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Epiloog g 
Mett de beschrijving en analyse van Hemsterhuis' evocatie van de toekomstige Gouden 
Tij dd in de Alexis, waarin de mens in complete harmonie leeft met zijn verstand en 
gevoel,, en waarin vrouwen en mannen op gelijkwaardige manier samenleven, eindigt 
ditt onderzoek naar het sculpturale denken zoals dat ontstond bij deze filosoof. Zijn 
opvattingg dat de mens zijn ware bestemming in de toekomst ontplooit en dat hij door 
fasess van verwondering, van aandacht voor het hart en van de ontwikkeling van het 
verstandd heen moet gaan om deze staat te bereiken, krijgt een eerste aanzet in de Lettre 

sursur la sculpture. In dit geschrift wordt de verwondering gerepresenteerd door het kind, 
datt nog niet beschikt over een esthetische waarneming. Deze onvolledigheid dient 
tegelijkk als metafoor voor het ontbreken van het denken in gehelen tijdens de Gotiek. 
Dee Griekse kunst vertegenwoordigt de cultuur van het gevoel en dient ook als zicht-
baarr bewijs dat het gevoel 'na de komst van de maan' niet verloren is gegaan. De moder-
nee kunst, die de vloeiende contour van de Grieken mist, staat voor de cultuur van het 
verstand.. Het ideale beeld ten slotte, dat zowel gevoel als meetbaarheid insluit, kon-
digtt het ideaalbeeld van de toekomst aan. 

Inn verschillende van Hemsterhuis' overige geschriften worden thema's uitgewerkt 
diee al in de Lettre sur la sculpture besloten liggen. Dit geldt vanzelfsprekend voor de Lettre 

sursur les dêsirs die in rechtstreeks contact daarmee tot stand kwam. In de Lettre sur l'hom-

meme en de Sophyle wordt zijn kennistheorie verder uitgewerkt, maar ook zijn visie op 
dee geschiedenis en de antropologie. Zijn visie op geschiedenis wordt verder gecom-
pleteerdd in de Alexis. Zijn ideeën over het zedelijk gevoel dat de unieke verbinding 
vormtt met de godheid, blijken uit zijn uitspraken over de onderwerpen die de beeld-
houwkunstt (niet) mag gebruiken en uit zijn analyse van de Griekse beeldhouwkunst. 
Inn de Lettre sur les dêsirs en in de Aristée worden deze ideeën doorontwikkeld. Zijn 
afwijzingg van de Laocoön als beeldhouwwerk werpt licht op de in de Simon ontwik-
keldee psychologie, de filosofie van de passies. Ten slotte komt in de Lettre sur la sculp-

tureture zijn opvatting over de meetkundige methode al duidelijk tot uitdrukking in zijn 
analysess van het esthetisch experiment. 

Dee filosofische aanleiding voor het schrijven van de Lettre sur la sculpture is 
Hemsterhuis'' bestrijding van Spinoza op esthetische gronden, en het resultaat is een 
zelfstandigg systeem waarin de filosofische relevantie van kunst wordt geformuleerd. De 
koppelingg van de meetkunde aan concrete verschijnselen en de verwerping ervan als 
a-priorii  systeem maken dit eveneens duidelijk. Ook zijn afwijzing van het atheïsme is 
mett Spinoza verbonden. Niet langer is de (meetkundige) definitie van de godheid bij 
Hemsterhuiss uitgangspunt, maar de eeuwig naar de oorspronkelijke eenheid zoeken-
dee mens. Het menselijk gevoel vormt niet alleen de toegang tot God maar is boven-
dienn het belangrijkste bewijs van Zijn bestaan. Het gevoel wordt het kennisorgaan bij 
uitstek. . 

Behalvee dat de Lettre sur la sculpture van belang is voor een goed begrip van zijn late-
ree geschriften, maken deze de vaak slechts summier aangeduide ideeën in de Lettre sur 

lala sculpture begrijpelijk. Dit benadrukt des te meer het belang van het geschrift voor 
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zijnn gehele oeuvre. Het is om het in Hemsterhuis' termen te formuleren een schets van 
zijnn gehele denkwereld. 

Hett begrip schets dat in zijn kunsttheorie zo belangrijk is, maakt opnieuw duide-
lij kk hoe het denken door Hemsterhuis telkens in artistieke metaforen wordt vertaald, 
maarr ook hoe belangrijk de kunst voor hem is. Voor zijn beschrijving van het secu-
lairee toekomstbeeld, dat een alternatief voor de christelijke heilsleer is en waarin kunst 
enn filosofie onderdeel worden van de cultuurgeschiedenis, speelt de beeldhouwkunst 
eenn belangrijke rol. De Griekse kunst is het lichtend voorbeeld, hoewel haar gevier-
dee iconen, de Venus de' Medici en de Laocoön, tegelijk laten zien dat ook de Griekse 
cultuurr niet smetteloos is. Het wezenlijke van de Griekse cultuur, het gevoel, zal in 
dee volmaakte toekomst versmelten met de verstandelijke inzichten van de moderne 
tijd.. De eenzijdigheid zowel van de gevoelscultuur als van de moderne tijd zullen opge-
hevenn worden doordat zij opgaan in een complete veelzijdigheid. Het ideale, serpen-
tinalee beeldhouwwerk dient hiervoor als het visuele en visionaire model. Niet langer 
iss het eenzijdige en partiële schilderkunstige zien de norm maar de volledig verzadig-
dee sculpturale blik, waarin niet alleen een complete visuele waarneming wordt ver-
ondersteldd maar ook het gevoel. Tastzin, gevoel en zien lopen moeiteloos in elkaar 
over.. De serpentinale vorm is de concrete uitdrukking van de volledige waarneming, 
waaraann het subject een substantiële bijdrage levert. Object en subject worden onlos-
makelijkk met elkaar verbonden. De menselijke geest fungeert niet meer alleen als een 
passievee reflector, maar is zodra haar gevoel en verstand ontwikkeld zijn ook actief: de 
donkeree kamer licht ook op door de mens zelf. De esthetische en 'multi-oculaire' expe-
rimentenrimenten en de beschrijving van de veelzijdigheid van het beeld maken dit aspect dui-
delijkk zichtbaar. Hemsterhuis' theorie hoort daarom zowel in de premoderne als in de 
modernee tijd thuis, zij is hun trait d'union. 

Dee rol van de kunst is voor zijn denken dus van cruciaal belang. Alleen via haar is 
hett mogelijk om de harmonie op een hoger niveau visueel te ervaren. Hoewel schoon-
heidd alleen via artistieke middelen tot stand kan komen, wordt ook duidelijk dat de 
kunstt in de toekomst zal verdwijnen. Niet omdat de filosofie haar taak zal overnemen, 
maarr omdat zij bij het bereiken van de ideale toekomst geen rol meer heeft: zij onder-
scheidtt zich niet meer van andere dingen. De menselijke ervaring van de wereld is dan 
volledigg geësthetiseerd. Zowel de ideale synthese als het belang van het gevoel wor-
denn in de Lettre sur la sculpture in theorie en in zichtbare vorm aangekondigd. 

Hemsterhuiss is de eerste filosoof die de beeldhouwkunst tot een belangrijk reflec-
tiepuntt maakt. Doordat hij haar nadrukkelijk als driedimensionale kunst beschrijft, 
komtt haar karakter als de kunst van het zijnde duidelijk tot uitdrukking. De beeld-
houwkunstt is echter niet alleen een kunst van de totale presentie, maar door haar eigen-
schappenn zoals de vloeiende contour, ook een kunst van de ideale presentie. Dit gedach-
tegoedd sluit naadloos aan bij de beeldhouwkunst van Canova en de schilderkunst van 
David,, die beiden de kunst van het concept nastreven en beiden aan het begin staan 
vann de modernisering van de kunst.119 Hemsterhuis' theorie van de visuele reductie en 
hett werk van deze kunstenaars weerspiegelen de belangrijkste tendensen in de beel-

1199 Vgl. Licht , F., Antonio Canova, Beginn der modernen Skulptur, München 1983, p. 14-17. 
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dendee kunst van het laatste kwart van de achttiende eeuw. Hemsterhuis' benadering 
vann kunst werpt een bijzonder licht op deze ontwikkeling, omdat bij hem de vorm 
losgeweektt wordt van de narratieve inhoud. Dit begint bij zijn analyse van de vazen. 
Dee vorm wordt van haar representatieve functie ontheven en als optisch gegeven geïn-
terpreteerd.. De uitbeelding van het onderwerp wordt minder belangrijk. Dit leidt ertoe 
datt de vorm zelf een morele lading kan krijgen. Kunst zonder concreet onderwerp is 
weliswaarr nog ondenkbaar, maar Hemsterhuis' analytische methode maakte deze uit-
eindelijkk wel mede mogelijk. 

Di tt hangt ook samen met zijn overtuiging dat de tijd een constitutief principe van 
dee esthetische ervaring is: de snelheid van het zien is bepalend voor schoonheid. Deze 
gedachtee kan verbonden worden met diverse latere ontwikkelingen in de kunst. Zo 
beschouwtt Rosalind Krauss de snelheid van het zien als een belangrijk aspect van het 
modernisme.. Haar typering daarvan vertoont verwantschap met Hemsterhuis' beschrij-
vingg van het razendsnelle oordeel van zijn vriend Fagel. Krauss verwijst naar een opmer-
kingg van de Amerikaanse kunstenaar Frank Stella, die de honkballer Ted Williams als 
dee grootste Amerikaanse held zag omdat deze in staat was om bij een bal, die met een 
snelheidd van 90 mijl over de thuisplaat vloog, de stiksels te onderscheiden waardoor 
hijj  hem altijd kon raken. Krauss concludeert hieruit: 

Inn that speed was gathered the idea of an abstracted and heightened visuahty, one in which the eye and 

itss object made contact with such amazing rapidity that neither one seemed any longer to be attached 

too its merely carnal support - neither to the body of the hitter nor to the spherical substrate of the ball. 

Visionn had, as it were, been pared away into a dazzle of pure instarttaneity, into an abstract condition 

withh no before and after. 

Snelheidd van perceptie en optische onmiddellijkheid werden de hoeksteen van het 
doorr Clement Greenberg gepropageerde modernisme. Hij eiste van de schilderkunst 
datt elke sculpturale illusie of trompe-l'oeil zou verdwijnen.120 

Hett idee van de snelheid van perceptie werd bij Hemsterhuis niet op de schilder-
kunstt toegepast, maar juist van belang geacht voor de beeldhouwkunst. Zij moest de 
onmiddellijkheidonmiddellijkheid nastreven die hij als esthetische eis had geformuleerd. Hoewel de onmid-
dellijkheidd van het modernisme van een geheel andere orde is dan die van Hemsterhuis, 
zijnn beide wel met elkaar verbonden. De onmiddellijkheid van de modernistische erva-
ringring wordt immers pas mogelijk als de receptieve tijd is 'uitgevonden'. Dit gebeurde bij 
Hemsterhuis.. Zijn sculpturale denkbeelden liggen mede aan de basis van het anti-sculp-
turalee van de modernistische schilderkunst. 

Datt dit niet zo bekend is heeft niet zozeer te maken met de onbekendheid met zijn 
theorie,, als wel met het feit dat sculpturale theorieën in het algemeen overschaduwd 
wordenn door picturale opvattingen. Beeldhouwkunst is een moeilijke kunst, zeker 
wanneerr zij zich niet gedraagt naar de tweedimensionale eisen van de schilderkunst. 
Doorr haar concrete aanwezigheid - in welke vorm dan ook — verhindert zij distantie 
enn kan zij tot een lichamelijke betrokkenheid leiden die als bedreigend ervaren kan 
worden.. Hemsterhuis heeft dit gebied voor het eerst ontgonnen. Hij legde de seksu-
elee aantrekkingskracht van (figuratieve) beeldhouwwerken bloot, en probeerde deze 

1200 Krauss, p. 7. 
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opp een ander spoor te zetten door zijn androgyne leer. Zijn verschuiving van de aan-
dachtt van het onderwerp naar de vorm zelf kan ook in dit licht gezien worden. De 
vormm zelf moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn om zo veel mogelijk ideeën in zo kort 
mogelijkee tijd op te roepen. De beschouwer dient zo veel mogelijk in het beeld gezo-
genn te worden. Ook moderne beeldhouwwerken zoals Brancusi's Het begin van de wereld 

(Rijksmuseumm Kröller-Müller) kunnen we in het licht plaatsen van Hemsterhuis' opvat-
tingg van de reductie van vorm. 

Zoalss ik in mijn inleiding aangafis het verleidelijk deze relatie tussen Hemsterhuis' 
theoriee en de moderne beeldhouwkunst te leggen. Ik besef dat de ontwikkeling van 
dee moderne kunst vanaf de negentiende eeuw complexer is, dan ik nu suggereer. Toch 
iss het sculpturale denken hier wel rechtstreeks mee verbonden. Hemsterhuis' theorie 
behoortt zowel tot het verleden, dat wil zeggen tot de achttiende-eeuwse context, als 
tott het begin van de moderne tijd. Dit geldt in gelijke mate voor David en Canova 
diee niet alleen vanuit hun achtergrond begrepen kunnen worden, maar ook vanuit 
lateree ontwikkelingen in de kunst. Misschien heb ik Hemsterhuis' oude been aan de 
enee kant en moderne been aan de andere kant soms in een spagaatstand gedwongen, 
maarr dergelijke extremiteiten behoren tot de dansfiguren van de serpentinale theorie 
diee ik heb beschreven. 

Verschillendee aspecten van het neoclassicisme of de kunst van het concept vinden 
hunn theoretische rechtvaardiging in Hemsterhuis' esthetica. Zijn theorie is niet alleen 
dee meest bondige formulering van het artistieke streven in die tijd, maar werpt boven-
dienn een bijzonder licht op de innige relatie die tussen kunst en filosofie ontstaat in de 
periodee rond 1800. Het streven in de Romantiek naar eenheid en naar de opheffing 
vann de scheiding tussen kunst en wetenschap ligt in de lij n van Hemsterhuis' theorie. 
Datt zowel zijn theorie als die van Spinoza hierin een belangrijke rol spelen, is symbo-
lischh voor de verwarring in de romantische ziel die dan ontstaat. Maar dat is een heel 
anderr onderwerp. 
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