij achttiende-eeuwse theoretici. Het 
specifiekee kenmerk van zijn filosofie om theorie en praktijk met elkaar te verbinden, 
komenn we ook in deze brieven tegen. Net zoals hij benadrukte dat de meetkunde in 
zichzelff  geen enkele waarde had maar alleen in concrete toepassingen haar ware aard 
tentoonn kon spreiden, zo geeft hij hier aan dat hij met de fijne contour niet alleen een 
abstractt concept beoogt, maar dat hij ook een methode heeft ontwikkeld om zo'n con-
tourr concreet te realiseren. Dit blijkt uit een brief die hij in 1785 aan Diotima heeft 
geschreven.533 Deze briefis bovendien van belang omdat hij naar een aantal kunstenaars 
verwijstt die hij in dit verband van groot belang acht: Rafaël, Raymond Lafage, 
Rembrandtt en Stephano della Bella. De laatste kwamen we al tegen in de bespreking 
vann de Dionysische vaasontwerpen. 

Hi jj  had, zo blijk t uit de brief, Diotima gestimuleerd om weer te gaan tekenen en 
hijj  verwijst naar een bepaalde tekenmethode die hij haar had aangereikt, maar die voor 
haarr nog te moeilijk was. Hij zelf had door een hoop oefening geleerd om af en toe 
eenn redelijk goede, zuivere en fijne contour te tekenen. Men hield er dan ook van om 
hemm dit te zien doen. Toch zal deze werkwijze, die zeldzaam en weinig zeker is, vol-
genss hem pas echt tot grootse resultaten leiden, wanneer zij wordt toegepast door een 
Rafaëll  of een Lafage. Daarom biedt hij haar vervolgens een andere methode aan die 
meerr kans op succes zal bieden. Op deze methode kom ik terug nadat ik zijn ideeën 
overr deze twee kunstenaars heb besproken. 

Aann welke werken van Rafaël en Lafage Hemsterhuis denkt wordt nameüjk niet 
duidelijk,, wat merkwaardig is wanneer men beseft hoe geheel verschillend hun teke-

511 Mil : 181-182. 
522 Zie Sankovitch, A.-M., 'Structure/Ornament and the Modern Figuration of Architecture', in: The Art 

Bulletin,Bulletin, December 1998, vol. LXXX , nr. 4, p. 687-717. Over Semper en Bötticher, p. 709. 
533 [27/29-03-85] [Bd.8] 
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ningenn zijn. Rafaël staat grofweg gezegd bekend om zijn 'fijne' en 'beheerste' teke-
ningen;; Lafage daarentegen om bijna het tegenovergestelde hiervan. Diens manier van 
tekenenn kenmerkt zich door het neerzetten van slechts één lij n voor de contour van 
elkk lichaamsdeel en van de afzonderlijke spieren, waarvan vooral zijn Chute des Anges 

eenn treffend en overrompelend voorbeeld is. Bij hem overheerst niet een zekere inner-
lijk ee rust zoals bij Rafaël, maar zoals Mariette het formuleerde: 'Il lui fallait des sujets 
quii  demandent du mouvement, du fracas, de la joie.'54 In Lafage's werk staat de con-
tinuee beweging centraal, wat bijvoorbeeld voor Winckelmann een belangrijke reden 
wass om deze vleeswording van de barok resoluut af te wijzen,55 terwijl Mariette de 
vitalee esthetiek ervan juist met verve verdedigde en sprak over '\efeu de 1'ame, Ie génie 

dee 1'inspiration, la rapidité de la main, [et] la lubricité de la débauche.'56 Of zoals Regis 
Michell  beide uiteenlopende visies puntig samenvatte: 'La grandeur calme' tegenover 
Tartt de 1'excès'. Ook Ploos van Amstel deelde Hemsterhuis' bewondering voor Lafage's 
werkk en schreef in hetzelfde jaar een voorwoord bij een Amsterdamse uitgave van 
prentenn naar Lafage, die Hemsterhuis ongetwijfeld kende.57 De waardering voor diens 
werkk was zo groot dat het boek later als derde prijs werd gegeven bij de Amsterdamse 
Stadstekenacademie.58 8 

Voordatt hij ingaat op zijn nieuwe tekenmethode, besteedt Hemsterhuis eerst nog 
aandachtt aan het tekenwerk van Rembrandt en Delia Bella, waarover hij belangwek-
kendee opmerkingen maakt met betrekking tot zijn eigen esthetische theorie. Hij schrijft 
hierr dat hij, als hij de twee kleine tekeningen van Delia Bella en Rembrandt in bezit 
zouu hebben gekregen die onlangs in Amsterdam waren verkocht, hen vermoedelijk 
gepubliceerdd zou hebben met een tamehjk lange 'dissertation sur la Métaphysique de 
laa Peinture ou plutöt du dessein.'5,) Hoewel het onaannemelijk is dat de betreffende 
kunstenaarss het woord metafysica kenden, zo vervolgt hij, zijn zij toch de enigen geweest 
diee de principes daarvan toegepast hebben. Dit blijkt uit de bewonderenswaardige en 
onovertroffenn kracht van hun expressie. In een later geschreven brief gaat hij in op de 
verschillenn tussen beide kunstenaars. Hij zou, zo begint hij hier met een zekere reto-
rischerische overdrijving, er alles voor over hebben om Diotima tekeningen of prenten van 
Deliaa Bella te kunnen geven. Hoewel diens manier van werken, die hij altijd heeft 
bewonderd,, bijna dezelfde is als die van Rembrandt, is zijn verbeelding heel anders. 
Alss hij ooit nog een verhandeling zou schrijven over de kunsten dan zou hij Delia 
Bella'ss werkwijze zeker met die van Rafaël vergelijken.60 Met hun tekeningen, maar 

544 Geciteerd naar Regis Michel, p. 56. 

555 VgJ. Winckelmann, Nachahmung, p. 22: 'Lafage, der groGe Zeichner hat den Geschmack der Alten nicht 

erreichenn können. Alles ist in Bewegung in seinen Werken, und man wird in der Betrachtung dersel-

benn geteilet und zerstreuet, wie in einer Gesellschaft, wo alle Personen zugleich reden wollen.' 

566 Zie noot 54. 

577 Verzameling van prentkonst, 1785. Zie ook Arvengas, p. 75. 

588 In het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, staat samen met 

dee handtekeningen van de directeuren in handschrift vermeld: 'Derde Prys toegeweezen aan Henricus 

Francss Wiertz Ao 1806'. 

599 Om welke tekeningen het hier gaat valt echter niet meer te achterhalen. 

600 [28-02-86] [Bd.9] 
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ookk met tekeningen van Jan Luycken, kan men aantonen waar 'la vraie Philosophic 
dee ï'Art & du Beau' in verscholen zit.61 

Watt Hemsterhuis precies onder de metafysica van het tekenen verstond is onbe-
kendd omdat de geplande 'dissertatie' naar alle waarschijnlijkheid nooit is verschenen.62 

Hett heeft weinig zin over de inhoud daarvan te speculeren, maar dat zij in verband 
staatt met de trefzekere en fijne contour en het verlangen naar schoonheid van de mens 
iss evident. Het begrip metafysica duikt overigens voor het eerst op in de Lettre sur la 

sculpture,sculpture, waarin hij de thematiek van het verlangen naar schoonheid als 'un peu méta-
physique'' typeert. Wat hij over Rembrandt, Delia Bella en Rafaël zegt heeft dus met 
eenn manier van tekenen te maken die aan het menselijk verlangen het meest tegemoet 
komt.. Hun tekeningen bezitten door hun onafheid bovendien de kwaliteit van de 
schetss die, zoals we zagen, het zichtbare op een bijzondere manier met het onzicht-
baree verbindt. 

Nuu we weten welke metafysische connotatie hij aan de lij n toekende, is het een goed 
momentt om te bekijken welke tekenmethodes Hemsterhuis aan Diotima voorstelde. 
Mett behulp van een aantal kleine tekeningetjes legt hij haar uit op welke twee manie-
renn zij een zuivere contour van een gezicht zou kunnen tekenen, (afb.39) Als je bij-
voorbeeldd een kop wil t tekenen, dan moetje als volgt te werk gaan, zo begint hij. Je 
tekentt een hoofd in A datje niet bevalt, vervolgens een ander in B ernaast datje ook 
niett bevalt, daarna in C enzovoort enzovoort. Deze worden gevolgd door allemaal 
tekeningenn die je om verschillende redenen niet zullen bevallen. Dit, zo besluit hij zijn 
beschrijvingg van deze eerste methode, zal het lot van de grootste genieën van de wereld 
zijn,, mochten zij tot aan het laatste oordeel willen blijven tekenen. Maar hij heeft ook 
eenn nog effectievere methode. Je tekent een hoofd datje niet bevalt en wist het onmid-
dellijkk uit door er een ander voor in de plaats te stellen. Hij legt dit aan de hand van 
dee volgende tekening uit. (afb.40) Hiervoor moetje met fijne lijntjes een grijnzende 
kopp of gezicht tekenen. Corrigeer deze dan een beetje door er een ander overheen te 
plaatsen.. Deze zal dan op een andere wijze grijnzen. Maak er dan nog tien, twintig of 
dertigg op dezelfde plaats. Uiteindelijk bereik je zo een zuivere en besliste contour die 
j ee tevreden zal stellen en 'par conséquent tout ceux qui ont de 1'Ame.' De tekening 
diee hijzelf maakte voor haar brief vindt hij overigens weinig geslaagd, en dat komt door 
gebrekk aan tijd, want 'il m'auroit fallu 50 contours pour peindre mon idéé.' De belang-
rijksterijkste voordelen van deze methode zijn dat fouten en correcties altijd onder handbe-
reikk blijven en datje de beste van alle contouren kunt kiezen.63 

611 [14-03-86] [Bd.9] 
622 Hij heeft voor zover bekend deze verhandeling uiteindelijk niet geschreven, of de tekst moet zich in 

dee collectie manuscripten bevonden hebben die, alle handelend over kunst en schoonheid, op merk-
waardigee wijze verdwenen zijn uit de nalatenschap van Diotima. Zie onder meer Meyboom III , p. 223: 
'Toutt une suite de lettres sur les arts et Ie beau avec une suite de dessins.' 

633 [27/29-03-85) [Bd.8] Hij geeft ook nog aan dat het absoluut noodzakelijk is om bij het tekenen een 
kleinee spiegel te gebruiken 'car Ie miroir est Ie vrai, 1'unique, Ie fidele & Ie nécessaire juge & correc-
teurr des V. der Eist & des Raphaels mêmes.' 
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Centraall  in Hemsterhuis' tweede methode staat dus het zoeken van het juiste mid-
denn tussen een potentiële veelheid van contouren. Men moet net zo lang contourlij-
nenn vlak naast en over elkaar heen zetten tot uiteindelijk de volmaakte omtreklijn te 
voorschijnn komt. Aanvankelijk heeft het gezicht een grimas,64 een grijns, maar het is 
well  de bedoeling dat deze uiteindelijk verdwijnt.65 Waar het om gaat is de zuivere en 
overtuigendee omtreklijn, die het optimum is van alle mogelijke contouren. Deze 'palim-
psestische'' methode prefereert hij boven de andere methode waarbij alle mogelijke 
profielenn eindeloos naast elkaar getekend worden. Hemsterhuis streeft dus met ande-
ree woorden geen 'tableau' na van allerlei mogelijke gezichtsvormen, maar hij tracht in 
feitee de sculptuur na te bootsen. Geen overzicht, maar het streven naar sculpturale 
essentie.. Hij vergelijkt zijn tekenen dan ook impliciet met het modelleren in klei of 
inn was omdat daarbij — maar eindeloos veel meer — correcties mogelijk zijn: 

Jee ne me suis pas moqué en Vous priant de modeier cette tête. La copier par Ie dessein cela Vous est 

aussii  impossible qu'a moi qu'a van der Aa qu'a Schepp qui 1'avons bien essayé en vain j e Vous jure. 

Danss Ie dessein on ne peut corriger son ouvrage tout au plus que 20 ou 30 fois maïs en modelant on Ie 

corrigee cent fois mieux une infinite de fois.66 

Opp het eerste gezicht doen de methodes die Hemsterhuis hier beschrijft nogal ama-
teuristischh aan, vooral de eerste. Niemand zal het immers serieus in zijn hoofd halen 
omm eindeloos lang mislukte koppen naast elkaar te tekenen totdat het eindelijk wel 
lukt.. Ook Hemsterhuis lijk t niet erg overtuigd. De door hem geprefereerde tweede 
methodee is echter ook nauwelijks verrassend te noemen omdat deze in de atelier-
praktijkk gemeengoed was. We moeten dan ook niet vergeten dat hij hier een leek, 
Diotima,, in enkele korte zinnen en met een paar summiere tekeningen probeert uit 
tee leggen hoe de in de kunst gecelebreerde contour getekend kan worden. Dit neemt 
niett weg dat hij deze laatste methode zelf daadwerkelijk gebruikte, ook voor de 
EenvoudigeEenvoudige schoonheid. De overeenkomst tussen het getekende hoofd in de briefen deze 
penningg is niet toevallig. Ook zijn tekening van Diotima als Pallas Athene is een mooi 
voorbeeldd van zijn fascinatie voor de contour, (afb.41) 

Bovendienn is dit niet het enige wat hij Diotima over de grondbeginselen van de 
tekenkunstt heeft geleerd. In een fictieve dialoog tussen een schilder en een filosoof 
voorziett hij op bijzondere wijze een bepaalde traditionele, door hem aanvaarde over-
tuigingg van een filosofisch/optische basis. Het draait hier om de vraag waarom iemand 
diee wil leren tekenen of schilderen beter grote figuren kan natekenen dan kleine. Met 
hett algemeen aanvaarde antwoord dat men dan het beste zijn eigen fouten ziet, is 
Hemsterhuiss namelijk niet tevreden. In de dialoog laat hij met verschillende illustra-
tiess (afb.42) zien wat de optimale afstand is die men ten opzichte van het concrete, na 
tee tekenen object moet innemen en ten opzichte van het papier. Voor een goed resul-
taatt zal het getekende object altijd kleiner zijn dan het na te bootsen object. Zijn con-

644 Vgl. ook Fried over de grimas in relatie tot Diderot, Absorption, p. 97-98. 

655 [20-08-84] [Bd.7] Over een bepaalde, onbekende tekening van een kop: 'Si Ie contour en est beau, je 

voudroiss que Ma Chère Mimi en cas qu'elle dessine, copia ce contour 40 ou 50 fois en différente gran-

deurr jusqu'a ce qu'elle, sa tête & sa main Ie sussent par coeur, en regardant toujours son dessein dans Ie 

miroirr pour voir s'il ne grimace pas.' Cursief niet in origineel. 

666 [11-07-84] [Bd.7] 
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clusiee luidt dat wanneer men het gemakkelijkst en het best wil leren tekenen of schil-
deren,, de grootte van de getekende figuren zich (op dezelfde wijze) moet verhouden 
tott de natuurlijke grootte van de nagebootste objecten, als de afstand tussen het oog 
tenn opzichte van het na te bootsen object, er in beide gevallen van uitgaande dat de 
tekeningg en het object even goed gezien kunnen worden. Als de natuurlijke grootte 
inn beide gevallen namelijk hetzelfde zou zijn, dan zou een tekenaar met een extreem 
langg potlood of penseel moeten werken.67 

Dezee observaties over nabootsing en perceptie leiden vervolgens ook nog tot een 
interessantee verklaring van het verschil tussen de Italiaanse en Hollandse schilderkunst. 
Dee precisie die namelijk het gevolg is van deze methode ligt volgens Hemsterhuis ten 
grondslagg aan de Hollandse schilderkunst: 

Maa Toute Chère Diotime 1'École pure hollandaise qui pour au tan c que je sache n'a jamais fait cette 

reflexion,, doit a cela seul toute sa reputation & la charme de son vrai, de son précieux, & de sa préci-

sion;; ce que je pourrois démontrer facilement si cela ne demandoit de trop longs détails.'* 

Dezee positieve waardering wordt echter meteen weer opgeheven door de vergelijking 
mett grote Italiaanse schilderijen, die in een ander verband al is besproken. Zij werden 
doorr hem immers in het verlengde gezien van de neoclassicistische schets en vereisten 
dee productiviteit van de beschouwer. 

Alss we nu terugkeren naar zijn tweede methode dan zien we dat hij het plastische 
modellerenn heel nauw betrekt op het over elkaar heen tekenen van contouren, op de 
tastzinn en op het realiseren van een fijne contour. Zijn corrigerende tekenmethode 
moett dan ook in het verlengde van deze opvatting worden gezien. Zij is voor hem 
eenn tastende manier van tekenen. We moeten daarom nu gaan vaststellen wat de rol 
vann de tastzin precies was en waarom dit aanvankelijk 'onzichtbare' zintuig zo belang-
rijkrijk  kon worden in een periode die nog steeds in visuele termen vertaald wordt: de 
'Verlichting'. . 

3.. Tastzin 
Hemsterhuiss beschouwde de tastzin zowel in historische als in psychologische zin als 
dee basis van de visuele waarneming en nabootsing. Hij nam als axioma aan dat wij door 
dee ervaring leren om een object met behulp van slechts één zintuig te onderscheiden 
vann andere objecten. De tastzin speelt hierin een belangrijke rol omdat zij het eerst 
volledigg ontwikkeld is. Net als voor Camper is het voor Hemsterhuis een uitgemaak-
tee zaak dat we objecten eerst met de tastzin onderzocht moeten hebben. Alleen door 
dee tastzin ervaren we de weerstand en de vorm van een object rechtstreeks, terwijl bij 
dee andere zintuigen de prikkeling en de corresponderende waarneming niets gemeen 
hebben.. De door de tastzin ontdekte eigenschappen van objecten leren we vervolgens 
tee koppelen aan de verschillende manieren waarop objecten worden belicht. Pas op 
datt moment zijn we in staat om objecten ook visueel van elkaar te onderscheiden.69 

677 [27-12-84] [Bd.7]. In [03-01-85] [Bd.8] komt hij echter met een voorbeeld uit een klassieke bron waar-
inn een tekenaar met behulp van pijlen een object in zijn natuurlijke grootte kon nabootsen. 

688 [27-12-84] [Bd.7] 
699 Degenaar, p. 72. 
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Inn de Lettre sur l'homme geeft Hemsterhuis een systematisch overzicht van de speci-

fiekefieke gewaarwordingen van de verschillende zintuigen, waarbij de tastzin bovenaan 

staat: : 
Dee 1'organe du tact résultent trots espèces de sensations différentes: celle de l'impénétrabilité, celle de 

laa chaleur, et celle de 1'agréable. 

Dee 1'organe de 1'ouïe résultent trois espèces de sensations différentes: celle de la mesure, celle du son, 

ett celle de rharmonie.70 

Dee 1'organe de vue résultent trois espèces de sensations différentes: celle de terme et de contour, celle 

dee couleur, et celle de beauté. 

Dee 1'organe moral résultent trois espèces de sensations différentes: celle de motif ou de désir, celle de 

devoir,, et celle de la vertu. (M I: 124-125) 

Deugd,, schoonheid, harmonie en het aangename hebben veel gemeen net als hun 
tegenpolen,, de ondeugd, het lelijke, de dissonantie en het onaangename. De eerste 
gewaarwordingenn heeft het verstand afgeleid uit twee oorspronkelijke gewaarwordin-
gen.. Het aangename komt voort uit de ondoordringbaarheid en de warmte. De har-
moniee uit de maat en het geluid. De schoonheid uit de grens of contour en de kleur. 
Dee deugd, ten slotte, vloeit voort uit een 'drijfveer' of verlangen en de plicht.71 

Hemsterhuiss wil met deze classificatie onder meer duidelijk maken dat het morele 
gevoell  net als de andere gewaarwordingen ook een eigen zintuig heeft.72 Bovendien 
blijk tt dat hij alle menselijke gewaarwordingen strikt empirisch opvat, hoewel hij de 

700 Hemsterhuis benadrukt in een voetnoot dat harmonie en melodie in feite hetzelfde zijn. Harmonie is 

hett resultaat van de betrekking tussen twee coëxisterende tonen of liever tussen de twee ideeën van 

beide.. Melodie is het resultaat van de betrekking tussen de bestaande toon en de verleden of toekom-

stigee toon: 'Mais si 1'idée du son passé, et souvent du son futur, ne coexistoit pas avec 1'idée du son 

actuellementt existant, il n'y auroit pas de melodie. Par conséquent la melodie est Ie résultat du rapport 

dee deux idees coexistantes, et ainsi la même chose proprement que rharmonie.' (M I: 124) Vgl. over 

dezee thematiek Neubauer, p. 67 e.v. In de achttiende eeuw bestond er een langdurige controverse tus-

senn diegenen die de harmonie prefereerden en die de melodie voorstonden. De laatsten overheersten 

rondd 1750 in Frankrijk en ook in Duitsland. Melodie werd gezien als muziek van de passies en har-

moniee als muziek van louter klanken (Sir William Jones). De groeiende nadruk op melodie was gericht 

tegenn de regels en het rationalisme in de muziek. Regels zijn niet meer a priori geldig (empirisme). 

Hemsterhuiss lijk t met zijn opmerking de tegenstelling tussen 'melodisten' en 'harmonisten' op te hef-

fenn door harmonie en melodie gelijk te schakelen. Neubauer noemt een dergelijke opvatting niet. Vgl. 

voorr Hemsterhuis' invloed op de Duitse muziektheoreticus Dalberg, Goethe und der Kreis von Munster, 

p.. 304-305. 

711 Smaak en reuk noemt hij niet hoewel hij beide wel van wezenlijk belang achtte, vooral de geur van-

wegee de werking op het gevoel en de herinnering. Vgl. [12-12-85] [Bd.8j waarin hij stelt dat de geur 

directt op het morele werkt in tegenstelling tot bijvoorbeeld klanken die ook op het lichaam inwerken: 

'Lee sonore & 1'odoriferant causent bien tous les deux une jouissance presente, mais tous les deux me 

rappellentt le passé, avec cette difference remarquable que le sonore par exemple me rappellera 1'idee 

dee ma Maitresse, tandis que 1'odoriferant me rapellera la sensation de 1'amour que j 'en [ai eu] pour elle.' 

Vgl.. ook [19-12-85] [Bd.8] waarin hij Diotima's suggestie overneemt dat geur geen richting en geen 

plaatsplaats kent. 

722 Hij keert zich hiermee af van het Franse materialisme (Helvétius, La Mettrie) dat in zijn ogen het more-

lee tot materie had gereduceerd, en daarmee het wezenlijke van de menselijke ziel had gedeprecieerd. 

Ditt aspect komt vaak terug, omdat hij de gewaarwordingen van het gevoel als nauw verbonden ziet 

mett de overige gewaarwordingen. Vgl. [10-03-89] [Bd.11] waaruit blijk t dat hij La Mettrie persoon-

lij kk goed gekend heeft. 
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zekerheidd van empirische gewaarwordingen in tegenstelling tot Condillac situeerde in 
dee fixndamentele verbondenheid met het leven. De tastzin is dan ook fundamenteel 
enn vindt hier haar volle betekenis, omdat zij de ondoordringbaarheid van de dingen 
aangeeft.. Dit betekent dat pas wanneer dit zintuig volledig ontwikkeld is, men tot het 
zienn van de grens en de contour in staat is en het zien tot volle wasdom kan komen. 

Inn een aantal jaren later geschreven brief komt Hemsterhuis op dit thema terug. 
Opnieuww speelt de oorspronkelijke scheiding van de verschillende gewaarwordingen 
eenn rol. Bovendien brengt hij hier de blinde Homerus en de eveneens bünde hoogle-
raarr wiskunde en optica Nicholas Saunderson ter sprake als voorbeelden van mensen, 
diee onomstotelijk bewijzen dat het morele via een eigen ingang, het morele zintuig, 
dee menselijke ziel binnenkomt. Hij roept in deze brief Diotima op om een vergelij-
kingg te maken tussen de verschillende gewaarwordingen die de tastzin geeft wanneer 
menn voelt, die het gezicht geeft wanneer men ziet, die het oor geeft wanneer men 
luistert,, die het verstand geeft wanneer men conclusies trekt of vergelijkingen maakt, 
enn ten slotte die het zedelijk orgaan verschaft wanneer men ergens naar verlangt of iets 
verafschuwt.. Zijn dit, zo vraagt hij retorisch, gewaarwordingen die verschillen in aard 
off  niet? Als dat niet zo is en een gewaarwording slechts een mengsel is van andere 
gewaarwordingen,, dan zou het niet ongerijmd zijn als men ook via het oor en de tast-
zinn zou kunnen zien en via het oog en het oor zou kunnen voelen. Maar dit zou ook 
kunnenn betekenen dat bij het ontbreken van bepaalde zintuigen iemand minder mora-
liteitt bezit: 

Homeree Faveugle Homere avoit done peu de sens moral lorsqu'il chanta les héros & les dieux! d'ou 

prouve-t-onn que Saunderson avoit peu de moral? si j'öte a un homme ses yeux & ses oreilles est ce que 

jee lui öte les trois quarts de son sens moral? 

Aann de hand van een voorbeeld van twee doofstomme meisjes toont hij vervolgens 
aann dat het morele zintuig geenszins te lijden heeft van het ontbreken van andere zin-
tuigen,, omdat het daar geen melange van is.73 

Doorr ook Saunderson als voorbeeld te noemen, is het niet geheel onwaarschijnlijk 
datt Hemsterhuis hier Diderot bekritiseert, die in zijn Lettre sur les aveugles a Vusage de 

ceuxceux qui voient (1749) had gesteld dat door het ontbreken van het zicht en dus de waar-
nemingg van de schoonheid, de morele ervaring van een blinde veel geringer zou zijn, 
sterkerr nog, deze zelfs een heel andere moraal zou hebben. Diderot: 'je n'ai jamais 
doutéé que 1'état de nos organes et de nos sens n'ait beaucoup d'influence sur notre 
métaphysiquee et sur notre moral, et que nos idees les plus purement intellectuelles, si 
j ee puis parier ainsi, ne tiennent de fort prés a la conformation de notre corps'.74 De reli-
gieuzee opvattingen van blinden verschilden volgens hem van de zienden, omdat zij 
niett in staat waren om de wonderen van de natuur met eigen ogen te aanschouwen. 

733 'j'ai connu deux demoiselles en Frise 1'une de 20 1'autre de 17 ans nées muettes & sourdes (Camper a 
étéé leur plus proche voisin) dont Ie père Mr. Conradi Professeur en Théologie excellent homme en 
toutt sens, disoit qu'il étoit si affecté de leur reconnoissance, de leur tendresse, de leur bonté de leur 
générositéé envers tout Ie monde qu'il ne savoit s'il devoit leur souhaiter la faculté de parier & 1'ouïe. 
pourtantt elles avoient un bon tiers de moral moins que des fripons qui jouissent des cinq organes phy-
siques.'' [15-10-79] [HSD]; Vgl. Furbank, p. 54 e.v. 

744 Degenaar, p. 85. 
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Dee volgende uitspraak die Saunderson volgens Diderot op zijn sterfbed tegen de eer-

waardee Holmes had gemaakt, dient hem hierbij als bewijs: 
cee beau spectacle qui n'a jamais été pour moi! J'ai été condamné a passer ma vie dans les ténèbres; et 

vouss me citez des prodiges que je n'entends point, et qui ne prouvent que pour vous et que pour ceux 

quii  voient comme vous. Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut que vous me Ie fassiez toucher.75 

Dee atheïstische ondertoon van Diderots brief krijgt via de blinde dus een gezicht. Voor 
Hemsterhuiss is dat volstrekt onaanvaardbaar, omdat het morele gevoel voor hem de 
basiss vormt van de religieuze ervaring, of preciezer de individuele relatie met de 
Godheid.. Echt atheïsme is in zijn ogen namelijk volstrekt onmogelijk omdat het wezen 
vann ieder individu via zijn morele gevoel verbonden is met het goddelijke. Atheïsme 
ontstaatt pas na de inmenging van het verstand. Het morele heeft dan ook zijn eigen 
toegangswegg tot de menselijke ziel en staat volledig los van elke inmenging van het 
verstandd of de gewaarwordingen van andere zintuigen. Een blinde heeft in Hemsterhuis' 
ogenn in beginsel dus evenveel moraal als een ziende en ook niet een andere.76 

Zoalss we al eerder zagen betekende dit echter niet dat de afzonderlijke en geschei-
denn gewaarwordingen niet op elkaar betrokken kunnen worden of niet nauw aan elkaar 
gelieerdd zijn: 

Onn pourroit en conclure, ou que 1'organe mora! a une communication avec les autres organes, ou bien 

quee les faces de l'univers, qui sont tournees vers ces différents organes, ne sont pas si extrêmement dis-

semblabless qu'elles nous Ie paroissent au premier abord. (M 1: 125) 

Dee strikte scheiding van de zintuiglijke gebieden dient vooral om het morele gevoel 
loss te koppelen van het verstand. Dit morele zintuig staat in Hemsterhuis' schema ech-
terr ook los van de esthetische ervaring, want hij verbindt schoonheid hier expliciet 
mett de zichtbare contour. Het verlangen is echter een gewaarwording van het more-
lee zintuig en fungeert als basis van het verlangen naar schoonheid. De verbondenheid 
vann het gevoel met de contour wordt nog veel duidelijker uit zijn typering van de 
Grieksee cultuur als het tijdperk van het gevoel (sentiment). Dat zorgde ervoor dat daar 
dee ideale, sculpturale contour ontstond. 

Hoewell  volgens Hemsterhuis de gewaarwordingen in oorsprong van elkaar geschei-
denn zijn, kunnen sommige zintuiglijke gebieden niettemin wel in eikaars termen ver-
taaldd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de tastzin en het zicht, die de taal van 
dee contour met elkaar delen. Dit blijkt uit de volgende brief waarin hij in reactie op 
Diotimaa stelt: 

quee Ie tangible peut se traduire en visible, pour une grande partie; mieux encore que Ie visible en tan-

gible.. La raison est que 1'organe de la vue & 1'organe du tact, jusqu'a un certain poinct, ont Ie même 

language,, scavoir Ie contour .... Mais la couleur, Ie ciair obscur &c. que la vue voit, ne scauroit se tra-

duiree en tangible, ni la velouté, Ie dur, Ie froid, que Ie tact sent, ne scauroit se traduire en visible. Les 

organess du Gout & de 1'Odorat ont aussi quelque chose de commun dans leur langages, & quelques 

sensationss de 1'un sont traduisibles dans des sensations de 1'autre. 

755 Degenaar, p. 85-86. 

766 Vgl. zijn Lettre sur l'athéisme. Het geblinddoekt tekenen krijgt in deze context een nog goddelijker lading 

dann het al had. 
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Ditt geldt echter niet voor het gehoor dat als enige zintuig absoluut zijn eigen taal lijk t 
tee hebben. Behalve bij 'monstres' zoals hijzelf omdat hij de volgende klanken name-
lij kk altijd in kleur ziet: 

Iee a rouge, Ie e blanc, Ie i noir, Ie o un autre blanc & Ie u jaune, lorsque je prononce ce voyelles ou 

qu'unn autre les prononce..." 

Mett deze opmerking betreden we een bijzonder gebied, namelijk dat van de synesthe-

tischetische ervaring, het 'gekleurde horen'. Van dit verschijnsel, dat ons nu niet meer zo 
vreemdd aandoet, bestaan er vóór de negentiende eeuw bijzonder weinig getuigenis-
sen.7***  Het is bekend dat pas in de loop van de negentiende eeuw kunstenaars als 
Baudelaire,, Poe, Rimbaud, en in de twintigste eeuw bijvoorbeeld Kandinsky en Skrjabin 
inn hun werk gebruik gingen maken van deze vermenging van de zintuigen.79 De begin-
regell  van Rimbauds beroemde gedicht 'Voyelles' vertoont zelfs qua structuur een 
opvallendee gelijkenis met Hemsterhuis' opsomming: 'A noir, E blanc, I rouge, U vert, 
OO bleu: voyelles'. Het is dan ook op zijn minst opmerkelijk dat Hemsterhuis er niet 
alleenn serieus en veel aandacht aan besteedde, maar er ook op esthetisch gebied iets 
meee deed. Want hij bleef bij de verwondering over of schrik voor deze bijzondere 
gewaarwordingg niet stilstaan, maar hij zette zoals uit een andere brief blijkt deze erva-
ringring doelbewust artistiek in. In die brief, waarin hij onder meer ingaat op de zuivere 
klinkerss en dubbelklanken met betrekking tot de dichtkunst, spreekt hij opnieuw over 
zijnn visuele ervaring van klanken die hij heel precies beschrijft: 

depuiss que j 'ai commence a épelerjusqu'a 1'heure que je Vous parle, je n'ai jamais prononce Ya sans 

avoirr une idéé ou la sensation d'un beau rouge. Jamais Ie e sans celle d'un blanc de lait donnant un peu 

surr Ie bleu. Jamais Ie i sans celle d'un noir parfait. Jamais Ie o sans ceüe d'un blanc tout autre que celui 

dee Ie e & qui me paroit donner un peu sur la couleur de la crème, ou pour mieux déchiffrer la diffe-

rencee singuliere entre ces deux blancs, j e devrois dire qu'Us different comme un ton quelconque de son 

octave.. Jamais Ie u sans celle d'un jaune parfait. Jamais Ie eu sans celle d'un jaune pale, d'un jaune mêlé 

dee blanc donnant un peu sur Ie vert. Jamais Ie ai, sans celle d'un brun, c'est a dire du rouge & du noir 

ensemble;; enfin il n'y a pas un seul diphtongue dont je ne sens pas la couleur mélangée des couleurs 

quii  dans ma pauvre tête sont attachées aux voyelles qui Ie composent. Il en derive un effet tres singu-

lier. . 

Hiernaa geeft hij als voorbeeld dezelfde strofe van Ovidius die hij in de Lettre sur les 

désirsdésirs gebruikt heeft. Het betreft het moment dat Pygmalion merkt dat de lippen van 
hett door hem gemaakte ideale vrouwenbeeld tot leven komen: 

777 {24-01-86] [Bd.9] 

788 Men experimenteerde wel met kleurorgels. Deze veronderstellen echter geen lichamelijk gelokaliseer-

dee gewaarwordingen en zijn in die zin objectief, dat wil zeggen gerelateerd aan de eigenschappen van 

eenn extern object. Vgl. Saint Girons, p. 151, n.2, over Castels in 1749 verschenen L'optique des couleurs. 

Dezee ontwikkelde een 'clavecin oculaire' teneinde te bereiken dat de opeenvolging van kleuren het 

oogg op dezelfde manier zouden aandoen als de opeenvolging van tonen dat bij het oor deed. 

799 Zie Encyclopaedia Britanmca en Gage, p. 207-209. Zie ook Fechner, Vorschule der Aesthetik, Zweiter 

TheiP,, p. 315 e.v., die een tabel publiceerde met daarin de kleurindrukken van klinkers van verschil-

lendee proefpersonen. Dit was een aanvulling op het eerste deel van het boek, p. 176. Over de relatie 

mett opium en hasjiesj, zie ook Hayter, p. 152-153. 
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Ill  y a des vers ou des phrases qui ont pour moi des charmes indicibles, presque indépendammenc de 

leurr sons. Par exemple Ie vers d'Ovide que j 'ai mis a la fin de la lettre sur les désirs, est de ce nombre 

Oraquee tandem Ore suo non falsa premit, [en drukt zijn lippen op lippen die niet meer onecht zijn] 

Sanss penser a Pygmalion ou a sa maïtresse, c'est a dire indépendamment de ce charmant tableau: indé-

pendammentt même de Ie belle mesura, ce vers me donne une sensation coloriêe; me paroït un bouquet 

dee fleurs de differences couleurs, qui en tant que couleurs, seroient groupés de la facon la plus heureu-

se.N' ' 

Dee oorzaak van de gemengde gewaarwording verklaart hij vervolgens uit een zeldza-
mee correspondentie tussen vezels of zenuwen: 

c'estt a dire a une correspondance inusitée entre des fibres ou des nerfs qui ne correspondent pas dans 

laa plupart des autres têtes. Ne craignez pas Ma Diotime que j e tire de la vanité de cette affaire car elle 

étoitt un des motifs qui firent dire par feu mon Père a son ami Rhoon qui me 1'a redit après qu'il crai-

gnoitt que je deviendrois entièrement fol. 

Dee angst die bij zijn vader blijkbaar nog een rol speelde wordt door hem zelf geneu-
traliseerdd door een fysiologische verklaring te geven. In een later geschreven brief ver-
klaartt hij het synesthetische vermogen ook uit de nabije ligging van twee verschillen-
dee organen en stelt daarin bovendien dat andere zintuigen ook gezamenlijke gewaar-
wordingenn kunnen hebben: 'Plusieurs hommes ont su juger des couleurs par Ie tact,' 
maar,, zo moet hij bekennen, hij heeft hen nooit ontmoet.81 

Ditt soort observaties, maar vooral de esthetische toepassing ervan zijn vrij bijzonder voor 
dee jaren tachtig van de achttiende eeuw. Toch passen ze heel goed binnen het geheel 
vann Hemsterhuis' denken, want ze zijn mogelijk door het open karakter van zijn 
Socratischee filosofie. Daardoor kunnen deze specifieke ervaringen zichtbaar worden, 
geanalyseerdd en vervolgens ook losgemaakt worden van hun oorsprong en gebruikt 
wordenn voor iets anders. Want Hemsterhuis weekt als het ware de formele elemen-
tenn - zoals in de strofe van Ovidius - los van hun betekenis voor het verhaal. 
Hemsterhuis'' aandacht voor de fysiologische oorsprong van deze kleuren impliceert 
datt de ervaring überhaupt los kan komen van het object, omdat zij gelokaliseerd wordt 
inn het lichaam van het subject dat hen waarneemt. Met andere woorden: we zijn hier 
wederomm getuige van een van die belangrijke momenten, waarop het subject zijn 
invloedd direct gaat uitoefenen op de waarneming. Dit geldt niet alleen voor kleuren, 
maarr we zien in andere brieven ook dat Hemsterhuis bijvoorbeeld opmerkt dat hij 
objectenn met behulp van zijn eigen ogen kan vergroten of verkleinen.*2 Dit soort zelf-
waarnemingenn hebben onder meer geleid tot de inzichten die hij in zijn Lettre sur 1'opti-

queque heeft neergeschreven, die vooral gaan over de invloed van de ziel op het zien. Op 
ditt belangrijke, subjectieve aspect van de waarneming - waarbij de Newtoniaanse 

800 [17-03-83] [Bd.6] Cursief niet in origineel. Het gedeelte tussen haken is de vertaling van het Latijnse 

citaat.. Het citaat levert de volgende kleuren op: crème-wit I mooi rood I bleekgeel I mooi rood I 

melkwitt I et cetera. 

811 [01-09-86] [Bd.9] 

822 Zie bijvoorbeeld [26-02-84] [Bd.7], waarin hij beschrijft dat zijn rechteroog hem 'fit voir les objets 8 

ouu 10 fois plus petits qu'a 1'ordinaire', maar wel heel helder. Hij kan dit verschijnsel ook bewust oproe-

pen. . 
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(objectieve)) kleurenleer wordt aangevuld met deze in het subject gelegen en geloka-
liseerdee ervaringen — kom ik later in dit hoofdstuk nog terug.83 

Inn Hemsterhuis' onderzoekingen naar de verschillende gewaarwordingen zit een 
duidelijkee systematiek. En het is deze systematiek — die we in dit boek langzaamaan 
verderr zullen ontrafelen —, die zijn bijzondere observaties in feite mogelijk maakte. We 
moetenn daarom opmerkzaam blijven op het soort waarnemingen dat hij doet omdat 
dezee de inhoud van zijn esthetische theorie bepalen. Maar zijn theorie bepaalt ook de 
inhoudd van zijn waarnemingen. Ze zijn zowel eikaars oorzaken als gevolgen. 

Hemsterhuiss brengt de tastzin niet alleen ter sprake bij het ontstaan van beelden, maar 
ookk bij de ervaring ervan. Zo schrijft hij in de Lettre sur la sculpture naar aanleiding van 
hett vrijstaande beeld: 

Ellee représente parfaitement ce qu'elle veut représenter, en représentant tout Ie contour et 

toutee la solidité du sujet. Elle satisfait a deux sens a la fois, au tact et a la vue. (M I: 43) 

Zoalss we eerder zagen komt het corresponderende element van de tastzin en het gezicht 
samenn in de contour. De contour is de ontmoetingsplek van de tastzin en het zien, 
omdatt zij beide daartoe herleid kunnen worden. De beeldhouwkunst bevredigt in dit 
opzichtt dan ook zowel de tastzin als het gezicht. Dezelfde gedachte vindt men ook in 
dee Simon. In deze dialoog fungeert de discussie over een bepaald beeldhouwwerk in 
hett begin van de dialoog als aanleiding voor de thematiek van het hele geschrift en als 
kapstok.. De betekenis van de tastzin voor de ervaring van een beeldhouwwerk komt 
terr sprake als vraag van Socrates aan de beeldhouwer Mnesarchos waarom hij zijn kunst 
alss de meest volmaakte ziet. Deze antwoordt dat de beeldhouwkunst tot twee zintui-
genn tegelijkertijd spreekt (parle): de tastzin en het gezicht. Socrates reageert hierop met 
dee ironisch bedoelde vraag of Mnesarchos de mooie Polyxena van Polykleitos kent, 
waaroverr een dichter had beweerd dat hij in haar ogen de hele Trojaanse oorlog kon 
zien.. Mnesarchos antwoordt bevestigend en stelt dat de dichter groot gelijk had. Socrates 
kann dit echter nauwelijks geloven: 

Maiss ce que j'ai de la peine a croire, c'est qu'en touchant ses yeux, vous y sentiez la guerre de Troye. 

Mnesarchoss reageert vervolgens korzelig op Socrates' opmerking: 
Vouss voulez rire, Socrate: non. Lorsque j'ai dit que la sculpture tient au tact, j'ai voulu dire que ce 

qu'ellee représente est aussi solide que Ie sujet représenté 1'est ou Ie pourroit être. 

Socratess trekt hier dan de conclusie uit dat de beeldhouwkunst niet tot de tastzin spreekt, 
maarr veel meer tot het gezicht, veel meer dan alle andere kunsten. 

Ditt is een belangrijke uitspraak, want dit wordt gezien als een verandering van opvat-
tingg in vergelijking met de Lettre sur la sculpture,8*  in die zin dat Hemsterhuis de tastzin 
nuu volledig zou uitsluiten van de ervaring. We zagen in het voorafgaande echter dat 
dezee opmerking in feite een nadere precisering van zijn eerdere uitspraak is. De epis-
temologischee koppeling van de tastzin aan het zien blijf t immers onverkort gehand-

833 Newton erkende wel subjectieve kleuren zoals in een droom, maar sloot ze uit van zijn systeem waar-
inn hij licht en kleur op een objectieve en kwantitatieve basis wilde funderen. Hij liet dan ook een 'assis-
tent'' de kleuren van het spectrum onderscheiden. Hij deed dat niet zelf om het waarnemen zo veel 
mogelijkk van de beschouwer los te maken. Zie Gage, p. 191. 

844 Vgl. Brummel, p. 112. 
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haafd,, alleen verschuift de rol van de tastzin in de ervaring van een beeld. Socrates 
speeltt hier met woorden, een spel dat een toespeling lijk t op Herders visie op de tast-
zinn en de beeldhouwkunst zoals we verderop zullen zien. In een van zijn brieven komt 
Hemsterhuiss terug op deze passage uit de Simon, waarin hij het aanraken van beelden 
bespreekt: : 

Cee que Vous me dites du toucher & de la perfection dont eet organe pourroit être susceptible me 

montree 1'injustice de Socrate dans Ie Simon en se moquant de ceux qui prétendroient sentir toute la 

guerree de Troye dans les yeux de la Polyxene du Sicyonien.*5 

Hoewell  Hemsterhuis een tactiele ervaring van een beeld niet ontkent of deprecieert, 
lijk tt hem de 'gecondenseerde' visuele ervaring die een beeldhouwwerk oproept toch 
belangrijker.. Hierin wordt de tastbaarheid van het geziene immers voorondersteld, 
maarr niet op de letterlijke of verhalende manier als waarop Socrates dit suggereerde in 
dee Simon. Het beeldhouwwerk als vorm schakelt twee zintuiglijke gebieden in, die 
samenn gebonden worden in de zuivere contour. Ook in de Eenvoudige schoonheid pro-
beertt Hemsterhuis dat effect te bereiken, door tekst en beeld duidelijk van elkaar te 
scheiden. . 

Hett motief van de soliditeit van het beeld kwam ook al aan de orde in zijn bespre-
kingg van het principe van de nabootsing (deel I), waarin hij de beeldhouwkunst de 
schaduwlozee noemde. Zij heeft immers alle mogelijke contouren van een object geïn-
corporeerdd en zij is daardoor de meest complete visuele kunst. Deze eigenschap van de 
beeldhouwkunstt komt tot uiting in een Griekse tekst die Hemsterhuis naast een niet 
meerr bestaand, in was geboetseerd portret had laten aanbrengen: 

L'inscriptionn a coté de la tête est un précepte Grec que j 'aime. Ie voici mot a mot. ON DOKEIN ALL ' 

EINAI ,, pas paroïtre mais être.*6 

'Niett schijnen maar zijn' slaat hier op de beeldhouwkunst als meest 'concrete' en minst 
illusoiree kunst: zij is de kunst van het zijn en niet van de schijn. Zij leert de dingen 
zienn zoals ze zijn en niet zoals bij de andere kunsten, schijnen te zijn. Aan deze opvat-
tingg ligt dus een fundamentele plastisch/sculpturale ervaring ten grondslag. 

Dee tastzin is dus niet alleen een veel meer primair zintuig dan het oog, maar zij ver-
leentt het laatste zodra dit zich ontwikkelt tot zijn eigen abstractere volmaaktheid een 
veell  grotere reikwijdte en diepte. En dit wordt vooral in de beeldhouwkunst zicht-
baar.. Zij is in tegenstelling tot de schilderkunst de visuele representatie van de grootst 
mogelijkee en rijke zichtbaarheid van de idee. Zij is — om in de termen van de tijd te 
blijvenn - de meest verlichte kunst omdat zij de weergave van schaduw volledig over-
bodigg maakt en tot volledige presentie komt. Een kunst die zo verlicht kan zijn, omdat 
zijj  ondersteund wordt door de tastzin. De beeldhouwkunst staat bovendien voor de 
gehelee waarheid, en niet voor de partiële waarheid van de schilderkunst. De pictura-
lee kunst blijf t bij haar achter omdat zij contouren moet suggereren door middel van 
schaduw,, en bovendien omdat zij niet in staat is het object als geheel te representeren 
enn er slechts één aanzicht van kan weergeven. Hemsterhuis zal dit belangrijke verschil 

855 [16-01-86] [Bd.9] 

866 Het betreft hier een onbekend portret vervaardigd door de hofgraveur Schepp. [10-10-83] [Bd.6] 
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tussenn beide kunsten nader uitwerken in zijn analyse van specifieke beeldhouwwer-
ken.. Dat het hierbij voor hem niet alleen gaat om een ander aanzicht, maar om een 
veell  dieper liggend cultureel probleem, blijkt ook uit zijn typering van de Griekse en 
modernee tijdgeest (Tesprit de temps). De tijdgeest van de modernen noemt hij schil-
derachtigg en die van de Grieken sculpturaal, want de moderne tijd mist de fijne en 
vloeiendee contour die de Griekse cultuur kenmerkt. 

* * 

Wanneerr we Hemsterhuis' gepubliceerde geschriften en ongepubliceerde brieven in 
hunn geheel overzien, dan kunnen we een belangrijke verandering in de invulling van 
hett begrip tastzin constateren. Waar hij eerst met betrekking tot de kunst vooral over 
dee zintuiglijke tastzin spreekt, komt in zijn latere werk een tweede betekenis tevoor-
schijn,, die zeer nauw met de sculpturale tast verbonden is. In de Alexis komt deze 
tweedee laag in alle duidelijkheid naar voren in een passage die ingebed is in de con-
textt van de drie ordes van het denken. Voorafgaand aan de passage waarin de tact 
opduikt,, probeert Diodes (Hemsterhuis) zijn gesprekspartner Alexis te overtuigen van 
hett hoge waarheidsgehalte van de poëzie, dat hoger zou zijn dan die van de filosofie 
enn de geschiedenis. Alexis zag de dichtkunst juist als een leugen: 

Diodes:: ... Dites-raoi, je vous supplie (car il faut vous guérir); en Architecture combien d'ordres y a-

t-il ? ? 

Alexis:: Trois. 

Diocles:: Vous admirez sans doute dans Ie Dorique la solidité; dans 1'Ionique la précision et 1'élégance; 

ett dans Ie Corinthien la richesse et la beauté? 

Alexis:: Certainement. 

Diocless Le dernier soutient-il moins bien Ie taix d'un batiment que Ie Dorique? 

Alexis:: Non, que je sache. 

Diocles:: Est-il moins élégant et précis que 1'Ionique? 

Alexis:: Non sans doute. 

Diocles:: N'a-t- il pas la solidité du premier, 1'élégance et la précision du second, et n'y joint-i l pas la 

richessee et la beauté? 

Alexis:: Sans contredit. 

Diocles:: Quels sont les trois ordres qui soutiennent le vaste edifice de toutes nos connoissances? 

Alexis:: Assurément, j e ne le scois. 

Diocles:: N'est-ce pas Vhistoire, qui rapporte les faits; la phibsophie, qui les démêle et y met de 1'ordre et 

dee 1'élégance? Et quelle est, a votre avis, la troisième? 

Alexis:: Vous voulez dire la poësie? 

Diocles:: Oui; et c'est elle qui orne et enrichit les deux autres, si vous trouvez ma comparaison assez jus-

te. . 

Alexis:: Elle me paroït assez juste; mais c'est une singuliere facon de raisonner. (M II : 181-182) 

Dee geschiedenis, de filosofie en de dichtkunst vergelijkt hij dus als fundamenten van 
kenniss met de drie ordes die de dragers zijn van de architectuur. Hemsterhuis ontleedt 
dee poëzie en ook de Corinthische orde in hun samenstellende componenten en pro-
beertt de allesomvattende waarheid van de dichtkunst en de volledigheid van de 
Corinthischee orde aan te tonen. Deze verenigt alle voorafgaande kwaliteiten, solidi-
teit,, elegantie en precisie, schoonheid en rijkdom in zich. Het dichterlijk vermogen 
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datt Hemsterhuis in de Lettre sur la sculpture in de context van de schets had geïntrodu-
ceerdd wordt hier verheven tot een belangrijk kenvermogen dat, zoals uit het vervolg 
vann de dialoog blijkt , in staat is nieuwe waarheden voort te brengen waartoe het lang-
zaamm redenerende verstand vrijwel niet in staat is. 

Bovendienn is zijn theorie van de kracht van het poëtische denken — die diepe spo-
renn zou achterlaten in de Duitse Romantiek, vooral bij Novalis87 — een alternatief voor 
dee architectuur van de menselijke geest van Bacon en D'Alembert. Zowel Bacon als 
D'Alembertt bouwden de geest op uit geschiedenis (geheugen), dichtkunst (verbeel-
ding)) en filosofie (rede). D'Alembert motiveerde de indeling als volgt: THistoire est 
desfaitss ... La Philosophic, ou la portion de la connaissance humaine qu'il faut rap-
porterr a la raison, est tres étendue. Il n'est presque aucun objet apercu par les sens, dont 
laa reflexion n'ai fait une science. ... Nous entendons ici par poésie ce qui est fiction.' 
Tott dit laatste gebied behoren ook de architectuur, de muziek, de dichtkunst, de gra-
vuree et cetera: 'Voila toute la partie poétique de la connaissance humaine, ce qu'on en 
peutt rapporter a rimagination, et la fin de notre distribution généalogique (ou si 1'on 
veutt mappemonde) des sciences et arts.. ..'.88 Doordat Hemsterhuis de dichtkunst niet 
meerr zoals D'Alembert als fictie beschouwt, maar als hoogste vorm van 'non-fictie' 
wordtt de gehele hiërarchie van het denken radicaal door hem omgedraaid. Dichtkunst 
iss geen fictie meer, maar is de hoogste wijze van kennen geworden, die de geschiede-
niss en de filosofie verre overtreft. 

Zodraa hij deze ideeën over de dichtkunst verder uitwerkt, duikt het begrip tact op. 
Alexiss zegt namelijk tegen Diodes: 

C'estt a présent que je crois saisir votre idéé. Vousjugerez vous-même si je me trompe. Je concois pour 

laa première fois ce que c'est la poésie. Je sens que Ie raisonnement Ie plus profond, la marche la plus 

sagee et la plus réfléchie de 1'intellect, nous fourniroit tres peu de vérités nouvelles, si elle n'étoit soute-

nue,, dirigée, ou poussée par eet enthousiasme qui rapproche les idees. Je sens que c'est cette approxi-

mationn qui oflre a 1'intellect les occasions d'employer cette intuition qu'on appelle Ie tact. (M II : 188-

89) ) 

Dee 'tact' is hier dus een vorm van intuïtie die samenhangt met de ervaring van een 
concentratiee van denkbeelden.89 Zowel de Corinthische orde als de dichtkunst zijn 
hierr het gevolg van. 

Inn een brief uit 1783 omschrijft Hemsterhuis het begrip ook naar aanleiding van 
tekstenn van onder meer Plato en Homerus, waarbij het hem vooral gaat om de sublie-
mee momenten daarin: 

j ee parle de ces traits sublimes qui demandent dans nous pour les sentir, ce contemplation momentanée 

ouu infiniment rapide qu'on appelle k tact. je suis parfaitement convaincu que pour faire naitre ces traits 

sublimes,, ils ont nécessairement besoin de ce que j 'ai appelé condensation de l'imagination: de cette approxi-

mationn d'idées.9" 

877 Zie bijvoorbeeld Moenkemeijer, 1977, p. 513 e.v. 

888 Zie D'Alembert, Discours, p. 163 e.v.; over Bacon p. 177 e.v. 

899 Het begrip tact duikt ook al op in zijn brief over Fagel uit 1773. 

900 [03-01-83] [Bd.6] Cursief met in origineel. 
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Dee tact is dus de momentane of oneindig snelle contemplatie van de lezer die nodig is 
omm de sublieme momenten in een tekst te voelen, die op hun beurt voortgekomen 
zijnn uit een verdichting van de verbeelding van de schrijver. 

Hett begrip tact kan, zoals we net zagen, ook slaan op het voorvoelen van de waar-
heidd voordat het verstand in staat is daar een (langzame) verklaring van te geven. 
Hemsterhuiss licht dit in een brief toe met de voorspellende waarde van het 'ingeni-
euzee knoei werk' van Leonardo, dat hij in een brief als model gebruikt voor de men-
selijkee neiging tot onderzoek. Naar aanleiding hiervan zegt hij over het zoeken naar 
dee waarheid: 

Qu'est-cee qui tu cherche? - La vérité. - Qu'est ce que c'est la vérité? - C'est Feffet Ie premier, Ie plus 

surr & Ie plus nécessaire de 1'existence d'une chose quelconque. — Sais tu déja la vérité que tu cherche? 

Nonn sans doute; excepté dans ces cas ou j 'ai la conviction parfaite d'une vérité par Ie tact ou Ie sentiment mais 

oüü je veux avoir encore une conviction par 1'intellect. 

Vann dit laatste, de overtuiging van het verstand, zijn er volgens hem twee soorten, 
waarbijj  het zoeken van de bronnen van het schone een voorbeeld is: 

Laa recherche par 1'intellect est de deux espèces. dans 1'une tu cherche une chose qui est mais que tu 

ignore,, dans 1'autre tu cherche la vérité ou la fausseté d'un fait prononcé ou suppose, dans 1'une tu mon-

tee de ce qui tu sais a ce que tu ne sais pas & tu peux parvenir certainement au but que tu te propose, si 

lala vérité que tu cherche peut se rendre sensible a toi par tes moyens ou tes organes actuels. Par ex. tu 

cherchee la source du beau. cette source existe nécessairement; si cette source est analogue a tes fanons 

d'apercevoir,, tu pourra la trouver, si non il est impossible dans Fétat actuel ou tu es. dans 1'autre espè-

cee la marche est bien différente. Par ex. 1'expédition des Argonautes est un fait prononcé ou suppose, 

est-ill  vrai ou faux? pour toute solution on aura quelque approximation ou bien etle ressemblera a cel-

Iee de ces equations ou on parvient a une racine ou + ou -, tandis que la première espèce est de la 

Geometriee pure.91 

Ookk het zoeken van een oplossing van een formeel, artistiek probleem — in dit speci-
fiekefieke geval het vaststellen van de grootte van de voet ten opzichte van de rest van een 
vaass — is meer afhankelijk van tact dan van de analyse en synthese van het verstand. 
Dezee laatste kunnen dienen om de oplossing hiervan toe te lichten.92 

Hemsterhuiss gebruikt het begrip tact ook om inzicht te krijgen in de werking van 
dee verbeelding en het oordelende verstand, zoals bijvoorbeeld bij Diderot, wiens ver-
beeldingg hij had geanalyseerd (deel I), maar die hij in de volgende briefin een nog 
negatieverr licht plaatst, hoewel hij haar positief afsluit: 

Ill  vient de sortir de chez moi un monsieur arrive de Paris qui m'apporta une facheuse nouvelle, savoir 

quee Diderot étoit tres mal & que depuis quelque temps il étoit tombe dans 1'enfance.*3 Cette nouvelle 

Vouss surprendra aussi peu qu'elle m'a surpris. Il est certain que eet homme célèbre avoit quelque mons-

truositéé dans sa composition. Il n'y avoit aucune analogie entre son intellect & son imagination. ... dans 

sonn imagination si prodigieusement riche & rempli il mit souvent par ses grandes & lourdes enjambées 

Iee pied sur quelqu'idée a cöté de la vraie. son intellect marchoit sur des échasses & de la vint qu'il avoit 

Iee jugement & Ie tact jamais surs & souvent faux. ... Je ne dis pas tout ceci pour dénigrer Diderot. Vous 

911 [30-10-83] [Bd.6] 

922 [14-11-83] [Bd.6] 

933 Diderot overlijdt op 31-07-1784. 
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1'avezz connu Ma Chère Diotime c'étoit un grand Esprit & tout autre que des Voltaires. je lui ai enten-

duu dire d'excellentes choses & j 'ai beaucoup appris de lui.*1 

Hett verstand en de verbeelding sporen bij Diderot dus niet goed, zodat zijn oordeel 
enn tact nooit zeker en vaak onjuist zijn. 

Elkk individu beschikt over een natuurlijke tact die het in staat stelt om te kunnen 
oordelenn over de effecten die de schoonheid van een kunstwerk heeft. Maar oorde-
lenn over de kunst zelf, de tijdperken en de mensen die haar veranderen, vereist meer 
inzichtt dan de moeilijkste wetenschappen, zo blijkt uit een andere brief.95 Op grond 
vann zijn eigen talloze contacten met liefhebbers uit bijna alle landen, zo stelt hij hier 
bovendien,, heeft hij gemerkt dat Duitsers het meest uitgerust zijn om over de kunst 
inn het algemeen te oordelen en Fransen het slechtst. Over de door hem eerst nog zeer 
bewonderdee Caylus is hij dan ook kritisch: 

Lorsquee je pense a cette illustre & digne Comte de Caylus qui m'honoroit assez de son estime, j 'ai du 

repentirr de ne lui avoir pas marqué ingénument les bévues palpables & importances qu'il a fait dans ses 

beauxx ouvrages.1* 

Cayluss had zoals uit het volgende fragment blijkt zelfs überhaupt geen gevoel, dat wil 
zeggenn tact voor de antieke kunst, en Hemsterhuis typeert hem dan ook als antiquarius. 
Di tt zou Caylus als een regelrechte belediging hebben ervaren omdat hij zich in zijn 
boekenn daar juist expliciet tegen had afgezet: 

j ee Vous prie de ne pas regarder Ie livre du Comte de Caylus. c'étoit un homme excellent par son ardeur 

pourr les arts, par Ie bien qu'il a fait, par les lumières qu'il a répandues sur les arts mécaniques &c. &c. 

maiss soit dit absolument entre nous, qui manquoit absolument de tact dans ses jugements sur les anciens, 

défautt presque commun a tous les Antiquaires, ce qui est curieux, mais je pourrois prouver ce que je 

diss & donner raison peut-être de cette singularité.97 

Intuïtie,, tact en de oneindig snelle redenering zijn, ten slotte, zoals hij elders beweert, 
inn feite hetzelfde.98 

Hett begrip tact heeft in de genoemde voorbeelden vooral een innerlijke betekenis en 
waarde,, dat wil zeggen het wordt gebruikt als term voor een innerlijk 'omvatten' van 
dee waarheid en de schoonheid. Hoewel het Franse begrip tact zowel de betekenis van 
tastzinn als van tact heeft, vloeit deze tweede betekenis bij Hemsterhuis rechtstreeks 
voortt uit zijn opvattingen over de zintuiglijke tastzin, het zintuig dat de ervaring van 
hett geheel van een object leerde 'zien'. De innerlijke tastzin hangt dan ook nauw samen 
mett zijn ideeën over het voelen of ervaren van het geheel, dat in zijn definitie van 
schoonheidd werd voorondersteld. Het zintuiglijke begrip tastzin gaat dus als het ware 
overr in een soort van innerlijke sculptuur. 

944 [12-02-84] [Bd.7] In de tussenliggende passage bekritiseert hij Diderots gebrek aan geometrische ken-

niss en vertelt dat hij hierover met d'Alembert heeft gecorrepondeerd, die hem gelijk gaf. 

955 [22-04-84] [Bd.7] Hier vindt ook het gebruik van een leek bij zijn esdietische experimenten zijn recht-

vaardiging. . 

966 [22-04-84] [Bd.7] 

977 [28-02-86] [Bd.9] 

988 [09-05-86] [Bd.9] Hemsterhuis heeft het hier echter over 'instinct' in plaats van intuïtie. Dit moet een 
vergissingg zijn. 
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Wee zagen bovendien dat Hemsterhuis tact ook op één lij n stelde met het begrip 
'sentiment',, wat heel duidelijk maakt dat het bij de innerlijke tastzin om een gevoel 
gaat.. Dit wordt in zijn Lettre sur la sculpture al summier aangekondigd doordat hij hier 
dee uitvinding van de vloeiende contour toeschrijft aan de Grieken. Hun cultuur die 
hijj  letterlijk omschreef als die van het 'sentiment' heeft hier de basis voor gelegd. 
Gevoel,, tastzin en het zien vormen kortom de gemeenschappelijke basis voor de vol-
maaktee contour. De contour is het resultaat van het sculpturale denken waarin inner-
lij kk en uiterlijke tastzin elkaar veronderstellen en versterken. Het gevoel en het voe-
lenn verbinden de mens via de contour met de waarheid van de dingen. 

Dee begrippen tastzin en tact hebben dus vele vertakkingen. Ze beschrijven de zin-

tuiglijkee waarneming, de esthetische ervaring en de hoogste vorm van kennen, zij staan 

niett alleen voor het gevoel van de hand, maar ook voor het 'omvattende' snelle den-

ken.. Hoe verhoudt zich Hemsterhuis' opvatting hierover tot de filosofie van zijn tijd, 

waarinn de zintuiglijke ervaring - met name de tastzin in relatie tot het zien — een belang-

rijkrijk  aandachtspunt was? 
Omm hier enig zicht op te krijgen is het uiterst nuttig om één vraagstuk te bekijken 

datt in de hele achttiende eeuw de gemoederen heeft beziggehouden en dat direct te 
makenn heeft met de problematiek die we net hebben besproken, namelijk het zoge-
noemdee probleem van (William) Molyneux. Deze Engelse medicus (1656-1698) leg-
dee aan het eind van zeventiende eeuw het volgende aan John Locke voor: 

AA Problem proposed to the Author of the Essai Philosophique concernant L'Endentement. 

AA Man, being born blind, and having a Globe and a Cube, nigh of the same bignes, Committed into 

hiss Hands, and being taught or Told, which is Called the Globe, and which the Cube, so as easily to 

distinguishh them by his Touch or Feeling; Then both being taken from Him, and Laid on a Table, Let 

uss suppose his Sight Restored to Him; Whether he Could, by his sight, and before he touch them, 

knoww which is the Globe and which the Cube? Or Whether he Could know by his sight, before he 

stretchdd out his Hand, whether he could not Reach them, tho they were Removed 20 or 1000 feet 

fromm him?" 

Molyneux'' vroeg zich dus af of denkbeelden van het gezichtsvermogen en die van de 
tastzinn met elkaar samenvallen.100 De interesse in dit probleem heeft er onder meer mee 
tee maken dat men niet langer van aangeboren ideeën wilde uitgaan, maar van het idee 
datt denkbeelden ontsprongen aan de ervaring (empirisme). De vraag wat een blinde 
zouu zien in zijn donkere kamer, die nog duisterder was dan die van ziende, werd daar-
meee uiterst actueel. 

Lockee maakte in het geschrift waar Molyneux in zijn probleemstelling aan refe-
reerdee in navolging van Aristoteles een onderscheid tussen ideeën die via één zintuig 
kunnenn worden verkregen en ideeën die men opdoet door meer zintuigen. Kleuren 
ontvangenn we bijvoorbeeld alleen via het oog en geluiden alleen via het oor. Ruimte 
enn vormen verkrijgen we echter door samenwerking van meer zintuigen: 

999 Geciteerd naar Degenaar, p. 132. 
1000 Dit probleem is overigens nog nooit opgelost, maar hield verschillende filosofen vanaf die tijd tot diep 

inn de twintigste eeuw bezig. 
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quii  viennent a 1'Esprit, par plus d'un sens, comme Ie mouvement, Ie repos, 1'espace, les figures, qui 

nouss viennent par la Vuë et par 1'Attouchement. 

Opp dit laatste spitste Molyneux zijn vraagstelling toe. Hij ging er zelf van uit dat de 
blindgeborenee niet in staat zou zijn beide vormen te identificeren, maar dat hij dat 
eerstt zou moeten leren. Het verband tussen tactiele en visuele gewaarwordingen van 
dee vorm van voorwerpen - in tegenstelling tot de mentale begrippen ervan — is dus 
niett direct duidelijk. Net als Locke nam hij vermoedelijk wel aan dat tussen visuele en 
tactielee ideeën van vorm een noodzakelijk verband moest bestaan. Het gezicht en de 
tastzinn waren met andere woorden niet volstrekt heterogeen. Dit standpunt werd ech-
terr door George Berkeley (1685-1753) bestreden: 

Thee extension, figures, and motions perceived by sight are specifically distinct from the ideas of touch called 

byy the same names, nor is there any such thing as one idea or kind of idea common to both senses. 

Berkeleyy kon zich dan ook niet voorstellen dat hij een zichtbare en tastbare lij n bijeen 
konn voegen.101 Door de gewoonte of de ervaring denken we dat ze hetzelfde zijn, maar 
datt heeft geen enkele grond. De pure visuele impressie bij het kijken naar een globe 
zouu volgens hem een 'variously shadowed flat circle' zijn en niet een convexe bol. Pas 
bijj  de ervaring van hun connectie worden beide gewaarwordingen gekoppeld. Berkeley 
opendee de ogen voor het feit dat het zien zelf een bepaald gebrek heeft en dat de tast 
haarr compenseert. De tast is bij hem niet meer slechts een hulpmiddel voor het oog, 
maarr hij emancipeert het tot een zintuig met een eigen onafhankelijke en vitale func-
tie.. De absolute suprematie van het zien — voor zowel Descartes als Locke een onom-
stredenn uitgangspunt - wordt door hem vervangen door een binair systeem van de 
zintuiglijkee perceptie waarin de tastzin en het gezicht met elkaar samenwerken.102 

Leibnizz en Hutcheson bestreden deze volstrekte divergentie en gingen er vanuit dat 
-- ondanks het verschil tussen de visuele en tactiele gewaarwordingen van vormen — , 
dee bijbehorende begrippen wel hetzelfde zijn of iets gemeenschappelijks hebben. Als 
visuelee en tactiele ideeën van omvang (uitgebreidheid) namelijk werkelijk totaal van 
elkaarr zouden verschillen, dan zou een blinde ook niets van meetkunde kunnen begrij-
pen,, wat volgens hen onjuist was.101 Ter ondersteuning van dit laatste verwezen zij 
naarr de ook door Hemsterhuis genoemde hoogleraar Saunderson, die vanaf zijn eer-
stee jaar blind was en niettemin wiskunde én optica doceerde. Leibniz en ook de 
Londensee arts Jurin bijvoorbeeld waren ervan overtuigd dat het volstrekt ondenkbaar 
zouu zijn dat de blinde man uit zichzelf een bol en een kubus op het gezicht van elkaar 
zouu kunnen onderscheiden, maar hij zou dit wel kunnen als men hem verteld had wel-
kee voorwerpen hij zag, mits hij voldoende inzicht had in wiskunde. De ideeën of 
begrippenn van het tactiele en het visuele komen dus ook in hun visie overeen.104 

1011 Zie voor de betreffende citaten en interpretatie Degenaar, p. 13-31; Berkeley zette zich aftegen Descartes 

diee ervan uitging dat de geest de afstand en grootte van een object door een soort van natuurlijke geo-

metriee beoordeelt, waarbij we snel de hoek bepalen die ontstaat uit de interval tussen de ogen en de 

tussenruimtee van de optische assen die op het object gericht zijn. Zie Norton, p. 211. 

1022 Norton, p. 212-213. 

1033 Degenaar, p. 48. 

1044 Degenaar, p. 48. 
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Rondd 1750 kreeg de discussie door onder meer Condillac en Diderot een nieuwe 
impuls.. Condilkc, die zoals uit zijn Essai sur l'Origine des Connaissances humaines (1746) 
blijkt ,, nog van mening was dat het gezicht alleen ook in staat zou zijn om dingen ruim-
telijkk te zien zonder hulp van de tast, veranderde in zijn Traite des Sensations (1754) 
echterr radicaal van mening en nam met Berkeley aan dat de zintuiglijke gebieden vol-
ledigg gescheiden zijn. Zijn aanvankelijke misverstand verklaart Condillac door de kracht 
vann de gewoonte om de objecten om ons heen alleen op het gezicht te beoordelen. 
Omm begrijpelijk te maken wat we aan elk afzonderlijk zintuig ondenen bedacht hij 
zijnn bekende experiment met de standbeelden waaraan telkens een ander zintuig toe-
gevoegdd werd.105 Zo besprak hij een standbeeld met reuk plus smaak, reuk plus gezicht 
ett cetera. Een beeld dat alleen kon zien zou slechts gewaarwordingen van licht en kleu-
renn hebben en zou niet beseffen dat deze gewaarwordingen in feite door externe voor-
werpenn veroorzaakt werden. Pas voorzien van tast zou het beeld echter ook grootte, 
vorm,, afstand en positie kunnen waarnemen.106 Als het beeld echter louter die objec-
tenn zou zien die het aanraakte en louter die objecten zou aanraken die het zag, dan 
zouu het de gewaarwordingen van beide niet van elkaar kunnen onderscheiden. 
Aangezienn het gezicht altijd met de tastzin samenwerkt, vermengen de gewaarwor-
dingenn van het gezicht zich met die van de tastzin. De tastzin is voor de ruimtelijke 
ervaringg dus essentieel.107 Meer nog dan Berkeley benadrukte Condillac de beperkin-
genn van het zien door het cognitieve belang van de tastzin in zijn standbeeld nog ster-
kerr te benadrukken.108 

Inn de loop van de achttiende eeuw werden er ook verschillende operaties uitge-
voerdd om deze oorspronkelijke blik te herkrijgen en te onderzoeken. De beroemdste 
wass die van de Engelse chirurg en anatoom Cheselden, die in 1728 verslag deed van 
eenn geslaagde cataractoperatie bij een jongen die op zeer jonge leeftijd als gevolg van 
staarr het gezichtsvermogen had verloren.109 Het resultaat van de operatie was dat hij 
weliswaarr weer kon zien, maar dat hij niet in staat bleek objecten te herkennen. Hij 
zagg licht en kleuren (zwart, wit en scharlaken) maar kon bijvoorbeeld geen afstand of 
vormenn zien. Berkeley in Engeland en Voltaire in Frankrijk hebben dit verslag ruime 
bekendheidd gegeven en 's Gravesande deed dat in Nederland.110 Ook de laatste ging 
err vanuit dat we geen aangeboren ideeën hebben maar dat we leren zien, een opvat-
tingg die Hemsterhuis met hem deelde, 's Gravesande was er bovendien van overtuigd 
datt mensen die een bepaald zintuig misten niet in staat zouden zijn om zich denk-
beeldenn van de daaraan gekoppelde eigenschappen van voorwerpen te vormen.111 

1055 Condillac bedacht dit 'beeld' omdat hij door Diderot in diens Lettre sur les aveugles (1749) er min of 
meerr van beschuldigd was een Berkeleyaanse idealist te zijn. Condillac had in deel I van zijn Essay 
beweerdd dat of wij ons nu metaforisch gesproken naar de hemel opheffen of afdalen in de afgrond, we 
nooitt buiten onszelf stappen en we nemen niets anders waar dan onze eigen private gedachten. Met 
hett standbeeld dat ook tastzin kreeg werd de mens gewaar van iets buiten hemzelf. Zie Aarsleff, p. 211. 

1066 Zie ook Aarsleff, p. 153 e.v. en p. 210 e.v. 
1077 Degenaar, p. 78-85; zie ook Paulson, p. 32-34. 
1088 Norton, p. 214-217. 
1099 Zie voor een uitgebreide beschrijving Degenaar, p. 59 e.v, 
1100 Camper bespreekt het probleem van Molyneux en het geval Cheselden in zijn De Visu. Zie hierover 

ookk Baxandall, p. 126-128. 
1111 Degenaar, p. 72. 
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Hett feit dat men daadwerkelijk in toenemende mate ging proberen om een blinde 
weerr het gezichtsvermogen terug te geven, wijst ook op een veranderende waarde-
ringring van blindheid. In de Verlichting wordt het anderszijn van de blinde niet langer 
beschouwdd als een afstandelijke en onaanraakbare 'beyond', maar als een natuurlijk 
gegevenn dat toegankelijk is voor de wetenschap en voor rationele remedies."2 Voor 
diee tijd werd blindheid bijvoorbeeld verklaard uit een of andere transcendente oor-
zaak,, zoals bij Oedipus en Tiresias het geval was (die hoewel blind wél in de toekomst 
konn kijken). Ook werd het blind zijn vaak beschouwd als straf, zoals in het Oude 
Testament;; in het Nieuwe Testament wordt de verlossing dan ook vergeleken met het 
teruggevenn van het gezicht aan de blinden, terwijl Jezus verschillende blinden ook tij -
denss hun leven al genas. Hier worden de weigering om te geloven en blindheid met 
elkaarr in verband gebracht.113 Ontdaan van al deze mythische of andersoortige con-
notatiess plaatste men de blinde in de achttiende eeuw in het licht van de rede. 

Dee vraag naar de oorspronkelijke waarneming van Molyneux was nauw verbon-
denn met de corrigerende operatieve ingrepen. Zij lieten de achttiende eeuw met eigen 
ogenn getuige zijn van de eerste momenten van de menselijke waarneming en vaststel-
lenn of het onbeschreven blad van de geest (tabula rasa) niet toch reeds al patronen of 
voorgevormdee ideeën bevatte, zoals Descartes had aangenomen. 

Ookk al werd aan de tastzin steeds meer waarde toegekend, het gezicht bleef niettemin 
hett centrale referentiepunt. Dit uitte zich in het gebruik van visuele metaforen, zoals 
bijj  Locke die het verstand omschreef als een oog. Het oog was niet alleen de leveran-
cierr van de ideeën, in de Griekse zin van idein (zien), maar tevens het conceptuele refe-
rentiepuntt van elk filosofisch vertoog.114 Ook Hemsterhuis interpreteerde het begrip 
ideee voornamelijk als een visueel beeld, zoals bijvoorbeeld uit zijn dialoog Sophyle, ou 

dede la Philosophic bhjkt: 

Ill  faut, Sophyle, que nous fessions a présent quelques reflexions sur Ie mot idéé. La perception que 1'ame 

aa de quelque chose que ce puisse être, nait nécessairement d'une sensation quelconque; et en tant qu'elle 

aa une sensation, qu'elle sent, elle est passive, soit que ces sensations lui viennent par une action quel-

conquee de dehors, soit que 1'ame elle-même se donne ou se procure une sensation: elle est passive pour 

autantt qu'elle sent. Le mot idéé, ou eidos, ou idea en Grec, est Ie même que Ie mot image. J'ai la per-

ceptionn d'une Statue, c'est-a-dire, j 'ai 1'idée de la statue, j 'ai 1'image de la statue. Image suppose figura-

bilité,, visibilité, contour, e tc, et par-la il paroït que le mot idéé n'appartient proprement qu'aux seules 

perceptionss que nous avons de tout ce que nous appelons matière. (M I: 190) 

Hett bhjkt dat het begrip idee alleen naar de perceptie van materiële dingen verwijst. 
Inn het verloop van deze dialoog probeert Hemsterhuis echter ook aan te tonen dat wij 
perceptiess hebben van niet materiële dingen, zoals morele gewaarwordingen die zoals 
wee eerder zagen vanwege zijn bestrijding van het materialisme zo'n belangrijke rol 

1122 Paulson, p. 3-10. 

1133 Paulson, p. 39, Paulson wilde zijn boek als toespeling op Walter Benjamin aanvankelijk The Blind in 

thethe Age of Their Medical Curability noemen, omdat men vooral in de achttiende eeuw de mogelijkheid 

aannamm om blinden weer te genezen, wat ook concreet enkele keren gebeurde, (p. 4-5) 

1144 Norton, p. 204-209. 

1155 Vgl. Stafford, 1980, p. 74. 
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speelden."55 Volgens hem zijn er drie manieren zijn waarop de ziel aangedaan kan wor-
den: : 

1.. par la sensation qui dent a 1'organe moral, 2. par 1'idée qui tient a 1'imagination & 3. par la percep-

tionn qui tient a 1'Intellect. Par la sensation, j'aime, je haï, je souffre, je joui. Par 1'idée je possède 1'ima-

gee d'êtres existants ou possibles. Par la perception je saisi les rapports entre les idees & entre les sensa-

tions.. Enfin que ces trois espèces d'affections de Time sont susceptibles du même degré de clarté & de 

convictionn parfaite.116 

Ditt geldt overigens zowel in slapende als in wakende toestand. In beide toestanden 
ziet,, luistert, ruikt, tast en proeft de ziel. Alleen tijdens de slaap zijn de ideeën en gewaar-
wordingenn minder levendig en helder omdat het zintuig op een andere, minder direc-
tee wijze wordt aangedaan.117 Dit maakt duidelijk dat Hemsterhuis het visuele aspect van 
hett begrip idee niet verwaarloost. Eerder zagen we dat hij de tastzin echter als het fon-
damentt van het zien beschouwde en dat hun gemeenschappelijke deler de contour 
was. . 

Wanneerr we willen vaststellen wat Hemsterhuis' bijdrage aan deze discussie was, 
dann is dat in ieder geval dat hij het belang van de tastzin voor de kunst heeft benadrukt. 
Nett als Berkeley ging hij uit van een aperte scheiding tussen de zintuiglijke gebieden, 
maarr hij zag wel correspondenties tussen de begrippen van beide gebieden, die samen-
komenn in de visuele contour. Zijn ideeën over het belang van de tastzin voor de per-
ceptiee waren al eerder ontwikkeld dan die van Condillac, zoals we uit de bijdragen 
vann Camper en 's Gravesande kunnen afleiden. Bovendien bespreekt Hemsterhuis het 
aspectt van de tastzin niet met behulp van een denkbeeldig experiment met een stand-
beeld,, maar komt het ter sprake in de context van de concrete ervaring van beeld-
houwkunst.. Daarnaast zet hij het tastende zien als geïntensifieerde vorm van zien in 
tegenn de partiële picturale benadering van zijn eigen tijd. Hiermee komt de discussie 
overr de tastzin in een ander, meer esthetisch/cultuurhistorisch kader te staan. Om dit 
laatstee nog verder te verduidelijken is het zinvol om op een directe geestverwant van 
Hemsterhuiss te wijzen, die de beeldhouwkunst uitsluitend als tastbare kunst opvatte, 
tee weten de Duitse filosoof Herder. 

1166 [11-07-84] [Bd.7] 
1177 Zie [04-04-85] [Bd.8]: 'Voyons les differences réelles de ces deux états ou plutöt comparons les ensem-

ble.. / / L'ame peut avoir des idees, des sensations & des perceptions. Elle a 1'idée d'un animal, d'un ast-
re,, d'un arbre &c. Elle a la sensation de la douleur, du plaisir, du chaud, du froid &c. Elle a la percep-
tionn du mouvement, de 1'éternel, d'une Ame ou d'un principe actif &c. / / Il est certain que l'ame tient 
sess idees & ses sensations des modifications déterminées de son système nerveux. posons provisionnel-
lementt que ses perceptions dérivent d'un mélange quelconque d'idées & de sensations. / / L'ame a des 
ideess & des sensations également pendant Ie sommeil & pendant la veille. elle voit, elle écoute, elle flai-
re,, elle touche, elle goüte, également dans ces deux états, avec cette difierence que les idees & les sen-
sationss pendant Ie sommeil sont bien également precises & déterminées, mais moins vives & claires que 
pendantt la veille; ce qui est naturel, puisque dans Ie dernier cas les organes de la vue de Pouïe &c. sont 
miss en mouvement par des objets reels de dehors, qui agissent sur leurs parties les plus grossières, tan-
diss que dans Ie premier Ie mouvement est accidentel & ne reside souvent que dans les parties les plus 
délicatss de ces organes. Voila ce qui suffit pour nos organes extérieures pour autant que physiques que 
nouss appelons ceil ou organe de la vue, oreüle ou organe de 1'ouïe &c.' 
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Dee volgende uitspraak van Herder vertoont grote overeenkomst met de strekking van 

Hemsterhuis'' ideeën: 

Diee Bildnerei ist Wahrheit, die Malerei Traum; jene ganze Darstellung, diese erzahlender Zauber."" 

Ditt citaat, afkomstig uit zijn Plastik (1778), is gebaseerd op de veronderstelling dat elk 
zintuigg een eigen kunst heeft. In zijn vierde Kritisches Waldeken die hij eerder schreef, 
koppeldee Herder schilderkunst, muziek, en beeldhouwkunst respectievelijk aan het 
zien,, het horen en de tastzin. Op dit zintuiglijk systeem is de Plastik gebouwd. De 
dichtkunstt neemt hij niet op in dit rijtje, omdat hij haar beschouwt als de koningin 
vann alle ideeën die afkomstig zijn van de zintuigen,119 een opvatting die grote raak-
vlakkenn vertoont met Hemsterhuis' idee van tact of het dichterlijke vermogen. Herder 
staatt bekend als de eerste filosoof die uitgebreid aandacht besteedde aan het aanraken 
vann beelden. Zijn stelling dat alleen de tastzin ons in oorsprong het aspect van ruimte 
enn vorm levert en dat zij daarom ook de eerste en ware beoordelaar is van de sculp-
turalee schoonheid, riep echter vooral negatieve reacties op, omdat dit als aanstootge-
vendd werd ervaren.120 

Evenalss Hemsterhuis' ideeën kunnen Herders denkbeelden alleen begrepen wor-
denn tegen de achtergrond van de epistemologische discussies omtrent het belang van 
hett zien en de tastzin. Herder schreef zijn boek in de jaren 1768-1770 en reageerde 
hiermeee kritisch op de sterk visuele cultuur die vanaf de zeventiende eeuw was opge-
komen.1211 Herders preoccupatie met de tastzin is eveneens het resultaat van de gelei-
delijkee emancipatie daarvan in de achttiende eeuw.122 De directe aanleiding voor het 
schrijvenn van zijn boek was zijn kritiek op Lessings Laokoon oder über die Grenzen der 

MalereiMalerei und Poesie (1766). Hij verweet Lessing de schilder- en beeldhouwkunst niet 
principieell  van elkaar te scheiden. Zelf deed hij dat wel, waarbij hij net als Hemsterhuis 
hett onderscheid mede bedoelde als cultuurkritiek. De schilderkunst en de beeld-
houwkunstt vertegenwoordigden in zijn ogen twee verschillende manieren om naar 
dee werkelijkheid te kijken. De schilderkunst is de dominerende visuele kunst die voor-
all  gekenmerkt wordt door haar schijnkarakter. De beeldhouwkunst representeert daar-
entegenn het aspect van de waarheid. Dat komt in het zojuist geciteerde fragment naar 
voren.. Hij verduidelijkte deze uitspraak als volgt: 

Endlichh die Bitdnerei ist Wahrheit, die Mahlerei Traum: jene ganze Darstellung, diese erzahlender 

Zauber,, welch ein Unterschied! Und wie wenig stehen sie auf Einem Grimde! Eine Bildsaule kann 

michh umfossen, da6 ich vor ihr knie, ihr Freund und Gespiele werde, sie ist gegenwartig, sie ist da. Die 

schönstee Mahlerei ist Roman, Traum eines Traumes. (SW, VIII : 17-18) 

Bovendienn zijn de vormen van de beeldhouwkunst volgens hem net zo eenvormig en 

eeuwigg als de menselijke natuur, wat niet geldt voor de schilderkunst: 

diee Gestalten der Mahlerei, die eine Tafel der Zeit sind, wechseln ab mit Geschichte, Menschenart und 

Zeiten.. (SW, VIII : 35) 

1188 Zie Hofmann, 1995, p. 90. 

1199 Norton, p. 198-202. Vgl. Körner, p. 160 e.v. 

1200 Norton, p. 203. 

1211 Jay, p. 106. 

1222 Norton, p. 212-217. 
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Hett eerste zagen we ook bij Hemsterhuis en tevens dat de schilderkunst slechts zicht 
geeftt op de partiële waarheid. Volgens Herder heeft de schilderkunst als taak een nieu-
wee visualisering: 

Auchh in der Malerei müBen Former» der Dinge die Grundzüge, die Substanz der Kunst werden; nur 

wiee sich das Licht zeigt, bindet und bestralet. Da nun Formen aus einem andern Sinn sind, so muB ja 

dieserr Sinn auch empfangig seyn der Begriffe des Schonen, wei] ja selbst der helleste Sinn ohn ihn nichts 

vermag.. Das Auge ist nur Wegweiser, nur die Vernunft der Hand; die Hand allein gibt Formen, Begriffe 

defien,, was sie bedeuten, was in ihnen wohnet. Der Blinde, selbst der blindgebohrne Bildner ware ein 

schlechterr Mahler, aber im Bilden gibt er dem Sehenden nicht nach und müBte ihn, gleich gegen 

gleichh geseBt, wahrscheinlich gar übertreffen. (SW, VIII : 39) 

Dee tastbare aanwezigheid van de beeldhouwkunst vermijdt met andere woorden de 

schijn.. Herders en Hemsterhuis' denkbeelden komen hier heel dicht bij elkaar, omdat 
zijj  zich beiden verzetten tegen de illusoire schilderkunstige cultuur. 

Hemsterhuis'' relatie met de beeldhouwkunst lijk t echter concreter dan die van 
Herder,, omdat hij zijn theorie altijd aan tastbare objecten en beelden toetste. Bij Herder 
zijnn het meer gedachte-experimenten. Bovendien verwerpt Hemsterhuis het idee dat 
dee beeldhouwkunst voornamelijk het domein zou zijn van de tastzin. Deze verleent 
juistt een extra meerwaarde aan het zien. Herder beschouwt een bünde beeldhouwer 
dann ook als een slechte schilder, terwijl volgens Hemsterhuis elke kunstenaar bij de cre-
atiee een blinde weg moet volgen: de kunstenaar moet op het moment van de eerste 
verwerkelijkingg van het idee de ogen sluiten om de hand de impulsen van de geest 
rechtstreekss te kunnen laten volgen. Dit komt in het volgende brieffragment aan 
Diotimaa op zeer duidelijke wijze tot uitdrukking. Na een nacht waarin hij alleen maar 
overr schilderijen, tekeningen en sculptuur heeft gedroomd, zo schrijft hij, roept hij 
haarr op om de volgende twee zaken met elkaar te vergelijken: 

Lorsqu'onn dessine de tête, la main suit 1'idée. Lorsqu'on joue du clavecin ou de violon de tête, la main 

suitt Ie sentiment de 1'ame. j e Vous prie de comparer ce qui se fait dans Ie premier cas entre 1'idée & la 

main,, a ce qui se fait dans Ie second cas, entre Ie sentiment ou la sensation & la main & de vouloir m'en 

diree Ie résultat. Je suis sür qu'il y a des Peintres (fort rarement s'entend) qui comme dans Ie second cas 

peuventt assujettir leur main a leur sensation ou sentiment interne, comme d'autres suivant Ie premier 

cas,, assujettissent leur main a leurs idees. Il n'y a que Vous qui puisse comprendre un tel galimatias. 

Adieuu ... '" 

Bijj  het tekenen volgt de hand dus het idee, terwijl bij muziek het gevoel wordt gevolgd. 
Wee zagen eerder dat hij het idee als vorm opvatte en het gevoel als duidelijk omlijn-
dee gewaarwording. Hij is er echter ook van overtuigd dat er schilders zijn die het gevoel 
kunnenn volgen en musici het idee. Hoewel hij deze uitspraak zelf wartaal noemt, komt 
hiermeee niettemin wel een gedachte tot uitdrukking die in het verlengde ligt van wat 
wee eerder zagen. Namelijk dat er ruimte wordt gecreëerd voor de subjectieve ver-
werkelijkingg van het gevoel. De hand wordt door de kunstenaar letterlijk onderworpen 

aann het gevoel, terwijl zij eerst voornamelijk het welomschreven idee moest volgen. 
Hett is duidelijk dat Hemsterhuis hier, zij het schoorvoetend, binnen zijn esthetische 
theorie,, de idealistische gronden aan het openbreken is of ook aan het versterken is. 

1233 [02/03-01-86] [Bd.9] 
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Hijj  formuleert deze mogelijkheid echter zuiver dualistisch, het is of het een of het 
ander.. Een versmelting van de persoonlijke gevoelswereld met de vorm vindt niet 
plaats. . 

Hett is nog steeds een punt van discussie of Herder zich in zijn Plastik ook gebaseerd 
heeftt op Hemsterhuis. In recente literatuur over Herder wordt hier min of meer voet-
stootss vanuit gegaan. In 1770 had Herder zijn eerste versie van de Plastik klaar, een 
jaarr na de verschijning van Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture. De definitieve versie ver-
scheenn echter pas in 1778 te Riga. In die tussentijd heeft hij het boek in ieder geval 
gelezen,, toen hij het na lang aandringen in 1772 van Heinrich Christian Boie had ont-
vangen.1244 Eerder in hetzelfde jaar schreef Herder aan hem: 

Ichh habe bei Dieterich um Hemsterhuis Essais sur l'homme et ses rapports u. seiner Lettre sur la sculpture 

angehalten:: beides aber nicht erhalten, obgleich letztes im Catalogus steht: u. ersteres in den Zeitungen 

soo Federisch recensiert ist. Helfen Sie mir doch dazu! All e Menschen haben mir gesagt daB ich mit dem 

Mannn zu viel ahnliches haben soil. DieB Buch hat wieder 100. meiner Lieblingsideen - wir mussen 

einmall  im Vorreiche der Welt auf der Bank eines Lehrers geseBen haben.125 

Inn het voorjaar van 1771 was in de Neue Bibliothek der schonen Wissenschaften und der 

jreyenjreyen Künste een zeer positieve bespreking verschenen over de Lettre sur la sculpture van 
Christiann Garve. Omdat hier een aantal kernpunten worden aangegeven van de vroe-
gee Duitse receptie van Hemsterhuis' werk geef ik daarvan een lang citaat: 

Wennn das Auge, die Hand und der Kopf sich zugleich mit der Kunst beschaftigen, das Auge das Beste 

inn der selben sieht, die Hand es zu zeichnen, und der Kopf es zu erklaren weiB; darin entsteht ein Werk, 

dass den Kenner ergötzet, den Künsder leitet, und den Philosophen unterrichtet. H en Hemsterhuis ist 

derr Mann, von dem wir ein solches Werk zu erwarten haben; und dieser Brief ist selbst ein Theil davon. 

-- Man kann auf weniger Bogen nicht mehr neue, oder doch neu gedachte, neu verbundne, neu ange-

wandtee Begriffe sagen. DaB er die Meisterstücke der Alten und der Neuen in der Kunst gesehen, und 

zumm Theil unter Augen hatte, das war ein Glück fïir ihn; aber dieses Glück so zu brauchen, eben so 

nützlichh für andre zu machen als er, dazu muBte man auch seine Gelehrsamkeit, seine Uebung im 

Praktischenn der Kunst, und seinen erforschenden Geist haben. Die Zeichnungen in diesem kleinen 

Werkk sind von seiner Hand. Er kennt die Bücher, er ist Philosoph, und er versteht zu schreiben; was 

vielleichtt uns noch partheyischer für ihn machet, ist, daB er mehr noch Philosoph, als irgend etwas 

anderss zu seyn scheint. Seine Zergliederungen der Kunst und der Schönheit reichen bis in die feinsten 

Spekulationenn der Metaphysik; und wenn er den Faden einer verwickelten Empfindung einmal auf-

faBt,, so verfolgt er ihn bis in die dunkelsten und geheimsten Gange der Seele. Vielleicht sind seine 

Grundsatzee dadurch etwas metaphysisch, zu allgemein geworden; vielleicht ist dadurch der Abstand 

1244 Fechner, p. 512. Fechner probeert aan te tonen dat Goethe in zijn beroemde, vroegste opstel Von 

DeutscherDeutscher Baukunst (1773) met de volgende zinsnede: 'du neufranzöscher philosophirender Kenner', aan 

Hemsterhuis'' Lettre sur la sculpture refereerde. Uit dit artikel wordt in ieder geval duidelijk dat Hemsterhuis' 

theoriee van het schone zeer serieus genomen werd en verschillende auteurs als Merck, Garve, Herder, 

Wielandd en Mendelssohn heeft beziggehouden. 

1255 Fechner, p. 512. Waar 'DieB Buch' precies op slaat is niet geheel duidelijk: het zou de Lettre sur les désirs 

kunnenn zijn, zoals Fechner suggereert, die Herder later zelf vertaalde en publiceerde onder de titel Über 

dasdas Verlangen, in: Teutscher Merkur vom Jahr 1781. IV . (November) 1781 (p. 97 e.v.) Uit het citaat blijkt 

echterr dat hij de Lettre sur l'homme bedoelt die in de Frankfurter Gelehrten Anzeigen van 1772 positief 

besprokenn werd. Brummel vermoedt dat Herder dit had geschreven, maar dit is gezien dit citaat dus 

onwaarschijnlijk,, (p. 286). 
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zwischenn ihnen, und der praktischen Anwendung so groB, und erfordert eine so lange Reyhe von 

Mittelbegriffen,, da6 nur wenig Künstler, und überhaupt nur wenig Leser, fahig seyn werden, diesen 

Wegg zu verfolgen, oder sich aufdemselben nicht zu verin-en.126 

Garve'ss recensie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het enthousiasme waarmee Herder 
dee Lettre sur la sculpture wilde gaan lezen. Uit Herden woorden bhjkt ook dat er al meer 
mensenn bekend waren met Hemsterhuis' geschriften en hem op de grote verwantschap 
haddenn gewezen. Herder kon zich in zijn Plastik — dat wil zeggen in zijn exclusieve 
aandachtt voor de beeldhouwkunst - dus in ieder geval gesteund weten door 
Hemsterhuis.. De Lettre sur la sculpture heeft hem hier waarschijnlijk niet rechtstreeks 
beïnvloed,, maar in veel latere geschriften van Herder is zijn invloed des te groter.127 

Laterr was Hemsterhuis ook beter op de hoogte van Herden werk, wat een aanwijzing 
zouu kunnen zijn dat hij in de Simon reageerde op Herders diese van de exclusieve ver-
bondenheidd van de beeldhouwkunst met de tastzin, zoals ik eerder suggereerde in ver-
bandd met het voelen van de Trojaanse oorlog in de ogen van Polykleitos' beeld. Het 
gaatt mij echter niet om de eerste receptie van Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture in 
Duitsland,, maar om het belang van de tastzin voor de beeldhouwkunst. Bij Hemsterhuis 
enn Herder komt deze aandacht voor het eerst naar voren. 

Wee hebben gezien op welke wijze de tastzin gekoppeld werd aan de beeldhouwkunst, 
enn hoe Hemsterhuis de tastzin gebruikte voor een intensivering van het gezicht. 
Hemsterhuiss onderzocht echter niet alleen het lichaam maar ook de relatie tussen het 
zienn en de ziel. Om de mens op een onverwachte manier met het oorspronkelijke zien 
tee confronteren gebruikte hij een eenvoudig apparaat: de 'binocle' of simpelweg de 
dubbelee veldkijker, die ter sprake komt in zijn voor Diotima geschreven Lettre sur 

VOplique.™ VOplique.™ 

Inn het begin van dit geschrift stelt hij dat wanneer hij zijn bespreking van de opti-
caa alleen beperkt zou hebben tot 'het natuurkundige deel van die wetenschap' hij het 
haarr niet ter beoordeling gestuurd zou hebben, maar het alleen aan de practici en theo-
reticii  van de optica voorgelegd zou hebben. De kern van het geschrift valt echter bin-
nenn het terrein van de psychologie en daarom laat hij het haar lezen. De optica definieert 
hijj  hier als de wetenschap van de werking van het gezichtsorgaan in zijn natuurüjke 
staat.. Zodra aan dit zintuig echter middelen worden toegevoegd die de werking ervan 
kunnenn verbeteren wordt de optica brekingsleer (dioptrica). De toepassing van deze 
leerr ligt vooral in het dichterbij halen of het vergroten van voorwerpen die ver weg 
zijn.. Hiertoe gebruikt men het objectief, waarvan hij vervolgens de werking beschrijft. 
Daaropvolgendd geeft hij de technische beperkingen ervan aan en concludeert: 

1266 Elften Bandes Zweytes Stuck, Leipzig 1771, p. 296-329, geciteerd naar Fechner, p. 510-511. Kömer 
steltt overigens dat het een anonieme recensie was, p. 34-35. 

1277 Voor Norton staat zijn invloed niettemin vast, p. 223. 
1288 Vgl. Hammacher, 1971, p. 34-35; [23-12-88] Lettre sur l'optique. Nachlafi Franz Caspar Bucholz 1759-

1812;1812; nr. 1177, 3-11 (A 105 I). Staatsarchiv, Munster. Vertaald in Petty, 1993, p. 69-75, als 'Brief over 
dee optica aan Diotima'. Ik volg hier deze vertaling. 
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Ui tt bovenstaande overwegingen vloeit voort dat, als men in het licht geen andere wetten ontdekt dan 

diee wij al kennen, het niet mogelijk is om langs de aangegeven weg [het perfectioneren van lenzen en 

lensopstellingen]]  nog veel belangrijker resultaten te boeken dan de huidige. Dit inzicht heeft me ertoe 

gebrachtt me af te vragen of er niet nog een andere weg zou zijn om een van onze mooiste vermogens 

tee perfectioneren, (p. 72) 

Tott nu toe had men alleen aandacht voor de fysieke kant van het oog gehad, 'maar 
hett zien werd niet beschouwd vanuit het oogpunt van de ziel, die daar toch onmis-
kenbaarr de grootste rol in speelt.' Dit is wat overdreven, want Newton, Camper (die 
hijj  overigens wel noemt aan het eind van zijn tekst) maar ook bijvoorbeeld Nicolaas 
Hartsoekerr (Proeve der Deurzicht-Kunde, 1699) besteedden hier aandacht aan, zij het dat 
ditt slechts zijdelings gebeurde.129 Hemsterhuis stelt hierna dat we 'waarschijnlijk hoogst 
verbaasdd [zouden] zijn als we de onvolmaaktheid zouden kunnen zien van de ruwe 
voorstellingenn en denkbeelden, zoals de ziel die na al onze bewerkingen, behendig-
heidd en ijver ontvangt; en het is meer dan waarschijnlijk dat onze zo ontwikkelde straal-
brekingsleerr heel weinig resultaat zou opleveren als de ziel niet het vermogen bezat 
diee gewaarwordingen en denkbeelden van haar kant te vervolmaken en aan te vullen.' 
Inn deze omschrijving van de werking van de ziel herkennen we overigens de werking 
vann de schets, zoals hij deze had beschreven in de Lettre sur la sculpture. De ziel is in 
staatt om ontbrekende delen in en aan te vullen. In dit licht bezien zijn we ver van 
Newtonn verwijderd, omdat aan Hemsterhuis' inzicht een zeer specifiek esthetisch/artis-
tiekk ideaal gekoppeld wordt, en het belang van het subjectieve karakter van de waar-
nemingg door hem benadrukt wordt. Hemsterhuis bedoelt dit dan ook als een expli-
cietee kritiek op een optica die louter mathematisch bedreven wordt en alleen 'het abso-
luutt volmaakte tot haar domein toelaat.' Bovendien kan geen enkele mathematische 
regell  afdoende de harmonie van meerdere indrukken tezamen verklaren: 

Ookk al spelen de meest bekwame musici op de meest volmaakte instrumenten en ook al zou men in 

staatt zijn de trillingen van al deze instrumenten te zien en te meten, denkt men dan dat deze trillingen 

duidelijkk zichtbaar in de volmaakte harmonie zouden zijn, die de meetkundige theorie verlangt? 

Hiervoor,, zo stelt hij, is een bepaalde activiteit van de ziel nodig. 

Ditt wordt duidelijk uit het feit dat de mens twee ogen bezit. De mens is door gewoon-
te,, opvoeding en vooroordelen twee belangrijke aspecten hiervan volstrekt vergeten: 

hett ene is dat hij met twee ogen maar één object ziet en het andere dat hij met twee ogen de objecten 

groter,, voller, rijker en sterker ziet dan met één oog. 

Hett oorspronkelijke zien lijk t echter bij het eerste - en dus nog ongeoefende - gebruik 

vann de bifocale kijker weer terug te keren: 

[hierdoor]]  stelt men hem [de mens] in staat te kijken met twee ogen die hem door het vreemde schouw-

spell  van de vergroting volkomen nieuw lijken. 

Hoewell  de theorie aangeeft dat de kijker nauwelijks verbeterd kan worden en er altijd 
onvolmaakthedenn aan zullen blijven kleven, worden deze toch geperfectioneerd 'door 
eenn daad van de ziel, die in staat is van twee in alle opzichten onvolmaakte beelden 
éénn volmaakt begrip te vormen.' Hierop volgt het voorbeeld van een man van wie 
éénn oog door een schaatsongeluk in een scheve hoek ten opzichte van het andere oog 

1299 Zie Petry, 1993, p. 138, n. 36. 
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wass komen te staan. Aangezien het oog wel bleef functioneren en noodzakelijkerwijs 
inn zijn nieuwe stand moest blijven, leerde die man na enkele maanden toch weer een 
goedd beeld te krijgen. Hetzelfde geldt voor mensen die van nature scheel zijn. Daarna 
steltt hij: 

Welnu,, overtuigd door deze twee onweerlegbare feiten, namelijk dat de ziel in staat is verschillende 

beeldenn van een object samen te voegen en dat die samengevoegde beelden het object veel krachtiger 

weergeven,, heb ik erover gedacht wat de voorstellingen dan wel moesten zijn van insecten, die dik-

wijl ss begiftigd zijn met vierduizend of meer ogen. 

Ogenn van insecten functioneren net zoals die van de mens, ook al beschikken zij over 
veell  meer lenzen, en zij hebben 

nett als wij maar één enkele en unieke voorstelling ..., maar het is evenzeer duidelijk hoe rijk, compact 

enn verzadigd een door het samengaan van zoveel verschillende beelden gevormde voorstelling zou moe-

tenn zijn, 

Wee zien hier dus weer een versie van de verzadigde sculpturale blik opduiken. Dit brengt 

Hemsterhuiss op het volgende experiment, dat overigens door hem nooit is uitgevoerd, 
namelijkk om enkele maanden lang een lens met meerdere platte vlakken voor het oog van een kind of 

eenn volwassenen te monteren zodat hij daarmee voortdurend twintig of dertig beelden van dezelfde 

voorwerpenn ontvangt, teneinde te zien wat op den duur de resultaten zullen zijn van de inspanningen 

vann de ziel om uit die afzonderlijke beelden één enkel beeld te vormen. 

Hoee vreemd een dergelijk experiment ook aandoet, het maakt in ieder geval zeer dui-
deüjkk welke verwachtingen Hemsterhuis had van het corrigerend en synthetiserend 
vermogenn van de ziel. In een andere brief die hij in diezelfde tijd schreef wordt de 
betekeniss van het zien van de ziel nog aanschouwelijker: 

Vouss sentez parfaitement si j e ne me trompe, ce que j e comprend par voir d'unefacon plus saturée plus 

compacte,compacte, plus dense, plus pleitte. Or je suis prouver complettement par mon anatomie de 1'organe de la 

vuee & du cerveau des Insectes (travail que j 'ai quitte trop tot!) qu'il y a nombre de ces animaux qui 

voyentt Ie meme objet que nous voyons, non multiple, non plus grand, mais 3 ou 4000 fois plus riche, 

pluss saturé, plus compact, plus dense que nous Ie voyons. c'est a dire qu'ils voyent en voyant Ie soleil, 

parr example, non plusieurs soleils, non un soleil plus grand, mais un soleil 3 a 4000 fois plus lumineux 

quee Ie notre.130 

Dee nadruk op het verdichte zien maakt ook zichtbaar dat het visuele model van ken-
niss van de zeventiende en achttiende eeuw, te weten de camera obscura — een model dat 
gebaseerdd was op het passieve beeld van één oog — door Hemsterhuis verlaten wordt.131 

Niett langer is zien een passieve reflectie van de werkelijkheid, maar het veronderstelt 
actieff  ingrijpen van de ziel. Niet langer ook wordt nog maar één gaatje of lens gebruikt, 
zoalszoals in de camera obscura gebruikelijk was, maar wordt een groot aantal 'facetten' 
voorr de donkere kamer aangebracht die door de spontane werking van de ziel tot één 
beeldd moesten worden samengebracht. Hemsterhuis' 'polyfocale' benadering, om met 
Wernerr Hofmann te spreken, is gericht op een zo compleet mogelijk beeld van het 
object.132 2 

130(11-11-88]]  [Bd.10] 

1311 Vgl. Crary, p. 25-66. 

1322 Vgl. het panorama en panopticon die in die tijd ontstaan. 
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Ditt experiment staat in nauw verband met de sculpturale ervaring, waarin eenzelf-

dee verzadiging en visuele weerslag van vele gezichtspunten in een beeld vooronder-

steldd wordt. Waar Goethe in zijn kleurenleer zou voorstellen de camera obscura te 

sluitenn - 'Man schlieBe darauf die öffnung' - om de fysiologische kleurgewaarwor-

dingenn te laten zien die door het lichaam zelf veroorzaakt worden, bewandelt 

Hemsterhuiss als het ware precies het tegenovergestelde pad en maakte het gaatje tot 

eenn multifocale gewaarwording, die de ziel door haar spontane werking tot een maxi-

maall  verzadigd beeld verwerkt.133 

Aangezienn de waarneming een begin heeft, heeft zij ook een einde. In een van zijn brie-
venn gaat hij in op wat een stervende ziet, waarbij het synthetiserende vermogen lang-
zaamaann verdwijnt en de zintuiglijke gegevens als het ware oplossen of terugvallen in hun 
oorspronkelijkee opeenvolging. In een zeer aanschouwelijk passage komt dit aan de orde: 

Parr rapport a la vision. Lorsqu'on est a peu prés mourant & qu'on ouvre les yeux il se présente un cóté 

dee la chambre. Ce cöté est compose d'une muraille, de bureaux & de chaises, que la muraille soit de la 

couleurr la plus claire, te bureau d'une couleur quelconque plus obscure & les chaises les plus obscures 

dee tout, dans Ie premier instant, il ne voit que la muraille figurée & terminée par ses propres contours 

&&  par les contours du bureau & des chaises qui sont placées devant elk, mais Ie bureau & les chaises son 

dess non entia: des minus ou plutöt des trous dans la muraille. dans Ie second moment la muraille s'éva-

nouitt ou plutöt ce n'est qu'une lumière vague mais Ie bureau paroit figure & determine par ses propres 

contourss & par ceux des chaises qui se trouvent devant & ses chaises ne sont que des trous dans Ie bureau. 

Vouss voyez la que 1'organe a bien encore quelque force pour rendre les idees isolées akemativement a 

Timee avec assez de clarté, mais son action est si lente & si lourde que Tame n'en sauroit faire aucun usa-

gee pour lier les idees ensemble. 

Hett gezichtsvermogen neemt de afzonderlijke dingen dus nog wel waar, maar de ziel 
iss door de traagheid van het orgaan niet meer in staat alle denkbeelden bijeen te bren-
gen.. Hij laat dit volgen door een voorbeeld van de smaakzin, waarbij opeenvolgende 
sensatiess tot een eenheid moeten komen, wat bij kinderen en zieken echter nog niet 
off  niet meer lukt: 

Parr rapport au gout. Présentez a 1'homme extrêmement affaibli une sauce p.e. composée de vinaigre, 

dee sucre, de biscuit & de beurre. Ie premier moment il n'apercoit que Ie vinaigre horriblement aigre, 

Iee second que Ie sucre horriblement doux, Ie troisième Ie biscuit farineux & insipide & Ie 4 Ie beurre 

commee une graisse dégoütante. dans 1'état de santé il aimoit la sauce en qualité de total que 1'ame savoit 

composerr par la vivacité de Taction de 1'organe, mais ici, la sauce & sa liaison devient impossible. 

Jee suis fiché que dans les deux cas que je me suis trouvé un peu prés de la solution, j e n'ai pas fait 

attentionn aux organes de 1'ouïe & du tact, mais je m'assure que j'aurois trouvé les mêmes choses; j e 

m'assuree encore que nous commencons ainsi & que tout petit enfant s'il savoit s'exprimer trouveroit 

toutee sauce affreuse jusqu'a ce qu'il eut acquis la faculté de lier les idees des ingredients par la vivacité 

croissantee de Taction de 1'organe. Faisons ici une petite reflexion qui n'est pas de paille contre les 

Philosophess modernes, c'est que 1'Être dans nous qui fait de pareilles observations ne sauroit être par 

impossiblee Ie compose d'idées ou d'organes déja aussi horriblement isolées & incohérentes.134 

1333 Vgl. Crary, p. 67 e.v. 

1344 [02-09-88] [Bd.lOj 
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Hett is dus de gezonde en volwassen mens die het best in staat is verschillende denk-
beeldenn te verenigen. Alleen dan is men in staat schoonheid te ervaren. 

Wee zien dus dat Hemsterhuis op verschillende aspecten van de waarneming inzoomt. 
Dee scherpte van het uiteindelijke beeld hangt echter niet alleen af van het objectief, 
maarr het krijgt de verlangde verzadiging pas echt door het ingrijpen van de ziel. We 
kunnenn dan ook beter spreken van een subjectieve optica. Net zoals de schoonheid 
doorr hem voornamelijk in de waarnemer gelokaliseerd wordt, zoals we zagen, blijkt 
ookk het zien zelf voor een groot deel afhankelijk van het subject. Het oorspronkelij-
kee zien wordt met andere woorden geplaatst in de betrekking tussen het object en de 
waarnemer.. Dit begrip van 'rapport*  is een van de sleutelbegrippen van de achttien-
de-eeuwsee (met name Franse) esthetica. 

* * 

Dee notie van de betrekking of'rapport' heeft in de achttiende eeuw vooral bekend-
heidd gekregen door het werk van Pierre Crousaz die in 1715 zijn Traite du beau had 
uitgegeven,, waarvan in 1724 een tweede druk verscheen, hetzelfde jaar dat hij aan de 
Groningsee universiteit mathematica ging doceren. In de passage waarin hij dit begrip 
introduceert,, gaat hij ook in op het verschil tussen de gewone waarneming en de esthe-
tischee ervaring. Crousaz stelt in het begin van zijn essay onder meer dat de aard van 
dee vraag of iets mooi is, een andere is dan bijvoorbeeld de vraag wat een paard is. Een 
paardd is immers absoluut een paard, in zichzelf, zonder dat het noodzakelijk is om hem 
tee vergelijken met andere onderdelen van het universum. Bij schoonheid ligt dit anders 
omdatt dit begrip niet absoluut is: 

cee terme n'est pas absolu, mais il exprime Ie rapport des objets, que nous appelons Beaux avec nos idees, 

ouu avec nos sentiments, avec nos lumières, ou avec notre cceur, ou enfin avec d'autres objets différents 

dee nous-mêmes... (p. 4) 

Hett begrip zien we vervolgens terugkeren bij Diderot in diens schoonheidsdefinitie: 
J'appellee done beau hors de moi, tout ce qui contient en soi de quoi réveiller dans mon entendement 

1'idéee de rapports; et beau par rapport a moi, tout ce qui réveille cette idée.13S 

Diderott komt tot deze definitie in zijn bekende artikel over het schone, Recherches phi-

losophiqueslosophiques sur l'origine et la nature du beau, dat in 1752 in de Encyclopédie verscheen. Hij 
bespreektt hierin uitvoerig de opvattingen van onder meer Plato, Augustinus, Wolff, 
Crousaz,, Hutcheson, en Père André, en stelt dat het begrip mooi op een oneindig aan-
tall  dingen wordt toegepast. Hij vraagt zich af of er ondanks het grote verschil tussen 
diee dingen een kwaliteit is waarvoor het begrip mooi als teken gebruikt wordt. Deze 
eigenschapp maakt door haar aanwezigheid alle dingen mooi; wanneer zij in meerdere 
off  mindere mate aanwezig is, maakt zij de dingen mooier of juist minder mooi; wan-
neerr zij afwezig is zijn de dingen niet mooi, terwijl een verandering van haar aard het 
schonee van soort doet veranderen. De tegenovergestelde kwaliteit maakt de dingen 
lelijk :: 'celle [kwaliteit] [est] en un mot par qui la beauté commence, augmente, varie a 
1'infini,, decline et disparaït.' Op dit punt in zijn tekst introduceert hij het begrip rap-

ports:ports: 'or, il n'y a que la notion de rapports capable de ces eftets.'m Alleen het begrip 
betrekkingenn kan schoonheid van verschillende zaken verklaren. 

1355 Diderot, Recherches, p. 391-436. 

1366 Diderot, Recherches, p. 418. 
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Hett lijk t alsof volgens Diderot het schone alleen een zaak van het gevoel is, omdat 
wijj  de regels waarop bijvoorbeeld een mooi gebouw gebaseerd is meestal niet kennen, 
maar:: 'C'est redetermination de ces rapports, la facilité de les saisir et Ie plaisir qui 
accompagnee leur perception, qui ont fait imaginer que Ie beau était plutöt une affaire 
dee sentiment que de raison.' Want uiteindelijk oordeelt het verstand en niet het gevoel. 
Di tt merken we bijvoorbeeld wanneer een object er ingewikkeld uitziet of wanneer 
wee iets nieuws te zien krijgen. Dan vinden we iets pas mooi als het verstand instemt.137 

Diderott gaat ook in op de vraag die Batteux volgens hem had laten liggen, name-
lij kk wat men bedoelt als men tegen een kunstenaar zegt: boots de schone natuur na. 
Err zijn dan twee mogelijkheden: of men weet niet wat men zegt, of men bedoelt dit: 
'Sii  vous avez a peindre une fleur, et qu'il vous soit d'ailleurs indifférent laquelle peind-
re,, prenez Ie plus belle d'entre les fleurs...' Hieruit leidt hij af- en daarbij maakt het 
niett uit of men zijn voorbeelden uit de natuur haalt, uit de moraal of uit de kunsten 
—,, dat men altijd datgene werkelijk mooi zal noemen wat in zichzelf iets bevat dat het 
denkbeeldd van betrekking oproept. Maar men noemt iets relatief mooi wat overeen-
komstigee betrekkingen heeft met de dingen waarmee men het moet vergelijken. De 
ervaringg van betrekkingen is daarmee volgens hem universeel en leidt in alle talen tot 
dezelfdee omschrijvingen van het schone, en hij stelt het volgende vast: 'La perception 
dess rapports est done Ie fondement du beau; c'est done la perception des rapports qu'on 
aa designee dans les langues sous une infinite de noms différents, qui tous n'indiquent 
quee différentes sortes de beau.'m Hierin bestaat de oorsprong van het schone. 

Inn Diderots artikel valt op dat hij net als Crousaz Dubos nergens noemt, terwijl 
Duboss zoals we eerder zagen in het Franse taalgebied een zeer belangrijke rol heeft 
gespeeldd in de openlegging van het gebied van de esthetische receptie. De belangrijk-
stee reden voor Diderots omissie is waarschijnlijk dat Dubos het gevoel een te belang-
rijkee plaats toekende bij de ervaring van schoonheid en daar een speciaal zesde zintuig 
voorr aannam.139 Dit zintuig bestrijdt Diderot in zijn artikel maar dan in de versie van 
Hutchesonn die eveneens van het bestaan van een zesde zintuig uitging. Diderot acht 
hett voorts een misvatting om de ervaring van het schone vooral een zaak van het gevoel 
tee noemen. Voor Dubos daarentegen gaat de ervaring vooraf aan een rationeel/logi-
schee analyse: we gaan bijvoorbeeld niet eerst overdenken of de opgeroepen emoties 
inn een toneelstuk wel redelijk zijn. Nee, we worden meteen aangedaan. Het gevoel 
karakteriseertt Dubos door haar onmiddellijkheid als tegengesteld aan het verstand dat 
zo'nn directheid niet kent. 

Dezee gedachte lijk t eveneens ten grondslag te liggen aan Hemsterhuis' schoon-
heidsdefinitie,, omdat ook hij de schoonheidservaring baseerde op de onmiddellijkheid. 
Maarr in tegenstelling tot Dubos analyseerde en bepaalde hij deze echter in termen van 
tijdd en kwantiteit, wat hij op experimentele wijze ook probeerde te bewijzen. Naast 
dee kwalitatieve kant gaf hij de onmiddellijkheid tevens een kwantitatieve bepaling, 
doorr haar naderhand te vertalen naar een empirisch meetbare tijd. Het ene kunstwerk 

1377 Diderot, Recherches, p. 419-420. 
1388 Diderot, Recherches, p. 428. 
1399 Désirat, p. X. 
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wordtt als mooier ervaren dan het andere, omdat het zich sneller als geheel voordoet. 
Redenn hiervoor is dat de hoeveelheid empirische tijd die nodig is om tot een estheti-
schee ervaring te komen, - dat wil zeggen een ervaring van het geheel - bij het ene 
kunstwerkk veel geringer is dan bij het andere. Geringer, maar nooit helemaal 0, nooit 
absoluutt onmiddellijk. 

Hett begrip van de onmiddellijkheid hangt met Hemsterhuis' begrip van de 'rap-
ports'' samen. Dit wordt vooral duidelijk in de Alexis waar hij het proces van de esthe-
tischee appreciatie als volgt omschrijft.140 De schoonheid bestaat uit het gemak waar-
meee het verstand een geheel kan omarmen. Als nu op een of andere manier de denk-
beeldenn van bestaande of mogelijke dingen zo bijeengebracht kunnen worden dat zij 
gedurendee enkele ogenblikken vrijwel tegelijkertijd in het hoofd kunnen bestaan, dan 
iss het zeker dat het verstand het eerst die betrekkingen zal waarnemen die zich het 
meestt gemakkelijk laten vatten. Dat wil zeggen die betrekkingen die voor ons de rijk-
ste,, meest ware en eenvoudigste schoonheid vormen. Daarom is het eerste idee van 
eenn genie gewoonlijk het mooist en de eerste uitdrukking het krachtigst. Het vermo-
genn om die ideeën het meest en het best bijeen te brengen laat dus het schone en ver-
hevenn ontstaan en toont de ziel door een directe ingeving de waarheid. Een genie lijk t 
voorr ons daarom de meest innige band te hebben met de godheid. (M II : 185) 

Nett als Diderot was ook Hemsterhuis kritisch ten aanzien van Batteux, zoals we 
kunnenn lezen in een brief waarin hij de dichter Rhijnvis Feith (1753-1824) met deze 
inn verband brengt: 

quelqu'unn me porta un livre Hollandais qui vient de paroitre. Ce sont des Lettres sur la Littérature & 

laa Poésie. Pour ce qui s'y trouve de Théorétique sur la Poésie, Ie beau, 1'agréable, tout cela est dans 

Batteuxx & autres Auteurs pareils & ne conrient que du vague par conséquent & des demies vérités.1'" 

Halvee waarheden en vaagheid wrijf t hij Feith en dus ook Batteux c.s. aan. Maar ook 
tenn aanzien van Diderot neemt Hemsterhuis een kritische positie in, want zoals we net 
zagenn keert het begrip rapport bij hem weliswaar terug, maar hij gebruikt het vooral 
inn relatie tot de schoonheid voor ons. Een werkelijke schoonheid, zoals Diderot die aan-
nam,, wijst hij daarmee impliciet af: schoonheid bestaat uitsluitend in relatie tot het 
subject.. Door zijn verwijzing naar de betekenis van de 'eerste schets' en de 'meest ener-
giekee eerste uitdrukking' worden we er bovendien op gewezen dat het bij hem uit-
sluitendd om artistieke schoonheid gaat. Dit is ook een belangrijk verschil met Diderot, 

1400 Vgl. Hammacher, 1971, p. 127. Het begrip rapport in de Lettre sur l'homme heeft meer betekenissen en 
slaatt ook op alle mogelijke verbanden van de mens met de wereld om hem heen {natuur, medemens, 
God). . 

1411 [11-01-85] [Bd.8] Het betreft hier Feiths Brieven over Verschelde onderwerpen; zie Buijnsters, p. 55-56. 
Zijj  verschenen tussen 1784 en 1793. Buijnsters: 'De brief Over de navolging der natuur, en der schoone 
natuurnatuur behelst zelfs een uitvoerige apologie van Batteux' eclectische imitatio, compleet met het onver-
mijj  dehjke verhaal van Zeuxis. Herhaaldelijk is er in de oudste Brieven sprake van de vorming en samen-
stellingstelling van het ideaal, dat kennelijk nog door een louter uitwendige, min of meer rationele samenvoe-
gingg van een aantal losse bestanddelen geacht wordt te ontstaan. Maar [i.t.t. tot eerdere geschriften] dat 
dee kunstenaar zijn ideaal beter rechtstreeks naar de natuur kan vormen, in plaats van het aan de Ouden 
tee ontlenen.' Hemsterhuis is overigens wel enthousiast over zijn Lettre sur les Romances van vooral de 
Duitsee auteurs waarvan hij zelf nog maar weinig kent. Dat het om Feith gaat blijkt ook uit: [18-02-85] 
[Bd.8]:: 'les lettres de Mr. Feyt dont il ne faut Ure que les Romances si Vous Ie pouvez.' 
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diee de ervaring van het schone en dus van de 'rapports' ook toepaste op de ervaring 
vann natuurlijke schoonheid, en op de schoonheid van bijvoorbeeld een wiskundige 
oplossing,, wat Hemsterhuis uitsloot.142 Hij volgt overigens wel Diderots idee dat de 
meningenn over wat mooi is kunnen verschillen, maar hij reduceerde zoals Bernardus 
Nieuhofff  in de eerste Nederlandse academische dissertatie over het schone (1773) 
opmerkte,1433 diens twaalf argumenten tot slechts twee: ervaring in het zien en morele 
betrokkenheidd bij het gerepresenteerde onderwerp. Een beschouwer die een specifie-
ke,, morele ervaring heeft met een bepaalde voorstelling - Hemsterhuis geeft de schip-
breukk als voorbeeld - kan meer ideeën in dezelfde tijd ervaren dan iemand die deze 
ervaringg mist. Voor de schoonheidservaring als zodanig heeft dat echter geen gevol-
gen,, hoewel zij bij de extra betrokken persoon dus wel lichtelijk traumatisch kan zijn. 
(MM I: 21-25) 

Hemsterhuis'' beschrijving van het krachtenveld van de esthetische intuïtie en de 
werkingg van de zintuigen bevat alle elementen die de basis vormden van de Eenvoudige 

schoonheid.schoonheid. Dit eenvoudige profiel concretiseert precies die denkbeelden die hiermee 
inn verband staan: door de zuivere en soepele contour kan de beschouwer snel en gemak-
kelijkk de betrekkingen van het geheel zien. Deze zuiverheid van contour verkreeg haar 
krachtt en vitaliteit door de tastzin, omdat dit zintuig het zien met het leven zelf in aan-
rakingg bracht. De ideale contour kon met andere woorden haar ideale hoogte berei-
kenn omdat zij in het leven zelfwas opgenomen. 

4.. Abstractie 
Hemsterhuis'' ontwerp van de Eenvoudige schoonheid kan verbonden worden met ver-
schillendee perceptuele en esthetische vooronderstellingen en praktijken. Mij n eerde-
ree typering van deze penning, als het hoogtepunt van de neoclassicistische penning-
kunstt in Nederland, is geen kwalificatie, maar is bedoeld om een bruikbaar verband te 
kunnenn leggen tussen Hemsterhuis' ideeën en een ontwikkeling in de kunst die in de 
tweedee helft van de achttiende eeuw naar voren treedt. Kenmerkend voor het neo-
classicismee is een tendens tot vereenvoudiging van de vorm. Deze reductie van vorm 
iss adequaat samengevat onder de term 'lineair purisme' (Rosenblum) dat rond 1800 
tott zijn hoogtepunt kwam in de tekeningen van de Engelse kunstenaar Flaxman en de 
Nederlandsee tekenaar David Pierre Giottino Humbert de Superville.144 Een van de 
meestt bekende voorbeelden in deze ontwikkeling naar stilistische eenvoud is de Eed 

1422 Hemsterhuis koppelt de onmiddellijke oplossing van een wiskundig probleem wel aan het genie. Deze 

'voelt'' de oplossing meteen. 

1433 Nieuhoff is de eerste Nederlander die een academisch proefschrift geheel aan het schone wijdde, waar-

bijj  hij Hemsterhuis vaak noemt. Hij verwijst hier naar het artikel van Diderot en geeft aan dat diens 12 

argumentenn gemakkelijk met 2 vermenigvuldigd zouden kunnen worden. Vervolgens wijst hij op 

Formey'ss Analyse du gout dat opgenomen was in Andre's Essai sur le beau en citeert daarna Hemsterhuis: 

'Iee jugement des hommes ne difFérera qu'a proportion de leur habilité a her promptement les parties 

duu tout dans chaque art, et a proportion de leur situation morale par rapport a la chose representee, p. 

e.. lorsqu' un homme échappé du naufrage voit le tableau d'un naufrage, il sera plus affecté que les aut-

res.. Lorsque Cicero defend Ligarius, tout le monde 1'admire, mais c'est Cesar qui palit et frissonne.' Zie 

Krop,, p. 33-38 en ook Nieuhoff, p. 39-78. 

1444 Rosenblum, p. 179, n. 120. Zie ook Campbell, p. 34-35. 
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derder Horatiërs (1784-85) van Jacques-Louis David, een schilderij dat in het algemeen 
beschouwdd wordt als het definitieve afscheid van de barok, (afb.43) De toenemende 
stileringg en het teruggrijpen op klassieke vormprincipes gaat gepaard met een afscheid 
vann ingewikkelde allegorieën. Men streeft er naar om op een visueel zo eenvoudig 
mogelijkee wijze een morele boodschap over te brengen, zoals in Davids geval de patri-
ottischee trouw van de drie hoofdfiguren die hun vader zweren Rome met hun leven 
tee beschermen. Voor dit werk was de antieke beeldhouwkunst, die David in Rome 
bestudeerdd had, een belangrijk referentiepunt. Hoewel ook barokke beeldhouwers als 
Beminii  daardoor geïnspireerd werden, zien we bij David een andere visie ontstaan. 
Dee Eed brak met elk barok illusionisme door zich vooral te concentreren op de sculp-
turalee contour en de eenvoud van de figuren. Bovendien gebruikte hij gedempte kleu-
renn en bouwde hij de compositie als een antiek fries op. David hechtte veel belang aan 
dee beeldhouwkunst vanwege haar ontwikkeling van de zuivere vorm. In zijn atelier 
gaff  hij niet alleen les aan schilders maar ook aan beeldhouwers.145 

Dee belangstelling voor en het streven naar heldere vormen met behulp van zuive-
ree contouren weerspiegelt zich in deze tijd ook in de gravures naar de lineaire teke-
ningenn van Griekse vaasschilderingen, zoals in de publicaties van Hamilton. Dit soort 
abstracte,, grafische vertalingen van de essentie van de antieke kunst heeft sterk bijge-
dragenn aan de ontwikkeling van de lineaire stijl, die eerst nog vooral uitging van de 
zuiveree contour, maar die zich vervolgens abstraheerde tot er zoals bij Flaxman ten 
slottee alleen nog een grafische lijn overbleef.146 

Hett is typerend voor Hemsterhuis dat hij de tekeningen op de Griekse vazen als 
sculpturaalsculpturaal betitelde, zoals we impliciet in het volgende citaat uit de Lettre sur la sculp-

tureture kunnen lezen: 

D'ailleurs,, on ne peut guère accuser les Grecs de ce défaut [te weten het ontbreken van volmaakte beel-

dengroepenn in de beeldhouwkunst]; mais on peut dire que nos sculpteurs modemes sont trop peintres, 

commee apparemment les peintres grecs étoient trop sculpteurs. (M I: 47) 

Dee sculpturale invloed op de reductie van de lij n - die het belang van de tastzin voor-
ondersteldee — is dan ook groot geweest. Ook Hemsterhuis' typering van de Griekse 
enn moderne kunst als respectievelijk sculpturaal en picturaal heeft als concept grote 
invloedd gehad, zoals onder meer blijk t bij August Schlegel die naar hem verwijst om 
zijnn eigen zeer bekend geworden typering van het 'klassische' en 'romantische' te 
ondersteunen.147 7 

Wanneerr we nu een visuele pendant van Hemsterhuis' sterk gestileerde penning 
zoeken,, dan is er één tekening die daar om meer redenen voor in aanmerking komt. 
Hett betreft de gravure Simple Beauty, die de Engelse schilder en tekenaar Alexander 
Cozenss in zijn zowel op kunstenaars als op een breed publiek gerichte boek Principles 

ofof Beauty Relative to the Human Head (1778) opgenomen had. Cozens was al eerder 
bekendd door zijn Essay to Facilitate the Inventing ofLandskips, intended for Students in the 

ArtArt (1759), waarin hij zich net als Hemsterhuis baseerde op Leonardo's idee om de 

1455 Johnson, p. 8. 

1466 Vgl. Scheller, p. 212. 

1477 Vgl. Sonderen, 1996, p. 340-341. Zie ook deel I over zijn binaire benadering in verband met Wolfflin . 
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inventiee te helpen door naar verwaarloosde muren te kijken. Hij ontwikkelde hierin 

onderr andere een methode die een kunstenaar in staat stelde om met behulp van zoge-

noemdee inkblots originele landschappen te ontdekken als vervanging voor de gebrui-

kelijkee pastiches van Hollandse of Italiaanse meesters.H8 In zijn tweede boek concen-

treerdee hij zich echter op een ander probleem, namelijk het reduceren van de schoon-

heidd in het menselijk gezicht tot een aantal grondtrekken: 
II  do not propose in this undertaking to enter philosophically into the subject of beauty in general, con-

sequendyy shall not enquire into its existence, origin, nature or tendency. But I mean here to consider 

beautyy in a confined sense; and in submitting this work to the Public, I shall endeavour to shew by 

whatt means simple beauty of the human face (that is, a beautiful face unmixed with character) may be 

formed;; as also that of compound beauty, which is, beauty to which some character is annexed - A sys-

tem,, which, I flatter myself, may be entertaining to the lovers of art, and perhaps not unedifying to 

practitioners.14'' ' 

Cozens'' centrale vorm kan gecombineerd worden met een karakter, die hij in zestien 
soortenn onderverdeelde variërend van 'The Majestic' tot aan 'The Innocent', een hië-
rarchischee schaal van het meest waardige tot het meest alledaagse.150 Het zijn geen pas-
sies,, want die zijn van voorbijgaande aard. Cozens' gedachte is op zich niet opzienba-
rendd voor zijn tijd, wel zijn dat zijn gravures die deze algemene observatie een bijzon-
deree inhoud en visuele bepaling geven. Kenmerkend hiervoor is, zoals vooral in Simple 

beautybeauty zichtbaar wordt, de ongekende concentratie en subtiliteit van de omtreklijn van 
hett gezicht, waarbij met behulp van slechts één ragfijne lijn de suggestie van een gezichts-
profiell  ontstaat, (afb.44) Niet alleen de omtreklijn van het profiel van het gezicht wordt 
overigenss getoond, maar ook de ogen, de wenkbrauw, de lippen en het haar worden 
heell  fijn aangeduid. Bij Cozens werkt de lij n als een rimpeling in het water, nauwe-
lijk ss merkbaar, maar toch aanwezig. We zien als het ware een glimp van de ideële 
wereld.. Anders gezegd, hier komt de abstractie van de contour tot een hoogtepunt: 
dee vorm is tot het uiterste gereduceerd. Dat Hemsterhuis deze gravure kende is aan-
nemelijkk omdat de tekening in de Franse uitgave van Lavaters Physiognomische Fragmente 

opgenomenn was, waar Hemsterhuis zoals we in het volgende hoofdstuk nog zullen 
zienn ongewild bij betrokken raakte.131 

Cozens'' subtiele werk onderscheidt zich sterk van de in diezelfde tijd ontwikkelde 
enn zeer populair geworden 'rauwe' silhouettekening, waarbij alleen de vorm van de 
schedell  en het haar weergegeven wordt. In deze schaduwvormen, waar ik al eerder 
aann refereerde in verband met Hemsterhuis' kritiek op het verhaal van Dibutades, gaat 
hett niet alleen om de contour maar vooral ook om het contrast tussen het zwart en 

1488 Sloan, p. 30-31. 

1499 Geciteerd naar Sloan, p. 64 

1500 Sloan, p. 65. 

1511 Tekeningen van Cozens zijn opgenomen in deel II van de Franse uitgave, p. 338, die in 1783 ver-

scheen.. Zijn tekeningen kenmerken zich door een zogenoemd Grieks profiel, waarbij het voorhoofd 

inn een rechte lij n doorloopt in de neus. Dit is bij Hemsterhuis' gravure overigens niet het geval. Ploos 

beschiktee ook over het boek van Cozens, zoals blijkt uit de Catalogus der Teekeningen, prenten, schildery-

enen [et cetera] van ... Cornells Ploos van Amstel, twee delen, Amsterdam 1800, waarin op p. 203, nr. 23 de 

PrinciplesPrinciples of beauty, relative to the Human Head, by Alexander Cosens (sic), wordt genoemd. 
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hett wit. Bovendien is het silhouet, dat genoemd was naar de Fransman Silhouettte,152 

gebaseerdd op de concrete schaduwvorm van een hoofd waarbij alle 'interne' kenmer-
kenn van het gezicht volledig zijn verdwenen. Het silhouet is in feite een overblijfsel 
vann de Rococo. Niet de Rococo van het fladderend weergeven van lichten en scha-
duwenn (vgl. Hemsterhuis' opmerking over Boucher), maar de Rococo van het pas-
sievee volgen van een geprojecteerde schaduw van een mens in zijn alledaagse trekken. 
Dee tekenaar van silhouetten wilde schitteren door het gemak waarmee hij , zoals 
Starobinskii  het omschrijft, de grenzen van het beeld volgde dat op het venster van de 
cameraa obscura was gegrift. Hij legde er niets van zichzelf in. In dat opzicht is het de 
volstrektee tegenhanger van de tekeningen a la Cozens die juist de aandacht vestigden 
opp de autonomie van een bewustzijn dat zijn stempel drukt op elk moment dat de 
handd zijn traject op het papier aftekent.153 Zijn tekeningen zijn een veel verdergaande 
vormm van abstractie dan het silhouet. Abstracter kan de (klassieke) mensfiguur in lij n 
bijnaa niet voorgesteld worden. Toch slaagde Flaxman er met zijn illustraties van Homerus 
enn Dante in om de nog steeds illusoire contour achter zich te laten en een vrijwel pure 
grafischee lij n te laten ontstaan. De reductie tot een volledig grafisch systeem van het 
menselijkk gezicht vindt ten slotte plaats bij Humbert de Supervüle.154 Elke schilder-
kunstigee kwaliteit als schaduw en kleurtonen zijn bij hem volledig verdwenen. De lij n 
iss hier een abstract teken geworden. 

Hemsterhuiss heeft op twee manieren aan deze ontwikkeling bijgedragen. In de eer-
stee plaats vormt zijn definitie van het schone de meest adequate uitdrukking van deze 
tendenss naar visuele reductie. Geen andere omschrijving van schoonheid nadert zo 
dichtt de essentie van de reductie van de vorm. In de tweede plaats werkte zijn theo-
riee ook concreet bij anderen door. We zien dit onder meer bij Cornelis Ploos van 
Amstell  en bij August Schlegel. Hemsterhuis' invloed op Ploos is vooral van belang 
omdatt deze mededirecteur en oprichter was van de belangrijkste en best georgani-
seerdee academie in Nederland, de Amsterdamse Stadstekenacademie, die in 1765, 47 
jaarr na haar oprichting, nieuw leven werd ingeblazen. Met deze academie was er in 
Amsterdamm voor het eerst sprake van een georganiseerde tekenopleiding buiten de ate-
liers.. Ploos heeft verschillende redevoeringen gehouden aan deze academie waarbij hij 
verschillendee denkbeelden van Hemsterhuis ventileerde.155 Daartoe had hij voor eigen 
gebruikk een Nederlandse vertaling van onder meer de Lettre sur la sculpture gemaakt.156 

Inn zijn derde voordracht, getiteld Redenvoering over de natuurlyke beginzelen en den kunst-

maatigenmaatigen voortgang der Tekenkunst (1773), verwijst Ploos in de noten expliciet naar de 

1522 Het woord silhouet is satirisch afgeleid van de naam van de Franse minister van Financiën Étienne de 
Silhouettee (1708-1767), die als hobby schaduwportretten uitknipte in papier. Zie Stafford, 1980, p. 77 
e.v.. Stafford stelt de werking van het silhouet echter gelijk aan die van de contour, omdat beide het 
afwezige,, het niet-zichtbare voorstellen. 

1533 Starobinski, 1973, p. 101. 
1544 Vgl. Rosenblum, 1967, passim. 
1555 Zie Knolle, 1979, p. 1-4; zie ook diens bijlage met alle redevoeringen gehouden aan de Amsterdamse 

Stadstekenacademie,, p. 38-41. Vgl. voor de internationale situatie inzake kunstacademies Busch, 1984, 
p.. 177-206. 

1566 Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam, afdeling handschriften: I D 67. 
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LettreLettre sur la sculpture.151 In deze lezing wilde hij drie dingen aantonen: 1. dat de kunst 
voortkomtt uit de aard van de mens, 2. dat het ene volk hier beter in is dan het ande-
re,, en 3. dat de 'Voortgang der Kunst' bestaat in het vinden en volgen van goede regels. 
Hett eerste punt illustreert Ploos aan de hand van de aangeboren neiging bij kinderen 
omm de dingen om hen heen eerst aan te wijzen en vervolgens zodra zij daartoe in staat 
zijnn te gaan praten en tekenen vanuit een behoefte 'om hunne begeerten en begrip-
penn aan eikanderen bekend te maaken'. Dit is volgens hem bij alle volkeren hetzelf-
de.. Typerend voor kinderen en ongeoefende mensen vindt hij dat ze rechte of slechts 
weinigg gebogen lijnen gebruiken. Zij verschillen alleen in het gebruik van de propor-
ties.. Hij benadrukt vervolgens dat al deze constateringen gebaseerd zijn op de onder-
vindingg en dat hij daar nu vervolgens 'eenige reden' van zal geven. Op dat moment 
wordtt Hemsterhuis voor het eerst genoemd, die hij uitgebreid parafraseert. Hij volgt 
dienss inzichten op het gebied van de optische werking van het oog bijvoorbeeld vrij -
well  letterlijk: 

Indienn wy nu een duidelyk denkbeeld van een geheel voorwerp begeeren, dan moet ons oog van punt 

tott punt gaan, op dat die alle, na eikanderen, zich klaar op den grond van ons oog vertoonen, en wy, 

eindelyk,, door het verband van alle deeze punten, het denkbeeld van den geheelen omtrek verkrygen. 

Hierr toe word min of meer tyd vereischt, naar maate ons oog hier in geoefend is. 

Ookk is zijn uitgebreide geschiedenis van de tekenkunst grotendeels gebaseerd op 
Hemsterhuis'' geschiedenis van de beeldhouwkunst.158 Zowel Ploos als Hemsterhuis 
hechttenn veel belang aan het leren tekenen, hoewel Hemsterhuis er meer waarde in 
filosofisch/psychologischefilosofisch/psychologische dan in economische zin aan toedichtte, waar Ploos nogal 
dee nadruk oplegde. Dit had echter alles te maken met het gegeven dat Ploos het insti-
tuutt tekenacademie en in dit specifieke geval de daaraan gelieerde 'Leerschool der 
Tekenkunst'' maatschappelijk diende te verantwoorden.159 Duidelijk wordt in ieder 
gevall  dat verschillende van Hemsterhuis' ideeën mede als achtergrond dienden voor 
hett academisch discours dat zich in die tijd in Nederland aan het ontwikkelen was. Via 
Plooss kon het idee van de esthetische tijd en de optische basis van het tekenen ingang 
vinden. . 

Opp een heel andere manier werkten zijn ideeën door bij August Schlegel die 
Hemsterhuis'' theorie van de schets gebruikte om de abstraherende tendens in de kunst 
tee verklaren. Dit deed hij in zijn artikel 'Ueber Zeichnungen zu Gedichten und John 
Flaxman'ss Umrisse' in Athenaeum (1799)16", waar we Hemsterhuis zowel op de ach-
tergrondd als op de voorgrond horen meespreken: 

1577 Deze lezing was opgenomen in Ploos van Amstel, 1785, p. 93-159. 

1588 Ploos van Amstel, p. 99. Ploos' hele betoog hierna bevat ook verschillende verwijzingen naar Hemsterhuis. 

Belangrijkk element dat hij naar voren schuift en dat bij Hemsterhuis op geen enkele wijze een rol speelt, 

iss het economisch nut van het tekenen en de uitstraling ervan op de algemene vormgeving van een 

land,, een idee dat we eerder bij Caylus ook aantroffen: 'om door het aankweeken en doen bloeijen van 

hett verhevenste deel der Tekenkunst, een algemeen goeden smaak te vormen, die daar onmiddelyk uit 

voortkomt,, en zyn' invloed heeft op Fabrieken, Handwerken, en eenige menigte andere zaaken, van 

welkee de Tekenkunst de gedaante moet ontwerpen.' Ploos van Amstel, p. 162. 

1599 ZieKnolle, 1979, p. lOe.v. 

1600 Athenaeum, p. 193-247. 
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Einn scharfsinniger Kenner hat vor kurzem auf die so oft vernachlassigte Forderung gedrungen, daB jedes 

Kunstwerkk sich selbst ganz aussprechen soil, und treffend die Wahl solcher GegenstSnde gerügt, bey 

denenn grade das, worauf ihre Wirkung beruht, erst von dem Beschauer hinzugedacht und in das Bild 

hineinn gelegt werden muG. 

Schlegell  propageerde in dit artikel de toevoeging van illustraties bij gedichten omdat 
zijj  elkaar wederzijds konden versterken. Hij trof dit voor het eerst in optima forma 
aann bij de eerder genoemde beeldhouwer en tekenaar Flaxman (afb.45), wiens werk 
hijj  in dit artikel echter moest beschrijven omdat hij geen reproducties kon laten zien:161 

Zuvörderstt scheint mir fur die pittoreske Begleitung eines Dichten der bloBe UmriG viel bequemer 

undd brauchbarer als die ausgefiillte Zeichnung. 

Ditt had op zich al een economisch voordeel, maar het 

wesentlichee Vortheil ist aber der, daG die bildende Kunst, je mehr sie bey den ersten leichten Andeutungen 

stehenn bleibt, auf eine der Poesie desto analoger Weise wirkt. Ihre Zeichen werden fast Hieroglyphen, 

wiee die des Dichters; die Phantasie wird aufgefbrdert zu erganzen, und nach der empfangenen Anregung 

selbstandigg fortzubilden, statt daB das ausgefiihrte GemShlde sie durch entgegen kommende Befriedigung 

gefangenn nimmt. 

Schlegell  benadrukte het hiëroglyfische karakter van de niet volledig uitgewerkte teke-
ningenn en vervolgt met een letterlijke verwijzing naar Hemsterhuis naar wie hij eer-
derr al impliciet verwees: 

Diee Bemerkung ist nicht neu: schon Hemsterhuys hat den groGen Reiz flüchcig entworfener Skizzen 

dadurchh erklSrt.162 

Hieruitt blijkt dat Hemsterhuis' ideeën van de schets en van de zuivere contour gebruikt 
werdenn om in Duitsland de grafische kunst van Flaxman te introduceren bij een publiek 
datt dergelijke abstracties nog niet kende. Voor de eenvoudige contour van Hemsterhuis' 
EenvoudigeEenvoudige schoonheid en zijn tekenmethode is wat in Schlegels tekst volgt overigens 
uiterstt verhelderend: 

Soo wie die Worte des Dichters eigentlich Beschwörungsformeln fii r Leben und Schönheit sind, denen 

mann nach ihren Bestandtheilen ihre geheime Gewalt nicht anmerkt, so kommt es einem bey dem gelun-

genenn Umriö wie eine wahre Zauberey vor, daG in so wenigen und zarten Strichen so viele Seele woh-

nenn kann. Zwar muG man seinen Fantasie schon malerisch geübt und vollst2ndige Kunstwerke viel 

gesehenn haben, um diese Sprache gelaufig lesen zu können. Daher ist auch die Liebhaberey ftir bloGe 

Kontourzeichnungenn ungleich seltner. Vielen ist die Licht- und Schattentinte des Kupferstichs schon 

einee zu starke Abstrakzion: sie mochten ihn, wie Kinder, iUuminiert haben, weil sie sich einen blauen 

oderr grünen Rock nicht anders vontellen können, als wenn sie ihn vor Augen sehen.'63 

Eenn gelukte contour werkt als pure tovenarij, maar is tegelijk een verregaande vorm 
vann abstractie. 

1611 Het gaat hierbij onder meer om Flaxmans illustraties bij Dante, Homerus en Aischylos die hij in 1793 

ontwierp.. Zie onder meer: Symmons, p. 178 e.v., en ook Campbell, p. 35, die stelt dat zijn 'primitie-

ve'' tekeningen de antieken evenaarden of zelfs voorbijstreefden in eenvoud, zuiverheid en expressie. 

1622 Vgl. Busch, 1993, p. 165 e.v. Busch citeert ook Schlegels positieve beoordeling van Flaxman maar laat 

Schlegelss zinsnede over Hemsterhuis opvallend genoeg weg. Hij zet Schlegel aftegen Goethe's nega-

tievee opinie over Flaxman. 

1633 Athenaeum, p. 202-205. 
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Dezee ontwikkeling naar abstractie binnen het classicisme omschreef Regis Michel 

alss volgt, waarbij we Rosenblums gedachtegoed op de achtergrond horen: 
L'imagee s'y reduit a quelques Ugnes continues qui jouent, solitaires, avec la blancheur de la feuille. Le 

success des recueils est immédiat. On ne saurait trop en rappeler 1'importance, même si le fait est notoi-

re.. Cette esthétique lineaire, qui séduit 1'Europe, engouement durable, dont témoigne plus tard 1'enthou-

siasmee d'Ingres, ouvre une phase nouvelle du classicisme: la phase puriste, On passé de 1'hégémonie du 

marbree a 1'idolatrie du vase, et de la plenitude du matériau a 1'abstraction du trait.164 

Dee kunst ontwikkelt zich in deze periode dus van het materiële beeld tot de abstrac-
tiee van de lijn. In deze woorden weerspiegelen zich onbedoeld alle specifieke ken-
merkenn van Hemsterhuis' theorie, zoals we die tot nu hebben beschreven.165 

Dee theoretische en praktische preoccupatie met de visuele reductie van vorm in 
Hemsterhuis'' boeken en tekeningen is dus een belangrijke bijdrage aan een ontwik-
kelingg die heel internationaal was (David, Flaxman, Humbert de Superville). 
Hemsterhuis'' ideeën zijn de bondigste formulering van dit artistieke streven. Zijn ideeën 
werdenn niet zoals Garve in zijn lovende recensie meende als te metafysisch ervaren, 
maarr werden toegepast bij de concrete analyse van kunstwerken, met name van wer-
kenn die moeilijk te interpreteren waren omdat zij een nieuwe, onbekende visuele taal 
gebruikten. . 

Omm Hemsterhuis' in de sculptuur gewortelde denken nog duidelijker te maken 

moetenn we nu aandacht besteden aan de grootste bedreiging van de fijne en vloeiende 

contour:: de passie. 

1644 Mtchel Regis, p. 91. Deze wijze van tekenen neemt Girodet onder meer over. 

1655 Michel Regis noemt Hemsterhuis echter niet. 
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IL L 

Passies::  Laocoön 

1.. Laocoön 
Alss er één beeldhouwwerk is dat de gemoederen vanaf de zestiende tot aan de negen-
tiendee eeuw telkens weer heeft beziggehouden dan is dat wel de zogenoemde Laocoön-
groepp geweest. Deze sculptuur, die als een werk van de op Rhodos werkzame beeld-
houwerss Hagesandros, Polydoros en Athenodoros beschouwd wordt, dateert uit de 
eerstee eeuw voor Christus en heeft sinds zijn opgraving in 1506 bij Rome als referen-
tiepuntt voor vele academische disputen gediend. Het wordt nu als een laathellinistisch 
enn dus 'barok*  beeld gezien, maar ten tijde van Hemsterhuis werd het als het paradig-
maa van de klassieke Griekse sculptuur beschouwd en overeenkomstig vereerd.166 In de 
sculptuurr wordt de door Vergilius beschreven gruwelijke dood van de Trojaanse pries-
terr Laocoön en zijn twee zoons verbeeld, die vermorzeld worden door twee mon-
sterachtigee slangen, vlak nadat Laocoön de Trojanen had gewaarschuwd voor het door 
dee Grieken achtergelaten (fatale) houten paard. 

Ondankss de bekendheid van het beeld verwijst Hemsterhuis er in de Lettre sur la 

sculpturesculpture slechts een enkele keer naar. Toch maakt hij er op een cruciale plek in het 
geschriftt wel een belangrijke opmerking over. Hij zegt namelijk het volgende: 

j 'osee ajouter que les deux chef-d'ceuvres de ces illustres Rhodiens, j e parle du Laocoön et de 1'Amphion, 

appartiennentt beaucoup plus a la peinture qu'a la sculpture. D'ailleurs, on ne peut guère accuser les 

Grecss de ce défaut; mais on peut dire que nos sculpteurs modemes sont trop peintres, comme appa-

remmentt les peintres grecs étoient trop sculpteurs. (M I: 47) 

Omm deze radicale uitspraak te begrijpen - hij stoot de Laocoön immers als beeldhouw-
werkk letterlijk van zijn sokkel - moeten we terugkeren naar het begin van de Lettre sur 
lala sculpture waar Hemsterhuis beschrijft hoe schoonheid artistiek verwezenlijkt zou kun-
nenn worden. 

* * 

Inn de passage waarin hij het gebruik van de fijne en snel te ervaren contour aanraadt, 
steltt Hemsterhuis dat een kunstenaar door het toevoegen van passies en/of handelin-
genn de hoeveelheid denkbeelden in een kunstwerk kan verhogen, omdat er dan meer 
ideeënn in dezelfde tijdspanne aan de beschouwer worden aangeboden. Een weergave 
vann Andromeda bijvoorbeeld wekt niet alleen bewondering op (vanwege haar schoon-
heid),, maar ook medelijden (vanwege het gevaar waar zij zich in bevindt). Dit heeft 
echterr wel gevolgen voor de fijnheid van de contour, want die neemt af bij het uit-
drukkenn van passies of handelingen. Maar door een figuur een handeling of passie te 
gevenn heeft men in ieder geval meer middelen tot zijn beschikking om een groot aan-
taltal denkbeelden te concentreren in dezelfde tijd. (M I: 29-30) 

1666 Zie bijvoorbeeld Kreuzer, p. 215. 
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Wee zien hier dus dat Hemsterhuis ertoe neigt om de verscheidenheid boven die 

vann de vloeiende eenheid te stellen. Aan de hand van twee verschillende beelden-

groepenn licht hij dit vervolgens toe en hij introduceert daarbij de begrippen minimum, 

maximumm en optimum om de verhouding tussen passies enerzijds en snelheid van con-

tourr anderzijds te omschrijven: 
Ill  semble que Michel-Ange, dans Ie groupe d'Hercule et Antée, '" a voulu parvenir a eet optimum, plu-

tött en augmentant Ie maximum de la quantité des idees, par Taction d'Hercule et la passion d'Antée, 

parfoitementt exprimées, qu'en diminuant Ie minimum du temps que nous employons a parcourir Ie grou-

pe,, par un contour d'une grande facilité, qui n'arrêtit point la marche de 1'ceil, et il semble, au contrai-

re,, que Jean de Bologne,dans Tenlèvement des Sabines,,6S a plutöt cherché eet optimum en diminuant 

Iee minimum du temps par la facilité de ses contours, qui renferment presque autant de membres diffé-

rentss et bien contrastés, qu'il est possible d'en imaginer dans une composition de trois figures. 

Hijj  analyseert de werking van beide beelden vervolgens nog nader en stelt dat het werk 
vann Michelangelo op grote afstand gezien veel minder indruk maakt dan dat van 
Giambologna,, omdat de magie van de expressie dan niet overkomt. Er blijf t alleen een 
aantall  ideeën over dat door enkele middelmatig contrasterende ledematen wordt opge-
roepen.. Het beeld van Giambologna heeft een precies tegenovergestelde werking. (M 
I:: 29-30) Hemsterhuis heeft met de mathematische termen een formule gevonden 
waarbinnenn passies en vorm ten opzichte van elkaar beschouwd kunnen worden. 
Bovendienn suggereert hij dat beide kunstenaars zich min of meer bewust waren van 
hunn keuze en, om met Wölffli n te spreken, dus de keuze hadden uit twee optische 
mogelijkheden. . 

Hoewell  Hemsterhuis in deze passages er nog vrij stellig van overtuigd is dat het 
voordeell  van meer denkbeelden opweegt tegen het nadeel van de onvolmaakte con-
tour,, plaatst hij aan het eind van de Lettre sur la sculpture eenduidig het belang van de 
visuelee eenheid van een beeld boven dat van de verscheidenheid. Om tot deze con-
clusiee te komen gaat hij van een beschrijving van de beeldhouwkunst uit. Het vrij -
staandee beeld moet op volmaakte wijze het voorwerp representeren, namelijk de com-
pletee contour en de gehele soliditeit van het onderwerp.169 Men moet de beeldhouw-
kunstt dan ook niet in haar plastische, dat wil zeggen kneedbare vorm beschouwen om 
haarr grenzen en beginselen op te sporen, want 

1677 Vgl. de brief aan Van Damme waarin Hemsterhuis schrijft: 'Ik hebbe geen antiquitijten opgedaan dog 

well  onlangs een ijvoore groep van Michel Ange die mij dier komt te staan, dog wel waardig is aan de 

groothijtt zijns makers!' [01-11-1763] [Meerman] Het is onwaarschijnlijk dat het hier een Michelangelo 

betreft,, omdat er van hem alleen schetsen in klei bekend zijn. Het is mogelijk een ivoren beeldje dat 

vervaardigdd was naar de beroemde Herakles/Antaios-groep uit Florence, dat een kopie is van het 

beroemdee origineel van Lysippos. (vgl. Haskell, p. 233). Zie ook Scholten, p. 90. In Pars Bibliothecae 

wordtt een 'Hercules en Antheus, van Michel Angelo genoemd, p. 156, nr. 10. 

1688 Giovanni da Bologna, ook Giambologna of Jean de Bologne, is beroemd om zijn ftgura serpentinata (slan-

genvorm),, zoals in zijn Sabijnse maagdenroof (1581). Hij streefde ernaar om alle kanten van het beeld 

zoo goed en zo evenredig mogelijk uit te laten komen, wat Hemsterhuis later in deze brief ook vereist 

vann een beeldhouwwerk. Zie deel III . 

1699 Hij onderscheidt het vrijstaande beeld (ronde-bosse) van het bas-reliëf: alleen het eerste is 'un art a part'. 

(MM 1: 43) 
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danss la plastique on se sert de matières si faciles a manier, qu'on pourroit lui donner la même étendue 

dee composition qu'a la peinture. Dans la peinture, je puis faire un tableau qui contiendra vingt riches 

compositions,, qui toutes ensembles formeront une grande composition générale. 

Aangezienn men in de beeldhouwkunst meestal metaal, marmer of een ander kostbaar 
materiaall  gebruikt, en zij bovendien een grotere werkzaamheid moet hebben dan de 
schilderkunstt en specifieke problemen moet oplossen, heeft zij altijd minder onder-
werpenn tot haar beschikking dan deze. Zij geeft haar onderwerpen gewoonlijk op ware 
groottee weer, soms iets groter. Hemsterhuis komt dan tot de volgende conclusie: 

c'estt done Ie prix et la dureté de la matière qui 1'obligent a chercher plus d'unité, et c'est ainsi qu'elle 

estt bornée naturellement a la representation d'une figure simple, ou d'une composition de peu de figures 

fortfort simplifiées. C'est done 1'unité ou la simplicité qui est en elle un principe nécessaire. 

Zijnn aandacht gaat hier vooral uit naar de praktische kant van het maken van een beeld. 
Dezee bepaalt in eerste instantie de eis van eenheid en eenvoud en ook de keuze van 
hett onderwerp. Maar hij gaat nog verder. In tegenstelling tot de schilderkunst moet 
dee beeldhouwkunst haar schoonheden niet alleen aan alle kanten goed laten uitkomen, 
maarr zij 'veut et doit plaire de loin autant que de pres, et peut-être plus.' Daarom is 
hijj  van mening dat de beeldhouwkunst meer nog dan de schilderkunst moet probe-
ren n 

dee perfectionner Ie minimum du temps que j'emploie a me faire 1'idée de 1'objet, par la facilité et 1'excel-

lencee de ses contours, qu'a agrandir Ie maximum de la quantité d'idées par une expression parfaite des 

actionss et des passions; et cela étant, il s'ensuit que proprement Ie repos et Ia majesté lui conviennent. 

(MM I: 44) 

Dee beeldhouwkunst is dus niet alleen meerzijdig, maar veronderstelt ook twee ruim-
telijkee posities van de waarnemer. Vooral het van veraf zien benadrukt hij hier, want 
opp grote afstand gezien verüest het beeld ten dele zijn (schilderkunstige) kwaliteit, dat 
wi ll  zeggen de uitdrukking van passies en handelingen, om meer aandacht te vragen 
voorr de totale vorm, die het minimum van de tijd versterkt. Dat is de reden dat in het 
bijzonderr rust en statigheid bij de beeldhouwkunst passen en passies niet. 

Inn het laatste gedeelte van de Lettre sur la sculpture behandelt Hemsterhuis de onder-
werpenn die geschikt zijn voor dit medium. Dit aantal is om twee redenen beperkt. 
Tenn eerste moet het idee dat een representatie ons van een onderwerp geeft analoog 
zijnn aan of conform het idee dat het reproductieve vermogen van de ziel van hetzelf-
dee onderwerp zou geven, als wij daar zonder de representatie aan zouden denken. 
Dezee cryptische omschrijving zijn we al eerder tegengekomen bij de bespreking van 
dee schets, waarbij duidelijk werd dat maker en ontvanger een op elkaar aansluitende 
taall  moeten spreken. De tweede reden is dat zij het verste nageslacht nog moet kun-
nenn bekoren en dus de taal van de natuur moet spreken. Hieruit volgt dat 

plusieurss sujets tirés de 1'écriture sainte, surtout ceux oü il s'agit de 1'Être-Supreme, comme aussi un 

grandd nombre de qualités, de vices ou de vertus personnifiés, et enfin, toute draperie ou tout vêtement 

quii  appartient a quelque siècle ou a quelque nation en particulier, doivent être des sujets proscrits en 

sculpture.. (M I: 45.) 

Hemsterhuis'' negatieve benadering - want hij noemt geen onderwerpen die wel geschikt 
zijnn - , sluit een deel van de christelijke iconografie uit. Want volgens hem zal het 

Christendomm niet lang meer bestaan, en kan een universele en dus tijdloze waarheid 
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niett langer in een christelijke vorm gegoten worden. Hoewel Hemsterhuis van mening 
wass dat het Christendom een betere garantie gaf voor de handhaving van de waardig-
heidd van het individu dan bijvoorbeeld het materialisme van La Mettrie, Diderot en 
Helvétius,, tegen wie hij zich afzet in zijn Lettre sur l'homme, betekende dit voor hem 
niett dat de fundamentele waarheden iets met het Christendom op zich van doen had-
den.. Met de ondergang van het Christendom zouden deze niet verdwijnen, zoals hij 
inn een brief aan prins Gallitzin schreef, want ze zijn van alle tijden.170 Ook een groot 
aantall  personificaties van morele eigenschappen vindt Hemsterhuis niet acceptabel, 
kennelijkk omdat ze ook geen natuurlijke taal spreken, of juist te talig zijn voor een 
beeld,, een aspect dat Hemsterhuis immers ook in zijn penningen benadrukte.171 

Dee eenheid van de vorm, de eenvoud en de tijdloosheid van het onderwerp en de 
overzichtelijkee en verfijnde kwaliteit van de totale contour van het beeld zijn volgens 
Hemsterhuiss dus de fundamentele beginselen van de beeldhouwkunst. Een beeld-
houwerr die naar volmaaktheid streeft moet zich daarom beperken tot één enkele figuur. 
Dee formele elementen die de visuele verscheidenheid vergroten, hebben als doel de 
eenheidd van de figuur te versterken. De nadruk ligt meer op de verscheidenheid in 
visuelevisuele ideeën dan in een versterking van de weergave van inhoudelijke denkbeelden, 

1700 [26-12-75] [3 Kaps. 37 map 1], Prins Dimitri Alexewitsch Gallitzin (1738-1803), de echtgenoot van 

Diotima,, was beschermheer van de Encyclopedisten tijdens zijn verblijf in Parijs en groot verzamelaar 

vann kunst. In 1775 was hij consul van Rusland in Den Haag. Zie Gou, passim. Hemsterhuis becom-

mentarieertt in deze brief diens opvattingen over de hervorming van Rusland: 'Lorsque dans notre 

Europee Occidentale on fait servir encore Ie Christianisme du soutien aux lois, on Ie fait parce que Ie 

Christianismee a encore une grande autorité sur les peuples, & parce qu'on conserve par la, a ce qu'il 

mee paroit, la seule conservatrice de ce qui nous reste de moeurs. Mais cette autorité peut diminuer & 

s'éteindre,, & cela arrivant, on n'aura plus de moeurs & par conséquent on n'aura plus de Société. -

Danss votre écrit qui doit servir pour une legislation & pour une Nation a former [Rusland], Vous pre-

nezz pour base les vérités simples du Christianisme dans leur qualité de vérités Chrétiennes, tandis qu'il 

paroïtroitt qu'il y auroit de la prudence de lier si faiblement les vérités fondamentales dont Vous Vous 

servez,, au Christianisme, que la chute de celui ei ne put entraïner avec elle, celle de ces vérités. Si vous 

mee elites que chez Vous Ie Christianisme a encore du nerf & de la vigueur pour un Siècle, ma reflexion 

tombe.. Enfin Monseigneurje suis parfaitement convaincu, que si jamais une Nation sera gouverné dans 

1'espritt de 1'Instruction & de Votre Commentaire, ce sera non seulement Ie plus heureux peuple du 

Monde,, mais bientöt Ie seul...' Zie ook [25-12-75] [HSD] aan prins Gallitzin.Vgl. ook [13-11-83] 

[Bd.6]]  waarin hij aan Diotima over religieuze ervaringen schrijft en de openbaring afwijst, maar het 

Christendomm niettemin als garantie tegen de barbarij ziet: 'Vous jugez bien Ma Diotime qu'en insti-

tuantt mes recherches avec tout de liberté Sc de franchise il se pouiroit que je trouvasse toute revelation 

auu moins de la facon que les hommes nous les ont présentées jusqu'ici, absolument absurdes & impos-

sibles.. Or je suis convaincu & je puis Ie prouver que Ie Christianisme tel ou a peu prés tel qu'il existe 

danss Ie monde, ne nous est pas seulement utile, mais parfaitement nécessaire pour Ie maintien de la 

Sociétéé & pour nous sauver d'une barbarie pire que celle dont nous venons de sortir depuis deux ou 

troiss siècles. Par conséquent il faut que je considère un attentat contre Ie Christianisme comme un cri-

mee leze humanité inexpiable, a moins que celui qui 1'attente porte la médecine avec lui & mène les 

hommess a un culte de la divinité plus simple & plus raisonnable & sur tequel tous les hommes puissent 

êtree d1 accord, j 'avoue qu'il me paroit qu'il y a plus lieu de craindre une augmentation d'irréligion que 

d'espérerr une reforme pareille. il s'en suit que je ne puis communiquer de telles choses a ce qu'il me 

semblee qu'aux seules personnes qui peuvent me juger avec une liberté aussi impartiale que moi j'écris.' 

1711 Mogelijk reageerde Hemsterhuis op Falconet die in zijn Reflexions sur la sculpture (1760) de weergave 

vann deugden en zwakheden van de mens als de belangrijkste opgave van de beeldhouwkunst zag. Zie 

Hofinann,, 1995, p. 90. 

157 7 



zoalss hij in het begin van de Lettre sur la sculpture suggereerde. Alles is gericht op de 
visuelee aankleding die de rijkdom van de vorm vergroot. (Vgl. de cannelures in de 
vazen) ) 

Di tt geldt ook voor beeldengroepen. Een beeldhouwer die desondanks een groep wil 
maken,, moet kiezen voor een indrukwekkend onderwerp dat statigheid (majesté) en 
grootsheidd (grandeur) bezit. De figuren zullen zo veel mogelijk moeten verschillen in 
sekse,, in leeftijd en in proportie. In tegenstelling tot deze verscheidenheid moet de 
handelingg echter samenhangend en eenvoudig zijn. All e onderdelen van het beeld 
moetenn hieraan bijdragen. Bovendien stelt hij als eis 'que dans tous les profils je voie 
autantt de membres ou de pieces saillantes, dans une attitude naturelle, qu'il est possi-
ble.'' Als de kunstenaar afgrijzen of ontzetting wil oproepen, dan moet hij deze emo-
tiess afzwakken door middel van de schoonheid van een aantrekkelijke figuur, die de 
aandachtt van de beschouwer vasthoudt. Het weerzinwekkende (Ie dégoütant) mag 
echterr nooit deel uitmaken van het onderwerp: 

Jee me souviens d'avoir vu un gtoupe qui représentoit Térée qui arrache la langue a Philomèle. 
Quellee idéé en sculpture! Une femme peut pleurer et être belle; maïs cette action de Térée 
causee des contorsions qui font peur. (M I: 46)m 

Ditt in tegenstelling tot de schilderkunst, waarin het weerzinwekkende soms wel toe-
gestaann is om het afgrijzen te versterken. Een schilderij bevat meerdere composities 
diee dit effect weer af kunnen zwakken. Handelingen en passies horen daarom meer 
tott het terrein van de schilderkunst. Het is de beeldhouwer wel toegestaan om een 
schilderr te zijn als hij handelingen tot uitdrukking wil brengen, mits hij - het venijn 
zitt hem in de staart - aan hele specifieke formele voorwaarden voldoet: als beeldhouwer 

moett hij namelijk alle profielen, dat wil zeggen alle aanzichten van het beeld, even rijk 
enn aantrekkelijk maken. 

Dee conclusie die Hemsterhuis hieruit trekt, is dat er op grond van deze formele eis 
vrijwell  geen geslaagde groepen in de beeldhouwkunst bestaan, zelfs niet bij de Grieken. 
Enn dan volgt de uitspraak die ik aan het begin van het hoofdstuk citeerde: 

Vouss direz que sur ce pied-la il n'y a presque point de grand groupe parfait en sculpture. Je Ie crois, et 

j'osee ajouter que les deux chef-d'ceuvres de ces illustres Rhodiens, je parle du Laocoön et de 1'Amphion, 

appartiennentt beaucoup plus a la peinture qu'a la sculpture. D'ailleurs, on ne peut guère accuser les 

Grecss de ce défaut; mais on peut dire que nos sculpteurs modernes sont trop peintres, comme appa-

remmentt les peintres grecs étoient trop sculpteurs. (M I: 47) 

Ui tt de voetnoot bij deze passage wordt duidelijk dat de kunstenaar bij ivoren beel-
dengroepen,, die klein zijn, meer kan schilderen, aangezien men deze van dichterbij 
ziett en dus de expressie meer kan laten werken. Bovendien blijk t hieruit dat hij de 
LaocoönLaocoön en de Amphion hierboven opvatte als vrijstaande beelden ('comme appartenant 

1722 Dit thema komt in de kunstgeschiedenis nauwelijks voor; de beeldengroep waar Hemsterhuis naar ver-
wijstt is onbekend. Koning Tereus werd verliefd op Filomela, de zus van zijn vrouw Prokne en ver-
krachttee haar. Om te voorkomen dat dit bekend zou worden sneed hij haar tong uit. 

1733 Dit laatste behandel ik nog uitgebreider in deel III . Over de betekenis van het reliëf in de achttiende 
eeuww zie onder meer Dowley, p. 185-204. Hieruit blijkt dat ook Falconet van mening was dat de begin-
selenn van schilderkunst en reliëf hetzelfde zijn. Hij vergeleek het reliëf ook met het toneel, (p. 195-
196) ) 
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uniquementt a la sculpture de ronde bosse'). Als we hen echter zouden opvatten als 

beeldenn die geconstrueerd waren voor nissen, dan behoren zij tot het genre van het 

bas-reliëff  en dus tot de schilderkunst. Men moet beide beelden dan uitsluitend op 

grondd van de beginselen van die kunst beoordelen, aangezien de grote afstand die ze 

vereisenn om te worden gezien slechts één gezichtspunt verschaft. (M I: 47)173 

Hemsterhuiss wil de beeldhouwkunst dus zo veel mogelijk reinigen van schilder-

kunstigee elementen als handelingen en passies. De gevierde Laocoön is hiervan het slacht-

offer. . 

Di tt brengt ons opnieuw bij de dichtkunst. Want behalve dat Hemsterhuis een vrij 
striktee scheiding aanbracht tussen de beeldhouwkunst en schilderkunst zagen we ook 
datt hij de beeldende kunsten op hun beurt op grond van hun middelen onderscheid-
dee van de dichtkunst. De eerste presenteerden volgens hem 'het object zelf van het 
idee'' terwijl de dichtkunst ons het idee zelf liet vormen door middel van tekens. Hoewel 
voorr Hemsterhuis de kunsten in oorsprong één zijn omdat zij alle gebaseerd zijn op 
dee metafysica,174 zijn hun middelen niettemin verschillend, wat niet zonder belang is. 
Alss afsluiting van zijn vergelijking tussen de antieke en de moderne beeldhouwkunst 
wijstt hij op de figuur van de duivel die de Grieken niet kenden en die dus in feite het 
enigee onderwerp is dat de modernen werkelijk toebehoort. (M I: 43) Hij is echter wei-
nigg onder de indruk van de representaties van deze figuur, sterker nog, volgens hem 
hebbenn de moderne beeldhouwers de duivel niet alleen op de meest afzichtelijke maar 
ookk nog eens op de meest belachelijke manier behandeld. Als de Grieken hetzelfde 
onderwerpp zouden hebben uitgewerkt, dan 

ilss lui auroient donné une figure constante qui en auroit impose, qui auroit intéresse, et qui auroit eu 

less traits du Lucifer de Vondel ou de Milton. 

Dee dichter heeft boven de schilder en beeldhouwer een zeer groot voordeel. In de 
eerstee plaats kan hij het reusachtige (Ie gigantesque) voorstellen en daartoe van de antie-
kenn bijvoorbeeld de cyclopen en de goden uit de onderwereld gebruiken. In de twee-
dee plaats bezit de dichter het vermogen om de duivel te doen handelen. (M I: 43)175 

Inn de Simon keert de vergelijking tussen de beeldhouwkunst en dichtkunst terug in 
dee al eerder besproken discussie van Socrates met de beeldhouwer Mnesarchos. In ant-
woordd op Socrates' vraag waarom de beeldhouwkunst volmaakter is dan de dichtkunst, 
diee door Aristofanes verdedigd wordt, antwoordt Mnesarchos het volgende: 

Ill  est Ie plus parfait, puisqu'il est Ie seul des arts qui sache dompter Ie temps, en éternisant un heureux 

moment,, et en Ie rendant visible de tous les cótés, et dans tous les siècles. (M II : 96) 

Ditt argument pareert Socrates als volgt: 

1744 [27-10-83] [Bd.6] 

1755 Zie over de duivel als onderwerp bijvoorbeeld: Frye, p. 65-91. De figuur van satan vooronderstelt altijd 

dee vervorming van het goede. Hij representeert de bron, de apotheose en de definitie van de zonde. 

Hoee moet men echter iets weergegeven dat tegelijk afzichtelijk en aantrekkelijk is? In de kunst varieert 

dee duivelfiguur van de Blauwe engei tot een afzichtelijk monster. De Griekse faun heeft hierop ook 

invloedd gehad. Hemsterhuis' uitspraak is daarom enigszins overdreven, en lijk t vooral ingegeven te zijn 

omm de Griekse en moderne cultuur te onderscheiden in termen van volmaakbaarheid en zondeval. 
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Ett pour la demière, mon chcr, croyez-vous que la Procné d'Alcamène, qui délibère éternellement si 

ellcc tuera Ie petit Itys, fournit un moment heureux pour 1'étemité? Mais dites-moi, je vous prie, pour-

quoii  désirez-vous coujours de donner du mouvement a vos figures, de les faire parier, de leur inspirer 

dee 1'ame et de la vie, si éterniser Ie moment n'étoit pas une imperfection? Votre art est oblige par sa 

naturee d'anéantir Ie mouvement, la succession des actions, enfin, tout ce qui désigne 1'énergie conti-

nuee d'un être actif, et de réduire ce mouvement, cette succession, cette vie, au repos et a 1'inertie; et 

appelez-vouss cela un privilege de votre art par dessus les autres arts? Il me semble que par la les seuls 

sujetss que vous pouvez représenter avec vérité, se boment au chatiment de Niobé, ou aux malheureux 

quii  regardent la tête de la Gorgone. L'art de Homère qui met en action les dieux et les hommes, qui 

see promène dans les siècles, qui monte a 1'Olympe, traverse les mers, et descend dans cette nuit qui ins-

piree de Fhorreur aux immortels mêmes; eet art a un champ plus vaste, il me semble, pour étaler sa riches-

see et sa puissance. (M II: 96-97) 

Mnesarchos'' argument dat de beeldhouwkunst de tijd kan temmen door een - geluk-
kigg - moment te vereeuwigen, maakt Socrates compleet belachelijk. Want wanneer 
dee beeldhouwkunst een ware representatie wil zijn, kan zij uitsluitend onderwerpen 
inn waarheid weergeven die van zichzelf al 'verstijfd' in de tijd zijn. Bovendien somt 
Socratess verhalen op van verkrachting die zich moeilijk als een gelukkig moment laten 
vereeuwigen. . 

Ui tt deze passage wordt duidelijk dat Hemsterhuis via Socrates diverse opvattingen 
inn de kunstliteratuur ad absurdum voert door hen volstrekt letterlijk te nemen. Zo 
neemtt hij het vereeuwigen van een moment in de beeldhouwkunst op de korrel door 
tee stellen dat dit tot het stilzetten van het leven zelf leidt. Ondanks deze kritiek blijf t 
dee beeldhouwkunst voor Hemsterhuis een van de belangrijkste beeldende kunsten, 
maarr door haar specifieke aard onderscheidt zij zich van de dichtkunst. De beeld-
houwkunstt is in tegenstelling tot de dichtkunst gebonden aan de ruimte en het moment, 
terwijll  de laatste zich kan ontwikkelen in de tijd. 

Wanneerr we nu terugkeren naar de Laocoön dan zou men dit beeld moeilijk als de 
vereeuwigingg van een gelukkig moment kunnen bestempelen. Toch was dit in de 
LettreLettre sur la sculpture niet de reden voor Hemsterhuis om het beeld uit het rijk der klas-
siekee beeldhouwkunst te verbannen. Hij gaat hier veel formeler te werk en breekt radi-
caall  met de (verborgen) barokke en schilderkunstige zienswijze van bijvoorbeeld 
Winckelmannn en Lessing. 

Wee kunnen vaststellen dat Hemsterhuis in feite een driedeling hanteert: enerzijds 
dee zuivere, vrijwel passieloze op vorm gerichte beeldhouwkunst, anderzijds de zuive-
re,, op handeling en passie gerichte talige dichtkunst en de - onzuivere - schilderkunst 
diee tussen beide in staat. In dit licht gezien moest de Laocoön uit het rijk der beeld-
houwkunstt verdwijnen. Door zijn schilderkunstigheid miste dit beeld sculpturale een-
heid.. We zullen in de loop van deze paragrafen nog zien dat een dergelijke driedeling 
minderr gebruikelijk was dan men zou verwachten, zeker voor zover het de scheiding 
tussenn de schilderkunst en de beeldhouwkunst betreft. Bovendien zullen we zien hoe 
belangrijkk dit denken in termen van sculptuur werd voor de beeldende kunst in het 
vierdee kwart van de achttiende eeuw. 

* * 

160 0 



Afbeeldingen n 

1.. Jean Tinguely en Eva Aeppli, Louise viens faire de la balancoire avec moi, 1990. 

0 0 c c O O 

J> J> 

IL IL 

2.2. Hemsterhuis, 'Kegel'. Lettre sur la sculpture. 



^ 2 = = 

)) / 

3.. Hemsterhuis, 'Griekse' vaas (A). Lettre sur la sculpture. 

II I 



_£ £ 
rtfawwwwFm rtfawwwwFm 

=x x _ ^ ^ 
c.«66 /£~jk fews ( ^ / ^ \ ^> : : 

«s/tf * * 

4.. Hernsterhuis, 'Hollandse' vaas (B). Lettre sur la sculpture. 

in n 



^ / / 

k k 

5.. Hemsterhuis, Amforen 'A' en 'B'. 

L E T T R E E 
S U RR L A 

S C U L P T U R E, , 
A'' M O N S I E U R 

T H É O D D E S M E T H, , 
AncienAncien Préfident des Echevins de laV'ilk d'AmJierdam. 

'Af'Af AMSTERDAM 

Chezz M A R C M I C H E L R E Y , 

MM D C C 1. X I X. 

6.. Goethe, Fortuna-altaar, Weimar. 7. Hemsterhuis, titelvignet. Lettre sur la sculpture. 

IV V 



Wien,, Schwar/cnbcrKgai ten ! l o l b e in (IWIenmg v. W. Hollar) 

8.. 'Twee vazen": "'Holbein (Radierung v. W. Hollar)1' en "Wien, Schwarzenberggarten". 

I I 

9.. Hemsterhuis, 'Schrijvende hand 

v v 



10.. Jacobus Saly, Suite des Vases, nr. 22. 11.. Jacobus Saly, Suite des Vases, nr. 17. 

J-J»$.J.J-J»$.J. 5 

12.. Jacobus Saly, Suite des Vases, nr. 28 13.. Jacobus Saly, Suite des Vases, nr. 24. 

VI I 



14.. Jacques Stella, Livre de Vases, nr. 16. 

16.. Jacques Stella, Livre de Vases, nr. 25. 

15.. Jacques Stella, Livre de Vases, nr. 15. 

VII I 



JSLto JSLto 

"55 •.»&:* ft•;<-. 

' . g ^^ ?ypiP - g i l 
I j k -- —Srrr. Jr~'Snrltrümêilrftat  —STr/-. i *.?'77 . T'.fciaqtoi* 'alia*  Curtres exr. cum Priitil.  R r.jif  Clit-ljh', 

17.. Stephano della Bella, pagina uit: Raccolta di Varii Cappricii. 

18.. John Flaxman, 'Twee schenkkan

nenn mee saters'. 

19.. Jean-Baptiste Pierre, afbeelding uit Sei Vasi. 

VIII I 



20.. Jean-Baptiste Pierre, afbeelding uit Sei Vasi. 21.. Edme Bouchardon, Premier Livre de Vases, 

nr.. 2. 

22.. Edme Bouchardon, Premier Livre de Vases, 

nr.. 11. 

IX X 



SSJ-J-

23.. Hemsterhuis, slotvignet. Lettre sur la sculpture. 

24.. 'Sculpteur travaillant a un vase', in: Recueil des pierres gravées Du Cabinet du Roy. 

x x 



25.. Hemsterhuis, 'Vrouw op een wolk'. Lettre sur la sculpture. 

-£e-£e Juae&t&ttr <£e d i ttrttr de <JnoLTtsr^ 

26.. Lejugement de Paris. 

XI I 



BB E t t B Z U . Sthanhcyt, BEAVTJEE C E L E S T E. 

xx x 

28.. Beauté celeste, in: Rip.i, C, Iconologie ou, 

explicationn nouvelle de plusieurs images. 

27.. Belleza/schoonheid, in: Ripa, C. Iconologia of 

uytbeeldinghee des verstands. 

HOROGRAPKIEE . 0i 
*~Z~'K*~Z~'K • « . 

ê * VV 30. Imagination, in: Ripa, C , Iconologie ou, 

explicationn nouvelle de plusieurs images. 

29.. Horographie, in: Ripa, C , Iconologie ou, expli

cationn nouvelle de plusieurs images. 

XII I 



31.. William Hogarth, 'plate 1', 1753. 

XII I I 



32.. Jean Baptiste Grcuze, Watelet, olieverf op doek, 1765. 

X I V V 



33.. Johann Zoffany, De Tribuna in dc Uffizi , 1772-1777. 

XV V 



34.. Hemsterhuis, 'Adelaar'. Aristée ou de la Divinité. 

35.. Hemsterhuis, 'VOC-penning'. Gesneden door J.H. Schepp. 

XVI I 



•** '-. t • l ' 

36.. 1'. Camper. 'Gezichtsprofielen van staartaap, orang-oetang, neger. Kalmuk en Europeaan. 

Vooraanzichtenn van orang-oetang, neger. Kalmuk, Europeaan en Griekse kop.' 



37.. Joseph Wright of Derby, Corinthian Maiden. 1782-84. 

XVII I I 



38.. R. Fréart de Chambray, 'Kallimachos vindt het Konntische kapiteel uit'. 

XIX X 



39.. Hemsterhuis, 'Gezichtsprofielen'. 

~=?~=? S—*tv* 

-A . - --

JU JU 

r*-~~fr*-~~f  t~+j»*r-*~~'  £.o~r-j*+ / f - » — - »- £^*+-£—J> 

* AA  >̂"* *  *~* V' ' ZT^~Ï*ZT^~Ï*  **^ > --
40.. Hemsterhuis, 

'Gezichtsproficl'. . 

XX X 



'./ './ 

L L 
I j^B W W 

? ? 

I I 
s s 

41.. Hemsterhuis, 

'Diotimaa als 

Pallass Athene' 

& 3 3 
jy jy 

42.. Hemsterhuis, 'De afstand van het oog ten opzichte van het na te tekenen object'. 

XXI I 



43.. Jacques-Louis David, Eed der Horatiers, 1784-85. 

44.. Alexander Cozens, Simple beauty. 

XXI I I 



%•• ir 

Jr. . 
/ / 

1 1 
MM  'ink 

1111 I I  it a •rr f 
\ \ 

\\ ' -

45. . 

i ¥ ¥ 
—1/ / 

John n 
Flaxman, , 

Venuss accom-

pagnéee des 

Amourss et de 

1'Harmonie. . 

-- - -~/ 

46.. Hemstcrhuis, 

'Venuss en 

Zeus'. . 

ajifc--

jff • • ' 

/ / 

AA,„-..,.A.:f,„-..,.A.:f  ,„ ''.....J..J.''.....J..J. ,;,../;. 

XXII I I 



47.. Hemsterhuis, 'Prometheus'. 

XXIV V 



48.. Humbert de Superville, 'Drie grondstemmingen' 

"̂ ë>\ \ 

l i c i t . . 

l v v <t<t % 

49.. Humbert de Superville, 'Gotische en Chinese bouwkunst'. 

XXV V 



50.. Humbert de Superville, Tram 

Hemsterhuis'. . 

51.. Humbert de Superville, 

'Laocoön'. . 

XXVI I 



52.. Carlo Cignani, Jozef en de vrouw van Potifar. 

XXVI I I 



*.. JV«. f*«+^*^£«^£z 

A A 

4fc 4fc 

VV % 

ik ik 
' ' 

> > 

7 7 

***^£L****^£L*  G-A* ^ ^ 

~~s ~~s 
/._^*. .. ^L 

53.. Hemsterhuis, 'Vliegende tempelballon'. 

XXVII I I 



11 1 

7 :^ -- -.—»» >-aï^K -~—..*£.-* y 

XXIX X 



54.. Hemsterhuis, 'Tekening van dithyrambische camee'. 

55.. Antonio Canova, Venus en Psyche. 1787-1793. 

XXX X 



;;AI 'VTiri:RC C 
i-'OrjHH \ w i j 

56.. A. Hemsterhuis, Model voor het Boerhaave-monument. Ca. 1762. 

13.. Hemsterhuis, Boerhaave-monument (detail), Pieterskerk Leiden. Ca. 1762. 

XXX I I 



* * 

m*»w m*»w 

57.. James Gibbs, 'Vaasontwerpen', plate 138/139 (detail). 

H ' ' 

^v€<5 5 

58.. James Gibbs, 'Vaasontwerpen', plate 140 (detail). 

XXXI I I 



Inn tegenstelling tot Hemsterhuis typeerde Winckelmann in zijn Gedanken iiber die 

NachahmungNachahmung dergriechischen Werkt in der Malerei und Bildhauerkunst (1755) de Laocoött als 
hett paradigma van de Griekse kunst, zoals uit dit overbekende citaat blijkt : 

Dass allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, 

undd eine stiile GröBe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. So wie die Tiefe des Meers allezeit 

ruhigg bleibt, die Oberflache mag noch so wüten, ebenso zeiget der Ausdruck in den Figuren der Griechen 

beii  allen Leidenschaften eine groGe und gesetzte Seele. 

Diesee Seele schildert sich in dem Gesichte des Laokoons, und nicht in dem Gesichte allein, bei dem 

heftigstenn Leiden.m 

Dee pijn die de Trojaanse priester voelt uit zich in het hele lichaam, maar gaat niet over 

inn een 
schrecklichess Geschrei, wie Vergil von seinem Laokoon singet: Die Öffnung des Mundes gestattet es 

nicht;; es ist vielmehr ein 3ngstliches und beklemmtes Seufzen, wie es Sadoleto beschreibet. Die Schmerz 

dess Körpers und die GröBe der Seele sind durch den ganzen Bau der Figur mit gleicher Starke ausge-

teilet,, und gleichsam abgewogen.177 

Lessingg heeft in zijn Laokoon direct gereageerd op Winckelmann. Volgens hem was 
hett uiten van verdriet of pijn door te huilen wel degelijk aanvaardbaar voor de Grieken 
enn dat kan dus niet de reden zijn geweest waarom de kunstenaar deze emoties niet 
heeftt weergegeven.178 Volgens hem moet de oorzaak gezocht worden in de eerste wet 
vann de Grieken, het nastreven van schoonheid: 

Undd dieses nun auf den Laokoon angewendet, so ist die Ursache klar, die ich suche. Der Meister arbei-

tetee auf die höchste Schönheit, unter den angenommenem Umstanden des körperlichen Schmerzes. 

Dieser,, in aller seiner entstellenden Heftigkeit, war mit jener nicht zu verbinden. Er muBte ihn also 

herabsetzen;; er muBte Schreien in Seufzen mildern; nicht weil das Schreien eine unedle Seele verrat, 

sondernn weil es das Gesicht auf eine ekelhafte Weise verstellet. Denn man reiBe dem Laokoon in 

Gedankenn nur den Mund auf, und urteile. Man lasse ihn schreien, und sehe. Es war eine Bildung, die 

Mitleidd einflöGte, weil sie Schönheit und Schmerz zugleich zeigte; nun ist es eine haBliche, eine abscheu-

lichee Bildung geworden, von der man gern sein Gesicht verwendet, weil der Anblick des Schmerzes 

Unlustt erregt, ohne daG die Schönheit des leidenden Gegenstandes diese Unlust in das süBe Gefühl des 

Mideidss verwandein kann. 

Diee bloGe weke Öffnung des Mundes, - beiseitegesetzt, wie gewaltsam und ekel auch die übrigen Teile 

dess Gesichts dadurch verzerret und verschoben werden — ist in der Malerei ein Fleck und in der 

Büdhauereii  eine Vertiefung, welche die widrigste Wtrkung von der Welt tut.17' 

Lessingg volgt Winckelmann dus niet in zijn opvatting dat de kunstenaar het 'seufzen' 
heeftt gekozen op ethische, maar benadrukt dat hij dat deed op esthetische gronden: een 
wijdgeopendee mond zou geleid hebben tot een lelijke vorm. 

Inn vergelijking met Hemsterhuis besteden Winckelmann en Lessing veel aandacht 
aann de relatie tussen de literaire inhoud — de beschreven smart van Laocoön - en de 
gevolgenn daarvan voor de schoonheid van het lichaam. Bij Hemsterhuis is dit volstrekt 

1766 Winckelmann, Gedanken, p. 20. 

1777 Voor een vergelijking met zijn beschrijving van het beeld in de Geschichte, zie Potts, 1994, p. 141 e.v. 

1788 Lessing, a.w., p. 12. 

1799 Lessing, a.w., p. 20. 
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afwezig.. Hij benadert het beeld als formeel en sculpturaal gegeven.180 Het beeld als 
geheell  voldoet volgens hem niet aan de sculpturale geest van de Grieken en überhaupt 
vann de beeldhouwkunst. Bovendien gaat bij beide Duitsers de aandacht vooral uit naar 
eenn specifiek onderdeel van het beeld, het gezicht, terwijl Hemsterhuis uitsluitend het 
geheell  op het oog heeft. Dit driedimensionale aspect van het beeldhouwwerk speelt 
bijj  hen geen rol van betekenis. Bij Lessing ontbreekt bovendien, zoals we eerder zagen 
inn de bespreking van Herder, een principieel onderscheid tussen schilder- en beeld-
houwkunst.. Hoewel zij beiden de spanning onderkennen tussen een uit te drukken 
passiee en de gevolgen daarvan voor de schoonheid van de contour, blijf t de Laocoön 

voorr hen het paradigma van de Griekse beeldhouwkunst.181 

Zoalss we zagen beschouwt Hemsterhuis de Laocoön in feite als te barok. Hoewel 
Winckelmannn eenzelfde negatieve visie op de Barok hanteerde, viel de Laocoön voor 
hemm daar niet onder. Wanneer we Hemsterhuis' penning - de Eenvoudige schoonheid -

vergelijkenn met Winckelmanns gecelebreerde beeld der beelden, dan wordt dit nog 
duidelijker.. Hoewel zij beiden de contour als belangrijkste middel zagen voor het na-
strevenn van de eenvoudige schoonheid, omvat Winckelmanns contour nog steeds een 
schilderkunstigeschilderkunstige verscheidenheid, maar neigt die van Hemsterhuis veel meer naar de zui-
vere,, sculpturale eenheid. Terwijl Winckelmann ook nog probeert de allegorie in de 
vormm op te nemen, wil Hemsterhuis dit schilderkunstige element uit de zuivere vorm 
latenn verdwijnen. Hemsterhuis scheidt dan ook meer dan Winckelmann en Lessing het 
onderwerpp van de visuele vorm. Het begrip eenvoud dat beide 'partijen' hanteren 
krijgtt dus pas zijn 'ware' betekenis wanneer we zien waarop het wordt toegepast. 
Hemsterhuis'' eenvoud is een visuele reductie van vorm waarbij de passies zo veel moge-
lij kk afwezig zijn, terwijl bij Winckelmann de eenvoud in relatie wordt gebracht met 
dee onderdrukking van het morele exces. Bij de laatste is het ethische geworteld in de 
literairee context van het beeld en niet zoals bij Hemsterhuis in de visuele, sculpturale 
krachtt van het beeld. Dit betekent overigens niet dat het morele bij Hemsterhuis afwe-
zigg is. Integendeel. Bij hem is het morele echter nauwelijks meer een zaak van het 
onderwerp,, maar gaat het over in, of vormt het een onderdeel van de vloeiende con-
tourr die het beeld eenheid verschaft. En die is bij de Laocoön in zijn ogen volstrekt 
afwezig. . 

Datt Hemsterhuis' opvatting invloed had blijk t uit het commentaar van Basilius von 
Ramdohrr op de Laocoön. Deze geeft in zijn boek over de schilderkunst en beeld-
houwkunstt in Rome, dat in 1787 in drie delen verscheen, een uitvoerige beschrijving 

1800 Vgl. ook August Schlegel die in zijn Vorlesungen Winckelmann en Hemsterhuis op dit punt vergelijkt: 

'Winckelmannn und Hemsterhuys haben beyde behauptet, die alten Künstler hattcn den Ausdruck bey 

Darstellungg gewaltsamer Handlungen gemaBigt, oder Momente gewahlt, wo er nicht den SuBersten 

Gradd enreicht haben durfte, weil er der Schönheit Eintrag thue. Hemsterhuys seflt dieB mehr darin, dafi 

einn solches den flieBenden leichten UmriB durch Erhöhungen der Muskeln und eckige Beugungen der 

Gelenkee unterbreche; Winckelmann mehr in die gestorte Erscheinung eines erhabnen göttlichen 

Innern...'' (Schlegel, p. 142). 

1811 Het is onmogelijk dat Hemsterhuis bekend was met Lessings opvatting bij het schrijven van de Lettre 

sursur la sculpture, omdat zijn uitspraak over de Laocoön ook in het manuscript uit 1765 voorkomt, dus 

éénn jaar voordat Lessings boek verscheen. 
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vann het beeld waarbij hij onder meer aan Winckelmann, Lessing en Heinse refereert.182 

Ookk Ramdohr drukt echter zijn twijfel uit over de geschiktheid van het onderwerp 

voorr de beeldhouwkunst, waarbij hij Hemsterhuis te hulp roept. Over de concrete 

ervaringg van het beeld zegt hij onder andere het volgende. 
Mi tt derjenigen Bescheidenheit, die jedes Urtheil über ein vorzügliches Werk der Kunst begleiten soll-

te,, das langst im BesiG atlgemeiner Bewunderung ist, aber auch mit derjenigen Freimüthigkeit, zu der 

einee oft wiederholte Prüfung, und eine genaue Aufinerksamkeit auf raeine Empfindungen mich berech-

tigenn dürfen, gestehe ich meinen Lesern, dafl diese Gruppe aller ihrer nicht zu bezweifelnden Vorzüge 

ungeachtet,, den angenehmen Eindruck, den ich bei der Schönheit anderer Statuen erfahren habe, in 

mirr nicht hervorgebracht hat. (p. 64) 

Daarnaa beschrijft hij letterlijk hoe hij de zaal in hep, waarin onder andere de Apollo en 

dee Laocoön stonden: 
Wennn ich in den Porticus trat, wo so viele erhabene Werke der Kunst urn den Vorrang zu wetteifern 

scheinen,, so zog mich mein Gefühl zuerst zum Apollo, zum Antinous hin; und bei ihnen vergaB ich 

michh Stundenlang in dem entzückenden Geföhle der Schönheit. Endlich verlieB ich sie, um vor den 

Laocoonn zu treten, wie man ein Lieblingsgeschafft um einer emsten Berufsarbeit willen verlaBt, bewo-

genn durch die Idee des Nufiens, den das Studium eines so künstlichen Werks fur meine Kenntnisse in 

derr Kunst haben müBte. Bei der Bewunderung, die ich dem Laocoon zollte, lag nicht selten die 

Erinnerungg an die Schwierigkeiten zum Grunde, die der MeiBel bei dessen Verfertigung überwunden 

hatte.. (idem) 

Bijj  de aanschouwing van het beeld vallen hem dus vooral de sculpturale problemen 
opp en hij probeert vervolgens met behulp van Hemsterhuis hier meer licht op te wer-
pen.. Het is overigens opvallend dat hij bij de beschouwing van de beelden precies 
dezelfdee volgorde aanhoudt als Hemsterhuis, namelijk eerst de enkelvoudige figuur 
waarvann hij zich nauwelijks kon losmaken en daarna pas de beeldengroep die volgens 
hemm alleen maar een obligate bewondering kan oproepen: 

Vielleichtt müBte ich hier stehen bleiben; und wer würde mich so dann tadeln, ein Gefiihl zu auBern, 

dass ohnehin mehrere mit mir getheilt haben? [noot: Unter andern Hemsterhuis lettre sur la sculpture. Edit, 

d'Amst.d'Amst. t769. p. 24] Allein ich kann es nicht über mich gewinnen, eine Vermuthung über die Grimde 

dieserr Empfindung zurückzuhalten, von der ich glaube, daB sie andere zu einer Berichtigung aufïbr-

dernn wird. 

Marmorr ist ein harter, schwerfalliger, unbeweglicher StofF. Ich werde dies nie ganz vergessen, die 

Behandlungg mag ihm noch so viel Leben geben; ja! es scheint, ich würde um so leichter daran erin-

nert,, j e gewaltsamer die Bewegung ist, zu deren Darstellung ihn der Künstler anwendet. 

Diee Kunst, die sich mit diesem Marmor beschaftigt, entzieht mir ganz denjenigen Theil der menschli-

chenn Gestalt, in dem der Ausdruck des Affekts hauptsachlich liegt, das Auge: sie entzieht mir auch eine 

Eigenschaft,, die ihn sehr verstarkt, die Farbe. Ja! das feinere Muskelnspiel, jene beinahe unmerklichen 

Erhöhungenn und Vertiefungen der Haut gehen fur den MeiBel, der den Standort des Zuschauers immer 

etwass entfernter annehmen muB als der Pinsel, beinahe ganz verlohren. (p. 65) 

Nuu citeert hij in de betreffende voetnoot Hemsterhuis' tekst uitgebreider: 

S.. [Sehej hierüber Hemsterhuis... p. 10. La magie de ('expression ne sauroit atleindre a une grande distance. 

Ann einer andern Stelle sagt er: p. 9. Je ueux bien croire que toute passion exprimée dans unefigure quekonque 

1822 Ramdohr, p. 64 e.v. Vgl. ook de studie van PreiB. 
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doitdoit diminuer un peu de cette qualiti détiée du contour, qui le rend si Jodie parcourir aux yeux. Und ich möch-

tee hinzuseBen: die uns in der Bildhauerkunst, deren Hauptvorzug Harmonie der Schönheit ist, wich-

Ogerr seyn muC, als Ausdruck einer Leidenschaft. 

Mett de laatste toevoeging blijkt dat hij de les van Hemsterhuis goed begrepen heeft. 
Hiernaa probeert hij het schilderkunstige karakter van de Laocoön te beschrijven: 

Umm also dem Ausdruck gewaltsamer Anstrengung der Seele die gehörige Deudichkeit zu geben, treibt 

derr Bildhauer die Muskeln auf, lafit die Adern anschwellen, und hohlt die Seiten aus. Dies geschieht 

nichtt ohne eine merküche Menge von Erhöhungen und Vertiefiingen hervorzubringen, die das Licht 

auflangen,, und viele kleine Abtheilungen bald hell bald dunkel bilden. Was ist aber hiervon die Folge? 

DaBB diese auf dem weiBen Marmor grell gegen einander abstechenden Flecken, eine Harte hervor-

bringen,, die dem Auge keinesweges gefallig ist. Die Bildhauerkunst entbehrt jenen Zauber der FSrbung 

undd des Helldunkeln, durch den in der Mahlerei, mehrere angeschwollene Muskeln in eine lichte Masse 

zusammenn vereinigt werden, und durch welche Vertierung nebst Erhöhung selbst im Hellen sichtbar 

werden,, (p. 66) 

Enn hij vraagt zich vervolgens of de beeldhouwer de grenzen overschreden heeft die 
hett materiaal hem voorschrijft: 

Solltee wohl der Bildhauer bei der Wahl der Geschichte des Laocoon die Granzen überschritten haben, 

diee ihm die Materie, die er bearbeitete, vorschrieb? 

Hiernaa geeft hij opnieuw een citaat van Hemsterhuis, waarbij hij zich bijna lijk t te ver-

ontschuldigenn dat hij diens metafysische bedoelingen niet geheel recht doet: 
Derselbee p. 24. Le Laocoon appartient beaucoup plus a la peinture qu'a la sculpture. Seine Gründe sind meta-

physischerr gedacht und ausgedrückt. Ich citire ihn blos um die Übereinstimmung der Empfindung zu 

beweisen.. (p. 66) 

Hiernaa pleit ook Ramdohr voor een beeldhouwkunst die de passies onderdrukt ten 
behoevee van schoonheid, dat wil zeggen die alleen een ziel in rust weergeeft *oder 
wenigstenss einer Seele in solcher Bewegung, die nicht von einer besondern Situation 
abhangt,, die einen dauernden Eindruck auf Mine und Stellung hervorbringt, das was 
mann eigentlich Physiognomie nennt...'. (p. 67) 

Ramdohrss kritiek op het beeld berust ondanks de nadruk op zijn eigen aanschou-
wingg duidelijk op de opvattingen die Hemsterhuis in zijn Lettre sur la sculpture had 
geschetst.. Diens opmerkingen over het beeld hadden blijkbaar zo veel overtuigings-
krachtt dat ze hem zelfs in de concrete aanwezigheid van de originele sculptuur nog 
bezighieldenn en als steun dienden om het beeld van zijn algemene erkenning te ont-
doen.. Ondanks hun beknoptheid begreep Ramdohr goed dat hiermee in feite de schil-

derkunstigederkunstige opvatting van Winckelmann en Lessing opzij werd gezet.183 

2.. Tekens en passies 
Hoewell  Hemsterhuis vooral kunsttheoretische argumenten gaf om de uitdrukking van 

passiess in de beeldhouwkunst niet meer te stimuleren, was er nog een reden. De sta-

tuss van de passie kwam überhaupt onder vuur te liggen, omdat de uiterlijke tekens van 

1833 Ramdohr is nu vooral bekend vanwege de controverse over Caspar David Friedrichs beroemde Tetschener 
AltarAltar (1808). In zijn opmerkingen hierover zijn duidelijk sporen van Hemsterhuis' theorie terug te vin-
den.. Vgl. Batschmann, 1989, p. 52-57 en p. 294-296. 
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dee mens volgens hem niet meer ondubbelzinnig voor zichzelf spraken. Dat blijkt uit 
dee Simon waarin dit aspect opnieuw in directe samenhang met de beeldhouwkunst 
wordtt besproken. 

Dezee tekst, waar ik al vaker naar heb verwezen, bestaat onder meer uit een lange 
dialoogg die plaats had tussen onder anderen Socrates, Kebes, Agathon en de musicus 
Damonn in de werkplaats van een leerbewerker, genaamd Simon, die haar volgens het 
gefingeerdee voorwoord letterlijk had opgetekend. De aanleiding voor het gesprek 
vormdee een bronzen beeldengroep, die Simon net had gekregen van de beeldhouwer 
Mnesarchos.. Het beeld stelde Prometheus voor bij de schepping van de eerste mens. 

Opp het moment dat alle aanwezigen het beeldje uitbundig prijzen, komt Aristofanes 
onverwachtt langs. Ook hij bekijkt het beeld, maar in plaats van lovende woorden heeft 
hijj  veel kritiek op het werk. Deze richt zich echter niet zozeer op de kwaliteit ervan, 
maarr op de schepping van de mens door Prometheus die in het beeldje wordt voor-
gesteld.. Prometheus is volgens Aristofanes namelijk niets waard omdat hij bij de mens 
alless aan de buitenkant had aangebracht wat van binnen hoort te zitten, en alles van 
binnenn wat aan de buitenkant hoort.184 Hierdoor had Prometheus de meest wezenlij-
kee delen van de mens verborgen en die elementen zichtbaar gemaakt die men mag 
veronachtzamen.. In reactie op deze negatieve uitlatingen stelt Socrates echter dat 
Mnesarchoss met het jonge mensje precies heeft uitgedrukt wat Aristofanes wenst: 

carr ce jeune homme qu'il compose me montre pas seulement sa jeunesse, sa vigueur et son agilité par 

laa beauté de ses membres parfaitement bien proportionnés, mais encore ce qui se passé au-dedans de 

lui:: Ie plaisir de se sentir exister; 1'étonnement de voir d'autres choses hors de lui; Ie désir de les connoitre, 

ett ce calme de 1'ame, qui marque bien 1'absence parfaite de tout obstacle a ses désirs! (M II : 86) 

Innerlijkk en uiterlijk weerspiegelen zich hier dus op volmaakte wijze. Hoewel Aristofanes 
hett hier wel mee eens is, handhaaft hij toch zijn kritiek op Prometheus. Want deze 
hadd niet de ondeugden zichtbaar gemaakt. Socrates reageert verbaasd omdat dit bete-
kentt dat de mens van oorsprong slecht zou zijn. Aristofanes verweert zich tegen deze 
conclusiee door te stellen dat het kind vanwege zijn onnozele uitdrukking nog niet 
beschiktt over het verstand dat Prometheus nog van de goden zou gaan stelen. 

Dee vraag of we aan het uiterlijk van de mens zijn ware aard kunnen aflezen, en 
bovendienn of dit ook in kunstwerken uitgedrukt kan worden, vormt hierna het onder-
werpp van de dialoog. Mnesarchos spreekt als een beeldend kunstenaar die ervan over-
tuigdd is dat de schilder en de beeldhouwer door de mens heen kunnen zien, zodat hun 
representatiess van de buitenkant van de mens zekere tekens laten zien van diens ware 
aard.. Volgens hem kunnen beeldhouwers namelijk in fysionomieën en houdingen van 
mensenn alles uitdrukken wat zich in de diepte van de ziel bevindt. Als bewijs voor deze 
waree representatie verwijst hij naar een illustere beeldhouwer zoals Fidias. Omdat 
Aristofaness had beweerd dat het uiterlijk van de mens niet precies weergeeft wie hij is 
enn wat hij voelt, wil Mnesarchos vervolgens graag van Aristofanes weten waar de dich-
terss de waarheid van hun schilderingen (tableaux) vandaan halen. Deze antwoordt daar-
opp dat zij niet de waarheid weergeven maar de waarschijnlijkheid (vraisemblance). 

1844 'en mettant tout au dehors ce qui devroit être dedans, et dedans ce qui devoit être dehors...' (M II : 86) 
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Dezee passen zij aan het doel aan dat zij voor ogen hebben.185 Zij leven zich zo goed 
mogelijkk in het onderwerp in dat zij willen schilderen en naarmate dat beter lukt komt 
hett meer in de buurt van de waarheid, aldus Aristofanes. Het doel daarvan is: 'D'amu-
serr et d'instruire.' Dus, zo concludeert Mnesarchos ironisch, 'vous n'avez dépeint dans 
LesLes Nuées qu'un Socrate possible, un Socrate qui auroit été 1'Aristophane du moment, 
ett non Ie notre que voila; et cela pour 1'amusement du peuple?' (M II : 88) 

Socratess die de grimmige sfeer vervolgens enigszins probeert te sussen door Aristofanes 
onderr verwijzing naar de kwaliteit van diens werk te verdedigen, concludeert dat zij 
hett in feite over hetzelfde hebben, en hij verschuift de discussie naar de uitdrukkings-
mogelijkhedenn van passies en stelt daarover verschillende vragen aan Mnesarchos. De 
eerstee vraag luidt of Mnesarchos in staat is de kracht van Hercules uit te drukken op 
hett moment dat hij de leeuw van Nemea wurgt, of bijvoorbeeld de kwellingen van 
Ariadnee op het eiland Naxos, en wel zo dat men angst respectievelijk medelijden kan 
voelenn bij het zien van deze werken. Mnesarchos bevestigt dit en stelt dat men door 
zijnn kunstwerken vrijwel net zo aangedaan zou zijn als de mensen die de situatie in de 
werkelijkheidd hadden gezien. Socrates gelooft hem op zijn woord en stelt een andere 
vraag: : 

Maiss pourriez-vous représenter Oreste parlant a sa mère et a Égiste, peu de moments avant qu'il les 

immolee aux manes d'Agamemnon?,IM>Ou bien Atrée, lorsqu'il oöre a Thyeste 1'horrible aliment qu'il 

luii  destine?'87 (M II : 90) 

Ookk dat zou hij kunnen, zegt Mnesarchos. Maar laat zich dan aan Orestes en Atreus 

aflezenn wat er in hun ziel omgaat? Na het bevestigende antwoord brengt Socrates hem 

vervolgenss in het nauw door te concluderen dat de beschouwers van zijn weergave 

vann Orestes en Atreus dus konden zien wat de oorspronkelijke slachtoffers niet kon-

den,, want zij hebben zich laten misleiden. 

Mnesarchoss analyseert deze conclusie en stelt dat hij hiervoor een beroep doet op 

zijnn gevoel: 

Maiss on ne peut exprimer ce qui ne paroit pas. - Je sens 1'effet que Ie prochain parricide doit causer 

danss 1'ame d'Oreste, et c'est ce que j'exprime.188 (M II : 90) 

1855 Vgl. Nivelle, p. 33. Schoonheid is niet gebaseerd op de logische waarheid maar op de waarschijnlijk-

heid. . 

1866 Orestes was de zoon van Agamemnon, die bij zijn terugkeer uit Troje door zijn vrouw Klytaimnestra 

enn haar minnaar Aigisthos werd vermoord. Orestes nam wraak door later achtereenvolgens Aigisthos 

enn Klytaimnestra te doden. 

1877 Atreus, zoon van Pelops, werd koning van Mykene, en verbande zijn broer en rivaal Thyestes. Hij 

koesterdee wrok tegen Thyestes, die overspel had gepleegd met zijn vrouw Aerope. Atreus veinsde later 

verzoeningg en nodigde zijn broer terug naar Mykene te komen. Hij doodde echter de zoons van Thyestes 

enn zette hen, als gastmaal toebereid, voor aan zijn broer. 

1888 Vgl. Xenofon, Memorabilia Socratis, 3.10.3 en 5. Hierin discussieert Socrates met de schilder Parrhasios 

overr de mogelijkheid tot nabootsing van het karakter van de ziel, waarop Parrhasios antwoordt: 'Maar 

hoee kan een ding worden nagebootst, Socrates, wat geen meetbare proporties of kleur (...) heeft, en 

watt in feite niet zichtbaar is?' Socrates volhardt echter in zijn stelling dat een schilder de gelaatsuit-

drukkingenn en gebaren, die hij als uiterlijke kenmerken van een bepaalde geestesgesteldheid opvat, kan 

nabootsen,, en op die manier een karakter kan weergeven. Socrates zegt in de Simon het tegenoverge-

stelde,, [cursivering niet in origineel] 

166 6 



Ditt betekent dat Mnesarchos, aldus Socrates, vooral zichzelf nabootst en uitdrukt. Ook 
hijj  verschaft geen waarheidsgetrouwe maar een waarschijnlijke representatie van het 
onderwerp,, omdat niet de ware Orestes voor ons verschijnt, maar Mnesarchos die tij -
delijkk de naam aanneemt van Orestes. 

Err zijn dus bepaalde dingen in de mens, die geen enkele kunst kan uitdrukken omdat 
zijj  niet van buitenaf waarneembaar zijn.189 Hiermee geeft Hemsterhuis de grens aan 
vann wat de kunsten kunnen representeren. In het vervolg van de dialoog wordt dit 
naderr gepreciseerd. 

Mnesarchoss geeft de strijd nog niet op en herinnert Socrates eraan dat deze over 
zijnn beeld had opgemerkt dat bij een kind innerlijk en uiterlijk met elkaar samenval-
len.. Socrates moet dit toegeven, maar nuanceert zijn eerdere opmerking door een kind 
nuu te beschrijven als een spiegel die alleen maar de werkingen van buitenaf weer-
kaatst.1900 Dit betekent dat dit het enige onderwerp is waarin 'Ie dedans et Ie dehors 
peuventt également s'exprimer.' Volgens Socrates zijn er echter ook dingen waarvan 
menn geen enkele voorstelling kan hebben en die dus niet uitgedrukt en nagebootst 
kunnenn worden. Na de 'zintuiglijke' epistemologie van Hemsterhuis weergegeven te 
hebben,, komt Socrates tot de belangrijke conclusie dat de mens in staat is zijn gevoe-
lenss en intenties te verbergen, en dat het in dat geval onmogelijk is zijn innerlijke toe-
standd uit te drukken.191 

Omm Mnesarchos te laten zien hoe het innerlijk wel uitgedrukt kan worden, geeft 
Socratess een voorbeeld uit Homerus: 

Cee n'est pas dans la harangue insolente que Thersite adresse aux rois assembles, qu'Homère Ie dépeint 

vill  et lache. C'est lorsqu'il pleure, et qu'il a Ie dos courbé sous Ie sceptre du sage Ulysse.. .m (M II : 92) 

Hieruitt leidt hij af dat men wel een angstig mens goed kan uitdrukken, maar dat diens 
angstt of lafheid niet uitgedrukt kan worden als er geen directe aanleiding is om bang 
tee zijn. En dit geldt voor alle gebreken en ondeugden van de mens, zodra deze het 
vermogenn heeft hen te verbergen. Socrates verduidelijkt dit met een visuele en audi-
tievee vergelijking: 

Unee chose ne paroït pas visible, lorsqu'elle n'est pas éclairée. Une lyre ne paroït pas sonore, lorsqu'elle 

n'estt pas touchée, ou lorsqu'elle ne communique pas ses vibrations a 1'air qui 1'entoure. (M II : 92) 

Eenn uiterlijk teken, zoals een passie, kan volgens Socrates dus alleen juist gebruikt wor-
denn wanneer een zingevende context aanwezig is. Dit houdt in dat de uitdrukking van 
angstt alleen begrepen kan worden wanneer de context de angst begrijpelijk maakt. Het 
wredee van Orestes kan dus niet uitgebeeld worden, omdat het niet in de werkelijk-
heidd zichtbaar werd (anders hadden zijn slachtoffers hem doorzien). De beslissing om 

1899 'j'en conclus qu'il y a des choses dans 1'homme qui ne peuvent s'exprimer dans aucun art, par la raison 

qu'elless ne sont sensibles en aucune facon quelconque par dehors.' (M II : 90). 

1900 'un miroir pur, qui ne fait encore que réfléchir les actions qui lui viennent par dehors...' (M II : 91) 

1911 'il me paroït impossible qu'on puisse exprimer 1'état d'un homme qui a la volonté et la puissance de se 

cacher.'' (M II : 92) 

1922 Homerus schrijft dat Thersites geminacht werd door de andere strijders tegen Troje. Wanneer zij bij 

elkaarr zijn gekomen voor een toespraak van Odysseus, die hen voorstelt om Agamemnon te volgen in 

dee strijd tegen de Trojanen, pleit Thersites ervoor naar huis terug te keren en beledigt hij Agamemnon. 

Odysseuss wijst hem terecht en slaat hem verachtelijk met zijn staf. 
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tee bedriegen wordt dus niet zichtbaar. Dit betekent dat de relatie tussen een uiterlijk 
tekenn en de betekenis daarvan in Hemsterhuis' visie uiterst onzeker is.193 Met het uit-
drukkenn van passies moet men met andere woorden voorzichtig zijn. 

Inn een brief aan Diotima gaat hij ook op de onzekere status van de uiterlijke vorm 
in.. In dit geval gaat het om het geven van een aalmoes, waarvan niet duidelijk wordt 
welkee intentie daaraan ten grondslag ligt: 

Voicii  done (entre nous) de quelle facon j'insütue les experiences pour aller a la source des vices & des 

vertus.. Je dis des vices & des vertus, e'est a dire de leurs apparences, ou des effets visibles ou sensibles 

auxquelss on donne ses noms. Je donne une grasse pièce d'argent a une personne malheureuse. Vous Ie 

voyez.. Vous me connoissez peu. Vous supposez que je suis généreux & sensible, mais Vous ne Ie savez 

pas.. Il n'y a que dieu & moi qui savons si en donnant Ie coeur m'a battu, si j'ai senti un picotement & 

unn gonflement vers la trachée artère, si mes yeux se sont obscurcis, si j'ai eu la peau de poule, si j'ai 

craintt de fixer les regards de cette malheureuse &c. ainsi il paroit qu'en general les vertus vraies & les 

vicess vrais, ne se voient ni se jugent que par chaque individu dans soi même ou bien dans 1'Amitié la 

pluss parfaite ou se trouve Ie seul cas ou les vices naturels peuvent être extirpés ^adicalement.1',', 

Dee intentie kan door anderen nooit met zekerheid geduid worden. Dat kan alleen 
doorr de gever zelf of door iemand die hem door vriendschap heel na staat.195 Het 
lichaamm is dus met andere woorden geen ondubbelzinnig teken van het innerlijk, maar 
biedtt de mogelijkheid tot bedrog. 

Ookk de rest van de Simon gaat verder in op de redenen van de moeilijkheid om 
deugden,, ondeugden en passies te duiden. Want hoewel Mnesarchos moet toegeven 
datt Socrates' idee over de zichtbaar- of onzichtbaarheid van de innerlijke gesteldheid 
waarr is, voert hij de duidelijk zichtbare trekken als argument op. Laten langdurig onder-
vondenn emoties geen blijvende sporen in iemands gezicht achter, en vertoont diens 
fysionomiee niet duidelijk zijn gebreken? Dit ontkent Socrates ten enen male. Volgens 
hemm zegt de vorm van een Her bijvoorbeeld niets over de kwaliteit van het geluid. 
Wantt als dat wel zo zou zijn dan zou de beroemde beeldhouwer Alkamenes er fout 
aann hebben gedaan om zijn beeldhouwwerk van Juno net zo mooi en lieflij k te heb-
benn gemaakt als dat van 'Venus aux jardins', terwijl de dichters Juno als een vaak te 
twistziekee en lastige echtgenote hebben afgeschilderd.196 

Socrates'' argument dat uiterlijke schoonheid en slechte eigenschappen niet tegen-
gesteldd zijn, probeert Aristofanes te weerleggen met een beroep op Socrates' legend-
arischee vrouw, maar eveneens zonder succes: 

Aristophane:: Il faut pourtant dire, Socrate, que dans votre Junon, les plis de la méchanceté paroissent 

avoirr de la consistance. 

1933 Vgl. Hammacher: 'Damit ist also der Ausdruck manipulierbar, und die Entsprechung verliert den Wert 
einess sicheren Anzeichens', 1971, p. 175. 

1944 [ l75/'76] [19 Kaps.18] Hemsterhuis schrijft dit naar aanleiding van een vraag van Diotima over het 
begripp ijdelheid (vanité). 

1955 Vgl. zijn opmerking later in hetzelfde geschrift: 'Lorsque nous jugeons des autres ... des circonstances 
inconnuess nous induisent en erreur, mais dans nous-mêmes toute relation est connue.' (M II: 136) 

1966 Alkamenes was beeldhouwer en bronsgieter, tijdgenoot en mogelijk leerling van Fidias. Hij maakte het 
beroemdee beeld Afrodite in de tuinen (zie Pausanias I 19,2; Plinius 36,16), en een beeld van Juno (zie 
Pausaniass 115). 
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Socrate:: Je suis charme, Aristophane, que ma Xantippe devienne méchante lorsqu'elle vous voit; mais 

avecc moi, lorsqu'elle quitte ces plis, je ne veux pas vous dire combien elle est aimable. (M II : 93) 

Xantippee verschijnt in Socrates' aanwezigheid als een uiterst beminnelijke vrouw die 
voorr de ogen van Aristofanes echter onzichtbaar blijft . Zijn aanwezigheid roept juist 
'haar'' slechtheid op, die echter onmiddellijk weer verdwijnt zodra hij uit de buurt is. 
Ui tt deze redenering volgt dat iemands slechte eigenschap niet permanent zichtbaar is, 
maarr alleen tijdelijk en afhankelijk van bepaalde omstandigheden tevoorschijn komt. 

Socratess laat Aristofanes' opmerking over zijn vrouw overigens voor wat zij waard 
iss en vraagt aan Mnesarchos hoe hij aan een lichaam in rust kan zien hoe het zich zal 
gedragenn in beweging. Kan hij bijvoorbeeld bij een slapende leeuw — 'alors Ie plus 
paresseuxx des animaux en apparence' - de kracht en onstuimigheid laten zien die hij 
tentoonspreidtt als hij actiefis. Mnesarchos moet toegeven dat hij daartoe niet in staat 
is.. Dit wil echter niet zeggen dat hij geen mensen kan weergeven met zijn kunst.197 

Socratess stapt daarom over naar een onderwerp in de kunst, namelijk de figuur van 
Eros.. Deze wordt door de dichters vaak afgeschilderd als meest afschrikwekkende, 
meestt wrede en meest bedrieglijke van alle goden, aldus Socrates. Kan Mnesarchos 
mett zijn kunst Eros zowel als kind uitbeelden als met die eigenschappen? Zeker, ant-
woordtt Mnesarchos, en hij legt vervolgens uit hoe. Om Eros afschrikwekkend te maken 
zouu hij diens voeten op de bliksem van Zeus zetten. Om hem als bedrieger uit te beel-
den,, zou hij hem een wapen van de oorlogsgod of de lier van Apollo laten stelen, en 
omm hem wreed te tonen, zou hij hem iets aan stukken laten scheuren. Socrates com-
plimenteertt hem met deze suggesties, maar moet tevens vaststellen dat Eros tijdens het 
stelenn niet wreed lijkt , en dat hij met zijn voeten op Zeus' bliksem geen bedrieger lijkt . 
Hieruitt trekt hij de conclusie dat Eros dus alleen met behulp van een of andere han-
delingg op een bepaalde manier uitgebeeld kan worden. En dit geldt ook voor het uit-
beeldenn van de mens als zodanig. Van een verstandelijk, moreel en actief wezen kan 
alleenn een feitelijke handeling zichtbaar worden.1W Met andere woorden, Eros kan 
alleenn als wreed getoond worden wanneer hij wreed handelt. 

Wordenn passies zoals neerslachtigheid, woede, valsheid, gierigheid of afgunst dan 
niett zichtbaar in het uiterlijk?199 Socrates antwoordt op deze vraag van Mnesarchos dat 
eenn passie als zodanig niet zichtbaar wordt, wanneer deze zich uit in de zichtbare delen 
vann het lichaam. Bij triestheid, neerslachtigheid en hoop ziet men bijvoorbeeld alleen 
dee modificaties van de zichtbare lichaamsdelen. Bij woede, angst of verlangen treden 
vergelijkbaree veranderingen op, die een bepaald effect naar buiten toe willen veroor-
zaken.2000 Kortom de passies drukken zich, aldus Socrates, in de gelaatsuitdrukking en 
dee lichaamshoudingen van de mens uit, maar ze kunnen niet uitgedrukt worden wan-
neerr de mens hen wil verbergen. 

1977 'que les hommes ne sont pas ce que je ne puis exprimer par mon art.' (M II : 93). 

1988 'Il paroït done que rien n'est visible dans un être intelligent, moral et actif, que ce qui constitue une 

actionn réelle et présente.' (M II : 94). 

1999 Tabattement, la colère, la fausseté, 1'avarice, 1'envie... (M II : p. 94). 

2000 'la tristesse, 1'abattement et 1'espoir, lorsqu'elle change simplement les modifications des parties visibles 

duu corps; 1'autre, lorsqu'elle fait ce changement pour qu'il en résulte un effet au dehors, comme dans 

laa colère, la crainte ou Ie désir.' (M II : p. 94). 
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Hett voorafgaande laat zien dat de uitdrukking van het innerlijk in het uiterlijk van de 
menss naarmate hij volwassen werd tot een probleem is geworden. Het lichaam ver-
toontt weliswaar tekens van innerlijke verschijnselen, maar hun interpretatie is niet lan-
gerr vanzelfsprekend. Alleen bij het pasgeboren kind vallen innerlijk en uiterlijk door 
hett ontbreken van het verstand, of liever: het nog niet ontwikkeld zijn daarvan, met 
elkaarr samen. De (volwassen) mens is echter in staat om zijn ware gevoelens te ver-
bergen,, wat betekent dat teken en betekende niet meer met elkaar samenvallen. Geen 
enkelee kunst is dan ook in staat om deze innerlijke staat naar waarheid uit te drukken. 
Bovendienn kan slechts één passie tegelijkertijd zichtbaar worden, en alleen dan wan-
neerr er een specifieke, betekenende omstandigheid is.201 Ook de trekken of plooien in 
iemandss gezicht of houding zeggen op zichzelf niets over het karakter van die persoon. 
Dee passies zelf worden niet zichtbaar, maar alleen hun effecten. 

Inn de volgende paragrafen wil ik deze ideeën nader onderzoeken met behulp van 
dee Lettre sur I'homme. Ik zal daarbij nader ingaan op de vraag waarom de tekens van de 
passiess niet langer geschikt worden geacht voor de beeldhouwkunst. 

• • 

Inn het eerste deel zagen we op welke specifieke manier Hemsterhuis het ontstaan van 
dee idee uit de onmiddellijke verbintenis tussen de ziel en haar object van waarneming 
inn de Lettre sur I'homme had beschreven en hoe zijn opvatting daarover afweek van die 
vann Condillac en Diderot. In diezelfde passages komt ook het begrip teken ter sprake. 
Volgenss Hemsterhuis is het denkbeeld (idéé) dat tussen de mens en het object ontstaat 
namelijkk tegelijk het teken daarvan. Tekens zijn duidelijk onderscheiden symbolen 
(symboless distincts) die aan die ideeën beantwoorden. Als een bepaald denkbeeld gege
venn is, zal ook het teken verschijnen, en als het teken gegeven is, dan verschijnt het 
ideee dat daaraan beantwoordt. (M I: 83) Het teken valt in dit geval samen met het 
object. . 

Omm te kunnen denken of vooruit te kunnen kijken heeft de mens echter ook tekens 
nodigg die niet met de objecten zelf samenvallen, maar die daar wel aan beantwoorden 
enn waarover hij bovendien volledig de baas is (M I: 84). Door tekens naast elkaar te 
stellenn kan de mens verschillende objecten naast elkaar laten bestaan en vergelijken. 
Dee rede, dat wil zeggen het intuïtieve of contemplatieve vermogen, stelt de mens in 
staatt om ware gewaarwordingen te hebben van objecten die actueel in zijn nabijheid 
zijn.. Wanneer deze afwezig zijn kan hij ze door middel van modificaties van zijn orga
nenn oproepen. De rede heeft met andere woorden het vermogen zich ideeën door 
middell van tekens te herinneren. Naarmate men meer ideeën in dezelfde tijd aan het 
intuïtievee vermogen kan aanbieden en onderwerpen, zal de intelligentie des te groter 
zijn.. De meest volmaakte intelligentie is dan ook in staat om verscheidene ideeën tot 
bijnaa absolute coëxistentie te brengen, - ziehier Hemsterhuis' esthetische formule in 

2011 Vgl. zijn opmerking over de Laocoön in de Lettre sur la sculpture: 'figurez-vous dans Ie groupe de Laocoön 
quelquee membre ou quelque physionomie qui appartiendroit a 1'allégresse.' (M I: 31) 
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absolutee zin. Zo'n intelligentie noemt hij het genie, omdat deze in staat is grootse en 
verr van elkaar verwijderde waarheden te koppelen.202 

Tussenn het concrete object (als teken) en het teken van de herinnering bestaat ech-
terr wel een verschil in helderheid. Wanneer we in de werkelijkheid iets waarnemen 
krijgenn we een helder en niet verward denkbeeld van het object (sans confusion). Het 
denkbeeldd dat het wilsvermogen (velléité) door middel van het teken oproept, is ook 
goedd begrensd en zonder enige verwarring maar minder helder. Een van Hemsterhuis 
fysiologischee verklaringen hiervoor is dat de bewegingen van de uiterste vezels van het 
desbetreffendee orgaan, veroorzaakt door de toevallige toestand van het lichaam, veel 
sterkerr zijn dan die men door middel van tekens teweegbrengt.203 Met andere woor-
den,, het teken dat in oorsprong afkomstig was van een concreet object en door de 
menss herinnerd kan worden, is weliswaar minder duidelijk en helder maar het is wel 
nett zo bepaald en begrensd en dus net zo waar. Doordat de mens in tegenstelling tot 
hett dier de beschikking heeft over deze arbitraire tekens en die naar wens kan oproe-
pen,, is hij in staat om meerdere ideeën met elkaar te vergelijken.204 (M I: 90-91) 

Naa zijn analyse van de intelligentie gaat Hemsterhuis uitvoerig in op het al eerder 
terr sprake gekomen zogenoemde morele gevoel, dat hij net als de andere zintuigen 
eenn eigen orgaan toewijst. Dit gedeelte is van groot belang om zijn opvattingen over 
dee passies te begrijpen, omdat hij het nu pas over de overdracht van ideeën tussen men-
senn (communiquer les idees) gaat hebben. Mensen met alleen verstand zoals hij hen 
tott nu geanalyseerd heeft, zijn hiertoe niet in staat.205 Een menselijke gemeenschap kan 
namelijkk alleen ontstaan op grond van de individuele moraliteit. Anderzijds kan de 
morelee kant van de mens zich alleen maar binnen een gemeenschap ontwikkelen.206 

Dee communicatieve tekens, zoals hij het noemt, zijn bijvoorbeeld de natuurlijke 
bewegingenn (gestes), dat wil zeggen de meer of minder merkbare bewegingen van 
bepaaldee lichaamsdelen die altijd bepaalde ideeën of bepaalde wijzen van denken bege-

2022 'c'est du génie qu'il faut attendre les vérités grandes et éloignées...'. (M I: 88) In het vervolg hierop 

maaktt hij nog een onderscheid tussen de artificiële en werkelijke logica. De eerste is uitgevonden om 

dee vergissingen van de mensen te beteugelen (want niet iedereen is een genie), om een zwakke licht-

straall  in de chaos van de stupiditeit te werpen. Maar deze logica komt na (postérieure) het intuïtieve 

vermogenn dat 'est la seule Logique veritable.' (M I: 89) 

2033 'les mouvements des demiers fibres de 1'organe, occasionnés par 1'état accidentel du corps, sont beau-

coupp plus fort que ceux qu'on imprime par Ie moyen des signes.' (M I: 90) 

2044 Dit verklaart onder meer dat het dier, dat volgens Hemsterhuis ook over een intelligent vermogen 

beschiktt en een ziel (een opvatting die breekt met Descartes' machinale dier), veel beslister en duide-

lijkerr is in zijn handelingen dan de meeste mensen, omdat het vooral reageert op de directe aanwezig-

heidd van objecten om hem heen. Het dier heeft dan ook niet de beschikking over willekeurige tekens 

zoalss de mens en mist dus het vermogen om naar verkiezing (a volonté) ideeën van objecten op te roe-

pen.. Het ontbreekt hem niet aan intelligentie, maar aan het vermogen tot bewuste herinnering wan-

neerr het object afwezig is. Het dier heeft wel herinnering, maar alleen wanneer het direct geconfron-

teerdd wordt met het object zelf. Wanneer het bijvoorbeeld door iemand in het verleden geslagen is, 

herinnertt het dier zich bij een hernieuwde ontmoeting onmiddellijk dat hij door hem geslagen was. 

Di tt soort ideeën die aan degene die sloeg gekoppeld zijn noemt Hemsterhuis 'accessoires'. (M I: 90-

91) ) 

2055 Vgl: 'L'ceil est fait pour la face visible; il faut done qu'il y ait de la lumière: Ie coeur est fait pour la face 

morale,, il faut done qu'il y ait des signes commumcatifs.' (M 1: 116) 

2066 Vgl. Hammacher, 1971, p. 179-180, die aan de hand van de Reflexions sur la république laat zien dat 
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leiden.. Tussen ideeën en verschillende lichaamsdelen bestaat een bepaalde analogie. 
Dezee gestes of spierbewegingen zijn natuurlijk en niet afkomstig van opvoeding of 
nabootsing.. Het lichaam volgt de impulsen van het denken nauwgezet. De ziel maakt 
bijj  de voortbrenging hiervan net zoals bij de tekens van herinnering of de willekeuri-
gee tekens, gebruik van de beweging van de buitenste vezels van de hersens. (M I: 117) 
Doorr middel van hen roept zij ideeën op en laat ze naast elkaar bestaan ten einde ze 
tee kunnen vergelijken en te beschouwen. Zodra zij deze ideeën wil uitdrukken — 
Hemsterhuiss gebruikt hier hetzelfde schema als in de Lettre sur la sculpture waar hij de 
veruiterlijkingg van het artistieke denkbeeld besprak - zet de ziel deze vezels in een naar 
buitenn toe gerichte beweging, die zich op haar beurt uit aan die delen van het zenuw-
stelsell  die aan deze vezels beantwoorden: 

ett alors sont produits, sous la forme de geste ou parole, des mouvements et des sons qui sont uruque-

mentt analogues aux idees dont ils tirent leur origine. (MI : 118) 

Dee ideeën worden dus rechtstreeks in bewegingen en geluiden omgezet en geprodu-
ceerdd in de vorm van respectievelijk gebaren en woorden. Wanneer deze bewegin-
genn bij een ander mens gelijksoortige en gelijktijdige bewegingen teweegbrengen, dan 
roepenn zij vrijwel dezelfde ideeën bij hem op: 

parr conséquent il faut qu'un son, une parole, ou un geste quelconque produise nécessairement, a-peu-

prèss la même idéé dans les ames de tous les individu de la même espèce...'. (M I: 118) 

Dezee gedachtegang lag ook ten grondslag aan Hemsterhuis' ideeën in de Simon en al 
eerderr in de Lettre sur la sculpture waar hij van de voorstelling van een kunstwerk eiste 
datt het analoog of conform het idee moest zijn dat wij zelf van een onderwerp bedacht 
zoudenn hebben. De relatie tussen receptie en productie van een kunstwerk moest 
immers,, zoals we zagen, analoog zijn. 

Alss gevolg van deze veronderstelling van een analogie kan hij het bestaan van een 
natuurlijkee en oorspronkelijke taal aantonen, die zowel uit gebaren als uit woorden 
bestaat.. Anders gezegd, een taal waarin woorden tegelijkertijd de effecten en de nood-
zakelijkee tekens van de ideeën zijn. Het probleem dat zich echter voordoet, is dat hij 
hett bestaan van een natuurlijke taal met ervaringsgegevens zou moeten kunnen bewij-
zen.. Door de opvoeding en de zo kunstmatig samengestelde samenleving is de mens 
volgenss hem echter zo aan de natuurlijke staat ontgroeid dat dit feitelijk onmogelijk is 
geworden.. Toch geeft hij wel een aantal voorbeelden van lichaamsuitdrukkingen waar-
uitt het bestaan van een natuurlijke taal nog zou blijken. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bijj  het gapen. Als men in de buurt is van iemand die gaapt, gaat men zelf ook gapen, 

Hemsterhuiss de staat die uit de morele gemeenschap ontstaat, als gewetenloos omschreef. Het morele 
wezenn van de mens kan zich pas in de samenleving voltrekken. Deze ontwikkelt zich vervolgens als 
'unn animal robuste et isolé, et dont Ie droit encore sur tout ce qui n'est pas lui, n'a d'autres bornes que 
celless de ses désirs et de sa puissance.' De samenleving onderscheidt zich wezenlijk van dat wat haar 
geheell  uitmaakt, de individuele mensen. De samenleving is dus het product van de mens zelf, die zich 
alss individu daarvan ook weer onderscheidt. Doordat de samenleving geen moreel orgaan heeft, is er 
nietss dat zijn driften kan beteugelen. Hammacher benadrukt dat Hemsterhuis door zijn genetische bena-
deringg het wezen van de staat beter dan Rousseau analyseerde: 'So tritt namlich im Verlaufe dieser 
genetischenn Betrachtung des Staates die mögliche Gefahrdung des Menschen in ihm viel begründeter 
herauss als bei Rousseau, ebenso wie die gesellschaftlichen Erscheinungen als ganz neuer Bereich sicht-
barr werden, die nichts mit natürlichen Verhaltnissen zu run haben.' 
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ookk als men geblinddoekt is. Wanneer een dier gaapt, kan hetzelfde gebeuren. Wanneer 
wijj  iemand van schrik verstijfd zien, trekken wij vaak dezelfde grimas als hij, ook al 
raaktt het ons niet. En wanneer we bijvoorbeeld naar muziek luisteren beweegt het 
lichaamm op de maat mee, ook al denken we aan iets anders, et cetera, et cetera. (M I: 
120-121).. Het laatste voorbeeld betreft de relatie tussen het denken en het onwille-
keurigg spreken. Zelfs het denken aan de meest abstracte dingen gaat altijd met een 
meerr of minder zwakke beweging in het spraak- en het gehoororgaan gepaard. Op 
diee momenten kan men het begin of het einde van een gearticuleerde klank horen, 
eenn duister gezegde, of een bedacht maar nog vormloos woord. Dit verschijnsel bewijst 
bovendienn dat de ziel gebruik maakt van de beweging van de vezels, want hoewel de 
ziell  op die momenten niet de intentie heeft om denkbeelden uit te drukken, plant de 
oorspronkelijkee beweging zich toch genoeg in de buitenste vezels voort om er iets van 
tee merken. (M I: 121) 

Naa deze voorbeelden komt hij aan bij de volgende conclusies: 
1.. De mens beschikt over organen (het oog plus het licht et cetera) waarvan de bui-
tenstee in beweging gebrachte delen de ideeën van de dingen buiten ons represente-
ren.. 2. De ziel kan deze bewegingen reproduceren en ideeën oproepen. 3. De ziel is 
inn staat om deze bewegingen van de vezels tot in de extremiteiten van het lichaam te 
brengenn en ook in het spraakorgaan. Hieruit komen respectievelijk de gebaren en de 
gearticuleerdee klanken voort. 4. Dit betekent dat dergelijke gearticuleerde klanken 
noodzakelijkk het gevolg zijn van die ideeën. 5. Dit betekent bovendien dat dergelijke 
woordenn die ideeën uitdrukken. 6. De beweging in het ene individu wordt op ana-
logee wijze overgenomen door een ander individu. Een gearticuleerde klank blijf t dus 
hetzelfdee in een ander individu. 7. Hetzelfde woord of dezelfde gearticuleerde klank 
druktt in alle individuen van dezelfde soort vrijwel hetzelfde idee uit. 8. Dit betekent 
datt de oorspronkelijke taal één en noodzakelijk was. 9. De mens heeft van nature com-
municatievee tekens of een bepaalde taal; niet een taal waarvan de woorden bijvoor-
beeldd het geluid nabootsen van de dingen waarnaar verwezen wordt, maar één waar-
vann de woorden de noodzakelijke gevolgen zijn van de beweging die aan het spraakor-
gaann opgelegd wordt door de oorspronkelijke en eerste beweging die diende om de 
denkbeeldenn te representeren. 

Dee oorspronkelijke taal komt voort uit de directe relatie tussen de mens en de wereld 
vann het object. De natuurlijke taal bootst niet iets na, maar is de directe uitwerking van 
hett ontvangen idee op het spraakorgaan. Het verbaast dan ook niet dat Hemsterhuis 
vervolgenss de retorische vraag stelt wat dan wel die eerste, oorspronkelijke en nood-
zakelijkee taal geweest is. Die vraag kunnen we alleen aan de wilden stellen, zo die nog 
bestaann (a des sauvages, s'il y en a). Het werk van zo veel eeuwen heeft de natuur zo 
inn kunst verpakt dat zij zelden meer door haar verpakking heen breekt. En zelfs als dat 
hett geval is, dan zien we haar niet in de oorspronkelijke zuiverheid, omdat de sporen 
vann haar verpakking altijd zichtbaar blijven.207 

2077 'Ie travail de tant de sièctes a telkment enveloppé la nature dans 1'art, que rarement elle perce a travers; 

ett lorsqu'elle perce, elle est toujours encore imbibée, plus ou moins, de la teinture de son enveloppe.' 

(MM I: 122) 
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Ookk al is de natuurlijke taal in feite niet meer vast te stellen,208 toch kunnen wij haar 
bestaann niet ontkennen. Integendeel, haar bestaan is noodzakelijk. Denkbeelden druk-
kenn zich altijd uit in spraak of in gebaar, zoals we eerder al zagen in zijn analyse van 
Diderot.. Bij deze altijd heftig gesticulerende Fransman uitte zich de energie van zijn 
denkbeeldenn niet volledig in het spraakorgaan, maar verspreidde zij zich ook in ande-
ree delen van het lichaam in de vorm van gebaren. Omdat de gebaren immers niet op 
papierr verschenen vertoonden zijn geschreven teksten in sommige gevallen hiaten. 
Hemsterhuis'' enthousiasme over Diderots positieve reactie op zijn analyse, die onder 
meerr leidde tot een opmerkelijke rust in diens altijd onrustige lichaam, komt dus ook 
voortt uit de indirecte acceptatie van zijn tekenleer.209 Dit is vooral van belang wan-
neerr men beseft dat Diderot, zoals we eerder zagen, juist op deze ideeën heftige kri-
tiekk had geuit.210 We zullen verderop nog zien dat Diderots rust verbonden is, of lie-
verr het directe gevolg is van Hemsterhuis' ideeën over de zo veel mogelijk passieloze 
beeldhouwkunst. . 

Volgenss Hemsterhuis behoren de communicatieve tekens als taal en gebaren tot het 
terreinn van de morele wereld. Door zijn communicatie met gelijksoortige wezens kan 
dee mens bovendien leed en genot ondervinden. De mens vergelijkt namelijk zijn eigen 
toestandd met die van anderen en dat doet het idee van het fysieke en moreel goede 
ontstaan,, net als het idee van het meervoudige en van opeenvolging de ideeën van 
ruimtee en tijd laat ontstaan. Zoals in het zichtbare universum het idee van grootte 
noodzakeüjkk het idee van de oneindigheid voortbrengt, is het idee van het goede de 
bronn voor het idee van het beste. Het idee van het grootste dat uit het idee van groot-
tee voortkomt is niet alleen mogelijk en denkbeeldig, maar ook noodzakelijk, want als 
groottee gegeven is dan is het werkelijke bestaan van het grootste of het oneindige nood-
zakelijk.. Hetzelfde geldt voor het idee van het goede waaruit het idee van het betere 
off  het beste noodzakelijk voortvloeit. (M I: 123) 

Inn het laatste gedeelte van de Lettre sur l'homme, dat onder meer ingaat op de men-
selijkee kennis in haar geheel, komt Hemsterhuis nogmaals terug op zijn tekenleer. Het 
vermogenn om zijn ideeën aan gelijksoortige wezens over te dragen is eigen aan de 
mens,, maar de woorden zijn niet langer de uitdrukking van de pure uitwerkingen van 
dee eerste ideeën van de objecten. (M I: 152) Aanvankelijk - Hemsterhuis legt nu meer 
dee nadruk op de historische oorzaak - bestond er geen groot onderscheid tussen de orga-
nenn bij de verschillende volkeren, maar later ontwikkelde zich een verschil in dialect. 
Dee taal werd anders gecultiveerd, en de woorden bij ver van elkaar levende volkeren 

2088 Hij noemt later de verheven muziek - een 'rissu des mots' - als voorbeeld van een bijna oorspronke-
lijkee taal. 

2099 Uit de voorbeelden die Hemsterhuis eerder gaf blijkt dat de mimespeler zo duidelijk kan zijn als de 
tekstt zelf. Wanneer bij het schrijven van een tekst de daarmee gepaard gaande gestes niet in tekst wor-
denn omgezet leidt dit zoals bij Diderot tot hiaten in de tekst. 

2100 Hemsterhuis staat wat betreft de aandacht voor de oorsprong van de taal in de lijn van Locke en Condillac 
enn Rousseau, bij wie het ook niet zo zeer ging om de geschiedenis van de taal maar om het vinden van 
dee oorsprong teneinde duidelijkheid te krijgen over de huidige staat van de mens. Vgl. Aarsleff, p. 160 
e.v.. Hemsterhuis verschilt echter wel van hen door de aard van de tekens die de mens gebruikt af te 
latenn hangen van de tijdgeest. Bovendien wijkt de epistemologische basis van het idee bij Hemsterhuis 
sterkk af van Condillac, zoals we in deel I zagen. 
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werdenn als vanzelf representatieve tekens (signes représentatifs). Dat wil zeggen voor 
hett ene volk waren ze natuurlijk maar voor het andere volk niet. Deze ontwikkeling 
maaktee de woorden zo ongelijk aan de oorspronkelijke tekens dat het onmogelijk werd 
omm elkaar te begrijpen. Men ging natuurlijke objecten gebruiken als hulpmiddel 
(interprète)) en als eerste schrift. De eerste grove nabootsing werd direct gevolgd door 
symbolischee figuren en uiteindelijk kwam men op het idee om de klanken voor te 
stellenn door lijnen (traits), die waren afgeleid van de ongelijkheid van de snaren en de 
halzenn van de grove muziekinstrumenten 'afin de faire reproduire ces sons a 1'organe 
dee la voix du lecteur.' {M I: 152) Het eerste schrift was dus de nabootsing van de objec-
ten,, terwijl in het tweede schrift tekens het object vertegenwoordigen. Het derde 
schrift,, ten slotte, was de representatie van het teken dat aan het idee van het object 
gekoppeldd was. (nabootsing, symbool, woorden) De orale cultuur werd dus met ande-
ree woorden omgezet in een schriftcultuur.211 

Hett eerste idee is waarschijnlijk het denkbeeld van de maat dat al voor de geboor-
tee ontstaat uit de gewaarwording van de opeenvolgende golven van het bloed in de 
nabijheidd van het oor. Deze gedachte is nieuw in de empirische literatuur en August 
Schlegell  omschreef haar dan ook als scherpzinnig.212 Het oorspronkelijke woord in zijn 
kwaliteitt van klank werd tot een voertuig van ideeën. Aan dit idee koppelde men ver-
volgenss het idee van de maat. Deze samenstelling bracht op haar beurt het denkbeeld 
vann harmonie voort. Behalve met klank gebeurde dit ten slotte ook met gebaren en 
datt had het pathetische tot gevolg. De vocale muziek, de versificatie, een deel van de 
retoricaa en de dans hebben hier, aldus Hemsterhuis, hun ontstaan aan te danken. (M 
I:: 153) 

Dee verbinding door het verstand van deze op zichzelf heterogene ideeën gaat, zo 
vervolgtt hij zijn analyse, heel ver in de tijd terug en bestond veel eerder dan wat men 
nuu wetenschap noemt. Deze vermenging van ideeën verleende de mens reeds vroeg 
inn zijn geschiedenis een vage kennis (connoissance sourde) van schoonheid en van een 
groff  soort verhevene, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de stijl van de eerste producten van 
dee mens en uit de beelden van Daidalos die ondanks hun grofheid al iets goddelijks 
hebben.. (M I: 154) De beeldhouwkunst representeert en vooronderstelt voor 
Hemsterhuiss dus al een vroege vorm van schoonheid en van het verhevene, waarin 
hett goddelijke reeds aanwezig is. 

Dee wetenschap of de menselijke kennis bestaat uit ideeën die door middel van de 
zintuigenn verworven zijn en uit de denkbeelden van de betrekkingen tussen ideeën. 
Dee eerste denkbeelden staan voor geïsoleerde objecten, de tweede voor het aantal van 
dee eerste objecten die het intuïtieve vermogen tegelijkertijd kan omvatten. In het alge-
meenn bestaat wetenschap zowel uit verworven ideeën als uit reflexieve ideeën. Kennis 
vann alle objecten maakt de mens nog niet wetend (savant), — een verwijt dat hij Buffon 

2111 Zie ook noot 70. 

2122 'Hemsterhuys meynt: die Vorstellung vom Zeitmasse sey vielleicht die erste von allen unsern 

Vorstellungen,, und gehe sogar der Geburt voran; denn es scheine, daB wir sie einzig den auf einander 

folgendenfolgenden Wallungen des Bluts in der Nachbarschaft des Ohres verdanken - Mi t der Beziehung auf das 

organischee in dieser scharfsinnigen Bemerkung hat es allerdings seine Richtigkeit.' (Schlegel, p. 243) 
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somss maakte met betrekking tot diens zeer omvangrijke natuurlijke historie.213 Alleen 
wanneerr de mens de ideeën van alle betrekkingen zou hebben, zou hij God in kennis 
evenarenn en zou zijn wetenschap volmaakt zijn. Dit streven naar totale kennis wordt 
echterr door de tijdgeest (esprit general) in een bepaalde periode beperkingen opge-
legd.. Dit blijkt vooral uit zijn vergelijking van verschillende tijdperken. De wijze waar-
opp hij dat doet geeft aan zijn 'historische' tekenleer overigens een duidelijk eigen 
gezicht,, want een historisering van de kennissystemen komt bij Condillac en Diderot 
bijvoorbeeldd niet op deze manier voor. 

Dee natuur zelf is de bron van de oorspronkelijke ideeën, maar de mens legt ver-
bandenn (rapports) tussen deze ideeën. Door ideeën op elkaar te betrekken ontwikkelt 
hijj  zoals we eerder zagen de ideeën van schoonheid, harmonie et cetera. Hieruit blijkt 
overigenss nogmaals dat de natuur in zichzelf geen schoonheid bezit, maar alleen de 
productenn van de mens die met zijn rede of intuïtief vermogen de ideeën op elkaar 
betrekt,2144 en bovendien dat in de vroegste tijden al een rudimentaire vorm van schoon-
heidd ontstond. 

Err heeft dus volgens Hemsterhuis een oorspronkelijke taal bestaan. De woorden -
enn dat geldt ook voor de meeste gebaren - zijn echter niet meer het onmiddellijke 
effectt van de ideeën die zij in oorsprong representeerden. Dit maakt hun status wan-
kel.. Gebaren als uitdrukkingen van innerlijke gevoelens of passies zijn dus moeilijk te 
vertrouwen,, omdat zij daar geen onmiddellijke uitdrukking meer van hoeven te zijn. 
Inn dit licht gezien wordt dan ook duidelijker waarom de beeldhouwkunst zich zo veel 
mogelijkk afzijdig dient te houden van deze taal, die zoals we eerder zagen, wat betreft 
dee beeldende kunsten vooral hoort bij de schilderkunst. De beeldhouwkunst dient zich 
tee reinigen van de onzekere tekens van de passies. Zij moet in haar representaties, zoals 
wee eerder ook al zagen, de directe gewaarwording van de natuurlijke objecten nast-
revenn en tegelijkertijd deze overstijgen door middel van een morele contour. De beeld-
houwkunstt moet met andere woorden haar eigen taal vinden. We zullen nog zien hoe 
belangrijkk dit is geweest voor het ontstaan van de moderne notie van beeldende kunst, 
zoalss die zich in de negentiende eeuw zou gaan ontwikkelen. 

• • 

Hemsterhuis'' semiotiek vormt de achtergrond voor de stelling in de Simon dat het 
lichaamm zowel de locatie was van het natuurlijke teken als (ook die) van het bedrog. 
Alleenn de nog onbezoedelde of natuurlijke mens spreekt woorden die een directe uit
drukkingg zijn van zijn innerlijk. Dan is het uiterlijk een betrouwbare afdruk van de 
werkelijkee innerlijke gesteldheid. In de kunstmatige maatschappij is deze relatie onbe
trouwbaarr geworden. De moderne mens kan liegen en zijn ware gevoelens onder
drukken.. Zowel de wetenschap als de kunst stuiten daardoor bij de mens op onover
brugbaree barrières. Met andere woorden: zijn innerlijk is niet meer direct toeganke
lijkk voor de rede en daardoor ook niet meer representeerbaar, want zowel de weten
schapp als de kunst werken met dezelfde kennis. 

2133 Vgl. [05-12-83] [Bd.6]. Zie ook deel III. 
2144 Vandaar dat hij in de Lettre sur la sculpture het bij de Grieken heeft over de reeds mooi ontwikkelde ade-

tenlichamen,, waar de Grieken hun idee van het ideale schone op baseerden. 
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Behalvee dat Hemsterhuis in tegenstelling tot verschillende tijdgenoten de tekens 
historiseert,, gebruikt hij zijn tekenleer ook als basis voor een analyse van de kunsten. 
Di tt blijkt duidelijk uit zijn aandacht voor de sculptuur die gereinigd moest worden 
vann talige tekens of gesticulaties. De waarheid van de mens en die van de beeld-
houwkunstt komen het fraaist tot uitdrukking in zijn al vaker besproken analyse van 
Diderot.. Deze bevestigde Hemsterhuis' tekenleer immers zowel in woord als in gebaar. 
Dee eerst nog breed gebarende — en zodoende 'schilderkunstige' — Franse philosophe 

werdd door Hemsterhuis als het ware in een nieuwe, eenvoudige en rustige sculptura-
lee vorm gegoten, waarin innerlijk en uiterlijk met elkaar samenvielen. Dit laatste was 
ookk het geval bij het door Mnesarchos' vervaardigde kind. Dit was in de woorden van 
Socratess immers het enige onderwerp in de beeldhouwkunst waarin het uiterlijk en 
innerlijkk nog duidelijk met elkaar communiceren. Het lichaam fungeert daarin nog als 
eenn natuurlijk teken van het innerlijk. Dit verklaart overigens ook waarom Hemsterhuis 
dee werken van de beeldhouwer van kinderen bij uitstek verzamelde, Francois 
Duquesnoyy (1597-1643), en hen later schonk aan Diotima die in Munster een privé-
museumm begon.215 Een sculptuur van het onbedorven kind is het meest basale kunst-
werkk met een menselijke figuur, net zoals de vazen in zijn esthetische experiment fun-
geerdenn als de meest basale vormen van schoonheid in de kunst. 

3.. Fysionomie en passies 
Behalvee aan de onbetrouwbaarheid van de uitdrukking van passies, besteedde 
Hemsterhuiss in de Simon ook aandacht aan de fysionomie. Hij deed dat in verband 
mett de figuur van Xantippe. Hierbij ging het om de vraag of er in iemands uiterlijk 
geenn sporen van zijn (slechte) karakter zichtbaar bleven. Om dit aspect uit te werken 
moetenn we ons richten op de context waarin de Simon tot stand is gekomen, omdat 
diee achtergrond de meeste auteurs tot nu toe is ontgaan. 

Eenn van Hemsterhuis' - vele — vriendinnen, Madame Marie-Elisabeth de la Fite, 
diee onder meer redacteur was van het in Den Haag uitgegeven tijdschrift Bibliothèque 

desdes Sciences et Beaux-Arts (1754-1780), was in dezelfde jaren dat Hemsterhuis aan de 
SimonSimon werkte bezig het complete werk van de Zwitserse theoloog en fysionoom Lavater 

2155 Zie onder andere [02-01-86] [Bd.9]: 'Francois Quesnoy, dont Vous possedez deux morceaux uniques, 

1'unn Ie groupe des deux enfants (qu'on imite actuellement en France en porcelaine biscuit) & 1'autre Ie 

bas-relieff  des trois enfants a été 1'un des plus grands Sculpteurs des Siecles modernes & lorsqu'il traite 

dess enfants, il n'y a aucun des Anciens qui Ie surpassent ni aucun des modernes qui 1'egalent. c'est Ie 

jugementt meme de tous ses rivaux. Si Vous mettez Vos deux pieces a coté du Corialan, te morceau Ie 

pluss achevé peut-etre qui existe de main moderne, Vous verrez briller dans les Quesnoy un genre de 

beautéé different, mais dont 1'eclat n'est pas ofïusqué par la presence de Michel Ange: c'est Correggio 

devantt Raphael, je voudrois que nous pussions faire la meme experience avec tout ce que nous avons 

vuu dans ce genre a Dresde dans Ie Tresor & a Cassel dans Ie Musaeum. Pour moi je n'y ai rien vu qui 

soutiendroitt la meme epreuve. Son frerejean ou Jerome Quesnoy fut beaucoup au dessous de son fre-

ree pour 1'execution, mais Vous pouvez juger de la hardiesse de sa Poësie en Sculpture par Ie groupe sin-

gulierr que Vous possedez & par quelque gobelets qui se trouvent a Cassel, a Dresde, a Manheim, a Paris 

&&  a Rome ce qu'il y a de singulier dans Ie travail de eet Artiste, c'est sa maniere vraie &c. ce que Vous 

devezz remarquer dans Votre piece. On pretend que celui ei fut empoissonné par son frere & que 1'aut-

ree a subi a Rome les peines qui alors suivirent quelques heterodoxies extraordinaires en fait d'amour.' 
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inn het Frans te vertalen en uit te geven.216 Lavaters vierdelige Physiognomische Fragmente 

zurzur Bejorderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe (1775-78) was tot dan toe alleen 
inn het Duitse taalgebied bekend, maar zou door de Franse vertaling in heel Europa 
doordringenn en ongekend populair worden. Ook De la Fite's loftuitingen in haar tijd-
schriftt over haar 'héros', zoals Hemsterhuis hem ironisch noemde, droegen hiertoe 
bij.2177 Hoewel Hemsterhuis zelf nooit persoonlijk of schriftelijk contact heeft gehad 
mett Lavater, dreigde deze zoals hij met gevoel voor overdrijving aan Diotima schreef 
well  met briefcontact.218 Lavater kende en waardeerde Hemsterhuis' vignetten en had 
haarr verzocht om hem te vragen de vignetten voor de Franse editie te ontwerpen.219 

Hoewell  dit uiteindelijk niet gebeurd is, heeft Hemsterhuis De la Fite ondanks zijn 
afkeerr van Lavaters ideeën220 vanaf 1776 wel geholpen bij de totstandkoming van de 
Fransee uitgave door onder meer haar vertalingen en drukproeven te controleren.221 

2166 Zij voerden de redactie samen met haar man Jean-Daniel de la Fite (Holzapfel 1719 -Den Haag 1781), 

diee predikant was bij de Waalse gemeente in Den Haag. Haar meisjesnaam luidt Marie-Elisabeth Bouée 

(Hamburgg 1737 -London 1794). Zie Brummel p. 68 en Buynsters, 1984, p. 140 en 150. 

2177 [15-08-77] [34Kaps.l9] 

2188 [15-08-79] [HSD] TErrata ... me montra une lettre de Lavater qui me menace d'une lettre, dont j 'ai 

frémis.'' Errata is Hemsterhuis' bijnaam voor madame de la Fite. 

2199 [76-79] [81 Kaps.18] 'Avant dïner Errata [De la Fite] est venue chez moi la larme a 1'ceil de tendresse 

&&  une Lettre de Lavater a la main, en general cette lettre étoit incomprehensible pour toute tête mor-

telle,, mais en particulier j e n'ai que trop compris ce qui m'y regarde, il a vu entre autres des vignettes 

dee ma facon qui lui plaisent, & il veut que j ' en fasse pour toute la nouvelle edition qui se préparé ici 

dee ses divins ouvrages, parce qu'il veut dit—il tout y soit de main de maïtre. il me propose pour prix de 

mess travaux un exemplaire de ces merveilles. s'il savoit 1'emploi que je ferois de ses merveilles je m'assu-

ree qu'il ne me feroit pas cette proposition, j e plains la pauvre Errata de s'être engagée avec un fol a her, 

duquell  elle sera la dupe a la fin. j 'ai taché tout doucement a lui faire comprendre cette importante véri-

téé & j 'ai ajouté que tout ce que j e pourrois faire dans ceci seroit de prendre par souscription un exem-

plairee pour moi & une trentaine pour ma Diotime, si j 'ai trop dit Vous pourrez me corriger encore.' 

2200 [02-10-83] [Bd.6] 'Le 2 volume de 1'ouvrage de Lavater paroit. Pour les planches c'est effectivement 

admirable.. Pour le texte, en voici un trait. L'auteur qui n'a sur les abeilles que les lumières du temps 

d'Herodote,, desire qu'on fasse soigneusement le silhouette de la physionomie de la Reine des abeilles 

pourr le comparer avec les silhouettes des monarques male & femelles régnants, afin de déduire de cet-

tee comparaison le vrai caractéristique de la Majesté.' 

2211 [03-07-80] [HSD]; [13-07-80] [HSD] 'L'autre jour Errata [De la Fite] me fit appeler. elle me détaille 

1'étatt de ses affaires avec Lavater. assurément je plains cette pauvre femme, elle s'est la embarquée avec 

unn hornme qui soit par bêtise soit autrement lui causera des frais, des désagréments & des peines sous 

lesquelless elle succomberoit. je lui ai donné de bon conseils & peut-être encore a temps, pourtant Fobli-

gationn de traduire reste & a ce sujet elle me pria de la facon la plus pitoyable de revoir sa traduction ou 

ellee travaille au moins huit heures par jour a la sueur de son front, a cette proposition les cheveux se 

dressèrentt sur ma tête. j e ne lui ai rien promis, mais pourtant il faut être un peu Chretien dans ce mon-

de,, si je passé par la, c'est a dire si mon sort est de dépenser de 1'attention sur le livre le plus solidement 

foll  que j e connoisse, j e compte que j'aurai une absolution plénière de tous mes péchés passés presents 

&&  futurs.' VgJ. ook een bijna gelijkluidende brief aan Daphne (=Madame Perrenot): [14-07-80] [HdafD], 

waarinn hij ook onder meer uitroept: 'Ma Toute chère Daphne quel sera mon sort! de dépenser mon 

attentionn sur le livre Ie plus solidement fol que j e connoisse!' Hij hielp hij haar af van het zeer onguns-

tigee contract dat zij met Lavater gesloten had. [17-07-80] [HSD] 'Errata [De la Fite] vient de me quit-

terr m'ayant remerciée d'une lettre que j e lui ai écrite pour 1'envoyer a Lavater. j e me flatte qu'elle la 

délivreraa de mille désagréments ou cette pauvre femme s'étoit déja embarquée. j 'ai lu une partie de sa 

traductionn du livre de la Physiognomie que je trouve parfaitement bonne.' Vgl. [31-07-80] [HSD] 

waarinn hij beschrijft dat Errata drie keer per week langskomt, en geeft de volgende reden daarvoor: 'en 
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Lavater,, op zijn beurt evenmin wars van overdrijvingen, had een zeer lovend oordeel 

overr Hemsterhuis gegeven, door hem de grootste fysionoom ter wereld te noemen, 

tenminstee als we Hemsterhuis' eigen woorden aan Diotima mogen geloven: 

Lee Grand Lavater a parlé de moi en Suisse & d'une facon bien glorieuse. Il a dit que j'étois Ie seul hom-

mee sur la surface de la terre qui pourrois determiner toutes les lignes dans une physionomie qui déri-

ventt de toutes les sensations d'une Ame. Je Vous conjure Ma Diotime ne le croyez pas; sur mon hon-

neurr il a menti.222 

LavaterLavater was van mening dat de ware psyche van de mens afgeleid kon worden uit diens 
statischestatische lichamelijke kenmerken. Hij ging er vanuit dat God een overeenkomst tussen 
dee innerlijke staat van de mens en zijn gezicht had aangebracht zodat deze uiterlijke 
staatt de innerlijke zichtbaar maakte. Verschijning was met andere woorden realiteit, 
wantt in zijn ogen bestond er in de kosmische orde geen bedrog. Hij definieerde de 
fysiognomiee als 

diedie Fertigkeit durch das Auferliche eines Menschen sein Innres zu erkennen; das, was nicht unmittelbar in die 

Sinnee fallt, vermittelst irgend eines natürlichen Ausdrucks wahrzunehmen. In so fern ich von der 

Physiognomikk als einer Wissenschaft rede - begreif ich unter Physiognomie alle unmittelbaren Aufie-

rungenn des Menschen.221 

Hett meest waardige object van de fysionomie is de mens.224 Hij bestaat uit oppervlak-
tenn en inhoud, en is tevens een drie-eenheid van kracht, kennis en wil , die men in zijn 
geheell  moet beschouwen.225 Het doel van Lavaters boek is te bewijzen dat de mense-
lijk ee fysionomie een zichtbare uitdrukking is van innerlijke eigenschappen, die op zich-
zelff  onzichtbaar zijn. Voor hem staat vast dat elk individu anders is en dat dus Gods 
verscheidenheidd enorm groot is.226 Bovendien gaat hij er vanuit dat schoonheid en 
lelijkheidd van iemands uiterlijk voortkomen uit respectievelijk deugd en ondeugd. 
Dezee eigenschappen worden zichtbaar omdat zij zich door de continue herhaling uit-
drukkenn in vaste, herkenbare trekken in het gezicht. De weke en vaste delen werken 
opp elkaar in: 

dass Knochensystem ist immer Fundament der Physiognomik, man mag dasselbe bloB als bestimmend 'm 

Ansehungg der weichern Theile, oder als bestimmt durch die weichern Theile, oder als bestimmend und 

bestimmtbestimmt zugleich ansehen. Pragend oder gepragt - immer -fester, bestimmter, dauerhafter, merkbarer, pragend 

undd gepragt- immer Charakter des Festem, Dauerhaftem im Menschen."7 

partiee c'est la reconnoissance qui 1'amène, car effectivement je crois 1'avoir sauvée de plusieurs désa-

grémentss dont Vous n'avez pas d'idée. je tache de lui apprendre autant que j e puis ce que c'est que 

bontéé d'Ame. mais que j 'en vienne parfaitement a bout c'est ce dont Vous doutez aussi bien que moi. 

EUee me porta hier une Lettre de Lavater dont ma vanité auroit pu être contente si j'avois une autre opi-

nionn de l'homme que celle que j ' en ai, mais je crains qu'il ne change de gamme lorsqu'il aura lu ma 

lettree a 1'Errata au sujet de leurs affaires.' 

2222 [14-08-80] [HSD] 

2233 Lavater, 1,2. 

2244 Lavater, 1,5. 

2255 Lavater, 1,5. 

2266 Lavater, 1,7. 

2277 Lavater geciteerd naar Siegrist, Ch., 'Anhang' in: Johann Caspar Lavater, Physiogtwmische Fragmente zur 

BefördenmgBefördenmg der Menschenkennttris und Menschenliebe, Fine Auswaht, Stuttgart 1984, p. 382. 
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Hoewell  Lavaters theorie uitermate populair was en door bijvoorbeeld Wieland en 
Herderr aanvankelijk als een van de grootste bijdragen van de achttiende eeuw werd 
gezien,, rezen er ook grote twijfels over de centrale gedachten van zijn indrukwek-
kendee bouwwerk. De voornaamste kritiek — vooral bekend door Georg Christoph 
Lichtenbergss Über Physiognomik, wider die Physiognomen. Zu Beförderung der Menschenliebe 

undund Menschenkenntnis (1778)228 - betrof het verband dat Lavater legde tussen een mooi 
uiterlijkk en de oorzaak daarvan: de deugd, een opvatting die onder meer uit de vol-
gendee zinsnede blijkt: 'Je moralisch besser; desto schoner. Je moralisch schlimmer; desto 
haBlicher'.2299 Lavater liet overigens in het midden wat hij mooi of lelijk vond. Een 
lelij kk iemand met een deugdzaam karakter bijvoorbeeld was in zijn ogen toch mooi 
omdatt de onzichtbare sporen van schoonheid uiteindelijk overheersten. Hij illustreer-
dee deze gedachte niet alleen met voorbeelden van individuele personen, maar hij 
beschreeff  bijvoorbeeld ook de teloorgang van een mooi geslacht dat zich in het ver-
ledenn aan een immorele levensstijl was gaan overgeven en daardoor steeds lelijker was 
geworden.. Niet alleen de gezichten werden steeds lelijker, maar alle trekken van het 
lichaam.. Een geslacht kon in de loop van de tijd in plaats van slechter en lelijker, ech-
terr ook mooier en beter worden: 

Nehmenn wir noch dazu ... daft nicht nur das Angesicht, nicht nur die weichen Theile desselben, nicht 

nurr die festem, sondern dal? das ganze Knochensystem sammt seiner Befleischung - daft alles, alles -

Figurr und Gesichtsfarbe, und Stimme, und Gang, und Geruch - alles am Menschen, im Verhaltnis mit 

demm Angesichte - verekelt, verschlimmert, oder verschönert werden kann ... 

Datt de mensen weer mooier konden worden schreef hij toe aan het volmaakbaar-
heidbeginsell  (perfectibilité) van de mens, een beginsel dat Hemsterhuis overigens ook 
aannam.--

Lavaterr gebruikte voor de onthulling van de ware aard van de mens niet alleen sil-
houettenn maar ook gravures van schilderijen en tekeningen van meer of minder beken-
dee personen, waarin hij consciëntieus de verschillende merktekens in vooral het gezicht 
opspoorde.. Zij fungeerden als grafisch bewijs van de ware inborst van de mens, die 
zichh in vaste en statische, dat wil zeggen permanent geworden trekken had uitgedrukt. 

Juistt deze denkbeelden bestreed Hemsterhuis in de passage over Xantippe in de 
Simon.Simon. Volgens hem zeiden Lavaters interpretaties en theorie meer over Lavater zelf, 
dann dat zij een echte psychologische wetenschap vormden. In een brief uit 1775, het 
jaarr van de eerste druk van de Physiognomische Fragmented blijk t dit al. Hemsterhuis 
reageertt hierin op deze uitgave die hij van Diotima te leen had gekregen. Hij noemt 
hemm hier opmerkelijk genoeg niet Lavater, maar 'Vateler' dat fonetisch uitgesproken 
eenn heuse Freudiaanse verspreking lijkt : 'scheer je weg' of'donder op.' De vraag die 
Hemsterhuiss in deze brief ook aan de orde stelt, is of de fysionomie wel een weten-
schapp genoemd kan worden. Maar hij begint met zijn globale indruk van het boek: 

2288 Georg Christoph Lichtenberg bezat verschillende uitgaven van Hemsterhuis' geschriften. Zie Bibliotheca 

Lichtenbergiana,Lichtenbergiana, Katalog der Bibtiothek Georg Christoph IJditenbeigs, herausg. Von H.L. Gumbert, Wiesbaden 

1982,, nrs. 1307-1310. 

2299 Lavater, 1,9. 

2300 Lavater, 1,9. 
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j ee Ie crois beaucoup moins curieux encore en qualité de Livre qui contiendroit une Science, qu'en qua-

lit éé de portrait fidele de 1'auteur. je doute fort qu'en ayant même Ie silhouette de Mr. Vateler, j ' y pus-

see lire avec autant de précision, qu'il est parfaitement honnête homme bon, un peu fanatique, enthou-

siaste,, Rhéteur, Poète, quelques fois éloquent, quelques fois heureux Peintre dans Ie genre naïf, & tres 

peuu Philosophe. j e veux croire qu'avec son livre en chaire, il persuaderoit aisément a un Auditoire édi-

fié,fié, que la Physionomie est une Science, mais ses raisonnements déchargés des pesantes nchesses qui les 

couvrent,, & réduits a une seule page, ne convaincront jamais ni Vous Madame, ni quelqu'esprit vrai-

mentt philosophique...23' 

Naa Lavaters systeem hier dus tegen zichzelf gekeerd te hebben, behandelt hij de moge-
lijkheidd van de uitdrukking van passies. Daarbij bestrijdt hij niet de uitdrukking van 
passiess die het gevolg zijn van een actuele toestand of de uitdrukking 

dee quelque nuances de 1'espèce d'activité de 1'esprit, mais je dis que Ie caractère moral, les inclinations 

internes,, la force ou la foiblesse de 1'organe moral, ne s'expriment pas sur les physionomies, que dans 

less seuls cas, ou ce caractère, ces intentions, eet organe vont produire des effets; & alors ces expressions 

tombentt dans Ie genre de ce qu'on appelle improprement, Passions, & dont il y a nombre de beaux 

exempless dans Ie livre de Mr. Vateler. 

All  deze gedachten zijn uiteindeüjk in de Simon verwerkt. 
Inn dezelfde brief gaat Hemsterhuis ook op een acteur in die zich een bepaalde rol 

inleeft.. Als voorbeeld noemt hij Tartuffe, de hoofdfiguur van MoÜère's gelijknamige 
toneelstukk uit 1664. Wanneer een groot acteur Tartuffe speelt, dan probeert hij zich-
zelff  zo slecht als mogehjk te maken om Tartuffe zo echt mogelijk te doen lijken. Maar 
ookk hier — net als de ware Orestes in de Simon — blijf t de ware Tartuffe onzichtbaar 
voorr het menselijk oog. Toch komt het volgens Hemsterhuis in werkelijkheid soms 
well  voor dat mensen niet anders willen lijken dan ze zijn: 

Jee connois des hommes faux, & qui Ie paroissent, parce qu'ils Ie veulent parottre, & ils Ie veulent pour 

avoirr la reputation d'etre rusés. 

Maarr is de fysionomie daarmee ook een wetenschap? Volgens hem niet, hoewel hij 
moett toegeven dat dit niet zo gemakkelijk is aan te tonen. Aan de hand van onder 
meerr Montaigne probeert hij dit te onderzoeken: 

Celuii  qui démontreroit Ie mieux cette vérité, seroit un homme qui joignant a un état d'indépendance 

parfaite,, un esprit profond de reflexion, eut en même temps assez d'élévation d'Ame: assez de courage 

&&  de candeur pour donner 1'histoire fidele de son imagination, dans les moments les plus interessants 

dee sa vie, sans se soucier Ie moins du monde de ce que les hommes appellent vice, folie, sagesse ou ver-

tu.. Ce seroit un livre peut-être utile, mais sans contredit Ie plus curieux qui eut jamais paru. Monta[i]gne 

n'auroitt pas fait Ie livre que j 'ai en vue. Montagne se peint a la vénté, & souvent admirablement. Mais 

ill  se peint dans Ie moment qu'il est déja tel: dans Ie moment qu'il s'est déja rectifié par son jugement & 

parr sa morale: enfin dans Ie moment qu'il a déja pris un parti. 

Hijj  ücht dit met de volgende fictieve dialoog met Montaigne toe: 

2311 [10-12-75] [2 Kaps. 18] 
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parr exemple: Montagne me diroit, il m'arriva telle chose, aussitöt müles idees se formèrent dans ma 

tête,, & enfin pour telles raisons je pris un tel parti. je prendrois la liberté de dire a Montagne. Monsieur 

j ee ne me soucie ni de vos raisons, ni du parti que Vous avez pris, mais j e Vous supplie de me donner 

unee Liste exacte de ces milles idees, & alors moi, je Vous dirai comment votre jugement, votre orga-

nee moral &c. ont manoeuvre, premièrement, a mettre cette foule d'idées a la raison, & ensuite a Vous 

fairee prendre Ie parti que Vous avez pris. 

Inn dit vrij complexe citaat lijk t Hemsterhuis dus te willen zeggen dat indien de fysio-
nomiee werkelijk een wetenschap zou zijn, men alle mogelijke ideeën zou moeten ken-
nenn die voorafgaan aan een bepaalde keuze (oordeel). Deze kennis ontbreekt meest-
al,, zelfs bij Montaigne die een poging had ondernomen om zichzelf- als een van de 
eerstenn in de geschiedenis - tot onderwerp van een analyse te maken. Kenmerkend 
voorr Montaigne's Essais is de grote aandacht voor allerlei intieme en individuele details 
uitt zijn leven, die hij niet systematisch maar chronologisch beschreef.232 Hemsterhuis 
erkentt de waarde van Montaigne's gefragmenteerde zelfonthulling, maar mist een 
wetenschappelijkee verantwoording voor de ideeën die ten grondslag lagen aan diens 
beschrijving.. Montaigne liet niet zien welke keuzemogelijkheden hij had, maar alleen 
welkee keuze hij maakte. Dit betekent dat niet alle individuele neigingen, overwegin-
gen,, kortom alle innerlijke roerselen zichtbaar worden in het definitieve oordeel dat 
Montaignee over zichzelf uitsprak. Wanneer deze wel bekend zouden zijn geweest, dan 
zouu Hemsterhuis naar eigen zeggen in staat zijn geweest om te laten zien hoe het zelf-
oordeell  van Montaigne tot stand was gekomen. 

Inn een volgende passage in dezelfde brief gaat hij hier nog op door en stelt hij Diotima 
eenn experiment voor. Zij moet de oorspronkelijke indruk die zij bij de eerste ont-
moetingg van iemand heeft gekregen nader analyseren, voordat zij een definitief oordeel 
overr die persoon velt: 

Vouss voyez pour la première fois de Votre vie un homme qui Vous intéresse, un homme célèbre, ou 

enfinn un homme que Vous désirez de connoïtre parfaitement. Après quelques moments & avant que 

d'avoirr prononcé un jugement définkif faites retirer eet homme. Arrêtons nous s'il Vous plaït Madame 

aa 1'idée qui Vous reste du total de eet homme. Cette idéé ne sera pas une idéé confuse proprement; ce 

seraa une idéé beaucoup trop riche. Essayez de decomposer cette idéé dans ses parties. Telle partie appar-

tientt a la physionomie de eet homme, & a son maintien, & Vous avez cette partie par les yeux. Telle 

partiee appartient au ton de la voix de eet homme & a son plus ou moins d'éloquence, & Vous avez cet-

tee partie par 1'oreille &c. Mettez de nouveau ensemble toutes ces parties décomposées, ce qui en résul-

tee ne fera pas a beaucoup prés Ie total de 1'idée primitive de rhomme, par conséquent il faut qu'il y ait 

danss cette idéé primitive des parties, & des parties tres considerables, que Vous avez recu par d'autres 

moyenss ou d'autres organes, que les yeux, ou les oreüles, & par conséquent ces parties de 1'idée totale 

nee se sont pas manifestées sur sa physionomie visible. 

Di tt denkbeeldige experiment moet volgens hem aantonen dat de oorspronkelijke 
indrukk van iemand niet alleen voortkomt uit diens zichtbare en hoorbare kwaliteiten, 
maarr ook uit iets anders wat niet in zijn fysionomie zichtbaar wordt. Met andere woor-
den,, de morele staat is niet afleidbaar uit uiterlijke kenmerken alleen. Weliswaar zijn 

2322 Vgl. Tilde A. Sankovitch in Encyclopaedia Britannica. 
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err mensen bij wie de door de verschillende zintuigen verkregen ideeën zich met elkaar 

vermengen,, maar 

1'amalgamee du visible, du tangible & du sonore, ne produira jamais les idees d'honnête, de généreux, 

dee sensible &c. a moins que ces idees qui sont venues par d'autres organes ne s'amalgament de même 

avecc elles... 

Dee ideeën van de zintuiglijke indrukken (zien, horen, tast) moeten zich dus vermen-
genn met de ideeën van andere organen teneinde een totaalbeeld van iemands morele 
persoonlijkheidd te krijgen. 

Gezienn zijn ongezouten kritiek op Lavater is het ironisch dat Hemsterhuis' defini-
tiee van het schone in het voorwoord van het eerste deel van de Franse vertaling van 
dienss werk een vrij opvallende plaats heeft gekregen. De la Fite gebruikt haar om een 
bijzonderheidd van de Duitse taal te beschrijven, namelijk om met één woord ver-
schillendee begrippen tegelijkertijd te kunnen oproepen. Iets waar Lavater volgens haar 
extreemm goed in was: 

unn des privileges de la langue Allemande est de pouvoir créer au besoin de nouveaux mots, de les com-

poserr de maniere qu'un seul mot réveille a Ia fois plusieurs idees, & c'est la surtout ce qui ta rend si 

énergiquee & si belle, puisque, selon 1'observation d'un grand Métaphysicien [= Hemsterhuis], la carac-

tèree du beau est d'offrir un grand nombre d'idêes dans k plus petite espace de temps possible. Personne n'a usé 

avecc plus de hardiesse que notre Auteur de la liberté de composer des mots...2" 

Hoewell  Hemsterhuis niet met name genoemd wordt, werd zijn opvatting van het 
schonee niettemin ook via deze weg in het Franse taalgebied verspreid. De transparan-
tiee die Hemsterhuis voor ogen had, versplintert hier echter in een tekst die de ver-
scheidenheidd in de natuur op een geheel andere manier tot eenheid wilde brengen. 

• • 

Vanaff het Traite des Passions van Le Brun (1668) tot aan het einde van de achttiende 
eeuww vormde de problematiek van de passies ook een heel belangrijk onderdeel van 
dee academische kunsttheorie. Aan de discussies hierover hebben vooral Franse auteurs 
bijgedragen,, die hun ideeën over de grenzen van de expressie van de passies via de 
zogenoemdee Conférences aan de Franse Académie tot uitdrukking brachten.234 

Lee Bruns boek was de eerste systematische, kunsttheoretische verhandeling over de 
passiess en vormde een antwoord op de cartesiaanse eis een strikte methodische orde
ningg of verwetenschappelijking van alle kennisgebieden, inclusief de kunsten, te for
muleren.2355 Ook de wetten daarvan moesten vastgelegd worden. Dit leidde tot een 
regelcanonn die de Académie uitdroeg onder leiding van Colbert, die in 1669 door 
Lodewijkk XIV voor de organisatie van het intellectuele en artistieke leven verant
woordelijkk was gesteld. Binnen het streven naar heldere voorschriften paste ook de 
aandachtt voor de voor de kunst zo belangrijke passies.23h 

2333 Essai sur ta physiognomic, destine a faire connoitre l'homme & a le faire aimer, par Jean Gaspard Lavater, citoy-

enen de Zurich et ministre du St. Ewngile, La Haye [1781], [tome 1], p. IX . 

2344 Kirchner, p. 7. 

2355 Zie voor een bespreking van le Brun en de geschiedenis van de verschillende uitgaven van zijn werk, 

Montagu,, passim. 

2366 Kirchner, p. 34-36. 
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Lee Brun baseerde zich op Descartes' Les Passions de l'ame (1649) waarin deze zes pri-
mairee passies onderscheidde: 

Maiss le nombre de celles qui sont simples & primitives n'est pas fort grand ... on peut aysement remar-

querr qu'il n'y en a que six..., a scavoir, rAdmiration, 1'Amour, la Haine, le Desir, la loye, & la Tristesse; 

&&  que toutes les autres sont composées de quelques unes de ces six, ou bien en sont des especes.237 

Dee verwondering is de eerste passie, omdat zij in verbazing kan overgaan. Hierbij staat 
'ons'' lichaam als een standbeeld stil en wij kunnen niet beslissen of het object dat deze 
passiee opriep wel of niet passend is. Bij de andere passies is dit wel het geval. Descartes 
omschrijftt de passies als 'des perceptions, ou des sentiments, ou de emotions de l'ame', 
enn vat hen op als niet distincte tekens omdat zij in tegenstelling tot begrippen het gevolg 
zijnn van de acties van het lichaam, die opgeroepen worden door objecten buiten ons 
-- iets angstaanjagends bijvoorbeeld. De ziel doet niet meer dan hen ondergaan van-
daarr passies, maar zij hebben in de ziel wel bepaalde gevolgen. In zoverre behoren de 
passiess ook de ziel toe, hoewel zij daar niet door veroorzaakt worden.238 De passie is 
duss in wezen een lichamelijke aangelegenheid en behoort slechts in tweede instantie tot 
dee ziel. Gezien zijn fysieke oorsprong is een passie volgens Descartes niet redelijk. Om 
dee passies te kunnen bestrijden of in goede banen te leiden,239 moet men wel weten 
weett hoe ze werken. Dit is een van de redenen waarom de passies voor Descartes en 
anderenn zo'n belangrijk onderwerp konden worden.240 Des te groter hun werking werd 
ingeschat,, des te groter moest de macht van de rede zijn om ze te beheersen.241 

Voorr de kunst leverde Descartes' depreciatie van de passies een groot probleem op 
wantt juistt het hoogst gewaardeerde genre, de historieschilderkunst, moest handelin-
genn en passies weergeven. Zonder passies zou dit genre ten dode opgeschreven zijn. 
Lee Bruns boek was hier een antwoord op. Hij ontwikkelde een gerationaliseerd ras-
terr voor de verschillende hartstochten. Dit resulteerde in een grafisch systeem van 
gezichtenn waarin de verschillende passies werden uitgedrukt. Met een aantal delen van 
hett gezicht - waarin vooral de wenkbrauw een belangrijke functie had - , werd elke 
gewenstee uitdrukking van een passie samengesteld.242 Zijn systeem ging niet uit van de 
concretee werkelijkheid, maar van het idee van de ideale natuur. De natuur mocht niet 
nagebootstt worden zoals ze was, maar geconstrueerd zoals ze moest zijn. De wetma-
tigheidd van de passies stond centraal. Hoewel er op Le Bruns systeem meteen veel kri-
tiekk kwam, was zijn visuele systeem zo krachtig dat het uitdrukken van passies in de 
kunstt vanaf dan onomstreden was. Alternatieve visies die in de loop van de achttien-
dee eeuw ontwikkeld werden moesten zich hier altijd mee uiteenzetten. Aan het eind 
vann de eeuw ging men het echter als een zuiver abstract systeem opvatten,243 waaraan 
Hemsterhuis'' theorie een belangrijke bijdrage leverde omdat hij de kunst niet langer 

2377 Geciteerd naar Montagu, p. 158. VgJ. Nierop, p.10 en Neubauer, p. 49. 
2388 Nierop, p. 13. 
2399 Pott, p. 44-45. Vgl. Neubauer, p. 49, die stelt dat het geschrift van Descartes 'clears the passions of char-

gess of sinful sensuality and advocates their domestication rather than their suppression.' 
2400 Kirchner p. 47-48. 
2411 Zie ook de bundel The soft underbelly of of reason, 
2422 Kirchner p. 36. 
2433 Kirchner p. 36-40. 
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inn staat achtte passies waarachtig uit te drukken. Met Le Brun werden de passies dus 
viavia een wetenschappelijk perspectief de kunst binnengeleid. 

Dee eerste die Le Bruns systeem van de passies in alle openheid bestreed, was Roger 
dee Piles die op de geringe toepasbaarheid ervan voor de kunst wees. Hij legde meer 
dee nadruk op de affectieve werking van kunst en greep daarbij terug op retorische 
notiess die (opnieuw) geformuleerd waren in De Arte Graphica (1668) van Dufresnoy.244 

Zij nn kritiek richtte zich niet alleen op het feit dat eenzelfde passie op verschillende 
fraaiee manieren uitgedrukt kon worden zoals ook al door anderen was gezegd, maar 
ookk op de definities van Descartes: 

less definitions de Descartes ne sont pas toujours mesurées a la capacité des peintres qui ne sont pas tous 

philosophes,, quoique d'ailleurs ils aient bon esprit et bon sens. Il suffit qu'ils sachent que les passions 

sontt des mouvements de notre ame qui se laisse emporter a certain sentiments a la vue de quelque objet, 

sanss attendre 1'ordre, et le jugement de la raison.245 

Dee Piles ging van twee mogelijke bewegingen binnen de passies uit: 'vifs et violents' 
of'douxx et modérés'. Onder verwijzing naar Quintilianus noemde hij de eerste pathe-
tischh en de andere moreel. De pathetische passies veroorzaken ontroering en brengen 
dee harten hevig in beroering, de andere verschaffen de geest kalmte.246 

Dee afwijzing van het overdragen van een filosofisch systeem op de kunst leidde in 
dee loop van de tijd tot het zoeken naar de specifieke wetten van de kunst zelf. Dit was 
geenn eenvoudige opgave omdat de geïdealiseerde waarheid van Le Brun niet zomaar 
ingewisseldd kon worden voor de empirische werkelijkheid. Een alternatief dat ont-
wikkeldd werd, was dat de kunstenaar zich in de passie moest inleven, een idee waar-
voorr men zich op Horatius' bekende strofe Si vis meflere kon beroepen.247 Het retori-
schee middel van de spiegel - hoe drukt men een bepaalde gedachte het beste uit in het 
eigenn lichaam - leidde tot een meer realistische voorstelling van de passies, zoals dat 
onderr meer bij Lairesse tot uitdrukking kwam.248 Maar naast het retorische element 

2444 De Piles vertaalde Dufresnoy in het Frans. Hiervan verscheen ook een Nederlandse vertaling: Dufresnoy, 

C.A.,, De Schilderkonst, Eerst in Latynze Vaerzen Beschreven door CA. Dufresnoy: In 't Fransgebragt, en met 

AantekeningenAantekeningen verrykt door den Heer De Piles. Nevens een Zaamenspraak over het Koloriet, nu in 't Nederduits 

vertaaltvertaalt door}. Verhoek, Amsterdam (bij Balthazar Lakeman) 1722. 

2455 Geciteerd naar Kirchner, p. 54. 

2466 De Piles, 1989, p. 92. 

2477 Kirchner, 56 e.v. 

2488 Kirchner p. 242-243 en n. 392. Zie Lairesse, p. 50. De kunstenaar moest in de spiegel de door hem 

zelff  verbeelde passie natekenen en daarna de trekken van het affect op de plastische weergave van een 

kopp overdragen. 'Neem dan een vroegen morgen waar, wanneer de herssenen van alle denkbeelden 

gezuiverdd zyn, en gaat in eenzaamheid alles overweegen, Verbeeld u zelf die persoon te zyn, de een 

voorr en de andere na, die gy verbeelden moet, zelf tot de minste toe. Laat uwe gedachten, tot in die 

plaatzenn daar de zaak voorgevallen is, heen wyden, dus zult gy de natuurlykheid der zaak ligt begry-

pen.. Hier uit zal volgen dat gy in 't kort alle uwe beelden haast by malkander zult zien, en ider zyn 

hoedanigheidd waarneemen, waar en hoe zy zich onthouden, en op welke plaatzen; het geen aanstonds 

mett trekken moet aangewezen worden, in 't welke men alleen de schikking van het generaal moet 

beoogen...'' Daarna moet het bijzondere worden bepaald: de horizon en de soorten hartstochten die de 

kunstenaarr zelf voor een spiegel kan uitproberen. 
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bleeff  bij De Piles de voorbeeldigheid van de 'belles antiques' en de 'beaux tableaux' 
overigenss onverkort van kracht.249 

Voorr de ontwikkeling naar een psychologisering van de passies was Dubos van gro-
tee betekenis. In zijn Reflexions critiques sur la poésie et sur la peinture trad de rol van de 
beschouwerr op de voorgrond. In plaats van een cartesiaans systeem waarin de rede de 
passiess controleerde en beoordeelde, komt bij hem de concrete ervaring in het middel-
puntt te staan. Een Lockeaans sensualisme dat de ervaring van de dingen boven de 
deductiee stelde, maakte dit mogelijk.250 Net als Newton schoof Dubos de ervaring naar 
voren.2511 De band tussen de passion en de raison werd daardoor minder hecht en ver-
loorr in toenemende mate haar 'objectieve' geldigheid. Voor de status van de kunsten 
hadd dit grote consequenties, want zij werden verstoten uit de 'GroBfamilie der 
Wissenschaften.'252Hett oordeel werd niet langer herleid tot objectieve gronden, maar 
gingg op de subjectieve smaak rusten. 

Nogg meer dan De Piles legde Dubos dus de nadruk op het gevoel waardoor de rede 
steedss meer van zijn plaats werd verdreven. Hij gaf de passies een veel positievere sta-
tuss dan ooit tevoren vanwege hun instrumentele waarde voor de beschouwer. Terwijl 
Lee Brun uitging van de vooronderstelling dat het produceren en recipiëren van een 
kunstwerkk (regels, orde) in wezen hetzelfde waren - productie en receptie werden niet 
onderscheidenn maar tot hetzelfde domein gerekend -, stelde Dubos de receptie en dus 
dee beschouwer in het middelpunt van de belangstelling. Hij liet bovendien zien dat 
dee passies niet alleen binnen de kunst, zoals De Piles deed, maar ook in het dagelijkse 
levenn een belangrijke rol speelden. Dubos meende dat de mens continu op zoek was 
naarr prikkelingen en hierin speelden de passies een fundamentele rol. Een leven zon-
derr passies was in zijn optiek ondraaglijker dan het leed dat zij de mens zouden kun-
nenn berokkenen. Liever een teveel aan passies dan verveling als gevolg van inertie. 
Zonderr passies was het leven een kwelling.253 Door Dubos' benadering dienden de 
passiess vooral om gevoelens bij anderen op te wekken en werden zij bovendien beoor-
deeldd op hun functie voor het leven zelf. 

2499 De Piles, bekend vanwege zijn positie in de strijd tussen de Poussinisten en de Rubenisten (lijn tegen-

overr kleur) koos voor de kleur om het sentiment van de beschouwer aan te spreken. Kirchner, p. 61. 

2500 Zie ook Saint Girons, p. 17-23 

2511 Dit werd ook zichtbaar in de politieke en economische theorie waar de behoefte (intérêt) steeds meer 

naarr de voorgrond drong als belangrijk uitgangspunt. Kirchner, p. 79 e.v. 

2522 Kirchner, p. 69-70. 

2533 De mens zal er dan ook alles aan proberen te doen om de verveling die het gevolg is van een 'inaction' 

vann de ziel te vermijden. Om de ziel tegemoet te komen heeft de mens twee middelen om zichzelf 

bezigg te houden: ofwel de ziel levert zich over aan de indrukken die externe objecten op haar uitoe-

fenenn 'et c'est ce qu'on appelle sentir'; ofwel zij vermeit zichzelf met bespiegelingen over nuttige of 

bijzonderee zaken ' . . .et c'est ce qu'on appelle réfléchir et méditer.' Het laatste middel is het moeilijkst, 

omdatt het voor de meeste mensen lastig is om zich met zichzelf te onderhouden en zijn gedachten 

geordendd te laten verlopen. Het eerste middel daarentegen is het gemakkelijkst en wordt door de mees-

tee mensen gebruikt ter bestrijding van de verveling. Ook door diegenen overigens die het eerste mid-

dell  wel beheersen. De verbeelding wordt door het eerste middel weer in gang gezet. De mens hangt, 

omm kort te gaan, aan afwisseling die het maatschappelijk verkeer hem biedt; zij blijf t hem behoeden 

voorr verveling. (Dubos, p. 2-3) Het is dan ook de nabootsing van vooral menselijke handelingen die 

inn de kunst gebruikt moet worden. Nabootsing is voor Dubos het belangrijkste doel van alle kunsten 

enn is het essentiële element van de dichterlijke inventie. Zie ook Saint Girons, p. XIII-XV . 
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Doorr zijn benadering drong de vraag naar voren hoe passies zo uitgedrukt konden 

wordenn dat zij hetzelfde gevoel bij de beschouwer zouden oproepen. Hoe Dubos dit 

zagg blijkt uit het volgende citaat: 
Less peintres et les poètes excitent en nous ces passions artificielles, en nous présentant les imitations des 

objetss capables d'exciter en nous des passions véritables. Comme 1'impression que ces imitations font 

surr nous est du même genre que 1'impression que 1'objet imité par Ie peintre ou par Ie poète ferait sur 

nous.... elle [de eerste indruk] doit exciter dans notre ame une passion qui ressemble a celle que 1'objet 

imitéé y aurait pu exciter. La copie de 1'objet doit ... exciter en nous une copie de la passion que 1'objet 

yy aurait exciter, (sectie 3, p. 9 e.v.) 

Nett als De Piles opteerde ook Dubos voor het inlevingsvermogen van de kunstenaar.254 

Dezee moest zich minder bekommeren om de exactheid van de verbeelde passie en 
meerr om het gevoel van de beschouwer. Het teweeggebrachte gevoel moest vooral 
overtuigendd zijn en van dezelfde orde als een 'oorspronkelijke' ervaring. 

Alss gevolg van de opkomende empirische psychologie werd rond de jaren zestig 
opnieuww geprobeerd om de passies op een meer wetenschappelijke wijze te benade-
ren.2555 Meer dan bij Le Brun legde men de nadruk op de emotionele inhoud van de 
affecten.. Dandré-Bardon hanteerde bijvoorbeeld niet langer de formele indeling van 
'passionss simples' en de 'passions composées', maar onderscheidde vier groepen: 'pas-
sionss tranquilles, passions agréables, passions tristes et douloureuses, passions violentes 
ett terribles.'256 Watelet ontwikkelde een nog flexibeler systeem waarin alle mogelijke 
passiess aan elkaar gerelateerd werden en uit elkaar afgeleid.257 Hun denkbeelden von-
denn hun weg naar de Encyclopédie van Diderot. Hier kwamen ook de opvattingen van 
Jamess Parsons in terecht, die in zijn Human Physiognomy Explain'd (1747) onder meer 
hadd gesteld dat de spieren de 'true agents of every passion of the mind' waren. De ana-
tomischee benadering gaf weer een geheel andere wending aan de discussie over pas-
sies.. Het was voor het eerst dat de anatomie, die in de kunstpraktijk natuurlijk altijd 
all  wel belangrijk was, een rol ging spelen bij het uitbeelden van passies. De 'medische 
wetenschap'' ontdekte de hartstocht als haar onderwerp en eiste vervolgens steeds meer 
zeggenschapp daarover op. Zij ontwikkelde de eis van anatomische correctheid van de 
uitdrukkingg van de passies, die steeds meer de boventoon ging voeren. 

Eenn ander voorbeeld van deze benadering is Camper, die in een toespraak tot de 
Amsterdamsee Stadstekenacademie in 1774 zijn gehoor direct op een schoolbord voor-
tekendee hoe de verschillende passies afgebeeld konden worden. Hij zei, na over het 
belangg van de anatomie voor de schilderkunst gesproken te hebben, over de harts-
tochtenn het volgende: 

Dog,, gelijk deeze konst diepzinniger is, zoo zijn ook de gronden moeijelijker. Zij vereischen netter 

denkbeeldenn van ons gestel, niet slegts van het gebeente, maar van de Spieren, en Zenuwen, zullen wij 

eenn volkoomen doorzigt hebben in het wel toepassen der Regelen die ik voornemens ben aan de hand 

tee geeven.25* 

2544 Kirchner, p. 63-64. 

2555 Kirchner, p. 308. 

2566 Kirchner, p. 306. 

2577 Kirchner, p. 309. 

2588 Camper, Re denvoeringen fan wykn Petrus Camper, p. 3. Het betreft hier zijn lezing: 'Over de wyze, om 
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Camperss beschrijving van de passies gaat uit van een toestand van rust, - een aspect 
datt door Hemsterhuis en Cozens benadrukt was259 - , waarna de veranderingen als 
gevolgg van de passies in het lichaam in detail beschreven worden, waarbij de zenuwen 
specialee aandacht krijgen. Camper stelde dus aan schoonheid ook een functionalisti-
schee eis. De kunst moest (opnieuw) wetenschappelijk correct zijn. Ook in Frankrijk 
warenn er medici die zich in hun geschriften rechtstreeks tot kunstenaars richtten.260 

Ditt betekende overigens niet dat de aandacht van meer metafysische gerichte filo-
sofenn voor de passies verdwenen was. Integendeel, deze begon nu pas echt vorm te 
krijgen.. Diderot, Rousseau, en ook Hemsterhuis stelden belang in de psychologische 
werkingg van de passies. Het functioneren van de menselijke psyche stond in hun theo-
rieënrieën centraal. Diderot beschouwde de psychologie als een onderdeel van de filosofie. 
Dee empirische of experimentele psychologie ondeende volgens hem aan de ervaring 
dee principes waarmee zij kon verklaren wat zich in de ziel afspeelde. De rationele psy-
chologiee stelde vervolgens uit deze ervaringsgegevens een definitie van de ziel op en 
leiddee hieruit haar verschillende vermogens en werkingen af.261 

Hett cartesiaanse dualisme verhinderde lang dat het tot een synthese van de fysiolo-
gischee en psychologische benadering kwam. Pas in de jaren zestig kwam de anatomi-
schee pathologie tot ontwikkeling, die de relatie onderzocht tussen de psychische harts-
tochtenn en de lichamelijke ziektes. Beide verschijnselen werden dus binnen één en 
hetzelfdee perspectief geplaatst. Men richtte zich niet langer op de oorzaak van de pas-
sies,, maar op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Later werd dit gevolgd door 
dee opkomst van de wetenschap van de mens, de antropologie, die veelal in de plaats 
werdd gesteld van de metafysica die zich bekommerde om de onzichtbare ziel, omdat 
dezee een niet empirisch en experimenteel te vatten grootheid was.262 De nieuwe 'hom-
mee moral' werd gereduceerd tot zijn materieel/organische structuur waardoor de more-
lee en lichamelijke mens als een (materiele) eenheid benaderd werd. Zo reduceerde de 
filosooffilosoof en fysioloog Pierre-Jean-Georges Cabanis in zijn Rapports du physique et du mor-

alal de t'homme (1802) de psyche tot de hersens van de mens. 
• • 

Eenn materialistische visie als die van Cabanis staat ver van Hemsterhuis, maar ver-
schillendee elementen ervan zijn wel bij hem aan te treffen, zoals uit de volgende brief 
blijkt : : 

dee onderscheidenen hartstogten op onze wezens te verbeelden'. Al zijn voorgangers zo stelt hij 'heb-
benn alleenlyk de verschynzelen ...opgegeeven en gelyk Le Brun, bovennatuurkundig gehandeld over 
dee werking der Ziel, zonder op het physische, dat is op het waare natuurlijke te denken. Dog mijns 
bedunkenss raakt ons niet hoe de Ziel werkt, nog waar zij haar verblijf houdt. ... Wy moeten UL. aan-
toonen,, niet wat er in de Ziel, maar wat er in het lighaam omgaat, in de bijzondere gemoedsaandoe-
ningen!!  ... in alle hartstogten [worden] zekere bepaalde Zenuwen aangedaan'. Hij beschrijft in detail 
watt de oude meesters anatomische gezien fout deden. Vgl. ook Kirchner, p. 317-327. 

2599 Vgl. Busch, 1993, p. 342-344. 
2600 Kirchner, p. 324-327. 
2611 Kirchner, p. 328-329, Diderots term voor rationele filosofie luidt: 'philosophie raisonnée'. 
2622 Kirchner, p. 329-332. 
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Vouss savez que Ie système nerveux est de toutes les parties du physique celle qui touche de plus prés 

1'Amee & ses facultés. ... on peut remarquer ici [que] les Médecins se trompent fort souvent en attri-

buantt un mal a quelque vice du corps tandis qu'il vient souvent par Ie moyen des nerfs du coté de 1'Ame 

activee & devroit par conséquent être guéri par ce coté.261 

Mett andere woorden, lichamelijke kwalen hebben vaak een psychische oorzaak. 
Hemsterhuiss identificeert de hersens echter niet met de psyche, maar noemt hen de 
placentaplacenta van de ziel.264 Toch streeft ook hij naar een complete anatomie van de mens, 
zoalss uit het tweede deel van de Simon blijkt , en blijf t hij de ziel als een immaterieel 
wezenn zien. Om dit te begrijpen moeten we naar dit geschrift terugkeren. 

Daarinn levert Hemsterhuis via Diotima, bedoeld wordt hier de leermeesteres van 
Socrates,, kritiek op Demokritos' materialisme, dat door middel van de anatomie alle 
bronnenn van de deugden, de ondeugden, de zwakheden en de passies wil opsporen. 
Dee anatomie, aldus Diotima, lokaliseert alle psychische verschijnselen in de zetel van 
dee gal, dat wil zeggen in haar tekort, in haar teveel, in haar kleur en in haar bitterheid. 
Enn voorts in de gesteldheid van de lever, in de langzame of snelle stroming van het 
bloedd (in de stroperigheid of vloeibaarheid daarvan), en in de gecompliceerdheid, in 
dee grof- en fijnheid of in de veerkracht van de zenuwen en in hun onderlinge over-
eenstemming.. Passies en deugden worden door Demokritos dus uitsluitend lichamelijk 

benaderd.. Hoewel men met medicijnen weliswaar de snelheid van het bloed en der-
gelijkee kan beïnvloeden, zo begint Diotima haar kritiek, kan men hiermee bijvoor-
beeldd niet van een lafaard een held maken, of van een dief een eerlijk mens. Toch 
accepteertt zij de gedachte dat men de anatomie nodig heeft om de bron van de deug-
denn en de ondeugden te zoeken, 's'il en a vue celle de rhomme, et non seulement cel-
lee du corps humain.' Demokritos is volgens haar weliswaar goed in staat om alle licha-
melijkee verschijnselen te beoordelen, maar 

cee qui lui manque, c'est eet ceil par lequel il pourroit s'apercevoir d'autres organes et d'autres parties de 

1'homme,, qu'il ne peut ni goüter, ni voir, ni toucher, et dans lesquelles il trouveroit avec bien plus de 

success cette riche source qu'il cherche. 

Hemsterhuis'' kritiek op de eenzijdige anatomische benadering van de psyche is ook 
gerichtt tegen Camper, die, zoals we net zagen, uitsluitend aandacht had voor de ana-
tomischee oorzaak van de passies. Uit Hemsterhuis' briefwisseling blijkt overigens dat 
Camper,, die zich altijd verre hield van metafysische speculaties over de ziel, de in de 
SimonSimon beschreven psychologie wel onderschreef.265 

Hemsterhuis'' interesse voor de relatie tussen het lichamelijke en het psychische vin-
denn we voorts in verschillende brieven terug, waarbij hij zich ook richt op het vinden 
vann een optimale harmonie. In een ervan legt hij bijvoorbeeld een relatie tussen de 

2633 [20-10-76] [47 Kaps.18] 

2644 [09-02-84] [Bd.7] 

2655 [08-04-83] [Bd.6] 'sa [Campers] connoissance admirable des nerfs ne donne aucune réponse aux questions 

quee je lui fais, qui ne favorise & éclaire notre Theorie des facultés & des organes ébauchée dans Ie Simon, 

dontt il est parfaitement persuade. Pour ce qui est du mélange ou de 1'harmonie de ces facultés & de 

1'applicationn de cette Theorie aux caractères des gens, a la connoissance de soi même a 1'éducation des 

enfantss &c. il ne les comprends pas aussi bien que nous, car de ce cóté-la il n'est pas assurément pas de 

notree force.1 
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snelheidd van de bloedcirculatie en het optimaal functioneren van het lichaam. Bovendien 
speeltt hij met de gedachte dat deze meetbaar zou zijn en aan jonge mensen geleerd 
zouu moeten worden om de grootst mogelijke innerlijke harmonie te bereiken. Deze 
fysischee methode kan zich volgens hem goed verenigen met de psychologische theo-
riee die hij in de Simon had ontwikkeld, 

suivantt lequel on pourroit faire presque de tout homme tout ce que comporte la nature de son com-

pose.. Dites moi Cherissime Diotime si ceci suppose une circulation adequate a mes pauvres facultés.266 

Hemsterhuis'' complete anatomie heeft dus betrekking op de gehele mens zonder in 
eenn organisch materialisme te vervallen. Met andere woorden, het cartesiaanse dualis-
mee wordt door hem gehandhaafd, maar verandert wel van karakter door de psycho-
logiseringg van de passies. 

* * 

Watt hebben deze discussies voor de kunst zelf betekend? De wetenschappelijke nuan-
ceringg van de passies in de tweede helft van de achttiende eeuw werd in de kunst-
praktijkk niet gevolgd, evenmin als dat eerder in de eeuw bij De Piles gebeurde. Cochin 
vondd dat de wetenschap de kunst overvroeg door, zoals Laugier dat in zijn Maniere de 

bienjugerbienjuger des ouvrages de peinture (1771) had gedaan, te eisen dat bovenop passies ook 
nogg de geografische afkomst, ouderdom, maatschappelijke status en opvoeding van de 
voorgesteldee personen zichtbaar gemaakt werden. Bovendien was de kunst volgens 
Cochinn niet in staat om hartstochten uit te drukken die door de toegenomen bescha-
vingg onderdrukt of op zijn minst gecontroleerd werden. Want hoe kan een schilder 
ietss van het innerlijk zichtbaar maken, dat de weer te geven persoon zelf probeert te 
verbergenn en zijn directe omgeving zelfs niet kan herkennen? Met deze opmerking 
komenn we op bekend terrein, want ook Hemsterhuis redeneerde in de Simon op ver-
gelijkbaree manier. Waar Cochin echter als kunstenaar een wetenschappelijke benade-
ringring van de passies afwees, acht Hemsterhuis als filosoof zo'n benadering principieel 
onjuist.. Het gebied van de passies is volgens hem voor zowel de kunst als voor de 
wetenschapp ondoorzichtig geworden. Veel meer dan bij De Piles en Dubos het geval 
was,, benadrukte hij de onkenbaarheid van de passies van anderen. Meer dan hen besef-
tee hij dat de uitdrukking van passies überhaupt niet betrouwbaar hoefde te zijn. Terwijl 
Duboss de passies nog positief inschatte wat betreft hun functie voor de basale mense-
lijk ee behoeftes en voor de kunst, werd bij Hemsterhuis de kunstmatigheid van de pas-
siess juist een probleem. 

Hett toenemend besef dat passies ongeschikt waren voor de kunst, bracht Cochin 
tott het advies eenvoudige grondvormen te gebruiken om passies uit te drukken en niet 
tee streven naar een realistische of wetenschappelijke weergave van de complexe reali-
teit.. In tegenstelling tot Laugier verwierp hij daarom — net als Hemsterhuis al eerder 
deedd in de Lettre sur la sculpture - de vermenging van meerdere passies in één figuur.267 

Tochh worden pas bij David de passies voorgoed buiten de kunst geplaatst. Deze laat 
niett alleen de grondvormen a la Le Brun volledig achter zich, maar probeert de uit-

2666 [16-06-86] [Bd.9] 
2677 Kirchner, p, 342. Cochin had ook de Lettre sur la sculpture in zijn bezit. Zie Michel, Ch., Charles-Nicolas 

CochinCochin et l'art des lutnières, Rome 1993, p. 646. Cochin speelde een bijzonder belangrijke rol in het 
Fransee kunsdeven. (p. 3) 
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drukkingg van passies überhaupt te verminderen. In zijn Eed der Horatiërs verdwijnen 
dee prototypen van Le Brun. Hij geeft de mannelijke protagonisten bijna zonder uit-
drukkingg weer, terwijl de vrouwen nog wel enige emotie vertonen. Zij vertegen-
woordigenn echter, zoals Kirchner het formuleert, eerder rustige grondstemmingen die 
doorr verdriet worden gedragen dan hele specifieke passies. Ook in zijn Brutus (1789) 
wordenn de emoties van de vrouwen vooral instrumenteel ingezet voor de scène als 
geheel.. Zij weerspiegelen nauwelijks de psychische gesteldheid van de vrouwen zelf. 
Dee passieloze mannen zijn in beide schilderijen het hoofdmoment: het zijn militaire 
heldenn die de omstandigheden onbewogen ondergaan. Deze onderdrukking van de 
passiess in de kunst leidt uiteindelijk tot de ontwikkeling van een abstract tekensysteem, 
waarinn de representatie van de passies tot een taal van kunst zelf wordt. De kunst ont-
wikkeltt een eigen taal die los komt te staan van elke wetenschappelijke pretentie. De 
aanzett hiertoe wordt in deze schilderijen van David gegeven. Bij hem worden wetten 
vann de kunst gezocht, die niet meer opgelegd zijn van buitenaf, maar hun grond in de 
kunstt zelf vinden. Een belangrijk referentiepunt wordt voor hem de (klassieke) sculp-
tuur,, waaraan hij de vloeiende contour ontleent. Bovendien beperkt hij zijn kleuren-
scalaa en laat de uitdrukking van passies zo veel mogelijk achterwege. Dit resulteerde 
inn een vereenvoudiging van en concentratie op vorm. 

Opp grond van deze aan de sculptuur ondeende vormentaal neigt men er in recen-
tee literatuur toe om niet langer Winckelmann als de belangrijkste theoretische inspi-
ratiebronn voor de zuivere contour, of liever: de visuele reductie tout court aan te wij -
zen,, maar Hemsterhuis.268 Dit is verrassend, maar niet geheel zonder reden. Zijn denk-
beeldenn zouden in de Parijse salons zijn verspreid door Diderot, door Melchior Grimm 
—— de redacteur van de Correspondance littéraire met wie Hemsterhuis inderdaad corre-
spondeerde,, en door abbé Raynal — de redacteur van de Mercure de France, met wie 
Hemsterhuiss eveneens een briefwisseling onderhield en die hij ook meerdere keren 
ontmoett heeft.2ft':, Raynal had Hemsterhuis bovendien verzocht zijn geschriften opnieuw 

2688 Zie Johnson, p. 37: 'In fact, before leaving for Rome David may also have been familiar with the ide-

ass of the most important promulgator of the contour and its sacred essence and meaning - Hemsterhuis 

-- the neoplatonic philosopher and polymath, who was highly esteemed by Diderot. ... Hemsterhuis 

articulatedd the sacred essence of line and insisted on the divine mission of drawing ... and goes further 

thann Winckelmann because he affirms the capacity of contour to convey immediately both idea and 

emotion.' ' 

2699 Melchior Grimm (1723-1807) was bevriend met Diderot en was uitgever van de Correspondance litté-

raire,raire, een tweewekelijks verschijnende private nieuwsbrief, waarmee hij in 1753 begon en waarvan 

ongeveerr 20 abonnees waren, waaronder de keizerin van Rusland, de koningin van Zweden (zie onder 

meerr Fried, p. 181, n. 9 en Monty, J.R., La Critique littéraire de Melchior Grimm, Genève/Paris 1961, p. 

26-31).. Grimm had Diderot in 1759 opdracht gegeven tot het schrijven van zijn kunstkritieken. Diderots 

EssaisEssais sur lapeinture werden echter pas na zijn dood 1795 openbaar. Grimm correspondeerde ook met 

Diotima,, zie Schlüter I 1874: [25-09-75] [Parijs] Grimm aan Diotima, uit het Frans vertaald: 'Es ist fast 

einn Monat, seit ich Diderot nicht sah; er ist auf dem Lande, k h glaube, dafi er stets sein Leben versch-

leudert,, aber ich bedaure dabei nicht so sehr seine noch übrigen Tage, als die vergangenen. Ich fuhle 

michh sehr geschmeichek durch das, was Sie mir von Hemsterhuys zu sagen die Güte hatten, und ich 

möchtee wol die GewiBheit haben, einen Mann von seinem Verdienste einige mir gunstige Gefuhle 

eingeflöfitt zu haben.' Hemsterhuis correspondeerde met hem, zie bijvoorbeeld: [21-03-83] [Bd.6]. 
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tee mogen uitgeven, wat uiteindelijk niet gebeurd is.270 Toch valt Hemsterhuis' invloed 
moeilijkk aan te tonen, maar dit geldt ook voor Winckelmann. Wat voor Hemsterhuis 
pleit,, is dat bij hem het elimineren van de passies een centrale these is, die bovendien 
gepaardd gaat met een visuele reductie van vorm. Hoewel Winckelmann naar zijn zeg-
gengen ook rust en eenvoud centraal stelde, bleek uit mijn vergelijking van hun beider 
opvattingenn over de Laocoön dat juist dit beeld een toonbeeld van passionele, schilder-
kunstigee onrust was, - in ieder geval in de visie van Hemsterhuis en later ook die van 
Ramdohr.27» » 

Hett terugtreden van de passies in de kunst hangt ook samen met het feit dat het tra-
ditionelee dictum van de 'ut pictura poësis' (Horatius) niet langer werd aanvaard. De 
schilderkunstt en de dichtkunst eisten steeds meer hun eigen gebied op, respectievelijk 
dee ruimte en de tijd. Weliswaar hebben Lessing en Hemsterhuis onafhankelijk van 
elkaarr aan de onderbouwing van deze scheiding bijgedragen, maar aangezien Lessings 
werkk pas in 1802 in Franse vertaling verscheen, heeft het vermoedelijk weinig invloed 
gehadd op Franse theoretici.272 Toch kan Lessings invloed niet helemaal worden uitge-
slotenn want zijn opvattingen vindt men genoemd in Hemsterhuis' CEuvres Philosophiques 

2700 Abbé Guillaume-Thomas de Raynal (1713-1796) was een Franse schrijver en propagandist die van gro-

tee invloed is geweest op het intellectuele klimaat dat leidde tot de Franse revolutie. Hij was redacteur 

vann de Mercure de France, een invloedrijk tijdschrift waar Hemsterhuis de Description phitosophique du car-

actèreactère de jeu Mr. F. Fagel in publiceerde. Zie ook [05-06-80] [HSD]: 'Je Vous enverrai... 2 Lettres sur 

rhommee qu'on avoit arrêtés en France & que j 'ai rattrapé, 2 lettres sur les désirs & alors il ne m'en res-

tee qu'une seule de chacune, 2 Fagels, 3 Lettres sur la Sculpture & des Artistées & des Sophiles. ... Les 

cinqq petit ouvrages se vendent ici i un prix exorbitant, voila la mérite de la rareté; & c'est d'autant plus 

foll  qu'ils ne peuvent avoir la Lettre sur la Sculpture qui est pourtant la clef en quelque facon des aut-

res.. 1'Abbé Renal [Raynal] m'avoit demandé la permission de les tous réimprimer en France, j e voud-

roiss qu'il 1'eut fait.' Raynal woonde tijdelijk in Den Haag: [29-05-81] [HSD]: TAbbé Rainal (mon vrai 

Amii  a ce qu'il a dit) vient demeurer a la Haye, car il a bien des désagréments en France.' [76-79] [81 

Kaps.. 18] 'Ma Toute Chère Diotime Mon Amie, j'avois attendu 1'Abbé [Raynal] a cinq heures tout 

seul,, mais Püati vient de m'écrire qu'il dine chez ce grand Philosophe Mr. York avec eet autre grand 

Philosophee Mr. de Pinto & que ce dernier a prié 1'Abbé de Ie conduire chez moi ven Ie sept heures. 

d'ailleurss j 'ai appris que 1'Abbé reste ici plusieurs jours & qu'il est venu pour chercher de la lumière ain-

sii  j 'aurai peu de peine a Ie mener mercredi chez ma rayonnante Diotime.' [76-79] [86 Kaps. 18] 'Chère 

Diotimee je me trouve avec 1'Abbé, Pinto & Maclaene (?). L'Abbé part jeudi. Demain il dine en France, 

[inn de Franse ambassade] Mercredi chez Ie Juif [Pinto]. Peut-être nous viendrons ensemble mercredi si 

celaa vous agree, si non il reviendra apparemment a La Haye. a la troisième minute nous fumes lies. 

Diderott se porte parfaitement & vit tres content & Laurens autant que cela est possible, s'entend. Pour 

vouss dire un mot entre nous de 1'Abbé. Minuit presentia famam. Vous entendez ce latin. D'ailleurs je 

Iee crois bon Athée, pourtant je ne 1'assure pas car je ne Pai pas eu seul encore.' [30-06-85] [Bd.8]'J'ai 

reluu Ie voyage d'Espagne de Figaro dont je Vous ai parlé. si c'est Diderot qui en est 1'Auteur comme 

j 'a imee a penser c'est Diderot dans sa belle robe de chambre. Il faut que je Vous en cite un paragraphe 

auu hasard...' en geeft drie citaten en besluit: 'ne sont-ce pas la des pensees de notre Diderot? la seule 

chosee qui paroit Ie contredire c'est que Raynal est cruellement traite dans eet ouvrage. or dans les temps 

quee j 'ai connu ces deux illustres de fort prés ils étoient bien ensemble & tres bien pour de certaines rais-

ons.' ' 

2711 Vgl. Kirchner, p. 357 e.v. Vgl. Potts, p. 21, die de veranderingen in de kunst vooral aan Winckelmann 

toeschrijft. . 

2722 Kirchner, p. 357. Kirchner voert Lessing weliswaar op als belangrijke invloed op het Franse denken 

overr de passies, maar geeft tegelijk aan dat het onwaarschijnlijk is dat men zijn werk in Frankrijk ken-

de. . 
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uitt 1792, die in Parijs werden uitgegeven door Henri J.Jansen.273 In deze editie was 
bijj  de Simon het (vertaalde) commentaar opgenomen van Christian Garve, dat in 1771 
inn de Leipziger Neue Bibliothek der schonen Wissenschaften und derjreyen Künste was ver-
schenen.. Garve gaat naar aanleiding van Hemsterhuis' opmerkingen over de dicht-
kunstt en de beeldende kunsten in de Lettre sur la sculpture uitvoerig in op Lessings the-
se.2744 Jansen was een belangrijke uitgever op het gebied van de kunsttheorie - naast 
hett werk van Hemsterhuis gaf hij ook dat van bijvoorbeeld Gerard de Lairesse, 
Wïnckelmannn en Raphael Mengs in Franse vertaling uit - , en we mogen daarom aan-
nemenn dat Lessings aldus in Frankrijk geïmporteerde ideeën niet geheel onopgemerkt 
zijnn gebleven. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat zijn idee van de scheiding tussen de 
beeldendee kunsten en de dichtkunst via Hemsterhuis opnieuw in de Franstalige wereld 
onderr de aandacht werd gebracht.275 Beiden worden in recente literatuur steeds vaker 
inn één adem genoemd als het gaat over de scheiding der kunsten.276 

Hett sculpturale streven naar reductie van vorm en onderdrukking van de passies is 
echterr niet Lessings idee. Voor dit aspect van de Franse kunst verwijst men steeds vaker 
naarr Hemsterhuis.277 Maar zijn ideeën vonden ook elders instemming.278 De Conté 
Leopoldoo de Cicognara bijvoorbeeld, de biograaf van Davids 'sculpturale pendant', 
Canova,, bezat de originele uitgave van Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture.27"*  Dit is voor-
all  van belang omdat hij ook Canova's theoretische mentor was. Wanneer men beseft 
datt de Lettre sur la sculpture een van de weinige achttiende-eeuwse publicaties op het 
gebiedd van de beeldhouwkunst was, dan is het aannemelijk dat Hemsterhuis' sculp-
turalee theorie ook hier haar sporen heeft achtergelaten. Hoewel Hemsterhuis weinig 
geciteerdd wordt sluiten zijn neoclassicistische denkbeelden perfect aan bij het streven 
naarr een sculpturale essentie, dat in geen enkel ander geschrift uit die tijd zo duidelijk 
waswas geformuleerd. In het laatste deel behandel ik nog een specifiek beeld van Canova, 
datt zelfs een precieze sculpturale vertaling lijk t van Hemsterhuis' esthetica. 

• • 

2733 Het is overigens niet uitgesloten dat Raynal hieraan bijgedragen heeft. 

2744 Vgl. Grucker, p. 200. 

2755 Het belang van de kunsttheorie van Hemsterhuis voor de Franstalige wereld blijkt (retrospectief) ook 

onderr meer uit de heruitgave van zijn Lettre sur la sculpture door de Franse Ecole nationale supérieure des 

Beaux-ArtsBeaux-Arts in 1991; vgl. ook het feit dat hij als enige buitenlander in B. Saint Girons' Esthêtiques du 

XVIIIeXVIIIe Siècle, Ie Modèle Francais, Paris 1990, is opgenomen, hoewel dit niets zegt over zijn betekenis 

tweehonderdd jaar eerder maar wel dat hij hier in feite als Franse denker wordt opgevoerd. 

2766 Het werk van de beeldhouwer David d'Angers brengt men tegenwoordig ook met zijn ideeën in ver

band.. Diens beroemde Grand Condé (ontworpen in 1817) omschrijft Jacques de Caso namelijk als volgt: 

'Thee figure is characterized by extraordinary verve, energy, and multiplicity of profiles... Noteworthy, 

also,, is the attention David paid to surface effects in spite of simplified planes. All of these characteris

ticss can be seen as part of a "classical" conception. During this period, following the ideas of Lessing 

andd Hemsterhuis, many reiterated that a statue, like a painting, must renounce the temporal and strike 

thee spectator in a brief instant....' Caso ziet echter niet het verschil tussen beide auteurs. 

2777 Zie ook bijvoorbeeld Starobinski die Hemsterhuis in zijn belangrijke Les emblèmes de la raison meerde

ree keren citeert, p. 99-100 en p. 194-195, om ontwikkelingen in die tijd te adstrueren. 

2788 Quatremère de Quincy bezat ook Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture, zie noot 38. 

2799 Zie Catalogo ragionato dei libri  d'arte e d'antichita posseduti dal Conté Cicognara, Cosenza 1960 (Pisa 1821), 

nr.. 1161: 'Oltre ai pregi della dissertazione sono vi anche quelli delle stampe che tutte disegnate dall'auto-

ree vennero con somma accuratezza intagliate in rame da Schley. E sono tre vignette, e tre tavole.' 
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Dee zojuist geschetste ontwikkeling droeg bij aan het autonoom worden van de beel-
dendee kunst in de loop van de negentiende eeuw. Dit proces ging onder meer gepaard 
mett een toenemende stilering in de kunst.280 Hemsterhuis' streven naar de zuivere sculp-
turalee vorm door middel van formele reductie en de onderdrukking van de passies, moet 
dann ook in dit licht gezien worden. Om dit te verduidelijken moeten we ons nu ver-
diepenn in de 'innerlijke' psychologie van de mens, die Hemsterhuis in de Simon in de 
vormm van een mythe beschrijft. Ook daarin komen verschillende opvattingen terug, die 
wee al eerder zijn tegengekomen. Toch wordt het perspectief waarin hij de onderdruk-
kingg van de passies plaatst hier pas goed duidelijk. Ter inleiding zal eerst een tekening 
besprokenn worden die Hemsterhuis naar aanleiding van die mythe heeft gemaakt. 

4.. Mythe en dood 
Opp zondag 20 augustus 1780 werkte Hemsterhuis aan een tekening waarin hij zijn 
versiee van de introductie van de goddelijke liefde op aarde wilde weergeven. Zeus, 
vergezeldd van adelaar en bliksemschichten, doemt op achter een wolk. Tegen hem 
aangevlijdd zit de hemelse Venus, in een kokette houding en met ontblote borsten. 
Onderr hen vliegt een aantal putti in het rond. Venus kijkt omhoog naar Zeus die haar 
blikk ontspannen beantwoordt. De tekening is gesigneerd met: 'Dioklès epoiei', Diodes 
heeftt mij gemaakt, (afb.46) Hoewel de tekening gemaakt is naar aanleiding van een 
scènee in het laatste gedeelte van de Simon, is zij nooit in de gedrukte versie terechtge-
komen.. De brief aan Diotima waarin zij staat, kwam in 1986 terecht in het Rijksmuseum 
enn werd in 1990 voor het eerst openbaar gemaakt.281 Meer dan tweehonderd jaar later 
kunnenn we zien hoe Hemsterhuis zich voorstelde hoe de liefde op aarde kwam. Om 
dee precieze betekenis te achterhalen moeten we terugkeren naar de tekst in de Simon 

diee hiermee verbonden is. 

Hemsterhuiss laat Socrates, zoals we zagen, op een gegeven moment beweren dat 
dee passies zelf nooit aan het oppervlak van de mens verschijnen, maar dat we ze alleen 
doorr hun uitwerkingen leren kennen. Passies mogen ook niet verward worden met 
dee deugden en ondeugden. (M II: 121) Socrates maakt deze gedachte aannemelijk met 
eenn les die Diotima hem vroeger geleerd had. Zij had hem een mythe verteld over het 
ontstaann van de menselijke geest, die kunstig is samengesteld uit verschillende antieke 
scheppingsmythes.2822 Toen Zeus besloten had om het menseüjk ras tot leven te wek-

2800 Vgt. Busch, 1993, passim. 
2811 Zie Niemeijer, p. 79-86. In Niemeijers artikel zijn ook Hemsterhuis' tekeningen van Diotima en Jacobi 

opgenomen.. Doordat Niemeijer de Simon niet kende, is hij niet in staat de scène te herkennen. Niemeijer 
probeertt het gebaar van Venus met behulp van Johannes Jelgerhuis' Theoretische lessen over de gesticulatie 
enen mimiek (Amsterdam 1827) en J.J. Engels De Kunst van nabootsing door Gebaarden (2 dln. Amsterdam 
1791)) te duiden, maar zonder succes. 

2822 Deze passage over de schepping van de mens (Zeus en Prometheus) is een verweving van de mythe 
vann Prometheus waarin deze de mens vormt uit leem, met het scheppingsverhaal in Plato's dialoog 
Timaios.Timaios. Hierin schept de demiurg de goden (Timaios 39e3-41a6). De goden krijgen op hun beurt de 
opdrachtt de mens te scheppen (41 c/d), waarvoor de demiurg zelfde ziel, levert. De goden verbinden 
ditt vervolgens met het lichaam (42e e.v.). Hemsterhuis vervangt de demiurg door Zeus, en de goden 
doorr Prometheus. In Plato's Protagoras krijgt Hermes van Zeus de opdracht de mens respect voor zijn 
medemenss en rechtsgevoel bij te brengen, in Hemsterhuis' versie is dat Afrodite Ourania. 
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ken,, zo vertelde Diotima, schiep hij zelfde ziel van de eerste mens als een zuiver wezen 
datt tot elke soort van activiteit in staat was. Tussen Zeus en de ziel was echter wel een 
verschil.. Door zijn goddelijke alomtegenwoordigheid kon God in tegenstelling tot de 
menss zonder middelen waarnemen en handelen. Zeus gaf daarom Prometheus opdracht 
aann de mens middelen te geven om hem daadwerkeüjk levendig, gevoelig en actief te 
maken.. Zeus zelf had de mens al de wil gegeven die onlosmakelijk met de ziel ver-
bondenn is. Dit vermogen werd door Prometheus aangevuld met de verbeelding die 
dee vergaarbak is van alle mogelijke soorten werkingen van de geest, gewaarwordin-
gen,, percepties of ideeën. Hoewel het vermogen zelf niet zicht- of tastbaar is, heeft 
hett wel allerlei openingen of uitgangen waardoor het met de buitenwereld in verbin-
dingg kan treden. Bij iedere opening maakte Prometheus een soort buis,283 die analoog 
iss aan het soort van perceptie of gewaarwording dat hij kan doorgeven. Om bijvoor-
beeldd de werkingen van zichtbare wezens te ontvangen vervaardigde hij een buis met 
alss uiteinde het orgaan dat we het oog noemen. Dit zintuig was analoog aan het licht, 
datt de essentiële voorwaarde is om objecten te kunnen zien. 

Hett oneindig aantal openingen en buizen lijk t te suggereren dat er meer dan de vijf 
off  zes bekende zintuigen of organen zijn.284 Deze gedachte doet de wens opkomen dat 
dee mens als geheel één en al zintuig is, zodat hij voor alle mogelijke ideeën open staat 
enn hetzelfde als God kan zien: 

ett lorsque 1'ame est toute dégagée elle devient toute organe. L'intervalle qui sépare Ie visible du sono-

ree est rempli par d'autres sensations. Toutes les sensations se lient et font corps ensemble, et 1'ame voit 

1'universs non en dieu, mais a la facon des dieux. (M II : 138) 

Dee verbeelding is dus ontvankelijk voor alle mogelijke gewaarwordingen, maar het 
ontbreektt haar nog aan orde. Om hierin te voorzien stal Prometheus een vonkje van 
hett goddelijk verstand en maakte daar het menselijk verstand van. Dit kreeg als taak 
omm de verbeelding te besturen: 

Lee gouvernement du grand réservoir fut confié a ses soins: il a 1'ceil sur toutes les perceptions et sur 

toutess les idees qui y entrent; il les range; il les dispose; ii les compare; il les fait accoupler, et les com-

posee pour en faire naitre d'autres. (M i l : 126) 

Eenn dergelijke omschrijving kwamen we ook al tegen in de Lettre sur l'homme, maar 
inn de Simon krijgt het verstand een enigszins politieke lading omdat het bestuur daar-
vann wordt omschreven als 'entièrement despotique'. Democratisch bestuur in het ver-
standd zou alleen maar tot chaos leiden. De macht van het oog van het verstand lijk t ech-
terr te verdwijnen zodra Diotima het gevoel ter sprake brengt. 

Opp dat moment verdwijnt Prometheus van het toneel, en komt een ander aspect 
vann Hemsterhuis' scheppingsmythe tevoorschijn. Vanwege zijn diefstal moest 

2833 Buis (tuyau) is Hemsterhuis' vertaling van het Griekse woord 'poros'. De arts Alkmaion uit Kroton, 

leerlingg van Pythagoras, leerde als eerste dat door zo'n verbinding de waarnemingen de hersenen kon-

denn bereiken (zie Theofrastos, De sensu 25 e.v.; DK fragment 24a5). Hij was de eerste die de hersenen 

alss het centrale orgaan van het denken beschouwde. 

2844 Vgl. Jay, p. 6, n.16. Jay verwijst naar Robert Rivli n and Karen Gravelle, Deciphering the Senses: The 

ExpandingExpanding World of Human Perception, New York 1984, p. 79, waaruit zou blijken dat er meer dan zeven-

tienn verschillende manieren zijn waarop organismes op hun omgeving kunnen reageren. Het sensori-

umm is dus groter dan de vij f bekende zintuigen. 
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Prometheuss zijn verdere leven in de Kaukasus doorbrengen, (afb.47) De mens bleek 
echterr verre van volmaakt te zijn, want hij was volkomen asociaal en kon alleen aan 
zichzelff  denken. Zeus was dan ook van plan dit wezen meteen te vernietigen, maar er 
wass één godin die de mensheid voor dit lot bewaarde: Afrodite Ourania, de hemelse 
liefde.. Zij wist Zeus zo te bepraten dat de mens nog een kans kreeg. Dit moment heeft 
Hemsterhuiss in zijn zojuist genoemde tekening afgebeeld. Het tekstfragment waar zij 
naarr verwijst, luidt: 

Laa seule divinité qui nous sauva de la colère de ce dieu, c'est la déesse qui veille sur vos jours, Socrate; 

c'estt Vénus Uranie, l'amour celeste, qui, s'approchant du tröne de Jupiter, lui dit: Père des dieux et des 

hommes,, pourquoi détruire Ie bel ouvrage ébauché par vos mains? Prométhée a failli . Il satisfait a votre 

justice.. Mais si jamais je vous ai faitjouir de vos propres travaux, si Ie bonheur est Ie fruit de nos amoun 

éternels,, si vous goütez dans mes bras la plenitude de votre puissance, accordez-moi la gjoire de finir 

cee que vous avez commence. 

Waarnaa het volgende gebeurt: 

L'arbitree de 1'univers sourit et baise Ie front de rimmortelle. Elle descend, et avec elle les amours, les 

vertus,, et tout ce qui fait la beatitude du céleste séjour. Les exhalaisons éthérées qui precedent ce cor-

tegee se répandent sur toute la surface du globe. Les ames humaines dont la source est divine, s'imbi-

bentt aisément de 1'haleine de la déesse, comme la Pythie se remplit de 1'esprit de son dieu. A 1'instant 

mêmee Ie monde change et la terre est couverte de fleurs. L'homme vole vers 1'homme pour 1'embras-

ser,, pour lui jurer un amour étemel: il est plus, il jouit plus dans 1'autre que dans lui-même; dans 1'autre 

ill  sent les besoins de 1'autre et s'y soulage soi-même. Il vit et adora pour la première fois 1'auguste ima-

gee de la justice dans la figure de son frère. Il n'est pas possible d'imiter mieux dans la nature humaine 

laa toute-présence des dieux. Astree285 et la paix règnent, et 1'age d'or paroït. L'Amour céleste sourit a 

sonn ouvrage. Le sourcil du père des dieux en courroux est terrible, et fait trembler 1'Olympe entier; 

maiss le ris de la Vénus céleste purifie le ciel et la terre, et deride a 1'instant le front de Jupiter. A ce ris, 

L'Olympee quitta 1'Olympe, et les dieux et les hommes furent confondus. (M II : 127-128) 

Mett deze beschrijving laat Hemsterhuis Afrodite — als ware zij een geseculariseerde 
Heiligee Geest - de liefde en het gevoel uitstorten op aarde. De hemelse Afrodite en niet 
dee aardse Venus, die beiden in het vignet de Vrouw op een Wolk waren afgebeeld, schonk 
dee mens dus het morele gevoel. Door dit nieuwe vermogen was de mens voor het 
eerstt in staat zichzelf in de ander te herkennen, en de pijn maar ook de blijdschap van 
eenn ander te kunnen voelen.286 De liefde en het gevoel werden daarmee de basis van 
dee moraliteit. 

Hoee sterk deze liefde was, blijkt ook uit het verdwijnen van de vertoornde bük van 
Zeus.. Zijn wenkbrauw — precies dat deel van het gezicht dat voor de cartesiaanse leer 
vann Le Brun zo belangrijk was - neemt nu een stand van rust aan. Bij Hemsterhuis, zo 
zienn we hier, is het dus niet langer de menselijke rede die de passie van de woede her-
steltt zoals Descartes veronderstelde, maar de liefde. 

* * 

2855 De godin der rechtvaardigheid, die tijdens de Gouden Tijd op aarde verkeerde {zie Ovidius, 1, 150). 

2866 Vgl. [27-06-83] [Bd.6], waarin Hemsterhuis stelt dat het zich verplaatsen in de ander de bron is van 

elkee moraal: 'Nous sommes parfaitement d'accord Vous & moi que la source de toute morale, de tou-

tee vertu, de toute justice reside dans la faculté de pouvoir se placer dans un autre enfin dans cette attrac-

tionn des ames.' 
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Inn het vervolg van de tekst gaat Diotima nog uitgebreid in op de aard en de werking 
vann de vier vermogens en hun relaties onderling, en Socrates erkent uiteindelijk het 
onderscheidd tussen willen, zien, redeneren en liefhebben te begrijpen. In deze passa-
gess wordt verder een aantal categorieën mensen beschreven, die nauw verbonden zijn 
mett de 'modernisering' van de kunst. 

Ui tt de verschillende samenstellingen van de vermogens leidt Diotima de menselij-
kee deugden en ondeugden af. Op grond hiervan deelt zij de mens in vij f categorieën 
in.. In de eerste plaats is er het pasgeboren kind, dat net als een dier nog instinctief han-
delt.. Het kind heeft nog een onbestemd wilsvermogen dat door een nog vrijwel lege 
verbeeldingg tot wil komt. Verder is zijn verstand ongeoefend en werkt zijn morele 
zintuigg nog nauwelijks. Met deze beschrijving van het innerlijk van het kind, corre-
spondeertt het beeldje uit het begin van de dialoog: het jonge kind is nog een zuivere 
spiegell  dat alleen nog maar reageert op zijn omgeving. Hierna beschrijft Diotima de 
overigee soorten, met als laatste de vijfde klasse, die Hemsterhuis elders de heldenklas-
see noemt.287 Tot deze klasse behoren mensen die niet alleen een sterke wil hebben, 
maarr ook volledig over hun morele zintuig kunnen beschikken, terwijl ze een ont-
wikkeldd verstand en een heldere verbeelding bezitten. Als deze vermogens even vol-
maaktt zijn, dan verwerft hun ziel 

laa vertu suprème et la vraie sagesse. Cette ame, Socrate, est 1'être Ie plus riche dont nous saurions avoir 

unee idéé dans notre état actuel, et il n'y a aucune comparaison possible entre lui et entre ceux qui com-

posentt les quatre premières classes. (M II : 131) 

Zijj  beschrijft de werking van de onderlinge vermogens in deze klasse vervolgens zo: 
Toutess ses parties s'identifient, pour ainsi dire, dans des ames pareilles, par un exercice continuel, et Ie 

momentt oü la velléité se determine, est Ie même oü 1'organe moral juge du juste, 1'intellect du possi-

ble,, et oü ('imagination déploie ses brillantes richesses; et voila la raison de ce ton de simplicité qu'on 

admire,, et qui étonne dans les actions de l'homme vraiment grand. (M II : 132) 

Dezee ideale toestand van eenvoud en harmonie treffen we alleen aan bij een aantal 
legendarischee helden. Toch kunnen in principe ook gewone mensen met minder ont-
wikkeldee vermogens tot deze klasse toetreden. 

Deugdenn vloeien dus voort uit een harmonie van de vermogens. Ondeugden zijn 
hett gevolg van een te krachtige wil , van een te grote morele gevoeligheid of van een 
slechtee toepassing van de andere vermogens, en zwakheden zijn het gevolg van een te 
zwakkee wil , die ten prooi blijf t aan de verbeelding en de morele gevoeligheid. 

Dezee door Diotima als waar omschreven mythe over de menselijke ziel is volgens 
haarr op drie manieren nuttig: zij kan leiden tot betere mensenkennis, tot verbetering 
vann de opvoeding en tot correctie van onszelf.288 Dit blijkt bij legendarische personen 

2877 Bucholz 1166 [A 105 I NachlaR Franz Caspar Bucholz 1759-1812] 1-8 Lettre sur les vices et vertues. 

Staatsarchiv,, Munster. Hij heeft het niet alleen over helden maar ook over heldinnen. 

2888 Het belang van de opvoeding was mede geïnspireerd door Rousseau's Émile, ou de ['education (1762), 

waarvann bekend is dat hij het kende omdat hij het aan de curator van de universiteit van Groningen, 

A.. van Iddekinge, wilde sturen. Zie: [18-06-63] [424 B 3-1 Koninklijk Bibliotheek, Den Haag]: 'Si je 

scavoiss si Vous restez encore quelque temps a Groningue je prendrois la liberté de Vous envojer 1'Emile 

dee Rousseau & ses autres ouvrages. ce livre lacéré & brulé par les mains du Bourreau est a mon avis un 

dess bons livres qui ont parus depuis bien du temps.' 
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alss Achilles, Odysseus en Diomedes. De analyse van hun vermogens is gebaseerd op 
driee profielen: die van de held, die van een groots man en die van de wijze. Bij Achilles 
bijvoorbeeld d 

laa velléité trop violente, et une sensibilité trop vive du moral, s'emparent de toute sa riche composi-

tion,, et offusquent la partie juge du moral et de Fintellect ensemble. 

Ditt betekent 'qu'Achille a tout ce qui constitue Ie héros, et non ce qui fait le grand 
homme.'' Bij Odysseus werken de vermogens 20: 

laa perfection de son imagination, et la prodigieuse agüité de son intellect, brident et gouvernent par-

faitementt sa velléité forte et active, mais elles obscurcissent son moral, qui, lorsqu'il prend le ton de la 

sagacité,, perd de son éclat et acquiert quelqu'apparence de vice. 

Hijj  is geen groot man en ook geen held. Diomedes heeft weliswaar minder volmaak-

tee vermogens dan de andere twee, maar beschikt over meer harmonie: 
Ill  est héros et approche plus du grand homme. (M II: 134) 

Doorr zijn psychologische theorie op historische en legendarische figuren toe te pas-
sen,2"99 maakt Hemsterhuis hen tot tijdgenoot. Een held als Odysseus krijgt een indivi-
duelee persoonlijkheid. Hij behandelt moderne problemen in een antieke vorm: een 
platoonsee dialoog plus een mythe, waardoor heden en verleden in eikaars nabijheid 
wordenn gebracht. Hemsterhuis' werkwijze sluit hierdoor aan bij ontwikkelingen in de 
kunstt aan het eind van de achttiende eeuw, waarin ook de traditionele heldenfiguur 
zijnn status meer en meer verliest. Diens plaats wordt ingenomen door de 'moderne' 
held.. Een bekend voorbeeld hiervan is de Marat van David. Deze held zien we ver-
moordd in een badkuip liggen, wat nauwelijks heroïsch genoemd kan worden. Door 
Maratt echter een houding te geven die onmiskenbaar doet denken aan de Christusfiguur 
inn een voorstelling van de piëta, wordt het moderne in een als 'oud' te herkennen 
vormm getoond. Het oude en nieuwe schemeren als het ware door elkaar heen. Deze 
koppelingg van oud en nieuw in deze periode is van groot belang geweest voor de ont-
wikkelingg van de moderne kunst.290 We zullen nog zien dat Hemsterhuis' ideeën over 
dee fysionomie en de dood, die verderop nog ter sprake komen, ook op een andere 
manierr met dit schilderij verbonden kunnen worden. 

Hemsterhuis'' 'moderne' inzichten over de psychologie hebben dus als conse-
quentiee dat de klassieke overlevering zijn autoriteit begint kwij t te raken. Door het 
verledenn te psychologiseren wordt het modern gemaakt. In het laatste hoofdstuk van 
ditt deel komt deze simultaneïteit nog terug in verband met een aantal tekeningen 

2899 Hij was van plan om ook bekende tijdgenoten als voorbeelden te gebruiken, maar heeft daar vanwe-
gee de antieke setting van de dialoog blijkbaar vanaf gezien [-einde 80] [137 Kaps.19]: 'je voudrois y 
mettree quelques exemples de caractères p.e. d'Ulysse, d'Achille ... ou bien je mettrois en note pour 
essayerr notre methode du trèfle quelques caractères de modernes connus.' In [18-04-78] [86 Kaps.19] 
beschreeff  hij uitgebreid de Westfaalse minister Fürstenberg, die belast was met de onderwijsvernieu-
wingenn in Munster en aan de basis stond van de universiteit, waar Hemsterhuis ook zijdelings bij betrok-
kenn raakte. Zie ook [18-09-79] [HSD] waarin hij de voorlezer van de koningin van Engeland en natuur-
onderzoekerr Du Luc analyseerde. Beide brieven zijn exemplarisch voor zijn psychologische methode, 
diee hij vanwege de vier vermogens het 'klaverviermodeF (trèfle) noemde. Deze term gebruikte hij voor 
hett eerst in [13-04-78] [85 Kaps.19]. 

2900 Vgt. Busch, 1993, p. 80 e.v. 
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diee Hemsterhuis maakte van een moderne gebeurtenis bij uitstek: het oplaten van de 
allereerstee luchtballon in Den Haag. Dit riep bij hem groot enthousiasme op, mede 
omdatt de ballon een klassieke vorm had. De moderne techniek, gevat in oude 
vorm,, symboliseerde voor hem de synthese van twee tijdperken die ook zijn ideaal-
beeldd van de toekomst was. Om deze ijle hoogten te kunnen bereiken, moeten wij 
echterr eerst nog meer te weten komen over het gevoel, dat zo'n belangrijke rol 
speeltt in zijn theorie. 

Wee hebben hiervoor gezien dat Hemsterhuis liefde en gevoel de kracht toeschreef om 
passiess te laten verdwijnen, zelfs uit het gezicht van de oppergod. Ondanks zijn fun-
damentelee rol voor de menselijke moraliteit ziet hij echter ook een groot gevaar in het 
gevoel.. Het is, zoals hij Diotima laat zeggen, 'Ie présent Ie plus beau et Ie plus funeste 
quee nous tenions des mains des immortels'. Wanneer het sterk en levendig is, verwart 
hett gevoel ons, zo gaat zij dan ook verder. Het wordt aangetrokken door het kleinste 
voorwerpp van echt of schijnbaar mededogen. Het leidt met even veel gemak tot mede-
lijden,, tot liefdadigheid en tot hulp aan anderen. We laten het dan ook met plezier de 
vrij ee teugel, omdat de uitwerkingen dan de schijn van deugd hebben vanwege het 
goedee dat er uit voortkomt. Maar als het gevoel eenmaal vrij is, wordt het door het 
kleinstee echte of schijnbare vergrijp met eenzelfde onstuimigheid aangetrokken. De 
haat,, woede en wraak van het gevoel zijn dan ondeugden die veel echter zijn dan de 
deugdd van het levendige en tedere medelijden. Het gevoel is dan ook veel despoti-
scherr dan de meest levendige verbeelding. Daarom kan het pas echt de moeder van 
allee deugden worden, als het begeleid wordt door de morele rechter — die ook onder-
deell  is van het morele orgaan, en het verstand. Het gevoel mag met andere woorden 
niett alleen op pad gaan. 

Alss voorbereiding op de Simon heeft Hemsterhuis doelbewust menigmaal zijn gevoel 
letterlijkk de vrije loop gelaten. Het ging hem daarbij om het ervaren van grenzen en 
dee meest heilige afgronden (les plus sacres abïmes), zoals hij het omschreef. Hoewel 
sentimentaliteitt in deze tijd bepaald niet ongewoon was, sterker nog, een ware cultus 
daarvann bestond, was Hemsterhuis' aandacht er vooral op gericht om de pure werking 
vann het gevoel te openbaren — vergelijk in dit opzicht de excessieve Cartesiaanse aan-
dachtt voor de passies en de rede. Pas wanneer deze zichtbaar werd kon het gevoel dui-
delijkk omschreven worden en in harmonie komen met de andere vermogens. In een 
brieff  uit 1776 zien we dat hij zijn onderzoek ook binnen een bepaald wetenschappe-
lij kk perspectief zag. Hij stelt hierin dat elke wetenschap als enige en unieke basis de 
ervaringg heeft. De zuiverheid en de waarheid van fundamentele ervaringen bepalen 
dee waarde van de wetenschap of de theorie die daaruit voort kan vloeien. Maar een 

experiencee prise au hazard, non simplifieé, non degageé de tout ce qui lui est heterogene, nous mène 

inmaquablementt dans 1'erreur, & de telles experiences multiplieés conduisent directement au fantas-

tique,, & enfin dans un labyrinte d'ou pour sortir il faut des siècles entiers. 

Ditt heeft ook consequenties voor het onderzoek en de wetenschap van de gevoelens: 
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Less sentiments moraux sont les seules experiences & font 1'unique base de la theorie que je propose. 

Orr il n'y a dans toute la Métaphysique Morale ni dans aucune Science humaine un sujet a traiter aussi 

délicatt que Ie sentiment moral; & cela par cette raison, que 1. il y a si peu d'hommes qui ont 1'organe 

mondd parfaitement sensible; & 2. que parmi ce petit nombre encore, il s'en trouvent si peu qui sentent 

purement.. Interrogez bien les gens sensibles sur leur sensations qui sont un peu élevées, & Vous verrez 

combienn elles sont mêlées avec 1'imagination, la passion, les préjugés, les preoccupation &c. 

Enn hij eindigt met de volgende uitspraak: 
Maa Chère Diotime sentir purement est un grand Art, ou bien, Ie don Ie plus précieux des dieux.291 

ZuiverZuiver voelen is dus weliswaar een gift van de goden, maar omdat bijna niemand een 
volmaaktt gevoelig moreel orgaan bezit, komt dit weinig voor. Het voelen is bijna altijd 
vermengdd met verbeelding, vooroordelen en passies. Het zuivere gevoel is dus passie-
loos. loos. 

Eenn voorbeeld van een dergelijk onderzoek naar het gevoel vindt men in een brief 
vann een aantal jaren later, waarin Hemsterhuis beschrijft hoe hij zijn verstand bewust 
achterliett bij de toegangspoort tot het Rousseauistische onderkomen van de echte 
Diotimaa vlakbij Den Haag dat door haar veelzeggend tot 'Niethuis' omgedoopt was, 
omm zich daarna volledig over te geven aan zijn gevoel:292 

jee laisse un libre cours a ma sensibilité, je veux qu'elle pleure, qu'elle se demeure, qu'elle s'extasie, 

qu'ellee fasse librement tout ce que sa nature lui ordonne, car je veux la connoïtre, je veux suivre ses 

traces,, je veux découvrir sa source ... Aussitöt quej'aurai fait ma découverte je Vous la communique-

raii  & Ie Simon ne s'en trouvera pas mal j'espère.m 

Inn een andere brief gebruikt hij hiervoor landschappelijke metaforen. Hij zegt momen-
teell  aan 'une sensibilité morale excessive' te lijden. Hij doet zich bij anderen weliswaar 
vrolijkk voor, maar alleen is hij als een man 

quii  sort d'un joli jardin Hollandais & se retrouve tout de suite dans une vaste forêt au milieu de rochers 

inaccessibles.2M M 

Bijj  een andere gelegenheid vergelijkt hij de overgave aan het gevoel met de staat van 
eenn kind, maar geeft tegelijkertijd ook de voor zijn theorie niet onbelangrijke ver-
schillenn aan: 

onn devient enfant, on est innocent comme lui. on sent a sa facon, mais les richesses intellectuelles qu'on 

doitt a 1'age & a 1'exercice font qu'on sent plus & mieux que lui. ... ce soir je veux rester enfant.295 

Ditt soort ervaringen maakt het gevoel, de sensibiliteit, die Dubos al in de arena van 
dee esthetische ervaring geplaatst had, tot een nog veel belangrijker vermogen. Het ver-
schaftt de mens niet alleen zijn moraliteit, maar het is ook zoals uit de Alexis bleek tege-
lij kk de tact, de supersnelle ervaring van de waarheid, waar het langzaam redenerende 
verstandd altijd bij achterblijft. Het gevoel omvat dus moraliteit, liefde en zuivere ken-
nis. . 

2911 [30-09-76J [40 Kaps.18] 
2922 Zie Brummel, p. 149-150. Dit was een boerderij waar Diotima vanaf circa 1775 ging wonen om haar 

kinderenn te onttrekken aan de stedelijke cultuur. 
2933 [07-09-79] [HSD] 
2944 [??-03-80] [HSD] 
2955 [28-08-80] [HSD] 
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Hett gebruik van een mythe om de oorsprong van het gevoel en de liefde duidelijk 

tee maken in plaats van een wetenschappelijke verhandeling moet dan ook in dit licht 

wordenn gezien. De lezer ontvangt de boodschap via de vorm én de inhoud. 

Inn het ideale kunstwerk zijn volgens Hemsterhuis het zuivere voelen en het zuivere 
zienn dan ook complementair. Een zuivere, passieloze, vloeiende vorm is het zichtbare 
equivalentt van het morele gevoel dat niet vermengd is met allerlei onzuiverheden. Het 
gevoell  dat bij Hemsterhuis nauw verbonden is met de tastzin raakt hier het zien. Hun 
'traitt d'union' is de zuivere contour, die de wereld van het morele verbindt met de 
wereldd van het verstand. In het ideale kunstwerk straalt het zichtbare door in het more-
le,, en andersom. Alleen dan weerspiegelen innerlijk en uiterlijk elkaar. De vorm is 
moreell  geworden en bovendien losgemaakt van een literaire inhoud, zoals dat bij 
Lessingg en Winckelmann nog het geval was. 

Buitenn de zuivere vaasvorm en het passieloze beeld diende zich echter nog een der-
dee thema aan: het pas geboren kind. Zijn al eerder opgemerkte waardering voor de 
modernee beeldhouwer van kinderen, Duquesnoy, uit hij in een brief als volgt: 

Francoiss Quesnoy, dont Vous possédez deux morceaux uniques, Fun Ie groupe des deux enfants (qu'on 

imitee actuellement en France en porcelaine biscuit) & 1'autre Ie bas-relief des trois enfants a été 1'un des 

pluss grands Sculpteurs des Siècles modernes & lorsqu'il traite des enfants, il n'y a aucun des Anciens qui 

Iee surpassent ni aucun des modernes qui 1'égalent. c'est Ie jugement même de tous ses rivaux.2* 

Ditt is een opmerkelijke en kenmerkende uitspraak. De Grieken worden hier min of 
meerr voorbijgestreefd door een moderne beeldhouwer die het passieloze onderwerp 
bijj  uitstek maakte: het jonge kind. Hoewel dit soort werk in onze ogen nauwelijks iets 
vertoontt van een modern 'kindbeeld', geeft Hemsterhuis voor het kind als onderwerp 
voorr de kunst een filosofische rechtvaardiging. In de Sophyle noemt hij zijn filosofie dan 
ookk die van de kinderen.297 Dit is niet bedoeld als een oproep om weer (net als) kin-
derenn te worden, maar om terug te keren naar de oorspronkelijke basis van ieder mens. 
Elkk mens wordt met bepaalde vermogens geboren, en het is de taak van ieder indivi-
duu om tussen deze de grootst mogelijke harmonie te bewerkstelligen. Dit verklaart ove-
rigensrigens ook waarom Hemsterhuis in de Lettre sur la sculpture aan kindertekeningen zo veel 
waardee toekende: zij toonden de ontwikkeling van de verschillende vermogens. 

• • 

Tott slot van dit hoofdstuk nog enkele opmerkingen over Hemsterhuis' visie op de 
doodd en de kunst. Terwijl het kind nog geen uitgesproken fysionomie heeft, komt de 
wareware fysionomie pas tevoorschijn vlak na het intreden van de dood. In een brief waar 
hijj het moment van het sterven probeert te beschrijven, constateert Hemsterhuis twee 
dingen.. In de eerste plaats dit: het precieze moment van de dood zelf, dat maar twee 
off drie seconden duurt, is de meest volmaakt zichtbare, fysieke gebeurtenis in de natuur, 
wantt alleen dan wordt de scheiding tussen lichaam en geest fysiek zichtbaar. Als we 
ogenn voor de geest hadden gehad dan zouden wij deze scheiding daar eveneens dui-

2966 [02-01-86] [Bd.9] 
2977 'Ma Philosophic mon cher Sophyle, c'est celle des enfans; c'est celle de Socrate; c'est celle qui se trou-

veroitt au fond de notre coeur, de nos ames, si nous prenions la peine de 1'y chercher.' (M I: 172) 
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delijkk hebben kunnen zien. Er zijn talloze scheidingen in het fysieke, maar men ziet 
dann alleen het scheiden, de lokale veranderingen, te weten dingen die zich scheiden.298 

Hett lichaam toont dus bij het intreden van de dood de enige scheiding in de natuur 
tussenn geest en lichaam.299 

Inn de tweede plaats is de fysionomie van de dode niet alleen mooier dan van de 
levende,, maar ook veel meer waar. Zelfs nietsnutten of middelmatige mensen winnen 
bijj  het verhes van hun rimpels, hoewel men in hen altijd gewoon een dode zal zien. 
Dee schilder moet aan de fysionomie van een dode die fundamenteel goed en verhe-
venn is geweest, de trekken ontlenen om een held, een engel of een God weer te geven. 
Hemsterhuiss refereert vervolgens aan zijn gestorven vader: 

Sii  j e me rappelle Ia physionomie de mon Père après sa mort, je Vous jure que je ne puis me faire une idéé 

d'unee beauté plus élevée & plus sublime, je Ie voyois trois fois par jour avec la plus piquante volupté.10" 

Dezee opmerkingen tonen het perspectief waarbinnen Hemsterhuis de onderdrukking 
vann de passies geplaatst heeft. Het moment vlak na de dood toont het ware gezicht van 
dee mens. De ziel spreekt dan zuiver via het lichaam omdat het vrij is van enige passie 
enn ook zonder bedrog. In de Alexis roert Hemsterhuis met zijn verwijzing naar de 'vol-
uptueuze'' ervaring bij het zien van zijn gestorven vader een ander belangrijk thema 
aan,, namelijk het einde van de eerste Gouden Tijd op aarde: 

L'hommee vit pour la première fois ia mort sous un nouvet aspect, comme un état force: ce moment de 

passage,, ce moment voluptueux, ce moment jadis semé de fleurs, et embelli, non par 1'espérance que l'hom-

mee ne connoissoit pas, mais par la sensation infaillibl e et distincte d'un futur naissant et visible, plus déli-

cieuxx encore que Ie passé et Ie présent, ce moment même lui parut Ie comble de toute horreur: car ces 

tempss oü il se forgea, pour sa triste consolation, 1'idée absurde d'un anéantissement impossible, n'étoient 

pass encore venus.' (M II : 177) 

Hemsterhuiss zag met andere woorden in de uitdrukking op het gezicht van zijn vader 
eenn glimp van het bestaan van de Gouden Tijd. 

Hemsterhuis'' suggestie aan de schilder om het dode en passieloze lichaam te gebrui-
kenn voor het uitbeelden van een held, een engel of een god, lijk t door David in zijn 
MarotMarot opgevolgd te zijn. Sterker nog, we kunnen haar als een kunsttheoretische legi-
timatiee van dit werk zien. Net als Davids dode held het afscheid van een oude beeld-
traditiee betekent, vormt Hemsterhuis' psychologie en visie op de Gouden Tijd een 
afscheidd van de christelijke openbaring.301 'Marat*  en de mythe van de Gouden Tijd 
staann beide op de drempel van de moderne tijd. 

Zodraa de passies als belangrijk uitdrukkingsmiddel in de kunst ten grave waren gedra-
gen,, ontstond een abstract tekensysteem. Behalve bij Flaxman vindt men dit ook bij 
Humbertt de Superville's Essai sur les signes inconditionnels dans l'Art.302 Slechts drie -

2988 [04-04-88] [Bd.10] 

2999 Vgl. Stafford, 1987, p. 188. 

3000 [04-04-88] [Bd.10] 

3011 Vgl. Busch, 1993, p. 80 e.v. 

3022 Kirchner, p. 362. Le Bruns systeem werd in toenemende mate als een abstract tekensysteem gezien, wat 

hett oorspronkelijk niet was. De vele herdrukken van Le Brun aan het eind van de achttiende eeuw 

moetenn in dit licht gezien worden. 
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volledigg abstract geworden — passies vormen de basis van Humberts grafische systeem: 
rust,, blijdschap en verdriet, (afb.48) Hij gebruikte deze niet alleen voor de beeldende 
kunsten,, maar ook voor de diverse 'gezichten' van de architectuur. (afb.49)Dit maakt 
heell  duidelijk dat hier geen sprake meer is van concrete passies. Humbert kende de 
geschriftenn van Hemsterhuis zeker en heeft ook tekeningen naar diens door Klauer 
vervaardigdee buste gemaakt en daarover gecorrespondeerd met de beeldhouwer Louis 
Royer.3033 (afb.50) Maar het is onzeker of hij deze drie passies ook aan hem ondeende, 
off  misschien zelis aan Spinoza, want dergelijke 'grondstemmingen' waren op zich heel 
algemeen.3044 Het is echter zonneklaar dat Humberts volledig grafisch geworden teke-
ningg van de kop van de Laocoön - waaraan elke plasticiteit ontbreekt - , verband houdt 
mett Hemsterhuis' opvattingen.305 Deze Laocoön is geen sculptuur meer, maar behoort 
doorr zijn clair-obscur tot de schilderkunst, waar volgens Hemsterhuis het beeld zelf 
ookk thuishoorde. Zijn sculpturale denkbeelden hebben hier onmiskenbaar effect gehad. 
(afb.51) ) 

,Hemsterhuis'' opmerking over de schilderkunstigheid van de Laocoön in de Lettre sur la 

sculpturesculpture blijkt dus verstrekkende implicaties te hebben. Net zoals hij eerder de klak-
kelozee bewondering voor een ander icoon van de antieke beeldhouwkunst, de Venus 

de'de' Medici, verwierp en tegelijk de erotische componenten van de esthetische ervaring 
bloodegde,, zo ontwikkelde hij aan de hand van de Laocoön een andere visie op de spe-
cifiekee grenzen en kwaliteiten van de beeldhouwkunst. Als meest verlichte kunst dien-
dee zij zich te ontdoen van onzuivere elementen, met name passies. Hoewel hij in de 
LettreLettre sur la sculpture aanvankelijk nog stelde dat deze konden bijdragen aan de verho-
gingg van de verscheidenheid aan denkbeelden in een beeld, veranderde hij in hetzelf-
dee geschrift toch radicaal van mening. In plaats van verscheidenheid werd visuele een-
heidd het belangrijkste criterium. Passies bedreigden niet alleen de zuiver contour van 
eenn beeld, maar waren bovendien inhoudelijk verdacht geworden. De intentie achter 
eenn uitgedrukt gevoel was in de kunstmatige maatschappij niet langer duidelijk. Teken 
enn betekende vielen niet meer met elkaar samen. Bepaalde innerlijke zieleroerselen 
kondenn bovendien niet uitgedrukt worden in de kunst omdat ze niet in het lichaam 
zichtbaarr werden. Ook de wetenschap stuitte op eenzelfde barrière, omdat zij van 
dezelfdee kennis moest uitgaan. De fysionomie werd in het verlengde hiervan als weten-
schapp afgewezen omdat het lichaam de ziel niet weerspiegelde. Dit was alleen het geval 
opp het moment vlak na de dood. Zij bracht het lichaam in zijn functie als drager van 
dee innerlijke tekens tot eenheid met de ziel. 

3033 Zie de brieven van Humbert de Superville aan de beeldhouwer Royer, d.d. 26-09-1837 en 18-08-
18399 (Katholiek documentatie centrum Nijmegen, Archief Familie Alberdingk Thijm, DC 5280). Vgl. 
Trunz,, 1970 en 1980 passim. 

3044 Spinoza ging in tegenstelling tot Descartes uit van drie grondpassies: verlangen, blijdschap en triestheid. 
Vgl.. Lloyd, p. 37. 

3055 Zie tent. cat. Disegni di D. P. Humbert de Superville, Firenze 1964, p. 14. Voor afbeelding, nr. 51. 
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III . . 

Verscheidenheidd in eenheid: het museum 

1.. Dresden 
Hett beginsel van de eenheid in verscheidenheid heeft bij Hemsterhuis een specifieke 
invulling.. In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe het sculpturale denken dat hiermee 
verbondenn is op andere terreinen functioneert. Het heeft niet alleen connecties met 
zijnn definitie van schoonheid, maar ook met zijn verlangenstheorie en zijn denkbeel-
denn over het verhevene. Om deze aspecten uit te werken komt nu een brief ter spra-
kee waarin hij zijn indrukken beschrijft van een 'kunstreis' door Duitsland, die hij samen 
mett onder anderen Diotima had gemaakt in het najaar van 1785.306 

Dee voornaamste reden dat hij deze reis maakte was zijn wens om verschillende 
kunstcollectiess te bezoeken. Hij bezocht onder meer Kassei, op zowel de heen- als de 
terugreis,, maar was vooral enthousiast over Dresden.307 Ook bracht hij een bezoek aan 
Weimar,, dat zich op dat moment tot een van de belangrijkste literaire centra van 
Duitslandd aan het ontwikkelen was. Hier ontmoette hij Goethe, Herder en Wïeland, 
diee zoals uit hun onderlinge correspondentie blijk t onder de indruk waren van 
Hemsterhuis'' encyclopedische kennis op het gebied van de kunsten en wetenschap-
pen.3088 De aan Ploos van Amstel gerichte brief werd zes jaar later, een jaar na 
Hemsterhuis'' dood, in zijn geheel en geannoteerd gepubliceerd in het populaire tijd-
schrift,, de Algemeene vaderlandsche letteroefeningen. Ook de aan de redactie gerichte brief 
vann Ploos werd afgedrukt: 

Misschienn zal de nevensgaande Brief, door de Wed. Heer Hemsterhuis aan my, 31 Dec. 1785 geschree-

ven,, voor het Publiek niet onaangenaam, en voor dezulken die reizen, om het Schoone te bewonde-

ren,, van gebruik kunnen zyn. 

Nuttig,, wegens de juiste beoordeling over eenige der voornaamste Schilderstukken, - zal dezelve 

tenminstee de aandacht der Kunstoefenaaren en Liefhebberen waardig zyn. — Allen, die de bestudeerde 

kundighedenn in het Schoon der Antique Beelden en gegraveerde Steenen van deezen geleerden (nu 

onlangsonlangs overheden) Heer kennen, zullen aan zyne beoordeling niet twyfelen; - en voor anderen, onder-

schryff  ik, dat ik, met zyne Vriendschap, geduurende meer dan een halve Eeuw, vereerd zynde, gele-

genheidd heb gevonden, door zyne bekwaamheden de mynen uit te breiden.309 

Dee brief bevat uiteenlopende, maar betrekkelijk summiere notities over schilderijen 
enn beelden. Het betreft werken van klassieke meesters als Rafaël, Titiaan en Correggio, 
maarr ook van Gerard de Lairesse, Adriaan van der Werff en van nog levende kunste-

3066 Zie over deze reis onder meer Trunz, 1980, p. 218-250. 

3077 Zie Vogel, H., 'Die Besucherbücher der Kasseier Museen aus der Goethezeit', in: Zeitschrift des Vereins 

JtirJtir  Hessische Geschichte und Landeskunde, Bd. 67, 1956. (Sonderdruck) Hieruit blijk t dat Hemsterhuis de 

galerijj  op 7 september en het museum op 29 oktober bezocht heeft. 

3088 Zie ook Inleiding, n. 12. 

3099 Ploos' briefis gedateerd 26-07-1791. Hemsterhuis, Oordeelkundige Aanmerkingen, p. 479. 
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naarss als Adam Oeser, Raphael Mengs, Pompeo Batoni, Johann Heinrich Wilhelm 
Tischbeinn (de zogenoemde 'Goethe-Tischbein') en Friedrich Rehberg.310 

Opp drie opmerkingen in de brief wil ik echter vooral de aandacht vestigen omdat 
zijj  een bijzonder licht werpen op de praktijk van Hemsterhuis' esthetica. Zij geven 
inzichtt in de bijzondere relatie tussen zijn esthetica en zijn visie op bepaalde schilde-
rijen,rijen, op de inrichting van het museum in Dresden en op de betrekking tussen vader-
landsee geschiedenis en het begrip universaliteit. De eerste opmerking gaat over een 
schilderijj  met een bijbels onderwerp van de (laat-) barokke, Bolognese schilder Carlo 
Cignanii  (1628-1719). De tweede opmerking betreft zijn positieve waardering van de 
beroemdee Italiaanse afdeling in de Dresdense schilderijengalerij. De derde opmerking 
tenn slotte, die nauw met de vorige samenhangt, is zijn voorstel om een schilderij van 

Vann der Helst daarin op te nemen. 
• • 

Naa een redelijk enthousiaste bespreking van onder anderen Tiriaan en Annibale Carraci, 

zegtt Hemsterhuis over Cignani het volgende: 
doch,, indien het my geoorloofd ware uit deezen grooten schat een stuk te kiezen voor myn vermaak, 

zouu het voorzeker zyn een achtkantig tafereel van Carlo Cignani, verbeeldende Joseph en de Vrouw 

vann Potifar. In dit stuk verbeelden zich alle volmaaktheden, waarvoor het voorwerp vatbaar is, in den 

allerhoogstee graad.5" (483-484) 

Ditt is alles wat hij over dit schilderij zegt. (afb.52) In het licht van zijn esthetische theo
rierie gezien zegt het echter veel. Op welke volmaaktheden doelt hij namelijk? In de eer
stee plaats voldoet het schilderij formeel gezien aan zijn wensen. De lichamen van de 
afgebeeldee personen zijn goed van elkaar onderscheiden door heldere en eenduidige 
contouren.. Bovendien zijn de verbeelde passies niet dubbelzinnig en goed uit elkaar 
afleidbaarr - een eis die hij in de Simon had geformuleerd. De vrouw van Potifar staat 
namelijkk op heldere wijze voor de verleiding, en Jozef spreekt met zijn lichaam dui
delijkk uit dat hij haar niet wil aanraken en niet op haar avances in wil ingaan. Zijn hou
dingg is gebaseerd op het type van de 'verzoeking' dat Le Brun had beschreven.312 

Verlangenn en weerstand verlenen elkaar dus hun betekenis. In een later geschreven 
brieff noemt hij Potifar's vrouw, zij het met een zweem van ironie, een van de groot
stee schoonheden die hij kende: 

laa dame de Pothiphar du Cignani a Dresde, dont j 'ai 1'ame si furieusement imbibée, qu'un jour peut-

êtree dans 1'Empyrée, je paroïtrai ridicule en mesurant toujours les beautés que j ' y vais trouver sur ma 

bellee dame de Potiphar.111 

3100 Alleen Mengs was net zes jaar dood. 

3111 Vgl. Sonderen, 1995 , p. 356 e.v. 

3122 Voor afbeelding zie Busch, 1993, p. 50-51. 

3133 [30-06-86] [Bd.9] Dit soort opmerkingen, waarin de (wereldse) kunst het op kan nemen tegen de 

hemelsee schoonheden, zien we vaker en niet alleen in relatie tot Italiaanse kunstenaars maar ook tot 

Noordelijkee meesters. Naar aanleiding van een plan om in 1780 de schilderij en verzameling van Düsseldorf 

tee bezoeken, zegt hij bijvoorbeeld: 'il est absolument nécessaire que je voie ses belles choses avant mon 

voyagee pour 1'Empyrée, car lorsque les Anges me feront voir leurs magnificences la haut je veux faire 

unn peu le tier avec eux & leur dire que nous avons aussi en terre nos Raphaels nos van Dijk & nos 

Potter.'' [02-09-80] [HSD] 
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Hijj  was zo onder de indruk dat zij als maatstaf kon dienen voor het beoordelen van 
dee paradijselijke schoonheden. De schoonheid van de vrouw van Potifar is dus één 
vann de volmaaktheden waar hij op doelt. Toch spelen in zijn waardering ook andere 
dingenn mee. Want waarom koos hij van alle meesterwerken in Dresden nu juist dit 
schilderijj  als voorbeeld uit? Dit valt alleen te verklaren uit de verwantschap tussen het 
bijbelsee thema en zijn eigen theorie van de verlangens. Zijn interesse in dit schilderij 
wordtt niet opgeroepen doordat het een bepaalde bijbelse boodschap verkondigt, maar 
doordatt het een van de grondbeginselen van zijn eigen 'universele' filosofie uitdrukt. 

Inn de Lettre sur les désirs onderscheidt Hemsterhuis twee manieren waarop de mens 
zichh kan verenigen met een door hem verlangd object: een lichamelijke en een gees-
telijke.. De eerste staat bij hem laag aangeschreven omdat de coïtus geen wezenlijke 
maarr altijd een schijnbare vereniging is. De geestelijke vereniging daarentegen, die zich 
uitt in vriendschap en in de liefde voor de godheid, is zuiver immaterieel en daarom te 
prefererenn boven de lichamelijke. Op geestelijk niveau is vereniging van twee wezens 
inn beginsel mogelijk. Het hoogtepunt van een geestelijke verbintenis, zoals die met 
Diotima,, waarbij elke seksuele verleiding afwezig was, noemt hij in zijn brieven het 
huwelijkk in vriendschap (mariage en amine).314 In Hemsterhuis' tekening van Afrodite 
Ouraniaa zagen we hoe hij zich de 'uitstorting' van de goddelijke liefde op aarde voor-
stelde,, wat weinig meer van doen had met de christelijke leer van de liefde. Jozef geeft 
inn Cignani's schilderij op volmaakte wijze Hemsterhuis' 'organe moral' weer, dat door 
dee goddelijke liefde tot leven was gewekt. Met zijn afwerende houding symboliseert 
hijj  de immateriële liefde. Zijn ogen zijn op God gericht, maar tegelijk op zijn inner-
lij kk om het morele gevoel te peilen. De vrouw van Potifar daarentegen, halfnaakt weer-
gegevenn en met de ogen gericht op Jozef, representeert de wil tot een lichamelijke 
vereniging.. Het schilderij als geheel symboliseert dus het spanningsveld tussen de twee 
soortenn liefde die Hemsterhuis onderscheidde. 

Hemsterhuis'' enthousiasme voor dit schilderij is idiosyncratisch, een 'projectie' van 
zijnn eigen denkbeelden. Tegen welke achtergrond moeten we een dergelijke visie 
plaatsen,, die voorbij lijk t te gaan aan de christelijke betekenis van het onderwerp? Het 
antwoordd is het proces van secularisatie en ontmythologisering van overgeleverde 
beeldtraditiess in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw, zoals Werner 
Buschh dat heeft laten zien. Vorm en inhoud raken steeds meer los van elkaar, een 'klas-
sieke'' vorm vereist bijvoorbeeld geen 'klassieke' inhoud meer, zoals bij Davids Marat 

hett geval is. Dit gold echter niet alleen voor de kunstproductie, maar ook voor de 
beschouwerr die vrijer met de betekenis van voorstellingen omging. Zo veroorlooft 
Diderott zich de vrijheid om denkbeeldige wandelingen in schilderijen te maken, waar-

3144 Het huwelijk wees Hemsterhuis af omdat hij het als een kunstmatige, dat wil zeggen maatschappelijke 
verbinteniss zag, die niet gedragen werd door de individuele liefde van mens tot mens. Over zijn rela-
tiee met Diotima als een 'mariage en amitié' zegt hij: [Dit woord] 'paroit risible peut-être, mais sa realité 
estt telle, qu'une infidilit é dans Ie mariage proprement dit, pourroit n'être qu'un crime, tandis qu'une 
inndilitéé dans notre mariage, seroit assurement un vice.' [76-79] [84 Kaps.18] Zie ook [04-10-77] [48 
Kaps.19]]  waarin hij haar voorstelt hem als haar 'Epoux en Amitié' te beschouwen. De Lettre sur les désirs 
heeftt een belangrijke rol gespeeld in de vriendschapscultus aan het einde van de achttiende eeuw. Zie 
mett name Kluckhohn, passim. 
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bijj  hij zelfs in gesprek raakt met de hoofdpersoon.315 In dit licht moet Hemsterhuis' 

duidingg van het schilderij dan ook gezien worden; de overgeleverde thematiek vormt 

hijj  om naar zijn persoonlijke ervaringswereld. Het bijbelse onderwerp van Cignani's 

schilderijj  eigent hij zich toe en vult het met een andere inhoud: zijn filosofie van de 

verlangens. . 

Bijj  een ander schilderij dat hij in diezelfde brief noemt, de beroemde Heilige Nacht 

vann Correggio, laat Hemsterhuis de christelijke connotatie letterlijk uit zijn blikveld 

verdwijnen: : 

Ofschoonn ik de berugte nagt wel tienmaal hebbe bestudeerd, kan ik my het principaalste van dat stuk 

niett meer verbeelden; vermits myn oog onwederstaanlyk telkens gevoerd wierd na den linker boven-

hoek,, alwaar een groep engelen word verbeeld, die verwonderiyk is... 

Hett onderwerp van dit schilderij uit 1530 is de geboorte van Christus, die door 

Correggioo wordt weergeven in een monumentale, nachtelijke scène. Het 'principaal-

ste'' van de scène is Maria met haar kind, die fel belicht worden. Een groep engelen in 

dee linker bovenhoek licht in de weerschijn hiervan op. Dit laatste 'herinnerde' 

Hemsterhuiss zich, maar de in 'spotlights' gezette geboorte van Christus niet. De oor-

zaakk is niet, zoals hij zelf zegt, zijn vergeetachtigheid, maar veeleer de door zijn eigen 

filosofiefilosofie gestuurde waarneming, of liever een vorm van esthetische verdringing. Jezus 

speeltt in zijn filosofie geen enkele rol, maar wel de onschuld van zondeloze kinderen. 

Inn dit licht ziet hij de engelen bij Correggio, net zoals de 'kinderen' in het werk van 

Duquesnoy. . 
Hemsterhuis'' wens om de Cignani in bezit te krijgen en zijn onvermogen om zich 

hett centrale thema van De Nacht te 'verbeelden', verraden niet alleen zijn persoonlij-
kee of filosofische motieven, maar weerspiegelen ook dat de artistieke canon zijn alge-
menee geldigheid verliest en er ruimte ontstaat voor persoonlijke interpretaties. 
Hemsterhuiss spreekt alleen over schilderijen die hem persoonlijk wat te vertellen heb-
ben.. De overige schilderijen benadert hij vrijwel uitsluitend formeel. Een verwijzing 
naarr de inhoud of een toespeling daarop zijn daar vrijwel altijd afwezig. 

Naarr aanleiding van Rembrandt zegt hij bijvoorbeeld alleen dat deze het clair-obscur 
beterr gebruikte dan de gedoodverfde meester op dat gebied, - opnieuw - Correggio: 

echterr dunkt my, dat, met opzigt tot het licht en donker, Rembrant geheimen heeft gehad, aan Correggio 

onbekend. . 

Naastt clair-obscur hanteert hij ook het begrip tekening, dat hij gelijk noemt met het 

gevoell  dat zo'n belangrijke rol speelt in zijn evaluatie van de contour: 
Dee kleine Magdalena [van Correggio] moet gevoeld worden. Ik zeg het zelfde van de zogenaamde 

Venuss van Titiaan; het coloriet van 't geheele lichaam is niet vergelykelyk by dat van Correggio, en is 

verree onder de schoone natuur; doch zo veel uit te voeren, met zo weinig zigtbaaren toestel, genoeg-

zaamm zonder schaduw, gaat myn begrip te boven. Indien ik het hoofd van deeze Venus en de bystaan-

dee Moor getekend had, zoude ik my schaamen het zelve aan UWE. te vertoonen. Deeze byzonder-

heid,, in dit Wonderstuk, houd zeker aan eene geheimenis, die niet tot ons is gekomen. Ik geloof dat 

3155 Vgl. Fried, p. 118 e.v. Vgl. bijvoorbeeld Diderots interpretatie van Greuze's La Jeune Fille quipleure son 

oiseauoiseau mort die hij in de Salon van 1765 besprak. Diderot, 1984, p. 179-184. 
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eenigg Rykaart het hoofd van zyn Meisje met dat van Venus verwisseld heeft, en de Moorsche Knegt* 

err heeft doen byschilderen; want Titiaan was anderzins nog al een man die eenige kennis van Hoofden 

had.. (483) 

Hett is overigens niet helemaal duidelijk welk schilderij Hemsterhuis bedoelt. De 
beroemdee Dresdense Venus van Titiaan beantwoordt namelijk niet aan zijn beschrij-
ving,, omdat de 'Moor' hier niet op voorkomt. Een andere mogelijkheid is de Bathseba 

vann Rubens waar op de voorgrond een Moor te zien is. Het waarschijnlijkst is echter 
datt de Rustende Venus met Amor die aan Poussin wordt toegeschreven bedoeld is. Dit 
schilderijj  werd in catalogi tot 1812 Eine schlafende Nymphe genoemd, wat waarschijn-
lij kk een verklaring is voor Hemsterhuis' omschrijving 'zogenaamde Venus'. Op de ach-
tergrond,, vlak achter Venus, is een figuur te zien die voor een 'Moor' zou kunnen 
doorgaan.. De vrouwenfiguur is hier, in tegenstelling tot bij Rubens, bijna zonder scha-
duww uitgevoerd. Het is dus ook niet uit te sluiten dat Hemsterhuis beide laatste schil-
derijenn naderhand door elkaar heeft gehaald.316 

Dee enige keer dat Hemsterhuis iets over het onderwerp ('voorwerp') zegt van de 
besprokenn schilderijen is bij Cignani, maar dan verandert hij de inhoud impliciet naar 
eigenn inzicht. In alle andere gevallen bespreekt hij de werken met behulp van de door 
Dee Piles in zijn Cours de Peinturepar Principes (1708) genoemde aspecten van de schil-
derkunst:: tekening, koloriet, compositie en expressie. Hij volgt De Piles, die aan de 
handd van deze onderdelen 'rapportcijfers' had uitgedeeld aan diverse beroemde schil-
ders,, overigens niet. Correggio's Sint Sebastiaan bijvoorbeeld overtreft volgens hem 
Titiaan,, wiens kleurgebruik hij als 'verre ... onder de natuur' beschrijft, terwijl De 
Piless deze kunstenaar juist als de meester van het koloriet beschouwde. Ook bij de 
meerr eigentijdse kunst, waar De Piles' beoordelingen geen rol konden spelen, is 
Hemsterhuis'' oordeel vrij zelfstandig. Dit zien we bij zijn vergelijking van Mengs en 
Batoni.. Hoewel Mengs op dat moment als de grootste van beiden werd gezien, kiest 
Hemsterhuiss voor Batoni, waarbij hij hem plaatst in het perspectief van Cignani en 
evalueertt als een mix van Rafaël en Correggio: 

Ikk heb in deeze Reize het vermaak gehad van, met eigen oogen, Mengs en Batumi te kunnen beoor-

delen,, en heb daartoe gekozen, aan de ene zyde, het groot Altaarstuk, de Hemelvaart, in de Groote 

Kerkk te Dresden3'7, en de slaapende Profeet in dezelfde Kerk, beide van Mengs; en, aan den anderen 

kant,, de groote Magdalena in de Galery, en het Plafond te Verlisch (fraai Lusthuis by Dessau118) Ganimedes 

verbeeldende;; beide van Battoni. Ik heb het gevoelen van wylen myn Vriend Fagel3'9 bewaarheid gevon-

den,, en stel Battoni verre boven Mengs, waarmede ik echter niet wil zeggen dat Mengs geen zeer groot 

Schilderr is geweest. Battoni heeft zeer veel van Carlo Cignani, die my byzonder gevalt in eenige zyner 

Stukkenn die ik gezien heb, en waarin ik meen te ontdekken een mengsel van zekere deugden van 

Raphael,Raphael, en van andere van Correg[g]io. (486-487) 

3166 Hier speelde zijn geheugen hem dus op een andere wijze parten dan bij Correggio's Nacht. 
3177 De laatbarokke katholieke Hofkirche; het altaarstuk is inderdaad groot: 9.30 x 4.50 m. 
3188 Verlisch = Wörlitz. Het neoclassicistische Schlofi Wóriitz werd tussen 1769 en 1773 door Erdmannsdorff 

gebouwd.. Zie M.-L. Harksen, Erdmannsdorff und seine Bauten in Wörlitz, Wörlitz (etc.) 1975. 
3199 Francois Fagel was van 1759 tot 1761 op 'Grand Tour' naar Italië geweest. Hemsterhuis droeg de Lettre 

sursur t'homme aan hem op en schreef een filosofische schets van zijn karakter. Zie noot 270. 
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Naa Hemsterhuis' reis naar Duitsland speelde de 'controverse' over Mengs en Batoni 
nogg steeds, zoals uit een brief blijkt , waarin hij kort verslag doet van een discussie met 
dee Amsterdamse architect en burgemeester Rendorp en de bevelhebber van de Hollandse 
strijdkrachtenn Frederik II I van Salm, waarvan de laatste zijn oordeel niet deelde.320 

Dee twee andere opmerkingen over de betekenis van de galerij en over Van der Helst, 
hangenn met elkaar samen en laten zien op welke wijze Hemsterhuis de inrichting van 
dee Dresdense galerij interpreteerde en hoe hij deze uitgebreid zou willen zien. Hij stelt 
voorr om Van der Helst in de Italiaanse afdeling van de galerij op te nemen. Dus niet 
inn de gemengde afdeling die er ook was, maar in de afdeling die uitsluitend gereser-
veerdd was voor Italiaanse doeken. Hierover zegt hij het volgende: 

Inn deeze Galery heb ik het eerste denkbeeld gekregen van Raphael, Correggio, Titiaan, Carache [Carracci], 

enn andere Italiaansche Helden in de Kunst; want, indien men te Dusseldorp [Düsseldorf] uitzondert de 

Maria'ss Hemelvaart van Guido Reni, dezelve van Carlo Cignani, de Kindermoord van Annibal Carache, 

dee Susanna van de Domenicain [Dominichino], en weinige anderen, is aldaar niets van dat soort het welk 

tee Dresden vertoonbaar zoude zyn.J21 (481) 

Watt bedoelt hij met de vrij cryptische omschrijving 'eerste denkbeeld'? Is dit zijn eer-
stee kennismaking met een kwalitatief goede collectie? Daar lijk t het vanwege de ver-
gelijkingg met Düsseldorf misschien wel op. Maar toch heeft deze opmerking een gro-
teree reikwijdte. Zij hangt namelijk niet alleen samen met de grotere kwaliteit van de 
verzameÜngg maar ook met de wijze van presentatie. De ideeën die aan de ordening 
vann de verzameling ten grondslag lagen zijn vrij recent uitgezocht. Uit dit onderzoek 
blijk tt dat de galerij in de jaren zestig opnieuw ingedeeld was.322 

Meijerss geeft voor de nieuwe indeling twee redenen. De eerste was dat de schilde-
rijenrijen in 1759 vanwege de Zevenjarige Oorlog elders in veiligheid gebracht waren. De 
tweedee was dat in diezelfde tijd plannen waren ontwikkeld voor een hernieuwde clas-
sificatiee en bijgevolg herschikking van de schilderijen. Doordat de ruimtes vrijwel leeg 
warenn deed zich de unieke gelegenheid voor om dit voortvarend aan te pakken. 
Vermoedelijkk gaf kroonprins Friedrich Christian, de opvolger van August de Derde, de 
verzamelaarr en kenner Christian Ludwig von Hagedorn in 1763 de opdracht een nieu-
wee indeling te maken, die hij nog in hetzelfde jaar voltooide. Rondom de rechthoeki-
gee binnenhof hepen twee galerijen die door een tussenwand van elkaar waren geschei-
den.. De buitenste galerij bestond uit Hollandse, Duitse, Franse en Italiaanse schilderij-
enn die de verschillende muurvlakken, die verdeeld waren door pilasters, van boven tot 
benedenn bedekten. In het algemeen hingen de grootste schilderijen bovenaan en de 
kleineree onder. Het effect daarvan was een regelmatige, geometrische ordening. De 
Italiaansee schilderijen - meestal historiestukken - werden in deze gemengde afdeling 

3200 'Ma Toute Chère Diotime Vendredi j 'ai dïné chez R E N D O RP tout fin seul avec LE R H I N G R A-

VE.. Cet homme qui autrefois m'écorche les oreilles par la sensation qu'il me dit avoir de notre 

homogénéitéé réciproque, me contredit maintenant en tout, il me dit entre autre que j'étois Ie seul injus-

tee en Europe qui mettoit Menchs [Mengs] au dessous de Battoni. [Batoni] Je lui ai dit que je n'étois pas 

Iee seul & que je ne démordrai pas, avec tout cela il m'amuse & cela suffit.' [12-12-85] [Bd.8] Kapitalen 

zijnn ontcijferd geheimschrift. 

3211 Zie ook Sonderen, 1993, p. 12-27. 

3222 Meijers, p. 71 e.v. 
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opgenomenn vanwege hun grotere formaat, maar ook vanwege hun inhoud. Zij moes-
tenn een tegenwicht vormen tegen de overige schilderijen, die meestal tot de lagere gen-
ress behoorden. Omdat een indeling naar scholen, periodes of thema's ontbrak, is het 
specifiekee kenmerk van deze afdeling: verscheidenheid. Dit gold ook voor de binnenste 
galerij,, de Italiaanse, die net zo min was ingericht naar stijl of thematiek. Toch heerste 
hierr wel meer eenheid omdat alle schilderijen tot de Italiaanse school behoorden. 

Dee verscheidenheid in beide galerijen was geen demonstratie van barokke rijkdom, 
maarr had een heel specifiek doel, namelijk het verschaffen van kennis. Omdat een 
opgelegdee ordening naar scholen of thematiek ontbrak was de bezoeker van de gale-
rijrij  gedwongen om alle schilderijen zelf met elkaar te vergelijken. De speciale Italiaanse 
afdelingg had als reden de algemeen geaccepteerde superioriteit van de Italianen. Toch 
hadd dit motief bij andere galerijen niet tot een aparte Italiaanse afdeling geleid, zodat 
err ook andere redenen in het spel moeten zijn geweest. Deze lagen in de functie van 
dee superioriteit besloten. Von Hagedorn wilde met deze afdeling bereiken dat de Duitse 
kunstt weer nieuw leven werd ingeblazen. Daartoe moesten studenten uitsluitend gecon-
fronteerdfronteerd worden met meesterwerken, die de normen van de hoogste schoonheid ver-
tegenwoordigden.. De aparte Italiaanse afdeling diende dus de schilderkunst in zijn alge-
meenheidd te representeren. 

Behalvee op studenten was de galerij ook gericht op kenners zoals Hemsterhuis. De 
verscheidenheidd van de collectie was bedoeld als een prikkel om de kenner zonder 
hulpp en geleid door onbevooroordeelde observatie alle soorten kwaliteiten in de ver-
schillendee schilderijen te laten ontdekken. In de gemengde afdeling kwam hij op het 
spoorr van de verschillen in de internationale schilderkunst, terwijl de Italiaanse afde-
lingg de verschillen liet zien binnen de toonaangevende school. Dit betekent dat een-
heidd in beide afdelingen niet volledig ontbrak. Beide galerijen waren gebaseerd op het 
ideee van de eenheid in verscheidenheid. Net zoals een schilderij of een beeld beschouwd 
werdd als een combinatie van eenheid en verscheidenheid, gold dit ook voor de gale-
rijrij  als geheel. Von Hagedoms veronderstelling was dat de mens voortdurend bezig was 
omm zijn kennis te vergroten door de verscheidenheid om hem heen te analyseren. Deze 
eigenschapp verklaarde bovendien waarom de mens van verscheidenheid hield. Omdat 
verscheidenheidd een bron van genoegen was, had God kunstenaars ook verschillende 
talentenn gegeven, net zoals Hij er voor gezorgd had dat geen enkel object in de natuur 
hetzelfdee was. Eenvormigheid zou de kunst vervelend maken en de aandacht snel doen 
verslappen.. Dit betekende echter niet dat eenheid ontbrak, want onze perceptie van 
dee dingen hangt af van een unificerend beginsel. Net zoals God eenvormigheid had 
vermedenn in het geheel van de natuur, moest Von Hagedorn hetzelfde doen in de 
galerij.. All e schilderijen tezamen gaven in hun verscheidenheid uitdrukking aan de 
eenheidd van de schilderkunst. Deze eenheid mocht ter vermijding van eenvormigheid 
enn dus saaiheid niet te expliciet zijn, maar moest via observatie ontdekt worden. Het 
vermijdenn van verveling - een beginsel dat aan Dubos ondeend was -, en het zoeken 
naarr de eenheid binnen een verscheidenheid komen hier samen. De kenner wilde Von 
Hagedornn een verborgen eenheid tot stand laten brengen.323 

3233 Meijers verwijst hier naar Von Hagedoms Betrachtungen über die Mahierey, 2 Bde., Leipzig 1762. 
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Vonn Hagedorns opzet was in het geval van Hemsterhuis geslaagd en sloot goed aan 
bijj  diens eigen opvattingen over de Italiaanse schilderkunst. Hij stelde immers onder 
meerr dat de Italiaanse schilderkunst zich positief onderscheidde van de Hollandse door-
datt zij de productiviteit van de beschouwer opriep. Een galerij die uitsluitend aan deze 
schetsmatigeschetsmatige kunst gewijd was, en daar door haar inrichting op schetsmatige wijze uit-
drukkingg aangaf, moet op Hemsterhuis dus grote indruk gemaakt hebben. Zijn eigen 
esthetischee denkbeelden kregen hier immers op dubbele wijze gestalte. In deze samen-
hangg kunnen Hemsterhuis' woorden 'eerste denkbeeld' gelezen worden. In de Italiaanse 
afdelingg kon hij voor het eerst de Italiaanse schilderkunst als eenheid ervaren. Niet 
omdatt zij zich als eenheid presenteerde maar omdat de belangrijkste delen van de schil-
derkunstt hierin op volmaakte wijze bijeengebracht waren. In één oogopslag onthul-
dee zich als het ware de eenheid van de kunst in haar verscheidenheid. Voor hem had 
dee ordening de betekenis van een museale schets, en functioneerde de visuele presen-
tatiee als schets van haar eigen essentie. De inrichting maakte de beschouwer tot een 
productieff  deel van het geheel en daarmee weerspiegelde de Italiaanse afdeling de essen-
tiee van de Italiaanse schilderkunst: de receptieve ontvankelijkheid. 

Hemsterhuis'' uiterst summiere evaluatie van de Italiaanse afdeling wordt gevolgd 
doorr zijn opmerking om Van der Helst hierin op te nemen, de laatste opmerking die 
ikk wil behandelen: 

Naa dat ik thans zo veele wonderen in de Schilderkunst naauwkeurig hebbe gezien, zoude ik niets lie-

verr wenschen dan om de groote van der Helst, van Amsterdam, te Dresden te mogen beschouwen in 

dee Groot-agtbaare tegenwoordigheid van zo veele Raphaels, Correggios, Titiaanen en anderen, wanneer 

ikk UWE, verzekeren durf dat zulks geenzins tot oneer van onze Natie zoude uitkomen; hoe zeer ook 

dee voorwerpen, door de Italiaanen behandeld, in hun voordeel zouden mogen pleiten. (487-488) 

Hett schilderij waar Hemsterhuis op doelt is het stuk De schuttersmaaltijd in de Voetboog-

(St.(St. Joris) doelen te Amsterdam ter viering van het sluiten van de vrede van Munster, 18 juni 

1648,1648, dat Van der Helst tussen 1648 en 1651 maakte, en dat toentertijd in de grote 
krijgsraadkamerr van het Paleis op de Dam hing.324 Het doek werd vanaf zijn ontstaan 
zeerr geprezen en zelfs meer gewaardeerd dan de Nachtwacht van Rembrandt dat in het-
zelfdee gebouw hing. Pas rond 1850 vond een ommekeer in de waardering van beide 
werkenn plaats.325 Uit één van zijn brieven aan Diotima blijkt dat hij het werk twee jaar 
eerderr twee uur lang uitvoerig bestudeerd had.326 

3244 Het grote doek {232 x 547 cm) hangt in het Rijksmuseum te Amsterdam in dezelfde zaal als de Nachtwacht 

vann Rembrandt. Zie tent. cat. Schutters in Holland, Haarlem (Frans Halsmuseum) 1988, p. 372-373. Het 

doekk heet daarin: Officieren van de compagnie van kapitein Comelis Jansz. Witsen en luitenant Johan Oetgens 

vanvan Waveren bij de schuttersmaaltijd ter gelegenheid van de Vrede van Munster. Het is mogelijk dat Hemsterhuis 

eenn ander schilderij voor ogen had, zoals door Trunz (1980, p. 226) is gesuggereerd: Het Corporaelschap 

vanvan Captein Roelof Bicker voor de brouwerij "De Haen " bij gelegenheid der komst van Maria de Medici te 

AmsterdamAmsterdam in 1639, dat in Hemsterhuis' tijd ook in het Paleis op de Dam hing (1639; 235 x 750 cm; 

Rijksmuseumm Amsterdam). Gezien de grote populariteit van het eerste schilderij ligt mijn keuze meer 

voorr de hand. 

3255 Zie over de Rembrandtwaardering en Van der Helst onder anderen Boomgaard, 1995, p. 54 en 61. 

3266 [25-03-83] [Bd.6] Ook Falconet en diens schoondochter Collot, met wie Hemsterhuis veel contact 

hadd in Den Haag, waren hevig door het schilderij aangedaan, zoals uit een andere brief blijkt : 'Le 

Scholiastee & son Bru ont été deux fois par jour devant le tableau de van der Eist. Madame en est effec-
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Dee relatie tussen Rembrandt en Van der Helst keert terug in een brief waarin 
Hemsterhuiss zijn grote waardering uitspreekt voor een doek van Rembrandt, dat ik 
niett heb kunnen traceren: 

Hierr on me mène chez un riche Amateur ici que je ne connoissois pas. j 'y vis deux choses extraordi-

naires.. 1'une étoit Ie plus beau tableau de Rembrant que j'ai jamais vu sans comparaison & qui peut-

êtree pour les grandes parties de 1'Art ne cede a aucun tableau du monde (Vous savez que pour van der 

Eistt je Ie place avec Falconnet & tous les étrangers connoisseurs hors de la Classe dess Peintres humaines.)3*7 

Vann der Helst is dus een bovenmenselijk schilder, terwijl Rembrandt 'slechts' tot de 
bestee schilders behoort. Hemsterhuis' grote appreciatie voor Van der Helst heeft onge-
twijfeldd te maken met diens aandacht voor het individu. De psychologische verschil-
lenn tussen de verbeelde personen zijn duidelijk te onderscheiden, en toch vormt het 
schilderijj  als geheel een eenheid. Deze veronderstelling vindt steun in het commen-
taarr van Sir Joshua Reynolds: 

Thiss is perhaps the first picture, of portraits, in the world, comprehending more of those qualities which 

makee a perfect portrait, than any other I have ever seen: they are correctly drawn, both heads and fig-

ures,, and well coloured; and have great variety of action, characters and countenances, and those so 

livelyy and truly expressing what they are about, that the spectator has nothing to wish for.32B 

Ookk hij acht het meervoudige portretstuk dus van zeer hoog niveau. Deze waarde-
ringg vormt ook de achtergrond van Hemsterhuis' voorstel om het doek in de Italiaanse 
afdelingg op te hangen, dat 'geenzins tot oneer van onze Natie zoude uitkomen; hoe 
zeerr ook de voorwerpen, door de Italiaanen behandeld, in hun voordeel zouden mogen 
pleiten.'' Ondanks de in het algemeen hoger gewaardeerde onderwerpen van de Italianen 
zouu Van der Helst in hun afdeling thuishoren. Verder spreekt Hemsterhuis in dit ver-
bandd over 'onze natie'. Dit is vrij opmerkelijk gezien zijn dikwijl s uitgesproken afkeer 
vann het idee vaderland, dat in elke opvoeding zou moeten ontbreken.329 Zijn opmer-
kingg moet dan ook in het licht gezien worden van de toen opkomende belangstelling 
voorr de eigen, Hollandse schilderkunstige traditie.330 

Zij nn eerste opmerking is de vertolking van een standpunt dat in de receptiege-
schiedeniss van de Hollandse kunst niet veel aandacht heeft gehad. Door de psycholo-
gischee inhoud te benadrukken stelt hij Van der Helst op hetzelfde niveau als de histo-
rieschilderkunst.. De Hollandse kunst werd tot dan toe meestal slechts als een (slaafse) 

tivementt folie & en a été malade.' [21-02-80] [HSD] Hemsterhuis noemde Falconet de 'scholiast' omdat 
dezee zijn eerdere uitgave van Plinius in Den Haag aan het bewerken was, waarbij Hemsterhuis hem 
regelmatigg assisteerde: Oeuvres d'Etienne Falconet, Staluaire; contenant plusieurs Ecrits relatifs aux Beaux Arts, 
dontdont quelques-uns ont déjaparu, maisfautifs: d'autres sont nouveaux, Laussane 1781. Falconet had ook con-
tactt met De Smeth aan wie Hemsterhuis' Lettre sur la sculpture was opgedragen, zie Weinshenker, p. 14. 

3277 [05-08-84] [Bd.7] 
3288 The Works of Sir Joshua Reynolds, Knight, (etc.), London 1809, vol. 2, p. 354-55. 
3299 Zie bijvoorbeeld [02-05-85] [Bd.8J: 'Ma Chère Diotime je voudrois sous Votre bon plaisir introduire 

danss Féducation entre autres lo de rayer le mot de Patrie dans tout livre que 1'enfant doit manier & de 
nee la prononcer jamais devant lui. Zie ook over vaderlandsliefde [09-10-83] [Bd.6]: 'Cet amour est une 
étrangee chose. II est tres reel, mais dans le fond il est le premier type de notre corruption. II est le plus 
grandd ennemi de 1'amour de 1'Humanité. Il naquit immédiatement après que les termes d'Étranger & de 
BarbareBarbare vissent le jour.' 

3300 Zie ook Sonderen, 1993, p. 12-27. Voor het idee van nationalisme en de 'Hollandse school', zie Knolle, 
1992,, p. 121-151. 
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nabootsingg van de werkelijkheid gezien, waardoor het haar aan waarheid ontbrak die 
dee Italiaanse kunst juist kenmerkte.331 Deze visie veranderde pas veel later, zoals bij 
Hegell  die stelde dat de Hollandse schilderkunst de 'zondag van het leven' weergaf. 
Voorstellingenn van het alledaagse leven werden niet meer als oppervlakkige naboot-
singg gezien, maar werden nu als de uitdrukking van iets diepers beschouwd.332 Met 
Hemsterhuis'' voorstel om een onderwerp uit de vaderlandse geschiedenis dat zich ken-
merktt door psychologische verscheidenheid eenzelfde status te verlenen als de Italiaanse 
historiestukken,, creëert hij dus al vroeg een ander waarderingsschema. De belangstel-
lingg voor de psychologie is dan ook mede verantwoordelijk voor de emancipatie van 
dee Hollandse zeventiende-eeuwse kunst als diepere en tegelijkertijd oppervlakkige 
weergavee van het leven. 

Hemsterhuis'' opvallende voorstel kon in de jaren negentig ongetwijfeld op erken-
ningg rekenen, aangezien men toen naar gronden zocht om de eigen, vaderlandse kunst-
productiee een hoger aanzien te geven. Dit was bij Ploos echter al eerder het geval. Hij 
waswas de enige theoreticus in de jaren tachtig - dus voor de publicatie van Hemsterhuis' 
brief—— die voorstelde om ook vaderlandse gebeurtenissen als onderwerp van de schil-
derkunstt te nemen.333 Hemsterhuis lijk t hem in zijn brief dus impliciet te steunen. 
Bovendienn zien we in andere brieven dat het 'vaderlandse' ook bij hem steeds belang-
rijkerr wordt. Zo doet hij in 1788 het volgende voorstel ter viering van de herwonnen 
rustt in het land na de patriottische bedreigingen. Hij wilde 

auu milieu du Buitenhof ou de Tournoyveld une colonne de 150 pieds de haut [oprichten], nchement 

illuminee par dehors & en dedans & décoré a 1'entoure des annales de la République mises en tableaux. 

Hoewell  dit niet gemakkelijk zou zijn, liet hij het idee alvast openbaar maken om de 
mensenn aan het idee te laten wennen.334 Hij zou liever zo'n monument oprichten dan 
nieuwee penningen en medailles ontwerpen, waarvoor hij van alle kanten wordt 
gevraagd.3355 Het monument is nooit uitgevoerd, maar de gedachte voor een monu-
mentt van de vaderlandse geschiedenis in schilderijen was hierdoor wel geboren. Het 
zouu echter nog zesenzestig jaar duren voordat het idee uitgevoerd zou worden. Pas in 
18544 opende de kunstgalerij van Jacob de Vos Jacobsz. zijn deuren, waar een groot 
aantall  in opdracht gemaakte schilderijen verschillende momenten van de vaderlandse 
geschiedeniss weergaven.336 

3311 Hollandse schilderkunst werd wel veel verzameld, maar kunsttheoretisch gezien nam zij een lage plaats 

in. . 

3322 Vgl. Boomgaard, p. 44. 

3333 Zie tent. cat. Het Vaderlandsch Gevoel, p. 199 e.v. Alleen Ploos van Amstel raadde in de jaren tachtig 

vann de achttiende eeuw het gebruik van onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis aan, naast de 

gebruikelijkee onderwerpen van de historieschilderkunst, (p. 207-211). De historieschilderkunst was 

daarvoorr niet op de vaderlandse geschiedenis gericht, (p. 40) Vgl.: Koolhaas-Grosfeld, p. 605-636. Vgl. 

Sonderen,, 1993, p. 19-22. 

3344 [15-02-88] [Bd.10] 

3355 [04-04-88] [Bd.10] Hij ontwierp echter wel een gedenkpenning, te weten de door Schepp uitgevoer-

dee Gedenkpenning op de herstelling van de rust in Nederland en de gesloten Akte van Garantie, die in augus-

tuss 1790 werd uitgereikt. Zie Tent. cat. Frans Hemsterhuis, p. 14. 

3366 Zie tent. cat. Helden voor het Vaderland, Amsterdam (Amsterdams Historisch Museum) 1991 en ook 

tent.cat.. Het Vaderlandsch Gevoel, Amsterdam (Rijksmuseum) 1978. De Vos' inspanningen hadden wei-

nigg succes. 
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2.. Het verlangen 
Hemsterhuis'' museale ervaringen concretiseren verschillende aspecten van zijn esthe-
tischetische theorie. Zoals we zagen staat deze in nauw verband met zijn opvattingen over 
dee menselijke verlangens, die men onder meer vindt in de samenvatting die hij aan het 
eindee van de Lettre sur les désirs geeft, waarin hij de thematiek van dat geschrift en die 
vann de Lettre sur la sculpture onder één noemer brengt. 

Nett als de Lettre sur la sculpture is de Lettre sur les désirs een sleutel tot verschillende 
vann zijn latere geschriften.337 Er bestaat tussen beide geschriften zo'n nauwe relatie dat 
Hemsterhuiss zich in een van zijn brieven uitermate verbaasd toont dat men de brief 
overr de verlangens zonder die van de brief over de beeldhouwkunst heeft behandeld.338 

Aann de Lettre sur les désirs heeft hij in ieder geval al gewerkt voordat de definitieve ver-
siee van de Lettre sur la sculpture klaar was. Want hoewel de publicatiedata verschillen, 
respectievelijkk 1769 en 1770, en er ook nog driejaar verschil zit tussen de dagteke-
ningen,, respectievelijk 1765 en 1768,339 vertoont niet alleen de behandelde thematiek 
overeenkomst,, maar blijkt dit ook uit een passage in de Lettre sur la sculpture waarin hij 
refereertt aan een gedachte die niet daar maar juist in de Lettre sur les désirs behandeld 
was.340 0 

Reedss uit de genoemde samenvatting blijkt de samenhang tussen beide werken. De 
conclusiee in zijn resumé van de Lettre sur la sculpture luidt namelijk dat de schoon-
heidservaringg zijn antropologische basis heeft in het verlangen. Het is immers het stre-
venn van de mens om in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk ideeën te vormen, die 
hemm bijvoorbeeld de voorkeur doen geven aan een nauwelijks waarneembare licht-
puntt of een bijna niet hoorbaar geluid. Na deze conclusie vat hij vervolgens de inhoud 
vann de Lettre sur les désirs samen. Gesteld dat de tijd die de ziel voor het verwerven van 
ideeënn van een object nodig heeft nul zou zijn, dan betekent dit dat de ziel of even 
verr verwijderd van het geheel ervan is of er even dichtbij aanwezig is. Zou bovendien 
dee hoeveelheid ideeën die de ziel van een enkel object kan verkrijgen oneindig zijn, 
dann ligt binnen deze oneindigheid die bestaat uit alle innerlijke en uiterlijke betrek-
kingenn van het object, tegelijk het idee besloten van zijn bestaan. Dit betekent dat de 

3377 Vgl. [05-06-80] [HSD] 'Je Vous enverrai... 2 Lettres sur 1'homme qu'on avoit arrêtés en France & que 
j'aii  rattrapé, 2 lettres sur les désirs & alors il ne m'en reste qu'une seule de chacune, 2 Fagels, 3 Lettres 
surr la Sculpture & des Aristées & des Sophiles. ... Les cinq petits ouvrages se vendent ici a un prix exor-
bitant.. Voila la mérite de la rareté; & c'est d'autant plus fol qu'ils ne peuvent avoir la Lettre sur la 
Sculpturee qui est pourtant la clef en quelque facon des autres.' 

3388 [27-12-80] [HSD]: 'Je suis curieux comment on a traite mes Désirs sans la Sculpture, c'est une queue 
sanss tête...' 

3399 De Lettre sur les désirs ondertekende hij als volgt: 'H.L.F., La Haye, Ie 1 de Nov. 1768'. 'H.L.F', staat 
voorr 'Hemsterhuis Le Füs'. Hij liet dit later achterwege omdat hij toen bekender was dan zijn vader, 
diee in heel (academisch) Europa bekend was als Graecist. 

3400 Het gaat over de volgende passage: 'tandis que les Grecs, par les raisons que j'ai dites plus haut, ayant 
acquiss des idees fortes de Findépendance, d'une vertu male et agjssante, de 1'honneur, de 1'amour de la 
patrie,, passoient facilement par enthousiasme a la deification de leurs semblables...'. (M I: 37) Dit aspect 
vann de vergoddelijking komt niet aan de orde in de Lettre sur la scutpture maar in de Lettre sur les désirs 
waarinn hij probeert het verschil in moraliteit tussen de Grieken en de modernen aan te geven. Dit is 
nooitt in de secundaire literatuur opgemerkt. 
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ziell  dan innig verenigd zou zijn met het object en er een geheel mee zou vormen zon-

derr enige vorm van dualiteit: 

Or,, si d'un cöté 1'ame est également présente a toutes les parties de 1'objet, et que de 1'autre 1'ame recoit 

1'idéee de propre existence ou la conscience de 1'objet; il s'ensuit que 1'ame seroit unie intimement a 

1'objet,, ou plutöt feroit un seul tout avec eet objet sans aucune dualité. (M I: 71) 

Hemsterhuiss formuleert daarop echter een mogelijke tegenwerping: 
Mais,, dira-t-on, si un être pensant, par-la même qu'il a des idees claires de tous les rapports internes et 

externess de 1'objet, et parmi ces idees celles de propre existence, est parfaitement et intimement a 1'objet; 

ill  s'ensuit que Dieu, qui a les idees des objets d'une facon aussi parfaitement intuitive qu'on la suppo-

see ici, sera identifié avec les objets: ce qui est absurde, (idem) 

Menn mag God, die op een volmaakte, intuïtieve manier denkbeelden van alle objec-
tenn heeft, dus niet met de objecten zelf gelijk stellen. 

Di tt is Hemsterhuis' antwoord aan het spinozisme. Met beide brieven wilde 
Hemsterhuiss De Smeth ervan overtuigen dat Spinoza ten onrechte tot een monisme 
gekomenn was. De absurditeit van de identificatie van God en de natuur blijkt onder 
meerr als volgt: 

j ee pourrois remarquer que 1'absurdité de ^identification de Dieu avec 1'objet, reside exactement dans 

1'impossibilitéé ou dans la contradiction manifeste qui se trouve dans une identification de celui qui fait 

ett qui conserve, avec ce qu'il fait et ce qu'il conserve. (M I: 71) 

Dee maker kan nooit samenvallen met wat hij maakt.341 Dat de ziel zich nooit met het 

geheell  zal kunnen verenigen maakt Hemsterhuis duidelijk met een meetkundige ver-

gelijking: : 
Maiss supposons, du moins aussi longtemps qu'il ne se développe pas d'autres rapports entre les parties 

dee 1'univers que ceux que nous connoissons; supposons, dis-je, 1'actualité de cette union parfaite, ou 

plutött de cette identification, impossible ou absurde; il est clair pourtant que 1'ame dans ses désirs tend, 

parr sa nature, vers cette union, ou désire une approximation continuelle. C'est 1'hyperbole avec son 

asymptote;; et voila tout ce que j 'ai voulu démontrer dans cette recherche sur la nature des désirs. (M 

I:: 71-72)342 

Hett streven van de ziel is een rechte lij n (asymptoot) die door een kromme lij n wordt 
benaderd,, maar haar nooit zal kunnen raken. Er is een eeuwige toenadering tussen de 
menselijkee ziel en God, maar ze zullen nooit met elkaar samenvallen. Het verschil met 
Spinozaa omschrijft hij als volgt: 

chezz lui [Spinoza] la divinité est identifiée aven 1'Univers & chez moi la distance entre [ces] deux est 

infinie.343 3 

Inn de eerste zin van de Lettre sur les désirs memoreert Hemsterhuis dat er in de Lettre 

sursur la sculpture sprake was van een gevoel van afkeer dat ontstaat uit de voortdurende 
contemplatiee van een verlangd object (het tweede experiment). De afkeer ontstaat 
doordatt het verlangen niet wordt vervuld. In de Lettre sur les désirs vergelijkt hij aan-

3411 In de Lettre sur les désirs licht hij dit toe met het bekende verhaal van Pygmalion, waar ik nog op terugkom. 

3422 In zijn brieven spreekt hij ook vaak over identificatie. Zie [09-02-77] en ook [26-04-82] HDafD: 'Je 

croiss que Vous serez d'accord avec moi que dans Ie désir, la sensation d'un besoin & la sensation d'un 

objett qui pourroit Ie remplir, coexistent, mais que dans la jouissance ces deux sensations s'identifient.' 

3433 [11-04-86] [Bd.9]. Vgl. deel I, hoofdstuk 'Aanleiding'. 
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trekkingskrachtt van de ziel met de aantrekkingskracht van de lichamen, zoals Newton 
diee had vastgelegd. (M I: 52-53) De ziel zoekt altijd naar de grootst mogelijke hoe-
veelheidd ideeën in zo kort mogelijke tijd. Aangezien de ziel echter noodzakelijk van 
dee zintuigen gebruik moet maken en in de ruimtelijke en tijdelijke wereld handelt, 
kann het aantal te verwerven ideeën nooit oneindig zijn. Zou de ziel niet aan deze 
beperkingg onderhevig zijn dan zou een toestand te bereiken zijn waarin Tame jouit 
dee la facon la plus parfaite de eet objet.' Voor een volmaakt geval moeten subject en 
objectt als één geheel voorgesteld worden, en hij concludeert vervolgens: 

Ainsi,, Ie but absolu de 1'ame, lorsqu'elle desire, est 1'union la plus intime et la plus parfaite de son essen-

cee avec celle de 1'objet désiré. Mais comme dans 1'état actuel oü 1'ame se trouve, il lui est presqu' impos-

siblee de tendre vers cette union, si ce n'est par Ie moyen des organes, il lui est également impossible de 

parvenirr a la jouissance parfaite de quoi que ce puisse être. (M I: 54) 

Alss de ziel naar een volmaakte en intieme vereniging met alles wat buiten haar is ver-
langt,, dan is haar aantrekkende kwaliteit universeel en verlangt zij altijd. Hemsterhuis 
beroeptt zich op Aristofanes in Plato's Symposion: 

"D ee begeerte en het nastreven van het geheel heet liefde," zegt Aristofanes in het Symposion van Plato.344 

Ookk verwijst hij naar Bacon: 

"I nn de menselijke natuur is om zo te zeggen een geheime beweging en een zwijgende neiging tot lief-

dee voor de ander, die, indien zij niet tot uiting kan komen tegenover één mens of een gering aantal, 

vann nature uitgaat naar meer mensen." Baco Verulam.345 

Dee soorten objecten waar de ziel naar kan verlangen zijn gelijk of ongelijk gedacht aan 
hett wezen van de ziel. De levendigheid van de verlangens of liever: de mate van aan-
trekkingskracht,, wordt bepaald door de gelijksoortigheid van het verlangde object, die 
tegelijkk bepaalt in hoeverre de volmaakte vereniging mogelijk is. Binnen het geheel 
vann de verlangens vervult het kunstwerk de volgende rol: 

Parr exemple, on aimera moins une belle statue que son ami, son ami que sa maitresse, et sa maïtresse, 

quee 1'Être-Suprême. C'est par la que la religion fait de plus grands enthousiastes que 1'amour, 1'amour 

quee 1'amitié, et 1'amitié que ce désir pour des choses purement matérielles. 

Lorsquee je contemple une belle chose quelconque, une belle statue, je ne cherche en vérité que d'unir 

monn être, mon essence, a eet être si heterogene; mais après bien des contemplations, j e me dégoüte de 

laa reflexion tacite que j e fais sur l'impossibilité de 1'union parfaite. (M I: 54) 

Hett kunstwerk vervult het verlangen naar zuivere materiële objecten. Naarmate de 
materialiteitt van het object afneemt en de gelijksoortigheid navenant toeneemt, wordt 
dee mogelijkheid tot identificatie steeds groter. Deze gedachte speelde een belangrijke 
roll  in Hemsterhuis' beoordeling van Cignani's schilderij. 

* * 

3444 Plato's Symposion 192 e; in het voorafgaande (189 d e.v.) heeft Aristofanes uiteengezet dat de mens oor-

spronkelijkk één geheel was, met vier armen en twee gezichten. Later deelde Zeus hem in tweeën (190 

d),, zodat sindsdien ieder op zoek is naar zijn 'wederhelft'. 

3455 Het citaat stamt uit de Setmonesjideies sive interiora mum, c. 'De Amore', dat is opgenomen in zijn Opera 

omnia,omnia, quae extant: philosophica, moralia, historico-politica, Frankfurt am Main 1665, p. 1153. Opvallend is 

datt Hemsterhuis het laatste deel van de geciteerde regel weglaat: daar geeft Bacon namelijk als voor-

beeldd van mensen bij wie de liefde naar meer mensen uitgaat, fraters en monniken. Hemsterhuis wil -

dee deze associatie ongetwijfeld vermijden. 
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Hoewell  het kunstwerk binnen deze hiërarchie een lage status heeft, toont Hemsterhuis 
err wel de werking van het verlangen mee aan. Zijn werking werd met behulp van de 
experimentenn in de Lettre sur la sculpture zichtbaar gemaakt. In het eerste experiment 
werdd het verlangen naar zo veel mogelijk ideeën in zo kort mogelijke tijd voor het 
eerstt aangetoond, en in het tweede werd het kunstwerk aan een zo langdurige con-
templatiee onderworpen dat afkeer ontstond. Deze is het gevolg van de zintuiglijke 
gebondenheidd van de mens. In de Lettre sur les désirs geeft hij hiervoor een verklaring. 
Achterr de verlangens van de mens gaat een metafysisch verlangen schuil, dat aan de 
basiss ligt van de menselijke ziel. Naarmate het verlangde object materiëler is zal er snel-
lerr een gevoel van afkeer ontstaan dat voortkomt uit het besef dat een volledige ver-
smeltingg met het object onmogelijk is.346 

Ditt was de reden dat Hemsterhuis in zijn kunsttheorie de nadruk legde op de vorm 
vann het object, die zo zuiver en 'snel' mogelijk moest zijn. Zijn idee van de zintuig-
lijk ee gebondenheid van de ziel verklaart verder zijn grote aandacht voor de werking 
vann de zintuigen en zijn zoeken naar wegen, bijvoorbeeld in de Lettre sur l'optique, om 
dee zintuiglijke ervaring zo veel mogelijk te verrijken. De vaasvorm die hij in zijn expe-
rimentt gebruikte kan in dit licht als de veruiterlijking van de onzichtbare ziel beschouwd 
worden.. Door haar nauwelijks aanwezige vorm representeert zij de niet zichtbaar te 
makenn ziel.347 Als vrucht van de Griekse geest - door hen is de volmaakte contour 
immerss uitgevonden, waarvan ook de hakkende Griekse beeldhouwer getuigde — 
spreektt zij niet alleen tot de zintuigen, maar ook tot het gevoel. Anders gezegd, het 
morelee gevoel wordt in deze basale vorm voorondersteld. Hemsterhuis probeert het 
loss van enige erotische connotatie te beschouwen, zoals uit de Vrouw op een Wolk bleek. 
Zodraa echter middelen waarmee de mens zijn verlangens kan bevredigen ter sprake 
komen,, duikt de erotiek weer op. De twee middelen die Hemsterhuis onderscheidt 
zijnn de fysieke en de verstandelijke: 

Ill  n'y a personne parmi ceux qui se mêlent de réfléchir et de penser, qui ne soit convaincu, par sa propre 

experience,, de la correspondance singuliere qu'il y a entre les parties de la generation et de nos idees, 

combienn de certaines idees causent de changement dans ces parties, et combien promptement un chan-

gementt contraire dans ces parties fait évanouir ces idees. 

Jee ne conclurai rien de cette singuliere défaillance, qui fixe Ie moment de t'union du male et de la femel-

le.. Je dirai seulement que de tous les moyens physiques dont Tame se sert dans sa tendance vers une union 

d'essence,, c'est celui-la qui non seulement la mène beaucoup plus loin que tout autre qu'elle voudroit 

tenter,, mais encore (ce qui est bien remarquable) c'est celui qui se manifeste le plus dans tous ses désirs. 

J'enn appelle a ces jeunes gens et vigoureux fanatiques, dont les passions en religion, en amour, en ami-

tié,, ou dans ce désir pour des choses purement matérielles, sont extremes; et je gage que tous, si jamais 

ilss ont réfléchi dans leurs momens de ferveur, quelle qu'ait été 1'espèce de leurs désirs ils s'en sont res-

sendss plus ou moins dans ces parties, oü Platon déja avoit place le siege de la concupiscence. (M I: 58)348 

3466 Vgl. Hammacher, 1971, p. 133. 

3477 Vgl. Stafford, 1980, over de thematiek van de onzichtbaarheid in de achttiende eeuw, waarbij zij 

Hemsterhuiss onder meer aanhaalt om te laten zien dat hij de beslissende stap zette in de poging om het 

immateriëlee met zo weinig mogelijke middelen zichtbaar te maken. (p. 72-73) 

3488 Plato geeft in zijn dialogen een driedeling aan voor de ziel; elk deel krijgt ook een plaats toegewezen 

inn het lichaam: het verstand zetelt in het hoofd, de moed in de borst en de begeerte in het onderli-

chaam.. (Timaios 70, Staat 439e e.v.; Faidros) 
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Dee seksuele drift is primair aanwezig in alle verlangens. Zij houdt de ziel tegelijk het 
meestt van de vereniging met essenties af. Om de lezer van de juistheid van deze obser-
vatiess te overtuigen, verwijst hij onder meer naar de pederastie en die 'monstrueux 
mélangess d'hommes et d'animaux qui se font dans ces climats dont Ie physique exci-
tee Ie plus ce moyen.' Extremiteiten komen ook in de kunst voor, namelijk 

cess étranges fureurs d'une volupté efirénée sur Ie marbre et Ie bronze, comme Pline et d'autres nous Ie 

rapportent.. (M I: 59) 

Hett tweede middel ter vereniging van de ziel met een verlangd object, is het geeste-
lijke.. Haar werking illustreert hij met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Zo beschrijft 
hijj  hoe ontmoetingen tussen mensen plaatshebben, hoe vriendschappen kunnen ont-
staan,, hoe men de aantrekkingskracht van bepaalde personen ondergaat en hoe men 
inn gesprekken probeert om elkaar 'meer gelijksoortig' te maken. Het tweede middel, 
zoo vat hij kort samen, 'consiste a rendre 1'objet désiré plus homogene, et a Ie rendre 
sensiblee pour nous d'un plus grande nombre de cötés, c'est-a-dire, a augmenter la pos-
sibilitéé de 1'union désirée.'349 

Hemsterhuiss ziet het kunstwerk dus als een fysiek middel ter bevrediging van de 
menselijkee verlangens. De scheiding tussen fysieke en verstandelijke middelen is ech-
terr puur theoretisch. Dit blijkt als we het verhevene erbij betrekken want in die con-
textt komt het morele en het zintuiglijke dicht bij elkaar. 

3.. Het verhevene 
Behalvee op het gebied van schoonheid ziet Hemsterhuis het verlangen van de mens 
naarr vereniging ook werkzaam op het gebied van het verhevene. Het verhevene staat 
bijj  hem niet tegenover de schoonheid zoals bij Burke en later Kant.350 Nergens speelt 
hett 'verschrikkelijke' van Burke, zoals natuurrampen, ijl e hoogten enzovoort, een 
belangrijkee rol, of laat hij het verlangen naar het geheel overgaan in een overschrij-
dingg daarvan. Het grenzeloze waar de ziel naar verlangt blijf t bij hem altijd binnen het 
representeerbaree gevangen.351 

Tochh toont Hemsterhuis zich wel gevoelig voor 'het verschrikkelijke verhevene 
vann de natuur'. Dit blijkt onder meer uit een brief waarin staat dat hij Diotima en haar 
kinderenn met zijn koets op had willen halen om naar een storm te gaan kijken: 

J'auroiss fait même cette carrosse un peu au Sud de quelque dune, j'aurois fait dételer les chevaux, & nous 

aurionss passé la nuit dans toute süreté, en jouissant de l'horrible sublime de la Nature un peu en désordre.352 

3499 Hemsterhuis' ideeën over de verlangens vielen zoals Kluckhohn heeft laten zien vooral in Duitsland in 

zeerr vruchtbare aarde, omdat daar een ware cultus van de Platoonse vriendschap en liefde aan het ont-

staann was. Kluckhohn, passim. 

3500 Zie onder meer de klassieke studie van Monk en ook de recente kritische reactie daarop: The Sublime. 

3511 Vgl. Cassirer, 1989, p. 58-63. De overschrijding van de maat maakt de essentie van het sublieme uit, 

diee de proportionaliteit van de vorm bespot. De esthetische werking van de overschrijding (iets wat 

onss overweldigt, zoals de kracht van een storm) berust op een in gang zetten en aansporen van al onze 

krachten.. Zij maakt de eindigheid van de mens zichtbaar, het verhevene heft de grenzen op, wat ech-

terr niet als onaangenaam of als vernietiging wordt ervaren maar juist als een verheffing en bevrijding. 

Doorr de ontdekking van het oneindige in onszelf wordt een nieuwe ervaring van onze eigen grenze-

loosheidd zichtbaar. 

3522 [22-11-76] [53Kaps.l8] 
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Uitt deze enigszins ironische beschrijving kunnen we afleiden dat hij Burke's geschrift 
overr het verhevene kende. Burke beschreef immers de ervaring van de 'wilde' natuur 
alss zo overweldigend dat zij de beschouwer gedurende korte tijd volledig in beslag kon 
nemen.. Daarna ontstond er echter een gevoel van opluchting (delight), omdat het geen 
werkelijkewerkelijke bedreiging van de beschouwer was en hieruit ontstond het gevoel van het 
verhevene.3533 Hoewel dit soort Burkeaanse elementen in dit fragment aanwezig zijn, 
gaatt het hem om iets anders, want hij acht de kortsluiting van de menselijke vermo-
gens,, die Burke als wezenlijk voor de ervaring van het verhevene zag, onmogelijk. 
Voorr Hemsterhuis was het meer een toneelvoorstelling, waarvan je op afstand kon 
genieten.. Hij zag als toeschouwer de wanordelijkheid van de natuur, maar ervoer deze 
niett — ook niet kortstondig — als bedreigend. Geen 'delight' dus maar 'pleasure' om in 
Burke'ss termen te blijven, die hiermee respectievelijk de ervaring van het verhevene 
enn van het schone principieel van elkaar had onderscheiden. 

Bijj  Hemsterhuis staat het schone tegenover de natuur. De natuur kan alleen via een 
artistiekee bemiddeling mooi of verheven worden, of als zodanig worden ervaren.314 

Ditt wordt vanuit een onverwachte hoek bevestigd. In een van zijn brieven spreekt 
Hemsterhuiss namelijk over het verzoek tot het ontwerpen van een frontispice voor 
eenn uitgave van 130 gekleurde gravures van Zwitserse alpengezichten: 

Henryy donne en consequence d'un certain testament un ouvrage qui contiendra 130 vues de la Suisse 

enn couleur. Cela sera superbe. Vous n'avez pas besoin de souscrire a ce livre. Vous en aurez un bel 

exemplaire.. Je me suis chargé de dessiner Ie frontispice. la description est de Haller. les planches s'exé-

cutentt a Paris après des tableaux superbes peints après nature.155 

Hett ging dus om gravures van schilderijen die naar de natuur waren vervaardigd. 
Bovendienn werd er een commentaar van Albrecht von Haller in opgenomen, die in 
zijnn beroemde Die Alpen (1732) als een van de eersten een lyrische natuurbeschrijving 
hadd gegeven. Dit filosofische leerdicht verheerlijkte de schoonheid van het gebergte 
enn stelde het zedelijk reine en eenvoudige leven van zijn bewoners tegenover de ver-
dorvenn stedelijke beschaving. Niet het verschrikkelijke van de natuur staat centraal, 
maarr haar schoonheid.3"*  De schoonheid van de natuur is niet haar ongenaakbaarheid, 
maarr een verhevigde vorm van het schone, dat gerepresenteerd en dus eindig gemaakt 
werdd door de schilderkunstige voorstelling. Een 'Burkeaans' verhevene speelt hier geen 
enkelee rol. 

3533 Zie Burke, passim. Het voorbeeld van de overweldigende zee enzovoorts is een topos van de gehele 

Longiniaansee traditie. 

3544 Vgl. Hammacher, 1971, p. 128. 

3555 [14-06-84] [Bd.7] Uit andere brieven blijk t dat dit boek werkelijk is uitgegeven. Ook in de Catalogus 

derder Teekeningen (etc.) van Ploos wordt er melding van gemaakt: (p. 193) 'Vues remarquables des mon-

tagness de la Suisse, bestaande in twee-en veertig stuks fraaye Gezigten; met couleuren, door Hentzy 

[=Henry];; alle proefdrukken, benevens de gedrukte explicatie.' Ik heb de uitgave echter nergens kun-

nenn vinden, 

3566 Vgl. Elschenbroick, A., in: Albrecht von Haller, Die Alpen, Stuttgart 1965, p. 97: 'Er wurde zum 

Entdeckerr der Schönheit der Alpennatur, die vordem von den in den Süden Reisenden stets nur als zu 

überwundeness Schrecknis empfunden worden ist.' Hallers visie op de Alpen werkte onder meer door 

inn de landschapsschilderkunst van Vernet en Liotard. Batschmann, 1989, p. 25. 
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Dee gedistantieerde blik van Hemsterhuis bij zijn ervaring van de storm komt ook 
tott uiting in zijn reactie op een volstrekt nieuw fenomeen, dat op zijn minst een modem 
verhevenn gevoel had kunnen oproepen, namelijk de ballonvaart. Hij schrijft over de 
eerstee die in 1783 te Den Haag te zien was (afb.53):357 

Laa Machine Aérostatique a été lancée aujourd'hui. Quoiqu'elle n'ait pas réussi je ne sais ce que je ne 

donneroiss pour que Vous & Vos enfants 1'eussiez vu. Je n'ai jamais vu de ma vie un spectacle plus frap-

pant,, ni qui me donnoit autant de grandes & de nouvelles idees a la fois. La Machine représentoit un 

templee octostyle de 34 picds de diamètre & de 45 pieds de haut, posé sur un nuage.358 

Voorr zijn ervaring van deze 'kunstmachine' — een combinatie van klassieke vorm en 
modernee techniek - gebruikt hij dus zijn definitie van het schone. Net als de storm op 
zeee wordt zijn eerste kennismaking met een onbekend verschijnsel dus niet in termen 
vann Burke beschreven, maar als een aangenaam of mooi schouwspel dat veel ideeën 
tegelijkertijdd oproept. Het verhevene valt dan ook structureel samen met schoonheid: 

j 'aii  une pente extreme vers la sublime, qui consiste dans la plus grande quantité d'idées dans Ie plus petit 

espacee de temps ...35V 

Opp verzoek van Diotima gaat Hemsterhuis echter in de jaren tachtig wel nader in 
opp het verhevene en onderscheidt hij twee soorten. De ene noemt hij intellectueel, 
dee andere moreel. Het intellectueel verhevene deelt hij op in tweeën: 

lorsquee les parties d'un total quelconque sont si heureusement disposées, que 1'Intellect saisisse leur 

ensemblee dans un seul & même instant, ou lorsque 1'Intellect seroit tellement parfait, agile, & exercé 

qu'ill  put saisir 1'ensemble d'un total, dans un instant, quelle que put être la disposition réciproque de 

sess parties.56" 

Hett ene is met andere woorden de volmaaktheid van het object, het andere die van 
hett verstand. Het eerste kan iedereen als geheel waarnemen, het andere is een ver-
mogenn om een geheel te zien in dingen waar niet iedereen dat kan (genie). Het intel-
lectuelee verhevene is bepaald en kan daarom uitgedrukt worden, zoals blijkt uit de 
beeldhouwkunst,, schilderkunst, de architectuur en zelfs uit de retorica en dichtkunst 
wanneerr deze schilderijen en distincte en bepaalde objecten weergeven, maar beperkt 
zichh niet alleen tot de sfeer van het verstandelijke en werkt ook sterk in op het gevoel: 

Cee sublime quoique purement intellectuel, agit sur Ie moral jusqu'a la peau de poule. 

Ditt 'kippenvel' kwamen we al eerder tegen bij de bespreking van de verschillende 
representatiess van Venus. Het blijkt dat zichtbare schoonheid verband houdt met het 
morelee gevoel, ook al heeft Hemsterhuis ze in theorie van elkaar gescheiden. 

Hett andere verhevene is van morele aard en wordt gevormd door de intrinsieke 
energiee van de ziel of de zedelijkheid. Hij omschrijft het als een 

effortt vague, un enthousiasme; ou bien peut-être réellement un souffle divin: un effet réel de la Toute 

presencee divine, mais enfin quelque nom qu'on lui donne pour signifier plus ou moins une chose dont 

laa nature est aussi peu connue jusqu'ici, les objets vers lesquels il tend ou qui lui servent d'aliments, 

n'ontt rien de commun avec aucun de nos organes. 

3577 Zijn reactie hierop heb ik uitvoeriger beschreven in Sonderen, 1996, p. 343 e.v. 

3588 [11-12-83] [Bd.6]. 

3599 [19-01-84] [Bd.7] 

3600 [28-11-86] [Bd.9] 
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Dee objecten van het morele verhevene hebben niets gemeen met onze zintuigen, zodat 
nochh deze energie, noch haar object zich met onze huidige zintuiglijke tekens laat 
representeren.. Toch blijkt de ziel die met zo'n energie begiftigd is en daardoor actief 
wordtt — of dit nu de intrinsieke kracht van de ziel zelf is of de tegenwoordigheid van 
eenn godheid - , wel in staat te zijn om 

d'électriserr ou d'aimanter des Ames homogènes tellement, qu'il y en résulte une activité ou un mou-

vementt semblable ou homologue a son propre mouvement. 

Maarr hier heeft de ziel dus wel figuren, tekens, gebaren, woorden en geluiden voor 
nodig,, die in meer of mindere mate geschikt zijn voor deze 'étrange operation.' Het 
nogg onbegrensde, morele sublieme wordt dus met andere woorden noodzakelijker-
wijss begrensd. Als voorbeeld van dit verhevene noemt hij Plato's Faidros. Beide vor-
menn van het verhevene worden dus via de eindige vorm - woorden, tekens, gebaren 
-- getoond, alleen hun bron blijkt anders te zijn. Het intellectuele communiceert met 
hett morele gevoel, en het morele gevoel wordt via de eindige vorm kenbaar voor het 
verstand.. Hemsterhuis typeert Plato's dialoog in sculpturale termen: 

Lee Phedre est admirable, il y a de ce sublime natif que Platon & Homere ont seuls connu. il y a un art 

infinii  qui est chez Platon seul, exactement la même chose que ce qu'on appelle dans les ouvrages des 

pluss illustres Sculpteurs, le dessous de répiderme.M1 

Onderhuidss wordt zichtbaar wat in feite onzichtbaar is. Het gebruik van een sculp-
turalee metafoor geeft enerzijds de 'werking' van de sculptuur in zijn denken opnieuw 
duidelijkk weer, maar het wijst ook vooruit naar een thematiek van de relatie tussen 
taall  en de net genoemde verschillende geestelijke gebieden, die hij vervolgens in zijn 
brievenn uitwerkt. 

Hoewell  de verschillende vormen van het verhevene door Hemsterhuis in theorie 
gescheidenn worden, zijn ze toch op één bron terug te voeren. Dit blijkt uit een brief 
waarinn hij beschrijft hoe hij samen met Diotima wil binnendringen in 'le temple du 
vraii  Sublime oü nous verrons avec la dernière evidence 1'art étonnant & divin qui lie 
less differences espèces de Sublime ensemble & n'en fait qu'un Total.'362 Ook in latere 
brievenn komt de overeenkomst tussen de verschillende vormen van het verhevene her-
haaldelijkk ter sprake. Longinus fungeert als referentiepunt omdat deze door de mees-
tee auteurs als bron gebruikt werd,361 maar ook zonder Longinus kan men de bron van 
hett verhevene vinden.364 Het is niet nodig de definitie van het verhevene vooraf te 
geven,, omdat zij die er naar op zoek zijn dit vanzelf zullen voelen zonder het ook meteen 
tee begrijpen: 

3611 [29-12-83] fBd.6] 

3622 [12-12-86] [Bd.9] Hierin neemt hij Diotima's suggestie over om de begrippen 'subjectief en 'objec-

tieff  te gebruiken voor zijn omschrijving van het verhevene. In latere brieven keren de termen echter 

niett of nauwelijks meer terug. Vgl. Hammacher, 1971, p. 129. 

3633 Hemsterhuis raadde Diotima de 'uitstekende' vertaling van Boileau aan. Over Longinus: 'Comme nous 

avionss le dessein de rechercher la source, la nature & les phénomènes du Sublime j 'ai cru nécessaire de 

liree avant tout avec 1'attention requise, 1'Auteur qui est considéré par les savants de tous les siècles depuis 

Luii  comme le seul qui ait traite ce sujet avec dignité & vérité & qui ait épuisé la matière.' [09-02-87] 

[Bd.10] ] 

3644 [12-12-86] [Bd.9] 
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Pourr la definition de 1'idée qu'on attache au mot Sublime nous n'en avons pas besoin ni Vous ni moi 

&&  si un jour nous soyons assez heureux de trouver, nous sentirons cc qu'il est & cela surEt sans qu'il 

soitt nécessaire de vouloir 1'impossible peut-être savoir de Ie comprendre.M 5 

Hett voelen (sentir) is dus meer dan de verstandelijke manier van begrijpen. Het belang 
datt het voelen heeft zagen we al eerder bij de verschillende 'architectuurordes van het 
denken'.. Het voelen is een verheven denkvermogen dat de waarheid ervaart voordat 
hett verstand zich daarin mengt. Het verschil tussen begrijpen en voelen omschrijft 
Hemsterhuiss als volgt: 

prenonss toujours pour axiome & pour base inébranlable qu'il n'y ait d'autre Philosophic bonne & vraie 

quee celle qui se fonde sur 1'expérience soit qu'il s'agisse des idees qui fbncièrement nous viennent toutes 

dee dehors & tiennent a la categorie physique soit qu'il s'agisse de sensations internes qui tiennent a la 

categoriee que nous appelons métaphysique. 1'une est la categorie oü se trouve Ie corps I'autre celle oü 

see trouve 1'ame... 

Hijj  vat dit zo samen: 

Comprendree & sentir different a peu prés comme Ie corps & 1'ame. 

Zoalss gezegd vermoedde Hemsterhuis echter wel een correspondentie tussen beide 
gebieden.. Hij illustreert deze gedachte met een verwijzing naar het taalgebruik van 
zowell  de antieken als de modernen, die beiden tekens van de ene categorie gebruik-
tenn om die van de andere uit te drukken. De Grieken zagen bijvoorbeeld het ver-
schijnsell  van de (fysische) aantrekkingskracht in de natuur wel, maar konden het alleen 
inn morele termen vertalen: 

Less anciens fort neufs encore dans la vraie physique y entrevirent bien une inertie une attraction &c. 

maiss pour transporter ces perceptions vagues dans 1'ame d'un autre ils étoient obliges d'emprunter de 

I'autree Categorie oü ils étoient tout autrement exercés les signes d'horreur du vuide, d''Amour &c. Nous 

auu contraire plus Physiciens que les Anciens nous empruntons de I'autre Categorie les signes d''Attraction, 

dee Pente, <¥ Inertie (devenu moins vague a présent) pour transporter a un autre les sensations d'Amour, 

Amitié,Amitié, de Foiblesse &c.M' 

Dee achtergrond van deze opmerking is het probleem van de vervoering (transport), 
datt ook de kern van het Longiniaanse begrip uitmaakte: deze ging het niet om de reto-
rischerische overtuiging maar om het meegevoerd worden door verheven taal.367 Hemsterhuis 
gebruiktt dit begrip echter door het toe te passen binnen het kader van zijn onder-
scheidingg tussen verstand en gevoel. Voor vele morele gewaarwordingen bestaan nog 
geenn adequate woorden. Dit volgt uit zijn taal- en tekentheorie in de Lettre sur l'hom-

meme die aantoont dat bepaalde gewaarwordingen in het lichaam zichtbare, tastbare en 
hoorbaree uitwerkingen hebben die meer of minder bepaald zijn. De meest bepaalde 
vann deze uitwerkingen roepen bij een ander dezelfde modificaties op in het lichaam 
alss waarvan zij oorspronkelijk het effect waren. Door routine vatte men deze uitwer-
kingenn op als tekens, woorden, voertuigen van ideeën en percepties. Maar, zo zegt hij 
-- en dat is voor hem het belangrijkste punt - er zijn nog een heleboel fysieke uitwer-
kingenn waarvoor nog geen tekens of woorden bestaan. 

3655 [26-12-86] [Bd.9] 

3666 Hij gaat in deze brief dus nog steeds uit van het in de Lettre sur la sculpture genoemde onderscheid tus-

senn gevoel en verstand. 

3677 Vgl. Bolla, p. 35-38. 
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Hijj  licht dit met de volgende vergelijking toe. Zoals een klein kind bij het woord 
'dier'' eerst nog een vage en onbepaalde perceptie heeft — het ziet alleen dat het zich 
beweegt,, dat het eet, enzovoort — leert het in de loop der tijd het oneindig aantal per-
ceptiess kennen die voor deze eerste, algemene perceptie kunnen staan, en die elk hun 
eigenn bepaalde teken hebben, zoals adelaar, leeuw, stier enzovoort. Dit geldt ook voor 
eenn zucht die tot nu toe nog een behoorlijk vaag en onbepaald teken voor ons is. Maar 
weinigenn kunnen bij de zuchten die zij horen en zien een verschil maken tussen die 
'dee la tristesse, de celui du désespoir, de celui de 1'Amour, de celui qui prie, de celui 
quii  espère, qui exhale 1'ennui, qui craint, qui désire, de celui qui s'élance pour se repo-
serr dans Ie sein de la divinité.' Dat komt in de loop van de tijd vanzelf, net als een kind 
leertt om uiteindelijk uit het teken van de soortnaam 'dier' de specifieke tekens van 
adelaar,, leeuw en stier te ontwikkelen.368 

Hemsterhuiss concludeert hieruit dat de fysische categorie van het begrip een bepaal-
dee overeenkomst heeft met de metafysische categorie van het gevoel. Door het enthou-
siasmee kunnen zij bovendien in meer of mindere mate met elkaar communiceren. Het 
iss aannemelijk dat de mens door zijn naar voren gerichte volmaakbaarheid op den duur 
inn staat zal zijn een duidelijk verschil te maken tussen de verschillende vormen van 
zuchtenn waardoor hij de 'schatkamer van zijn tekens' enorm kan verrijken.3*9 

Inn feite geeft Hemsterhuis dus geen specifieke omschrijving van het 'ware' verhe-
vene,, omdat het gevoeld moet worden. Het verhevene behoort tot het wezen van de 
ziel.. Hij sluit om die reden het gebruik van geestverruimende middelen als opium dan 
ookk expliciet uit. Sterker nog, hij ziet opium, dat hij zelf overigens veel gebruikte, als 
dee grootste vijand van het sublieme: 

qu'ill  n'y ait aucune drogue plus ennemie du Sublime que 1'Opium. il produit deux effets distincts dans 

1'amee humaine, d'un coté il stupéfie & rend béte, de 1'autre il égaye & vivifi e trop. Or Ie sublime deman-

dee une Ame qui est & qui se sent uniquement a soi.37" 

Ditt is een heel andere opvatting dan de romantici vlak na hem zouden huldigen die 
opiumm gebruikten ter stimulering van de verbeelding.371 

Hett verhevene is door zijn band met de ziel ook vrij van regels, dat wil zeggen dat 
err geen regels op te stellen zijn om een verheven effect te bereiken. Dit geldt ook voor 
schoonheidd zoals uit deze brief blijkt: 

3688 Vgl. het volgende fragment uit de Aristée: 'Dans 1'homme bien constitué, un seul soupir de 1'ame, qui 

see manifeste de temps en temps vers Ie meilleur, Ie futur et Ie parfait, est une demonstration plus que 

géométriquee de la nature de la Divinité.' (M II : p. 64). Ook hier is het zuchten een uiting van de more-

lee kant van de ziel, die beter dan elke verstandelijke verklaring Gods bestaan bewijst, 

3699 [26-12-86] [Bd.9] 

3700 [09-02-87] [Bd.10] Hij verwijst voor deze opmerking naar een afbeelding in Caylus' boek: 'Voyez Ie 

dieuu pensif sur son aigle dans Caylus Tome I ou II si j e ne me trompe.' 

3711 Vgl. Hayters klassieke studie over opium. Zij is van mening dat opium een reëel effect had op de lite-

rairee verbeelding, p. 335. e.v. Zij meent echter ook dat het stimulerende effect van opium beperkt is 

geblevenn tot romantische kringen. De effecten waren echter al in de achttiende eeuw bekend, maar 

werdenn vanwege culturele vooroordelen en literaire conventies niet onthuld. Berridge, p. 50 e.v., p. 

291,, n.3. Over de relatie tussen het sublieme en opium, zie ook Berge, p. 3-9. 
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Maiss ce que je trouve impertinent dans ces Messieurs [kunstcritici] c'est lorsqu'ils pretendent m'apprendre 

aa faire du beau & du sublime & que pedants achevés ils me forgent des soi disants regies que je n'aurois 

qu'aa suivre pour y parvenir. Regies absurdes qui transforment Ie Génie Roi en esclave enchaïné. Ce 

qu'ilss pourroient m'apprendre peut-être seroit tout au plus les moyens d'imiter le vrai determine. Mais 

lele sublime! bons dieux! 

Hijj  legt dit vervolgens uit met behulp van het mathematische begrip eenheid: 

Enn forgeant leurs régies ils ne font pas cette reflexion, Que le Beau n'est pas un Compose. Il peut être 

lee résultat d'une Composition de même que 1'Unité n'est pas un Compose quoiqu'elle puisse être le 

résultatt de 1/3+3/7+1/4+1/84. 

Ilss me diront peut être, ['] Mais le résultat d'une Composition est un Compose. ['] Je nie le tait. Le 

résultatt d'une Composition est un Total, mais un Compose est la somme, 1'agrégat des parties mises a 

cotéé 1'une de 1'autre. Un amas de pierres est un compose, une somme, un agrégat. La facade que j 'en 

formee est un total & la belle facade est du Beau. 

Eenn compositie is met andere woorden meer dan een optelsom van de afzonderlijke 
delen.. In een korte, fictieve dialoog die hierop volgt laat Hemsterhuis twee wijze man-
nenn aan Mimi , de dochter van Diotima, uitleggen wat eenheid is. De ene wijze man 
steltt haar het volgende voor: 

prenezz un tiers, puis 3 septièmes puis &c. & Vous aurez fait un Un, une Unité. 

Hett meisje begrijpt het wel, maar zo laat Hemsterhuis haar zeggen: ze voelt niets. Dan 
komtt de andere wijze en zegt: 

prenezz un quart puis un quart encore un quart & enfin 1/4 & Vous aurez Un. 

Ookk nu begrijpt ze het wel, maar ze voelt weer helemaal niets. De mannen conclu-
derenn daarop dat zij geen tact heeft. Hemsterhuis leidt hier het volgende uit af: 

Croyezz Vous ma Diotime que ces deux grands hommes sauroient jamais s'élever jusqu'a sentir eet Un 

sacréé qui fait venir la chair de poule? Croyez Vous ces dissequeurs du Sublime puissent jamais sentir ce 

Sublimee tout court dont nous avons parlé ailleurs? Tout ce qui reste a rechercher pour 1'homme sur un 

pareill  sujet, c'est la vraie source du Sublime & s'il derive de la Nature ou d'une certaine modification 

dee 1'ame humaine ou bien de celles des objets ou bien enfin Taction de queiqu' Agent étranger.372 

Ookk hier speelt het voelen van het geheel of de eenheid dus een belangrijke rol. De 
eenheid,, of ook het verhevene, is het totaal, het geheel, dat tot kippenvel leidt; het is 

ietss dat gevoeld moet worden. Het verschil tussen een compositie en een aggregaat 

vann delen maakt een vergelijking tussen een beeldhouwwerk en een product van de 
natuurr opnieuw zeer duidelijk: 

Jee Vous envoie le petit groupe de Jean Quenoi [Quesnoy] frère du Fiamingo dont Vous avez deux 

pieces.. Vous pouvez Vous en servir en donnant des lecons sur la richesse des groupes, car de ce coté 

FArtistee ne surpasse pas seulement dans ce groupe 1'illustre Jean de Bologne mais va de pair avec les 

Grecs;; j ' y joins la pièce de corail puisque mes Contes Stadion jugeoient avec beaucoup de raison qu'elle 

estt précisément le contre-pied du groupe, car celui ei fait voir a tout instant des richesse même qu'il 

n'aa pas, tandis qu'après des heures & des années de contemplation du corail 1'Ame n'a rien vu encore 

&&  y sent une source inépuisable de dégoüt.373 

3722 [20-02-87] [Bd.10] 

3733 [14-10-83] [Bd.6] 
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Inn de natuur is het koraal de pendant van de groep in de beeldhouwkunst. Zijn natuur-
lijk ee verscheidenheid is echter nooit tot eenheid te brengen en veroorzaakt daardoor 
afkeer.. Een contemplatieve beschouwing van het koraal leidt nooit tot een innerlijk 
zien,, met andere woorden er ontstaat nooit een eenduidig denkbeeld. Hieruit blijkt 
duss eens te meer dat de natuur zelf nooit tot schoonheid of verhevenheid kan leiden. 
Ditt kan zij alleen wanneer zij door de kunst tot eenheid gebracht wordt, de heilige 
eenheidd die ergens in de onzichtbaarheid van de ziel zijn bron heeft. Het verhevene 
iss bij Hemsterhuis dus niet gekoppeld aan een opluchting in de zin van Burke, maar aan 
eenn in de diepte van de ziel gelegen verzuchting. 

4.. Eenwording 
Dee verschillende vormen van het verhevene hebben elk dezelfde bron. Dit geldt ook 
voorr de kunsten. Terwijl in de Lettre sur la sculpture de kunsten en wetenschappen tot 
éénn oorsprong herleid worden, zien we in de Simon hoe Hemsterhuis hun verschei-
denheidd uit de aard van de mens verklaart. In deze dialoog heeft Socrates op een gege-
venn moment genoeg van de discussies tussen Mnesarchos en Aristofanes over de vraag 
welkee kunst het belangrijkste is. Hij vindt hen partijdig en vertelt hun een verhaal over 
eenn Scyth die Griekenland bezocht. Als buitenstaander was hij onbevooroordeeld en 
beterr in staat het wezen van alle kunsten te zien. De Grieken waren volgens hem name-
lij kk allemaal kunstenaar en hadden daardoor alleen aandacht voor de kunst die zij zelf 
beoefenden.. Van de andere kunsten wisten ze niet veel. Voor hem daarentegen had-
denn ze alle dezelfde 'toon' en hij overzag het geheel dus beter. 

Dee Scyth staat hier met andere woorden voor de connaisseur, die andere motieven 
heeftt dan de producerende kunstenaar. Deze stelling komen we in Hemsterhuis' brie-
venn vaker tegen. Hij vergelijkt daarbij de kunstenaar soms met een paard of de posi-
tievee elektrische pool en de kenner met een ruiter of de negatieve pool.374 Kunstenaars 
kunnenn het uiteindelijke resultaat van hun arbeid niet goed beoordelen, omdat zij niet 
inn staat zijn dit te zien. Uitzonderingen hierop zijn Homerus en Plato.375 

Socratess vroeg de Scyth daarop naar het wezen van de kunsten. De Scyth antwoordde 
hemm dat zij weliswaar verschillende tekens gebruiken, maar allen een aangename en 
nuttigee werking op de mens hebben. Aangezien de mens echter samengesteld is uit 

3744 Zie [08-06-84] [Bd.7]: 'que Ie vrai connoisseur dans les Arts est au plus grand Artiste a tres peu prés ce 

qu'unn excellent écuyer est a un beau cheval. Ie cheval ne juge ni ne sent la fierté de sa marche ou la 

légèretéé de sa course, il suit aveuglement les impulsions de sa belle nature; c'est 1'écuyer qui sait juger.' 

'Ceuxx qui ont dit que 1'enthousiasme qui dirige Ie critique est Ie même que celui qui fertilise Ie grand 

Artiste,, ont confondu deux choses tres différentes. ces deux espèces d'enthousiasmes sont en rapport, 

commee les electricités negative & positive. Si Pindare eut su juger sur les odes comme Boileau, nous 

n'aurionss point de Pindare, & si Boileau n'eut pas été Ie plus inepte des hommes pour la culture de la 

poésiee Lyrique, il n'eut pas été Ie premier des juges modernes dans eet art.' 

3755 'Dans ses propres ouvrages 1'Artiste n'est certainement pas juge, car il ne sauroit Ie voir. Il ne voit qu'un 

idéall  ou plus beau ou plus laid que te vrai: un ideal peu fine, qui change a tout instant, & qui (s'il veut 

parierr vrai) fait succéder dans lui alternativement le sentiment de la honte a celui de la vanité. Tantöt 

ill  est fier, tantöt il craint que tout ce qui 1'entoure ne soit connoisseur. Pourtant je crois que Platon & 

Homeree ont sentis les beautés qui découloient naturellement de leurs essences, mais j e ne crois pas que 

Virgil ee & mille autres aient sentis toutes celles qui furent le produit heureux de leurs travaux.' [21-06-

83]]  [Bd.6] 
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eenn lichaam en een ziel, hebben de kunsten werkingen op beide gebieden. (M II : 117) 
Dee ziel verrijken ze door haar denkbeelden en gewaarwordingen te geven of deze te 
veranderen.. Het Uchaam verrijken ze door de zintuigen te versterken en te vervol-
maken.. Dit betekent dat 

laa perfection de 1'art consiste a enrichir Ie plus qu'il est possible, d'un cöté 1'ame, et de 1'autxe Ie corps; 

c'est-a-dire,, de produire Ie plus d'effet dans Ie plus court espace de temps.376 

Ditt is een uitgebreide variant van Hemsterhuis' schoonheidsdefinitie. De volmaakt-
heidd van een kunst bestaat volgens de Scyth met andere woorden uit de intensiteit van 
haarr werkingen. De dichtkunst en de beeldhouwkunst, die zich beide op de ziel rich-
tenn en hetzelfde doel hebben, verschillen dan ook niet zo veel: 

Dee ce que je viens de dire, ajouta-t-il, il est évident que tous ces arts qui concernent 1'ame ont tous Ie 

mêmee principe et Ie mème but: et j 'avoue que Ie Jupiter d'Homère et celui de Phidias ont offert éga-

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

Opp grond hiervan zijn er twee soorten kunsten. De nobele ofwel vrije kunsten, die 
onderr het gebied van de ziel vallen, zoals de dichtkunst, de beeldhouwkunst, de schil-
derkunstt en de retorica, en de mechanische kunsten die onder het gebied van het 
lichaamlichaam vallen, zoals de kunst van de kleermaker, van de timmerman enzovoort. 
Daartussenn bevindt zich het gebied van de gemengde kunsten, zoals de civiele, scheeps-
enn militaire architectuur en alle mechanische kunsten waarvan de producten orna-
mentenn toelaten. Deze indeling herinnert niet alleen sterk aan de eerder besproken 
analysee van de bouwkunst en de kleermakerij, maar illustreert opnieuw dat ornamen-
tenn tot het bereik van de ziel behoren. Ornamenten voldoen aan het verlangen van de 
ziell  naar zo veel mogelijk ideeën in zo kort mogelijke tijd, zoals we in deel I zagen. 

Dee Scyth bespreekt daarop de middelen van de vrije kunsten en laat dit bij de ande-
ree kunsten achterwege omdat die hieruit gemakkelijk af te leiden zijn. De zintuigen 
verschaffenn ons de denkbeelden van de dingen buiten ons. De dichter, redenaar, schil-
der,, beeldhouwer en musicus willen de beschouwer een bepaald soort denkbeelden 
gevenn en hebben daartoe twee middelen: 

1'un,, de présenter a mes organes 1'objet même de 1'idée; 1'autre, en m'obligeant de me la former moi-

mêmee par des signes... 

Zijj  kunnen hiermee zo ver gaan dat zij de beschouwer niet alleen dwingen bepaalde 
ideeënn te vormen, maar ook om hen denkbeelden te laten samenstellen teneinde op 
diee manier hun doel te bereiken. De schilder, de beeldhouwer en de musicus benut-
tenn het eerste middel het meest, de redenaar en de dichter het tweede. Van dit laatste 
(dee tekens) maken ook de schilder, de beeldhouwer en de musicus gebruik in hun eer-
stee ontwerpen of schetsen. De orator en dichter passen het eerste middel (het object 
zelf)) toe in het dramatische genre. (M II : 117-118) De Scyth legt dus de nadruk op 
hett dwangmatige karakter van de kunsten. 

• • 

Hemsterhuis'' indeling van de kunsten komt overeen met het zogenoemde moderne 

systeemm van de kunsten dat in deze tijd ontwikkeld werd.377 Hij gebruikt echter niet 

3 7 6 M I I : p .. 117. 

3777 Zie Kristeller, passim. 
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hett adjectief'schone' voor deze kunsten, maar noemt hen 'artes liberates'. Dit sugge-
reertt een afwijzing van die term. 

Inn de Renaissance nam Leonardo de later zo genoemde 'schone' kunsten op onder 
dee vrije kunsten (logica, muziek, grammatica enzovoorts) en rekende hen niet langer 
tott de mechanische kunsten. Vanaf het einde van de zeventiende eeuw ontstond onder 
anderenn bij Perrault echter de behoefte om hen een eigen gebied toe te kennen. 
Sindsdienn werden zij steeds vaker 'Beaux arts' genoemd en ging men hen van de vrije 
kunstenn dat wil zeggen de wetenschappen onderscheiden.378 In de Encyclopédie van 
Diderott en D'Alembert krijgt deze indeling van de kunsten in drieën, waarbij de schil-
derkunst,, de beeldhouwkunst, de muziek, de dichtkunst en de architectuur tot de scho-
nee kunsten gerekend werden, definitief vorm. De schone kunsten vielen binnen het 
geheell  der kennis onder de categorie dichtkunst, zoals eerder besproken is in relatie 
tott Hemsterhuis' opvatting over de drie architectuurordes van het denken: 

Laa peinture, la sculpture, 1'architecture, la poésie, Ia musique et leurs différentes divisions composent la 

troisièmee distribution générale, qui naït de 1'imagination, et dont les parties sont comprises sous Ie nom 

dee beaux-arts...379 

D'Alembertt beschouwt in de 'Discours préliminaire' de schone kunsten echter nog 
well  als een onderdeel van de vrije kunsten. 38° Na hem verdwijnt deze onderschikking 
enn zijn de 'schone kunsten' definitief uitgekristalliseerd en staan zij los van de vrije 
kunsten. . 

Hemsterhuiss lijk t in de Simon de indeling van D'Alembert echter min of meer te 
handhaven.. Dat wil zeggen: hij hanteert het begrip 'schone' kunsten niet, maar gebruikt 
dee term 'vrije' kunsten daarvoor. In de Lettre sur la sculpture en ook in de Lettre sur l'hom-

meme hanteert Hemsterhuis echter wel de term 'beaux-arts'. Er is daarom gesuggereerd 
datt Hemsterhuis vanwege de antieke setting van de Simon teruggreep op de klassieke 
verdelingg in mechanische en vrije kunsten.3*1 Deze suggestie van een speciale 'couleur 
locale'' lijk t aannemelijk, maar is niet helemaal bevredigend. Zoals uit zijn brieven blijkt 
gaatt het hem namelijk ook nog ergens anders om. 

Inn een ongedateerde notitie stelt Hemsterhuis zich bijvoorbeeld de vraag wat kunst 
is,, en beantwoordt deze als volgt. De kennis van de mens bestaat uit de ideeën van de 
dingenn die via de zintuigen tot ons komen. De wetenschap houdt het kennen van de 
betrekkingenn die er tussen die ideeën zijn in. De kunst bestaat in het gebruik van die 
kenniss om ideeën of dingen zo te veranderen, dat er een direct of indirect nut of een 
directt of indirect genoegen uit voortkomt. Hieruit volgt dat alles wat men gewoon-
lij kk wetenschap en schone kunst noemt eigenlijk kunst is. Er zijn dan ook geen scher-
pee grenzen te trekken tussen wetenschap en kunst, want elke kunst leidt tot een melan-

3788 Zie onder anderen Pochat, 1986, p. 353 e.v. 

3799 Geciteerd naar Kristeller, II , p. 23, n.197. 'Thus we may conclude that the Encyclopédie, and especially 

itss famous introduction, codified the system of the fine arts after and beyond Batteux and through its 

prestigee and authority gave it the widest possible currency all over Europe.' (Kristeller, II , p. 23). 

3800 D'Alembert: 'Parmi les arts libéraux qu'on a réduits a des principes, ceux qui se proposent 1'imitation 

dee la Nature, ont été appelés Beaux-Arts, parce qu'ils ont principalement 1'agrément pour objet.' Discours 

préliminaire,préliminaire, p. 55. Vgl. Kristeller, II , p. 23. 

3811 Vgl. Moenkemeijer, p. 138. 

227 7 



gee van direct nut en indirect genoegen, of direct genoegen en indirect nut. De wet-
geverr bijvoorbeeld stelt wetten op die direct nuttig zijn en die ons indirect veel genoe-
genn verschaffen. De schilder daarentegen stelt schilderijen samen die direct aangenaam 
zijnn en die indirect nuttig zijn voor zowel de schilder als de beschouwer.582 Zowel de 
wetenschappenn als de schone kunsten zijn dus volgens Hemsterhuis terug te voeren 
tott kunst, waarmee hij de algemene toepassing van kennis bedoelt die nuttig en aan-
genaamm kan zijn. 

Inn een later geschreven brief zegt hij echter het volgende. De theorie van de scho-
nee kunsten houdt hem intens bezig, omdat hij hen van even groot belang acht als de 
wetenschappen,, ja zelfs de meest belangrijke wetenschappen. Wetenschap en kunst 
vormenn namelijk één geheel.383 Hier keert Hemsterhuis de redenering dus om, hoe-
well  de uitkomst dezelfde is: beeldende kunst is wetenschap; beeldende kunst is kunst; 
wetenschapp is kunst, met andere woorden kunsten en wetenschappen zijn in de grond 
hetzelfde,, alleen hun respectievelijke verhoudingen van nut en genoegen zijn ver-
schillend.. Ook de opmerking die hij een aantal jaren daarvoor maakte moet in deze 
zinn begrepen worden: 

Combienn y a-t-il peu d'artistes qui sachent qu'une science est mère de leur art! & combien peu de 

savantss hommes qui sachent bien comment leur science est réductible a art!3"4 

Kunstt betekent dus niets anders dan het op een bepaalde manier combineren of com-
ponerenn van de 'rapports' die het verstand uit de dingen heeft afgeleid. Kunst is met 
anderee woorden een vorm van kennis. Schone kunsten zijn kennis, wetenschappen 
ook. . 

Dee schone kunsten en de wetenschappen worden door Hemsterhuis dus binnen 
hetzelfdee perspectief ondergebracht. Dit gedachtegoed is tegengesteld aan de zonet 
genoemdee scheiding tussen beide gebieden die tot het moderne systeem van de kun-
stenn had geleid. Hemsterhuis' indeling is echter niet alleen een stap achteruit maar ook 
eenn vooruit. Dit laatste kunnen we alleen begrijpen wanneer we terugkeren naar zijn 
theoriee van het dichterlijke vermogen in de Alexis. Hier heette het dat de dichtkunst 
aann zowel de wetenschappen als de kunsten voorafgaat: 

3822 'Avant que de faire une recherche un peu approfondi sur les Arts, il sera nécessaire de voirr ce que c'est 
qu'Art.. //La connoissance de rhomme consiste dans les idees des choses qui nous viennent par les sens. 
/ // La science de rhomme consiste a connoïtre les rapports qu'il y a entre ces idees. / / L'art consiste 
danss 1'usage dee cette connoissance pour modifier des idees ou des choses quelconques tellement qu'il 
enn résulte une utilité directe ou indirecte ou un agrément direct ou indirect. / / De ces definitions 
s'ensuivraa que tout ce qu'on appelle communément Science & Beau Art, est proprement Art. & il n'y 
aa pas des limites tranchants entre ce qu'on appelle communément Science & ce qu'on appelle com-
munémentt Art. Le produit de tout Art est un mélange d'utilité directe & d'agrément indirect ou d'agré-
mentt direct & d'utilité indirecte, & par conséquent toujours un mélange d'utilité & d'agrément. / / Le 
législateurr compose des lois directement utiles & qui indirectement nous procurent nombre d'agré-
ment.. //Le peintre compose des tableaux directement agréable & indirectement utiles au Peintre & au 
Spectateur.'' [z.d.] [16 Kaps. 37 map 1] 

3833 [04-09-89] [Bd. 11] 
3844 [08-12-83] [Bd.6] 
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Ainsi,, vous voyez que la poësie, soit qu'elie naisse de 1'effort d'un grand génie, ou qu'un souffle divin 

laa produise, preside a tous les arts et a toutes les sciences, et qu'elie est non seulement a 1'auguste véri-

téé ce que les Graces sont a 1'Amour, mais ce que 1'Aurore est a la statue de Memnon qu'elie éclaire, et 

qu'eliee fait parler. (M II : 186) 

Enn iets verderop: 
Jee concois pour la première fois ce que c'est que la poësie. Je sens que le raisonnement le plus profond, 

laa marche la plus sage et la plus réfléchie de 1'intellect, nous fourniroit tres peu de vérités nouvelles, si 

ellee n'étoit soutenue, dirigéè, ou poussée par eet enthousiasme qui rapproche les idees. (M II : 188) 

Ditt is het perspectief waarbinnen Hemsterhuis' begrip van kunst ook gezien moet wor-
den.. Zowel de wetenschap als de beeldende kunsten zijn van de poëtische kunst afhan-
kelijkk voor hun verdere ontwikkeling. Zij komen niet verder als zij niet worden voort-
gestuwdd door de dichterlijke kracht. De wetenschappen en de schone kunsten wor-
denn door hem op een nieuwe manier met elkaar verbonden, die oud lijk t maar tege-
lij kk nieuw is. 

Volgenss de Scyth kunnen de kunsten met hun verschillende middelen op imperatie-

vee wijze denkbeelden opdringen aan de beschouwer: 

Vouss voyez par-la, Athéniens, la prodigieuse puissance de 1'art, beaucoup trop grande, et qui gouver-

nee l'homme en dedans de lui, et s'empare de toute sa liberté. 

Maarr de kunsten moeten juist vrij zijn, zo reageert Socrates: 
Excellentt étranger, nous autres nous croyons que rien ne doit être plus libre que les arts, et que c'est a 

1'entièree liberté dont ils jouissent parmi nous, qu'ils doivent leurs progrès et leur gloire. (M II : 118) 

Inn reactie hierop analyseert de Scyth het begrip vrijheid in de Griekse samenleving. Als 
hijj  zou beweren dat de mens vrij moet zijn, dan zou Socrates het met hem eens zijn. 
Maarr als dat ook zou gelden voor een moordenaar, een straatrover en een sycofant dan 
zouu hij daar niet mee instemmen. Hij verbaast zich dan ook over het feit dat de rege-
ringg in Socrates' republiek zo onverschillig stond tegenover een gevaarlijke tiran, die 
veell  meer kwaad aanrichtte dan wetten ooit goed konden maken. Een despoot stelt 
immerss paal en perk aan de wetgever. Als de Grieken opnieuw onder het bewind van 
eenn strenge en onverzettelijke despoot terecht zouden komen, dan zal hij de kunste-
naarss niet vrij laten. Hij zou beeldhouwers niet toestaan om beelden te maken van Zeus 
alss Bevrijder, of de dichters hymnen laten componeren ter ere van Hermodios of 
Aristogiton,, en de orators lofredes laten houden over de helden van Maratfion en Salamis. 

Maarr ook de kunsten kunnen als despoten optreden. Bij de Grieken heeft het rijk 
vann de kunst geen grenzen. Zij heerst in de publieke vergaderingen, in de rechtban-
ken,, in de theaters, kortom overal. En hoewel dit aan de Griekse roem heeft bijge-
dragen,, mogen we onze ogen niet sluiten voor de slechte dingen die zij voortbracht. 
Zoo neemt in de volksvergaderingen het eigenbelang de meest nadelige besluiten voor 
dee staat omdat zij geleid wordt door kunst (guide par 1'art), terwijl daar juist een 
Spartaansee eenvoud zou moeten voorzitten. In de rechtspraak leidt het eigenbelang, 
dee haat of de afgunst, tot onrechtvaardigheid omdat zij gesteund wordt door kunst 
(soutenuess par 1'art), terwijl het gezonde en zuivere verstand aan de zijde van de wet-
tenn zou moeten staan. In de theaters verbreiden boosaardigheid en laster zich in de zie-
lenn van de toeschouwers doordat zij in kunst verpakt zijn (enveloppées dans 1'art), en 
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zijj  veroorzaken zo de meest schadelijke effecten, terwijl het theater juist tot verbete-
ringg van de mens zou moeten leiden. Als de werking van kunst echter alleen zou bestaan 
inn het tonen van deugden of ondeugden of de goede of slechte intenties van de kun-
stenaar,, dan hoefde men de kunstenaar alleen maar aan te pakken, maar zij komt ook 
overeenn met het karakter of met het genie van de luisteraar of toeschouwer, aldus de 
Scyth.. Zij zijn bij de Grieken despotisch. Hoewel zij verlicht zijn, zijn zij echter ook: 

arrogant,, cruel, actif, soupconneux, malin, aimant les flatteurs par-dessus route chose; enfin (pardon-

nez-moi,, excellents Athéniens), si un homme du caractère de votre peuple paraissoit chez nous autres 

Barbares,, il n'y passeroit guère pour homme de bien. Jugez par-la ce que Ie vice, s'enveloppant dans 

1'art,, est capable d'effectuer. Je ne reviens pas de mon étonnement, lorsque je vois un peuple si singu-

lièrementt consacré a la divinité de la sagesse, si fertile en excellents citoyens, et tant de fois vainqueur 

dee la tyrannie, baiser la chaïne qui 1'attache a son malheur. (M II : 119-120) 

Mett deze woorden beëindigt de Scyth zijn tirade tegen de Griekse cultuur. Socrates' 
reactiee was uiterst laconiek: 

Etonnéé de la hardiesse du discours du Scyth, je lui dis: Sage étranger, j e ne comprends trop ce que vous 

venezz de dire, car nous envisageons 1'art comme une inspiration divine. (M II : 120} 

Enn goddelijke inspiratie betekent ware en goede inspiratie. De Scyth, aldus Socrates, 

reageerdee als volgt: 
Monn cher Socrate, me dit—il, vous vous trompez. Tout art est 1'enfant batard d'un dieu. Vous savez que 

less dieux quittent souvent 1'Olympe, Ie fond des mers et Ie Tartare, pour se mêler corporellement avec 

less corps humains qui leur plaisent, d'oü sont nés Hercule, Persée, les Tyndarides et nombre de héros 

ett de demi-dieux qui sont devenus 1'objet de notre cuke... (M II : 120) 

Dee goden vermengden zich niet alleen lichamelijk met de lichamen van de mensen, maar 
lietenn ook - en dat veel vaker - hun zielen versmelten met de menselijke zielen waar-
vann de schoonheid hen aantrok. En uit die vermenging ontstonden de kunsten. De 
wetgevingg en de politiek, aldus de Scyth, waren kinderen van Zeus' ziel en die van 
Minos,, Solon en Lycurgus. De verheven dichtkunst werd geboren uit de ziel van Apollo 
enn die van Homeros, Hesiodos of Orpheus. De beeldhouwkunst en schilderkunst had-
denn Hefaistos als vader en als moeders de zielen van Daidalos, Dipoenos en Fidias.385 

Tott zover lijk t er nog niet zo veel aan de hand te zijn omdat dit hemelse goden zijn, 
maarr zodra de Scyth de aardse goden opvoert, wordt het heel anders: 

Heureuxx les hommes si leurs ames ne convoient que les dieux celestes! Mais Pan, et les vilains satyres, 

ett les divinités infemales, dont les noms mèmes font horreur, s'amusent a ce mélange monstrueux avec 

less ames des mortels, et c'est de la que naissent la musique et la poésie lascives, 1'art de chicane, et ce 

genree de bas-comique de nos jours, qui apprend au peuple a haïr, a persécuter et a détruire ceux qui 

seulss font sa gloire et son bonheur.386 (M 11: 120) 

3855 Hefaistos was de smid onder de goden en had een grote werkplaats (zie Homeros, Bias I 586-594; XVI -

III  368-409). Dipoenos geldt in de overlevering als een Kretenzische kunstenaar en wordt samen met 

zijnn broer SkyUis genoemd als uitvinder van de marmersculptuur (zie Plinius XXXV I 9 e.v.) en tevens 

alss leerling en afstammeling van de mythische Daidalos (Pausanias II 15,t). Dat zij als de vertegen-

woordigerss van de beeldhouw- én schilderkunst worden gezien, verklaart zich hieruit dat Hemsterhuis 

inn de Lettre sur la sculpture de schilderkunst Iaat ontstaan uit de ontdekking van de contour. De contour 

ontstaatt met de beeldhouwkunst. 

3866 Hemsterhuis zinspeelt op Aristofanes' komedie De Wolken, waarin Socrates door Aristofanes belache-

lij kk wordt gemaakt als sofist. 
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Naarr aanleiding van deze uiteenzetting over het coïtale ontstaan van de kunsten en 
hunn daarop gebaseerde onderscheidingen, verlangt Socrates te weten hoe deze 'maria-
gess clandestines' te stoppen zouden zijn. De Scyth acht dit onmogelijk. Men mag en 
kann deze huwelijken niet tegenhouden. All e actieve menselijke zielen worden voort-
durendd door een erotisch verlangen gekweld en eisen slechts bevrucht te worden. Zij 
biedenn zich aan de eerste de beste aan die hen bevalt. De mooie en deugdzame zielen 
vindenn hun minnaars tussen de Olympische godheden. De lelijke en slechte ontladen 
hunn hartstochten echter uitsluitend bij het uitvaagsel van de aardse goden en op de 
oeverss van de Kokytes en de Styx. Het slechte is zo dus niet tegen te houden. Men 
kann alleen met onvergankelijke wetten bepalen wat de onderwerpen van de kunsten 

mogenn zijn. (M II : 120-121) 
* * 

Inn dit gesprek tussen Socrates en de Scyth doordenkt Hemsterhuis zijn theorie van de 
verlangenss die hij in de Lettre sur les désirs had ontwikkeld tot zijn uiterste grenzen. De 
menselijkee zielen worden gedreven door een ontembaar erotisch verlangen, ook de 
'goede'' zielen. Ook zij kunnen zich niet aan de drift onttrekken, maar hebben het 
gelukk dat ze zich vooral aangetrokken voelen door 'goede' godheden. De goddelijke 
inspiratiee van de 'dichterlijke' kunst leidt dus met andere woorden tot een soort van 
bacchanaall  met uiteenlopende deelnemers. De vrijheid als basis van de kunsten -
Hemsterhuis'' standpunt in de Lettre sur la sculpture - is in feite de tirannie van de drift. 

Hemsterhuis'' tekening van het ontstaan van de kunst is origineel en beeldend. 
Bovendienn maken allerlei observaties duidelijk welke sociologische aspecten in de kunst 
spelen.. Elk volk krijgt de kunst die het verdient. De kunst is een noodzakelijk streven 
inn de mens en moet daarom begeleid worden door goede en juiste onderwerpen aan 
tee bieden die gebaseerd zijn op onvergankelijke wetten. Hoe deze eruit zouden moe-
tenn zien vertelt het verhaal niet, maar de wens om hen te formuleren verleent, retro-
spectieff  gezien, wel een filosofische basis aan de contemporaine kritiek op de idiosyn-
cratischee ontwikkelingen in de kunst zelf. Dit was bijvoorbeeld het geval in Duitsland. 

Zoo probeerden Goethe en Meyer vanaf 1799 de Duitse kunst te hervormen. Zij 
dedenn dit met behulp van tekenwedstrijden waarin vooraf de onderwerpen werden 
opgegeven.. Dit was op zich niet nieuw maar wel dat zij achteraf de inzendingen bear-
gumenteerdd bespraken.387 Zij baseerden zich daarbij ook op Hemsterhuis. Goethe bezat 
verschillendee gedrukte exemplaren en manuscripten van diens geschriften en hij heeft 
hemm op diens reis door Duitsland verschillende keren ontmoet in Weimar, waar 
Hemsterhuis'' definitie van het schone een van de gespreksonderwerpen was. Nog con-
creterr blijkt zijn invloed uit het feit dat Meyer en Goethe in december 1792 een enthou-
siastee verhandeling schreven over Hemsterhuis' aan Diotima nagelaten klassieke gem-
menverzameling,, onder het veelzeggende kopje: 'Unterhaltungen über Gegenstande 
derr bildenden Kunst als folge der Nachrichten von den Weimarer Kunstausstellungen.'3** 

3877 Zie Scheidig, passim. 

3888 Zie Trunz, 1971, Anhang III : 'Goethes und Heinrich Meyers beschreibendes Verzeichnis der 

Hemsterhuis-Gallitzinschenn Gemmensammlung', p. 176-186. In de 'Jenaischen Allg. Literatur-Zeitung' 

vann 1807 werd deze opzet gedrukt. De uitgave bevatte ook vij f kopergravures met afbeeldingen van 

dee gemmen. 
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Wass bij Goethe en Meyer vooral de idiosyncrasie van de door Duitse kunstenaars 
zelfgekozenn onderwerpen het grootste probleem, in Frankrijk waren al eerder stem-
menn opgegaan om de kunst een moreler aanzien te geven. Dit probeerde men vanaf 
circaa 1760 te bereiken door onderwerpen te stimuleren die als 'exempla virtutis' kon-
denn dienen. Dit streven naar een deugdzamere werking van de kunst had als voorlo-
pigg hoogtepunt de al eerder genoemde Eed der Horatiërs van David, waarin de 'trouw' 
centraall  staat.389 Ook in Nederland ging men vanaf die tijd het morele aspect van de 
kunstt steeds sterker benadrukken.390 Hemsterhuis' uitspraken verraden deze algemene 
tendens. . 

Dee tweedeling in Hemsterhuis' schets van de erotische basis van de kunst is, zon-
derr dat hij het zelf letterlijk zo zegt, terug te voeren op de tweedeling van het Dionysische 

enn het Apollinische. Afhankelijk van de geneigdheid van de ziel van de mens ontstaan 
err kunsten die het lagere benadrukken doordat zij zich met het chtonische of Dionysische 
bezighouden,, of kunsten die het goede, het hogere, kortom het Apollinische oproe-
pen.. In de thematiek van het vignet Vrouw op een Wolk — waar Hemsterhuis op visu-
eell  niveau speelt met de verleiding van de blik - , is een van zijn centrale stellingen te 
bespeurenn dat er een erotische wil tot kunst bestaat.391 Aan het eind van de Simon stelt 
Agathonn naar aanleiding van de uiteenzettingen van Socrates dan ook de volgende 
vraag: : 

nee trouvez-vous pas qu'il yaun grand rapport entre Ie langage de la philosophic et Ie dithyrambe? 

Beaucoupp reprit Socrate, car tous les deux sont dictés par les dieux; mais Ie dithyrambe, mon cher 

AgatJion,, est inspire par Ie dieu des vins, et la philosophie par la divinité de la sagesse. (M II: 138) 

Ditt thema werkt Hemsterhuis hier verder niet meer uit. Wel besteedt hij er in ver-
schillendee brieven de nodige aandacht aan. Dit komt het mooiste naar voren in een 
slechtt gelukte tekening die hij maakte naar aanleiding van een voorstelling op een 
camee,, die Diotima hem had toegestuurd. Deze steen representeert volgens hem op 
dee meest volmaakte wijze de dithyrambische cultuur van de Grieken: (afb.54) 

jee Vous declare que je n'ai jamais vu d'Artiste Peintre Sculpteur ni graveur capable de faire a beaucoup 

préss quelque chose de pareil. c'est a dire d'exprimer aussi parfaitement 1'esprit Anacréontique & même 

dithyrambiquee des Grecs. j'avoue que toutes les parties ne sont pas dessinées avec la même correction, 

maiss il y en a qu'aucun peintre ne rendre plus exact. Pour 1'expression de chaque figure elle est admi-

rable,, celle qui donne a boire a Bacchus: Bacchus lui même (car ce n'est pas Silene); le Satyre qui dent 

laa boue; la nymphe qui dent le pot, ne sauroient être surpassées. 

Directt daarna volgt een geheel andere uitspraak, die de net gesuggereerde verbinding 
mett Goethe nog versterkt, te meer omdat deze brief geschreven is vlak na het bezoek 
aann Goethe in Weimar: 

3899 Zie Rosenblum, Transformations, met name hoofdstuk II 'The Exemplum virtutis.' 
3900 Vgl. Knolle, 1989, p. 291. Dit blijkt onder meer uit de rede vanj. H. Prins voor de Vrije Tekenacademie 

tee Den Haag. Hemsterhuis kende deze landschapschilder persoonlijk, zie [28-08-84] [Bd.7]: 'Enfin je 
fijsfijs  frappe de Votre superbe dessein du frêne & du chêne que je copierai pour Mr. Prins Paysagiste admi-
rable.' ' 

3911 Vgl. Wyss, passim. 
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Voulezz Vous Ma Chère Diotime que je Vous dise une vérité assez curieuse mais en cachette & bien 

entree nous? c'est que je n'ai jamais vu ni jamais connu soit personnellement soit par leurs ouvrages que 

troiss personnes véritablement nées grecques, c'est Vous, Goethe, & moi. Pour dire a quoi cela tient ce 

seroitt difficile, mais pas impossible peut-être.392 

Off  Hemsterhuis hiermee uitsluitend het Dionysische element voor ogen had, zegt hij 

niet,, maar dat is vrij onwaarschijnlijk. 
• • 

Hett erotische element van Hemsterhuis' theorie keert logischerwijs ook terug in zijn 
evaluatiee van het kunstwerk als zodanig, omdat hij het als een object van verlangen 
ziet.. In de Lettre sur les désirs komt dit aspect als volgt aan de orde. Alles wat voor ons 
zichtbaarr of waarneembaar is streeft naar eenheid of vereniging. Toch is alles samen
gesteldd uit absoluut geïsoleerde individuen. Ondanks de schone schijn van een keten 
vann nauw gelieerde wezens bestaat elk individu voor zichzelf en niet voor een ander. 
(MM I: 67). In een voetnoot bespreekt hij in dit verband het verschil tussen het kunst
werkk en het natuurlijke object. In tegenstelling tot de traditie die uitging van de onvol
maaktheidd van de natuur die door de kunst verbeterd kon worden (vgl. Bellori), heeft 
Hemsterhuiss het over de volmaaktheid van de natuur en het onvolmaakte van het 
kunstwerk.. Dit bedoelt hij letterlijk, want: 

Cee qui est sensible même a la vue, en confrontant les productions de 1'art avec celles de la nature. Ce 

quii est 1'ouvrage de 1'art, n'est que Ie résultat des rapports désirés dans un assemblage de choses avec nos 

organes,, ou avec notre facon d'apercevoir ou de sentir. Ce qui est 1'ouvrage de la nature, est Ie résul

tatt de son autarkeia [Grieks], c'est-a-dire, de sa suffisance a exister, et par conséquent un total deter

minee et parfait. (M I: 67) 

Kunstwerkenn zijn ambigu en alleen eenduidig vanwege hun verlangde doel en oor
sprong.. Alle werken van de natuur daarentegen zijn volmaakt en bepaald, omdat zij 
inn zichzelf de kracht hebben om te bestaan. Het verschil tussen kunst en natuur licht 
Hemsterhuiss met het bekende Pygmalion-verhaal toe uit Ovidius' Metamorfosen. Het 
doorr hem gebruikte citaat beschrijft het moment waarop Pygmalion tot de ontdek
kingg komt dat zijn smeekbede aan Venus om zijn vrouwenbeeld tot leven te wekken 
bewaarheidd wordt: 

[Dann spreekt Pygmalion, de held van Pafos, woorden uit waarmee hij Afrodite dankt, diep uit zijn hart,] 

enen drukt zijn lippen op lippen die niet meer onecht zijn en het meisje heeft zijn kus gevoeld, begint te gloeien, slaat 

haarhaar ogen schuchter naar 't daglicht op en kijkt op dat moment haar minnaar aan  ̂ (M I: 68) 

Dezee strofe die ik al eerder aanhaalde in verband met Hemsterhuis' synesthetische erva
ringen,ringen, gebruikt Hemsterhuis dus om het verschil tussen kunst en natuur aan te geven. 
Hett kunstwerk is slechts partieel volmaakt in tegenstelling tot de natuurlijke objecten. 
Pygmalionss beeld van Venus komt echter tot leven, de onvolmaaktheid wordt opge
hevenn en twee substanties doordringen elkaar. Hemsterhuis' opvatting is duidelijk: het 
kunstwerkk is alleen volmaakt voorzover het zijn doel bereikt. Het kunstwerk mist de 

3922 [28-02-86] [Bd.9]. 

3933 ' . . . Oraque tandem/ Ore suo non falsa premit. Dataque oscula virgo/ Sensit: et erubit, timidumque ad 

luminaa lumen/ Attollens, panter cum coelo vidit amantem.' Zie Ovidius, X, 291-294. Hemsterhuis 

citeertt alleen het cursieve gedeelte. Pygmalion vervaardigde een beeld van een vrouw zo mooi, dat hij 

err verliefd op werd en vroeg Afrodite het tot leven te wekken (Ovidius, X 243-297). 

233 3 



geslotenheidd van het natuurlijke object dat volledig voor zichzelf bestaat, maar het 
streeftt wel naar een totale absorptie. Deze gedachte verraadt een tendens in de kunst 
vann die tijd om de beschouwer uit te sluiten van het kunstwerk, dat wil zeggen dat 
eenn kunstwerk zo werd gemaakt dat de aanwezigheid van een beschouwer werd ont-
kend.. Een schilderij met de voorstelling van een lezende filosoof, die volledig 'geab-
sorbeerd'' is in zijn eigen bezigheden, is hier een voorbeeld van. Dit leidde tot een para-
doxalee situatie omdat de beschouwer enerzijds nodig was om het bestaan van het kunst-
werkk an sich te rechtvaardigen, anderzijds mocht niets op zijn aanwezigheid duiden.394 

Inn de Aristée komt Hemsterhuis op deze thematiek terug in een passage waarin ook 
hett omgekeerde in overweging wordt genomen, namelijk dat Pygmalion zelf in steen 
zouu kunnen veranderen. Aristée vraagt in deze dialoog op een gegeven moment wat 
Diocless (Hemsterhuis) onder het morele verstaat, waarop deze aan hem vraagt of hij 
well  eens heeft liefgehad. Aristée: 

OO manes d'Antiphile, écoutcz ce blaspheme! - si je connois 1'amour! - Demandez a Apollon s'il connoït 

laa lumière. (M II : 38) 

Diocless wil weten of hij bij het liefdesspel wel eens heeft nagedacht. Aristée weet dat 
niet,, maar wel dat hij hevige gevoelens heeft gehad. Diocles neemt met dat antwoord 
genoegenn en vraagt hem dan wat volgens hem liefde in de meest algemene zin is. 
Hieropp antwoordt Aristée: 'Le désir. — Tout ce que j'aime, je Ie desire.' Op Diocles' 
vraagg of dit een verlangen naar contemplatie is reageert Aristée heel beslist: 

Dee le contempler? - de le posséder, d'en être absolument le maïtre, de 1'admirer, de 1'embrasser, de 

1'étoufferr par mes caresses, de le dévorer. 

Diocles:: Continuez, j e vous prie. 

Aristée:: Je ne le puis. Les expressions me manquent. Mais vous sentez, j 'espère, ce que je ne saurois 

expp rimer. 

Diocles:: Oui, je le sens. Mais lorsque vous avez étouflë et dévoré 1'objet de vos désirs, êtes-vous content? 

Ouu voudriez-vous le faire renaïtre? (M II : 38-39) 

Natuurlijkk wil Aristée het weer tot leven brengen, zo reageert hij, waarop Diocles zegt: 

Pourr Ie dévorer encore, je pense. - Mais, mon cher Aristée, cela ne prouve-t-il pas que la jouissance 

n'aa été que momentanée et imparfaite 

Aristée:: Est-ce qu'il y a d'autres jouissances possibles? 

Diocles:: Peut-être: et si nous pouvions parvenir, avec 1'objet de nos désirs, a ce que nous ne pouvions 

pass exprimer tout a 1'heure, il me semble que la jouissance seroit parfaite. 

3944 Zie Frieds studie over absorptie en theatraliteit, waarin hij benadrukt dat Diderot als meest expliciete 

woordvoerderr van de anti-rococo theoretici van een kunstwerk eiste dat het de beschouwer uitsloot, 

datt wil zeggen geen middelen moest gebruiken om de beschouwer aanwezig te laten zijn, teneinde het 

kunstwerkk volledig zich zelf te laten zijn. Fried duidt dit aan met de term absorptie, p. 92 e.v. Deze eis 

iss echter paradoxaal: 'the recognition of a beholder led to the demand for the actualization of his pre-

sence:: a painting, it was insisted, had to attract the beholder, to stop him in front of itself, and to hold 

himm there in a perfect trance of involvement. At the same time ... it was only by negating die behol-

der'ss presence that this could be achieved: only by establishing the fiction of his absence or non exis-

tencee could his actual placement before and enthralment by the painting be secured.'(p. 103) Deze para-

doxx zien we in Hemsterhuis' Vrouw op een Wolk ook. Vgl. ook Batschmann, 1992, p. 266 e.v., die de 

populariteitt van het Pygmalion-motief in deze periode verklaart uit een veranderd bewustzijn van de 

beschouwer.. De beschouwer wordt zelf ook Pygmalion, 
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Aristée:: Je Ie crois; je Ie sens. Mais savez-vous ce que c'est? (M II : 39) 

Diocless weet dat niet helemaal, maar hij vermoedt dat het iets te maken heeft met het 
verlangenn naar de volmaakte éénwordinggen vraagt Aristée: 

Nee seriez-vous pas content d'etre votre Antiphile?3% 

Waaropp Aristée onder meer ingaat op Pygmalion: 
Monn tres cher Diodes, je ne puis vous exprimer ce qui se passé dans ce moment dans mon ame. - Ce 

quee vous dites est vrai, et tellement vrai, qu'il me parolt que c'est de toutes les vérités la plus impor-

tante:: c'est la même que celle de notre existence. - Mais il paroït, par ce que vous venez de dire, que 

laa prière de Pygmalion auroit été plus sage, s'il avoit demandé a la déesse de devenir 1'ivoire dont sa 

maïtressee étoit composée, que la rendre vivante: il auroit été lui-même sa maïtresse sans interruption; 

tandiss qu'avec la belle fille ses jouissances étoient passagères.3*17 (M II : 39-40) 

Diocless verdedigt Pygmalions keuze voor het tot leven brengen van de gebeeldhouwde 

vrouww echter: 

Enn demandant d'etre 1'ivoire, ü ne devenoit pas sa maïtresse, dont toute 1'essence résidoit dans la figu-

re;; mais en priant Venus de la faire vivre, il la rendit plus homogene a son essence. Ainsi il nous apprend, 

parr la sagesse de sa prière, que Fhomogénéité mesure la force attractive dans toute espèce de désir. (M 

II :: 40) 

Pygmalionss keuze voor het leven in plaats van voor de kunst, waarvan de essentie alleen 
inn de vorm of de gestalte bestaat, wordt hier in verband gebracht met het idee dat al 
eerderr ter sprake kwam, namelijk dat het kunstwerk binnen het geheel van de men-
selijkee verlangens een lage status heeft. Het kunstwerk staat tussen de volmaaktheid 
vann de daarin geuite wensen en de volmaaktheid van de natuur. Pygmalions beeld, of 
hett kunstwerk in zijn algemeenheid, is de gematerialiseerde liefde. 

Ondankss zijn lagere staat binnen de rangorde van de verlangens blijf t het beeld-
houwwerkk voor Hemsterhuis toch uniek. Het beeld is het enige materiële object dat 
eenn schoonheidsgevoel bij de mens oproept. Natuurlijke voorwerpen zijn hier niet toe 
inn staat, omdat het de natuur ontbreekt aan deze concentratie. Een werk van de natuur 
daarentegenn is in zichzelf volmaakt en volledig op zichzelf staand (autarkisch), maar 
datt betekent dat de wereld die wij via onze zintuigen ervaren ondanks de schijn van 
eenn eenheid volledig uiteengevallen is in volmaakte geïsoleerde objecten: 

J'enn conclus, que Ie tout visible ou sensible se trouve actuellement dans un état force, puisque, tendant 

étemellementt a 1'union, et restant toujours compose d'individus isolés, la nature du tout se trouve éter-

nellementt dans une contradiction manifeste avec elle-même. 

Sii  done Ie tout se trouve dans un état forcé, il faudra en conclure nécessairement, qu'il y a un agent qui 

Iee fait tendre ven 1'union, ou qui par sa force et sa nature 1'a divisé en individus. (M I: 68) 

Enn hier komt God tevoorschijn: 

Toutt tend naturellement vers l'unité. C'est une force étrangère qui a decompose 1'unité totale en indi-

vidus;; et cette force est Dieu. 

3955 Vgl. de Lettre sur les désirs en natuurlijk Plato's Symposion (189c-193d), waarin Aristofanes het volgen-

dee zegt : 'In onze oorspronkelijke vorm waren wij één geheel; en het verlangen en het nastreven van 

diee eenwording noemen wij liefde. Vroeger waren wij één; maar nu zijn wij , dankzij onze zonden, 

allemaall  verstrooid door God.' (193a). 

3966 'Antifilos' betekent letterlijk de 'liefde beantwoordend'. 

3977 Over Pygmalion in de achttiende eeuw, zie ook Carr, passim en noot 394. 
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Godd heeft dus alles in individuen uiteen doen vallen en tegelijkertijd het streven naar 
eenwordingg aangebracht. In de fysische wereld noemt Hemsterhuis deze krachten de 
inertieinertie respectievelijk de aantrekkingskracht. Aan het eind van de Lettre sur les désirs con-
cludeertt hij uit het uiteenvallen in individuen het volgende: 

Ill  seroit de la plus extravagante démence de vouloir pénétrer jusqu'a 1'essence de eet être impenetrable: 

maiss de la division du tout en individus, suit nécessairement une coexistence de parties; et toute coexis-

tencee est nécessairement la source de rapports, et par conséquent de lois inaltérables. (M I: 68-69) 

Dezee wetten had hij net afgeleid, namelijk die van de aantrekkingskracht en die van 
dee individualiteit. Aan die wetten is ook het kunstwerk onderhevig, zoals we zagen, 
enn hier vindt het kunstwerk in zijn exclusieve aanspraak op schoonheid dan ook zijn 
rechtvaardiging. . 

Hett wezen van het beeld ligt dus in de vorm (figure). Mits het vormen heeft van 
minimalee zintuiglijke gestalte - vloeiende contour, een schets, een stilte - , voldoet het 
aann de eis van het verlangen van de ziel naar zo veel mogelijk ideeën in zo kort moge-
lijk ee tijd. Niet naar zo veel mogelijk 'sensations', want die behoren tot de morele 
wereld,, maar naar denkbeelden, die hij eerder had gedefinieerd als voorstelbaar en 
begrensd.. In een passage in de Aristée stelt hij dan ook dat morele gewaarwordingen 
opp zichzelf niet deelbaar zijn, wat wel geldt voor denkbeelden: 

Lorsquee j 'ai 1'idée ou 1'image d'un objet visible, tangible ou sonore, je puis me figurer la moitié de sa 

grandeur,, de son intensité, ou de son énergie; j e puis les doubler, les tripler, les augmenter, les dimi-

nuerr a ma fantaisie; 

waaraann hij een paar regels eerder de geboorte van de kunsten en de wetenschappen 
hadd gekoppeld: 

L'êtree libre et actif travaille dans cette imagination a comparer, composer et decomposer ces images, 

d'oüü naissent les sciences et les arts. 

Maarr bij het gevoel is dat heel anders: 

maiss affecté d'amour, de haine ou de colère, j e ne saurois concevoir la moitié ou Ie double de cette 

colère,, de cette haine ou de eet amour. Ces affections ne sont pas susceptibles de plus ou moins, dans 

unn même individu. Leur intensité est bien proportionnée a 1'objet qui affecte, et a la sensibilité de 1'indi-

viduu affecté; mais toute notre essence en est imbibée. (M II : 44) 

Doorr dit morele beginsel is het voor de mens mogelijk zich in het wezen van de ander 
tee verplaatsen en hierdoor ontstaan alle morele gevoelens als medelijden en plicht. 

Hemsterhuis'' streven naar eenheid in verscheidenheid, waarbij de eenheid een opheffing 
vann de empirische tijd en de verscheidenheid een concentratie is van zo veel mogelijk 

verschillendee denkbeelden, is dus gebaseerd op een metafysisch verlangen dat de mens 
eigenn is. Hoewel hij telkens lijk t te zeggen dat het verlangen naar materiële zaken -

zoalss een beeld - slechts een zintuiglijke zaak is, was de basis van zijn experiment zoals 

ikk al eerder heb laten zien wel een gevoel. De gevoelservaring werd pas daarna door 
Hemsterhuiss geanalyseerd in termen van ideeën. 

Hemsterhuiss vertoont daarmee een dubbelzinnige houding ten opzichte van de kunst. 
Aann de ene kant toont het kunstwerk de diepste driften van de mens, aan de andere 
kantt is het iets zuiver materieels. Enerzijds stelt hij in de Lettre sur la sculpture dat de 
vrijheidd de ziel van de kunsten is, anderzijds geeft hij zoals in de Simon aan dat de kun-
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stenn als middel gebruikt worden om de vrijheid van de mens in te perken en te mis-

bruiken.. Dan representeert zij geen morele vrijheid maar louter materieel of persoon-

lij kk gewin, met andere woorden de kunst heeft bij Hemsterhuis twee gezichten, een 

Januskop.. Daarom is de kunst voor hem ook zo belangrijk. Zij weerspiegelt in haar 

vormenn het dubbele gezicht van de mens zelf. En daarom streeft Hemsterhuis ook naar 

eenn ondubbelzinnige vorm. Wat de toekomst van de kunst is, zal in het laatste deel dui-

delijkk moeten worden. 
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