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H. A. M. S n e I d e r s 

JEREMIAS BENJAMIN RICHTER EN IMMANUEL KANT 

Op 30 april 1789 promoveerde de Duitse chemicus Jeremias Benjamin Richter 
(1762-1807) aan de universiteit van Koningsbergen (thans Kaliningrad in Rus-
land), waar hij wdskunde en filosofie had gestudeerd, op een proefschrift: De usu 
matheseos in chemia (Over het gebruik van de wiskunde in de cheniie)'. De dis
sertatie handelt over bepalingen van het soortelijk gewicht van oplossingen van 
een aantal zouten en over een poging om het gewicht van het phlogiston vast te 
stellen. Het achttien pagina's tellende werkstuk besluit met een zestal Kantiaanse 
wijsgerige stellingen. Respondent was WiDielm Lucas Goy, kandidaat in de filoso
fie en evenals Richter een Silezier van geboorte. Opponenten waren drie andere 
studiegenoten van Richter: Samuel Friedrich Groening, kandidaat in de theolo-
gie, Johann Georg Christoph Friedrich Hermes, kandidaat in de filosofie en de 
wiskundige Friedrich Ulrich Anschitzky. 
Vanaf het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan was Richter doordrongen 
van de overtuiging dat alle chemische processen berusten op wiskundige wetten. 
In het voorwoord van de Metaphysische Anfangsgriinde der Naturwissenschaft 
(1786) had de wijsgeer Immanuel Kant (1724-1804) de rol van het aprioristische 
denken in de natuurwetenschappen gekarakteriseerd: 

Alle eigentliche Naturwissenschaft bedarf also einen reinen Theil, auf dem sich die apo-
diktische Gewissheit, die die Vemunft in ihr sucht, griinden konne;. . . Eigenthch so zu 
nennende Naturwissenschaft setzt zuerst Metaphysik der Natur voraus; . . . 

Alle werkelijke kennis is beperkt tot het gebied van de verschijnselen. Binnen dat 
gebied is echter een tweevoudige soort van weten mogelijk: empirische kennis 
van de bijzondere natuurwetten en a priori kennis van de meest algemene voor-
waarden van de natuur en de natuurkennis. Daarom is de natuurwetenschap te 
verdelen in 'eigenlijke' en 'oneigenlijke' natuurwetenschap. Eigenlijke natuurwe-

1. H.A.M. Snelders, Jeremias Benjamin Richter, Dictionary of Scientific Biography 
(New York, 1975), Volume XI, pp. 434-438; idem, "De invloed van Kant en ScheUing op de 
chemie in Duitsland omstreeks 1800", Chemisch Weekblad 62 (1966) 541-548; idem, De 
invloed van Kant, de romantiek en de 'Naturphilosophie' op de anorganische natuurweten
schappen in Duitsland (Utrecht, 1973). De volledige titel van Richters dissertatie luidt: De 
usu matheseos in chemia. Dissertatio quam consentiente amplissima facultate philosophica 
pro receptione in eandem (Regiomonti, 1789). 

2. I. Kant, Gesammelte Schriften (Berlin, 1900-1955), Band IV, p. 469. 
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tenschap behandelt het onderwerp geheel volgens a priori beginsels; oneigenlijke 
natuurwetenschap volgens de wetten van de ervaring. 

Eigentliche Wissenschaft kann nur diejenige genannt vveiden, deren Gewissheit apodik-
tisch ist; Erkeniitniss, die bloss empirische Gewissheit enthalten kann, ist ein nur un-
eigentlich so genanntes Wissen . 

Volgens Kant is de rangorde van een wetenschap te bepalen door te onderzoeken 
of en in welke omvang er a priori elementen in aanwezig zijn. Alle bepaalde na
tuurkennis veronderstelt echter het betrekken op zuiver beschouwen. Zover er 
wiskunde op toe te passen is, neemt ze ook deel aan de 'Apodiktizitat' en "so 
wird Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft enthalten, als Mathematik in 
ihr angewandt werden kann"". 
Is dit niet of nog niet mogelijk, dan moet de betreffende wetenschap zich beper-
ken tot aileen systematisch experimenteren en is ze de naam 'wetenschap' niet 
waard. Omdat in de scheikunde de beginselen empirisch en de wetten slechts 
ervaringswetten zijn, is de chemie meer systematische kunst dan strenge weten
schap. Met de woorden van Kant: 

. . . so kann Chemie nichts melir als systematische Kunst oder Experimentallehre, nie-
mals aber eigentliche Wissenschaft werden, weil die Principien deiselben blos(s) empi
risch sind und keinc Darstellung a priori in der Anschauung erlauben, folglich die Grund-
satze chemischer Erscheijiungen ihrei Moglichkeit nach nicht im mindesten begreiflich 
machen, weil sie der Anwendung der Matliematik unfahig sind*. 

Ook de grondlegger van de 'Naturphilosophie', Friedrich Wilhelm Joseph von 
ScheUing (1775-1854) was deze mening toegedaan*. In zijn Ween zu einerPhilo-
Sophie der Natur (1797) zegt hij hierover; 

Wenn also Chemie, als solche, ein besonderer Zweig der Kenntniss seyn soUte, so wahre 
diess nur insofern mbglich, als sie sich bloss auf das Experimentiren beschrankte, nicht 
aber insofern sie die Pratension hatte Theorie zu seyn . 

En in een memorandum aan de Senaat van de Universiteit van Wiirzburg uit 
1804schrijftliij; 

SoUen wir unsere wissenschaftliche Meinung dariiber erklaren, so ist Chemie eine blosse 
Hilfswissenschaft der Physik und von ihr durchaus zu trennen . 

Veel Kantiaanse chemici namen Kants stelling dat chemie niets meer is dan een 

3. Kant, Gesammelte Schriften, IV, p. 468. 
4. Kant, Gesammelte Schriften, IV, p. 470. 
5. Kant, Gesammelte Schriften, IV, p. 471. 
6. H.A.M. Snelders, "ScheUing's natuurfilosofie", Wijsgerig perspectief op maatschappij 

en wetenschap 16 (1975) 75-84. 
7. F.W.J. ScheUing, Sdmmtliche Werke (Stuttgart, Ausgburg, 1856-1861), Erste Abthei-

lung, Zweiter Band, p. 273. 
8. R. Schmidt, "ScheUing und dei Hochschul-Chemieunterricht um 1805", Chemiker-

Zeitung 63 (1939) 288-289. Otaat p. 288. 
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empirische wetenschap, zonder meer over'. Maar de arts J. J. Schmidt, die in 
zijn Botanisches Jahrbuch fur Jedermarm uit 1799 natuurlijke historie, scheikun
de, anatomie, enz. als hulpwetenschappen voor de fysica beschouwde en zich 
steeds op Kant beriep, ging niet zo ver"*. Wat de scheikunde betreft maakte hij 
een onderscheid tussen 'scientia chemica' (theoretische chemie) en 'ars chemica' 
(praktische chemie). De eerste beschouwt aileen de chemische verbindingen en 
scheidingen en probeert de wetten te vinden volgens welke deze plaats vinden. 
De laatste beperkt zich tot het zuiver experimenteren''. Schmidt twijfelt echter 
aan de bovengenoemde Kantiaanse uitspraak: "So urtheilte Herr Kant vor 10 
Jahren, und dies bleibt noch in einiger Hinsicht richtig: ob aber die gemachten 
Forschungen hievon nicht itzt etwas rauben? — ich mochte geneigt seyn dies zu 
glauben"'^. 
In het algemeen maakten de Kantiaanse chemici tegen het eind van de achttiende 
en het begin van de negentiende eeuw dit onderscheid tussen scheikunde als we
tenschap (theoretische chemie) en scheikunde als kunst (experimentele chemie). 
Ze toonden zich aanhangers van Kants dynamische materie-opvattingen, maar 
gingen niet verder dan bij de bespreking van onhoudbare hypothesen er als oplos-
sing naar te verwijzen. Op de rol van de wiskunde in de chemie wordt echter niet 
ingegaan'^ en de theoretische chemie wordt gerekend tot de natuurkunde'* 
omdat de laatste zich bezig houdt met de krachten tussen de stoffen". Toch 
blijft de scheikunde uiteindelijk een 'empirische wetenschap' omdat ze gebaseerd 
is op waarneming en ervaring' *. Dit vinden we nog in 1827 terug bij de Utrecht-
se hoogleraar in de scheikunde Gerrit Jan Mulder (1802-1880): 

De geheele scheikunde is zoo niet in aUe bijzonderheden, ten minste grootendeels eene 
wetenschappeUjke kunst, en bepaalt zich meestal bij bloote beschouwing en werkdadig-
heid: terwijl de wetten, waarnaai de verschijnselen worden daargesteld, zoo gering zijn, 
dat zij verre zijn van een geheel uit te maken, ja zelfs van een geheel te beloven. 
Er kan ook geene beschouwende scheikunde bestaan, want deze is natuurkunde, omdat 
de scheikunde in den rang van de onderdeelen der natuurkunde, eene eerste plaats be-

9. F.A.C. Gren, Systematisches Handbuch der gesammten Chemie (Halle, 1787), Band I, 
p. 1; C. Girtanner,/lrt/fln^s^t/«£/e der antiphtogistischen Chemie (Berlin, 1792), p. l ;enz. 

10. Botanisches Jahrbuch fiir Jedermann, besonders fiir Naturforscher, Aerzte, Oekono-
men, Prediger, Apotheker, Forstmanner und Gartner, die Pflanzen des Erdbodens alter Art, 
deren System, Geschichte und Litteratur ndher kennen zu lernen. Herausgegeben von J.J. 
Schmidt (Linneburg, 1799), p. 8. 

11. Botanisches Jahrbuch, x>. 21. 
12. Botanisches Jahrbuch, p. 39. 
13. F. HUdebrandt, Lehrbuch der Chemie als Wissenschaft und als Kunst (Erlangen 

1816), p. 2; J.S.T. Gehler, Physikalisches Worterbuch (Leipzig, 1787), Band 1, p. 507; J.G. 
Leonhardi. Neue Zusdtze und Anmerkungen zu Macquers Chymischem Worterbuche (Leip
zig, 1792), Band 1, p. 248. 

14. HUdebrandt, Lehrbuch der Chemie, p. 3; A.N. Scherer, Grundriss der Chemie (Tii-
bingen, 1800), pp.1 en 3. 

15. F.A.C. Gren, Grundriss der Chemie (HaUe, BerLn, 1818''), Band 1, p. 1. 
16. Gren, Grundriss, p. 16. 
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kleedt. En zodra men zich dus voorstellingen der zaken begint te maken, en niet meer bij 
de beschouwing der verschijnselen zich bepaalt, komt men op algemeene oorzaken, die 
niet tot het onderdeel, maar tot het geheel behooren . 

Jeremias Benjamin Richter 

De eerste sterk door Kant beinvloedde chemicus was Richter. Hij ging verder dan 
de hierboven genoemde scheikundigen door zich af te zetten tegen Kants uit
spraak dat de chemie niets meer dan een systematische kunst is. Hij probeerde 
dan ook de wiskunde toe te passen op de scheikunde, niet aileen als weerlegging 
van Kants opvatting, maar meer nog als een inleiding tot een "Chemie als Wissen
schaft". 
Is er een direkte invloed van Kant op Richter aantoonbaar? Richter werd na het 
doorlopen van het gymnasium in zijn geboorteplaats Hirschberg in Silezie (thans 
Jelenia Gora in Polen), in de leer gedaan bij zijn oom die mUitair-ingenieur en 
stadsarchitekt van Breslau was. Doordat de financiele situatie van zijn vader, de 
koopman Karl Friedrich Richter, steeds slechter werd, besloot zijn zoon tot een 
militaire loopbaan. Hij diende van 1778 tot 1783 in het ingenieurskorps van het 
pruisische leger, maar wegens gebrek aan discipline moest hij dat verlaten. Hij 
was namelijk meer geinteresseerd in natuurwetenschappen dan in militaire aktivi-
teiten en studeerde gedurende zijn diensttijd chemie, filosofie en wiskunde. Zijn 
scheikundige kennis verwierf hij uit de Dictionnaire de chymie (1766) van de 
Franse chemicus Pierre Joseph Macquer. In 1783, hij was toen 21 jaar oud, be-
gon hij met zijn studie in Koningsbergen waar hij tot 1789 bleef' ^. De universi
teit van Koningsbergen was in 1544 gesticht, had in 1561 het privilege van ko-
ning Sigismund van Polen verkregen en droeg de naam 'Academia Albertina'. De 
Academia was beroemd in de tijd dat Kant er doceerde: vanaf 1755 als 'Privat-
dozent' in fysica en filosofie en van 1770 tot aan zijn overlijden in 1804 als 
hoogleraar in logica en metafysica. Er werden in deze periode meer dan duizend 
studenten ingeschreven. Na de dood van Kant daalde de betekenis van de Alber
tina snel. 

De natuurwetenschappen waren aan deze universiteit toen zwak vertegenwoor-
digd. Toen Richter er studeerde was de hofapotheker Karl Gottfried Hagen 
(1749-1829) - een vriend van Kant - er buitengewoon hoogleraar in de medi-
sche fakulteit. Richter bestudeerdeHagensleerboek: Grundriss der Experimental-
chemie (1787). 
Hoewel we niets weten van de colleges die Richter in Koningsbergen heeft gelo-
pen, is het wel zeer waarschijnlijk dat hij de voordrachten van Kant heeft ge-

17. G.J. Mulder, Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen, Tweede deel. Tweede 
stuk (Amsterdam, 1827), p. 68. Over Mulder: H.A.M. Sneldeti, Gerardus Johannes Mulder, 
Dictionary of Scientific Biography (New York, 1974), Volume IX, pp. 557-559. 

18. Richter werd ingeschreven op 13 november 1783 (Kant's Gesammelte Schriften, 
Band XIII, Zweite Abtheilung, Band 4, p. 585). 



J. B. Richter (1762-1807). 

hoord over filosofie en wiskunde. In 1786 verscheen Kants Metaphysische 
Anfangsgriinde der Naturwissenschaft, zodat het evenzeer waarsclujnlijk is dat 
Richter goed bekend was met de opvattingen van de Koningsberger filosoof over 
de natuurwetenschappen en over de scheikunde in het bijzonder. 
Al in de inleiding tot zijn dissertatie stelt Richter dat de wiskunde zich op alle 
gebieden van wetenschap en kunst uitbreidt waar maar lets meetbaars aanwezig 
is. Waarom zou de wiskunde zich dan ook niet bezigliouden met de chemie? ' . 
De wiskunde kan immers de scheikunde van groot nut zijn omdat deze zich niet 
aileen bezighoudt met stoffen, maar ook de kwantitatieve verhoudingen van de 

19. J.B. Richter, Z)e usu matheseos in Chemia (Regiomonti, 1789), p. 1. 
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Hofapotheek in Koningsbergen ten tijde van Kant in bezit van C. G. Hagen (1749-1829), 
professor in fysica en chemie te Koningsbergen en vriend van Kant. 

afzonderlijke bestanddelen van iedere stof onderzoeken moet. Dezelfde opvattin
gen vinden we uitgesproken in Richters eerste deel van zijn seriewerk Uber die 
neuern Gegenstdnde der Chymie (1791)^° en vooral in het voorwoord van zijn 
Anfangsgriinde der Stochyometrie (1792): 

Die Mathematik rechnet alle diejenigen Wissenschaften zu ihrem Gebiete, wo es nur 
Grossen giebt, und eine Wissenschaft liegt folglich mehr oder weniger in dem Kreise der 
Messkunst, je mehr oder weniger Grossen darinnen zu bestimmen sind. Durch diese 

20. J.B. Richter, Uber die neuern Gegenstdnde der Chymie vorziiglich das ohnldngst ent-
deckte Halbmetall Uranium (Bresslau, Hirschberg, 1791), p. VI. 



Het laboratorium van de hofapotheek te Koningsbergen (naar C. G. Hagen, Lehrbuch der Apothekerskunst, 1778). 
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Walirheit wurde ich bey chymischen Vorsuchen ofters zu der Irage vcranlasset, ob und in 
wie feme wohl die Chymie ein Tlieil der angewandten Matliematik sey; besonders wurde 
sic bey der so gewohnlichen Erfalirung rcge: dass zwcy ncutralc Salzc, wenn sie einan-
der zerlegen, wiederum neutrale Verbindungcn machen. Die unmittelbare Folgerung, so 
ich hieraus zog, konntc keine andre seyn, als das es bestimmte Grossenverhaltnisse 
zwischen der Bcstandtheilon der neutralcn Salzcn geben miisse. Von der Zeit an dachte ich 
darauf, wie diese Verhaltnisso theUs durch genau angestellte Versuche, theUs durch Ver-
kniipfung der chymischen Analysis mit der mathematischen ausfindig zu machen waren 
und lieferto in mcincr 1789 zu Konigsberg herausgcgebenen Inaugural-Dissertation: "de 

2 1 
Usu Matheseos in Chymia" eine geringe Probe,. . . 

Alle wetenschappen, die zich bezighouden met grootheden, behoren tot de wis
kunde, ook de chemie: "Die Chymie gehort ohnstreitig einem ihrer grossten 
Theile nach zu der angewandten Mathematik"^ ^. De reden waarom er zo weinig 
vooruitgang is gemaakt in deze wiskundige tak van de scheikunde, is liieringele-
gen, dat chemici zich slechts zelden bezighouden met wiskunde en wiskundigen 
voelen geen roeping om hun wetenschap toe te passen op de chemie. Richter 
werkte jaren om wetten te vinden volgens welke de chemische elementen zich 
verbinden door "maat, getal en gewicht". Primair was voor hem de bepaling van 
"bestimmten Grossenverhaltnisse"; zijn vele andere onderzoekingen, vooral op 
het gebied van de nietaalchemie, waren voor hem dan ook secundair. Hij deed 
deze onderzoekingen in Gross-Ober-Tschimau (in de buurt van Glogau, thans het 
Poolse Glogov) waar hij een laboratorium had (1790-1795) en gedurende zijn 
verblijf in Breslau (= Wroclaw in Polen) als essayeur en secretaris van het mijn-
bureau (1795-1798) en Berlijn waar hij tweede chemicus was van de Koninklijke 
Porceleinfabrieken (vanaf 1798). 

Kant en Richter 

In 1874 nam Lowig^^ aan dat het waarschijnlijk is dat Richter Kants voordrach
ten had bezocht en dat hij door de filosoof direkt was be invloed. De meeste 
chemiehistorici na Lowig laten de vraag onbeantwoord of we Richter als een 
leerling van Kant mogen beschouwen^*. Een probleem is altijd de zeldzaamheid 
van Richters dissertatie geweest. Al in 1816 merkte de Kantiaanse chemicus en 
apotheker PhUipp Christian Otto op dat hij tevergeefs geprobeerd had de betref-

21. J.B. Richter, Anfangsgriinde der Stochyometrie oder Messkunst chymischer Elemen-
te (Bresslau, Hirschberg, 1792), Ersther Theil, pp. V-Vl. 

22. ^c\\X.et,Anfangsgriir^de, pp. VI-Vll. 
23. C. Lowig, Jeremias Benjamin Richter. Der Entdecker der chemischen Proportionen 

(Breslau, 1874), pp. 51-52. 
24. P. Schwarzkopf, "Jeremias Benjamin Richter. Anlasslich der hundersten Wiederkehr 

seines Todestages", Chemiker-Zeitung 31 (1907), 471-475; i.h.b. p. 471; L. Darmstaedter en 
R. E. Oesper, "Jeremias Benjamin Richtei", Journal of the Chemical Education 5 (1928) 
785-790. i.h.b. p . 787; J.R. Partington, "Jeremias Benjamin Richter and the Law of Reci
procal Proportions", Annals of Science 7 (1951) 173-198 en 9 (1953) 289-314, i.h.b. 7 
(1951) 174. 



13 

fende dissertatie te raadplegen: "Ich habe diese Dissertation nicht erhalten kon-
nen. Ob Kant's Aeusserungen uber die Chemie (in der Vorrede zur NW.) ihn wohl 
zuerst auf den beruhmten Gedanken gebracht?"^ ^. Hoewel het gehele oeuvre van 
Richter diens Kantianisme duidelijk aantoont, gaf men geen bewijs dat beiden 
elkaar ooit hebben ontmoet. Gelukkig is er een duidelijke aanwijzing dat Kant 
Richter persoonlijk moet hebben gekend. In de universiteitsbibliotheek van TiJ-
bingen bevinden zich Kants 'Stammbuchblatter' die in 1922 zijn gepubliceerd^ ^. 
Daarlezen we: 

Fiir Jeremias Benjamin Richter. 
13 Juni 1789 

1 bone, qua tua te virtus vocet, I pede fausto! 
Regiomonti In Memoriam scripsit 

Immanuel Kant 
d. 13 Jun. 1789 Log: et Met. Prof. Ord. 

Facult: Philos. Senior 
Academiae Reg. Sclent. Berol. 

Membrum. 

Deze opdracht van Kant, welke is ontleend aan een brief van Horatius aan Julius 
Florus, is gedateerd twee weken na Richters promotie^^. De vraag die overblijft 
is of Kant ook de promotor is geweest van Richter. Hierop is tot nog toe geen 
definitief antwoord te geven^^ . 

25. P.C. Otto, Beitrdge zur chemischen Statik, oder Versuch eines critischphilosophi-
schen Commentars Uber Berthollet's und Anderer neue chemische Theorien. Erster, rein 
theoretischer Theil (Wiesbaden, 1816), p. 154 voetnoot. Ook verschenen als: Einleitung in 
die wissenschaftlichen Chemie, im Geiste von Kant's und Berthollet's Lehren, und mit cri-
tisch-philosophischer Beriicksichtigung der damit im Widerspruche stehenden Hypothesen. 

26. Kant, Gesammelte Schriften, Band XII, Zweite Abtheilung: Briefwechsel, Drifter 
Band, p. 417. Vergelijk Vierter Band, pp. 584-585. 

27. Horatius, Epistolarum, Liber Secundus, Epistola II ad luUum Florum. In: Horace, 
Satires, Epistles and Ars Poetica (London, Cambridge Mass., 1970), p. 426. Vertahng: "Ga, 
mijn beste, waarheen Uw moed U naar toe roept, met gelukkige voet". 

28. Vgl. F. Verbrugge, "Immanuel Kant (1724-1804) en de scheikunde op het eind van 
de achttiende eeuw", Scientiarum Historia 14 (1972) 1-16, die deze vraag bevestigend beant-
woordt (p. 14). 


