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HET MOEIZAME EINDE VAN EEN 
HUWELIJK (1 687-1 781): FILOSOFEN IN DE 
ROLVAN ECHTSCHEIDINGSADVOCAAT 

HENRI KROP 

In de achttiende eeuw spraken de hoogleraren in de Republiek bij officiële gelegenhe
den graag over de verhouding tussen het eigen vak en de aanverwante disciplines. Om 
de relatie tussen verschillende wetenschappen aan te duiden gebruikten zij meestal het 
Latijnse woord connubiiim (huwelijk) of ook wel, maar zeldzamer, vinculum (band). 
Ongeveer 275 jaar geleden bijvoorbeeld hield in Utrecht de theoloog Willem van 
Irhoven van Dam zijn inaugurele oratie over de verhouding tussen filosofie, oudheid
kunde en de theologie', terwijl in 1751 de medicus Tiberius Lambergen zich te Franeker 
tot de academische gemeenschap richtte om over 'het vriendelijk huwelijk tussen de 
natuurlijke historie en de geneeskunde' te spreken.- Andere thema's die volgens de 
elektronische catalogus van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek door recent 
benoemde hoogleraren rond 1750 aan de orde werden gesteld waren de relatie tussen de 
rechtsgeleerdheid en de letterkunde (Gerard Schroder te Harderwijk in 1746), de relatie 
tussen theologie en filosofie (Jean Pierre du Moulin te Leiden in 1745) en 'de uiterst 
nuttige naar zelden aangeknoopte band tussen wiskunde en metafy^sica' (Johan Lulofs 
eveneens te Leiden in 1744). 

Men kon het woord 'connubiiim' ook gebruiken voor de relatie tussen de verschillende 
methoden om kennis te vergaren of de onderscheiden manieren haar te communiceren: 
door argument of redevoering - de aloude tegenstelling tussen ratio of oratio^ - of door 
de ervaring of de rede [experientia versus ratio). In 1715 bijvoorbeeld publiceerde de 
Leidse hoogleraar voor de aristotelische filosofie Wolferd Senguerd (1646-1724) lange 
reeksen van bare-, thermometrische, hydrostatische en mechanische experimenten na 
hen 'op het aanbeeld van de rede' te hebben gelegd onder de titel 'rationts et experientiae 
connubium'.-* Immers, zo legde de schrijver in het Woord vooraf aan de lezer uit, om 'de 
geheimen van de natuur binnen te dringen is het nodig onze experimenten door de 
rede te laten vergezellen en de ideeën die de ervaring in onze geest doet ontstaan door 
het intellect te laten beoordelen'.' Een voorbeeld van buiten de Republiek is Christian 

*Dr. H.A. Krop, Erasmus Center for Early Modern Studies, Rotterdam. E-mail: krop@t'wb.eur.nl 
1 Willem van Irhoven van Dam, Oratio de necesstuio linguarum eruiiitunmi, atitiqniuuum, historiae, 

phïïosophiae; ariitunque ïiherahmn cum theohgia contiiibio (Utrecht 1739). 
2 Tiberius Lambergen, Oratio inauguialis de amico hiitoii.ie nataralis ciitu medicina coimubio (Franeker 

1751). 

3 Hendrik Storm, Oratio de indissoluhili rationis atqne oratioiiis coniiahio (Amsterdam 1746). 
4 Voor dit thema zie L.C. Madonna , 'Vernunt't und Erfahrung. Zur Entwicklung der empirischen 

Methodologie in der rationalistischen Tradition des 17. und 18. Jahrhunderts' , Christian Wolff und das 
System des klassisclien Rationalisnius, die 'philosoplua expcrimentalis uiii'wrsn/is' (Hildesheim 2001) 47-82. 

5 Wolferdus Senguerd, Rationis atque experientiae continhium, continens experinientorum physicorum, 
mechanicorum, hydrostaticorum, baronietr., titermcmetr. aliorumque, compendiosam enarrationem, .. ace. 
ejnsdeni Disquis. de tarantula Tertio edita (Rotterdam 171";). Het woord voorat is niet gepagineerd. 

230 



Het moeizame einde van een huwelijk (1687-1781) 

Wolff, die over het 'heilig huwelijk' spreekt dat filosofische en historische kennis moeten 
aangaan.'' 

Hoewel men zich in de achttiende eeuw dus blijkbaar erg druk maakte over de 
samenhang tussen de wetenschappen heeft geen van de Nederlandse hoogleraren ooit 
de behoefte gevoeld de vraag naar de verhouding tussen de wijsbegeerte en de weten
schappen in een inaugurele oratie of rectorale rede te bediscussiëren. Een verklaring 
voor dit opmerkelijke fenomeen is snel gevonden. De conceptuele middelen ontbraken. 
In de achttiende eeuw bleven namelijk de traditionele - lees aristotelische - begrippen 
van filosofie en van wetenschap, die zeer nauw op elkaar betrokken zijn, nog lang gang
baar. Dit feit blijkt onder meer uit de volgende drie filosofische woordenboeken: de 
eerste uit het begin, de tweede uit het midden van de achttiende eeuw en de laatste, 
tenslotte, uit het eerste kwart van de negentiende eeuw. 

In het Lexicon philosophicum van cartesiaans gezinde journalist Etienne Chauvin 
(1640-1725), waarvan de tweede bewerkte druk in 1713 te Leeuwarden verscheen begint 
het lemma 'philosophia' met een uitvoerige bespreking van een definitie van filosofie 
die als volgt luidt: 'de volmaakte kennis die het natuurlijke licht ons kan verschaffen 
van de dingen die ons leren goed te leven'." De filosofie zou kortom een wijsheid moe
ten zijn die de mens tot zijn uiteindelijke bestemming leidt en hem daardoor tot de 
hoogste gelukzaligheid voert. Een dergelijk begrip van wijsbegeerte, dat aan de ethiek 
de voorrang geeft boven het theoretisch kennen, gaat terug op de Oudheid en was ook 
bij humanisten populair, maar lijkt in de achttiende eeuw passé. Zij dekt misschien nog 
net Spinoza's verlangen om in de Ethica de weg te schetsen die via de kennis van de 
individuele dingen in de natuur tot liefde voor god en het ware geluk van de mens leidt,* 
maar niet de beschrijving en analyse van reeksen waarnemingen, zoals Senguerd in het 
genoemde Rationis et experientiae connubiurn doet - of de natuurfilosofie die Newton 
in de Principia mathematica bedrijft. Misschien wel het opvallendste kenmerk van de 
academische beoefening van de filosofie gedurende de achttiende eeuw was immers dat de 
hoogleraren in de flrfes-faculteit eigenlijk al vanaf het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw de ethiek en de politiek links lieten liggen en het terrein van de praktische filosofie 
overlieten aan de juristen.' Chauvin geeft daarom een kolom verder een alternatieve -
overigens ook traditionele - definitie, namelijk 'de kennis van alle goddelijke en mense
lijke zaken door hun oorzaken', doordat zij het accent op kennis legt en niet op het 
goede handelen, die beter aansluit bij de toenmalige filosofische praktijk. Het gaat de 
filosoof om alles. De enige bijkomende voorwaarde is dat deze kennis een wetenschap-

6 C. Wolft, Philosophia ratiofialis, sive hygiea, methodo scientifica pertractata, praemittitur disctirsns praelinti-
naris de philosophia in genere (Frankfurt-Leipzig 1740) c. 1, § 12, p. 5; ' immo nobis per o m n e m 
philosophiam sanctum est utriusque connubium'. 

7 Lexicon phdosophicnm secundis cnris Stephani Chanvini ita ttini recognitum & castigatum, ut denuo quasi 
novum opus in lucem prodeal (Leeuwarden 1713) 489. 

8 Men zie B. de Spinoza, Ethica, vertaald uit het Latijn en ingeleid door H.A. Krop (Amsterdam 2002) V, 
stelling 24-27 en 30: 'naarmate wij de individuele dingen beter begrijpen, begrijpen we God beter'; 'Het 
opperste streven van de geest en zijn opperste deugd is het begrijpen van de dingen met de derde soort 
van kennis [de scientia intuitiva]'; 'Naarmate de geest beter in staat is tje dingen met de derde soort van 
kennis te begrijpen, groeit het verlangen de dingen met deze soort kennis te begrijpen' en 'uit de derde 
soort van kennis ontstaat de grootst mogelijke gemoedsrust ' en 'In zoverre onze geest zichzelf en het 
lichaam onder het aspect onder het aspect van eeuwigheid kent, heeft hij noodzakelijk kennis van God 
en weet hij dat hij in God is en uit God moet worden begrepen". 

9 Zie bijvoorbeeld H.A. Krop, 'Die Philosophic an den Universitaten', § 61-62 in IH. Holzhey en V. 
Murdoch (eds.)l, Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie: die Philosophie des 18. Jahrhunderts, 
Band 1, Zweiter Teil (Bazel 2004) 1081-1113. 
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pelijk karakter moet hebben. Daarmee is de filosofie het geheel, of de encyclopedie van 
de wetenschappen. Deze gelijkstelling blijkt uit het lemma scientia waar de volgende 
definitie van wetenschap wordt gegeven: 'de zekere en evidente kennis van een noodza
kelijke zaak, door de eigen oorzaak ervan'. Ook deze definitie is allesbehalve nieuw en 
gaat terug, zoals Chauvin zelf vermeldt, op Aristoteles' Analytica Posteriora. 

Het tweede voorbeeld komt uit de grote Encyclopédie van Diderot en d'Alembert en 
dateert van een halve eeuw later.'" Hier volgt de schrijver van het betreffende artikel de 
Duitse filosoof Christian Wolff, die tijdens zijn leven niet alleen beroemd was vanwege 
zijn reeks van volumineuze Latijnse en Duitse leerboeken waarmee hij als filosoof een 
systematisch geheel van alle kennis tot stand wilde brengen, maar ook door zijn specta
culaire ontslag in Halle in 1723; naar verluidt vanwege zijn ideeën over ethiek en theolo
gie die volgens de toenmalige Pruisische koning de moraal van de soldaten zouden 
ondermijnen." Hij omschrijft de filosofie kortweg als 'de wetenschap van de mogelijke 
dingen voor zover zij mogelijk zijn'.'- In de toelichting wordt opgemerkt dat het filoso
fische weten impliceert dat men de redenen van de dingen kent en zij is dus meer dan 
het enkel observeren van feiten en deze waarnemingen beschrijven. Dat is de taak van 
de historicus - men gebruikte in de achttiende eeuw het woord nog in de oorspronke
lijke Griekse betekenis - die louter beschrijft waar de filosoof verklaart, of op zijn minst 
tracht te verklaren. 'Waar men de proportie, de grootte, de kracht berekent en meet is 
men wiskundige, maar wie probeert de oorzaak te ontdekken waarom de dingen zijn 
zoals ze zijn is een filosoof'. De Encyclopédie perkt de filosofie als de studie van de oor
zaken der dingen dus op twee wijzen in, namelijk door haar niet alleen te onderschei
den van de historia, maar ook van de wiskunde, die zich richt op de krachten in de 
natuur en de verhoudingen daartussen. Het lijkt typerend voor het wolffianisme deze 
tegenstelling tussen wiskunde en wijsbegeerte te maken, want bijvoorbeeld Newton 
identificeert oorzaak en kracht.'-^ Aan andere kant is de filosofie alomvattend. Zij sluit 
niet alleen de wetenschappen in strikte zin in, maar ook de kunsten, 'want de architect, 
de schilder, de beeldhouwer, ja zelfs iemand die hout klieft zoekt eveneens naar redenen 
om te begrijpen wat hij doet en is dus een filosoof.' 

Ook volgens de Encyclopedie is wetenschap een overkoepelende term, die zowel wijs
heid, intelligentie in de 'wetenschap van God', als de prudentie in de praktische filosofie 
omvat. Van wetenschap kan alleen sprake zijn bij de afwezigheid van twijfel. Het hebben 
van een simpele mening of vermoeden is voor wetenschap niet voldoende. De definitie 
in het artikel 'science' luidt daarom 'wetenschap is de heldere en zekere kennis die op 
evidente bewijzen stoelt'."" Het 'evidente bewijzen' in deze definitie moet men overigens 
niet al te letterlijk nemen, want het direct hierna volgende artikel 'sciences' stelt de weten
schappen simpelweg gelijk aan alle menselijke kennis, die door '1'esprit philosophique' 

10 Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres, 
mis en ordrc & publié par M. Diderot & quant d la portie mathématique, par M. d'Alembert (Parijs-
Amsterdam 1751-1780) XIII, 511-515. 

11 Allgemeine Deutsche Biographic 44, 21. Het meest recent over deze kwestie: W. Dreschler, 'Christian Wolff 
(1679-1754). A Biographical Essay', European Journal of Law and Economics 4 (1997), 113-114. De bron is 
waarschijnlijk |.H. Gottsched, Leven van den baron Christian Wo//(Amsterdam 1767), zoals de titel van 
diens biografie uit 1755 in de contemporaine Nederlandse vertaling luidt. 

12 Wolff (n. 6), Discursus praeliminaris, c. 2, § 29, p. 13: 'philosophia est scientia possibilium quatenus esse 
possunt'. 

13 Zie Steffen Duchene, 'Newton's Training in the Aristotelian textbook Tradition; from Effects to Causes and 
back', History of Science 43 (2005), 217-237. Met dank aan de referent, die mij deze verwijzing suggereerde. 

14 Encyclopédie (n. 10), XIV, 787. 
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E. gr. Fhilófophicam" habèt mbtî s tt^üiVn'rtiiii nlvèó fliiminis p i i ^^^^ i ; i = 
cognitiohem, qu'iinrelligib'Hi modn cxplic^eyalet^' (jaemoabade-- ;.-n^f. 
clivitate fnndi&a pie(Röri&^uie %^C:̂ ioriK, fpiftni'inteiiör-ïaftiner, \--i\-\: 
pentleat. Nee mïnus-philofopKüCiUn appetitos h^bct eogiiiitofiemj. 
<jui docfy:̂  poisft^ qua.riitioaa nppedtus objcÖi obUtl •« ejoa per-; 
ÉepüoiK,-cand«in fuci-it eiiflRis. .•.. ., ., _i _ ;•:, -, 

' ?• 7-
Difert c&gnhio phikfophiea ah ^iftoricer. -|Hï̂ C .cnim m Diffrmim-^-^ 

nuda fadi fiotitia lubliitit (?. 5.).'- iüavcVo tilterius progKJffa fĉ ,jaft-o„/f ' 
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wordt voortgebracht.'^ Filosofie en wetenschap worden dus in de Encyclopédie net als in 
Chauvins Lexicon philosophicum misschien niet als echte synoniemen behandeld, maar het 
zijn wel begrippen die bij alle vaagheid in een wezenlijk opzicht overeenkomen. Het zijn 
argumentatieve vormen van kennis die zaken met behulp van redenen verklaren en daar
om verder gaan dan een pure beschrijving van feiten [historia). 

Deze twee voorbeelden laten zien dat op conceptueel niveau nog gedurende een 
groot deel van de achttiende eeuw weinig te merken was van een scheiding tussen 
filosofie en de (natuur)wetenschappen. Eerst in het Allgemeines Handwörterbuch der 
philosophischen Wissenschaften uit 1827, dat door VV. T. Krug (1770-1842) - voor korte 
tijd Kants opvolger te Koningsbergen - werd uitgegeven, zien we veranderingen.'" In 
het lemma 'Wissenschaft' ontbreekt elk spoor van Aristoteles en de definitie luidt sim
pel 'een samenhangend geheel van leerstellingen die volgens logische regels geordend 
zijn', zodat volgens de auteur de theologie als een wetenschap kan gelden. In het artikel 
'Philosophie' zijn de veranderingen nog opmerkelijker. Weliswaar wordt de wijs-

15 Encyclopédie (n. 10), XIV, 788: 'Four les [les belles-lettres] il est nécessaire que l'esprit philosophique, & 
par conséquent les sciences qui les produisent, se trouvent, sinon dans r h o m m e du monde, lui-même, 
du-moins dans Ie corps de la nation, & qu'elles y donnent Ie ton aux ouvrages de littérature.' In de mid
deleeuwen verdween de wetenschap en bleet TEurope plongée dans l'esclavage & la stupidité'. Door de 
Vetour de la raison & du gout' werd hun opbloei mogelijk. 
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begeerte in een brede zin genomen nog steeds gelijkgesteld aan wetenschap, maar in 
een 'hogere' zin is zij 'de studie van de oorspronkelijke wetmatigheden van de geest', dat 
wil zeggen een kennistheoretisch onderzoek van de werking van de geest dat aan de 
wetenschapsbeoefening voorafgaat en daarvan los staat. 

Het late tijdstip dat deze conceptuele verschuivingen merkbaar zijn wil niet zeggen 
dat de institutionele scheiding die in Nederland in 1815 door het Organiek Besluit van 
Koning Willem I tot stand gebracht werd als een donderslag bij heldere hemel moet 
zijn gekomen.'^ Integendeel, de opsplitsing van de traditionele filosofische faculteit in 
een faculteit van Letteren en wijsbegeerte en in een faculteit voor wis- en natuurkunde 
werd te onzent snel algemeen aanvaard. Wel behield nog geruime tijd de nieuwe facul
teit der wis- en natuurkunde in de wandeling de oude naam van facidtas philosophica.''^ 
Er laten zich op zijn minst twee redenen noemen voor de soepele acceptatie: ten eerste 
lieten veel hoogleraren wijsbegeerte in de achttiende eeuw zich weinig gelegen liggen 
aan het 'filosofische' deel van hun leeropdracht. Zij beperkten zich in de praktijk al 
vaak tot natuurwetenschappelijk onderzoek. Soms kwam dat in hun leeropdracht tot 
uiting, waarbij, zoals bijvoorbeeld in Leiden een hoogleraar 'speculatieve wijsbegeerte 
ter zijde werd gestaan door een college 'proefondervindelijke wijsbegeerte'. Een type
rend voorbeeld is Petrus van Musschenbroek wiens Institutiones logicae (1748) bijna het 
enige werk is dat hij buiten het terrein van de natuurlijke historie of natuurfilosofie 
heeft geschreven en dat in alles het karakter van een verplichtwerk verraadt. Ten tweede 
vindt men al enige tijd voor 1815 bij filosofen ideeën met behulp waarvan een boedel
scheiding gemakkelijk te duiden viel. De voorstelling dat wijsbegeerte niet met het 
geheel van de wetenschappen samenvalt, maar een eigen taak en statuut heeft, maakt in 
Nederland opgang rond 1770, dat wil zeggen na het verdwijnen van het newtonianisme 
en het wolffianisme, de twee grote wijsgerige stelsels uit het eerste deel van de achttien
de eeuw. In de verbreiding van deze gedachte onder filosofen heeft Kant door het 
prestige van zijn 'transcendentaalfilosofie' een grote rol gespeeld. 

Kant, Wyttenbach en Hemsterhuis: de filosofie als kritiek der wetenschappen 
In de eerste helft van de twintigste eeuw was de overtuiging wijd verbreid dat elke 
wetenschap een fundering nodig heeft en dat de filosofie haar methoden en vooronder
stellingen dient te analyseren en rechtvaardigen. In 1907 bijvoorbeeld kon de neokanti-
aan Edmund König (*i858), schrijven dat 'de tijd voorbij is dat de vertegenwoordigers 
van de vakwetenschappen in de overtuiging leefden dat de ervaring zichzelf genoeg was 
en dat men haar slechts continu en indringend behoefde te onderzoeken om op iedere 
mogelijke vraag een helder en eenduidig antwoord te ontvangen'.'^ De voorbije periode 

16 W. Th. Krug, Allgemeines Handwörterbuch tier philosophischen Wissenschaften iiebsi ihrer Literatur und 
Geschichte nach dem lieiitigen Standputicte der Wissenschaft bcarb. und brsg. Zweiten, verbesserten und ver-
mehrten Aufl. (Leipzig 1832-1838, reprint 1969) III, s.v. en IV, s.v. 

17 Zie het 'Bijvoegsel' van de Nederlandsche Staats-Courant nr. 242 van 12 okl 1815. In artikel 56 werden als 
de vier faculteiten genoemd de godgeleerde, de medische faculteit, de faculteit der wis- en natuurkundige 
wetenschappen en de faculteit der bespiegelende wijsbegeerte en letteren. Volgens artikel 63 omvat de 
bespiegelende wijsbegeerte: logica, metafysica, geschiedenis van de wijsbegeerte en ethiek. In de faculteit 
der wis- en na tuurkunde werd gedoceerd wiskunde, natuurkunde, scheikunde, natuurlijke historie en 
landbouwhuishoudkunde. Zie W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest (Den Haag-Haarlem 1992) 5-6. 

18 F. Sassen. 'Wijsgerig onderwijs in Nederland in de negentiende eeuw: Cirt)ningen', Studia Catholica 17 
(1941) 87. 

19 E. König, Kant und die Naturwissenscluift (Braunschweig 1907) 1. 
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Immanuel Kant (1724-1804), kopergravure van 

S.F. Bau.se naar afbeelding van Veit Hans 

Schnorr von Carolsfeld, 1791 

waar de schrijver op doelt is de bloeitijd van het negentiende-eeuwse positivisme dat 
'de natuurwetenschapper in de waan zou hebben gelaten dat een wetenschap zonder 
vooronderstellingen mogelijk is'. Waar echter de studie van de natuur een zaak van de 
wetenschapper zelf is en moet zijn, is de filosoof voor het onderzoek van de grond
slagen der wetenschappen verantwoordelijk. In Nederland is deze conceptie sinds vele 
jaren geïnstitutionaliseerd in de zogenaamde c-richting aan de filosofische faculteiten, 
die de filosofie van de afzonderlijke wetenschappen omvat.-" Filosofie en natuurweten
schappen onderhouden op deze wijze een lat-relatie: zij zijn volledig zelfstandig en voeren 
een eigen huishouding, maar kunnen naar believen samen komen. Dit model van filosofie 
als een soort metawetenschap gaat terug op Kant en lijkt impliciet besloten te liggen in 
zijn Kritik der reinen Vernunft uit 1781. Dit jaartal is daarom als de terminus ante quem 
voor de scheiding gekozen. In dat jaar zou de rechtbank van de rede definitief het von
nis hebben gewezen en het huwelijk tussen filosofie en natuurwetenschap definitief 
hebben ontbonden.-' 

Er zijn in de eerste Kritik twee grondovertuigingen te vinden, die leiden tot twee ver
schillende visies op de aard van de filosofie en haar verhouding tot de natuurweten
schappen. De eerste overtuiging is dat de metafysica zich qua kenvorm en object 
radicaal onderscheidt van de natuurkunde. De tweede grondgedachte is dat filosofie 
alleen nog maar transcendentaalfilosofie kan zijn, dat wil zeggen epistemologie. (Zie hier
voor de volgende paragraaf). Beide overtuigingen vloeien voort uit Kants kentheorie. 
Volgens Kant is al onze empirische kennis het resultaat van niet alleen de zintuiglijke 

20 Vgl. H. Krop, 'Laat de universiteit meer dan een vakschool zijn. Het pleidooi voor de Centrale Interfacul
teit', in L.). Dorsman en R). Knegtmans (red.), Universitaire vormingsidealen (Hilversum 2006) 41. 

21 Vgl. I. Kant, Kritiek der reinen Vernunft, IRiga 1776], B 116: 'Die Rechtslehrer, wenn sie von Befugnissen 
und Anmalsungen reden, unterscheiden in einem Rechtshandel die Frage über das, was Rechtens ist 
(quid juris) von der, die die Tatsache angeht, (quid facti).' In het eerste geval spreken zij van 'Deduktion'. 
Kant vergelijkt deze juridische procedure met de filosofische vraag naar de objectieve realiteit van 
begrippen die wij niet aan de ervaring kunnen ontlenen. Dergelijke begrippen zijn aanschouwingsvor-
men als tijd en ruimte, de verstandscategoriecn en de ideeën van God, ziel en wereld. 
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prikkels maar ook van de aard van de menselijke zintuigen en verdere kenvermogens. 
Deze theorie impliceert dat de zintuigen en het verstand van ons de werkelijkheid niet 
louter registreren en beeldjes van de dingen in een ander medium opslaan als waren zij 
een camera, die de dingen vastlegt op een gevoelige plaat, maar dat onze geestelijke ver
mogens daarin een actief aandeel hebben. Men zou de geest kunnen vergelijken met 
een bril, die wij niet kunnen af zetten en die de wereld op een bepaalde wijze vervormt 
zonder dat wij ooit kunnen vaststellen hoe de wereld er los van onze waarneming uit
ziet. De wetenschappen hebben volgens Kant tot taak de wereld te onderzoeken. De 
filosofie daarentegen geeft hij de taak te analyseren waarin de bijdrage van de geest aan 
onze kennis precies bestaat. Het onderzoek van de elementen die onze kenvermogens 
bijdragen, is niet empirisch van aard, want de waarnemingspsychologie is een even 
reële wetenschap als de natuurkunde, maar 'a priori', dat wil zeggen het vindt plaats los 
van de ervaring. Kant noemt het filosofisch onderzoek daarom 'transcendentaal'. Haar 
kennis is 'synthetisch a priori'. 

Hoewel neo-kantiaanse natuurwetenschappers uit het einde van de negentiende eeuw 
graag opmerken dat Kant 'met eer in de geschiedenis van de natuurwetenschappen zou 
moeten worden genoemd' onder andere vanwege zijn theorieën over het ontstaan van 
de kosmos en daarom 'de rij van de filosofen afsluit die in het volledige bezit van de 
natuurwetenschappelijke kennis van hun tijd deelnamen aan het werk van de natuur
onderzoekers',-- toch ligt zijn actieve werkzaamheid op dit terrein ruim voor de jaren 
tachtig dat wil zeggen het decennium dat hij zijn drie grote kritieken filosofie schreef. 
Het is daarom belangrijk op te merken dat in elk geval de Kant van de kritische filoso
fie weinig interesse toont voor de natuurwetenschap. Kant laat er geen twijfel over 
bestaan dat zijn hart in de Kritik der reinen Vernunft hij de metafysica - traditioneel 
beschouwd als de kern van de filosofie - ligt en niet bij de wetenschappen. De zoge
naamde transcendentaalfilosofie die in de Kritik der reinen Vernunft (1781), Kritik der 
praktischen Vernunft (1788), Kritik der Urteilskraft (1790) geschetst wordt, vormt, zo 
zegt Kant, slechts een propedeuse voor de wetenschappelijke metafysica, die wat hem 
betreft overigens nog toekomst muziek is.-^ Dit blijkt uit de titel Prolegomena zu einer 
jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können van een hand
zaam boekje van ongeveer 150 pagina's uit 1783 waarmee hij de inhoud van de bijna 
duizend bladzijden Kritik der reinen Vernunft samenvat. De aloude 'eerste filosofie' 
omschrijft Kant in de Vorrede tot de tweede druk van de Kritik der reinen Vernunft als 
geheel geïsoleerde speculatieve kennis van de rede die zich volstrekt verheft boven wat 
de ervaring ons kan leren (Erfahrungsbelehrung) en wel door louter begrippen (niet 
zoals de wiskunde door de toepassing daarvan op de aanschouwing), waar dus de rede 
haar eigen scholier moet zijn'.̂ '̂  Uit dit citaat blijkt dat volgens Kant de metafysica 'ganz 

22 König (n. 19), Kant und die Naturwissenschaft, 24. Hij citeert Helmholz' rede 'Über die Entstehung des 
Planetensystems' uit 1871 en de openingszin van Du Bois Raymonds voordracht uit 1870 getiteld 
'Leibnizische Gedanken in der neueren Naturwissenschaft' in Reden I (Leipzig 1886) 33. Het is overigens 
de vraag of König Du Bois-Reymond wel goed begrepen heeft, want de fysioloog vervolgt met de 
opmerking dat Leibniz zo'n grote 'mathematischer Physiker' was dat hij ook zonder zijn filosofie nog 
bekend zou zijn. De implicatie is dat Kant vooral een fdosoof is geweest en geen creatieve weten,schapper. 

23 Vgl. de 'Vorrede' van de Grundlegiing zur Metaphysik der Sitten (Riga 1785), waar Kant niet alleen stelt dat 
de ethiek geen empirische maar een zuiver rationele wetenschap is, maar ook laat doorschemeren te 
beseffen dat een dergelijke 'metafysica van de zeden' nieuw is. 

24 Kant (n. 21), Kritik, B XIV: 'Der Metaphysik, einer anz isolierten spekulativen VernunfterkenntnLs, die sich 
ganzlich über Erfahrung.sbelehrung erhebt, und zwar durch blofte Begriffe (nicht wie Mathematik durch 
Anwendung derselben auf Anschauung), wo also der Vernunft selbst ihr eigener Schiller sein soil..'. 
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isoliert' van de ervaring is en dus geheel onafhankelijk mis van de empirische wetenschap
pen. Zij staat niet alleen apart van de wetenschappen die op de ervaring gebaseerd zijn -
als zodanig noemt Kant de natuurwetenschappen en de antropologie -, maar ook van 
de wiskunde, waarvan de voorstellingen weliswaar vrij geconstrueerd worden, maar 
toch in betrekking gesteld kunnen worden met waarneembare objecten. Kant verandert 
dus de encyclopedische plaats van de metafysica door haar uit het geheel van de weten
schappen te verbannen. Zij is speculatieve Vernunfterkenntnis van objecten die boven 
alle mogelijk ervaring uitgaan. Dat zijn de ideeën van God, wereld en ziel. Zulke ideeën 
- en Kant gebruikt het woord hier dan ook meer in de zin van Plato dan van Descartes 
- onderscheiden zich van de begrippen van het verstand, doordat zij naar geen object 
in de natuur verwijzen.-' Toch zijn God en de ziel volgens Kant geen hersenspinsels 
omdat we deze begrippen moeten denken. Of in de ironische woorden van Heine: 'Gott 
ist, nach Kant ein Noumen. In Folge seiner Argumentation, ist jenes transzendentale 
Idealwesen, welches wir bisher Gott genannt, nicht andres als eine Erdichtung'.'* Kant 
neemt dus niets terug van de kritiek, die hij in het tweede deel van de Kritik der reinen 
Vernunft op de traditionele godsbewijzen formuleert. Hij is en blijft de 'Alleszermahler', 
zoals Heine hem noemde, 'die het hemelse leger met al zijn soldaten over de kling heeft 
gejaagd',-'' want de uitspraak God bestaat is óf een tautologie en vergelijkbaar met de 
bewering dat Sinterklaas of luilekkerland bestaat, óf is een propositie over het empirisch 
bestaan waar de waarheid door de waarneming onmogelijk van kan worden vastgesteld.''* 
Met spijt moet Kant constateren dat daarmee de filosofische grondslag van de in de 
achttiende eeuw zo populaire fysico-theologie vervallen is.-'* In de ogen van Kant is 
God niet langer een object van de natuurwetenschap en kan dat ook niet zijn. Kant 
scheidt dus metafysica van de fysica op een striktere wijze dan ooit voor hem door 
iemand in de geschiedenis van de filosofie is gedaan. De eerste filosofie is voor hem niet 
langer het sluitstuk van de wetenschappen, zoals men bijvoorbeeld bij Descartes vindt 
die in het voorwoord van de Franse vertaling van zijn Principia philosophiae (1644) de 
filosofie vergelijkt met een boom, waarvan de metafysica de wortels zijn, de natuurfilo
sofie de stam en de afzonderlijke wetenschappen de takken, maar ontvangt van hem 
een nieuw object.-'" 

Aan het eind van de achttiende eeuw vindt men nog andere pogingen de filosofie te 
herdefiniëren en van de wetenschappen te onderscheiden. Deze ontwikkeling in de 
Nederlandse filosofie loopt parallel met de opbloei van het Duitse 'neohumanisme'. 
Ware vorming zo betoogden bijvoorbeeld de litterator Wieland (1733-1813) en de theo
loog-filosoof Herder (1744-1803), mag zich niet alleen tot het verstand beperken, maar 

25 I. Kant, Prolegomena zu einer jeden kiinftigen Metaphysik, Riga 1783, § 56: 'Allein, wenn wir die Natur ganz 
verlassen ... mithin uns in blolse Ideen vertiefen,... denn wir haben es als denn gar nicht nicht mit der 
Natur oder überhaupt mit gegebenen Objekten, sondern blofi mit Begriffen zu tun , die in unserer 
Vernunft lediglich ihren Ursprung haben, und mit bIol5en Gedanken-Wesen ...' 

26 H. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1S34; ed. Stuttgart 1997) too. 
27 Heine (n. 26), Zur Geschichte der Religion und Philosophie, 104. 
28 Kant (n. 21), Kritik, B 625. 
29 Kant (n. 21), Kritik, B 651: 'Dieser Beweis verdient jederzeit mit Achtung genannt zu werden. Er ist der 

ülteste, klareste und der gemeinen Menschenvernunft am meisten angemessene. Er belebt das Studium 
der Natur, so wie er selbst von diesem .sein dasein ha t . . Es würde daher niet allein trostlos, sondern ganz 
umsonst sein, dem Ansehen dieses Beweises etwas entziehen zu wollen'. Toch kan Kant 'die Ansprüche' 
van de fysicotheologie niet 'billigen'. 

30 R. Descartes, Principia philosophiae (Leiden 1644) AT IX-2, 14; 'Ainsi toute la Philosophie est comme un 
arbre, dont les racines ,sont la Metaphysique, Ie tronc est la Physique et les branches toutes les autres sci
ences, qui ,se reduisent a trois principales si;avoir la Medicine, la Mechanique et la Morale." 
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moet alle vermogens van de geest vervolmaken.-" Deze verandering van de visie op de 
aard van de filosofie aan het einde van de achttiende eeuw blijkt uit twee andere voor
beelden, die ontleend zijn aan de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Het 
eerste is de Zwitser Daniël Wyttenbach (1746-1820) de overtuiging koesterde dat de 
ware filosofie gelijk stond aan de studie van de klassieke letteren. Wyttenbach werd in 
1746 te Bern geboren.^^ Om te genezen van de 'Wolffiaanse koorts', die hij tijdens zijn 
studie aan Duitse universiteiten had opgedaan, ging hij naar Leiden om de 'oude lette
ren' te studeren. In 1771 werd hij hoogleraar wijsbegeerte te Amsterdam om na vijftien 
jaar hoogleraar klassieke letterkunde te worden. In 1799 haalden de curatoren hem naar 
Leiden, waar hij in 1808 een polemiek begon met het kantianisme, dat hij als een 
abstruse woordenbrei afdeed. In 1820 stierf Wyttenbach te Oegstgeest. 

Voor Wyttenbach was naar eigen zeggen de benoeming als hoogleraar klassieke lette
ren een bevrijding van de last de nieuwe wijsbegeerte van Wolff en Kant te doceren. Bij 
hem vindt men voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een uitgesproken dédain 
voor de Duitse 'idealistische' en te speculatieve wijsbegeerte dat vooral in de eerste helft 
van de negentiende eeuw onder Nederlandse filosofen met name bij Philip van Heusde 
en zijn leerlingen, die in zijn filosofie er de nadruk legde dat het gezond verstand, een 
liberale godsdienstzin en een gevoel voor het juiste midden eigen aan de Nederlanders 
zou zijn, tamelijk algemeen was. Net als de Encyclopédie definieert hij de filosofie a la 
Wolff als de wetenschap van het mogelijke in zoverre het kan zijn. Hij wijkt echter van 
de traditie af waar hij stelt dat het doel van de filosofie de vervolmaking van de drie 
vermogens van menselijke geest is, dat wil zeggen het verstand, de wil en het gevoel. 
Het gaat in de filosofie dus niet alleen om kennis maar ook om het verwerven van 
geluk en de contemplatie van de schoonheid. Door de wijsbegeerte verwerft de mens de 
ware vorming. Ten dien einde moet zij niet alleen de empirische en rationele weten
schappen omvatten maar ook de ethiek en de kunsten. Haar methode is daarom niet 
alleen die der meetkundigen - de methodus scientificus - , maar ook maakt zij gebruik 
van de zogenaamde ars critica, dat wil zeggen de hermeneutiek. Door de studie van tek
sten van met name de klassieke filosofen krijgt men oog voor de veelvormigheid en de 
individuele verscheidenheid van de werkelijkheid. De wereld is immers niet alleen van 
feiten, maar kent ook een morele dimensie. Dit is de reden dat niet de abstract werken
de wetenschapper, maar slechts de filoloog in staat is de verborgen goddelijke natuur 
der dingen te ontwaren. Weliswaar ziet Wyttenbach de filosofie in overeenstemming 
met de traditie als een alomvattend geheel van kennis, dat is een 'encyclopedie' van al 
het menselijke weten en kunnen, maar hij grenst ook de wijsbegeerte duidelijk af van 
de wetenschappen. Er is om deze reden een wetenschapskritisch element in zijn den
ken, dat tot uiting komt in de tegenstelling die hij maakt tussen het 'levende' denken 
der ouden en de steriele nieuwe wijsbegeerte, die in zijn ogen in feite identiek is aan de 
moderne natuurwetenschap. Het is voor hem overduidelijk dat bij een keuze tussen 
beide vormen van beoefening der wijsbegeerte wij de voorkeur moeten geven aan Plato 
en Socrates boven Wolff en Kant, want waar de hedendaagse filosofen ons in een 
abstruus jargon slechts nutteloze kennis leren, bieden de ouden ons inzichten waar we 
in de praktijk van het leven wat aan hebben. Toch snijdt Wyttenbach de band tussen 

31 Zie bijvoorbeeld A. Labrie, 'Bildung' en politiek i//o-iSj0. De 'Bildungsphilosophie' van Wilhelm von 
Humboldt bezien in baar politieke en sociale context (Amsterdam 1986) 34-62. 

32 Voor de verwiizingen in de paragraaf over Wyttenbach: Krop (n. 9), 'Die Philosophie an den Universita
ten', § 64,1132-1134. 
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filosofie en de wetenschappen niet geheel door, want in zijn leerboeken omschrijft hij 
de metafysica als de leer van de principes van onze menselijke kennis. Haar taak is 
daarom de conceptuele fundamenten van de wetenschappen te onderzoeken die onze 
geest in eerste instantie onhelder aanwezig zijn en deze te verhelderen en duidelijk te 
omschrijven. 

Een vergelijkbare tweedeling tussen de natuurwetenschappen aan de ene en de filosofie 
aan de andere kant vinden we bij misschien wel de bekendste Nederlandse filosoof uit de 
tweede helft van de achttiende eeuw: Francois Hemsterhuis." In 1721 werd hij te Frane
ker geboren als zoon van de graecus Tiberius (1685-1766), die Wyttenbach voorgegaan 
was op diens ontwikkeling weg van de wijsbegeerte naar de klassieke letteren door een 
professoraat in de filosofie en wiskunde te Amsterdam te verruilen voor een leerstoel 
Grieks te Franeker. In 1747 ging Francois te Leiden filosofie en wiskunde studeren. Hij 
raakt er bevriend met de bioloog Petrus Camper, met wie hij een levenslange interesse 
voor optica en natuurlijke historie deelde. Na zijn studie verwerft hij in 1755 het ambt 
van assistent commies bij de Raad van State en gaat hij daarnaast het beheer voeren 
over het penningenkabinet van de stadhouder. Uit hoofde van die laatste functie werd 
hij herhaaldelijk om advies gevraagd over esthetische problemen die in de Haagse 
society leefden. Een overzicht van zijn kunstfilosofie biedt de Lettre sur la sculpture die 
in 1769 bij Mare Michel Rey te Amsterdam in een kleine oplage liet verschijnen - deze 
drukker publiceerde niet alleen een groot aantal werken van Rousseau, maar ook de 
latere delen van de Encyclopédie. - Dit werk werd gevolgd door een antropologie in de 
Lettre sur l'homme et ses rapports (1772). In 1775 geeft de ontmoeting van de prinses van 
Gallitzin, de vrouw van de Russische ambassadeur zijn leven een belangrijke wending. 
Zij inspireert hem tot het schrijven van een aantal dialogen over de ziel, de moraal, de 
religie, de opvoeding en de legendarische 'Gouden tijd'. Tot aan zijn dood in 1790 
onderhielden Hemsterhuis en Amalia von Gallitzin een uitgebreide correspondentie, 
waarin hij zijn brieven met Socrates - met Griekse letters gespeld - ondertekende en 
haar aansprak met 'Diotima'. In haar gezelschap maakt hij in 1781 en 1785 twee lange 
reizen door Duitsland. Jonge romantici als Novalis, Hölderlin en Schleiermacher von
den in zijn ideeën over kunst, natuur en religie een belangrijke inspiratiebron, terwijl 
gevestigde geleerden als Goethe, Herder en Jacobi Hemsterhuis vanwege zijn greciserend 
humanisme bewonderden. 

De verandering van het wijsgerig klimaat aan het einde van de verlichtingsperiode 
zien we al direct doordat Hemsterhuis na 1772 geen traktaten meer schrijft, maar de 
wijsbegeerte beoefent door middel van platoonse dialogen. Met deze verandering van 
genre brengt hij zijn afkeer tot uitdrukking van de wijsgerige systemen die vanuit een 
vast grondbeginsel volgens de meetkundige methode zijn opgebouwd. De filosofie 
moet niet langer haar uitgangspunt nemen in axiomatische beginselen, maar in het 
gezond verstand, en haar uiteindelijke doel is niet kennis maar geluk. Tegenover de 
'filosofie van Newton', die de bewegingen van de lichamen verklaart, stelt Hemsterhuis 
de 'filosofie van Socrates', die de strevingen van de geest analyseert. Object van deze 
filosofie is daarom de menselijke geest die zich niet door middel van de zintuiglijke 
waarneming, maar door de poëzie het beste laat benaderen.'-* 'Le premier philosophe 

33 Voor de verwijzingen in deze paragraaf: Krop (n. 9), 'Die Philosophie an den Universitaten', § 68,1172-1181. 
34 F. Hemsterhuis, Alexis, ou de l'age d'or, Riga 1787 in M.I. Petry (ed.). Wijsgerige werken Frans Hemsterbids 

(Leeuwarden-Budel 2001) 310: 'D'ailleurs ce n'est pas sans raison que la poésie est appelée le language des 
dieux', De verbeelding gaat vooraf aan het rationele denken. Dat is de reden dat er in de meetkunde vele 
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fut homme: cherchons done hardiment la philosophie dans nous-mêmes'. De rest van 
deze passage luidt in vertaling: 'er zijn slechts twee wijsbegeerten ter wereld waarin de 
waarheden met elkaar samenhangen .. dat zijn de sokratische en de newtoniaanse. Ik 
geef toe dat de laatste niet de naam van een filosofisch stelsel verdient, omdat ze er 
slechts een zeer kleine tak van uitmaakt die alleen de mechanica omvat ... Maar tot de 
socratische wijsbegeerte behoort alles. Alleen Socrates onderwees de wijsbegeerte, ter
wijl anderen slechts hun beperkte stelsels verkondigden. Hij leerde de mensen dat zij 
zich in elk gezond hoofd bevindt en in elk rechtschapen hart ... en de bron is van een 
algemeen en onverwoestbaar geluk. Mijn wijsbegeerte, mijn waarde Sophyle, is die van 
de kinderen: het is die van Socrates'.'^ Zij verschaft ons inzicht in de oneindige dimen
sies van de werkelijkheid die men via de meetkundige methode niet kan doorgronden. 
Ook bij Hemsterhuis zien we dus een poging om de filosofie als een vorm van inzicht 
voor te stellen dat verder reikt dan de kennis waar de wetenschappen ooit toe in staat 
zullen zijn. Met behulp van voorstellingen die voor een groot deel aan de oudheid ont
leend zijn geven deze twee denkers de filosofie een nieuwe inhoud. Zowel Wyttenbach 
als Hemsterhuis maken door de nadruk die zij leggen op de geschiedenis en de filologie 
de wijsbegeerte in feite tot een geesteswetenschap. In deze periode is op zijn minst voor 
twee eeuwen vastgelegd dat de filosofie een literair-historisch karakter heeft. We moe
ten de bestuurders van de Universiteit van Amsterdam dan ook gelijk geven toen ze een 
tien jaar geleden de filosofische faculteit samen met de theologen bij de letteren onder
brachten. In de Rotterdamse faculteit zijn er op dit moment bijna geen docenten die 
ooit een laboratorium van binnen hebben gezien of zelfs maar eens in hun leven sociaal 
wetenschappelijk onderzoek hebben uitgevoerd. Men vergelijke dit met de hoogleraar 
wijsbegeerte Dionysius van de Wijnpersse, die vanaf 1768 te Leiden de speculatieve filo
sofie onderwees - logica, metafysica en praktische filosofie. Desondanks besteeg hij nog 
op hoge leeftijd, aldus zijn biograaf de theoloog Johannes Clarisse (1770-1846), de trap
pen van de Leidse sterrenwacht om waarnemingen te verrichten.-'* 

Filosofie als wetenschapsleer 
Behalve de idee van een metaf\'sica met andere taak als de wetenschappen, is er, zoals 
gezegd, in Kants filosofie nog een tweede gedachte die de scheiding tussen de wijsbe
geerte en de wetenschappen conceptueel voorbereidde. Deze voorstelling heeft betrek
king op de aard van onze kennis. In de genoemde 'Vorrede' tot de Kritik der reinen 
Vernunft betoogt Kant dat de wetenschappen überhaupt geen filosofische fundering 
behoeven. In de secundaire literatuur wordt hij daarom wel met recht een anti-reducti-
onist genoemd, want hij probeert wetenschappelijke uitspraken op geen enkele wijze te 
herleiden tot metafysische beginselen.^' Volgens een reductionist als Descartes bijvoor
beeld zouden de natuurwetten door God in alle vrijheid vastgestelde wilsbesluiten zijn 
terwijl alle fysische verschijnselen zouden kunnen worden herleid tot het metafysische 
basisfeit, namelijk dat de materie in wezen uitgebreid is. Ook de meer empiristisch 

waarheden zijn die de grote meesters gevoeld hebben (senties) voordat zij bewezen werden. Het ont
dekken van waarheden en het leggen van verbanden die ons de schoonheid van dingen doet ervaren -
zijn in feite nauw verwante activiteiten van de geest. 

35 Sophyle, in Petry (n. 34), Wijsgerige werken Frans Hemslerbuis, 158-161. 
36 'Iets over den wijsgeer Dionysius van de Wijnpersse', De fakkel, oj bijdragen tot de kennis van het ware, 

schoone en goede 12 (1836) 169-170. 
37 G.G. Brittan jr., Kant's theory of science (Princeton 1978) 5. 
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ingestelde denkers als bijvoorbeeld Locke menen dat de filosofie een essentiële rol ver
vult in de wetenschappen doordat zij laat zien hoe de natuurwetten te herleiden zijn tot 
enkelvoudige zintuiglijke gewaarwordingen. Een dergelijke deductie zou nodig zijn om 
aan de natuurwetten hun zekerheid te geven. Kant daarentegen acht een dergelijk stre
ven overbodig, want 'wiskunde en de natuurleer mag men niet het verwijt maken dat 
zij geen grondige vs'etenschap. Slechts andere vormen van kennis hebben de behoefte 
aan kritiek en correctie van hun principes'.'" Uit deze conclusie blijkt dat Kant een filoso
fische basis voor de natuurwetenschappen onnodig vindt. Als één van de eersten in de 
geschiedenis van het denken bevrijdt hij de wetenschappen daardoor van de filosofische 
voogdij. 

Volgens Kant zou Hume hem uit zijn dogmatische sluimer hebben gewekt.''* Zijn kri
tiek deed hem beseffen dat niet alleen de rationalistische pogingen de causale relaties 
tussen dingen bijvoorbeeld tussen rook en vuur te herleiden tot logische relatie tussen 
begrippen tot mislukking gedoemd zijn, maar ook de empiristische visie die de con
stante regelmaat waarmee we bepaalde ideeën verbinden tot de bron van onze voorstel
ling van causaliteit maakt. De reden is de verwarring over de aard van het probleem. De 
zekerheid van de wetenschappen moet namelijk het uitgangspunt zijn en zij behoeft 
geen verdere rechtvaardiging. In feite houdt Newtons Principia mathematica al een eerste 
vorm van anti-reductionisme in. Tot ergernis van de toenmalige tegenstanders werd 
bijvoorbeeld de zwaartekracht niet herleid tot de attributen van de substanties en zou 
daarom een qualitas occulta zijn. Het verschijnen van de Principia in 1687 is daarom 
door mij gekozen als de terminus post quem van de scheiding."*" 

Volgens Kant zijn de logica en de wiskunde al vanaf de oudste tijden de zekere weg 
van de wetenschappen ingeslagen. De natuurwetenschap heeft er eeuwen langer over 
gedaan. Bacon was namelijk de eerste die stapjes in deze richting heeft gezet. Hij zou 
volgens Kant een radicale verandering van de manier van denken hebben veroorzaakt, 
die daarin bestaat 'dat de rede zelf in de natuur legt wat zij daarvan moet leren'. Deze 
radicale verandering van onze manier van denken vergelijkt hij met de omwenteling die 
Copernicus te weeg bracht. Zij houdt in dat wij niet langer denken dat de waarneming 
zich richt naar de aard van de dingen, maar omgekeerd dat de objecten zich richten 
naar de aard van het waarnemingsvermogen.-" Dit onderscheid is zinvol, omdat Kant 
weliswaar van mening is dat al onze kennis uit de ervaring stamt, maar niet wil zeggen 
dat onze kennis in alle opzichten tot elementen in de waarneming te herleiden valt. In 
de transcendentale esthetica waarmee de Kritik der reinen Vernunft opent, bijvoorbeeld 
probeert Kant te bewijzen dat tijd en ruimte dergelijke niet tot de waarneming te her
leiden elementen zijn. Van de voorstelling van een stoel bijvoorbeeld is de ruimte niet 
een aspect dat wij als de kleur, de grootte en de aard van het materiaal kunnen wegden
ken, maar de ruimte is als het ware een noodzakelijke voorwaarde om zich überhaupt 
een voorstelling van iets te kunnen vormen. Kant noemt de ruimte en de tijd de aan-
schouwingsvormen en hij koppelt hen daarmee aan de zintuigen. Door de manier 
waarop zij werken zien we alles in tijd en ruimte en niet omdat de dingen buiten ons de 
eigenschap zouden hebben tijd en ruimte te bezitten. Nu was de gedachte dat de zintui
gen een belangrijke rol hebben in de manier waarop we de werkelijkheid zien in de 

38 Kant (n. 21), Kritik, A XI noot. 
39 Kant (n. 25), Prolegomena, 13. 
40 Brittan (n. 37), Kant's theory of science, 6. 
41 Kant (n. 21), Kritik, B XIII en XVI. 
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achttiende eeuw niet nieuw. De al eerder genoemde Hemsterhuis deed bijvoorbeeld 
empirisch onderzoek naar de wijze waarop een insekt de werkelijkheid ziet,-*' maar 
voor Kant is de vraag naar het aandeel van de zintuigen in de waarneming geen experi
mentele kwestie, maar een conceptueel probleem. De overtuiging dat de empirie hier 
niet relevant is komt nog duidelijker naar voren bij Kants tweede stap, namelijk de 
categorieën, dat zijn de manieren waarop ons verstand de werkelijkheid denkt en in 
begrippen construeert bijvoorbeeld in oorzaak en gevolg en in dingen met eigenschap
pen. Net als tijd en ruimte zijn deze in de waarneming van de dingen veronderstelt, 
zonder zelf van de ervaarbare realiteit deel uit te maken. Kant onderscheidt in totaal 
twaalf categorieën en hij komt deze op het spoor door naar de logica te kijken. Kant 
kan zijn kritische filosofie daarom ook transcendentaalfilosofie noemen, want hij 
beweegt zich op een niveau van analyse dat de ervaring - en de empirische wetenschap
pen transcendeert, dat wil zeggen te boven gaat. Men mag echter niet van een transcen-
dettrie-filosofie spreken, omdat het Kant niet gaat om een toegang te vinden tot een 
bovenzinnelijke wereld en niet-ervaarbare werkelijkheid. Zo zij bestaat is zij voor ons 
onkenbaar.""^ Kennis zonder ervaring is onmogelijk, want de zintuiglijke prikkels zijn 
als het ware de 'stof' van de ervaring, en de structuur die deze prikkels ontvangen in 
onze voorstellingen en begrippen de vorm daarvan. Kant gebruikt deze terminologie 
met opzet, om duidelijk te maken dat net als in de fj'sica van Aristoteles bij de concrete 
dingen ook bij kennis de vorm niet zonder de stof kan en omgekeerd."''' 

De transcendentaalfilosofie is niet alleen een kenleer, doordat zij verklaart waarom 
onze kennis zeker kan zijn, maar ook een wetenschapsfilosofie. De uitkomst van het 
transcendentaal onderzoek is bijvoorbeeld dat de wiskunde een a priori wetenschap 
moet zijn. Aangezien tijd en ruimte geen eigenschappen van dingen zijn, is een zoge
naamde zuivere - niet empirische en dus onzekere - aanschouwing van de meetkundi
ge figuren en de getallen mogelijk. Deze objecten kennen we los van de ervaring, omdat 
wij ze construeren. Deze zuivere wiskunde vormt de grondslag van de bijzondere 
natuurwetenschappen, die men daarom toegepaste wiskunde kan noemen.-" Wanneer 
daarentegen de toepassing van de wiskunde onmogelijk is en de gronden en principes 
louter empirisch zijn, zoals in de scheikunde, is er louter van een systematische kunst 
of van een leer om experimenten te doen sprake en niet van wetenschap in de eigenlijke 
zin van het woord.''* De natuurwetenschap, die de wiskunde op de ervaarbare wereld 
toepast in de zin dat zij geldt voor alle mogelijke te ervaren objecten is, in tegenstelling 
tot de natuurlijke historie apodictisch zeker, omdat zij de natuurwetten a priori kent. 
Er zijn ook natuurwetten die zuivere redekennis zijn, bijvoorbeeld 'de substantie blijft 
voortbestaan' en alles wat gebeurt, gebeurt te allen tijde door een oorzaak volgens 
onveranderlijke wetten waardoor deze zaken van te voren bepaald ziju'.-*' Al uit Kants 
definitie van natuur namelijk het bestaan der dingen in zoverre zij naar algemene wetten 
bepaald is, blijkt dat de natuurkunde in zijn ogen deels uit zuivere - niet-empirische -

42 Petry (n. 34), Inleiding, Wijsgerige werken Frans Hemsterhuis, XLIX. 
43 Kant (n. 21), Kritik, B 92-101, § 9. 
44 Kant (n. 21), Kritik , B 75: 'Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand 

keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind'. 
45 I. Kant, Metapbysische Anfangsgriinde der Naturwissenschaft (Riga 1786) .\ IX: 'Ich behaupte aber, dass in 

jeder besonderen Naturlehre so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin 
Mathematik anzutreffen ist'. 

46 Kant (n. 45), Metapbysische Atijangsgründe, A V. 
47 Kant (n. 25), Prolegomena, § 15. 
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kennis bestaat, die wij bij het bedrijven van wetenschap op onze waarnemingen 
toepassen.''" Dit is de reden dat bepaalde regelmatigheden die wij waarnemen als natuur
wetten kennen, wat wij gezien Humes kritiek op het causaliteitsbeginsel op grond van 
de ervaring onmogelijk kunnen weten. De natuurwetten ontstaan door de werking van 
het verstand en wel door de toepassing van de categorieën. De categorie van causaliteit 
bijvoorbeeld heeft geen betrekking op wetmatigheden die in een f\'sische wereld los van 
de mens bestaan, maar vormt een schema zoals Kant het noemt waarmee we de ervaring 
ordenen. Kant geeft het voorbeeld van een steen die in de zon ligt. Als we een thermo
meter bij de steen houden dan nemen we waar dat de steen in de zon ligt en dat de 
steen warm wordt. Meer is in de ervaring niet gegeven. Zeg ik echter de zon verwarmt 
de steen dan komt bij de waarneming nog het begrip van de oorzaak, dat met het 
begrip van zonneschijn het begrip warmte noodzakelijk verbindt. Het oordeel de zon 
verwamt de steen is een oordeel geworden dat pretendeert noodzakelijk en algemeen 
geldig te zijn."" Kants transcendentaalfilosofie leert ons dus dat in de natuurkunde 
empirische en rationele elementen nauw op elkaar betrokken zijn. De natuurweten
schap is wetenschap doordat zij gebaseerd is rationele principes en Hflfuurwetenschap, 
doordat zij deze beginselen op de ervaarbare natuurlijke werkelijkheid toepast. 

Uit dit overzicht van de transcendentaalfilosofie dat zo uitvoerig was om enigszins 
recht te kunnen doen aan haar gecompliceerdheid blijkt dat hoe Kant de relatie tussen 
filosofie en de natuurwetenschappen ziet. De wijsbegeerte is ken- of wetenschapsleer, 
die los staat van de wetenschappen zelf. Kants fundamentele veronderstelling namelijk 
dat in de wetenschappen empirie en rede nauw op elkaar betrokken zijn is echter in de 
geschiedenis van de verlichtingsperiode geen bijzonder oorspronkelijke gedachte, zoals 
uit een vergelijking met Wolffs wetenschapsfilosofie in de volgende paragraaf blijkt. 
Het grote verschil is echter dat bij Wolff het 'connubium' van ervaring en rede een 
reductionisme van de natuurkunde tot de wijsbegeerte impliceert doordat hij de empi
rische elementen in de natuurwetenschappen betrekt op een filosofische bovenbouw, 
die volgens de geometrische methode vanuit de rede alleen ontwikkeld kan worden. 

Christian Wolffs Discursus praeliminaris de philosophia in genere 
Net als Kant is Wolff ervan overtuigd dat al onze kennis met de waarneming begint. 
'Dankzij de zintuigen kennen wij de dingen die in de stoffelijke wereld zijn en gebeuren', 
terwijl 'de geest zich bewust is van de veranderingen die in haar gebeuren', wanneer hij 
zichzelf waarneemt.^" De kennis die door middel van de waarneming ontstaat noemt 
hij historia. De dingen die in de wereld zijn, of gebeuren, zo vervolgt Wolff, hebben een 
reden of oorzaak. De kennis die wij van de redenen of oorzaken van iets hebben noemt 
hij Wolff filosofisch." Uit zijn voorbeeld van dit soort kennis blijkt het grote verschil 
met de moderne opvatting van filosofie. Men heeft, aldus Wolff, filosofische kennis van 
de beweging van water in de bedding van een rivier als men weet hoe deze het gevolg is 

4S Kant (n. 25), Prolcgonw'a, § 14: 'Natur i:;t das Dasein der Dinges so fern es nach allgemeinen Gesetzen 
bestimmt ist.' 

49 Kant (n. 25), Prolegomena, § 20 noot. 
50 Wolff (n. 6), Discursus praelimiiuiris, c. 1, § 1-3, p. 1-2: 'de kennis van zaken die in de materiële wereld zijn 

of worden, óf in de onstoffelijke substanties plaats vinden, noemen wij historisch'. [Mijn vertaling]. 
Behalve het artikel van Madonna, dat in noot 4 genoemd werd, vindt men een uitvoerig overzicht van 
Wolffs wetenschapsfilosofie in 1.1.G. Tutor, Die wissenschaftlichc Methode bei Christian Wo//J(Hildesheim 
2004). 

51 Wolff (n. 6), Discursus praeliminaris, c. 1, § 6, p. 3. 
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van de druk en de helling van de bodem.''- Volgens Wolff moeten we echter eerst door 
de ervaring vaststellen dat tussen bepaalde zaken een samenhang bestaat. Pas dan is het 
mogelijk de oorzaak op het spoor komen. Wolff noemt daarom de historia het funda
ment van de wijsbegeerte, maar in tegenstelling tot Kant meent hij dat ook de wiskunde 
langs deze weg vanuit de ervaring ontstaat.''' Ook kan de historia de wijsbegeerte bevesti
gen, namelijk wanneer een wetenschap een gebeurtenis voorspelt die door de ervaring 
bevestigd wordt. De wijsbegeerte is dus met de historia getrouwd, maar deze verbintenis is 
louter extern, dat wil zeggen zij wordt aangegaan tussen twee ongelijke grootheden. In 
tegenstelling tot de ervaringskennis van historia, die betrekking heeft op contingente 
feiten is de wijsbegeerte wetenschap, dat wil zeggen rationele kennis. Volgens Wolff 
heeft iemand wetenschap als hij over het vermogen beschikt bepaalde beweringen te 
bewijzen, dat wil zeggen uit zekere en onveranderlijke beginselen met een geldige 
gevolgtrekking af te leiden. De filosofie is dus het geheel van de proposities waar tussen 
een deductieve samenhang bestaat. Dat kan niet het geval zijn met beweringen over de fei
telijke wereld. Om een voorbeeld te geven: het gedrag en de ontwikkeling van mensen in 
de tweeëntwintigste eeuw zal onderworpen zijn aan de wetten van de fysica en de 
psychologie. Zij zullen bijvoorbeeld lopen en vallen in overeenstemming met de wetten 
van de mechanica. Alleen: zo lang zij nog niet geboren zijn, valt er over deze mensen 
van de toekomst niets in waarheid te zeggen. Wetenschappelijke kennis over hen is dan 
ook onmogelijk. Vandaar dat Wolff filosofie definieert, zoals we al eerder gezien heb
ben, als de wetenschap van de mogelijke dingen in zoverre zij mogelijk zijn, dat wil zeg
gen de metafysica. Alleen wanneer de historia van de waarneming in verband is gebracht 
met het inzicht dat de metafysica in de rationele structuren van de werkelijkheid biedt, is 
wetenschap mogelijk. 

Op basis van deze ideeën trekt Wolff een complex gebouw van de wetenschappen op, 
dat ook weer deductief samenhangt. In 'de orde van de delen van de filosofie is van 
dien aard dat zij voorafgaan waar aan de andere delen de principes ontlenen'. De onto
logie, de wetenschap van het zijnde qua zijn, gaat daarom vooraf aan de theologie, de 
kosmologie en de psychologie, die gevolgd worden door de algemene fysica, en de 
onderdelen daarvan de plantkunde, de fossielkunde de meteorologie enz. Er zijn echter 
twee vreemde eenden in de bijt van dit geheel van a priori wetenschappen over mogelijke 
werelden, namelijk de experimentele psychologie en de proefondervindelijke fysica.̂ "t 
Wolff noemt deze laatste wetenschap nodig omdat wij op grond van de algemene kos
mologie niet kunnen komen tot de laatste redenen waarom de lichamen ontstaan. Om 
deze redenen te kennen hebben wij daarom de ervaring nodig, dat wil zeggen zowel 
naakte observaties, als ook experimenten om wat in de natuur verborgen is in het licht 
te brengen. Ook zijn experimenten nodig om wat in de fysica bewezen wordt te bevesti
gen. Deze proefondervindelijke fysica is dus niet alleen historia, maar op veel manier 

52 Ibidem: 'Hii heeft filosofische kennis van de waterbewegingen in een rivierbedding, die op een rationele 
wijze kan uitleggen, hoe deze atLiangen van de helling van de bodem en de druk van het water. Evenzeer 
heeft iemand filosofische kennis die kan onderwijzen hoe het verlangen naar een object ontstaat uit de 
waarneming ervan'. 

53 Wolff (n. 6), Discursus praeliminaris, c. 1, § 11, p. 5: 'het lijkt dus dat wanneer men naar filosofische kennis 
streeft men de historische niet mag verwaarlozen, maar haar veeleer moet vooronderstellen, ja zelf haar 
daarmee voortdurend moet samenvoegen'. § 12: 'zelfs de wiskunde veronderstelt een zekere historische 
kennis .. ik spreek van de zuivere wiskunde'. 

54 Wolff (n. 6), Discursus praeliminaris, c. 3 (§ 109 en § 111). 
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ook ratio zodat door Wolff toch als wetenschap aangemerkt wordt.'''' Uit de Discursus de 
philosophia in genere blijkt dus dat Wolff net als Kant veronderstelt dat de kennis van de 
fenomenale wereld een samengaan van natuur en rede vereist, maar voor hem is de 
rede de filosofische rede, dat wil zeggen metafysica. 

Latere Wolffianen hebben de experimentele fysica geïdentificeerd met de Newtoniaanse 
filosofie.''' De Franeker hoogleraar Samuel König bijvoorbeeld sprak in de inaugurele ora
tie, die hij in 1746 te Franeker uitsprak over de 'vriendelijke overeenstemming' van de 
wolffiaanse en de newtoniaanse methode. Newton zou redeneren vanuit de ervaring tot 
de grondslag daarvan en zou dus de analytische methode hanteren, terwijl Wolff uit
gaat van de beginselen van de dingen en op basis daarvan de verschijnselen verklaart. 
Dit alles doet de vraag rijzen: waarom is de wolffiaanse methode niet een overbodige 
doublure van de newtoniaanse filosofie? Deze vraag klemt te meer omdat volgens Wolff 
al onze kennis met de ervaring begint en wij dus slechts met behulp van de ervaring tot 
de kennis van de eerste beginselen kunnen komen? Deze vraag tracht Antonius 
Brugmans te beantwoorden in een dissertatie De phaenomeno. Hij stelt dat de fysica 
zich richt op de verschijnselen in de natuur. Zij heeft daarvan wetenschap omdat de 
fenomenen zich aan de zintuigen voordoen volgens bepaalde wetmatigheden. Occasio-
nalisten hebben, zo zegt Brugmans, geprobeerd deze samenhang te verklaren door een 
wonderlijk ingrijpen van God aan te nemen. Hij meent echter dat een filosofische ver
klaring mogelijk is. De kosmologie toont immers dat achter de zichtbare wereld een 
intelligibele wereld schuilt gaat van onveranderlijke essenties. Zij zijn de elementen van 
de stoffelijke dingen en verklaren hun orde en regelmaat. 

Volgens Wolff en zijn leerlingen zijn de wetenschappen zijn dus meer zijn dan pure 
beschrijvingen van toevallige feiten en de regelmatigheden die zich voordoen bij het 
optreden van de verschijnselen, omdat de natuur een 'wezenlijke' s tructuur bezit. 
Dergelijke voorstellingen verhezen hun kracht op het moment dat men niet langer het 
verlangen of de hoop koesterde de natuurwetenschappen te herleiden tot een metafysische 
wereld. Op dat inoment is het eeuwenoude huwelijk tussen filosofie en natuurwetenschap 
verbroken en is de natuurwetenschap gedwongen op eigen benen te staan. In dit proces 
van bewustwording heeft Kants filosofie een belangrijke rol gespeeld. 

SUMMARY 
The laborious end of a marriage (1687-1781): philosophers in the role of divorce lawyer 

Although during academic ceremonies professors of philosophy in the Dutch Republic 
often dealt with the status of their discipline, they refrained from discussing the rela
tionship between philosophy and the sciences. This remarkable phenomenon is easy to 
account for: the conceptual means to distinguish branches of knowledge were lacking 
in the eighteenth century. A survey of philosophical dictionaries such as E. Chauvins 
Lexicon philosophicum (1713) and the Encyclopédie (1751-1780) shows the continuing 
currency of the traditional, originally Aristotelian, definitions of philosophy and scien
tific knowledge. It is only in W. T. Krugs Allgemeines Handwörterbuch der philosophi

es Tutor (n. 50), Die wissenschaftliche Methode, 53-68. 
56 Voor de verwijzingen in het slotgedeelte: Krop (n. 9), 'Die Philosophie an den Universitaten', § 63, p. 1118-

1120 en 1123. Zie ook C. de Pater, 'Nicolaus Engelhard en zijn kritiek op De beginselen der Natuurkunde 
van Petrus van Musschenbroek: wolffianisme versus newtonianisme', Gewitut 13 {1990) 141-162. 
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schen Wissenschaften (1827), that the modern distinction can be found. However, at the 
end of the eighteenth century in the teaching natural philosophy and 'theoretical' phi
losophy that is the other parts of philosophy had become distinguished and no objec
tions were made against the splitting up of the traditional faculty of philosophy in the 
faculties of the humanities and of natural science and mathematics by law in 1815. In 
this paper it is argued that Kant's transcendental philosophy contains two notions 
which helped to prepare the ready acceptance of the separation; (1) Kant (1724-1804) 
with Daniël Wyttenbach (1746-1820) and Frani;:ois Hemsterhuis (1721-1790) attributed 
to metaphysics an object and method completely different from the sciences. (2) 
Philosophy has to be transformed into epistemological research. Such inquiry eluci
dates the logical presuppositions of the sciences, but is as such irrelevant to scientific 
research. Kant rejects the 'reductionism' of science to philosophy. The conceptual 
renewal of Kant is argued for by comparing his conception of transcendental philoso
phy with Christian Wolff's notion of philosophy consisting of an elaborate whole of 
'scientific', a priori knowledge, required by experimental physics. 
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