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DE FILOSOFIE NAAST EN TEGENOVER DE NATUUR-
WETENSCHAP. ONTWIKKELINGEN SEDERT 1800 

Het is mijn bedoeling hier een panoramisch overzicht te geven van de 
reacties van de filosofie op de zelfstandige en spectaculaire ontwikkeling van 
de moderne natuurwetenschap. Dat die ontwikkeling de filosofie niet 
onberoerd heeft gelaten, spreekt wel vanzelf. Sommige filosofen hebben er 
zelfs een aandeel in gehad; men denke aan Descartes, Pascal en Leibniz. 
Soms deden zij nog heel wat meer dan exacte wetenschap en filosofie 
bedrijven. Pascal en Leibniz zijn daarvan treffende voorbeelden, en de 
laatste kan nog in de 18e eeuw als grote representant van de eenheid van 
kennis gelden. Overigens hadden ook filosofen als Locke, Berkeley, Hume, 
Diderot en Rousseau een breed arbeidsveld. 
Een gelukkige symbiose van filosofie met wiskunde en natuurwetenschap-
pen als bij Descartes, Locke en Leibniz is ook later hier en daar nog wel te 
vinden. In een dergelijke traditie zouden we denkers als Mach, Peirce, Frege, 
Russell, Whitehead, Eddington, Schlick, Carnap, Beth en Quine kunnen 
plaatsen; tot op zekere hoogte past ook Jaspers daar nog bij.' Op een aantal 
hunner kom ik terug. Maar daarnaast is er veel meer aan de hand. Ik zal dat 
straks in drie rubrieken onderbrengen. Eerst nog een vaststelling vooraf. 
Bij het uiteenvallen van de kennis hoort ook de vestiging van de filosofie als 
eigen zelfstandige academische discipline. Sedert Kant wordt de filosofie 
gedragen door haar toonaangevende professoren. In de eeuwen daarvoor 
was dat niet zo. Metafysica en andere filosofische vakken werden weliswaar 
aan de universiteiten onderwezen (en de overgang van het aristotelisme en 
de scholastiek naar het cartesianisme was in veel gevallen een ingrijpend 
evenement), maar geen van de tot nu toe genoemde grote 17e- en 18e-eeuwse 
filosofen nam daar zelf deel aan. Vanaf Kant verandert dat. Na hem levert 
Schopenhauer met zijn polemiek tegen de filosofie-professoren een achter-
hoedegevecht, en hoewel in het midden van de 20e eeuw Sartre nog een 
voorbeeld is van een niet-academische filosofische voorman, is de regel dan 
al lang geworden dat de filosofie een vak is naast andere vakken. Ook aan 
het vroegere ruime gebruik van de term natuurfilosofie voor het gros der 
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natuurwetenschappen (zie Newtons hoofdwerk en zelfs Dalton met zijn in 
de jaren 1808-1827 verschenen boek A new system of chemical philosophy) is 
dan een eind gekomen.-
Het is waar dat er nog altijd vaak aan wordt herinnerd, dat de filosofie de 
moeder van alle wetenschappen is. Zij kan ook gezien worden als het 
centrum der wetenschappen, of als een schakel tussen de wetenschappen. 
Dat neemt niet weg dat zij een zelfstandige, ge'institutionaliseerde discipline 
is geworden. En de beoefenaren van dat vak gingen op uiteenlopende wijzen 
reageren op de groei der natuurwetenschappen. Zoals ik reeds aankondigde 
zie ik drie dominante reactiewijzen. Ik duid ze aan met de trefwoorden 
overtroeven, zich losmaken, en navolgen (of zich aanpassen). Daarmee ben ik 
bij het eigenlijke onderwerp aangeland. 

De eerste reactie begint al snel, in de laatste jaren van de 18e eeuw, met het 
vroege werk van Schelling (geboren in 1775), deels in samenwerking met de 
eveneens jonge maar lets oudere Hegel (geboren in 1770). Men vindt de 
desbetreffende gedachten in Schellings geschriften met sprekende titels zoals 
Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797), Von der Weltseele: eine 
Hypothese der hoheren Physik zur Erkldrung des allgemeinen Organismus 
(1798), Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799), met een 
inleiding onder de subtitel Uher den Begriffder spekulativen Physik, en ook 
nog in System des transzendentalen Idealismus (1800). Omstreeks dat laatste 
jaar 1800 redigeerde Schelling ook het Zeitschrift fUr spekulative Physik. 
Aan dit alles was voorafgegaan het in 1796 geschreven (maar pas in de 20e 
eeuw gepubliceerde) korte "Alteste Systemprogramm des deutschen Idealis
mus," meestal aan Schelling of Hegel, soms (mede) aan Holderlin toe-
geschreven. Hegel canoniseerde een en ander later in zijn Enzyklopddie der 
philosophischen Wissenschaften im Grundrisse {ISll). 

De leidende ideeen waren de volgende.^ Natuur en geest zijn een. De natuur 
is zichtbare geest, de geest onzichtbare natuur — natuur ook, die zich van 
zichzelf bewust wordt. De taak van de natuurfilosofie is: begrijpen (of 
doorgronden) hoe de natuur zich ontwikkelt uit een absoluut beginsel, te 
weten de eenheid van subject en object, van idealiteit en realiteit. 
Schelling gebruikte daarbij heel wat wetenschappelijke gegevens uit natuur-
kunde, scheikunde en biologic. Met behulp daarvan vallen volgens hem 
verschillende niveaus van objectivering te karakteriseren. De ware kennis 

2. Heel lang werden de faculteiten der wis- en natuurkundige vakken soms echter nog 
als de natuurfilosofische faculteiten aangeduid. 
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van de natuur handhaaft echter de verbinding van subject en object, en blijft 
beseffen dat deze twee slechts afsplitsingen zijn van hun oorspronkelijke, 
absolute identiteit. De natuurkennis is zelfs in wezen het terugvinden van 
deze eenheid, en moet opgevat worden als bewustwordingsproces in de 
natuur en van de natuur. Subject en object worden zo weer een, als de 
overkoepelende synthese van een reeks van synthesen, die zich in de opbouw 
van de natuur voltrekken. 
De ontwikkeling, de 'groei' van de natuur uit een beginsel geeft aan 
Schellings natuurfilosofie een organistisch karakter. De natuur, die uit een 
oerprincipe voortkomt, is overigens ook weer op dat principe gericht (zij het 
in de modus van het bewustzijn). De visie is dus ook teleologisch, en 
allesbehalve mechanistisch. Ook het zogenaamde anorganische maakt deel 
uit van dit allesomvattende en gesloten groeiproces. Chemische reacties zag 
Schelling als een soort van in- en uitademen. 
Wat wij (schijnbaar) buiten ons waarnemen in allerlei gescheiden stoffen en 
toestanden, is alleen maar de natuur als produkt, of met een aan Spinoza 
ontleende term: natura naturata. Daaraan ligt de scheppende natuur, 
oftewel de natura naturans, ten grondslag. Deze werkt ook in de menselijke 
geest zelf. 
Het is duidelijk dat volgens dit complex van op^attingen de normale 
experimentele natuurwetenschap in een dwaling bevangen is. Zij immers 
bevestigt de scheiding tussen subject en object, tussen geest en natuur, in 
plaats van hen naar de absolute eenheid terug te voeren. Bij deze kritiek 
moet wel bedacht worden dat zij geenszins de gehele toenmalige 
natuurwetenschap betrof. Die was nog lang niet over de hele linie zo strak, 
clean of zelfs positivistisch geworden als later het geval zou zijn. Zo speelden 
in de theorievorming over magnetisme en elektriciteit nog heel wat oude, 
min of meer occulte opvattingen mee. De tijd van Schelling was ook nog de 
tijd van Mesmer. Daarnaast werd zelfs 0rsted in zijn visie op de natuur 
door Schelling beinvloed. Goethe's Farbenlehre is misschien het bekendst 
gebleven voorbeeld van een theorie, die getuigt van de doorwerking van 
traditioneel gedachtegoed en van weerstand tegen de ontwaarding, de 
neutralisering en manipuleerbaarheid van de natuurverschijnselen. Schei
kunde (hier en daar nog met de alchemic verbonden) en biologic vertonen 
overeenkomstige trekken. Kortom, Schelling en Hegel waren binnen de 
wetenschap van hun tijd nog geen roependen in de woestijn. Wat zij zeiden 
weerspiegelde niet slechts een verre filosofische reactie op de natuurweten
schap, maar deels ook een actueel conflict in de natuurwetenschap zelf. De 
wetenschappelijke revolutie had nog niet overal gezegevierd, en het zou nog 
geruime tijd duren voor het stadium van de controleerbare precisie overal 
was bereikt. 
Met dat al werd door Schelling een hogere en speculatieve natuurkennis 



nagestreefd, zoals dat ook reeds uit zijn titels bleek. Hij en ook Hegel willen 
"unserer langsamen an Experimenten miihsam schreitenden Physik einmal 
wieder Fliigel geben.'"' Zeker, de experimentele natuurkunde was bruikbaar, 
maar hoogstens als eerste fase in de volledige kennis van de natuur. Vandaar 
dat deze reactie als bij uitstek overtroevend kan worden aangemerkt. 
Het optimisme van de eerste generatie filosofen die zo dachten, kwam later 
onder druk te staan. Tegenover de voortgaande successen van de natuur
wetenschap bleek het moeilijk de oorspronkelijke doelstellingen overeind te 
houden. Veel ervan echter kan men honderd jaar later nog in het werk van 
Bergson terugvinden, die immers weliswaar een dankbaar gebruik maakte 
van allerlei resultaten van de biologic (ook de experimentele biologic), maar 
die tevens meende dat het ware inzicht in de natuur daar bovenuit gaat. Dat 
betreft volgens hem het 'elan vital' als grondslag van de 'evolution creatrice', 
en ook hier komt men dus uit bij de gedachte van een allesomvattende, door 
levenskracht voortgestuwde ontwikkeling van de natuur, waar de pure 
natuurwetenschap blind voor is. Want deze laatste werkt met het intellect en 
schakelt de intuitie uit. Een andere voortzetting van de overtroevende 
houding is te vinden bij Bergsons tijdgenoot Rudolf Steiner. 
Los van bepaalde individuen werd de overtroevende reactie in stand 
gehouden door de doorwerking, tot in de 20e eeuw, van de aristotelische 
wetenschapsopvatting. E.W. Beth heeft indertijd bij herhaling op deze 
doorwerking gewezen.' Met name ging het daarbij om het voortleven van de 
evidentie-eis: de voorwaarde dat onze wetenschappelijke begrippen en 
inzichten berusten op evidente, onbetwijfelbare basisbegrippen en basisin-
zichten. Naarmate de wetenschappen deze eis lieten vallen, klampte de 
filosofie zich eraan vast. En het resultaat daarvan was, dat heel wat moderne 
filosofische stromingen alleen al om die reden een soort van overtroevings-
strategie vertonen. Men vindt dan, dat de natuurwetenschap inzake de 
natuurkennis het laatste woord niet kon spreken, juist omdat zij het eerste 
woord niet eens kende, namelijk de grondbegrippen en basisinzichten voor 
wat betreft de verhouding tot de wereld en de kennis van de wereld. De 
filosofie wist daar wel iets over te zeggen. Wat dat precies was hing uiteraard 
van de betrokken stroming af. Op steeds weer andere manieren, maar in 
dezelfde geest, presenteert zich zo de overtroevende reactie bij neo-

4. Het citaat is ontleend aan de zogeheten "Alteste (of: Erste) Systemprogramm des 
deutschen Idealismus", te vinden bijvoorbeeld in: J. Hoffmeister ed., Dokumente zu 
Hegels Entwicklung (Stuttgart, 1974 )̂ 219-221, m.n. 219. Vergelijk in dit verband ook: 
R. Bubner, Hegel und Goethe. Beihefte zum Euphorion, Heft 12 (Heidelberg, 1978). 

5. Zie E.W. Beth, The foundations of mathematics (Amsterdam, 1959) sections 11-18, of 
E.W. Beth, Wijsbegeerte der wiskunde (Antwerpen enz., 1948) hoofdstuk 1, m.n. 10-18. 
Vergelijk ook E.W. Beth, Door wetenschap tot wijsheid. Verzamelde wijsgerige studien 
(Assen, 1964) hoofdstuk 3, "Metafysica en wetenschap", 28-36. 
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thomisten, fenomenologen en neo-hegelianen, en tot op zekere hoogte ook 
wel bij neo-kantianen, onder wie een overigens zo open, ondogmatische en 
onbevooroordeelde denker als Ernst Cassirer. 
Soms kon deze traditie heel polemisch worden. De wetenschap werd dan 
bestookt door uitgesproken vormen van filosofisch irrationalisme. Meer in 
het bijzonder was de natuurwetenschappelijke techniek vaak het doelwit van 
wijsgerige aanvallen. 

Het wordt tijd om naar de tweede reactiewijze over te gaan, die van het zich 
losmaken van de natuurwetenschap. Waarschijnlijk was dit de meest 
algemene reactie, die ook institutioneel haar beslag krijgt door de stichting, 
in diverse West-Europese landen, van faculteiten voor 'Letteren en Wijs
begeerte'. In Nederland gebeurt dit in 1876; de toen ingestelde faculteiten 
hebben tot 1960 bestaan, in welk jaar de filosofie werd ondergebracht in een 
zogeheten 'Centrale Interfaculteit' (kort geleden weer als zodanig opgeheven 
en vervangen door een 'Faculteit der Wijsbegeerte'). Inhoudelijk gezien 
komt het crop neer dat de filosofie, die in de 17e en 18e eeuw sterk op de 
wiskunde en de natuurwetenschappen was georienteerd, overwegend een 
alfakarakter krijgt. Men ziet het als het ware reeds in de levensloop van 
Schelling gedemonstreerd. Was hij aanvankelijk, tot omstreeks zijn 25e jaar, 
vooral natuurfilosoof, vanaf zijn 30e ging hij zich bij voorkeur met de 
filosofie van de kunst, de godsdienst en de mythologie bezighouden. 
De opkomst van de geschiedwetenschap speelde in deze algemene ver-
schuiving in de richting van alfa een grote rol: veel filosofiebeoefcning wordt 
beoefening van de filosofiegeschiedenis. Hetzelfde geldt voor de opkomst 
van de filologie: veel filosofiebeoefcning wordt tekstverklaring, dat wil 
zeggen tekstuitleg van de werken van de vroegere meesters. 
Het is verre van mij daar minachtend over te doen. Ik beschouw het als 
belangrijke verworvenheden. Maar het resultaat was wel een afwending van 
de natuurwetenschap, een (wat men zou kunnen noemen) alfaisering van de 
filosofie. Filosofen, die tevens wiskunde of een natuurwetenschap beoefenen 
of alleen maar door studie kennen, worden zeldzaam. lemand als Husserl, 
oorspronkelijk wiskundige (zelfs enige tijd assistent van Weierstrass) wendt 
zich meer en meer van de wiskunde af, al handhaaft hij voor de filosofie nog 
het kennisideaal van een strenge wetenschap. Bij latere fenomenologen 
verdwijnt vaak ook dat. De Engelse analytische school van Ryle en Austin is 
in het geheel niet meer op wiskunde of natuurwetenschap georienteerd.' 

6. De opzet van de centrale interfaculteiten betekende in beginsel een tegenwicht tegen 
de alfaisering (evenals tegen de nog te bespreken sterke orientatie op de exacte 
wetenschappen), omdat de betrekkingen met alle wetenschappen onderling gelijkwaardig 
werden. Het was een goede oplossing, waarvoor Nederland naar mijn indruk wel eens 
door buitenlandse filosofen werd benijd. 



106 

Intussen was de eigen aard van de alfawetenschappen tot een veelbesproken 
thema van filosofische beschouwing geworden. Men probeerde het karakter 
van de geschiedwetenschap, de taalkunde, de literatuurstudie, de rechts-
wetenschap, af te grenzen van het karakter van de natuurwetenschappen. 
Voortbouwend op het werk van Schleiermacher uit het begin van de 19e 
eeuw werkte Dilthey het idee uit, dat de geesteswetenschappelijke methode 
die van het 'Verstehen' is, tegenover de natuurwetenschappelijke methode 
van het 'Erklaren'. Voor Windelband lag het essentiele verschil in de 
tegenstelling tussen de beschrijving van individuele voorvallen (het idiografi-
sche) en het opstellen van algemene wetten (het nomothetische). Rickert 
betoogde, dat de cultuurwetenschappen, in tegenstelling tot de natuurweten
schappen, op waarden betrokken zijn omdat hun objecten waarde-geladen 
zijn. 
Deze denkbeelden dateren uit het eind van de vorige eeuw. Zij werden in 
diverse opzichten in de 20e eeuw verder ontwikkeld. Met name de her-
meneutische traditie rond het begrip van het Verstehen is tot nu toe een 
levenskrachtige filosofische traditie gebleven. 
Er was dus variatie. Maar algemeen geldt, dat men niet meer pretendeerde 
met de filosofie iets tot onze kennis van de natuur te kunnen bijdragen. Zelfs 
leeft hier nauwelijks nog de mening, dat de filosofie haar voordeel met de 
natuurwetenschappelijke kennis zou kunnen doen en er iets van zou kunnen 
leren (anders dan als tegenhanger van de geesteswetenschappen en van de 
filosofie zelf). Geen symbiose meer van filosofie en natuurwetenschap; wel 
symbiose van filosofie en geschiedenis, of taalkunde, of ook theologie. En 
soms zelfs dat alles niet. Dan koestert de filosofie zich in het ideaal van haar 
autonomic. Zij bezint zich dan wel op de grondslagen van ons bestaan, van 
onze leefwereld, van ons in-de-wereld-zijn; op het wezen der menselijke 
vrijheid en verantwoordelijkheid; op zingeving en op waarden en normen 
—maar zij doet dit dan in een isolement. Stromingen als fenomenologie en 
existentialisme hebben, althans in sommigen van hun vertegenwoordigers, 
dit gedragspatroon vertoond. Zij hebben desondanks met hun ideeen wel 
een merkbare invloed op de wetenschappen (te weten op de sociale weten
schappen) uitgeoefend. Deze houding van autonomic en afstandelijkheid 
werd waarschijnlijk bevorderd door gevoelens van vervreemding ten 
opzichte van wetenschap en techniek. Die waren immers niet alleen machtig 
maar ook heel onbegrijpelijk geworden. Onder het mom van afstandelijk
heid werkte hier en daar een dosis antiwetenschappelijk sentiment, of zelfs 
ressentiment. 

Eenzelfde houding werd daarenboven nog bevorderd door de secularisatie 
en de afnemende betekenis van de godsdienst in de intellectuele cultuur. Dat 
schiep de behoefte aan nieuwe zingeving, plaatsbepaling en normering. Het 
vacuum werd in de 19e en 20e eeuw eensdeels door de kunst gevuld, 
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anderdeels door de filosofie. Dit betekende dat de filosofie, kort nadat zij tot 
zelfstandige academische discipline geworden was, levensbeschouwelijke 
taken erbij kreeg, c.q. terugkreeg. Haar werd de rol toegekend van 
geestelijke leidster, en zij wierp zich vaak ook als zodanig op. Later werd 
deze taak soms toegespitst op de maatschappijbeschouwing en de politick. 
Maatschappijkritiek wordt dan een belangrijke bezigheid van groepen van 
filosofen, zoals de Frankfurter Schule met Marcuse, Horkheimer en 
Adorno. 
Dan kunnen ook de beide tot nu toe besproken reactiewijzen elkaar gaan 
raken, beter gezegd: de tweede houding (die van afstand nemen) kan 
terugbuigen tot een houding van kritiek, waarschuwing, bevoogding, tot de 
orde roepen — tot varianten van overtroeven dus. Algemene maatschappij-
kritick gaat dan over in de kritiek op wetenschap en techniek, die immers zo 
kenmerkend en bepalend voor de moderne samenleving zijn. Laat ik daar 
billijkheidshalve aan toevocgen, dat dit geen uiting van irrationalisme hoeft 
te zijn. Zo betoogden de Frankfurters bijvoorbeeld, dat er juist een fatale 
'Dialektik der Aufklarung' is, volgens welke het rationele programma van 
de Verlichting (waarmee ook de natuurwetenschap is verbonden) zelf auto-
matisch in zijn tegendeel omslaat. Rationaliteit leidt dan tot nieuwe vormen 
van macht, willekeur en dogmatisme, in plaats van tot geestelijke en 
materiele emancipatie. 

Het beeld zou heel onvoUedig blijven zonder de bespreking van de derde 
reactiewijze. Hier wordt de wetenschap principieel wel als voorbeeld ge-
nomen, als bestudcrenswaardig zowel als navolgenswaardig voorbeeld. 
Deels gaat deze reactie op Kant terug, voor wie de natuurwetenschap 
(althans de Newtonse mechanica) een onbetwijfelbaar gegevcn was met 
vaststaande resultaten, en voor wie de kennisleer in wezen tot taak had om 
die zekerheid te funderen. David Hume had met zijn scepticisme over 
inductie en causaliteit het bouwwerk van de natuurkunde schijnbaar aan het 
wankelen gebracht. De filosofie moest laten zien waarom dat bouwwerk in 
werkelijkheid zo stevig was. De onbetwijfelbare takken van wetenschap 
stelden een opdracht aan de filosofie: te verklaren waarom zij konden 
bestaan. 
In latere jaren verzwakte de overtuiging dat de wetenschap onfeilbaar kon 
zijn, maar de mening dat de wetenschappelijke methode veruit de beste was 
om de wereld te leren kennen, bleef. De opgave van de filosofie bleef dus 
evenzeer om deze methode te doorgronden. En de hoofdtaak van de 
filosofische kennisleer was, in dat licht bezien, een methodologische analyse 
van de wetenschappelijke (en met name de natuurwetenschappelijke) kennis. 
Dat leidde overigens tot uiteenlopende uitkomsten, vanaf vormen van 
inductivisme tot vormen van (hypothetisch) deductivisme, met verschillende 
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waarderingen van de rol van empiric en logica, met een nadruk op verificatie 
of op falsificatie, met verschillende schattingen bctreffende de bereikbare of 
bereikte graad van zekerheid, en met meer of minder normatieve elementen. 
Wetenschapsfilosofen als Whewell, John Stuart Mill, Mach, Poincare, 
Duhem, Russell, Carnap, Hempel, Popper, Beth, Nagel, Kuhn, Lakatos en 
Van Fraassen hebben hierover hun licht laten schijnen. Volgens Poppers 
beroemde woorden geeft de natuurwetenschap ons kennis 'writ large', en 
daarom doet de kennisleer er goed aan deze wetenschap tot object van 
onderzoek te maken. Dan kan de filosoof zo goed mogelijk ontdekken wat 
kennis maximaal inhoudt.' 
Of de filosofie zelf de wetenschappelijke methode zonder meer zou moeten 
toepassen, was dan nog een andere vraag. Sommigen van de zojuist 
genoemden waren inderdaad die mening toegedaan, anderen waren ervan 
doordrongen dat dc problecmstelling van de filosofie met de wetenschap tot 
object een andere was dan de probleemstellingen van de wetenschap zelf met 
een of ander werkelijkheidsgebied tot object. Wel werd in deze kring veelal 
de opvatting verkondigd, dat alle wetenschappen, wat ook hun objecten 
mochten zijn, in de grond van de zaak eenzelfde methode hadden, c.q. 
dienden te hebben. Deze methode zou in de natuurwetenschappen, en dan 
weer speciaal in de natuurkunde, het duidelijkst waarneembaar zijn. Hier 
dus geen erkenning meer van diepgaande verschillen tussen natuur- en 
geesteswetenschappen met een bijbehorende methodologische tweedeling 
(zoals eerder ter sprake gekomen). Hier wordt een methodologisch monisme 
gehuldigd, dat met name in en rondom de groep van de Wiener Kreis sterk 
polemische vormen aannam. 

Soms werd deze overtuiging verscherpt tot de gedachte, dat zelfs het 
begrippenapparaat van alle wetenschappen uiteindelijk uniform was. Omdat 
de wetenschappen zich alleen op controleerbare gegevens mochten beroe-
pen, zouden al hun begrippen en beweringcn in laatste instantie op fysische 
verschijnselen betrekking moeten hebben. De taal van de wetenschap in 
haar geheel zou tot de taal van dc natuurwetenschappen, en die op haar 
beurt tot die van de natuurkunde herlcidbaar zijn. In de wetenschap zou 
men alleen over mentale, maatschappelijke en culturele verschijnselen 
kunnen spreken door tenslotte terug te vallen op fysische entiteiten. Dit is 
het zogeheten fysicalisme. Een stap verder, en ook het bestaan van andere 
dan fysische entiteiten wordt ontkend. Dan belandt de filosofie, gestuurd 
door de grote successen van de natuurkunde en de met haar verwante 
vakken, in een nieuwe vorm van ontologisch materialisme. 
Op zulkc manieren verleende de filosofie hand- en spandiensten bij de 

7. Zie K.R. Popper, The logic of scientific discovery (New York, 1959) "Preface to the 
English Edition, 1958", m.n. 22. 
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verruiming van de invloedssfeer van het natuurwetenschappelijke denken. 
De sociale wetenschappen en ook de geesteswetenschappen hebben de 
invloed daarvan ondervonden. Reeds bij de bespreking van de tweede 
reactiewijze werd een dergelijk effect op het zelfbeeld en op de werkwijze van 
deze wetenschappen even aangestipt. Daar ging het effect in de richting van 
een sterker besef van de eigen aard; hier leidde het omgekeerd juist tot 
pogingen om de alfa- en de gammawetenschappen, op zijn minst in 
methodologisch opzicht, met de natuurwetenschappen op een lijn te krijgen. 
Kortom, in welke richting deze invloed dus ook ging, in zekere zin waren de 
andere wetenschappen het proefvcld van de filosofie, voorzover deze een 
bepaalde houding jegens de natuurwetenschappen innam. 
Het zal geen verbazing wekken, dat aan de filosofen van de derde 
denominatie soms werd verweten dat zij zich tot dienaren van de 
natuurwetenschap hadden gemaakt, en de filosofie zelf, wat hun aandeel 
betreft, tot 'ancilla scientiae'. In feite komt het bijna nooit zo ver. Bijna 
altijd was het eergevoel van de filosofen daarvoor te sterk. Men claimde 
bijvoorbeeld of de zekerheid van logische methoden en van de wiskunde, of 
een beter inzicht in de aard en structuur van de wetenschap dan de 
wetenschappers (ook de natuurwetenschappers) zelf hadden, of trachtte de 
visie op de wetenschap in te bedden in een visie op de cultuur of de 
menselijke geest in het algemeen. Het lijkt crop dat een neiging tot 
overtroeven van de wetenschap de filosofen diep in het bloed zit, en dat deze 
neiging ook op onverwachte plaatsen zich kan doen gelden. 
En al met al komt het dus herhaaldelijk voor dat individuele filosofen de 
sporen van meer dan een van de hier besproken tendenties vertonen. Niet 
alleen gaat de tweede soms gepaard met de eerste (ik wees daar al op), maar 
ook de derde met de eerste. De tweede en de derde ontmoeten elkaar zeiden, 
maar toch kan er iets ontstaan in de geest van bewondering of fascinatie op 
afstand (merbaar bij Dilthey). 
Zo zouden er uiteraard nog wel andere complicaties te noemen zijn. Bekijkt 
men de besproken ontwikkelingen van dichterbij, dan dringen zich allerlei 
finesses op. Niettemin tekenen de drie reactiewijzen zich in het globale 
patroon, waarop ik mij heb geconcentreerd, duidelijk af. Ik hoop dat in 
voldoende mate te hebben laten zien. 


