
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis

Sonderen, P.C.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Sonderen, P. C. (2000). Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis. [,
Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij Damon.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-sculpturale-denken-de-esthetica-van-frans-hemsterhuis(cc830d5f-41f9-4884-a517-7c6784a9e08b).html


Hoewell  er in de hedendaagse filosofie veel 

aandachtt is voor kunst, lijk t zij verder van het 

kunstwerkk af te drijven dan ooit tevoren. Kunstwerken 

fungerenn in het beste geval als illustratie van de theorie en 

dienenn maar zelden als vruchtbaar uitgangspunt voor esthetische 

reflectie.. De filosofie van de kunst lijk t daarom vooral in zichzelf geïn-

teresseerdd te zijn, relatief autonoom, zonder zich te hoeven bekommeren om 

dee eigen, eigenwijze kwaliteit van het kunstwerk. Dat kunst en filosofie op een 

vruchtbaarderr wijze met elkaar hebben verkeerd en wel in de boezem van de moder 

nee tijd, de periode rond 1800, is bijna vergeten. Het sculpturale denken. De esthetica van 

FransFrans Hemsterhuis werpt een fascinerend nieuw licht op deze periode, die niet alleen een 

nieuwee fase in de geschiedenis van de mens inluidde maar bovendien nog steeds de bron 

iss van elke hedendaagse theorievorming over kunst. Deze studie laat zien hoe de filosofie 

vann de Nederlandse 'Socrates' Frans Hemsterhuis (1721-1790) een belangrijke bijdrage 

heeftt geleverd aan de totstandkoming van de innige g tussen en samenwer-

kingg van kunst en filosofie, die diepe sporen heeft achtergelaten in de Romantiek. 

Hemsterhuis'' esthetische geschriften laten niet alleen zien op welke wijze de beeldhouw-

kunstt als kunst de dieorie beïnvloedde, maar ook hoe de filosofische preoccupaties door-

drongenn in de kunst. 

Peterr Sonderen (1958) is als kunsthistoricus verbonden aan het onderwijsinstituut 

Kunstt & Cultuur van de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van 

Amsterdam.. Samen met Henri Krop publiceerde hij Tussen classicisme en romantiek, 

EstheticaEsthetica in Nederland tussen 1770 en 1870 (1993). Ook schreef hij artikelen over de 

estheticaa van Frans Hemsterhuis die in diverse (internationale) tijdschriften en boeken 

zijnn verschenen. 
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