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Illl ONTPLOOIING 

CroyezCroyez rnoi mon Amie les vices & les folies de Vhomme tiennent aux accidents nécessaires de la 

planèteplanète qu'il habile, mais legerme étemel de sa beauté progressive est scellé dans son sein.' 

11 [30-03-87] [Bd.10] 
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I. . 
Ruimte e 

1.. Dichtbij en veraf 
Inn deel II is uitvoerig ter sprake gekomen hoe Winckelmann, Lessing, maar ook Diderot 
dee Laocoön als het toppunt van beeldhouwkunst beschouwden. Daar zagen we ook dat 
Hemsterhuiss zich vooral op de vorm van het beeld richtte en het beroemde beeld tot 
dee schilderkunst rekende. Het was immers niet zuiver driedimensionaal, maar diende 
alss schilderij of reliëf opgevat te worden dat slechts vanuit één gezichtspunt bekeken 
konn worden. In zijn aanbevelingen voor de beeldhouwer legt hij er dan ook de nadruk 
opp dat een beeld van meer kanten bekeken moet kunnen worden, dat deze visueel 
evenn rijk moeten zijn en dat een beeld de beschouwer vooral van veraf bevrediging 
dientt te schenken. De wenselijkheid van meerdere gezichtspunten komt ook in brie-
venn tot uitdrukking. Het meest beeldend brengt hij dit naar voren in zijn beschrijving 
vann een buste van Bossuit die hij bezat: 

Bustee curieux de la main du celebre Francis, il represente la femme du peintre van Mieris. Si j e donne 

unee suite de la Lettre sur la Sculpture je devrai parier de cette piece la seule que j 'ai vu dans ce genre. 

vuee directement par devant la tete est bonne maïs de tout autre coté elle ne vaut rien. 1'oeuil-connois-

seurr y admire la profonde intelligence de Francis dans la theorie de son art. cette tete est Ie plus fort 

bas-relieff  possible & n'a qu'un seul poinct de vue comme un tableau, de tout autre poinct les contours 

sontt faux. Vojez L. sur la Sculpt, p.24 & 25.2 

Hijj  reageert in deze brief op een opmerking die Diotima eerder over het beeld had 
gemaakt,, waarbij zij op een aantal gebreken had gewezen. Om deze op te heffen stelt 
hijj  voor het beeldje anders te bekijken: 

Pourr Mad. Mieris je prevojois parfaitement les sensations qu'elle Vous feroit mais je Vous supplie oter la 

dee son piëdestal & collez la par Ie dos contre une plaque ronde ou quarré de bois, de bois d'ebene, ou 

memee de carton & dites moi si ses defauts que Vous ont si justement chocqués ne s'evanouissent pas entie-

rement.. elle fera voir ce qu'elle est, c'est a dire bas-relief, faites cette experience sur tout a la bougie.1 

Menn ziet welke betekenis Hemsterhuis hechtte aan het twee- of driedimensionale 
aspectt van kunstwerken. Deze gedachte legde de basis van zijn opvattingen over het 
sculpturale. . 

Zij nn voorkeur voor het zien op afstand hangt samen met het begrip 'geheel' dat in 
zijnn theorie een belangrijke rol speelt. Het voorbeeld hiervan in de Lettre sur la sculp-

tureture is de Sabijnse maagdenroof Van Giambologna die opvalt door zijn schroefvorm. 
Wanneerr we terugkeren naar de betreffende passages dan zien we dat hij dit beeld ver-
gelijktt met de Hercules en Antaios die hij aan Michelangelo toeschreef. Beide beel-
denn dienen als exemplarische voorbeelden van twee verschillende houdingen ten 

22 [06-09-86] [Bd.9]. Baker, p. 73, merkt over Bossuit op dat hij in de grafische reproducties van zijn 

driedimensionalee werk, dat veel werd gekopieerd, overigens elke driedimensionaliteit ontkende: 'The 

three-dimensionalityy of the original is consistently denied.' 

33 [02-01-86) [Bd.9] 
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opzichtee van het streven naar visuele eenheid en het uitdrukken van passies en han-
delingen.. Door de actie van Hercules en de passie van Antaios in al hun uitvoerigheid 
weerr te geven lijk t Michelangelo het optimum — de uitdrukking van zo veel mogelijk 
ideeënn — nagestreefd te hebben door het maximum van het aantal gerepresenteerde 
ideeënn zo groot mogelijk te maken. Michelangelo's aandacht lag minder op een con-
tourr 'd'une grande facilité' en daarom minder op het verminderen van de tijd (mini-
mum)) die de beschouwer nodig heeft om het beeld met de ogen te doorlopen. (M I: 
29-30)) Giambologna's beeld daarentegen, zo gaat Hemsterhuis verder, lijk t het opti-

mummum eerder gezocht te hebben in het laatste, te weten de minimalisering van de beno-
digdee tijd door middel van contouren 'qui renferment presque autant de membres dif-
férenss et bien contrastés, qu'il est possible d'en imaginer dans une composition de trois 
figures.'figures.' Wanneer we beide beelden van grote afstand zien dan treft het beeld van 
Michelangeloo ons veel minder dan dat van Giambologna, omdat de 'magie van de uit-
drukking'' niet langer effectief is. Er blijf t alleen maar een hoeveelheid ideeën over die 
opgeroepenn worden door een aantal matig contrasterende ledematen. De Sabijnse maag-

denroojdenrooj'heeft'heeft precies het tegenovergestelde effect. Bij het beeld van Giambologna blijf t 
hett aspect van de reductie van tijd ook op afstand werken zonder dat het aantal visu-
elee ideeën afneemt. Zonder de emotionele betekenis blijf t in Michelangelo's beeld 
alleenn de visueel minder interessante vorm over. 

Aann het eind van de Lettre sur la sculpture komt Hemsterhuis op dit aspect van de 
afstandd ten opzichte van het beeld — dichtbij en veraf— terug, maar hij kiest dan expli-
ciett voor het laatste. Hij constateert hier dat eenheid en eenvoud een noodzakelijk 
beginsell  van de beeldhouwkunst zijn, dat zij door haar wezen de schoonheden van alle 
kantenn moet laten uitkomen, en bovendien dat zij op afstand evenveel als en misschien 
zelfss meer dan van dichtbij voldoening wil en moet schenken. Om deze reden, zo ver-
volgtt hij, zou de beeldhouwkunst eerder moeten proberen om het minimum van tijd 
—— die nodig is om een voorstelling van het object te krijgen - te bereiken door een-
voudigee en treffende contouren aan te brengen, dan het aantal ideeën te vergroten 
doorr middel van een volmaakte uitdrukking van handelingen en passies. Als dat zo is, 
dann volgt hieruit 'que Ie repos et la majesté lui conviennent.' (M I: 45) Dit laatste kwa-
menn we in het verband met de passies al tegen. We zien dus dat Hemsterhuis aan het 
eindd van de Lettre sur la sculpture de afstand tot een beeld uiteindelijk laat prevaleren 
bovenn een positie dichtbij en dus rust, visuele rijkdom en totaliteit prefereert boven 
eenn volmaakte weergave van handelingen of passies. 

Ietss verderop in de tekst gaat hij hier nader op in en stelt hij dat de beeldhouwer 
éénn enkele figuur moet weergeven, wanneer hij op de gemakkelijkste manier tot de 
grootstee volmaaktheid in zijn kunst wil komen. Daarna geeft hij de volgende beschrij-
vingg van het enkelvoudige beeld (une seule figure):4 

44 Vgl. Perraults opvatting over het enkelvoudige beeld dat uiterst negatief was. fmdahl, in: JauB, p. 74-
75.. Dit soort beeldhouwkunst is in tegenstelling tot de schilderkunst niet in staat om de door de 'moder-
ne'' schilders ontwikkelde ruimtelijkheid te creëren. De figuren in een Grieks reliëf missen eveneens 
eenn duidelijke relatie met de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Perrault plaats dit soort vergelijkingen in 
dee context van de vraag of er vooruitgang in de kunst was. Zowel Herder als Hemsterhuis waren uiterst 
positieff  over het enkelvoudige beeld, zoals we eerder hebben gezien. 
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Ill  faudra qu'elle soit belle, presqu'en repos, dans une attitude naturelle; qu'elle se présente avec grace; 

qu'ellee soit tournee de facon que je voie partout autant de différentes parties de son corps, qu'il est pos-

sible,, en même temps; qu'il entre un peu de draperie dans cette composition, qui serve a la rendre 

decente,, et dont les plis noblement ordonnés contribuent a augmenter Ie nombre de mes idees, et a 

contrasterr avec le contour arrondi de la chair; et pour rendre le contraste plus frappant encore, que 

1'artistee y joigne quelque piece de colonne, ou de vase, ou de piëdestal. Dont la régularité fasse paroitre 

davantagee la belle irrégularité de la figure; enfin, il faudra qu'avec toutes ces qualités, le contour total 

danss tous les profils soit a-peu-près de la même longueur, et en même temps le plus court possible.' (M 

I:: 45-46) 

Zoalss ik in deel I al heb laten zien wijkt in het oorspronkelijke manuscript van de Lettre 

sursur la sculpture één zinsdeel sterk af. Dit betreft de frase 'qu'elle se présente avec grace'. 
Inn het manuscript staat: 'qu'elle se serpente avec grace'. Deze verandering heeft gevol-
genn voor de betekenis. Zich gracieus presenteren of zich gracieus slingeren of kron-
kelenn zijn twee verschillende dingen. Gezien het feit dat hij uiteindelijk Giambologna 
prefereerdee boven Michelangelo, zoals we net zagen, lijk t deze verandering dus op een 
drukfoutt te wijzen. Want juist het werk van de eerste stond bekend om de hier door 
hemm gesuggereerde, zogenoemde figura serpentinata, de schroefvorm. Deze vorm biedt 
perr ingenomen standpunt zo veel mogelijk indrukken van de vorm van het beeld als 
geheel.. Er is geen duidelijk hoofdaanzicht maar een zich in de ruimte ontwikkelende 
vorm,, die door de beschouwer tot eenheid gebracht wordt in de opeenvolgende per-
ceptiee van het beeld. Dit blijkt ook uit Hemsterhuis' aansluitende definiëring van een 
goedd beeld: de figuur moet op zo'n manier 'gedraaid' zijn dat de beschouwer overal 
—— dus van welk standpunt uit dan ook — zo veel mogelijk verschillende lichaamsdelen 
ziet. . 

Tochh blijf t het mogelijk dat Hemsterhuis wel bewust voor het 'zich presenteren' 
heeftt gekozen, omdat de beschrijving anders dubbelop geweest zou zijn. Zich kron-
kelenn komt immers overeen met zich draaien. Hoe het ook zij, de omschrijving 'qu'elle 
soitt tournee' is in beide gevallen duidelijk gedacht als serpentinata-vorm.5 Een beeld-
houwwerkk dient van alle kanten de aandacht op zich te vestigen en vanuit elk gezichts-
puntt zo veel mogelijk delen van het lichaam te laten zien als tegelijkertijd mogelijk is. 
Omm dit te bereiken dient volgens Hemsterhuis de totale contour die vanuit elk gezichts-
puntt zichtbaar is ongeveer even lang te zijn, en tegelijkertijd zo kort mogelijk. Dit lijk t 
eenn hele formele benadering, maar we zullen verderop zien dat hij hiermee in feite 

55 Zie ook [07-02-86] [Bd.9] waarin hij het begrip 'serpenter' gebruikt voor zijn omschrijving van een 

beeldjee van Francois Duquesnoy, dat hij aan Diotima schonk. '[Une] Statue en yvoire qui a été esquis-

séee & entamée par Francois Quenoi. le dos est de ma facon & m'a couté du temps, il faut voir ce dos 

aa la bougie pour 1'amour de moi. j 'ai bien eu 1'envie d'achever cette figure mais la meme cause qui 1'a 

faitt apparenment rejetter par Quesnoy m'en a empeché, scavoir que le grain de 1'yvoire du devant de 

laa Statue est aussi sec aussi corneux & ingrat qu'il est fin gros & delicat du coté du dos. pourtant un bon 

Artistee pourroit en faire encore une piece tres singulier & picquante alors les jambes & la draperie 

devroientt partir & la figure devroit paroitre sortir a demi corps du milieu d'une plante d'Acanthe & 

representeroitt alors le genie ou la naissance de 1'ordre Corinthien. Un jour je Vous modellerai en eire 

less feuilles d'Acante autour du bas de cette figure & Vous jugerez si 1'idee & 1'expression ne seront pas 

Grecques,, car le fond de la figure est d'une grande beauté & elle serpente a merveille.' Cursief niet in 

origineel. . 
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eenn combinatie van gevoel (de contour) en meetbaarheid bedoelt. Hemsterhuis bena-
druktt in ieder geval dat het beeld een continue vorm in de ruimte moet zijn die met zo 
minn mogelijk middelen zo veel mogelijk uitdrukt. All e kanten zijn in beginsel gelijk-
waardigg en benadrukken de eenheid van het ding. 

Hemsterhuis'' zienswijze - die terugkeert in zijn beschrijving van beelden met meer 
figurenfiguren - bevat dus verschillende elementen. In de eerste plaats het element van dicht-
bijj  en veraf, dan de kronkelende vorm en tot slot de veelzijdigheid van het beeld. Dit 
impliceertt het volgende: hij wijst één enkel hoofdaanzicht in een beeld af, de vorm 
dientt continuïteit te bezitten en de beweging van de beschouwer rondom het beeld 
wordtt hierdoor geleid. Anders geformuleerd: het beeld zelf representeert de ervaring 
vann de totale contour van het object, dat wil zeggen in de representatie van de totale 
contourr is de perceptuele beweging van het oog al neergelegd. 

Hett is dus duidelijk dat Hemsterhuis wat betreft de beeldhouwkunst uiteindelijk 
afziett van mimiek ten gunste van gestiek.6 Het is echter geen gestiek die een bepaal-
dee passionele inhoud oproept maar een die in zichzelf als lichamelijke, contrastrijke 
vormm aantrekkelijk is. In het citaat valt dan ook de nadruk op de formele verrijking op 
(plooien,, vazen, piëdestals et cetera). De magie van de expressie, de affectieve inhoud, 
raaktt op afstand en kan dus geen morele gedachten meer oproepen. Het is vooral de 
vormm die de beschouwer behaagt en niet zo zeer de inhoud. De sculptuur staat als 
totaalbeeldd centraal en in veel mindere mate als voertuig van morele ideeën. De vorm 
,2-^fkrijgtt een morele waarde, omdat zij het verlangen van de mens naar zo veel moge-
lij kk ideeën in zo kort mogelijke tijd bevredigt. Het verstandelijke en morele vloeien 
inn elkaar over, zoals eerder uit de bespreking van het verhevene bleek. 

Bijj  de aanschouwing van een beeld wordt bovendien de intensere vorm van zien ver-
ondersteld,, waarop alleen de beeldhouwkunst aanspraak kon maken. Het van dichtbij 
ervarenn van een beeld wordt namelijk niet ontkend, maar wordt in het op afstand zien 
enn de beweging eromheen voorondersteld. De intensiteit van het zien wordt op afstand 
groter,, omdat het tactiele van dichtbij in het optische beeld van het geheel (op afstand) is 
opgenomen.. Dit wordt nog weer versterkt doordat het beeld van meer kanten bekeken 
moett worden, zodat zijn totale vorm zich laat veroveren door de beschouwer. Niet het 
enkelvoudigee of gefixeerde, monoculaire standpunt van de schilderkunst wordt in het 
beeldd dus verondersteld, maar een multifocale en sculpturale ervaring, dat wil zeggen een 
ervaringg van een in beginsel oneindig geacht aantal gezichtspunten, die tezamen het totaal-
beeldd vormen.7 De ruimte van het beeld wordt daarbij door de vorm zelf gegenereerd. 

Hemsterhuis'' observaties lijken allemaal vrij obligaat. Toch zijn ze wel opmerkelijk. 
Hett verschil in de ervaring van dichtbij en veraf is namelijk in beschouwingen over 
beeldhouwkunstt nog nooit eerder op deze — formalistische — wijze aan de orde gesteld. 
Pass aan het eind van negentiende eeuw geeft de beeldhouwer/theoreticus Adolf von 
Hildebrandd dit thema (opnieuw) actualiteit. Met zijn Das Problem der Form in den bil-

66 Vgl. Kirchner, p. 111. 

77 Vgl. Hofinann, 1995, p. 67-111. 
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dendendenden Kunsten (1893) oefende hij veel invloed uit op stijlhistorici als Wölföin en Riegl, 
maarr ook op de abstracte beeldhouwkunst die zich vooral met het probleem van de 
vormm bezighield.8 

Dee elementen van afstand en de omtrekkende beweging vloeien voort uit 
Hemsterhuis'' idee van schoonheid: een beeld van veraf gezien roept een maximaal 
aantall  ideeën tegelijkertijd op binnen een snel waar te nemen totaalvorm. De moei-
zame,, niet gewenste successieve waarneming van de onderdelen van beelden wordt 
opgeofferdd ten gunste van de onmiddellijke ervaring van het driedimensionale 'Fembild', 
omm Hildebrands term te gebruiken, dat de veelzijdigheid ervan waarborgt. De getor-
deerdee figuur impliceert immers continuïteit in de ruimte, die de beschouwer als het 
waree dwingt om de vorm te volgen. Door de getordeerde vorm is er bij de beschou-
werr in beginsel echter geen sprake van successieve waarneming, hoe paradoxaal dit 
ookk klinkt, maar een voortdurende momentane ervaring die veel rijker is dan de erva-
ringg van een beeld met maar een gezichtspunt. 

2.. Veelzijdigheid 
Hemsterhuiss ziet dus expliciet af van één enkel hoofdaanzicht in een beeld. Ook 
Falconett met wie Hemsterhuis veel contact had, zij het pas een tiental jaren na het 
schrijvenn van de Lettre sur la sculpture, benadrukte de veelzijdigheid van beeldhouw-
werken.. Diderot op zijn beurt bestreed deze visie en gaf de voorkeur aan een eendui-
digg hoofdaanzicht, omdat hij het onderwerp van het beeld als het belangrijkste 
beschouwde.'' Hemsterhuis' preoccupatie met de veelzijdigheid van een beeld was op 
zichh dan ook niet nieuw, maar het kreeg bij hem wel een nieuwe dimensie. 

AlAl  voor Hemsterhuis is gewezen op de veelzijdigheid van beelden. In het aloude 
paragone-debatt bijvoorbeeld werd zij als argument gebruikt om de beeldhouwkunst 
bovenn de schilderkunst te stellen, zoals Cellini onder meer deed.10 Hij ging bijvoor-
beeldd van acht gelijkwaardige kanten (otto vedute) uit en soms zelfs van veertig.11 Deze 
opvattingg was tot in de achttiende eeuw een gemeenplaats, hoewel het ruimtelijke 
aspectt van de beeldhouwkunst juist in de tweede helft van die eeuw weer uiterst actu-
eell  werd. Hemsterhuis' voorbeeld van de Sabijnse maagdenroofvzn Giambologna werd 
dann ook veel vaker gebruikt om de veelzijdigheid van een beeld te illustreren. Toch 
vindtt de exclusieve koppeling van deze kwaliteit van de beeldhouwkunst aan een spe-
cifiekee compositievorm, de figura serpentinata, pas plaats in Hemsterhuis' tijd.12 

88 Kunst als probleem van de vorm resulteerde in Wölfilin s opvatting van kunstgeschiedenis als vormge-

schiedenis. . 

99 Lichtenstern, p. 285. Hofmann 1995, p. 76, wijst er op dat Lessing, waarschijnlijk omdat hij zich baseer-

dee op Diderots 'eenzijdigheid' van het beeld, het driedimensionale aspect van de beeldhouwkunst 

negeerde,, dat wil zeggen 'es entgeht ihm, daG fïir die Plastik der "einzige Blickpunkt" nicht ausreicht. 

Deshalbb unterlafit er es, den Gegensatz "Körper im Raum - Körper in der Zeit" auf den Unterschied 

zwischenn der dntten und der zweiten Dimension, zwischen Plastik und Malerei, zu beziehen.' (p. 76). 

Dezee twee 'lichamen' waren voor Lessing het onderscheid tussen respectievelijk de schilderkunst en de 

dichtkunst. . 

100 Lichtenstern, p. 285. 

111 Larsson, p. 17 en 22. 

122 De figura serpentinata werd voor het eerst door Lomazzo in zijn Trattato deü'arte della Pittura (1584) 

genoemd.. Larsson, p. 15 e.v. 
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Inn de zestiende eeuw was de veelzijdigheid naast een argument in de Paragone ook 
hett criterium voor een volmaakte anatomieweergave.13 Voor de formele totaalerva-
ringg van een beeldhouwwerk had men echter geen aandacht, noch sprak men bij -
voorbeeldd over de compositie van het beeld. Vasari, noch Borghini of Bocchi beschre-
venn een beeld vanuit de totale visuele ervaring. Aandacht voor onderdelen van het 
beeldd was er wel maar dan vooral voor de narratieve aspecten. Alleen Bocchi bracht 
wanneerr een duidelijk verhaal in een beeld ontbrak de dispositie van figuren ter spra-
ke,, waarmee hij verder ging dan de andere twee.14 Hoewel men had kunnen ver-
wachtenn dat het beeld van Giambologna in de zestiende-eeuwse kunsditeratuur genoemd 
zouu worden als voorbeeld van een werk, waarin de verschillende aspecten van een 
beeldd door de beweging en pose van de figuren onmerkbaar in elkaar overglijden en 
dee blik van de beschouwer zo om het beeld heen zou voeren, was dat toch niet het 
geval. . 

Inn de zeventiende eeuw is er in de kunsttheorieën weinig aandacht meer voor de 
veelzijdigheidd van het beeld en is zij in feite een gemeenplaats geworden. Bij Bellori 
krijgenn wel de houding, beweging, drapering en het karakter van een figuur aandacht, 
maarr de veelzijdigheid nauwelijks. Wel wordt door Baldinucci in 1688 voor het eerst 
eenn - niet exclusief- verband gelegd tussen het criterium van de veelzijdigheid en een 
serpentinatafiguurr van Giambologna. Overheersend is echter de aandacht voor uit-
drukkingg en karakter van de figuren, terwijl de interesse voor de anatomie meer naar 
dee achtergrond verdwijnt.15 In de achttiende eeuw komt de veelzijdigheid als apart cri-
teriumm onder meer weer naar voren bij Falconet, die zich hierbij baseerde op Cellini. 
Maarr ook bij hem wordt deze kwaliteit niet gekoppeld aan de serpentinatafiguur. 
Integendeel.. Hij wijst getordeerde figuren juist af. 

Dee exclusieve koppeling van deze gedraaide vorm — die de blik als vanzelf mee-
voertt — aan de algemeen geaccepteerde veelzijdigheid van een beeldhouwwerk vindt 
uiteindelijkk pas plaats bij Hogarth en Hemsterhuis. Terwijl veelzijdigheid eerder ook 
werdd gezien in beelden waar een dergelijke compositievorm ten enen male ontbrak, 
wordtt zij nu uitsluitend aan deze serpentinale, draaiende vorm gekoppeld.16 

Hemsterhuiss deed dit in de Lettre sur la sculpture als volgt: 
Ill  faudra qu'elk soit belle, presqu'en repos, dans une attitude naturelle; qu'elle se présente [of: elk se ser-

penté]penté] avec grace; qu'elle soit tournee de facon que je voie partout autant de différentes parties de son 

corps,, qu'il est possible, en même temps... (M I: 45-46) 

133 Larsson, p. 37 
144 Zie Frangenberg, p. 115-131. In de zestiende eeuw werd met het begrip sculptuur vrijwel altijd ver-

wezenn naar het vrijstaande beeld. Vasari bespreekt alleen beelden met één figuur en suggereert dat er 
hooguitt twee of drie figuren gebruikt kunnen worden, i n most instances [in zijn bespreking van vrij-
staandee sculptuur] he refers to the arrangement of sculpted figures in the briefest possible way, and for 
thee primary purpose of identifying images'. De wijze van dispositie van vrijstaande beelden krijgt bij 
hemm geen enkele aandacht, (p. 118) Vgl. Larsson, p. 19 e.v. Vasari benadrukt de juistheid van de pro-
porties,, karakter en algemene uitdrukking, zonder innerlijke tegenspraken. Het gaat dus vooral om ana-
tomie,, drapering, en karakterisering. Van een specifieke compositievorm is geen sprake. 

155 Larsson, p. 29. Vgl. voor de weergave van de paragone in schilderkunstige voorstellingen onder meer, 
Hecht,, p. 125-136. 

166 Vgl. Larsson, p. 37-38. 
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Hierr wordt de veelzijdigheid van het beeld direct verbonden met het kronkelend, gra-
cieuss draaien. Ook Hogarth legde deze relatie. Hij introduceerde in zijn Analysis of 

BeautyBeauty (1753) zijn bekende begrip van de slangenlijn (serpentine line).'7 Hogarth was 
dee eerste die zijn complete esthetische theorie op formele waarden bouwde. Bovendien 
wass hij de enige Engelse kunstenaar die gebruik maakte van de empirische filosofie 
vann Locke. All e andere kunstenaars grepen vrijwel altijd terug op theorieën die in de 
Renaissancee geformuleerd waren, tot Reynolds aan toe.18 In zijn sterk formeel en op 
dee empirie gerichte houding stemt Hemsterhuis dus overeen met Hogarth, hoewel het 
niett bekend is of hij diens boek kende. In tegenstelling tot Hemsterhuis hield Hogarth 
zichh in zijn Analysis echter niet expliciet bezig met beeldhouwkunst, maar concen-
treerdee hij zich vooral op het 'disegno'. Hiervoor gebruikte hij wel veel voorbeelden 
uitt de antieke beeldhouwkunst. 

Hogarthh betrok de slangenvorm overigens niet alleen op de veelzijdigheid van het 
beeld,, maar hij abstraheerde de vorm ook op een tot dan toe ongekende wijze. Een 
vann de eigenschappen van de gracieuze slangenlijn was volgens hem dat zij verschil-
lendee inhouden kon omvatten. Dit demonstreerde hij door een spitse kegel te teke-
nenn en deze met een spiraallijn om te trekken. De slangenlijn kon de driedimensio-
naliteitt en veelzijdigheid van een lichaam dus uitdrukken. Op het titelblad van zijn 
boekk figureert een tekening die een piramidevorm toont waarin een slangenlijn gete-
kendd is. Deze figuur gaf volgens Hogarth een beeld 'of the whole world of form'. 
Hoewell  Hogarth in ieder geval chronologisch gezien aan het begin staat van de kop-
pelingg van de serpentinale figuur aan de zuiver formeel opgevatte veelzijdigheid van 
hett beeld, - iets wat later in de kunstgeschiedschrijving gemeengoed zou worden - , 
hadd dit voor zijn beoordeling van beelden en schilderijen niet veel betekenis. Hogarth 
zochtt op traditionele wijze, zoals Larsson het uitdrukt, zijn eigen 'line of grace' voor-
all  in de curven van een silhouet en van de musculatuur, bijvoorbeeld in de beroem-
dee Belvedere-torso, maar gebruikte deze niet om beelden als geheel te beoordelen.19 

Pass Hemsterhuis introduceert de veelzijdigheid als beoordelingscriterium voor de beeld-
houwkunst.20 0 

Hemsterhuiss gaat echter niet uit van de gracieuze slangenlijn van Hogarth, maar 
benadruktt de vloeiende totale contour van het beeld. Hij vooronderstelt dat op grond 
vann haar driedimensionaliteit de beeldhouwkunst beter dan de schilderkunst in staat is 
omm een lichaam volmaakt weer te geven - zij kan immers alle mogelijke contouren 
vann een object nabootsen. Voor hem is de veelzijdigheid van een sculptuur dus een 
vanzelfsprekendee eigenschap. Haar volkomenheid berust op het feit dat zij in esthe-
tischh opzicht aan alle aspecten van het object recht doet. Bovendien eist Hemsterhuis 

177 Hogarts boek verscheen pas in 1805 in Franse vertaling bij de eerder genoemde Jansen, die Hemsterhuis' 

CEuvresCEuvres Phibsophiques ook had uitgegeven, zie Saint Girons, p. 145. 

188 Joseph Burke, in: Hogarth, 1955, p. xlvi i en lv. 

199 Larsson, p. 32. 

200 Larsson bespreekt ook Herder en noemt ook Diderot, die zich volgens hem echter nooit over de veel-

zijdigheidd had uitgesproken. Lichtenstern heeft echter laten zien dat hij dat wel deed, maar in negatie-

vee zin. Hij verwierp Falconets te grote interesse in het belang van de veelzijdigheid voor een beeld en 

steltt daarvoor de werking van het verbeelde thema zelf centraal. Zie noot 9. 
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datt een beeld vanuit elk gezichtspunt zo veel ledematen moet laten zien als tegelij-
kertijdd mogelijk is. Elk aspect moet georganiseerd zijn volgens het principe van de een-
heidd in verscheidenheid: het moet zo veel mogelijk ideeën laten zien in zo kort moge-
lijk ee tijd. Door de veelzijdigheid van het beeld wordt deze eis extra verhevigd, omdat 
dee ervaring van schoonheid hier als het ware eindeloos wordt uitgebreid. Dit geldt 
voorall  voor het enkelvoudige beeld, want een geslaagde beeldengroep was volgens 
hemm nog niet gemaakt. Het impliceert dat de door Hemsterhuis genoemde Sabijnse 

maagdenroofmaagdenroofVanVan Giambologna uiteindelijk niet aan zijn ideale norm voor de beeld-
houwkunstt voldoet, hoewel hij er wel een grote waardering voor had.21 Een enkel-
voudigee serpentinata-figuur voldoet meer aan zijn esthetische eisenpakket.22 

Watt Hogarth en Hemsterhuis met elkaar verbindt, is dat zij beiden een koppeling 
legdenn tussen specifieke serpentinale compositievormen en de veelzijdigheid. Hoewel 
zijj  de formalistische benadering van beelden en het beginsel van de schoonheid deel-
den,, komen zij op verschillende punten uit. Want Hogarth neigt in zijn werk meer 
naarr barokke verscheidenheid, - wat tot uitdrukking komt in het begrip variety dat in 
hett titelvignet onder de piramidale driehoek met daarin de serpentine line staat —, dan 
naarr de visuele concentratie en reductie van vorm van Hemsterhuis. Kenmerkend voor 
hunn theorieën is echter de verregaande abstrahering van vormprincipes, zoals we die 
laterr bij Riegl en Wölmin opnieuw tegenkomen. Zo keert Hemsterhuis' analyse van 
dee geslotenheid en openheid van zijn vaasvormen letterlijk of liever 'figuurlijk' terug 
bijj  Wölfilin . Daarnaast zien we de op objectiviteit gerichte benadering die hij in zijn 
esthetischee experiment nastreefde in de loop van de negentiende en twintigste eeuw 
terugkeren.. Aan het einde van de negentiende eeuw treffen we ook de belangstelling 
voorr de afstand tot een beeld aan bij Adolf von Hildebrand. Om de overeenkomsten 
enn verschillen met Hemsterhuis vast te stellen moeten we dan ook kort op diens theo-
rierie ingaan. 

3.. Ruimte en eenheid 
Inn Hildebrands theorie staan twee begrippen centraal: 'Nah- und Fembild'. Hij gebruikt 
henn als de theoretische onderbouwing voor een zuiver op vorm gerichte kunst. Zij 
vertonenn op het eerste gezicht grote verwantschap met Hemsterhuis' dubbele waar-
nemingspositie.. Een belangrijke overeenkomst tussen Hildebrand en Hemsterhuis is 
datt zij de ruimte niet als vooronderstelling, maar als product van de waarneming opvat-
ten.233 Bij Hemsterhuis ontstaat de ruimte van het beeld door de beweging van de 
beschouwerr er rond omheen. Hildebrand benadert ruimte op een andere manier, zoals 
uitt het volgende blijkt . Bij het probleem van de vorm, zoals Hildebrand dat noemde, 
speeltt de fysieke afstand van een beschouwer tot een object in de waarneming een kar-
dinalee rol. Hij onderscheidt ook twee manieren van waarnemen, die hij als volgt toe-
licht: : 

211 Zie voor Hemsterhuis' positieve oordeel over Giambologna ook [14-10-83] [Bd.6]. 
222 Larsson suggereert dat Giambologna's Venus in de groticella nog het meest voldoet aan Hemsterhuis' 

eisen,, hoewel hij zijn eis van de natuurlijke houding hiermee in tegenspraak ziet. 
233 Vgl. Podro, 1972, p. 81. Vgl. Hildebrand, p. 356, over 'Kants Raumauffasung'. Kant zag ruimte als 

aanschouwingsvorm. . 
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Ess sei ein Gegenstand mit Umgebung und Hintergrund gegeben; ebenso die Richtlinie des Beschauers, 

dessenn Standpunkt lediglich in Nahe oder Feme verschiebbar sein soil. 1st sein Standpunkt ein so fer-

ner,, daö seine Augen nicht mehr im Winkel, sondern parallel schauen, dann empfangt er ein Gesamtbild, 

undd dieses Gesamtbild ist bei aller plastischen Wirkung, die es hat, an sich rein zweidimensional, weil 

diee dritte Dimension, also alles Nahere oder Fernere des Erscheinungsobjektes, alle Modelherung nur 

durchh Gegensatze in der erscheinenden Bildflache wahrgenommen wird, als Flachenmerkmale, die ein 

Femeress oder Naheres bedeuten. (p. 204-205) 

Hett Fernbild is dus tweedimensionaal. Komt de beschouwer echter dichterbij dan ziet 
hijj  het geheel niet meer in één oogopslag, maar moet hij verschillende standpunten 
innemenn en de ogen aanpassen om het object te zien. Dit kost tijd. Hoe dichterbij hij 
staatt hoe meer oogbewegingen er nodig zijn. Het oorspronkelijke geheel valt nave-
nantt in afzonderlijke beelden uiteen. In het vervolg zien we een duidelijke parallel met 
Hemsterhuis'' beschrijvingen van het successieve zien (vgl. diens letters bij de vazen): 

Zuletztt vermag er den Gesichtseindruck so zu beschranken, daft er nur immer einen Punkt scharf in 

denn Sehfokus rückt und die raumliche Beziehung dieser verschiedenen Punkte in Form eines 

Bewegungsaktess erlebt; alsdann hat sich das Schauen in ein wirkliches Abtasten und in einen 

Bewegungsaktt umgewandelt, und die darauf fuGenden Vorstellungen sind keine 

Gesichtseindrucksvorstellungenn ... sondern Bewegungsvorstellungen und bilden das Material des Form-

Sehenss und Form-Vorstellens. 

Dee ruimtelijke betrekkingen tussen de (scherpe) punten worden in de vorm van een 
bewegingsactt ervaren. Het zien is hierdoor in feite een tasten. Al onze ervaringen van 
plastischee vorm komen in oorsprong door aftasten tot stand, hetzij door het oog het-
zijj  door de hand, want al tastend voeren wij bewegingen uit die analoog zijn aan de 
vorm.. Het complex van deze voorstellingen van beweging noemt hij een plastische 
voorstelling.. Van dichtbij en van veraf kijken zijn voor hem de twee uiterste vormen 
vann zuivere 'Sehtatigkeit'. Het rustig 'schouwende' oog (gericht op een Fernbild) ont-
vangtt een beeld dat het driedimensionale alleen in 'Merkmalen' op een vlak uitdrukt, 
waarinn het naast elkaar bestaande als gelijktijdig opgevat wordt. Het vermogen van het 
oogg om te bewegen maakt het mogelijk om driedimensionale objecten vanuit een 
standpuntt dichtbij direct af te tasten en de kennis van de vorm door een temporeel na 

elkaarelkaar van de waarneming te verkrijgen. Tussen deze twee zuivere vormen bevinden 
zichh allerlei onzuivere mengvormen. Een voorbeeld hiervan is het stereoscopische zien, 
wantt dan zien we een object in feite van twee standpunten tegelijkertijd en in één 
beeldd omdat de afstand van de gelijktijdig kijkende ogen samenvalt met het verschil in 
standpuntt ten opzichte van het object, (vgl. Hemsterhuis' opmerkingen over de dub-
belee veldkijker) Dit neemt niet weg dat het beeld samengesteld is uit een vermenging 
vann een gezichtsindruk en een beweging. Dit zien we als we de ogen afzonderlijk open 
enn dicht doen. Met één oog gesloten komt het object ineens verder weg te staan en 
zienn wij een 'reines, einheitliches Flachenbild': het'Fernbild'.(p. 206) Een van zijn 
belangrijkee conclusies is dat alleen het Fernbild tot een eenheid leidt: 

Einn einheitliches Bild fiir  den dreidimensionalen Komplex besitzen wir also allein im Fernbild, dieses 

stelltt die einzige Einheitsauffassung der Form dar, im Sinne des Wahrnehmungs- und Vorstellungs-

aktes.. (p. 208) 
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Nett als Hemsterhuis vat Hildebrand het beeld op afstand dus als een totaalbeeld op. 
Hett beeld van een object dichtbij is noodzakelijk successief en zal nooit tot een een-
heidd leiden. Wij verlangen dat wel, want zoals Podro Hildebrands positie samenvat, 
dee geest wil de dingen op zo'n manier zien dat hun meest herkenbare of onthullende 
contourcontour aan ons gepresenteerd wordt en wel zo dat zij zichtbaar worden op een plat 
vlakk loodrecht op de gezichtslijn.24 Hildebrands ideaalbeeld van een plastisch werk is 
dann ook het reliëf, dat door hem tot esthetische norm wordt verheven.25 In tegenstel-
lingg tot de normale menselijke waarneming van objecten, die alleen mengvormen kent, 
heeftt de kunstenaar het vermogen om zuiver te zien en kan hij de werkelijkheid op 
fundamentelee wijze weergeven. Zowel de schilder als de beeldhouwer moeten zich 
daaromm concentreren op het Fernbild. Het reliëf dient hierbij als richtsnoer omdat dit 
eenn combinatie is van Fernbild en de suggestie van ruimtelijkheid. Het zien in termen 
vann reliëf is daarmee voor hem het zien van een ongebroken harmonie tussen de ervaring 
vann het continue oppervlak van het reliëf en de driedimensionale suggestie. Hildebrand 
kann deze perceptuele behoefte aannemen vanwege zijn overtuiging dat we oorspron-
kelijkk tweedimensionale, retinale beelden ontvangen en daaruit de driedimensionale 
wereldd construeren.26 Ruimte is dan geen vooronderstelling maar product van de erva-
ring. ring. 

Bijj  verdere vergelijking van Hildebrands en Hemsterhuis' visie zijn er zowel over-
eenkomstenn als grote verschillen. De overeenkomst is dat beiden het beeld van veraf 
beschouwenn als een ongefragmenteerd totaalbeeld. Bovendien speelt het aftasten van 
hett object ook bij Hemsterhuis een fundamentele rol, wat bleek uit zijn opvatting over 
hett 'gecondenseerde zien' van de sculptuur. Het beeld van nabij benadert Hemsterhuis 
echterr zowel inhoudelijk als formeel. Alleen van dichtbij kan men passionele hande-
lingenn goed zien, wat ook het geval is bij het tweedimensionale zien van de schilder-
kunstt en het reliëf. Op dit punt wijkt Hildebrand af, want terwijl Hemsterhuis van het 
beeldhouwwerkk verwacht dat het van alle zijden gelijke werkingen uitoefent, focust 
hijj  op het tweedimensionale en 'eenzijdige' aspect van het reliëf, dat Hemsterhuis juist 
alss 'een ingewikkelde manier van schilderen' omschrijft, (vgl. Laocoön) 

Hoewell  hun optische inzichten in feite nauwelijks verschillen — beiden gaan uit van 
respectievelijkk de successieve en de momentane waarneming als tegengestelde polen -
wordenn hun visies door elkaar fundamenteel uitsluitende soorten kunstwerken beli-
chaamd:: het reliëf van Hildebrand tegenover de 'ruimtelijke' vaas en de getordeerde 
figuurfiguur van Hemsterhuis. Hoewel beiden zich keerden tegen de op inhoud en affect 
belustee beeldhouwkunst van de eigen tijd, en vooral inzicht wilden verkrijgen in de 
vormm en structuur van een kunstwerk, verschillen hun uitgangspunten en esthetische 
referentiess aanzienlijk.27 Bovendien is Hemsterhuis' metafysische verlangen naar een 
verenigingg met het ideale beeld van een heel andere orde dan Hildebrands 'zienbe-
hoefte'.. Hildebrand reageerde op het historische denken van de negentiende eeuw, en 

244 Podro, 1972, p. 82. Podro spreekt in dit verband over 'Sehbedürfhis'. 
255 Bock, H., in: Hildebrand, 1969, p. 32. 
266 Zie Podro, 1972, p. 84. 
277 Bock, H., in: Hildebrand, 1969, p. 36. 
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wildee de kunst opnieuw a-historisch funderen in de universele optische mogelijkhe-

denn van de menselijke waarnemer, terwijl Hemsterhuis uitging van de universele, esthe-

tischee categorie van de eenheid in verscheidenheid die deze historische component 

nogg niet kende. 
Beidenn zijn in dat opzicht in feite onvergelijkbaar. Toch heeft Hemsterhuis' - meta-

fysischh gefundeerde - formalisering van de beeldhouwkunst Hildebrands benadering 
medee mogelijk gemaakt en indirect ook die van Wölfüin en Riegl, want Hemsterhuis 
hadd als één van de eersten in zijn tijd geen oog meer voor het narratieve of affectieve 
aspectt van de beeldhouwwerk. Dit bood het perspectief op een louter op vorm gerich-
tee benadering van kunst. Op deze benadering bouwden ook Fiedler en BirkhofF voort. 
Hemsterhuiss staat daarmee aan het begin van de moderne visie op de beeldhouwkunst. 

Aann de formele benadering droeg ook, zoals we zagen, Hogarth bij. Toch wijst zijn 
verscheidenheidd (variety) nog in de richting van de barok en de rococo, terwijl die 
vann Hemsterhuis meer in de richting wijst van, of liever, de meest uitgesproken theo-
rierie van het 'nieuwe classicisme' of de kunst van het concept is.28 Terwijl voor Hogarth 
dee beweging een centraal motiefin het kunstwerk is, wordt bij Hemsterhuis ook de 
bewegingg van de beschouwer — in de ervaring van vorm — essentieel om een ervaring 
vann ruimtelijke eenheid te verkrijgen. Hun beider empirische benaderingen leidden dus 
tott geheel verschillende uitdrukkingsvormen: voor Hogarth verscheidenheid, voor 
Hemsterhuiss eenheid. Zowel Hemsterhuis' 'zichtbare hoeveelheden', zijn 'formele 
afstanden'' als Hogarths 'slangenlijn' zijn, hoe uiteenlopend ook, niettemin van groot 
belangg geweest voor het ontstaan van moderne, formeel gerichte visies op de beeld-
houwkunst.29 9 

* * 

Dee twee posities ten opzichte van het beeld die Hemsterhuis in zijn Lettre sur la sculp-

tureture noemt en de veelzijdigheid van de serpentinale vorm, dragen beide bij aan de door 
hemm nagestreefde opheffing van tijd. De ruimtelijkheid van het beeld wordt in dienst 
gesteldd van een concentratie van tijd in één momentane beweging. De empirische tijd 
wordtt in de ruimtelijke, ideale sculptuur opgeheven. Deze gedachten worden con-
creett gemaakt in het meest driedimensionale beeld van het nieuwe classicisme, name-
lij kk in de Atnor en Psyche van de 'filosofische beeldhouwer' Canova, die hier van 1787 
tott 1793 aan werkte.30 (afb.55) Het oog wordt gedwongen het beeld van alle kanten 

288 Vgl. Campbell, p. 15 e.v. Deze termen werden gesuggereerd door Regis Michel in zijn U Beau Ideal, 

ouou L'Art du concept, p. 7. 

299 Larsson stelt dat Hogarth met deze vormanalyses grote invloed heeft uitgeoefend op latere interpreta-

torenn van Giambologna's beeld. Ook zijn abstraherende terminologie wijst vooruit op de formele ana-

lysess van Riegl en Wölfflin : 'Wir können Hogarth's Analysis of Beauty als einen der Ausgangspunkte 

fürr die formanalytische Methoden der modernen Kunstwissenschaft ansehen.' (p. 32.) Voor Hemsterhuis 

geldtt hetzelfde zoals we eerder hebben vastgesteld. 

300 Vgl. Campbell, p. 33: 'This passionate image is frozen in time, universal and independent of either an 

ancientt model or text. As observed by Honour, Canova "established the notion of 'modern' sculptu-

re.. By concentrating on form rather than literary context, by insisting on the importance of multiple 

view-points,, and by investigating the problem of precarious balance, he seems to have looked far bey-

ondd the preoccupations of most of his contemporaries.'" 'Filosofische beeldhouwer' is een term van 

Argan,, p. 3. 
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tee bekijken omdat het géén overheersend gezichtspunt biedt, zoals de kunstenaar Karl 
Ludwigg Fernow opmerkte, die dat overigens als kritiek bedoelde.31 Bovendien zijn de 
profielenn van het beeld door de draaiing van de figuren rondom een centraal, denk-

beeldigbeeldig punt - de nog niet gegeven kus - aan alle kanten min of meer gelijkwaardig. 
Hoewell  Hemsterhuis het niet heeft kunnen zien, voldoet Canova's werk bij uitstek 
aann zijn beschrijving van het ideale beeld. Het beeld ontwikkelt zich in draaiende bewe-
gingg in de ruimte, de contour is van alle kanten gelijkwaardig in lengte en is door de 
neerwaartsee beweging ook vrij kort. De lichaamsdelen contrasteren met elkaar en de 
uitdrukkingg van passies is tot een minimum beperkt. Ook op afstand houdt het beeld 
eenn sterke werking. Bovendien lijk t het onderwerp de belichaming van twee belang-
rijkerijke principes van Hemsterhuis' dieorie: de morele aantrekkingskracht en de niet fysiek 
geconsumeerdee liefde. Amor en Psyche symboliseren de eros van de ziel. Daarmee 
belichaamtt het beeld als het ware de Lettre sur la sculpture en de Lettre sur les désirs teza-
men.. Canova en Hemsterhuis hebben dus een niet schilderkunstige benadering van het 
beeldhouwwerkk gemeen. In tegenstelling tot Canova en Hemsterhuis stond Thorvaldsen, 
diee Fernow wel waardeerde, voor een picturale benadering van de beeldhouwkunst. 
Hijj  probeerde juist de veelzijdigheid van een beeld bewust te vermijden. Zijn beroem-
dee Jason met het Gouden Vlies houdt het oog vast en zou in Hemsterhuis' termen eer-
derr een schilderij of reliëf zijn. 

Hemsterhuiss legt dus in de Lettre sur la sculpture de nadruk op de driedimensionali-
teitt van het beeld en ook op de actieve beschouwing. De beeldhouwkunst produceert 
visueell  gestructureerde, concrete vormen, die meer dan in welke andere kunst, zoals 
Socratess in de Simon beweerde, op het oog gericht zijn. De beweging die het ideale 
beeldd vereist om compleet ervaren te worden hangt samen met Hemsterhuis*  idee dat 
dee menselijke ziel een belangrijk aandeel heeft in het proces van de waarneming. Net 
zoalss de ziel de bifocale waarneming mogelijk maakt, dat wil zeggen dat een synthe-
tiserendd vermogen nodig is voor een volledige waarneming, zo toont het zich in de 
ruimtee ontplooiende beeld de veruitwendiging van dit proces. Het beeld is met ande-
ree woorden het visuele equivalent van het zoeken naar waarheid. Het beeld is een 
objectt in de ruimte, maar dwingt door zijn vorm de geest het te voltooien. Het meer-
zijdigee beeld vereist de samenwerking met de beschouwer. Slechts zo is de contour als 
geheell  voor ogen te stellen. Dit zien is zo compleet mogelijk zien en is daarmee een 
belangrijkk toegang tot de waarheid. 

311 Hofinann, 1995, p. 77. 
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II. . 
Tijd d 

1.. Geschiedenis 
Zoalss we reeds in deel I zagen gaat het tweede deel van de Lettre sur la sculpture voor-
all  over de geschiedenis van de beeldhouwkunst. Hemsterhuis' schets hiervan - want 
meerr dan dat is het niet - is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen.32 Allereerst 
hett Aristotelische beginsel dat de mens in alle tijden in eerste instantie op nabootsing 
gerichtt is. De geïmiteerde objecten zijn echter in elk tijdperk anders. Hemsterhuis 
begintt zijn overzicht bij de Egyptenaren, die zich volgens hem vooral op het onme-
telijkee rijk van de natuur richtten en hun gewaarwordingen daarvan als uitgangspunt 
voorr hun artistieke uitingen (o.a. de piramides) namen. Dit weerspiegelde zich ook in 
dee politieke constellatie. De onmetelijk grote rijken werden in die tijd bestuurd door 
eenn klein aantal despoten. Binnen deze grote gehelen was er geen plaats voor het indi-
vidu,, want alleen de machthebbers hadden de daarvoor noodzakelijke vrijheid. Deze 
periodee omschrijft hij vanwege de 'grootsheid' als een tijd die gedomineerd werd door 
eenn 'esprit de symbole et de merveilleux'. Dit lijk t niet positief maar hij beschouwt 
dezee tijd als een van de drie hoogtepunten van de cultuur en noemt haar in de Lettre 

sursur l'homme het 'perihelium', een begrip dat nog aan de orde komt. (M I: 156-57) 

Hett 'tweede' hoogtepunt vormt het tijdperk van de Grieken. Bij hen verandert de 
kijkk op de wereld ingrijpend. In plaats van op de onmetelijkheid van de natuur in het 
algemeenn richtten zij zich op de mensehjke natuur, zodat deze periode bezield raakte 
doorr een moreel gevoel. De Griekse introspectie, die gepaard ging met de invoering 
vann de menselijke maat in de kunst leidde tot de echte, ware schoonheid en bijgevolg 
tott het werkelijke begin van de kunsten. De Griekse beeldhouwers namen de licha-
menn van onder meer naakte atleten als uitgangspunt en ontwikkelden op grond daar-
vann het ideale schone: daarmee zetten zij het proces van vervolmaking waaraan de atle-
tenn met hun dagelijkse training werkten op een hoger niveau voort. Het schone is bij 
Hemsterhuiss volledig het resultaat van menselijke activiteit: de mens zelf perfectio-
neertt zijn lichaam (sport, baden) en de Griekse beeldhouwers sluiten hierop aan. Hij 
voertt dus niet zoals Wïnckelmann en Montesquieu het gunstige klimaat als verklaring 
aan,333 maar legt de nadruk op de ideeën waar de Grieken zich vanaf het begin van hun 
cultuurr op richtten en die hun morele cultuur deden ontstaan. 

322 De lezer kan de schets dus zelf aan- en invullen. Dit deed Ploos van Amstel bijvoorbeeld in zijn geschie-

deniss van de tekenkunst. Het stramien van Hemsterhuis' geschiedbeeld vulde hij aan met diverse voor-

beelden. . 

333 Het onderscheid met Winckelmann berust hierin dat deze de naaktheid, dat wil zeggen de gelegen-

heidd tot het bestuderen van het ongeklede lichaam weliswaar ook benadrukte, maar nauwelijks aan-

dachtt besteedde aan de volmaaktheid die de mens zelf al had aangebracht. De Griekse schoonheid was 

voorr Winckelmann al min of meer een natuurlijk gegeven. Hemsterhuis koppelt deze echter vooral 

aann hun opvoeding. (M I: 67) 
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Ditt blijk t vooral uit de Lettre sur les désirs, waarin Hemsterhuis de Griekse cultuur 
inn zijn algemeenheid typeert. Hij gaat daarbij onder meer in op de betekenis van lief-
dee en vriendschap, waarbij het Symposion van Plato en dan vooral de rol van Socrates 
daarin,, hem als uitgangspunt dient. Liefde en vriendschap hadden bij de Grieken vrij -
well  dezelfde betekenis als bij ons, 

maiss leur tact ou leur sensibilité extreme donnoit a toutes leurs passions et a tous leur désirs une inten-

sitéé que nous ne saurions concevoir, et par conséquent a leurs vertus et a leurs vices un éclat qui nous 

éblouit.. (M I: 62-63) 

Hunn extreme gevoeligheid manifesteerde zich het eerst in hun taal, 
quii  est sans comparaison la plus polie, la plus raffinée, et faite pour crayonner les traits les plus fins, et 

peindree les nuances les plus délicats de nos idees, (idem) 

Hett ontstaan van dit geestelijk klimaat verklaart Hemsterhuis onder meer uit de gro-

tee onderlinge rivaliteit tussen de verschillende Griekse staatjes: 
cess petites états, si voisins les uns des autres, se firent la guerre continuellement; ce qui rendit les Grecs 

actifs,, et dut par conséquent augmenter prodigieusement Ie nombre de leurs connoissances. Cette vive 

activitéé des Grecs leur donna un raffinement d'esprit qui n'a point d'exemple; et comme les siècles pre-

cedentss avoient été peu éclairés, et avoient fourni par conséquent peu d'expériences intéressantes, et 

quee d'ailleurs les sciences mathématiques venoient a peine de naïtre, ce raffinement d'esprit qui avoit 

besoinn d'un aliment n'en trouvant pas dans un monde physique peu connu, rentra dans soi-même, 

fouillaa Ie cceur humain, et y fit  éclore ce sentiment moral qui fut 1'esprit general de toutes leurs sciences 

ett de tous leurs arts. (M I: 37) 

Hunn martiale activiteit leidde dus tot een tot dan toe ongeëvenaarde wetenschappelij-
kee ontwikkeling en verfijning van geest. De tijd vóór de Grieken had weinig inzicht 
inn de natuur opgeleverd en ook de wiskunde stond nog in de kinderschoenen. De 
Grieksee geest richtte zich voor haar voeding niet op de nog onbekende natuur, zoals 
dee moderne tijd, maar op het menselijk hart. Het onderzoek daarvan is van beslissend 
belangg geweest voor het ontstaan van de Griekse cultuur: het tijdperk van het more-
lee gevoel breekt aan en overstraalt — een optische term - alle kennisgebieden. Zijn his-
torischh concept gaat dus uit van het overheersen van een tijdgeest die alle menselijke 
activiteitt diepgaand bepaalt en waar geen enkele tak van menselijke kennis zich aan 
kankan onttrekken. 

Zoalss we al eerder hebben gezien brengt Hemsterhuis de ontdekking van de fijne 
contourr door de Grieken in verband met hun wijze van nabootsen. Bovendien waren 
dee Grieken in zijn ogen geen kopiisten van andere volkeren. Dit bewijst hij onder 
meerr met hun ideale proporties. De Griekse beeldhouwers gaven aan die verhouding 
dee voorkeur die 'convient a la force et a 1'agilité, c'est-a-dire, a la moyenne.' (M I: 38) 
Eenn dergelijke keuze kunnen kopieerden niet maken. De Griekse vondst van het ideale 
schonee was daarom een noodzakelijk gevolg van het bestuderen en het overtreffen van 
dee natuur: 

C'estt done par nécessité que les Grecs, après avoir épuisé les beautés de la nature, sont parvenues a trou-

verr ce beau idéal, suivant lequel ils ont produit tant de chef-d'oeuvres inimitables. (M 1: 38) 

Hett meest overtuigende bewijs van de Griekse originaliteit wordt geleverd door hun 
creatiee van monsters (centauren, saters etc). Zij werden daarin de grootste meesters, 
anderenn zouden nooit verder dan de middelmaat komen. 
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Dee Etrusken, getypeerd als navolgers van de Egyptenaren, beschouwden de kunst 
vann het Egyptische volk en de natuur als het non plus ultra van schoonheid. Het idee 
omm de natuur te overtreffen kwam niet bij hen op. Slaafse nabootsing deed hun voor-
keurr noodzakelijkerwijs uitgaan naar objecten waaraan het meest viel na te bootsen, 

c'est-a-dire,, qu'on aimera mieux imker un corps oü les muscles paroissent, qu'un corps dont la peau 

seroitt lisse et polie [zoals bij de Grieken]: aussi prirent-ils pour modelés des figures sèches et maigres, 

ett par conséquent fort longues. 

Ditt leidde toch tot een bewonderenswaardige kennis van de anatomie. Ook de schoon-
heidd van hun vazen en de elegantie van hun contour bewonderde Hemsterhuis, maar 

enn examinant ces contours avec toute 1'attention requise, vous trouverez souvent que partout il y manque 

quelquee chose; et c'est précisément la ce qui marque un esprit esclave, copiste, borné et craintif. (M I: 

39) ) 

Dee Etrusken overschreden de grenzen van de natuur dus niet. 

Ookk de Romeinse beeldhouwkunst wordt volgens Hemsterhuis gekenmerkt door 
kopiismee en hij beschouwt haar als een vermenging van de Griekse en de Etruskische 
smaak.. Hun architectuur, dichtkunst en retorica toont echter meer een eigen karak-
ter,, die hij omschrijft: als 'de la gravité et de la sécheresse de leur caractère du temps de 
laa république'. Vanwege het onderwerp van zijn boek bespreekt hij deze niet. Over 
dee Gotische beeldhouwkunst zegt hij ook vrijwel niets, omdat daar volgens hem bij-
naa niets meer van bestaat. Daarom typeert hij alleen de architectuur uit die tijd. 

Naa de val van het Romeinse Rijk zouden de kunsten verdwenen zijn als de ver-
vormingg van de eenvoud en de puurheid van het vroege christendom hen niet opnieuw 
hadd laten geboren worden. De barbaren van de volksverhuizing hadden geen geest of 
religiee die tot een snelle cultivering van de schone kunsten zou leiden, maar de chris-
telijkee religie eiste tempels en afbeeldingen. De beeldhouwers moesten echter geen 
Apollo's,, Venussen of Bachussen meer weergeven, maar gestorvenen in het vagevuur, 
heiligenn op de pijnbank, boetelingen of martelaren. Waar de Griekse kunstenaar de 
natuurr op grond van het ideale schone voorbij streefde om een Apollo te maken en 
werkelijkk goden maakte 'qui selon ses idees étoient représentables', had de christelij-
kee kunstenaar zo'n abstract en irreëel idee van de goddelijke wezens, dat elke preten-
tiee dat het beeld de werkelijkheid representeerde absurd zou zijn. Hij moest hen dan 
ookk weergeven in de gedaante die zij hadden toen ze nog op aarde rondliepen. De 
christelijkee kunstenaar benaderde zelfs de schoonheid van de natuur niet, omdat zijn 
nederigheidd hem niet tot de eenvoudige waarheid leidde maar 'a la vérité basse et po-
pulaire.'344 Aangezien de christelijke beeldhouwers vooral passies moesten weergeven 
wildenn zij met name inzicht verwerven in de werking van de spieren en gebruikten 
daaromm als model 

[des]]  mendiants affamés ..., et s'accoutumant a étudier ces corps décharnés, pour en faire ses saints et 

sess martyrs, la proportion générale de ses figures devint excessivement longue, et Ie style de son travail 

sec. . 

344 'Basse' slaat op de positie ten opzichte van de natuur en 'populaire' moet gezien worden als de smaak 

vann het volk, dat zoals ik elders heb laten zien, vooral geïnteresseerd was in zo veel mogelijk ideeën 

maarr niet in het beginsel van zo kort mogelijke tijd. 
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Ditt verklaart volgens hem de overeenkomt met de (goede) Etruskische kunstwerken 
enn de werken 'des premiers temps de nos siècles de la renaissance des arts.' De bijdra-
gee van de Romaanse, Gotische en vroeg Renaissancistische kunstenaars aan de beeld-
houwkunstt vat hij als volgt samen: 

Laa sculpture exista done a la vérité, mais avec un air plus triste et plus gêne qu'ellc ne parut autrefois 

danss les beaux siècles d'Athènes. 

Opvallendd is dat Hemsterhuis bij deze niet-ideale beeldhouwkunst de concentratie op 
dee spieren benadrukt. Zowel de Etrusken als de middeleeuwers richtten zich dus voor-
all  op een nabootsing van de verscheidenheid en passies. Eenheid is afwezig door het 
ontbrekenn van een vloeiende vorm als gevolg van het niet overschrijden van de natuur. 
Dee oorzaak is bij de Etrusken de artistieke afhankelijkheid van de Egyptenaren, en bij 
dee christenen het abstracte idee van hun heiligen en hun ootmoed. Deze gedachte 
hangtt samen met zijn ideeën over de onderdrukking van de passies in de beeldhouw-
kunst. . 

Hiernaa vervolgt Hemsterhuis zijn geschiedenis van de beeldhouwkunst vanaf de 
Renaissancee tot aan zijn eigen tijd. Hij constateert dat de religie politiek wordt, en de 
priesterss zich tot koningen laten kronen. All e kunsten die met de eredienst te maken 
haddenn deden hier hun voordeel mee. Uit de toegenomen rijkdom ontstond rivali-
teit,, en naar schoonheid werd lang gezocht in de rijkdom aan ornament. Door gebrek 
aann artistieke vaardigheid bleef het ornament een losstaand element van het georna-
menteerdee ding. Zodra de beeldhouwers hier oog voor kregen door hun werk met de 
eenvoudigee schoonheid van de Grieken te vergelijken, ging men de Grieken kopië-
ren.. Hun goden werden heiligen: men gaf aan Apollo zijn stralenkrans terug en ver-
eerdee hem onder een andere naam. Ook al benaderden zij de Grieken, 

ett on peut dire que Michel-Ange, ce génie étonnant, qui , né a Athènes, auroit été digne d'elle et de 

Pericles,, porta la sculpture jusqu'a un degré peu au-dessous de ce qu'elle étoit autrefois, lorsque dans 

toutee sa spiendeur elle faisoit les délices de la Grèce... 

tochh ontbrak iets fundamenteels, en dat is het verschil tussen de Grieken en de moder-
nen: : 

Ill  ne faut pas chercher, a mon avis, ce degré de plus chez les Grecs dans 1'expression des actions et des 

passions,, puisqu'en cela les modernes ne cedent rien a leurs maïtres, mais dans cette qualité déliée et facile 

dudu contour. Si vous m'en demandez la raison, j e crois qu'on pourroit la trouver en grande partie dans 

1'espritt general de notre siècle, qui est 1'esprit de symétrie, ou 1'esprit géométrique, et qui a la vérité nuit 

autantt a cette liberté hardie, qui est 1'ame des arts, que 1'esprit general du siècle des Grecs lui fut favo-

rable,, (cursief niet origineel) 

Dee moderne beeldhouwkunst kenmerkt zich door een gebrek aan morele vrijheid die 
hijj  als de basis van de kunsten beschouwde. Dat verklaart het ontbreken van een fij -
ne,, vloeiende contour.35 Zonder vrijheid is geen werkelijke kunst mogelijk. 

355 Vrijheid speelde voor Winckelmann een minstens even belangrijke rol, zij het nog meer in politieke 

termen.. Hij definieert haar als de republikeinse vrijheid die hij zowel in Griekenland als in de Renaissance 

(Florence)) aantrof. Bij Hemsterhuis is dit laatste afwezig. Vgl. Baeumer, p. 195-221. Bij Hemsterhuis 

staatt vooral de individuele vrijheid voorop die net als bij Winckelmann het beste gegarandeerd wordt 

doorr de republiek. Wat de Nederlanden betrof opteerde Hemsterhuis echter voor het Stadhouderschap. 

Ziee Loos, p. 445-469. Zie ook Hemsterhuis' Reflexions sur la République des Provinces-Umes, p. 564-588. 
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Mett deze vergelijking tussen modernen en antieken - die hij zelf als 'Ie parallèle des 
artistess grecs et modemes' omschrijft -, eindigt Hemsterhuis' geschiedenis van de beeld-
houwkunst.. 3fi Zij stemt met de laat zeventiende-eeuwse traditie van het vergelijken 
vann de antieken met de modernen overeen.37 Zij is echter tegelijkertijd een afsluiting 
hiervan,, omdat Hemsterhuis, zoals we in het laatste hoofdstuk zullen zien, uiteinde-
lij kk streefde naar een synthese van beide tijdperken die beide een bepaalde eenzijdig-
heidd kenden.3" 

2.. Ellipsen 
Inn de Lettre sur Vhomme geeft Hemsterhuis opnieuw een beschrijving van de ontwik-
kelingg van de menselijke geest. Hij doet dit nu echter aan de hand van een astrono-
mischh model: 

Laa science de 1'homme, ou bien 1'esprit humain, paroït se mouvoir autour de la perfection, comme les 

Comètess autour du soleil, en décrivant des courbes fort excentriques: elle a de même ses périhélies et 

sess aphélies; mais nous ne connoissons bien, par 1'histoire, qu'a-peu-près une revolution et demie, c'est-

a-diree deux périhélies et 1'aphélie qui les sépare. (M I: 156) 

Ditt is een tot aan de negentiende eeuw gangbaar cyclisch model van de geschiedenis, 
maarr in astronomische termen vertaald. De ontwikkeling van een cultuur werd meest-
all  vergeleken met de ontwikkeling van een plant of het menselijk lichaam. Hemsterhuis 
neemtt hier bij zijn vergelijking de eerste wet van Kepler als uitgangspunt. Deze had 
inn zijn Astronomia Nova (1609) bewezen dat de planeten niet in cirkels maar in ellipti-

schesche banen bewogen rond de zon. Het elliptische model beschreef veel nauwkeuriger 
dee werkelijke banen van de planeten rond de zon. Het punt waarop de planeet de zon 
hett dichtst nadert wordt het perihelium genoemd en het punt het verst verwijderd van 
dee zon het aphelium.2,9 Dit model transponeert Hemsterhuis naar de ontwikkeling van 
dee menselijke geest. 

Volgenss hem kenmerken de Griekse en de moderne tijd, waartussen de Middeleeuwen 
alss een aphelium ligt, zich door het overheersen van een 'algemene geest': 

Jee remarque, que, dans chaque périhélie, a régné un esprit general, qui a répandu son ton, ou sa couleur, 

surr toutes les sciences et tous les arts, ou sur toutes les branches de la connoissance humaine. (M I, p.156) 

Inn het eigen perihelium is dit de geometrische of symmetrische geest. Het Griekse peri-
heliumm werd daarentegen beheerst door de morele geest of het gevoel. Aan het Griekse 
gingg het perihelium van de Egyptenaren en de oude Etrusken vooraf. Hun tijd werd 
bepaaldd door een geest van het wonderbaarlijke.40 

Hemsterhuis'' schetst de ontwikkelingsgang van de geest in psychologische termen.41 

Dee Egyptenaren bootsten in hun staat van verwondering de grootte van het univer-

366 Hij vervolgt deze vergelijking met de figuur van de duivel die ik elders al besproken heb. 

377 Zoals die van Perrault, vgl. JauB, p. 8-65. 

388 De vazen van zijn experiment weerspiegelen deze parallèle ook. 

399 Zie Encyclopaedia Britannka. 

400 M I, p. 156-57. In de Lettre sur la sculpture brengt hij beide culturen rechtstreeks met elkaar in verband, 

datt wil zeggen de Etrusken namen de stijl van de Egyptenaren over. Zie deel I. 

411 Dit valt immers goed te vergelijken met de ontwikkeling van het kind zoals hij dat in de Simon beschreef: 

hett pasgeboren kind verwondert zich eerst en gaat pas later denken en voelen. Zoals we eerder zagen 

typeerdee hij het denken van de Gotiek ook in termen van het kind. 
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summ na, de Grieken gingen uit van het menselijk hart en de modernen van het ver-
stand.. Op grond van deze constructie is hij in staat de volmaakte toekomst te schet-
sen,, waarin een harmonie tot stand zou komen tussen deze vermogens.42 

Inn een bepaald tijdperk overheerst ook een bepaalde toon of kleur. Hemsterhuis 
beschrijftt dit met behulp van optische metaforen, maar hij beoordeelt deze eenzijdig-
heidd niet als goed: 

Jetezz un rayon de lumière rouge sur diffèrentes couleurs, il embellira Ie rouge; mais les autres couleurs 

serontt salies, ternies, ou plus ou moins changées. (M I: 157) 

Inn de moderne tijd had men alleen oog voor wetenschappen die steunden op de meet-
enn rekenkunde: 

Comparezz une ligne a un rayon de lumière, a un levier, un nombre a une possession, ou tous les deux 

auu mouvement et a la durée; et 1'Optique, la Mécanique, rÉconomie, 1'Astronomie se perfectionnent... 

Anderee domeinen als de zedelijkheid, de politiek en de schone kunsten bleven onder-
ontwikkeld: : 

cess tendres fleurs, jadis si fraiches et si brillantes dans Ie sol d'Athènes, se fanent et se dessèchent dans 

noss arides climats, malgré la culture la plus savante et la plus soignée. (M I: 157) 

Ditt in tegenstelling tot de Griekse cultuur. Hun ideeën van de gevoelens waren bijna 
evenn helder als de onze van de driehoek en de cirkel. 

Dee soort volmaaktheid die in een bepaalde tijd kan ontstaan, hangt af van de aard 
vann de eerste ideeën waar men zich op richt. De ideeën die gevormd worden zijn vol-
genss Hemsterhuis altijd die denkbeelden die op dat moment het meest nuttig geacht 
wordenn en die het makkelijkst te vormen zijn.43 Perihelia keren dan ook nooit meer 
inn dezelfde vorm terug. Elk perihelium draagt altijd nog iets mee van de tijd ervoor. 
Zoo leerden de Grieken het gebruik van bepaalde gereedschappen en werktuigen van 
dee Egyptenaren, zoals we eerder zagen, maar ontstonden de kunsten bij hen pas echt. 
(MM I: 36) De geschiedenis keert dus niet terug. Dit blijkt nog duidelijker uit een brief 
waarinn hij beschrijft welke gang de geschiedenis na zijn eigen tijd in zal kunnen slaan. 
Zoo schrijft hij in 1783 aan Diotima naar aanleiding van het Symposion van Plato: 

danss 1'homme & ses rapports il est parlé d'un Esprit general: d'un ton universel qui règne sur toutes les 

sciencess & tous les arts dans chaque périhélie de 1'esprit humain, il n'y a aucune pièce au monde hor-

miss ce Symposion ou on voit distinctement dans toute sa vigueur, ce ton: eet esprit Roi du périhélie 

dess Grecs; c'est-a-dire avec des yeux comme les Vötres. 

Dezee toon kan echter nooit meer terugkeren: 

422 Het model van het perihelium en het aphelium neemt August Schlegel over in zijn Vorlesungen über 

schoneschone Litteratur und Kunst in verband met de universele geschiedenis: 'Denn wie jung und unvollstan-

digg ist nicht unsre Universal-Geschichte! Hemsterhuys beschreibt sehr sinnreich die Zu- und Abnahme 

derr Cultur als einen elliptischen Kreislauf, wo sich das Menschengeschlecht in einem Zeitalter in der 

Sonnennahee und dann wieder in der Sonnenferne befindet; und er nimmt in der ganzen Geschichte 

vonn den altesten Zeiten erst drey solche Perioden an. Ob die Menschheit bey diesem Umschwunge 

ihremm Centrum wirklich immer naher kommt, oder nicht, das laBt er unentschieden. Auf diese Art 

muGG der Historiker den Naturgesetzen der Bildung im groGen auf die Spur zu kommen suchen.' (p. 

13) ) 

433 M I : 159, noot. 
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Ill  n'est guère probable qu'on voie jamais sur la terre dans quelque périhélie que ce soit Ie ton qui règne 

danss ce Symposium, puisqu'il n'y a point d'apparence qu'après un périhélie administré par 1'esprit mathé-

matiquee ou de symétrie il naisse de nouveau un périhélie de sentiment, par la raison que quoique eet 

espritt de sentiment pour ainsi dire serve merveilleusement a anoblir & embellir les individus, 1'esprit de 

symétriee est pourtant bien plus utile encore a la Société artificielle des hommes; or pendant bien des 

siècless les interets de cette Société artificielle continueront a prévaloir sur ceux de 1'individu, a moins 

qu'unee seconde lune puisse rectifier les sottises de la première en réduisant la perfection de Ia Société a 

cellee des individus.44 

Hemsterhuiss veronderstelt dus dat de maatschappij steeds kunstmatiger zal worden en 
datt de belangen van de maatschappij als geheel boven die van het individu komen te 
liggen.. Een volledige terugkeer naar de Griekse vrijheid, waarin het morele gevoel 
overheerstee en het individu centraal stond, lijk t zo principieel onmogelijk. Desondanks 
blijvenn de mensen in beginsel in elke tijd wel hetzelfde: 

Less hommes depuis la Lune sont toujours les mêmes dans Ie fond & les variations successives qu'on y 

observee dans la perfection de toutes leurs facultés, dependent en tout temps de la proportion actuelle 

entree la quantité de leurs idees acquises & celle de leurs perceptions de rapport.45 

Volgenss Hemsterhuis veranderen de mensen in de kern — dat wil zeggen hun psy-
chologischee vermogens — weliswaar niet, maar de manier waarop ze deze ontwikke-
lenn hangt af van de actuele verhouding tussen het aantal ideeën dat ze verwerven en 
dee verbanden die zij daartussen zien. Uiteindelijk valt de geest van een bepaald tijd-
perkk volgens Hemsterhuis te herleiden tot de staatsvorm. 

Ditt zagen we ook in de Lettre sur la sculpture, waar hij over de Grieken schreef dat 
hunn kunst gebaseerd is op (individuele) vrijheid, die gegrond was in de verschillende 
democratieënn en republieken. De moderne staatsvorm komt echter niet voort uit deze 
morelee vrijheid en hij beschouwt haar daarom als kunstmatig. In zijn eigen tijd is er 
duss sprake van een verlies. In de kunsten en dan bovenal in de beeldhouwkunst werd 
ditt zichtbaar in het ontbreken van de vloeiende contour. Het is duidelijk dat Hemsterhuis 
eenn terugkeer van de vloeiende contour nastreeft en de daarbij horende morele cultuur 
will  herwinnen. Dit is een logische stap in zijn systeem van de geschiedenis. 

3.. Het tijdloze ideaal 
Naastt het begrip van een overheersende geest neemt in Hemsterhuis' beschouwing 
vann de geschiedenis de relatie tot de natuur een centrale plaats in. Daarin volgt hij de 
tweee principes die hij in het theoretische deel van de Lettre sur la sculpture had gefor-
muleerd:: nabootsing en overtreffing van de natuur. Zijn artistieke ideaal is geïnspireerd 
opp de Griekse kunst - en lijk t dus historisch verankerd en gerealiseerd in hun cultuur 
—— en deze fungeert bovendien als universele of tijdloze maatstaf van alle historische 
periodess in de kunst. Tijdloosheid en historische ontwikkeling gaan met andere woor-
denn hand in hand. Het patroon van de ontwikkeling binnen elke periode loopt ana-
loogg aan de elliptische banen van de hemellichamen. Door deze ellipsvormige cul-
tuurontwikkelingg — die ook geldt voor de Griekse tijd - , is er echter nooit sprake van 

444 [29-12-83] [Bd.6] 

455 [21-12-87] [Bd.10] 
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eenn absolute volmaaktheid. De cultuur nadert de perfectie ('de zon'), maar bereikt deze 
nooit. . 

Datt de Griekse kunst superieur is aan die van de moderne tijd is een gemeenplaats, 
diee men bijvoorbeeld ook bij Caylus en Winckelmann vindt. Het is daarom van groot 
belangg voor ogen te houden waar deze gedachte bij Hemsterhuis voor staat. De Grieken 
dankenn hun voortreffelijkheid slechts aan de hun gunstige tijdgeest. Dat de moderne 
beeldhouwerr bij de Grieken ten achter blijf t is het gevolg van het 'dorre' geestelijk kli -
maatt waarin hij moet werken. De moderne tijd hecht meer belang aan de meetbaar-
heidd dan aan het gevoel. De modernen zijn er niet in geslaagd deze beperkingen te 
overwinnenn 'malgré la culture la plus savante et la plus soignee.*46 De superioriteit van 
dee Grieken is echter slechts relatief. De voorbeeldigheid van hun kunst is niet per se 
hunn verdienste, en het gevolg van de wijze waarop de nadruk is komen te liggen op 
bepaaldee denkbeelden en gewaarwordingen. Hun gevoeligheid is weliswaar superieur 
maarr tegelijkertijd eenzijdig. 

Inn zijn beschrijving van de ontwikkeling van de beeldhouwkunst valt verder op dat 
Hemsterhuiss geen poging doet om de ontwikkeling van de stijl binnen een specifieke 
periodee te schetsen. Hij spreekt alleen over de dominante stijl of smaak van de volke-
renn die al dan niet op elkaar reageren. Het ging hem er niet om de artefacten te clas-
sificeren,, maar om de dominante 'visuele modellen' in de geschiedenis van de beeld-
houwkunstt te beschrijven. 

Hi jj  verschilt hierin van Winckelmann die in zijn Geschichte juist een poging deed 
omm de antieke kunstvoorwerpen systematisch en historisch te beschrijven. Bovendien 
probeerdee Winckelmann ook binnen de Griekse kunst verschillende stijlen te onder-
scheiden.. Zijn 'stijlgeschiedenis' - waarin de ontwikkeling van de kunst in biologische 
termenn (groei, bloei, verval) wordt beschreven — behoort overigens niet tot het histo-
rischee gedeelte zoals we zouden verwachten, maar tot het systematische of theoreti-
schee deel. Zoals Lepenies heeft laten zien ging het eerder om een voorlopig orde-
ningsschemaa dat getoetst werd aan de objecten dan om een beschrijving van het fei-
telijkk verloop van de ontwikkeling van de kunst.47 Zijn organische typologie heeft niet-
teminn zeer sterk doorgewerkt in de negentiende en twintigste-eeuwse kunsthistori-
schee literatuur.48 Hemsterhuis bespreekt de ontwikkeling van de kunst echter niet in 
hett theoretische of metafysische deel en scheidt geschiedenis en theorie meer van elkaar. 

Zowell  Winckelmann als Hemsterhuis lijken zonder het pionierswerk van de Franse 
kennerr en verzamelaar Caylus op het gebied van de historische en systematische bena-

466 Dit kunnen we ook lezen als een kritiek op de door kunstopleidingen gepropageerde meetbare schoon-
heidsleer,, een kritiek die we in verband met het verhevene ook al tegenkwamen. In een brief uit 1779 
refereertt hij hier ook aan, waarbij het verschil aansnijdt tussen 'esprit' en 'genie' in verband met aca-
demies:: 'au lieu de sentir Ie prodigjeux génie des Grecs ils n"y voient que de 1'esprit & c'est précisément 
1'espritt que je voudrois montrer Ie dernier dans des Académies naissantes ou plutöt 1'en bannir a jamais, 
laa culture de ce qu'on appelle esprit est une vermine qui rouge toute vraie Science & entame même Ie 
géniee en 1'empêchant de pousser & de paroitre.'[21-10-79] [HSD] 

477 Lepenies, 1986, p. 227-228. 
488 Vgl. Potts, 1991, p. 9-11. Vgl. ook Lepenies, 1984, p. 20, die stelt dat deze metaforiek tot diep in de 

negentiendee eeuw geen echt alternatief kende. 
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deringg nauwelijks denkbaar.4<) Caylus' vergelijkende en classificerende werk, dat zijn 
neerslagg onder meer in zijn Recueil vond, betekende een revolutie in de antiquarische 
studies.. Daarnaast waren Mariette's Traite des Pierres Gravées (1750) en Barthélemy's 
artikelenn over datering van oude munten (1757-1759) toonaangevend. Al deze oud-
heidkundigenn presenteerden een nieuw uitgangspunt voor de geschiedenis van de 
antiekee kunst, dat gebaseerd was op een visuele analyse van de concrete objecten, waar-
bijj  de filologie steeds meer aan belang inboette. Zij zagen zichzelf als de grondleggers 
vann de wetenschap van het kennerschap. Zij zochten in de overblijfselen van de antie-
kee kunst 'de geest en de hand van de kunstenaar' (Caylus), en waren steeds minder 
geïnteresseerdd in iconografie en emblematiek. Net als Winckelmann en Hemsterhuis 
beschouwdenn zij bovendien de kunstgeschiedenis niet langer als een opeenvolging van 
dee levens van kunstenaars, zoals Vasari dat had gedaan, maar zij definieerden haar in 
termenn van grotere patronen van stilistische ontwikkeling.50 

Cayluss vergeleek zijn classificaties zelf met het werk van de natuurkundige, dat wil 
zeggenn de natuurhistoricus die empirisch te werk gaand de natuurlijke objecten op 
grondd van hun uiterlijke overeenkomst en verschillen in verschillende klassen indeel-
de.. Hierbij ging Caylus vooral uit van de lijnvoering die volgens hem de grondslag 
van,, of liever de toegang vormde tot de overgebleven monumenten: 

Less monumens présentés sous ce point de vue [dat wil zeggen door het observeren van verschillen in 

lijnvoering]]  se distribuent d'eux-mêmes en quelques classes générales, relatives aux pays qui les ont pro-

duits;; & dans chaque classe ils se rangent dans un ordre relatif au temps qui les a vu naïtre. (Avertissement, 

Recueil,, deel I) 

Nett als BufFon verzette Caylus zich tegen een a-priori systeem gebaseerd op litera-
tuurstudiee en verlegde zijn focus naar een systeem dat op empirie berustte. In het alge-
menee commentaar werd dit systeem verantwoord.51 Deze twee Fransen werden meer 
dann Winckelmann en Hemsterhuis theoretici tegen wil en dank.52 Hemsterhuis beves-
tigtt dit laatste ook min of meer in zijn typering van Buffon als schilder van de natuur 
diee niet in staat was met haar mee te denken: 

Iee plus célèbre & Ie plus élégant écrivain de la France est Ie plus pauvre, Ie plus ignorant & Ie plus super-

ficielficiel  Philosophe de nos Siècles modernes. Lorsque eet homme peint la surface de la Nature telle qu'il 

laa voit, c'est Protogene & Apelles. il prononce admirablement Ie langage que parle la Nature mais il ne 

saitt pas penser avec elle.53 

499 Vgl. Baeumer, p. 204-205. Winckelmann verzweeg in zijn gepubliceerde geschriften de vele over-

eenkomstenn met Caylus. Andersom was dat minder het geval: 'Caylus und viele andere französische 

Gelehrtenn und Kunstiiebhaber fanden in Winckelmanns Kunstgeschichte ihre eigene Auffassung in 

einerr neuen, glanzenden Darstellung bestatigt und weitergeführt.' Zie over de voorgeschiedenis van 

hett kennerschap in relatie tot Caylus en Winckelmann, Kaufmann, p. 130-132. 

500 Potts, 1994, p. 76. 

511 Potts, 1994, p. 77. 

522 Vgl. Lepenies, 1984, p. 20. 

533 [05-12-83] [Bd.6] Dit verwijt was niet uniek: zie Lepenies, 1988, p. 61-85. Hemsterhuis' visie op de 

natuurlijkee historie komt in verschillende brieven aan de orde. Rond de jaren 1775-1776 ziet hij de 

natuurlijkee historie als achterhaald en alleen nog bedoeld als vermaak voor luie mensen: [1776] [26 

Kaps.18]]  'Croyez Vous tout de bon Ma Princesse Mon Amie que je me moque ... de Votre ardeur 

pourr Fhistoire naturelle ... II s'en faut beaucoup. Premièrement, parceque cela Vous excuse, & ensui-
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Hett algemene commentaar was van groot gewicht, omdat het de uit de empirie afge-
leidee wetten bevatte, die de empirische studie een systematische coherentie konden 
geven.. Het zijn, zoals Potts stelt, wetten met betrekking tot de stijl en de smaak in de 
beeldendee kunsten, die sindsdien ten grondslag liggen aan elke stijlanalyse.54 Ook bij 
Hemsterhuiss staan visuele wetten voorop en wordt de geschiedenis van de kunst daar-
meee onderzocht. 

Achterr de empirische classificatie gaat een systeem schuil van tijdloosheid en ont-
wikkelingg dat, zoals Meijers heeft laten zien, gezien moet worden binnen het verband 
mett het belangrijkste kennismodel dat aan de natuurlijke historie (en de geschiedenis 
vann de kunst) ten grondslag lag: de taxonomie. De taxonomie is een tweedimensionaal 

raster,, dat een derde dimensie, de tijd, buitensluit. Dit geldt zowel voor de ordening 
vann de producten van de natuur als voor die van de kunst. De tijd krijgt als een evo-
lutionairr beginsel dat de veranderingen van de objecten zou kunnen verklaren geen 
plaats,, zoals later in de negentiende eeuw wel het geval zou zijn. De tijd wordt daar-
entegenn opgevat als een materiële omstandigheid, die de kunst haar specifieke karakter 
inn een bepaalde tijd verleent. De veranderingen in de dingen worden wel met de tijd 
inn verband gebracht, zoals uit het onderscheid in tijdperken blijkt , maar alle verande-
ringenn zijn op zichzelf genomen variaties op een thema, het thema van de schepping 
vann God. Het wezen van de dingen verandert dus niet. Wel kan een ding of een kunst-
werkk in een bepaalde tijd zijn volmaakte vorm vinden. Vaak genoeg heeft God het 
immerss zo beschikt dat die volmaaktheid zich niet van meet af aan voordoet. De ont-
wikkelingg tot volmaaktheid van de dingen en de kunst is dan het gevolg van externe 
factoren,, maar hun wezen is bij de Schepping vastgelegd. De mens is in alle tijden dan 
ookk hetzelfde, alleen de omstandigheden veranderen. Veranderingen zijn bijvoorbeeld 
voorr Montesquieu niet langer een straf of beloning van de voorzienigheid, maar het 
gevolgg van algemenere oorzaken in het politieke systeem, die zowel met de geogra-
fie,fie, het klimaat als met de zeden van een natie van doen hebben. Montesquieu gebruik-
tee hiervoor het begrip 'esprit general' dat de specifieke sociale houding van de men-
senn op een bepaalde tijd en plaats aangeeft.55 Hemsterhuis volgt hem in deze termi-
nologie,, maar hij legt met zijn astronomische metafoor een heel ander accent. Bovendien 
heeftt zijn systeem andere epistemologische gronden. 

Nett als bij Caylus gaat bij Hemsterhuis het algemene, filosofische of theoretische 
gedeeltee vooraf aan de bespreking van de ontwikkeling van de kunst. De filosofische 
enn historische invalshoek bestaan naast elkaar, zoals in de natuurlijke historie.56 De rol 

tee parceque il seroit a souhaiter que 1'Histoire Naturelle eut toujours été maniée par des mains qui tien-

nentt a une tête qui sait penser & qui aime a penser. Dans d'autres mains 1'Histoire Naturelle n'apprend 

qu'aa voir mal, a s'étonner, & s'extasier, & lorsque 1'étonnement & 1'extase font un livre c'est ordinai-

rementt une histoire pauvre & stérile en nouvelles idees intéressantes comme nombre de superbes Volumes 

enn font fai. Peut être 1'occasion se présentera de disserter avec Vous plus au long sur ce que c'est que 

1'Histoiree naturelle qui embrassoit autrefois presque tout ce qui est science, & qui n'est maintenant 

qu'unee apparence de science faite pour les riches oisife.' 

544 Potts, 1994, p. 77: 'These are roughly the same as the assumptions that have been underpinning the 

empiricall  pursuit of stylistic analysis ever since, even if not always explicitiy recognised as such.' 

555 Meijers, p. 132-139. 

566 Meijers, p. 143. 
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vann de tijd is dan ook niet wezenlijk anders dan die van de plaats. Meijers: 'De tijd 
hoeftt ook geen andere status te hebben, want hij is nog geen autonome, dynamische 
kracht.. Hij is de weg waarlangs de Schepper zijn creaturen uitzet in hun opeenvol-
gendee modaliteiten.'37 

Omm het verschil tussen Hemsterhuis en Caylus helderder te krijgen moeten we spe-
cifiekerr ingaan op wat Potts diens wetten heeft genoemd. De eerste luidt dat de kunst 
bijj  elk volk een rudimentair begin heeft en eindigt in het stadium van rijpheid. Dit is 
zichtbaarr in het veranderende uiterlijk van de kunstwerken. Overal volgt de kunst dezelf-
dee weg. Na het hoogtepunt van de Griekse kunst was er volgens Caylus echter geen 
vervolgg meer mogelijk. Caylus' tweede wet van de kunst luidt dat alle artistieke pro-
ductenn uit een bepaalde periode en plaats een gemeenschappelijk kenmerk bezitten. 
Dezee wet legt de natuur alle volkeren op, en heeft als voordeel dat zij het ons moge-
lij kk maakt de monumenten uit een bepaalde periode te herkennen: anders zouden we 
alleenn inscripties kunnen gebruiken. Het gaat in beide gevallen om bepaalde visuele 
wetten,, die los staan van de (antieke) tekst. Caylus probeert dan ook niet langer de over-
geleverde,, antieke resten in overeenstemming te brengen met de antieke teksten, maar 
concentreertt zich op het zichtbaar maken van de geschiedenis van de kunsten. De rol 
vann de overgebleven antieke monumenten is volgens Caylus vierledig: 

ilss expliquent les usages singuliers, ils éclaircissent les faits obscurs ou mal détaillés dans les Auteurs, ils 

mettentt les progrès des Arts sous nos yeux, & servent de modèles pour ceux qui les cultivent. 

(Avertissement) ) 

Ditt laatste, de betekenis voor de contemporaine kunst, zo benadrukt hij, heeft de oud-
heidkundigenn tot dan toe nooit geïnteresseerd: 

ilss ne les ont regardes que comme Ie supplément & les preuves de 1'histoire, ou comme des textes iso-

lés,, susceptibles des plus longs commentaires. (Avertissement) 

Hijj  wijst er vervolgens met nadruk op dat bepaalde feiten — overgebleven fragmenten 
waarvann men niet weet waar ze behoren - niet per se met de geschiedenis in over-
eenstemmingg gebracht hoeven te worden, zoals erudiete geleerden dat tot dan toe wel 
geprobeerdd hebben. Als er verbanden zijn tussen de geschiedenis en monumenten zal 
Cayluss niet nalaten ze te leggen, maar zijn focus is minder gericht op de 'homme de 
lettres'' en meer op de kunstliefhebber/8 Zijn studie, zo formuleert hij het, 

consistee a étudier fidèlement l'esprit & la main de 1'Artiste, a se pénétrer de ses vues, a Ie suivre dans 

1'exécution,, en un mot, a regarder ces monuments comme Ie preuve & 1'expression du gout qui régnait 

danss un siècle & dans un pays. (Avertissement) 

Dee kunst van een bepaalde tijd of van een bepaald volk drukt zich dus uit in een bepaal-
dee smaak. (vgl. deel I in verband met Wedgwood) 

Hemsterhuiss hanteert ook de begrippen esprit en smaak om de kunst van een bepaal-
dee tijd of land te typeren, maar geeft hen een andere inhoud dan Caylus. Dit blijkt bij-

577 Meijers, p. 144. 

588 De een kan kennis van kunst aan de historische feiten koppelen, wat zijn studie minder droog en nut-

tigerr voor het nageslacht maakt. Voor de kunstenaar (en liefhebber) is deze studie goed, aldus Caylus, 

omdatt hij zijn talent kan vervolmaken 'en approchant un peu plus de la maniere noble & simple du bel 

antique.' ' 
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voorbeeldd uit hun verschillende visie op de rol van de Egyptenaren. De kunsten wer-

denn volgens Caylus geformeerd in Egypte, 

avecc tout Ie caractère de la grandeur; de-la passer en Etnirie, ou ils acquièrent des parties de détail, mais 

auxx dépens de cette même grandeur, être ensuite transporté en Grèce oü Ie savoir joint a la plus noble 

élégance,, les a conduits a leur plus grande perfection; a Rome enfin, oü sans briller autrement que par 

dess secours étrangers, après avoir lutté quelque temps contre la Barbarie, ils s'ensevelissent dans les debris 

dee 1'Empire. Tel est le chemin que les Arts me paraissent avoir fait parmi les nations que le commerce 

aa successivement réunies; & tel est 1'ordre que j'ai donné a cet ouvrage. 

Dee kunsten verplaatsen zich door de handel van het ene land naar het andere. Dit 

modell  — een keten van kunst59 - waarin de oorsprong van de kunst gelokaliseerd werd 

inn Egypte, neemt Hemsterhuis niet over, want hij stelt dat het enige wat de Grieken 

vann de Egyptenaren leerden het bestaan van de kunsten was en het gebruik van bepaal-

de,, grove hulpmiddelen: 

Lorsqu'onn dit que les Grecs ont été les disciples des Égyptiens, il faut entendre, je crois, que les Grecs 

ontt appris des Égyptiens qu'il y avoit des arts, et qu'üs ont appris d'eux le maniement grossier de quelque 

outüs.... (M I: 36) 

Hemsterhuiss bestrijdt dan ook elke overeenkomst in stijl tussen de Grieken en 

Egyptenaren.. Voor Winckelmann geldt dit overigens net zo, hoewel hij wel over-

eenkomstenn zag tussen de uweg Griekse kunst en die van Egypte. Op grond van de 

analysee van de oudste muntstukken die hem bekend waren, stelt Hemsterhuis: 

carr en examinant bien les plus anciennes monnaies d'Athènes, qui sont apparemment des copies extrê-

mementt exactes de plus anciennes encore, on trouvera que la gravure en est, je 1'avoue, aussi barbare 

ett aussi mauvaise qu'il est possible; mais du moins on n'y trouvera aucune trace du gout des Égyptiens. 

Cettee consideration me fait croire que jamais les Grecs n'ont copié les ouvrages des Égyptiens, et qu'on 

peutt les regarder comme si les arts avoient pris véritablement naissance chez eux. 

Hijj  meent dus dat Egypte geen enkele rol heeft gespeeld in het ontstaan van de ware kun-

sten,, omdat van hun stijl niets terug te vinden is in de Griekse kunst. Uit dit citaat blijkt 

overigenss dat Hemsterhuis in zijn oordeel over de vroegste geschiedenis van de kunst 

voorall  afging op de stilistische analyse van artefacten als munten. Hij analyseerde echter 

ookk gemmen, waarvan zijn eerste geschrift, de Lettre sur une pierre antique {1762), getuigt.60 

Inn zijn Averttssement benadrukt Caylus voorts dat het beoordelen of het vaststellen 

vann de smaak van een bepaald volk in een bepaalde tijd vrij gemakkelijk is, in tegen-

stellingg tot het beschrijven van de ontwikkelingen daarbinnen.61 Hemsterhuis ervoer 

dee eerste stap juist als bijzonder moeilijk: 

599 Voor deze term zie Jenkins, 1992, p. 60. 
600 Een ander argument dat Hemsterhuis aanvoert om het verschil tussen de Egyptenaren en de Grieken 

aann te geven is hun concept van de godheid: 'Les Égyptiens portèrent dans les figures de leurs dieux 
cett esprit de symbole et de merveilleux, qui en fit  des monstres déraisonnables; tandis que les Grecs ... 
ayantt acquis des idees fortes de l'indépendance, d'une vertu mile et agissante, de 1'honneur, de 1'amour 
dee la patrie, passoient facilement par enthousiasme a la deification de leurs semblables, et n'admettoient 
parr conséquent d'autre difference entre les dieux et les hommes qu'un degré de perfection: par la ils 
devoientt naturellement, en représentant Apollon, Minerve ou Venus, tacher de representor les plus 
grandess beautés possibles...' Over Hemsterhuis*  gemmenverzameling, zie Zadoks, 1952 en 1970. 

611 De smaken van volkeren verschillen als primaire kleuren volgens Caylus, maar de ontwikkelingen bin-
nenn de smaak van een volk omschrijft hij als de nuances binnen één kleur. [Avertissement] 
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jugerr de 1'art même, & des siècles & des hommes qui Ie modifient, cela demande un beaucoup plus 

grandd nombre de vraies connoissances, que les sciences les plus profondes & les plus importantes. 

Hemsterhuiss verwachtte in dit opzicht dan ook het meeste van de Duitsers, zoals we 

eerderr zagen, en niet van Fransen zoals Caylus: 

less Allemands sont mieux faits, sans comparaison pour juger de 1'art en general que les autxes nations, 

&&  les Francois sans comparaison Ie moins. Lorsque je pense a cette illustre & digne Comte de Caylus 

quii  m'honoroit assez de son estime, j 'ai du repentir de ne lui avoir pas marqué ingénument les bévues 

palpabless & importantes qu'il a fait dans ses beaux ouvrages....62 

Welkee Duitsers Hemsterhuis hier op het oog heeft is echter niet duidelijk.63 Zoals we 
eerderr al hebben gezien verweet Hemsterhuis Caylus het gebrek aan gevoel voor de 
antiekee kunst en veroordeelde hij hem als een typische oudheidkundige. Gezien Caylus' 
intentiess is dit natuurlijk geen geringe kritiek. Want tegenover het tekstuele systeem 
hadd Caylus juist het visuele systeem gesteld, waar Hemsterhuis op voortbouwde. 
Hemsterhuis'' geschiedenis van de beeldhouwkunst vertoont op grond van de twee-
sporigee benadering van de geschiedenis dan ook veel overeenkomsten met die van 
Cayluss en Winckelmann: een universeel schoonheidsbegrip en een ontwikkeling in 
dee tijd die daarvan afgeleid is.64 Toch ontwikkelt hij een ander begrip van tijdloosheid, 
datt de superioriteit van de Griekse kunst in een ander daglicht stelt. 

Zij nn kritiek op Caylus lijk t zich dan ook met name te richten op de esthetische 
componentenn van diens systeem. Hemsterhuis erkent evenmin de tijd als een drijven-
dee kracht in de geschiedenis van de kunst. Toch speelt een andere tijd bij hem wel een 
kardinalee rol, namelijk 'tijdloosheid'. Het gaat hem om een beeldhouwkunst waarbij 
inn de toekomst elke mogelijke vorm van tijd wordt opgeheven. Dit betreft zowel de 
historischee tijd — een beeld mag niet de indruk wekken tot een bepaalde tijd te horen 
- ,, als de perceptuele tijd — het beeld moet door zijn vorm in zo kort mogelijke tijd zo 
veell  mogelijk denkbeelden opwekken. In dit concept speelt de derde dimensie een 
belangrijkee rol: in de continue ervaring van de vorm wordt de tijd opgeheven. De 
beschouwerr cirkelt als het ware rondom het beeld dat in één moment - dat paradoxaal 
genoegg langere tijd kan duren — zichzelf als ding laat ervaren. Er komt in Hemsterhuis' 
visievisie dus een aspect naar voren dat bij Caylus maar ook bij Winckelmann ontbreekt, 
namelijkk het ruimtelijke aspect waarin de tijd is opgeheven. Hemsterhuis' beeld van de 
geschiedeniss is dan ook min of meer dialectisch van aard. 

Tussenn de regels door wordt duidelijk dat Hemsterhuis het perihelium van zijn eigen 
tijd,, dat gekenmerkt wordt door een verdord gevoel, wil laten versmelten met het 
periheliumm van de Grieken. Dit blijkt vooral uit de Alexis. Een terugkeer van de Griekse 
cultuurr is voor Hemsterhuis onmogelijk geworden, zoals ook voor Winckelmann. 
Zoalss bekend beschreef deze zichzelf als een geliefde aan de kust, die 'ihren abfahren-
denn Liebhaber, ohne Hofrhung, ihn wiederzusehen, mit betranten Augen verfolgt und 

622 [22-04-84] [Bd.7] 

633 Wel verwijst hij in deze brief naar de in Rome werkzame, belangrijke verzamelaar Stosch die door de 

griffierr van de Raad van State, Fagel ondersteund werd. Net als Winckelmann had ook Hemsterhuis 

veell  contact met Scosch' neef en erfgenaam Stosch-Muzell. 

644 Meijers, p. 156. Vgl. Lepenies, 1984, p. 19-31. 
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selbstt in dem entfernten Segel das Bild des Geliebten zu sehen glaubt.'65 Winckelmann 
liett de Griekse kunst door zijn Geschichte terugkeren, wat tegelijkertijd een afscheid 
bleekk te zijn.66 Bij Hemsterhuis speelt een dergelijke weemoed of nostalgie veel min-
derr een rol, omdat hij juist het gevoel wil laten terugkeren. Niet zoals bij de Grieken 
maarr op een hoger niveau. De ontdekking van de morele contour bij Hemsterhuis is 
niett alleen de ontdekking van een verlies, maar vormt tegelijk de basis voor een nieu-
wee toekomst die nog veel rijker is dan het verleden. 

655 Geciteerd naar Zeitler, p. 30. 
666 Vgl. Potts, 1991, p. 9 e.v.: 'il proclame a la fois son existence et sa disparition au sein de la culture 

moderne.. ... [il ] considérait que 1'art de la Grèce antique était presque entièrement perdu a jamais.' 
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III. . 

Dee toekomst 

1.. Maat en gevoel 
Toenn de dochter van Boerhaave in 1758 ruim twintig jaar na diens dood bij Hemsterhuis 
kwamm met het verzoek om de nagedachtenis van haar vader te vereeuwigen, had zij 
niett kunnen vermoeden dat het resultaat een monument zou zijn dat als een van de 
eerstee in Nederland uitgevoerd was in de zogenoemde 'Gout Grec'.67 Het beeld, geti-
teldd SALUTIFERO BOERHA VIIGENIO SACRUM, werd beginjaren zestig door hem ont-
worpenn en uitgevoerd door de steenhouwer Anthony Wapperon.68 Het beeld werd 
inn de Pieterskerk te Leiden geplaatst en staat daar, vrij recent gerestaureerd, nog steeds. 
(afb.56) ) 

Opp een zwarte sokkel, die aan de zijkant voorzien is van een vrij gelijkend portret 
inn bas-reliëf van Boerhaave,69 staat een in wit marmer uitgevoerde Griekse grafurn met 
rondomm de buik een reeks van zes sterk naar voren springende koppen die door dra-
perieënn met elkaar verbonden zijn. Zij Üjkt sterk op de Griekse vaas in de Lettre sur la 

sculpture.sculpture. De koppen - een motief dat in de oudheid niet voorkwam - representeren 
mensenn in verschillende levensfasen maar zijn niet in chronologische volgorde geplaatst. 
Hett geheel is geen algemene allegorie van de leeftijden, of 'portret' van Boerhaave's 
leven,, want de koppen, zowel mannen als vrouwen, vertonen ieder voor zich heel 
verschillende,, individuele trekken en lijken niet veel op elkaar. Er is gesuggereerd dat 
hett patiënten van Boerhaave zijn.70 

Alss type kan het monument worden vergeleken met het monument voor Shakespeare 
vann Peter Scheemaker (1740) in de Westminster Abbey.71 Dit monument heeft ook 
koppen,, in dit geval rondom een (vierkante) sokkel waar Shakespeare in volle lengte 
tegenaann leunt. Waarschijnlijker is echter dat Hemsterhuis het motief van de vaas met 
dee koppen direct heeft ontleend aan de ontwerpen van James Gibbs in diens invloed-
rijkee A book of architecture containing designs of buildings and ornaments (1728)72. Hierin 
bevindenn zich verschillende vaasmodellen met naar voren springende portretjes die 

677 Vgl. Scholten, p. 95-96. Grimm stelt in 1763 in zijn Correspondance littéraire dat in Parijs de Griekse 

smaakk overheerst: 'tout est a Paris a la grecque' en spreekt ook over de 'gout grec'. Zie Eriksen, p. 264. 

688 Zie over de restauratie en de ontstaansgeschiedenis van het monument, Lunsingh Scheurleer, p. 108-

115.. In 1762 maakte Boerhaave's dochter Johanna Maria de Thoms-Boerhaave geld vrij voor de uit-

voeringg van het monument, p. 123. Dit is het enige complete monument naar Hemsterhuis' ontwerp 

datt nog bestaat. 

699 Vergelijk Boerhaave's portret door Aert de Gelder in het Rijksmuseum, Amsterdam. Het reliëf is geheel 

anderss van stijl dan het vaasontwerp en het is vrij onwaarschijnlijk dat Hemsterhuis hier een hand in 

heeftt gehad. 

700 Lunsingh Scheurleer, p. 114. 

711 Zie Whinney, plate 75. Het ontwerp was van William Kent. 

722 Deze Schotse architect is vooral bekend om zijn ontwerp van de kerk St. Martin-in-the-Fields (1720), 

datt de standaard werd voor Britse en Amerikaanse kerkbouw. Zijn A Book of Architecture (1728), dat ik 

hierr opvoer als bron voor Hemsterhuis, werd in de achttiende eeuw in Engeland en de koloniën het 
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vaakk met elkaar verbonden rijn door guirlandes, (afb.57) Het ontwerp als geheel lijk t 
nogg het meest op Gibbs ontwerp op plaat 140. (afl>.58) Hemsterhuis heeft de vaasvorm 
echterr zuiverder gemaakt en een grotere verscheidenheid en individualiteit in de kop-
penn aangebracht, die bij hem trouwens bijna loskomen van de vaas. 

Dee verscheidenheid van de koppen wordt door de visuele eenheid van de vaasvorm 
bijeengehouden.. Dit heeft behalve een formele ook een ruimere, inhoudelijke bete-
keniss omdat het verwantschap vertoont met het thema van eenheid en verscheiden-
heidd zoals dat in Hemsterhuis' interpretatie van de Dresdense schilderijenverzameling 
naarr voren kwam. Daar was de presentatie een 'demonstratie' van de verscheidenheid 
inn de schilderkunst. De kunststudent en de kenner moesten in dit 'protomuseum' de 
sleutel,, dat wil zeggen de verborgen eenheid, uit deze verscheidenheid afleiden. Het 
'protomuseum'' wordt door Michel Foucault verbonden met de 'protokliniek', waar-
meee hij de premoderne kliniek bedoelde, die door Boerhaave bedacht was. Aangezien 
Hemsterhuiss vermoedelijk patiënten op de buik van de grafurn heeft geplaatst, lijken 
beidee 'instellingen' hier samen te komen. Boerhaave was de eerste medisch hoogle-
raarr die de klinische methode hanteerde en aan bed lesgaf. Zowel in Edinburg, Londen, 
Oxford,, Cambridge als in Dublin werd deze Leidse werkwijze nagevolgd.73 De 'pro-
tokliniek'' stond nog niet open voor alle medische gevallen zoals de negentiende-eeuw-
see specialistische kliniek.74 Het doel van de kliniek was volgens Foucault om in een 
volledigee rondgang het panorama van de ziekten te tonen, waarbij de 'didactische tota-
liteitt van een ideale ervaring' centraal stond. De kliniek werd hierdoor een nosolo-
gischh meater waarvan de student de sleutel niet kende. Het was zijn taak om het getoon-
dee te ontcijferen. De kliniek was dus nog niet de plaats waar onderzoek gedaan werd, 
maarr was eerder een plek van demonstratie.75 Zowel de 'protokliniek' als het 'proto-
museum'' waren met andere woorden bedoeld voor het verwerven van (van te voren 
reedss neergelegde) kennis.76 Hemsterhuis plaatste in zijn monument van Boerhaave de 
menss in haar verscheidenheid op de contour van de vaas. De eenheid is echter niet 
verborgenn maar duidelijk zichtbaar. De menselijke verscheidenheid wordt door de 
(morele)) contour van de Griekse vaas tot eenheid of tot rust gebracht. 

Hemsterhuis'' ontwerp is niet alleen een monument ter ere van Boerhaave, maar 
hett is ook het symbool van een 'moderne' empirische wetenschap, die door de Griekse 
cultuurr geïnspireerd was.77 De vaas - die natuurlijk ook een grafurn voorstelt - staat 
voorr het gevoel en dient als basis van de moderne tijd, die door de geometrie wordt 
overheerstt en die meer dan de Griekse wordt gekenmerkt wordt door verscheiden-
heid.. Daarmee is het monument ook een voorafschaduwing van zijn later in de Sophyle 

meestt gebruikte naslagwerk voor patronen en motieven in de architectuur. (Encyclopaedia Britannica ) 
Ikk heb de tweede editie gebruikt uit 1739. 

733 Foucault, 1986, p. 83. 
744 Foucault, 1986, p. 84. 
755 Foucault, 1986, p. 85-90. 
766 De specialistische kliniek en het moderne kunstmuseum van de negentiende eeuw zijn van een geheel 

anderee orde. Voor wat betreft de ziektes wordt de kliniek de exclusieve plek van de medische erva-
ring;ring; voor wat betreft de kunst wordt het moderne museum de exclusieve plek van de kunst en haar 
geschiedenis. . 

777 Zie ook Sonderen, 1996. 
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geformuleerdee opvatting dat er maar twee filosofieën op de wereld de moeite waard 
zijn:: die van Socrates en die van Newton.78 De Newtoniaanse filosofie, die Boerhaave 
ookk aanhing, is echter geen filosofisch systeem, maar in feite niet meer dan een daar-
aann ondergeschikt onderdeel. Zij is alleen gericht op de mechanica, die een toepassing 
vormtt van de zuivere meetkunde op de natuurlijke wereld. De filosofie van Socrates 
daarentegenn omvat alles; en omdat hij aannemelijk heeft gemaakt dat de mens het even-
beeldd van God is, is alleen hij een werkelijke filosoof. Waar Newton bij Hemsterhuis 
duss de moderne wetenschap vertegenwoordigt, staat Socrates voor de complete wijs-
begeertee waar de moderne wetenschap een onderdeel van is. Tezamen leggen zij de 
fysischee en de morele wereld open. De filosofie van de natuur die Newton gemoder-
niseerdd had, zoals Petry het typeerde, wordt door Hemsterhuis opgenomen in een filo-
sofiee van de geest.79 De nieuwe medische wetenschap wordt met andere woorden 
gedragenn door de Socratische filosofie van het morele gevoel. Dat idee lijk t in het 
Boerhaave-monumentt te worden uitgedrukt. 

Herinnerenn we ons Hemsterhuis' typering van de moderne tijd als schilderachtig, 
dann zien we nogmaals dat de vaasvorm door zijn continue vorm de externe verschei-
denheidd tot eenheid brengt. De moderne wetenschap wordt gedragen door de een-
heidd scheppende sculpturale blik, die aparte voorwerpen bij elkaar in één ruimte brengt. 
Mett andere woorden, de schilderkunstige, moderne tijd wordt opgenomen in het alles-
omvattendee sculpturale denken. Het beeld is daarmee het model van de toekomstige 
cultuur,, waartoe zowel de wetenschappen als de kunst behoren. 

2.. De Gouden Tij d 
Hett belang van het morele gevoel loopt als een rode draad door Hemsterhuis' geschrif-
ten.. Zo bevatte de Lettre sur l'homme een pleidooi voor de revitalisatie van het zedelijk 
orgaan.. In de Simon wordt geschilderd hoe de hemelse Venus het gevoel middels de 
liefdee uitstortte op aarde, maar de mens heeft van deze kostbare schat alleen de kiem 
kunnenn bewaren, waaruit echter het gevoel weer kan opbloeien. (M II: 128) De gedach-
tee van de herwinning is ook al aanwezig in de Lettre sur la sculpture, zij het minder dui-
delijk.. Hier probeert Hemsterhuis het gevoel via een zuivering van de kunst terug te 
krijgen.. Hij benadrukt daarbij vooral de veelzijdige vorm en visuele rijkdom die de 
eenheidd van de contour bijeenhoudt. 

Hoewell  Hemsterhuis zich Grieks voelde en de Griekse cultuur adoreerde, kan een 
herstell  van het gevoel niet bereikt worden door een terugkeer tot de Grieken. Dit is 
alleenn mogelijk door de cultuur heen. De geschiedenis kan niet ongedaan gemaakt 
worden,, maar wel kan een toekomst bereikt worden die veel volmaakter is dan alles 
watt er eerder is geweest. In een brief uit 1780 schetst hij aan Diotima zijn gedachten 
mett betrekking tot deze toekomst, waarbij hij aanknoopt bij Hesiodos' beroemde 
mythee van de Gouden Tijd. Was hij er tot nu toe nog vanuit gegaan dat de hierin 
beschrevenn toestand 'n'étoit qu'une fiction des Poètes', nu meende hij dat deze geluk-

788 'Il n'y a que deux Philosophies au monde oü les vérités se tiennent, et que 1'esprit n'abitardit pas: c'est 

laa Socratique et la Neutonienne'. (M I: 172) 

799 Vgl. Petry, 1990, p. 23. 
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kigee staat geenszins denkbeeldig was, maar noodzakelijk bestaan moest hebben. In het 
beginn verschilde de mens nauwelijks van het dier. De mens bezat niet meer dan het 
minstee van de andere dieren op aarde. Het recht dat hij had op 

1'emploii  passager d'aliments, de scxe, de parties quelconques de cette terre derive de sa nature en qua-

lit éé d'Animal qui doit se nourrir, propager son espèce & vivre avec ses semblables. ce droit il 1'a de com-

munn avec tous les animaux & 1'animal qui est Ie plus fort en a Ie plus.80 

Maarr nu is het verschil met de dieren groot, want de wetenschappen en de kunsten 
vann de mens en 'sa delicatesse a sentir dans Ie moral' zijn oneindig. Hieruit volgt dat 
alleenn in de aard van de mens een beginsel van volmaakbaarheid ligt, dat vrijwel onein-
digg is. 

Dee ontwikkeling van dit beginsel is altijd vooruit gericht, maar ongelijkmatig. In 
hett begin leidde dit tot een bepaalde kennis van seizoenen en landbouw waarvan de 
uitwerkingen n 

étoientt précisément analogues & proportionnés a 1'état de rhomme en qualité d'habitant de ce monde 

&&  voila 1'igc d'or. 

Maarr zodra dit beginsel - 'qui va toujours' - de mens leerde de hemelen op te meten, 
dee zeeën over te steken, metalen uit de aarde te halen ter versiering van zichzelf, wapens 
meee te maken en geld te produceren als teken van zijn vermeende bezit, staten te vor-
men,, wetten voor te schrijven, oorlogen te voeren, en één mens de eigenaar te laten 
wordenn van miljoenen anderen, zodra hij dit alles geleerd had, hadden al deze uit-
werkingenn van de volmaakbaarheid 

n'ontt plus aucune analogie ni proportion quelconque avec 1'état primitif de rhomme en qualité d'Animal, 

ouu d'habitant de ce monde. 

Dee mens is dus meer dan alleen een bewoner van de aarde, want hij laat het primitie-
vee stadium van geluk en volmaaktheid achter zich. Het bestaan van de mens op aarde 
iss daarom slechts tijdelijk, want qua wezen behoort hij tot iets anders. 

Hett is volgens Hemsterhuis onmogelijk dat de mens ooit kan terugkeren naar de 
Goudenn Tijd van Hesiodos. In de tweede plaats is hij ervan overtuigd dat de mens, 
indienn hij inzicht had gehad in zijn ontwikkelingsgang rechtstreeks op zijn doel af had 
kunnenn gaan en dwaalwegen had kunne vermijden. In de derde plaats, ten slotte, keert 
dee mens op zijn schreden terug zodra hij zijn grenzen bereikt door het geringe aantal 
organenn dat hij als bewoner van de aarde heeft, en 

ill  corrigera les défauts absurdes de sa marche désordonnée & on verra de nouveau sur cette même Planète 

unn Age d'or infiniment supérieur a celui des Poètes. 

Wanneerr de mens zijn eigen beperkingen inziet, zal hij dus op zijn schreden kunnen 
terugkerenn en in staat zijn om een superieure Gouden Tijd op aarde te vestigen. Hij 
vraagtt dan ook aan Diotima: 

croiriezz Vous ma Diotime que cette marche retrograde de rhomme commence déja a se manifester a 

dess yeux attentifs?" 

Inn deze brief komt dus het idee van een herwinning van de natuurtoestand op een 
hogerr bewustzijnsniveau voor het eerst naar voren. Het is een vereniging van de geluk-

800 [23-11-80] [HSD] 

811 [23-11-80] [HSD] 
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kigee eenvoud van het tijdperk van het kind met de geestelijke en culturele verwor-
venhedenn van de ontwikkeling van de menselijke rede. Het is het beeld van de voor-
uitgangg van de mens naar een hogere harmonie die de mens op een primitiever niveau 
(Hesiodos)) al had ervaren, een toestand waarin zijn wensen en mogelijkheden precies 
opp elkaar afgestemd zijn.82 De toekomstige Gouden Tijd is echter van een veel hoger 
niveauu dan het tijdperk dat Hesiodos beschrijft.83 Hierbij zijn alle verlangens van de 
menss in verhouding gebracht tot zijn mogelijkheden. Hoe de toekomstige Gouden 
Tij dd eruit zal zien, zo schrijft hij in een andere brief, is pure speculatie omdat tot die 
tijdd de mens al door vele andere zijnswijzen dan dit leven is heengegaan.84 

Hemsterhuis'' gedachten over de Gouden Tijd komen voort uit zijn denkbeelden 
overr de liefde als grondverlangen van alle mensen en dingen.85 Alles is uiteengevallen 
enn streeft ernaar de oorspronkelijke eenheid weer terug te vinden. De mens wordt 
doorr zijn organen echter belemmerd in een volledige vereniging. Het is echter de 
natuurlijkee toestand van het heelal om één te zijn. De ziel is door haar zintuiglijke 
belemmeringenn nooit in staat om deze toestand te bereiken en daarom verlegt 
Hemsterhuiss het doel van het verlangen in een hoger leven na de dood.86 Pas dan begint 
hett leven van de mens werkelijk. Hemsterhuis gelooft met andere woorden in een 
totalee vereniging waarin de mens volledig opgaat. De dood is daarbij een passage in 
enn van het leven zelf geworden. In Canova's eerder genoemde grafmonument zien 
wee een dergelijke rite de passage verbeeld. Het is een terugkeer naar de oorsprong, 
waarinn zoals Hofmann opmerkte de 'Bildlosigkeit' heerst. We zullen dan ook zien dat 
schoonheidd en daarmee de kunst in de toekomstige Gouden Tijd zullen verdwijnen. 

Inn de Alexis werkt Hemsterhuis zijn ideeën over de Gouden Tijd verder uit op grond 
vann de gedachten die hij in de hiervoor geciteerde brief over Hesiodos had beschre-
ven,, waarbij de ideale natuurtoestand tot een primitieve Gouden Tijd wordt.87 In deze 
dialoog,, waarin Hemsterhuis uitgaat van een hoger, dichterlijk denkvermogen dat in 
dee Lettre sur la sculpture met de ideeën over de schets al was aangekondigd, geeft hij een 
uitgebreidee beschrijving van Hesiodos' schildering. Hij probeert nu echter ook met 
natuurwetenschappelijkee argumenten het werkelijke bestaan van diens Gouden Tijd 
tee bewijzen. Hierbij is Diodes zijn spreekbuis. 

822 Mahl, p. 273-274 

833 In deze gedachtegang herkennen we ook zijn opmerkingen over het gevoel in deel II , waar Hemsterhuis 

zichh weer als kind wilde voelen en vervolgens stelde dat volwassenen op een veel rijkere manier kon-

denn voelen. Een terugkeer dus op een hoger ontwikkeld niveau. 

844 Vgl. [30-11-80] [HSD] waaruit blijkt dat Diotima enthousiast was over zijn ideeën, maar waar hij ook 

zijnn reserves beschreef: 'sachez Ma Diotime que je ne vois ce Phénomène que tres fort dans la lointain, 

maiss j'entreprendrois bien de Vous dépeindre comment je Ie vois. d'ailleurs c'est une chose a peu prés 

dee pure speculation car il est certain que les neveux de nos neveux auront déja passé par plusieurs aut-

ress facons d'etre que cette vie, avant que mon age d'or se manifeste sur ce globe.' 

855 Vgl. Matassi, p. 150. 

866 Daarom is het wezenlijke deel van het zintuig ook geen materie. 

877 Vgl. Mahl, p. 274. Hij wijst er tevens op dat Hemsterhuis Rousseau's ideale natuurtoestand hiermee 

evenzeerr tot een primitieve Gouden Tijd reduceerde. 
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Dezee reageert op een gegeven moment op een uitlating van Alexis, die zegt niet 
vann dichtkunst te houden omdat zij niet de waarheid vertelt maar enkel fabels. Dit 
geldtt bijvoorbeeld ook voor Hesiodos' mythe van de Gouden Tijd. Alexis kan zich 
namelijkk niet voorstellen dat uit die paradijselijke toestand de huidige, verworden mens 
iss voortgekomen. Diodes is het hier niet met eens en stelt in de eerste plaats dat de 
menselijkee natuur niet verworden is, en ten tweede dat de Gouden Tijd geen leugen 
is.. (M II : 146) De hele dialoog is er vervolgens op gericht om dit aan te tonen. 

Diodess probeert Alexis te overtuigen door hem in eerste instantie zich een oor-
spronkelijkee toestand van mensen en dieren te laten voorstellen, waarna hij hem daar 
laatt rondlopen en rondkijken: 

Voyonss si vous Ie pouvez. - Vous voyez ce globe peuplé d'animaux... 

Opp deze fictieve wandeling in het verleden stelt Diodes hem allerlei vragen over de 
relatiee tussen de dieren en de mens. Zij komen er uiteindelijk op uit dat deze relatie 
err een van gelijkwaardigheid was. Daarna laat Diodes Alexis weer terugkeren uit deze 
primitievee staat en zijn ogen richten op de aarde zoals deze nu is. Wat de dieren betreft 
iss er weinig veranderd, maar de mens heeft oneindig veel aan macht en inzicht gewon-
nen.. Dit betekent dat de mens vervolmaakbaar moet zijn. Hier, anders dan in zijn brief, 
erkentt Hemsterhuis echter tevens een hele zwakke vorm van volmaakbaarheid bij het 
dier, , 

carr 1'état de 1'animal au moment qu'il satisfoit a ses désirs, est meilleur que celui du precedent oü il dési-

roitt encore. 

Zowell  de mens als het dier voelen vanaf de geboorte instinctmatig de behoefte aan 
voedsel.. Beide nemen zowel deze behoefte waar als de objecten die deze kunnen bevre-
digen.. Deze gewaarwordingen zijn weliswaar gescheiden maar gelijktijdig aanwezig. 
Beidee denkbeelden vervloeien in de gewaarwording van het verlangen. Het morele 
gevoell  manifesteert zich dan nog niet en het verstand kan zich alleen nog maar met 
dezee twee gewaarwordingen bezighouden. De wil van de mens heeft op dat moment 
geenn keuze en uit zich in een eenvoudige en pure wilsuiting die haar in de richting 
vann het genot drijft. De mens en het dier zijn op dat moment niet vrij . 

Zodraa de mens meer kennis verkrijgt en er verschillende denkbeelden en gewaar-
wordingenn naast die van het eerste idee van verlangen in de verbeelding ontstaan, kun-
nenn alle andere vermogens zich ontwikkelen en voelt hij zich vrij . Alexis voert ech-
terr aan dat juist te midden van het groeiende aantal ideeën de mens door een over-
heersendd denkbeeld belaagd kan worden met eenzelfde sterke werking als het instinct. 
Diodess antwoordt dat er inderdaad weinig vrije mensen zijn en dat alleen de wijze tot 
vrijheidd in staat is. In het instinct is het denkbeeld absoluut overheersend omdat het 
uniekk is. In het fanatisme is het dat ook en hij geeft als voorbeeld de Pythia die het 
denkbeeldd van de godheid volledig beheerst. Hetzelfde gebeurt in de razernij en in de 
gekte.. Ook bij het vooroordeel is deze kracht verschrikkelijk: 

C'estt une idéé forte, vive, isolée et éloignée des idees communes, qui se met dans la tête de 1'enfant ou 

d'unn homme peu éclairé. (M II: 156) 

Maarr ook filosofen hebben hier overigens last van. Na een analyse van de aard van het 
overheersendee denkbeeld, concludeert Diodes dat er niettemin in elk mens een ver-
hevenn beginsel is dat boven al zijn vermogens uitsteekt en hen alle overziet, meet, 
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beoordeelt,, corrigeert, samenstelt, wegneemt of extra activiteit of harmonie geeft naar 

gelangg hun waarde, een principe dat als enige de persoonlijkheid van de mens bepaalt.88 

Dee mate van onafhankelijkheid en de energie van dit beginsel bepaalt de mate van 

wijsheid. . 

Hiernaa keert het gesprek weer terug naar het instinct, dat zich vooral op fysieke 

dingenn richt. Zodra de mens en het dier meer ideeën ontwikkelen (na de reuk ont-

wikkeltt zich ook de tast en het gezicht et cetera), ontdekken zowel het dier als de mens 

datt de aarde niet op een plek alles aanbiedt wat hun verlangen kan bevredigen. Dit 

leidtt ertoe dat zij zich moeten verplaatsen om hun behoeftes te bevredigen. Zodra dit 

laatstee het geval is 

ilss jouissent autant et aussi souvent qu'ils peuvent jouir: par conséquent ils sont heureux; et pour 1'ani-

mal,, c'est la son age d'or parfait. 

Dann breekt de animale Gouden Tijd dus aan. De mens kan bovendien genieten van 
eenn wezen dat hem gelijk is en daardoor is zijn hoeveelheid geluk evenredig met het 
aantall  mensen, terwijl het dier alleen zichzelf gelukkig kan maken. 

Alexiss is hierdoor niet overtuigd, want dit is alleen maar een beschrijving van een 
pastoralee toestand, die het verhaal van Hesiodos en de waarheid van de dichters nau-
welijkss zou kunnen bewijzen. Diodes wijst dan op de Pythagoreërs die hun wijsheid 
doorr hun elitaire houding nauwelijks met anderen deelden. Een zekere Hypsikles, een 
priesterr uit Byblos, leerde Pythagoras dat de aarde in eenjaar om de zon draaide, dat 
dee aarde om haar eigen as wentelde, en wat de loop van de sterren was. Toen Hypsikles 
echterr aan Pythagoras over de maan begon te vertellen, liet deze zich snerend uit over 
dee ijdele Arcadiërs die zich het oudste volk op aarde waanden omdat zij al vóór de 
komstt van de maan bestonden.m De wijze priester verweet Pythagoras echter kort-
zichtigheidd en gaf de Arcadiërs gelijk. De Grieken waren door hun vele fabels - 'aus-
sii  absurdes que riantes' - de blik op de eenvoudige waarheid kwijtgeraakt. (M II : 168-
69)) De Grieken waren misleid door de zinsbegoocheling van hun rijke fantasie, zodat 
zijj  niet konden begrijpen dat de aarde al vele eeuwen voor de komst van de maan 
bewoondd werd. Toen stond de aardas 

perpendiculairee sur Ie plan de son orbite; ainsi, ses deux pöles étoient également éloignés du soleil. 

Dagg en nacht waren toen overal op aarde even lang, er waren geen seizoenen, maar 
slechtss klimaten. Elk gebied op aarde had altijd dezelfde temperatuur. In deze door 
Hypsikless uitvoerig beschreven tijd,90 geloofde ieder mens het meest gelukkig te zijn, 
zodatt elke ambitie of bezitsdrang ontbrak. Handel was absurd 'car il n'y avoit rien sur 
laa terre qui, en changeant de place, n'eüt paru inutile ou sans valeur.' All e mensen 

888 Vgl. [21-04-86] [Bd.9] 'Ma Chere Diotime quel est Ie principe d'ou partent ces efforts? principe qui 

voit,, evalue, pese, juge & modifie meme plus ou moins toutes nos facultés? je scai bien que j 'ai defini 

quelquee part ce principe par personnatité de l'homme, mot vague auquel est attache une idéé vague mais 

superbee que je Vous supplie de me rendre un peu plus clair & plus arondie dans des moments que Vous 

Vouss sentez en train de philosopher.' 

899 Hemsterhuis baseert zich hierbij op de overlevering van een zekere Archytas, een Pythagoreïsche filo-

soof.. (M II : 165-166) 

900 Hemsterhuis geeft in voetnoten verschillende literatuurverwijzingen, om de objectiviteit van Hypsikles' 

verhaall  te onderstrepen. 
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lekenn op elkaar en elk mens herkende zichzelf in zijn soortgenoten; en aangezien de 
menss zichzelf het meest gelukkig achtte van allen wilde hij iedereen even gelukkig 
maken.. Ook was de taal absoluut volmaakt: 

n'ayantt d'autres mots ni de signes, que ceux que les fortes affections internes obligèrent les organes a 

manifesterr par la parole et Ie geste. 

Elkk teken dat de mens gebruikte paste volmaakt bij het betekende object. Elke beeld-
spraakk was overbodig. Die taal was zo volmaakt dat men zei, 

quee dans ces temps un seul soupir, un mot, un geste, qui maintenant n'est qu'un signe imparfait, vague 

ouu equivoque de nos intimes sensations, étoit 1'empreinte vive, pure et partaitement complete et arron-

diee de 1'état de 1'ame nageante dans une mer de volupté, dont chaque onde quelque faible ou delicate 

qu'ellee put ètre, faisoit sentir sa bénigne impulsion. 

Dee overeenstemming tussen het gevoel en het woord was met andere woorden vol-
komen,, zodat liegen onmogelijk was.91 Deze gedachten kwamen we al eerder bij 
Hemsterhuiss tegen. De dood boezemde de mens die geen slechtheid kende geen angst 
inn en hij verliet 

lala vie comme il quitta la veille, ou plutót Ie sommeil, et jeta son corps comme un fruit qui se forme, 

jettee la fleur qui 1'annonca. Voila 1'état heureux de 1'homme avant 1'apparition de la lune. 

Aann Arcadië, zo meent Hemsterhuis, moet dus werkelijkheid worden toegekend. Maar 
waaromm is deze staat nu voorbij? 

Ditt komt door de maan die de aarde uit haar rechtstandige positie verdreef en een 
zondvloedd veroorzaakte. De maan die uiteindelijk een vaste baan om de aarde kreeg, 
beschouwdenn de mensen die de rampen overleefd hadden als een kwade God, en werd 
daardoorr de eerste bron van dat 'folie idéé d'un bon et d'un mauvais principe.' Het 
gevolgg voor de taal was: 

Less cris des hommes et des animaux furent un nouveau langage qu'on avoit Ie malheur de comprendre 

parr les fortes sensations réciproques. 

Dee dood werd nu als iets verschrikkelijks ervaren. 

Toenn de wereld weer tot rust kwam, was de natuur nog vol tegenstrijdigheden. De 
menss leefde daar in een schemergebied van goed en kwaad, en 

Stupidee et étourdi, ayant perdu les signes du vrai, il n'embrassa que Ie merveilleux, ombre vaine de sa 

grandeurr passée... (vgl. de Egyptenaren). 

Uiteindelijkk werd weer meer reflectie mogelijk, en verwierf de mens meer zelfinzicht. 
Aangezienn het schone minder in de aard van het object bestaat dan in de wijze van 
waarnemenn van de mens, slaagde de wijze er na verloop van tijd in om in veel min-
derr harmonische en meer ongelijksoortige objecten een schoonheid te zien, die wel-
iswaarr vager en minder zeker was dan vroeger, maar in deze omstandigheden de enig 
mogelijke.. Hierna zag de wijze schoonheid en verhevenheid zelfs in dingen die in de 
ogenn van zijn voorvaderen afschuwelijk waren. Hieruit leidde hij af dat de grote natuur-
rampp en de voorafgaande mooie tijden, vreemd waren aan zijn wezen en tegelijker-
tij dd het object van zijn beschouwingen vormden. (M II : 178) 

911 Vgl. Gockel, p. 239. Gockel koppelt deze transparante taal aan Jacob Böhme. Het verlies van de 

Goudenn Tij d is voor Gockel een bewijs dat Hemsterhuis een voorloper van de Romantiek was. 
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Ditt verhaal moet volgens Diocles een kern van waarheid bevatten, want dood, 
ondeugdd en pijn zijn tegenstrijdig met onze natuur. We voelen dat we gelukkiger kun-
nenn zijn dan nu. Mogelijkerwijs is de oorzaak dat we na de komst van de maan bepaal-
dee zintuigen verloren hebben, die niet langer in staat zijn tot waarnemingen die inter-
mediairee ideeën voortbrachten en onze kennis tot een geheel maakten. Diocles 
beschouwtt de dichtkunst nu als belangrijker dan de geschiedenis en de filosofie omdat 
zijj  deze vooronderstelt. Met recht noemt men haar de taal van de goden. In deze taal 
sprekenn de goden tot elk genie en daarom is zonder haar weinig vooruitgang moge-
lij kk in onze wetenschappen. (M II : 183) Deze gedachte leidt tot de al eerder aange-
haaldee belangrijke stelling: 

Jee concois pour la première fcis ce que c'est la poësie. Je sens que Ie raisonnement Ie plus profond, la 

marchee la plus sage et la plus réfléchie de 1'intellect, nous fourniroit tres peu de vérités nouvelles, si elle 

n'étoitt soutenue, dirigée, ou poussée par eet enthousiasme qui rapproche les idees. Je sens que cette 

approximationn qui oflre a 1'inteuect les occasions d'employer cette intuition rapide qu'on appelle le tact. 

(MM II : 188-189) 

Aangezienn wij niet weten waaruit dit enthousiasme voortkomt, moeten wij aannemen 
datt de mens hier niet is wat hij als compleet wezen zou moeten zijn. De dichtkunst is 
mett andere woorden niet alleen een kenvermogen dat ons inzicht in het verleden maar 
ookk in de toekomst geeft. 

Dee dichtkunst en de geschiedenis leren ons de Gouden Tijd kennen, maar welke 
roll  speelt de wijsbegeerte, die ook veel aan de dichtkunst te danken heeft? Alexis: 

maisjee vous prie, en attendant, de m'apprendre ... si 1'age d'or, qui a fait proprement le sujet de notre 

discours,, est un objet susceptible de la contemplation de votre philosophie, ou si c'est uniquement a 

l'histoiree et a la poësie que nous en devons la connoissance? (M II : 189) 

Volgenss Diocles is alles object van de filosofie, en hij herformuleert Alexis' vraag als 

volgt: : 

si,, sans égard aux traditions ou a des inspirations divines, et en ne prenant pour base que la nature de 

Thomme,, telle que nous la connoissons, on pourra trouver les preuves de quelque age d'or, ou bien 

d'unee existence plus riche et plus élevée, que celle dont nous jouissons? N'est-ce pas la ce que vous 

demandez?? (M II : 189-190) 

Hett antwoord is bevestigend, want de Gouden Tijd is een beeldspraak:92 

L'agee d'or, Alexis, est un terme figure sous lequel vous entendez avec moi, je compte, 1'état d'un être 

quelconquee qui jouit de tout le bonheur dont sa nature et sa facon d'etre actuelle sont susceptibles? (M 

II :: 190) 

922 Deze opmerking moet in het licht gezien worden van zijn eerdere opmerkingen over de oorspronke-

lijk ee transparantie van de taal die elke 'elocution figurée' uitsloot. (M II : 174) Het gebruik van het 

begripp Gouden Tijd impliceert dus een breuk met dat transparante verleden. Vgl. ook zijn opmerking 

overr de Torgane moral' die hij in de Lettre sur l'homme nog als werkelijk orgaan of organon opvatte, 

nett als de overige zintuigen, maar later in een brief als een te figuurlijke uitdrukking opvatte. [21-10-

79][HSD]:: 'Si 1'organe moral est admis comme qualité distincte, de meme que la vue & 1'ouïe sont des 

qualitéss distinctes, cela suffit. carj'ignore sa figure, comme j' ignore la figure de la vue & de 1'ouïe. ... 

sii  on veut appelier la vue, le sens moral, 1'ouïe, le tact, 1'imagination, 1'intellect des qualités au lieu 

d'organe,, j e le veux bien & j 'avoue que le mot organe applicquée a toutes ces qualités est un peu trop 

danss le style figure & proprement ce mot ne convient a aucune de ces qualités ou facultés, mais il appar-

tientt aux bouts de ces facultés en tant que nous connoissons quelque chose de ces bouts.' 
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Omm deze vraag te beantwoorden is een onderzoek naar de aard van de verlangens 
noodzakelijk.. In tegenstelling tot bij het dier zijn de menselijke strevingen onbegrensd 
enn oneindig. Uit vergelijking met een aantal dieren (vogels, vissen) blijkt immers dat 
dee verlangens van de mens verder reiken dan alleen de fysieke bevrediging. Daarom 
kann de mens zich slechts kort tevreden stellen met zijn gelukkige 'dierlijke' bestaan: 

sonn principe indéterminé et sans bomes, Ie porta bientöt a mépriser ce bonheur. Il passa outre, et com-

mee des désirs vagues et indéterminés, manquant d'objets analogues qui pussent les satisfaire, lui cau-

soientt des souflrances, il chercha ces objets, quoiqu'inutilement, dans Ie monde fini et determine qu'il 

trouvaa sous sa main. (M II: 192-193) 

Dee mens is van nature onverzadigbaar, want zodra hij de beperkingen van de eindige 
objectenn leerde kennen, dreef de ijdele en krankzinnige hoop hem voort om de onein-
digheidd in de hoeveelheid van de eindige objecten te vinden. Zolang als de groei van 
zijnn kennis zich beperkte tot de mechanica en de landbouw, bleef de mens nog dier, 
maarr zodra hij sterrenkundige, zeevaarder of mijnbouwer werd, veranderde dat. Het 
harmonischee wezen dat door zijn val verscheurd raakte tussen twee uitersten, maar aan 
beidee wilde vasthouden, moest als vanzelf het slachtoffer worden van allerlei dwaas-
heden,, verschrikkingen en absurditeiten. Door deze beproevingen te doorstaan kon 
dee mens zijn karakter tonen en zijn edele wezen. Tevens bleek dat zijn ontaarding 
slechtss uiterhjke schijn was. 

Inn de Gouden Tijd van Hesiodos en Hypsikles was de mens volmaakt. Dit betekent 
datt de dood deel uitmaakte van het leven. De mens was immers een eeuwig wezen 
datt zich in de tijd ontwikkelde. Deze beweging werd vanaf zijn geboorte tot in de 
eeuwigheidd eenparig versneld. De dood was daarom slechts één van de ontwikke-
lingsmomentenn in zijn wezen. Na de grote catastrofe veranderde de dood voor hem 
vann karakter. Zij werd zo vreemd en onaangenaam dat zij volstrekt buiten de ont-
wikkelingsgangg van het leven kwam te staan. De dood leek het bestaan van de mens 
inn tweeën te snijden: het tegenwoordige leven tegenover een vage en op zijn best 
mogelijkee eeuwigheid. Daarna bereikte de mens de Zilveren Tijd, of ook de Gouden 
animalee Tijd. Pas na dit stadium werd de mens op aarde ongelukkig. De wijsgeer ech-
terr leerde hem opnieuw dat het aardse en het hemelse, het verleden en de toekomst 
beidee aan elkaar verwant zijn. 

Dee Gouden Tijd van de dichters en de Gouden Tijd van de verlichte filosofie zijn 
duss geheel verschillend van aard. Maar een derde Tijd die weer heel anders is dan de 
anderee twee ligt nog in het verschiet. Die tijd zal aanbreken zodra de wetenschappen 
zichh zo ver ontplooid hebben als de huidige zintuigen het toelaten, zodra de mens de 
grenzenn van zijn verstand weerspiegeld vindt in de voor hem kenbare delen van het 
universumm en zodra hij de dwaze wanverhouding bemerkt tussen zijn verlangens en 
dee dingen op aarde waar hij genoegen aan ondeent. Op dat moment keert hij op zijn 
schredenn terug en vindt hij het juiste evenwicht tussen zijn verlangens en de objecten 
vann zijn handelen. Hij zal de wijsheid die hem op aarde ten deel zal vallen paren aan 
dee gelukkige eenvoud van de eerste toestand. (M II : 194-195) Over de Gouden Tijd 
naa dit leven zegt Diocles: 
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sess jouissances y seront plus intimes, plus cohérentes; et toutes ses connoissances s'y confondront, com-

mee les couleurs de 1'Iris se confondent au foyer d'un crista!, et ne ferment qu'une lumière pure, parfait 

imagee de 1'astre brillant qui les porta dans son sein. (M II : 195) 

Ditt is alles wat de filosofie ons kan leren over de verschillende tijdperken van de mens. 

Omm nog meer te weten moeten we de hulp van de goden inroepen: 

ill  faut qu'un souffle divin rapproche tellement nos idees, que nous sentons tous leurs rapports. (M II : 

196) ) 

Inn deze opmerking duikt Hemsterhuis' definitie van het schone op. Er is een god nodig 

omm de denkbeelden zo bij elkaar te brengen dat alle betrekkingen gevoeld kunnen wor-

den.. Hierdoor wordt de toekomst voor ons kenbaar. Net als in het ideale beeld-

houwwerkk vallen heden, verleden en toekomst dan samen. De ervaring van de con-

tinuee heelheid wordt daarin voorgesteld.93 

* * 
Inn de Alexis ontvouwt Hemsterhuis dus zijn visie op het idee van de Gouden Tijd. Zij 
iss tegelijk een historische realiteit, een fictie en een noodzakelijkheid. Specifiek voor 
Hemsterhuiss is dat hij de volmaakte Gouden Tijd in de toekomst en niet in het ver-
ledenn situeert. De mythe of liever de utopie van de Gouden Tijd raakt bij hem los van 
zijnn visie op de concrete geschiedenis. Ook de Grieken, die zoals hij Hypsikles liet 
zeggen,, last hadden van een te grote verbeelding, zijn niet langer een na te streven 
norm.. De geschiedenis wordt filosofisch irrelevant. Het enige dat overblijft is de oor-
spronkelijkee Gouden Tijd. Het doel is daarbij dat alle verlangens en strevingen van de 
menss in harmonie gebracht worden met de menselijke mogelijkheden. Het onderzoek 
vann de disharmonie die er in de loop der tijden is ontstaan stelt de mens in staat zijn 
werkelijkee bestemming te bepalen en op zijn schreden terug te keren. De vooruitgang 
vann de menselijke geest is met andere woorden een terugkeer naar een oorspronkelij-
ke,, verloren harmonie op een hoger bewustzijnsniveau. Het is een terugkeer naar 
voren. . 

Inn dit verband is de passage waarin Hemsterhuis beschrijft hoe de mens het gevoel 
voorr schoonheid behouden blijkt te hebben na de fysische catastrofe illustratief. Na de 
komstt van de maan zou de mens eerst volledig verdwaasd zijn geweest. Elk gevoel 
voorr de waarheid was verdwenen: slechts voor het wonderbaarlijke stelde hij zich nog 
open,, maar na verloop van tijd werd hij weer ontvankelijk voor reflectie en verkreeg 
hijj  weer inzicht in zichzelf. Pas toen de wijze zich bij het verhes neerlegde kwam het 
gevoell  voor schoonheid tevoorschijn: 

ett comme Ie beau est moins dans la nature de 1'objet, que dans la facon d'appercevoir de 1'homme, 

quoiqu'accoutuméé jadis, au moyen de sensations plus riches et plus distinctes, a trouver Ie beau avec 

facilitéé dans des objets plus harmonieux, il parvint avec Ie temps a voir dans des objets plus discordants 

ett plus hétérogenes, un beau pius vague et moins sur qu'autrefois, mais Ie seul possible dans la catego-

rierie présente.'M 

933 Vgl. Gockel, p. 242, die stelt dat de veremgingskracht van de dichtkunst de gescheiden kenvermogens 

(geschiedenis,, filosofie) verenigt. 'Der erkenntnistheoretische Vorrang der Hemsterhuisschen Philosophic 

hatt sie dem Idealismus der deutschen Romantik empfohlen. Die poetologischen Konsequenzen haben 

dass romantische BewuBtsein entscheidend beeinflutk.' 

944 (M II : 178). 
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Dezee passage is niet erg helder, maar bedoeld is waarschijnlijk het volgende. Reflectie 
iss een voorwaarde voor het ervaren van schoonheid. Het oproepen van schoonheid is 
immerss een vermogen van de menselijke perceptie en pas in tweede instantie van de 
objecten.. De eerste mens ervoer schoonheid moeiteloos omdat de dingen zelf een har-
monieuzee eenheid in verscheidenheid hadden. De komst van de maan deed de natuur-
lijk ee schoonheid verdwijnen, zodat veel minder voorwerpen het gevoel van schoon-
heidd dat de mens behouden had, wisten op te wekken. 

Di tt betekent dat schoonheid pas een reflexieve zaak wordt na de zondeval, want de 
oorspronkelijkee mens was zich niet bewust van het feit dat de harmonie in de natuur 
doorr zijn waarneming ontstond. Hemsterhuis beweert dit niet letterlijk, maar zijn 
gedachtenn zijn op deze vooronderstelling gebaseerd. Dit betekent dat het verlangen 
naarr schoonheid ontstaat uit een besef van een verloren harmonie dat het streven naar 
dezee harmonie opwekt. Hemsterhuis hecht daarom zoveel waarde aan het streven naar 
eenn volmaakte vorm, die de volmaakte eenheid in verscheidenheid representeert. Zij 
brengtt de cultuur weer op het juiste pad omdat daarin gevoel (contour) en rede (meet-
baarheidd van de totale contour) samengaan. Dit idee is niet zonder invloed gebleken. 

Zoo meent Hofmann dat Hemsterhuis' idee van de Gouden Tijd herkenbaar is in 
verschillendee negentiende-eeuwse classicistische schilderijen, zoals in Schinkels Die 

BlüteBlüte Griechenlands (1828-) en in Ingres' L'Age d'or (1862). De toekomstige Gouden 
Tij dd van Hemsterhuis 

wirdd eintreten, sobald der Mensch "sein heilsames und richtiges Gleichgewicht zwischen seinen Begierden 

undd den in seiner gegenwartigen Wirkungssphare liegenden Gegenstanden" gefunden haben wird. 

Mett dit laatste citaat uit Jacobi's vertaling van de Alexis in de hand concludeert Hofmann: 
Dass ist, Wort fur Wort, das formale Programm, dem der Klassizismus des 19. Jahrhunderts nachstrebt: 

einee aufgeklarte, maBvoll vernünftige Schönheit, nicht unbestimmter, zwangloser Gestaltungstrieb, son-

dernn statische, überschaubare Formen, nichts ausschweifendes, sondern klare Begrenzungen, gesattig-

te,, nicht sehnsüchtige Ausdrucksbewegungen - Gleichgewicht von Wollen und Können. Das irdische 

Paradiess des Klassizisten ist Kultur - und Formvision.95 

Hemsterhuis'' droombeeld is dus de utopie van het statische en tijdloze. 

Inn feite is het niet verwonderlijk dat Hemsterhuis ook de Grieken bekritiseerde, 
omdatt hun nadruk op het gevoel wijst op een eenzijdigheid van hun cultuur. De 
modernee tijd ziet hij dankzij de natuurwetenschappelijke verworvenheden niet louter 
negatief.. Zijn ideaal is in feite de synthese van beide perihelia, waarbij elke eenzijdig-
heidd gecompenseerd wordt. Het gevoel van de Grieken moet samengaan met het ver-

standstand van de moderne tijd. Zijn ideaal formuleerde hij in een brief zelf zo: 

Ill  faut qu'un jour je Vous entretienne sur Ie mélange des Sciences exactes & la haute Littérature Grecque, 

cee mélange me paroit tres possible & c'est Ie non plus ultra de 1'esprit humain.% 

955 Hofmann, 1991, p. 231-232. (p. 232) 

966 [21-10-79] [HSD]; vgl. ook [27-03-86] [Bd.9] waarin hij onder meer ingaat op de vraag van Diotima 

waaromm het eenvoudige schone meer bij de Grieken voorkomt dan bij de modernen: 'C'est qu'ils 

etoientt moins scavans que nous & que leur sciences etoient plus homogenes. Nos Mathematiques ont 

miss du brouülamini dans les notres mais si nous pourrions passer quelques siecles a digérer sans appren-

dre:: a arondir nos idees sans en acquerir de nouvelles nous serions aussi simples qu'eux & plus riches.' 
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Dee moderne tijd kan de verlangde synthese tussen gevoel en verstand verwerkelijken, 

waarbijj  hij vooral grote verwachtingen heeft van Duitsland, zoals hij ook in zijn 'kunst-

brieff  aan Ploos opmerkte: 

Inn het algemeen kan ik zeggen, dat, terwijl alle de andere naties van Europa bereids hare eeuwen heb-

benn uitgeleefd, Duitsland de hare begint, en wel met een luister die veel belooft... 

Enn in een andere brief: 
Enfinn je prononce du fond de mon trépied qu'il est possible que de nos jours encore nous voyons la 

lueurr de 1'Aurore d'un bonheur stable sur cette terre autant que Ie physique Ie paroit & ou les P [Princes] 

serontt forces a ètre des animaux utiles & peut-être des hommes, cette Aurore je 1'attend de 1'Allemagne.*7 

Augustt Schlegel zag op zijn beurt Hemsterhuis als profeet van het Duitse Idealisme: 
Auchh Hemsterhuys (zwar ein Hollander, der Französisch geschrieben, aber wohl nur von Deutschen 

rechtt geschatzt worden ist) der so vertraut mit der Cultur der Encyklopadisten, dennoch die Rechte 

derr Spekulation, der Sittlichkeit, der Kunst und der Religion gegen sie in Schutz zu nehmen wagte, 

undd sich an die Formen des Altherthums anschlosz, musz als ein Vorbote der wieder erwachenden 

Philosophie,, gleichsam ein Prophet des transcendentalen Idealismus betrachtet werden.98 

Hemsterhuiss achtte het vrijwel ondenkbaar dat na het perihelium van de natuurwe-
tenschappenn een tijd zou komen waarin het gevoel weer alleen zou heersen. Mogelijk 
waswas dus slechts een combinatie van beide: een rationeel gevoel. Dit ideaal kwam ook 
inn zijn beschrijving van de vliegende ballon tot uitdrukking. De antieke kunst gaat hier 
samenn met de moderne techniek. 

Inn het ideale beeldhouwwerk dat hij in de Lettre sur la sculpture beschreef zijn ver-
standd en gevoel met elkaar versmolten. De overtreffing van de natuur wordt hier aan-
gewendd om de toekomstige cultuur te creëren. Hemsterhuis' begrip van de overtreffing 
verwijstt naar de volmaakbaarheid die in de mens zelf gelegen is. De ideale sculptuur 
iss daarbij het visionaire model van een hogere synthese van verstand en gevoel. Wanneer 
dee menselijke cultuur deze staat concreet bereikt heeft, zo kunnen we hieruit conclu-
deren,, is er geen behoefte meer aan kunst." Zij heeft dan haar werk gedaan. Sterker 
nog,, kunst en schoonheid zijn dan niet meer herkenbaar maar zijn volledig opgegaan 
inn de totale harmonie. 

3.. Nieuwe bezieling 
Hett is overbekend dat Hemsterhuis met de Alexis grote invloed heeft gehad op Duitse 
denkerss en dichters als Novalis,10° August en Friedrich Schlegel, Schiller en Hölderlin.101 

977 [31-01-85] [Bd.8] 

988 Geciteerd naar Brummel, p. 327. Vgl. Gockel, p. 243. 

999 Vgl. Lettre sur l'homme, M I: 163-164. 

1000 Novalis vond in Hemsterhuis bijvoorbeeld de filosoof die de oneindige idee van de liefde centraal stel-

de,, een idee dat voor hem aan actualiteit won toen zijn verloofde Sophie von Kühn op jonge leertijd 

wass overleden. Zie over deze thematiek met name Mahl, die Novalis' lezing van Hemsterhuis uitge-

breidd documenteert, p. 255-304. Zie ook Hammacher, 1983. 

1011 Vgl. Petersen, p. 119. Zie ook Matassi, p. 156-157, die ook nog Fichte, Schiller en Schelling met hem 

inn verband brengt. 'Questa interpretazione delTeta aurea, nella quale il futuro viene scoperto attraver-

soo il passato, puó essere ritrovata anche nel System des transzendentalen Idealismus (1800) di Schelling e 

nellee sue Vorlesungen über die Methode des akademischen Studium (1803).' Zie met name ook Gockel, pas-

sim. sim. 
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Inn deze laatste paragraaf wil ik echter de aandacht vestigen op een aspect dat nog nau-
welijkss bestudeerd is, namelijk het androgyne karakter van Hemsterhuis' theorie. Al 
eerderr heb ik verwezen naar zijn omschrijving van de mens als amfibisch wezen dat 
inn de duur zwemt en telkens op de tijd stuit.102 In het betoog dat in deze conclusie 
uitmondtt speelt het begrip coëxistentie een grote rol. All e dingen bestaan tegelijk: een 
ontkenningg daarvan is in het licht van de eeuwige, ene durée die voortvloeit uit de aard 
vann de alom aanwezige god absurd. Elk begrensd wezen, dus ook de mens, behoort 
immerss op grond van zijn wezen tot de eeuwige durée. Slechts door zijn zijnswijze, 
zijnn voelen, zijn genieten, zijn verwerven van ideeën en van kennis behoort hij tot de 
tijd.. Begrensd is het eindige wezen door alles wat het in feite niet is: het ontvangt zijn 
waarnemingen,, gewaarwordingen en ideeën slechts met behulp van middelen. Door 
zijnn amfibische aard na de zondeval behoort de mens tot het rijk van de duur, maar hij 
stuitt telkens op de tijd die hem van zijn eindigheid bewust maakt. Dit tweeledige aspect 
vann de mens staat centraal in Hemsterhuis' filosofie. Het kunstwerk heft de tijd op, zij 
hett slechts enkele ogenblikken. 

Mett het duale karakter van de mens hangt Hemsterhuis' aandacht voor het herma-
froditismee of de androgynie nauw samen. De tweeslachtigheid hield Hemsterhuis tel-
kenss bezig. Hoewel hij het als een onwrikbare natuurwet beschouwde dat voor het 
voortbrengenn van een nieuw bezield wezen de vereniging van twee verschillende sek-
senn nodig zijn, verbaasde hij zich hier toch over.103 Het feit dat er twee tegengestelde 
seksenn nodig zijn om een bezield wezen voort te brengen, is namelijk in strijd met zijn 
eigenn verlangenstheorie waarin de aantrekkingskracht gebaseerd was op de homoge-
niteit.. Hoe viel de overal werkzame wet van de fysieke voortplanting te rijmen met 
dee geestelijke liefde waarin juist sprake is van homogeniteit. In de Lettre sur les désirs 

zagg hij de coïtus bijvoorbeeld als een lichamelijke vereniging van dingen die vanwe-
gee hun heterogeniteit in wezen niet op elkaar betrokken waren. De ontwikkeling van 
eenn geestelijke vriendschap tussen mensen is daarom alleen mogelijk wanneer beiden 
zichh meer gelijk aan elkaar maken: 

Ill  est évident, par ce que je viens de dire, que Ie second moyen de tacher a parvenir a une union d'essen-

cee [de niet lichamelijke, maar geestelijke] consiste a rendre 1'objet désiré plus homogene, et a Ie rendre 

sensiblee pour nous d'un plus grand nombre de cötés, c'est-a-dire, a augmenter la possibilité de 1'union 

désirée.. (M I: 61) 

Ditt geldt voor alle mogelijke relaties, ook bijvoorbeeld voor die met een geliefd (huis) 
dier: : 

voyezz par quelles caresses elle lui paie un mot bien compris, ou 1'acquisition de quelque idéé en com-

munn avec lui. (idem) 

Dee geestelijke liefde is dus een aantrekkingskracht die boven de geslachten uitgaat en 

zichh vanuit de mens tot het dierenrijk uitstrekt. Zij is een streven tot homogenisering, 

1022 [29-04-88] [Bd.10]: 'C'est de cette maniere d'etre amphibie de 1'homme par laquelle il nage dans la 
duréee & rampe dans Ie Temps, que derive cette confusion de Cause & de Suite d'événements & plu-
sieurss autres choses apparemment encore.' 

1033 [??-03-80] [HSD] 'qu'il étoit tres remarquable, que pour produire un Être animé ou sensible, il fallüt 
Iee concours de deux sexes...' Hij heeft deze problematiek onder meer aan Camper voorgelegd die dit 
gegevenn niet kon ontkennen. [21-04-83] [Bd.6] 
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datt wil zeggen opheffing van de verschillen. Hemsterhuis' idee van zoveel mogelijk 
ideeënn in zo kort mogelijke tijd hangt hiermee samen. 

Inn de brief waarin hij zijn verbazing over de wet van de voortplanting uitspreekt, 
beschrijftt hij ook een discussie met de natuurhistoricus Jean André de Luc. Deze leg-
dee hem de bewering voor dat er ook vrouwelijke en mannelijke zielen waren. 
Hemsterhuiss vergelijkt de ziel echter met de huisjesslak. Net als deze is de ziel twee-
slachtigg zodat er geen mannelijke en vrouwelijke zielen kunnen bestaan: 

quee toutes les ames étoient faites de même & que toutes étoient hermaphrodites & voici comment cela 

see prouve. 

Unn limacon est hermaphrodite. Figurez Vous deux limacons dans Ie moment qu'ils se prouvent leur 

amourr réciproque, la partie mile de t'un se mêle avec la partie femelle de 1'autre & vice versa. Voila un 

fait. . 

Nouss ne voions pas a la vérité comment une Ame est produite par Ie concours de deux autres ames, 

maiss nous voions de nouvelles idees: de nouvelles vérités produites par Ie concours de deux Ames & 

celaa se fait ainsi. 

Socratee met avec sa bouche une idéé dans 1'oreille de Diotime & Diotime avec sa bouche, fait entrer 

unee idéé dans 1'oreille de Socrate ce qui produit une nouvelle idéé ou une nouvelle vérité. 

Voil aa nos deux ames exactement dans Ie cas des limacons. 

Orr les limacons sont hermaphrodites. 

Parr conséquent deux ames en produisant ensemble une nouvelle idéé sont hermaphrodites. 

Maiss ce qui est hermaphrodite dans un cas Test dans tous les cas; 

parr conséquent les Ames sont Hermaphrodites. 

Cee qu'il falloit démontrer. 

Dee conclusie van deze licht ironische redenering is duidelijk: de zielen van zowel vrou-
wenn als mannen zijn hermafrodiet, en mannelijke en vrouwelijke zielen bestaan niet. 

Seksuelee neutraliteit is een element dat ook in zijn beschrijving van het ideale beeld-
houwwerkk aan het eind van de Lettre sur la sculpture naar voren komt. Hij spreekt hier 
namelijkk met opzet over 'een gestalte' en niet over een vrouwen- of mannenfiguur. 
Hoewell  ik deze zinsnede eerder als vrouw heb geïnterpreteerd, moet zij op grond van 
dee context als neutraal beschouwd worden. Ook in de passages over de seksuele aan-
trekkingskrachtt van beelden noemde hij zowel voorbeelden van mannen als vrouwen. 
Inn het schoonheidsideaal van Hemsterhuis zijn alle verschillen tussen mannen en vrou-
wenn dus verdwenen. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij gebruik maakte 
vann vazen; deze verwijzen niet per se naar een vrouwehjke of mannelijke vorm, maar 
zijnn zogezegd sekseneutraal. 

Di tt ideaal verklaart dat Hemsterhuis in verschillende brieven Diotima, die in het 
beginn van de jaren tachtig een theorie over de maatschappelijke positie van de vrouw 
probeerdee te ontwikkelen, wees op de mogelijkheid dat oorspronkelijk de positie van 
dee vrouw heel anders was dan in hun eigen tijd. De historici hadden hier zijns inziens 
tenn onrechte geen oog voor gehad, en hij had vroeger dan ook al het plan opgevat 

dee délivrer la Chronologie des chaïnes horribles & absurdes a laquelle non la Religion mais la sotte 

superstitionn des modemes a attaché cette clef unique de l'histoire.104 

1044 [01-07-83] [Bd.6] 
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Wantt wanneer de geschiedenis van haar vuile lompen ontdaan zou zijn, blijkt over-
duidelijkk dat vrouwen al eeuwen voor Ninive en Babyion een andere plaats hadden 
inn de samenleving dan vanaf de Griekse tijd. Wij zijn allen van oorsprong Scythen of 
Tartarenn en het schijnt dat Azië het minst heeft geleden bij de komst van de maan.105 

Dee godenwereld begint bij Wodan en diens afstammelingen 'Acmon, Uranus, Saturne, 
Zeuss ou Jupiter 1'Oncle, Jupiter Ie neveu (qui est Ie grand) &c. &c.*, die eeuwen regeer-
denn over bijna driekwart van de wereld. Als gevolg van de geest van het wonderbaar-
lijk ee werden zij al door de mens snel vergoddelijkt; maar we moeten niet vergeten dat 
'Athèness ou Minerve, Frea ou Iunon, Herthe ou Cybele' allemaal prinsessen waren 
diee tot dezelfde familie behoorden en minstens even belangrijke dingen hebben gedaan 
alss Jupiter, Apollo en Mars. Het lijk t er zelfs op dat Minerva en Bacchus samen de 
anderenn uiteindelijk voorbijgestreefd hebben, 

enn détruisant a la fin les Dives ou les Titans qui étoient aussi descendants de Uranus & de Saturne. 

Naa de heerschappij van dit goddelijke ras - 'qui étoit tres humaine & tres réelle' -
vormdenn zich in Afrika twee grote rijken van de Amazones: 

1'unee étoit celle des Gorgones dont la demière Reine Meduse a été vaincue par 1'Ancien Persée; 1'autre 

cellee qui sous leur Reine Murinna fit de plus vastes conquêtes qu'Alexandre. 

Ditt laatste rijk werd door Thracische prinsen en door Herakles overwonnen. Bij de 
Amazoness deden de mannen het huishouden, zij voedden de kinderen op en zij bewerk-
tenn het land. Hun dynastieën regeerden lang en 'il paroit que ces peuples etoient tres 
éclairéess & heureux.'106 

Naa de rijken van de Amazones kwam Egypte op onder heerschappij van onder meer 
Osiris.. Dit land veroverde grote delen van Azië, maar na zich teruggetrokken te heb-
benn heerste er gedurende verscheidene eeuwen een volmaakte vrede. In deze tijd leef-
denn er in Egypte mensen die over een verbazingwekkende wijsheid en inzicht beschik-
ten.. Het land stuurde overal kolonisten naar toe die hun opmerkehjke kennis in de 
wereldd verspreidden waaruit eeuwen later 

Pythagore,, Herodote & Platon puisèrent avec tant de succes, & s'en firent une gloire... 

Dee Grieken daarentegen waren voor hun komst vervuld van 

dee la sotte vanité de se croire autochtones (c.a.d. nés de leur propre terrain) avoient puisés dans la même 

sourcee pour s'amuser & en corrompant tout pour s'attribuer tout; non pour s'instruire. 

Zulkee woorden, zo zegt Hemsterhuis, had hij niet gebruikt 'si Solon Platon & autres 
dee cette espèce n'avoient pensé de même.' In tegenstelling tot de Lettre sur la sculpture 
iss zijn visie op Egypte als bron van kennis in deze brief net als in de Lettre sur l'homme 
buitengewoonn positief. 

Naa een hernieuwing van de Egyptische heerschappij over Azië onder Sesostris, de 
komstt van de Scythen en de Tartaren, en de inname van het land door de Assyriërs, 
komenn we op bekend terrein, zo zegt hij: 

Nouss voila en pais de connoissance, & ce n'étoit qu'après ces temps que les Scytes formèrent de nou-

veauu les Amazones du Caucase que Vous connoissez au temps de Thesée Ie Grec... 

1055 Hemsterhuis vergelijkt de komst van de maan met de mythe van Adantis, zoals door Plato beschreven. 

1066 Vgl. over de interpretatie van Amazonenmythe: Blok, J.H., Amazones antianeirai. Interpretaties van de 

AmazonenmytheAmazonenmythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw en in archaïsch Griekenland, (diss.), 
Leidenn 1991. 
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Ditt is de tijd waaraan Hemsterhuis ook met de afbeelding op zijn Griekse vaas had 

gerefereerd.1077 Dat men de Scytische vrouwen altijd evenveel heeft gewaardeerd, blijkt 

uitt het feit dat Mirkhond108 en ook andere auteurs spreken van zeer strijdbare vrou-

welijkee elitetroepen in de legers van Djengis Kahn en Tamerlan. Bij de Mongolen was 

hett niet uitzonderlijk dat een maarschalk vrouw was. Ook nu nog, zo schrijft hij, bestaat 

err in Afrika een koninkrijk van Amazones 'qui s'appelle je crois Matamba [= Motamba] 

aussii  grand que la France.'109 Op een voor hem typerende wijze beëindigt Hemsterhuis 

dee brief als volgt: 

Adieuu Ma divine Diotime pardonnez moi cette étrange lettre qui n'est que la lie de ce que je sens un 

peuu autrefois dans ces sortes de choses. Que Dieu Vous conserve avec vos Chers Enfants ... Je n'ai plus 

unn mot de temps. 

Belangrijkk is om te zien is hoe Hemsterhuis stelling neemt in een destijds al actueel 

probleemm - de verhouding tussen mannen en vrouwen - en zijn standpunt met behulp 

vann historische bronnen probeert te onderbouwen. Dit komt nog sterker naar voren 

inn een later geschreven brief waarin hij Diotima voor haar voorgenomen studie de vol-

gendee gedachte als uitgangspunt geeft: 

quee depuis les temps que nous avons de 1'histoire jusqu'a nos jours la place relative que les hommes & 

less femmes ont occupés dans la Société a été toujours extrêmement absurde."" 

Hierr zou zij de volgende gegevens bij kunnen gebruiken: de absolute slavernij van 
mannenn tijdens de machtige dynastieën van de Amazones in Libië, Ethiopië en elders. 
Dee superioriteit van vrouwen bij de oude Oosterse volken en sinds Isis en Osiris bij 
dee oude Egyptenaren: '[une] peuple aussi eminent par dessus tous les autres peuples du 
mondee par sa sagesse, que les Grecs Ie furent depuis, par la puissance de leur Genie & 
laa prodigieuse elevation de leurs esprit.' Met behulp van verschillende voorbeelden uit 
dee Egyptische wetgeving en gewoonten laat hij vervolgens zien dat veel zaken toen 
volstrektt anders waren als in de eigen tijd. Andere zaken die genoemd worden zijn de 
statusverminderingg van vrouwen bij de Aziatische volkeren, vooral sinds de komst van 
dee profeet. En ook 'nos temps de Chevalerie, ou un mélange ridicule de Religion, de 
Fanatisme,, d'Amour, & de Débauche fit naïtre des absurdités dont plusieurs existeront 
longg temps encore' hebben volgens hem hun sporen nagelaten op de ongelijke ver-
houdingg tussen mannen en vrouwen. Ten slotte noemt hij 'les sottises de nos jours qui 
tiennentt évidemment a eet esprit des Romans & de Chevalerie', een aspect waaraan 
hijj  in de Lettre sur les désirs ook aandacht had besteed. Met deze gegevens kan Diotima 
voorr de vrouw het recht opeisen op haar 'vraye place' in de samenleving 'qui seroit 
pluss ou moins conforme au sens commun.' 

1077 Theseus en Herakles worden namelijk beiden in de overlevering geassocieerd met de strijd met deze 

Amazones. . 

1088 Mirkhwand, ook gespeld als Mirkhond, was een bijnaam van Muhammad Ibn Khavandshah Ibn Mahmud 

(1433-1498),, die een van de belangrijkste Perzische chroniqueurs van Iran was ten tijde van de Timurid 

dynastiee (15e eeuw). (Encyclopaedia Britannka) 

1099 Dit rijk keerde zich onder leiding van Ana de Sousa in de zeventiende eeuw tegen de Portugezen. 

(Encycbpaedia(Encycbpaedia Britannka) Hemsterhuis verwijst naar een verslag van Portugese missionarissen uit het ein-

dee van de zeventiende eeuw, dat hij niet kende, maar waarvan naar zijn zeggen een bijzonder uittrek-

sell  is opgenomen 'dans les Acta Eruditorum de Leipsich a 1'année 1687 si je ne me trompe.' 

1100 [27-07-83] [Bd.6] 
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Hoewell  Hemsterhuis nergens expliciet zijn ideeën over de precieze plaats van man-
nenn en vrouwen in de toekomstige samenleving uiteenzet, is wel duidelijk dat hij de 
heersendee situatie onjuist acht. Uit deze opvatting komt zijn gedachte voort dat de ziel 
hermafrodiett is. Het is wat dit betreft jammer dat de tekening die Hemsterhuis van 
zijnn nieuwe soort hermafrodiet had ontworpen, verdwenen is uit de nalatenschap van 
Diotima: : 

L'unee des têtes que je Vous envoyois demièrement me plut par son attitude, je m'en suis servi encore 

pourr représenter s'il se peut la physionomie d'Hermaphrodite qu'on a toujours manqué a mon avis. Ma 

Chèree Diotime Vous me demanderez peut-être si je suis fol de m'occuper a de telles bagatelles? Vous 

êtess convaincue autant que moi que 1'art de dessiner est effectivement si non la chose la plus utile (ce 

quee je crois pouvoir prouver) du moins l'une des plus utiles que 1'homme puisse apprendre..."' 

Hemsterhuis'' androgyne benadering heeft ertoe geleid dat een van zijn twintigste-
eeuwsee commentatoren, Hans-Joachim Mahl, hem een 'gevaarlijke eenzijdigheid' ver-
weet,, omdat hij niet van opposities uitgaat. Na een bespreking van Hemsterhuis' ver-
langenstheoriee en de ideeën over het streven van de ziel voorbij de dood, laat Mahl 
zienn dat Novalis deze ideeën vanwege de dood van zijn Sophie oppikte en ontwik-
kelde,, waarna hij constateert: 'Aber schon Herder hatte die gefahrliche Einseitigkeit 
Hemsterhuis'' erkannt...'. Waarom zijn eenzijdigheid gevaarlijk is zegt Mahl niet. Hij 
werktt dit uit aan de hand van de Lettre sur les désirs die hij confronteert met Herders 
commentaarr hierop. Herder schreef als reactie op dit geschrift, dat hij in 1781 voor de 
TeutschenTeutschen Merkur in het Duits had vertaald, een verhandeling getiteld 'Liebe und 
Selbstheit'.. Hieruit zou de gevaarlijke eenzijdigheid moeten bhjken. Net als Hemsterhuis 
gingg ook Herder uit van het onvervulde verlangen, zo stelt Mahl, maar hij zag deze 
geestestoestandd niet als bron van smart, maar als een waarborg voor het leven zelf, 
waarinn de mens zijn eigen 'BewuBtseyn' niet verliest maar behoudt. En hij citeert ver-
volgenss Herder: 

Selbstt wenn ich mich, wie es der Mysticismus will , in Gott verlöre, und ich verlöre mich in ihm, ohne 

weiteress Gefiihl und BewuBtseyn twiner, so genöBe Ich nicht mehr; die Gottheit hatte mich verschlungen, 

undd genöBe statt meiner."2 

Voorr Herder is met andere woorden het verlies van het zelf onaanvaardbaar. Het 'genie-
tende'' subject is immers niet meer daar om te kunnen genieten. Mahls commentaar 
opp Herders woorden is opmerkelijk: 

Hierr ist die Schwache Hemsterhuis', die weiblich-sensiblere Art seines Wesens und die Passivitat sei-

nerr Sehnsucht klar erkannt [door Herder], die im Grunde auf Preisgabe des Ich und ein hingebendes 

Sichverlierenn im Einklang aller Wesen hindrangt. Für den mannlicheren Geist Herders aber mussen es 

"consone"consone Töne ... seyn, die die Melodie des Lebens und des GenuGes geben, nicht unisane. Die Zweiheit 

vonn Liebe und Selbstheit ist ihm etwas Notwendiges, zu Bejahendes: "Unmöglich kann er [der Mensch] 

wiee Meeresschleim mit alles zusammenflieBen" heiBc es in ausgesprochener Polemik gegen Hemsterhuis. 

Mahll  onderschrijft Herders kritiek dus volledig. Herder was mannelijk en zich niet 
verliezendd en Hemsterhuis vrouwelijk, gevoelig en passief. Hij steunt hier ongetwij-

1111 [16-10-83] [Bd.6] 
1122 Herder geciteerd naar Mahl, p. 269. 
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feldd op de getuigenis van Caroline Herder die Hemsterhuis bij zijn bezoek aan Weimar 

alss volgt had omschreven: 

Hemsterhuiss weiG unsaglich viel und ist ein so zatter, jungfraulicher alter Jüngling, und so lieblicher 

Philosoph,, daB wir sammt und sonders ihn in Affection genommen haben."3 

Eenn maagdelijke, oude jongeling. Weliswaar valt het woord vrouw niet letterlijk, maar 

gevoell  en leeftijdloosheid roepen niet het beeld op van mannelijkheid. 
Hemsterhuis'' 'gevaarlijke eenzijdigheid' berust meer op Mahls eigen preoccupaties 

dann op Herders uitlatingen. Uit de citaten blijkt nergens dat volgens Herder de drang 
tott vereniging tot verlies leidt van geslachtelijke kenmerken.114 Het gaat bij hem om 
dee mens als zodanig en niet om het verlies van het 'man-zijn'.115 Bovendien vermeldt 
Mahll  niet dat Hemsterhuis de morele cultuur van de Grieken in martiale termen 
beschreef.. Hun morele cultuur was het resultaat van strijd. 

Inn hetzelfde Weimar had men, en dan vooral Goethe, grote moeite met Diotima die 
err niet alleen voor gekozen had om haar eigen kinderen zelf op te voeden, maar zich 
ookk kleedde op een onconventionele manier die elke accentuering van vrouwelijk-
heidd achterwege liet. Goethe's reactie is kenmerkend: 

Soviell  weili ich, man soil nicht zu sehr aus dem Costume der Welt und Zeit, worin man lebt, schrei-

ten.. Und ein Weib sol] ihre Weiblichkeit nicht ausziehen wollen... m 

Zijj  kleedde zich altijd in het zwart, in gewaden van eenvoudige (soms Griekse) snit, 
enn bekommerde zich weinig om het protocol ondanks haar adellijke afkomst (zij was 
eenn Pruisische prinses). Haar kinderen, aldus een andere ooggetuige, waren eveneens 
zeerr eenvoudig gekleed, hadden sluik haar, blote voeten en door de zon gebruinde 
koppen.. Bovendien liet Diotima haar dochter, wat bijzonder ongebruikelijk was, ook 
zwemmenn en net als haar zoontje veel lichaamsoefeningen doen.117 Wat betreft het 
zwemmenn wist Hemsterhuis haar te melden dat deze sport ook in de klassieke oud-
heidd gewoon was voor zowel meisjes als jongetjes. Deze gewoonte had bij de Grieken 
zelfss tot een spreekwoordelijke uitdrukking geleid: 

L'autree jour quelqu'un attaque Votre methode de faire nager Vos enfants male & femelle. j e Vous ai 

défenduu entr'autres par une chose que Vous ignorez peut-être. c'est qu'a Athènes & a Sparte & par rou-

tee la Grèce tout enfant de sexe quelconque devoit apprendre avant tout a nager & a lire & Ie proverbe 

Iee plus commun chez les Grecs est lorsqu'on veut dire de quelqu'un qu'il est absolument béte & inep-

tee ... il  ne scoit ni nager ni lire comme on dit chez nous il ne scoit ni A ni B."8 

Dezee anekdoten geven een persoonlijke noot aan Hemsterhuis' analyse van de geschie-

deniss van man- en vrouwelijkheid. Hoewel hij door Diotima in deze richting werd 

gestimuleerd,, berust zijn theorie echter volledig op opvattingen die stammen uit de 

tijdd voor hij haar in de loop van de jaren zeventig ontmoette. 

1133 Trunz, 1971, p. 38-39.. 

1144 Vgl. Gockel, p. 255, die ook benadrukt dat Herder het heeft over het 'Du' en ich ', en niet per se over 

vrouwenn en mannen. 

1155 Dit geldt in ieder geval voor de door Mahl geciteerde passages. 

1166 Geciteerd naar Köhter, p. 109. 

1177 Kohier, p. 110-113. 

1188 [10-03-86] [Bd.9] 
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Hemsterhuis'' theorie van de verlangens is zijn antwoord op een cultuur waarin de 
verschillenn tussen geslachten steeds meer benadrukt werden of in ieder geval als zoda-
nigg ervaren werden. Zo gezien is ook zijn theorie van de schoonheid die hiermee 
samenhangtt een theorie van hetzelfde. All e onderlinge en uiterlijke verschillen zijn het 
gevolgg van de geschiedenis, of beter gezegd van de tijdgeest. Deze laat de verschillen 
ontstaan.. De taak van de filosoof is in Hemsterhuis' ogen om alle verschillen teniet te 
doen,, dat wil zeggen ze op te heffen door hen in elkaar op te laten gaan. Hemsterhuis' 
sekseneutralee schoonheidsleer bood deze mogelijkheid, het is een oneindige ontplooiing 
binnenn hetzelfde. Het is een synthese en opheffing van alle verschillen. De kunst en 
dee filosofie dienen elkaar te begeleiden tot het dichterlijke tijdperk is gekomen en de 
poëtiseringg van de wereld een feit is. Hemsterhuis' geschiedenis van de mensheid neemt 
duss de geschiedenis van de kunsten in zich op. 

Alss wij nu nogmaals het Venusbeeld bekijken dat ons zijn rug toekeerde in de Vrouw 

opop een Wolk, dan is het niet langer waarschijnlijk dat dit beeld een vrouw voorstelt. 
Hett lijk t eerder tweeslachtig. De eenzijdige kant van de tekening maakt een bevesti-
gingg van deze interpretatie op voorhand onmogelijk. Het sculpturale denken stuit blijk-
baarr nog altijd op zijn grenzen. 
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