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Inleiding 
Evenals zo veel van zijn tijdgenoten, is ook de universele en belang-

rijkste natuuronderzoeker uit de Goethetijd, Alexander von Humboldt 
(1769-1859) in zijn jeugd beinvloed gewcest door de geest van de toen 
heersende spekulatieve filosofie. Klaagt de chemicus Justus Liebig in 
1840, dat hij twee kostbare jaren van zijn leven heeft besteed aan de 
natuurfilosofie van Schelling, « die falsche Gottin » (1), von Humboldt 
betitelt in 1845 deze richting als «missbrauch edler Krafte* (2). In een 
brief aan de Pruisische diplomaat en schrijver Varnhagen von Ense 
(1785-1858) van 28 april 1841, drukt hij zich nog scherper uit over de 
tijd van de «Naturphilosophie »; 

« Es ist eine bejammernswiirdige Epoche gewesen, in der 
Deutschland hinter England und Frankreich tief herabgesun-
ken ist. Eine Chemie. in der man sich die Hande nicht nass 
machte. Der Diamant ist ein zum Bewusstsein gekommener 
Kiesel. Granit ist Aether....» (3) 

Alvorens na te gaan, hoe von Humboldt beinvloed is gewecst en hoe 
zijn houding was tegenover het filosofisch denken van zijn tijd, in het 

(1) J. Liebig, Ueber das Studium der Naturwissenschaft, 1840 ( in: Reden und 
Abhandlungen, Leipzig und Heidelberg, 1874, p. 23). Vgl. p. 34 voetnoot: «auch 
ich habe diese an Worten und Ideen so reiche, an wahrem Wissen und 
gediegenen Studien so arme Periode durchlebt, sie hat mich um zwei kostbare 
Jahre meines Lebens gebracht;... » 

(2) A.v. Humbolt, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung (Stuttgart 
und Augsburg, Band I, 1845), p . 69. 

(3) Briefe von Alexander von Humbolt an Varnhagen van Ense aus den Jahren 
1827 bis 1858 (Leipzig, Vierte Auflage, 1860), p. 90. 
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bijzonder tegenover Kant en Schelling, willen we eerst in het kort zijn 
levensloop in de herinnering terugroepen. Na zijn studie in Frankfurt 
aan de Oder, Gottingen en Freiberg in Saksen, onderneemt von Humboldt 
in de jaren 1799 tot 1804 een grote ontdekkingsreis naar Zuid- en 
Midden-Amerika, 

Na zijn terugkomst experimenteert hij samen met Gay-Lussac over 
de samenstelling van de atmosfeer en bhjft tot 1827 in Parijs wonen, 
afgewisseld met enige tussenpozen in Berlijn. Hij houdt zich in deze tijd 
voornamelijk bezig met de uitwerking van de op zijn reis gemaakte 
waarnemingen. In 1827 gaat van Humboldt naar Berlijn, onderneemt in 
1829 een negen maanden durende expeditie naar Rusland, en woont daar-
na tot aan zijn dood in Berlijn, waarbij hij ieder jaar vier maanden in 
Parijs doorbrengt, Nadat von Humboldt van november 1827 tot april 
1828 in Berlijn zijn beroemde « Kosmosvorlesungen» heeft gehouden, 
zal hij zich na zijn Russische reis vooral bezig houden met het schrijven 
van zijn meest bekende werk: «Kosmos. Entwurf einer phyjfeischen 
Weltbeschreibung ». Zijn « Kosmosvorlesungen » waren een bijzondcr 
groot succes; we kunnen ze beschouwen als klassiek voorbeeld van een 
studium generale: deelnemers waren niet alleen studenten van alle facul-
teiten van de Berlijnse universiteit, maar ook een groot aantal algemeen 
geinteresseerden daarbuiten. 

Uit deze korte Icvensschets (4) zal het duidelijk zijn, dat von 
Humboldt een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht in Parijs, 
waar een sfeer van nuchter natuuronderzoek heerste, en dat zijn kennis-
making met en beinvloeding door de Duitse spekulatieve filosofien van 
zijn tijd grotendeels zal hebben plaats gevonden voor zijn vertrek naar 
Amerika. 

In de werken van von Humboldt vinden we de geest van de Duitse 
filosofen van zijn tijd, vooral van Kant, maar meestal oppervlakkig 
weergegeven. 

Von Humboldt is als de meeste van zijn tijdgenoten verre van af-
kerig van algemene en dikwijls spekulatieve beschouwingen; net zeals 
Goethe wil hij werken met de natuur waarmee we te maken hebben, de 
natunr die we waarnemen, en zijn algemene reflecties daarover zijn dan 
ook niet te vergelijken met de «hogere fysica», die Schelling en vooral 

(4) zie over de levensloop van von Humbolt: H. dc Terra, The Life and Times of 
Alexander von Humbolt (New York, 1955) en verder de beide standaardwer-
ken: K. Bruhns, Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographic 
(Leipzig, 1872, 3 Bande) en H. Beck, Alexander von Humbolt (Wiesbaden, 2 
Bande, 1959, 1961) 
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diens leerhngen propageren (5). Von Humboldt heeft nooit een professo-
raat bekleed aan een universiteit, hij heeft dus ook geen leerlingen kunnen 
opleiden, maar toch is zijn invloed niet te onderschatten. Dank zij von 
Humboldt hebben vele jonge talenten de gelegenheid gehad hun gaven te 
ontwikkelen, waarbij we maar behoeven te denken aan de chemicus 
Justus Liebig en de egyptoloog Heinrich Brugsch, 

De periode voor 1799 

Von Humboldt groeit op in de geest van de denkwijze van de Ko-
ningsberger wijsgeer Kant, voor wie alle kennis van de werkelijkheid 
geput moet worden uit de ervaring. Een van zijn huisleraren is de wis-
kundige en fysicus Ernst Gottfried Fischer (1754-1831), een man die in 
zijn geschriften de dynamische opvattingen van Kant verdedigt. Wanneer 
von Humboldt een studiesemester in Frankfurt aan de Oder heeft door
gebracht (van herfst 1787 tot april 1788), blijft hij wegens zijn zwakke 
gezondheid een jaar in Berlijn en in deze tijd beoefent hij naast de 
botanie ook de wiskunde met zijn vroegere leermeester Fischer. 

Tijdens zijn studiejaar in Gottingen (1789-1790) maakt von Hum
boldt samen met de jonge Nederlandse arts en botanicus Jan van Geuns 
(1767-1796) een studiereis van Gottingen via Heidelberg, Mainz, Keulen, 
Diisseldorf, Miinster en Kassel weer naar Gottingen, Op deze reis on-
derzoekt hij ook de geologisch-geognostische oorsprong van het basalt. 
In Duitsland is toen de heersende geologische theorie die van de hoog-
leraar aan de Bergakademie in Freiberg, Abraham Gottlob Werner (1750-
1817), die het neptunisme verdedigt; de vaste aarde is ontstaan door af-
zetting uit de zee, zodat alle gesteenten, zonder uitzondering, sediment-
gesteenten zijn. De tegenhanger van het neptunisme is het vulkanisme, 
toen in Duitsland verdedigt door de oudste leerling van Werner, Johann 
Carl Wilhelm Voigt (1752-1821). Volgens deze theorie zijn de voor-
naamste gesteentelagen van de vaste aarde juist van vulkanische oor
sprong. Een belangrijk probleem is nu het basaltgesteente : volgens de 
neptunisten is dit ontstaan door afzetting uit de zee, volgens de vulkanis-
ten door de werking van vulkanen, hetgeen juist is. Von Humboldt ver-
trekt op zijn reis als aanhanger van het neptunisme, maar zijn eigen 
waarnemingen aan basalt formaties brengen hem tot de conclusie dat de 

(5) vgl. H.A.M. Snelders, De invloed van Kant en Schelling op de chemie in Duits
land omstreeks 1800. Chemisch Weekblad 62 (1966) 541-548. 
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theorie van het neptunisme daarop niet is toe te passen, wel die van het 
vulkanisme (6). 

Het belangrijke is nu, dat von Humboldt zich hier in dit jeugdwerk 
geheel baseert op de waarneming en dat hij kritisch de heersende opvattin
gen onderzoekt. Pas na zijn reis maakt von Humboldt kennis met Werner: 
hij studeert in Freiberg van 1791 tot 1792 en wordt in die tijd overtuigd 
aanhanger van de leer van Lavoisier (Werner was aanhanger van de 
flogistontheorie). 

De opvattingen van von Humboldt over de oxidatieleer van Lavoi
sier zijn fraai geformuleerd in een brief, welke hij op 21 april 1792 aan 
zijn vroegere fysicahoogleraar Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) 
heeft geschreven (7). Lichtenberg, thans meer bekend als schrijver van 
essays, satires en aphorismen (8), was in zijn tijd een vooraanstaand 

gelecrde, bcwonderd door mensen als Volta, Herschel, Kant en Goethe. Op 
het gebied van de natuurwetenschappen bezit Lichtenberg een uitgespro-
ken kritische houding. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn bespreking van de 
nieuwe ontdekkingen in de scheikunde, waarbij hij skeptisch staat te
genover de leer van Lavoisier (9). Lichtenberg geeft toe, dat de nieuwe 
theorie een voortreffelijk stuk werk is, maar het «principe oxygene» is 
evenals het flogiston slechts een aanname en niet af te zonderen. W^elis-
waar verklaart de leer van Lavoisier de gewichtsvermeerdering bij ver-
kalking van metalen beter dan de flogistonleer, maar de eenvoud van dc 
metalen in het nieuwe systeem is even hypothetisch als de samengesteld-
heid ervan in het oude stelsel (10). 

Voor Lichtenberg zijn dan ook theorieen als die van Stahl en Lavoisier 
niet meer dan aardige voorstellingsmogelijkheden (11). W a t Lichtenberg 

(6) A.v. Humbolt, Mineralogische Beobachtungen iiber einige Basalte am Rhein. 
Mit vorangeschickten, zerstreuten Bemerkungen iiber den Basalt der altern und 
neuem Schriftsteller (Braunschweig, 1790) 

(7) R. Zaunick, Briefe Alexander von Humboldts aus seiner Friihzeit an Georg 
Christoph Lichtenberg. Sudhoffs Archiv 32 (1940) 399-408. 

(8) vgl. F.H. Mautner, Georg Christoph Lichtenberg. Eine Geschichte seiner Geist 
(Berlin, 1968); A. Neumann, Lichtenberg als Philosoph und seine Beziehungen 
zu Kant. Kant-Studien 4 (1900) 68-93. 

(9) in : J.C.P. Erxleben, Anfangsgriinde der Naturlehre (Gottingen, zesde druk, 1794), 
p. 151-172. 

(10) idem, p. 378-381; vgl. p. xxv 
(11) idem, vierde druk, p. xxv 
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zelf in de natuur zoekt, is eenheid (12); zijn college's in de fysica baseert 
hij vanaf 1787 vooral op de inhoud van Kant's «Metaphysische Anfangs
griinde der Naturwissenschaft » en hij is in die tijd van plan een eigen 
leerboek te schrijven, dat daarop is gebaseerd (13). Lichtenberg komt er 
echter niet toe en laat alleen maar aantekeningen achter (14). Gelukkig 
hebben we een goede indruk van wat hij op zijn college's heeft behandeld 
doordat een van zijn leerlingen de voordrachten van Lichtenberg uit de 
jaren 1790 min of meer letterlijk na de dood van zijn leermeester heeft 
gepubliceerd (15). Daar blijkt dan uit, dat Lichtenberg op zijn collega's 
vooral de nadruk heeft gelegd op de methodologische aspekten van de 
natuurwetenschappen. Hij wil alle verschijnselen zuiver objektief onder-
zoeken en weigert het algemeen aanvaarde evenmin als het hypothetische 
onkritisch te accepteren. 

Lichtenberg past dit ook toe op de chemie, vandaar zijn afwijzendc 
houding van de leer van het flogiston met tegelijk bezwaren tcgen de 
oxidatietheorie van Lavoisier, welke voor hem eveneens onbevredigend 
is. 

Ongetwijfeld heeft deze praktische en kritische houding sterk inge-
werkt op von Humboldt, die tevens door Lichtenberg ingeleid wordt in 
het denken van Kant. In zijn reeds genoemde brief schrijft hij : 

« Seit einem Jahre habe ich mich, so viel er mir mein praktisch 
bergmannisches Studium erlaubte, vorzuglich mit Chemie od. 
(und) zwar mit Priifung der antiphlogistischen beschaftigt » 
(16). 

Von Humboldt verklaart zich aanhanger van de leer van Lavoisier 
«nicht aus blosser Neuerungssucht» (17), maar op praktische gronden. 

(12) idem, zesde druk, p. xxxiv : «Unsere ganze Naturlehre bestehe nur aus Bruck-
stiicken, die der menschliche Verstand noch nicht zu einem einformigen Ganzen 
zu verelnigen wisse. Vor Gott ist nur Eine Natuurwissenschaft, der Mensch 
macht daraus isolirte Capitel und muss sie, nach seiner Eingeschranktheit 
machen. So lange als die Capitel nicht zusammen passen wollen, liegt irgendwo 
ein Fehler, in den einzelnen besonders, oder in alien. Das muss ja ausgemacht 
werden*. 

(13) brief van 7 juli 1787 aan C.W. Biittner. Z i e : Lichtenberg, Schriften und Briefe 
(Miinchen, Band IV, 1967), p. 712-713. 

(14) Lichtenberg, Physikalische und Mathematische Schriften (Gottingen, Band IX, 
1806), p . 129-136. 

(15) G. Gamauf, Eriimerungen aus Lichtenbergs Vorlesungen uber Erxlebens Anfangs
griinde der Naturlehre (Wien und Triest, 3 Bande, 1808-1810); vgl. Phys. und 
Mathem. Schriften DC, 151-171. 

(16) Zaunick, ref. 7, p. 404-405 
(17) idem, p. 405 
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Hij blijft zuiver empiricus en wil zich alleen bezighouden met de weeg-
bare materie. 

Alle verklaringen die met onweegbare materien werken (als warm-
testof, zwaartestof, enz.) verwijst hij naar het gebied van de metafysica. 
Terecht schrijft hij : 

« Das Bediirfniss eine Kritik der allgem. Naturwissenschaften 
zu schreiben. ist grosser als je » (18); 

deze moet echter niet geschreven worden door in zijn tijd vooraanstaande 
chemici als Johann Christian Wiegleb (1732-1800) en Johann Friedrich 
Westrumb (1751-1819), maar door Lichtenberg en Kant ! 

De sterke invloed van de opvattingen van Kant op von Humboldt 
blijkt ook duidelijk uit een in 1 793 verschenen geschrift : « Florae Friber-
gensis» (19), dat veel meer is dan wat wij heden onder een flora verstaan. 
Von Humboldt definieert in dit werk de «historia telluris» als de weten-
schap, die niet alleen maar de geografie tot onderwerp heeft. Zc moet 
alles wat op aarde voorkomt en plaats vindt behandelen : planten en 
dieren, ontstaan van gebergten. het aardoppervlak. enz. (20). Het is hicr 
vooral Kant's « Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels » 
(1755), welke von Humboldt tot bron dient. W e moeten echter hierbij 
direkt opmerken, dat de kennis van von Humboldt over het werk van Kant 
oppervlakkig in zijn boeken is neergelegd : in wezen is von Humboldt 
niet echt in wijsgerige beschouwingen geinteresseerd. Dat hij een kind van 
zijn tijd is, blijkt duidelijk uit zijn reflecties over de verhouding van het 
organische tot het anorganische. de vraag naar het bestaan van een 
levenskracht. In zijn « Aphorismen » geeft von Humboldt een «neue De
finition der Lebenskraft, die wenn sie auch noch vielfach anders modificirt 
werden wird, doch die einzige aus der innern Natur der Wesen herge-
nommene ist » (21) : 

« Diejenige innere Kraft, welche die Bande der chemischen 
Verwandtschaft auflost, und die freie Verbindung der Ele-
mente in den Korpern hindert, nennen wir Lebenskraft » (22). 

De opvattingen die von Humboldt in deze tijd heeft over dc levens
kracht zijn neergelegd in een poetische allegorie: «Die Lebenskraft oder 

(18) idem, p. 405 
(19) A.v. Humboldt. Florae Fribcrgensis Specimen plantas cryptogamicas praesertim 

subterraneas exhibens. Edidit... Acccdunt: Aphorismi ex doctrina physiologiae 
chemicae plantarum (Berolini, 1793) 

(20) idem, p. 9-10. 
(21) A.v. Humboldt, Aphorismen aus der chemischen Physiologic der Pflanzen (Leipzig, 

1794). Het citaat is uit het voorwoord van Chr. Fr. Ludwig. p. xv 
(22) idem, p. 9 
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der rhodische Genius* (23), dat verschenen is in Schiller's «Horen» van 
1795. In dit klcine geschrift vinden we von Humboldt's natuurfilosofie: 
«Er enthalt die Entwickelung einer physiologischen Idee in einem halb 
mythischen Gewande» (24). De Genius is »... einer Vcrsuch physio-
logischer Gegenstande asthetisch zu behandeln» (25). Von Humboldt is 
hier duidelijk vitalist; hij gelooft in de levenskracht (26); in zijn « Ver-
suche iiber die gereiztte Muskel- und Nervenfaser» (1797 (27), schrijft 
hij echter : 

«Wenn ich daher ehemals in den Aphorismen aus der chemi
schen Physiologic der Pflanzen, die Lebenskraft als die unbc-
kannte Ursach betrachtete, welche die Elemente hindert, ihren 
natiirlichcn Ziehkraften zu folgen, so glaube ich in diesem Satze 
ein Factum ausgedruckt zu haben, welches ich, nach meinen jetzigen 
Einsichten, kcineswegs fiir erwiesen halte» (28) 

Hier zien we dat von Humboldt de aanwezigheid van een Icvcnkracht 
voor nog niet bewezen houdt; later geeft hij toe dat hij er helemaal niet 
meer in gelooft (29): «Nachdenken und fortgesetzte Studien in dcm 
Gebiete der Physiologic und Chemie haben meinen friiheren Glauben an 
eigene sogenannte Lebenskrafte tief erschiittert » (30). 

Interessant voor de verhouding von Humboldt — Kant is het in 1797 
verschenen twecdelige werk «Versuchc uber die gereizte Muskel- und 
Nervenfaser». Nadat Galvani in 1791 zijn experimenten over de dierlijke 
clectriciteit heeft gepubliceerd, hoort von Humboldt het jaar crop in 
Wenen van. Het onderwerp boeit hem direkt in hoge mate, hij doet er 
vijf jaar proeven over en legt zijn resultaten neer in het boven genoemde 
werk. De Kantbron waarop von Humboldt zich nu verschillende malen 
beroept, is de «Metaphysische Anfangsgriinde der Naturwissenschaft* 
(1786). Het blijkt dat hij niet gelooft aan een specifiek onderscheid tussen 

(23) A.V. Humboldt, Die Lebenskraft oder der rhodische Genius. Eine Erzahlung. 
I n : Die Horen, eine Monatschrift 2 (1795), St. 5, p . 90-96. Ook afgedrukt i n : 
« Ansichten der Natur, mit wissenschaftlicher Erlauterungen», 2e (1826) en 3e 
(1849) druk. Gebruikt is de uitgave van 1860 (Stuttgart und Augsburg), Band 
II, p. 213-221. 

(24) Ansichten der Natur, 11, p. 222. 
(25) A.V. Humboldt, Versuche iiber die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst 

Vermuthungen iiber den chemischen Process des Lebens in der Thier- und 
Pflanzenwelt (Posen und Berlin, 2 Bande, 1797), II p . 432 voetnoot 

(26) Ansichten der Natur, II, p. 220 
(27) Versuche iiber die gereizte Muskel- und Nervenfaser, II, p. 431-434 
(28) idem, II, p. 432-433 
(29) Ansichten der Natur, II, p. 223-225 
(30) idem, II, p. 223 
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de chemische elcmentcn; vooral intercsseert hem de vraag «ob nicht alle 
chemischen Veranderungen auf Bewegungen reducirt werden k6nnen» 
(31). Hij moet daarbij inzien. dat een dergelijke probleemstelling altijd in 
het onzekere moet blijven; het beste heeft de « ehrwiirdige Genfer Wclt-
weise Sage» de oplossing benadert (31). Het is de corpusculairfilosofic 
van de Zwitserse fysicus en wiskundige George Louis le Sage (1724-
(1803), welke volgens von Humboldt het gebouw is «welches in der Har
monic aller Theile von dcm tiefen Genie seines Uerhebers zeugt und zu 
den wichtigsten Erscheinungen dieses Jahrhunderts geh6rt» (32). Maar 
von Humboldt neemt met Kant genocgen met empirische wetten, ondanks 
het feit dat deze een zekere ontevredenheid achterlaten, omdat men zc 
geen gronden a priori kan toekennen (33). Hoewel von Humboldt hier 
zijn Kantianisrae duideUjk toont, neemt hij toch niet de dynamische na-
tuuropvatting van Kant zonder meer over, noch geeft hij er een kritische 
beschouwing van. Toch blijkt von Humboldt zijn beschouwendc geest niet 
te onderdrukken; we vinden in de «Versuche* naast een overstelpende 
hocveelheid feitenmateriaal (von Humboldt geeft op met bijna 3000 
dieren te hebben geexperimenteerd) (34) op een groot aantal plaatscn 
zuiver theoretische beschouwingen. 

Wanneer von Humboldt het doel van de natuurwetcnschapsbcoefe-
ning beschrijft, zien we weer Kant te voorschijn komen : 

«Der letzte Zweck jeder wissenschaftlichen Naturlehre ist der, die 
Begriffe von bestimmten Naturdingen zu construiren, oder ihre inne
re Moglichkeit durch Anwendung der Mathematik anschaulich zu 
machen » (35). 

Deze opzet is volgens hem te vinden bij de verklaring van dc regenboog 
door Newton, diens leer van de gravitatie van de hemellichamen, verder 
in de leer van het magnetisme (le Sage en Prevost). de warmtcstof 
(Mayer), de theorie van de clectriciteit (Coulomb) (36). Maar hij laat 
cr direkt op volgen : 

« Unendlich wenig Phanomene der ausseren Sinnenwelt sind aber 
einer solchen Anwendung fahig und bei den meisten muss man sich 

(31) Versuche Uber die gereizte Muskel- und Nervcnfriscr, I, p. 307 ' 
(32) idem, I, p. 307 voetnoot 1 
(33) vgl. idem II, p. 46 voetnoot, waar von Hiunboldt verwijst naar Kant's Critik der ! 

rcinen Vernunft, (1787) p. 505. 
(34) idem, II, p. 173 
(35) idem, I, p . 376 
(36) Jean Louis Prevost, Zwitsers arts (1790-1850); Johann Tobias Mayer, Duits 

fysicus en wiskundige (1752-1830): Charles Augustin de Coulomb, Frans fyscius 
(1736-1806) 
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begniigen, sie auf allgemeine Erfahrungsgesctze, die weder ein Be-
wusstseyn ihrer Nothwendigkeit bei sich fiihren, noch eine Dar-
stellung a priori in der Anschauung erlauben, systcmatisch zu re-
duciren* (37). 

Dit is bijvoorbeeld het gcval in de leer van dc ontleding van de stoffen 
door wederzijdse affiniteit, de vorming van zuren en het verkalken van 
metalen. 

« Erst, wenn es gelingen sollte, chemische Wirkungen der Materie 
auf construirbare Begriffe zuriick zu fiihren und dynamisch zu 
vollenden, was der tiefsinnige Verfasser der «Chymic mecanique* 
(38) atomistisch begonnen hat, dann erst diirfen wir hoffen, auch 
jene Lehren unter einen hohern Gesichtspunct stellen zu konnen, 
und sie zu dem Grade apodiktischer Gewissheit zu erheben, zu wel-
cher die Theorie der Gravitation seit einem Jahrhunderte gelangt ist. 
Bis dahin bleiben wir bei empirischen Gesetzen stehcn, «die einige 
Unzufriedenheit zuriicklassen, weil man von ihnen kcinc Griinde 
a priori anzufiihren im Stande ist » (39. 40). 

Voor von Humboldt is de taak van de scheikunde niet alleen het vast-
stellen van dc kwantitatieve verhouding van de elcmentcn in dc vcrbin-
dingen, maar ook na te gaan hoe de elcmentcn in een verbinding zijn 
gerangschikt (41) : 

«Es wird nicht genug seyn die Elemente... nach ihrer specifikcn 
Vcrschicdenheit, und ihren quantitative!! Verhaltnisscn zu unter-
suchen Die Chemie muss auch Criterien erfinden, aus denen die 
Art erkannt werden kann, auf welche diese Elemente sich gcgen-
seitig umhiillen» (42). 

Het is immers best mogelijk, dat drie stoffen uit gelijke hoeveclheden 
zuurstof, waterstof, koolstof, stikstof en metaal bestaan en toch verschil
lende eigenschappen hebben (isomeric ! (43). De ene stof bevat misschien 
een deel van de waterstof aan de koolstof gebonden en lijkt daardoor wat 
op olievormend gas. in de tweede kan een deel van de stikstof aan de 
zuurstof zitten, zoals in salpeterzuur en dit geheel is gebonden aan het 

(37) Versuche iiber die gereizte Muskel- und Nervenfaser, I, p. 376 
(38) Hier wordt kennelijk le Sage bedoeld 
(39) vgl. Kant, Metaphysisthc Anfangsgriinde der Naturwissenschaft, in : Werke, IV, 

p. 469. 
(40) Versuche iiber die gereizte Muskel- und Nervenfaser, I, p. 377. 
(41) vgl. idem, II, p. 259-260 
(42) idem, II, p. 138 
(43) vgl. H.A.M. Snelders, De discussie over het begrip isomeric van 1810-1830. 

Chemisch Weekblad 60 (1964) 217-221 
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metaal en in de derde verbinding kan een deel van de waterstof met de 
stikstof ammoniak vormen. terwijl het metaal in gcmakkclijk oxideerbare 
tocstand aanwezig is. 

«Unserc analytische Chemie giebt iiber die specifiken Bestandtheile 
der Korper und ihre quantitativen Verhaltnisse richtige Aufschliisse; 
in den Kunstgriffen aber, die relative Umhiillung der Elemente zu 
priifen, sind wir noch weit zuriick* (44). 

Wa t betreft de galvanische verschijnselen, deze berusten volgens 
von Humboldt op een dierlijk fluidum, in tegenstclling dus tot Volta, 
die hier contactelectriciteit aanneemt. Dat de galvanische verschijnselen 
niet berusten op een ontlading van een in de spier «opgeslagen» hocveel
heid dierlijke clectriciteit (zoals Galvani veronderstelt), blijkt uit het 
feit dat er ook spiertrekkingen worden verkregen zonder het galvanisch 
circuit spier- metaalarmatuur te sluiten (45). Dat ook de opvatting van 
Volta onjuist is concludecrt von Humboldt uit het feit dat men ook 
prikkeleffecten krijgt zonder metaal te gebruiken (46). Von Humboldt 
neemt daarom aan, dat de verschillende prikkels ontstaan door een 
«uberstr6mendes, sich zumischcndes, durchbrcchendes Fluidum* (47). De 
vraag of dit fluidum berust op op afstand werkendc krachten «geh6rt 
aber zu den skeptischen Fragen, deren apodiktische Beantwortung der 
Physik bisher unmoglich war, zu den Aufgaben, ob Licht und W^arme, 
Stoffe oder Wirkungen der Bewegung sind» (48). Von Humboldt is cr 
van overtuigd, dat de zogenaamde heterogeniteit van de stoffen «nur 
auf einem verschiedenen Zustand einer und derselben Materie beruht*, 
maar hij gelooft toch «dass bis jetzt die Naturwissenschaft dabei gewinnt, 
wenn man, wo man chemische Mischungsveranderungen vorgehen sieht, 
auf den Beitritt eigener Materien schliesst* (49). Hij vervolgt dan : 

«Wenn die glanzendc Epoche je eintreten sollte, in welcher che
mische Wirkungen auf dynamische Gesetze und die specifische 
Verschiedenheit der Materien, auf die Verschiedenheit in der Ver
bindung der urspriinglichen Krafte der Zuriickstossung und Anzie-
hung, zuriickgebracht werden; so wird es dem kiinftigen Reformator 

(44) Versuche iiber die gereizte Muskel- und Nervenfaser. I, p. 128 voetnoot. 
(45) idem, I, p. 417-419 
(46) K.E. Rothschuh, Alexander von Humboldt und die Physiologic seiner Zeit. Sud

hoffs Archiv 43 (1959) 97-113 
(47) Versuche iiber die gereizte Muskel- und Nervenfaser, I, p. 420 
(48) idem, I. p. 420-421 
(49) idem. I, p. 421 
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leicht scyn, auf einmal aufzuklaren, was jetzt im einzelnen nur 
neues Dunkcl erzeugen wiirde* (50). 

Zolang we nog niet zover zijn, wil von Humboldt van magneetmaterie, 
lichtmatcric en warmtcstof spreken net zoals dc anlyticus met onbekcnde 
grootten rekent. Alleen moeten we er steeds aan denken, dat het bestaan 
van deze stoffen niet bewezen is, zoals wel het geval is met ponderabele 
stoffen als lood en tin. Er is dan ook misschien evenmin een warmtcstof 
als er een geluidstof is ! 

Voor von Humboldt bestaat er dus een galvanisch fluidum, dat niet 
identick, maar wel verwant is aan de gewone clectriciteit. Dit fluidum 
wordt in bepaalde dierlijke organen in verschillende kwaliteit opgezamcld. 
Het galvanisch fluidum is daarbij een uitdrukking van een Icvensver-
schijnsel en niet identiek met de bekende clectriciteit, noch met het «Ncr-
venfluidum* (51). Bij het overstromen van het fluidum in de spier 
trecdt contractic van de laatste op. Het bestaan van het galvanisch fluidum 
is daarbij door proeven bewezen; het is dan ook niet «ein Geschopf unser 
Phantasic (,) eine Fiction aus dem Reiche der Moglichkeit* (52), het is 
«die in der erregbaren Faser gegriindete unbekannte Ursach, mittels wel
cher dieselbe durch Mctalle und Kohlenstoffhaltige Substanzen nicht aber 
durch Knochen oder Glas durchwirkt« (53). Von Humboldt vindt het 
onwaarschijnlijk dat er fluida zouden zijn, die dc oorzaak zijn van mag
netisme, clectriciteit, galvanisme, warmte, licht, reuk, enz. Dit zijn allemaal 
verschijnselen, geen zelfstandige materien. En hij laat er op volgen ; 

«Es giebt nur eine Materie, welche durch ihre besondere bewegende 
Kraft den Raum erfiillt* (54): 

Ook op andere plaatsen spreckt von Humboldt zich onomwonden uit 
over een dynamische opbouw van dc materie in de zin van Kant: 

«Keine Materie kann in irgend einer Lage anders cxistirend gedacht 
werden, denn als wirksam mit alien ihr inharirenden Kraften* (55). 
«Dic Materie hat eine einzige bewegende Kraft, welche sich durch 
Anziehung und Ausdehnung aussert. Alle Erscheinungen, die sie 
giebt, sind Folgen dicser innern Kraft* (56). 

Op vele plaatsen vinden we in dc «Versuchc* ook verwijzingen naar 
Kant's «Metaphysische Anfangsgriinde*, waarover hij zegt: 

(50) idem, I, p. 421 
(51) vgL idem, I, p. 425 
(52) idem, II, p. 33 
(53) idem, II, p. 34 voetnoot 
(54) idem. II, p. 34 voetnoot 
(55) idem, II, p. 40 
(56) idem, II, p. 48 
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«Ich fiirchte nicht durch die bestandige Rijcksicht, welche ich auf 
dieses Mcisterwcrk nehme, den Leser zu ermiiden. W e r lieber bei 
den Erscheinungen selbst stehen bleibt, und feinere Zerlegungen der 
Begriffe scheut, wird ein Paar Blatter leicht iiberschlagen. W e r gcrn 
weitcr hinaufsteigt, dem wird jene stete Riicksicht auf Kant's Natur
wissenschaft ohnedies angenehm seyn* (57). 

Blijkt uit het vorige duidelijk de invloed van Kant op het denken 
van von Humboldt, uit hetzelfde werk zien we ook zijn bijzondcr kritische 
houding tegenover de randverschijnselen uit de medicijnen van zijn tijd 
(58). Zo herhaalt hij de slingerproeven van een zekere graaf Marco 
Fantuzzi (1740-1806), die kubussen van zwavelkies aan zijdcn draden 
boven metaalplatcn hield, waarbij de kubussen bepaalde bewegingcn 
moeten maken. Von Humboldt heeft echter geen succes bij eigen experi
menten en komt dan ook tot de conclusie, dat hij zcker tot het soort van 
mensen behoort «die von der Natur so verwahrlosct sind, dass die 
edeln Metalle nicht reizend genug auf sie wirken* (59). Von Humboldt 
gelooft verder niet in het wichelroedelopen (60) en is tegen het in zijn tijd 
zeer verbreide mcsmerisme (61). In dit verband is de volgende passage 
typcrend ; 

«Eine vornehme Person, welche sehr an magnetischcn und elek-
trischen Wunderkuren hing, versicherte mich, so oft sie in der Gal-
vanischen Kette stand, ein eigenes Gefiihl der Warme zu haben. Ich 
liess, ohne dass sie es wusste, die metallischen Armaturen sammt 
dem praparirten Thierc wegnehmen, und — das Gefiihl der Warme 
daucrte fort, ja es wurde noch lebhafter, als ich mit ernster Mine 
versicherte, neue und wirksamcre Metalle applicirt zu haben! (62). 

De periode na 1804 

Is in het voorgaande duidelijk de invloed van Kant op von Humboldt 
te onderkennen, van het speculaticve denken van Schelling vinden we nog 
niets, Nu is von Humboldt altijd tegenstander van een zuiver speculaticve 
natuurfilosofie gewecst; hij is in de eerste plaats empirisch natuuronder-

(57) idem, I. p. 429 voetnoot 
(58) H. Schippcrges, Quellen zu Humboldts medizinischen Weltbild. Sudhoffs 

Archiv 43 (1959) 147-171; idem, Alexander vcn Humboldt und die Paramedizin, 
Sudhoffs Archiv 43 (1959) 185-186. 

(59) Versuche iiber die gereizte Muskel- und Nervenfaser, I, p, 470-471 
(60) idem, 1, p. 467 
(61) idem, I, p. 225-226; vgl. p. 200 voetnoot en p. 452 e.v. 
(62) idem, I, p. 200 voetnoot 
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zoekcr. Zijn houding tegenover Schelling is daarom nogal merkwaardig, 
omdat hij zoals we zullcn zien, Schelling zelf nergens fel aanvalt. Na zijn 
terugkomst uit Amerika is von Humboldt zelfs enthousiast over de leer 
van Schelling, omdat hij de «Naturphilosophic* als een noodzakelijke 
verrijking ziet van het natuuronderzoek ! 

Spoedig na zijn terugkomst uit Amerika laat von Humboldt als eer
ste deel van zijn kolossaal reiswerk zijn «Essai sur la Geographic des 
Plantcs* verschijnen (63), met in 1807 een Duitse vcrtaling (64). In het 
voorwoord van dit werk spreekt von Humboldt over dc «Naturphiloso-
phie*. Hij zegt zelf trouw te blijven aan het empirisch onderzock, maar 
staat verre van vijandig tegenover het natuurfilosofisch denken. Hij 
spreekt zelfs dc hoop uit, dat het ecus mogelijk moet zijn op grond van 
empirische ondcrzoekingen ook een «Naturgemalde hoherer Art » als het 
ware natuurfilosofisch samen te stellen : 

«Dem Felde der empirischen Naturforschung getreu... habe ich 
auch in diesem Werke die mannichfaltigcn Erscheinungen mehr 
neben einander aufgezahlt, als, eindringend in die Natur der Dinge, 
sic in ihrem innern Zusammenwirken geschildert. Dieses Gcstand-
niss, welches den Standpunkt bezeichnet, von welchem ich bcurtheilt 
zu werden hoffen darf, soil zugleich auf darauf hinweisen, dass es 
moglich seyn wird, einst ein Naturgcmalde ganz anderer und 
glcichsam hoherer Art naturphilosophisch darzustellcn, Eine solche 
Moghchkeit nahmlich, an der ich vor meiner Ruckkunft nach Europa 
fast selbst gezweifelt; eine soche Reduction aller Naturerscheinun-
gen, aller Thatigkeit und Gebilde, auf den nie beendigten Streit ent-
gegengesetzter Grundkrafte der Materie, ist durch das Iciihne Un-
temehmen eincs der tiefsinnigsten Manner unsers Jahrhunderts 
begriindet worden. Nicht vollig unbekannt mit dem Geiste des 
Schellingischen Systems, bin ich weit von der Meynung entfernt, 
als konne das achte naturphilosophische Studium den empirischen 
Untersuchungen schaden, und als soUten ewig Empiriker und Na-

(63) A.v. Humboldt, Essai sur la Geographic des Plantes (Paris, 1805). Deze voor-
dracht voor het Institut de France werd gehouden op 7 januari 1805, maar niet 
gepubliceerd voor 1807. Een faksimile-uitgave verscheen in 1959 (Society for the 
Bibliography of Natural History, London) 

(64) A.v. Humboldt und A. Bonpland, Ideen zu einer Geographic der Pflanzen nebst 
einem Naturgemalde der Tropenlander. Auf Beobachtungen und Messungen ge-
griindet, welche vom lOten Grade nordlicher bis zum lOten Grade siidlicher 
Breite, in den Jahren 1799, 1800, 1801, 1802 und 1803 angestellt worden sind. 
Bearbeitet und herausgegeben von dem Erstern. (Tiibingen, 1807). Opnieuw 
afgedrukt in Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, Band 248 (1960) 
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turphilosophen als streitende Pole sich einander abstosscn. W e -
nige Physiker haben lauter als ich iiber das Unbefriedigende der 
bishcrigen Theorien und ihrer Bildersprache geklagt; wenige haben 
so bestimmt ihren Unglauben an den specifiken Untcrschicd der 
sogenannten Grundstoffe geaussert (65). W e r kann daher auch 
frohern und innigern Anthcil, als ich, an einem Systeme nehmen, 
das, die Atomistik untergrabend, und von der auch von mir einst 
befolgten einseitigen Vorstellungsart, alle Differenz der Materie 
auf blosse Differenz der Raumerfiillung und Dichtigkeit zuriickzu-
fiihren, entfernt. helles Licht iiber Organismus, Warme, magnetische 
und elektrische, der bisherigen Naturkunde so unzugangliche, Er
scheinungen zu verbreiten verhcisst?* (66). 

Uit dit lange citaat is duidelijk de opvatting van von Humboldt uit 
die tijd te halen. Hij is bepaald niet van mening, dat empiric en 
natuurfilosofie altijd vijandig tegenover elkaar moeten staan, terwijl zijn 
houding tegenover Schelling zcker niet negatief is (67). Nog in 1845 
schrijft von Humboldt: 

« Nicht ein todtes Aggregat ist die Natur; sie ist «dem begeisterten 
Forscher (wie Schelling in der trefflichen Rede iiber die bildendcn 
Kiinstc sich ausdriickt) die heilige, ewig schaffende Urkraft der 
Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werkthatig hervor-
bringt* (68). 

In zijn «Ideen zu einer Geographic der Pflanzen* verwijst von Hum
boldt op verschillende plaatsen naar Schelling's werk. Z o meent hij dat 
warmte gebonden licht is (of licht vrijc warmte) en verwijst dan naar de 
overcenkomstige opvattingen van Schelling (69). Schelling wijst op de 
ovcreenstemming die er bestaat tussen het verloop van een barometer en 
de magncctnaald (70). Von Humboldt vermeldt, dat hij op zijn reis door 

(65) von Humboldt verwijst hier naar enige passage's uit zijn «Versuche iiber die 
gereizte Muskel- und Nervenfaser», I, p. 376 en 422: II, p. 34 en 40 

(66) Ideen zu einer Geographic der Pflanzen, p. iv-vi 
(67) idem, p. 24 (von Humboldt verwijst hier naar Schelling's « System der transcen-

dentalen Idealismus*, Tiibingen, 1800) 
(68) Kosmos, I. p. 39; vgl. Schelling, Ueber das Verhaltcniss der bildenden Kunste zu 

der Natur. Eine Rede... (Munchen ,1807) 
(69) Ideen zu einer Geographic der Pflanzen, p. 123 voetnoot. Vgl. Schelling, Ideen 

zu einer Philosophic der Natur (Leipzig, 1797), p. I l l , 113 
(70) Schelling, Von der Weltseele, eine Hypothese der hoheren Physik zur Erklarung 

des allgemeinen Organismus (Hamburg, 1798), p. 151 en idem, Femere Darstel-
lungen aus dem Systeme der Philosophic, in Neue Zeitschrift fur speculative 
Physik 1-2 (1802) 169 
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Zuid-Amerika gevonden heeft dat de baromctcrhoogte 's-morgens cm 9 
uur een maximum vertoont Het kwik zakt dan langzaam van 9 uur tot de 
middag, daarna merkbaar van 12 tot 4 uur of half 5, waar de barometer 
zijn laagstc stand heeft. Daarna stijgt het kwik weer tot 11 uur 's-avonds, 
wanneer het bijna even hoog staat als 9 uur 's-morgens. 's-Nachts zakt het 
kwik weer en wel van middernacht tot half 5 in de morgen. Tenslotte 
zien we weer een stijging van het kwik tot 9 uur. Zijn conclusie is, 
« der Sonnenstand allcin scheint diesen zu lenken » (71) en wat verder, 
men « darf... vielleicht irgend einen Einfluss des Sonnenlichtes auf 
die Atmospharc ahnden* (72) En von Humboldt vervolgt dan : 

«Naturphilosophische Ideen geben diesen Ahndungen ein grosseres 
Gewicht, und Herr Schelling weist an mehrercn Orten seiner Werke 
scharfsinnig auf die Uebercinstimmung zwischen dcm Gange des 
Barometers und der Magnetnadel hin* (73). 

Interessant in dc verhouding tussen von Humboldt en Schelling is 
de briefwisseling die beiden voeren na de terugkomst van von Humboldt 
uit Amerika. 

In januari 1805 schrijft Schelling von Humboldt een brief, waarin 
hij zich buitcngewoon enthousiast toont over diens werk en von Humboldt 
vraagt mec te werken aan een nicuw tijdschrift, de «Jahrbiicher der Me-
dizin als Wissenschaft* (74). Schelling klaagt, dat men ovcral de natuur
filosofie aanvalt, waarvan men zegt, ze «verschmahc die Erfahrung und 
hemme ihre Fortschritte, und dies zu gleicher Zeit, als einzelne Natur-
forschcr von den Ideen derselben den besten Gcbrauch zu ihren Experi
menten machten und diese darnach regulirten » (75). Von Humboldt 
antwoordt op 1 februari 1805: 

«...ich hake die Revolution, welche Sie in den Naturwissenschaf
ten vcranlasst, fiir cine der schonsten Epochen dicser raschen Zciten. 
Zwischen Chemismus und Erregungstheorie schwankend, habe ich 
stets geahnt, dass es noch etwas Bessercs und Hoheres geben musse, 
auf das Alles zuriickgefiihrt werden konne, und dies Hohcre ver-
danken wir nun Ihren Entdeckungen.,. Die Naturphilosophie kann 

(71) Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, p, 104 
(72) idem, p. 108 
(73) idem, p. 108 
(74) De eerste aflevering van de « Jahrbiicher der Mcdizin als Wissenschaft* verscheen 

in 1805 in Tiibingen 
(75) Aus Schellings Leben. In Briefen. Herausgegeben von G.L. Plitt (Leipzig, 3 Bande, 

1869-1870). Hier II, p. 47 
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den Fortschritten der empirischen Wissenschaften nie schadlich 
sein* (76). 

Von Humboldt levert echter geen bijdrage(n) tot de «JahrbUchcr», 
waar Schelling om gevraagd had. Wel stuurt hij een excmplaar van zijn 
« Essai sur la Geographie des Plantes* aan Schelling en schrijft (10 
februari 1806) : 

«Es ist vielleicht em gewagtes Unternchmen. dass ich Ihnen meinc 
kleine Arbeit botanischen Inhalts iibcrrciche. Aber vielleicht dient sie 
Ihnen dazu, sich bei Ihren tiefsinnigen Spekulationen, wie ein Spa-
ziergang durch schattige Walder, einen Augenblick zu zerstreuen. 
Konnte ich dieses voriibergehende angenehme Gefiihl in Ihnen er-
wekken, so ware mein Zwek erreicht. Ich hoffe Ihnen bald ein Na
turgcmalde der Tropenwelt uberreichen zu konnen. In der Vorrede 
habe ich die Empfindungen der tiefen Bewunderung ausgcdriickt, 
welche mich fiir Sie durchdringen. Zwar bediirfen Sie meines Lobes 
nicht, und bei der Art wie man mich seit meiner Abwesenheit, beson
ders als Physiologen in Deutschland bchandelt hat, fuhle ich wohl 
dass meinc Stimme sehr unbedeutend geworden ist, aber ich bin dem 
Drange meiner Gefuhle gefolgt und kenne kcinc andern Riicksich-
tcn...» (77). 

Schelling schrijft naar aanleiding van deze brief aan Karl Joseph 
Windischmann (1775-1839), waarschijnlijk in maart 1806, : «Es wird Sie 
freuen, aus dem beiliegcnden Brief zu sehen, dass dicser Mann fiir uns ge-
wonnen ist, der wenn er etwas ergreift, immer zugleich lebhaft davon er-
griffen ist* (78). 

Uit het voorgaande mag men echter niet concluderen, dat von Hum
boldt als spekulatief natuurfilosoof moet worden beschouwd. Ongetwij
feld vertoont hij veel romantische trekken, maar van echte invloed van het 
Duits idealisme op hem is nauwelijks sprake. Daarvoor was hij te weinig 
in Duitsland en te veel in aanraking met de empirische wetenschapsbe-
oefening die vooral in Parijs werd beocfend. 

Zowel von Humboldt als Schelling willen een natuurfilosofische basis 
geven aan de natuurverschijnselen en natuurwetten. Von Humboldt wil 
daarbij uitgaan van empirische wetten, waarvan de kennis alleen is te 
bereiken door nauwkeurige vvetenschappelijke waarneming. Schelling 
daarcntegen wil de omgekeerde weg bewandelen; hij wil gaan van de spe-

(76) idem, 11, p. 49 
(77) Schelling, Briefe und Dokumente. Herau.sgegeben von H. Fuhrmans (Bonn, 

Band I, 1962), p. 344-345 
(78) Plitt, II, p. 82 
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kulatic naar het empirische en uitgaan van het Ik als laatste grond van ons 
weten. 

Von Humboldt is weliswaar met enthousiasme en bcwondcring voor 
het werk van Schelling vervuld, maar wenst zcker niet tot diens leerlin
gen te worden gerekend. Zijn bewondering voor Schelling behoudt hij 
ovcrigens nog vele jaren. Veel moeite besteed von Humboldt om Schelling 
hoogleraar in Berlijn te maken, wat uiteindelijk ook is gclukt. Typcrend is 
een brief van von Humboldt aan dc filoloog Christian Karl Josias von Bun-
sen (1791-1860) van 22 maart 1835 (79) Hij noemt Schelling daarin «den 
gcistreichsten Mann unsres deutschen Vaterlandes* (80); Schelling moet 
«in den stehenden triiben Urschlamm des hiesigen Lebens ein geistiges 
Prinzip,ein befruchtendes, bildcndcs, veredelndcs bringen, das Interesse 
von der schalsten, armsten Frivolitat (Schlupfrigkeit) ab auf etwas Hohe
res, Ernstcrcs hinziehen ». Natuurlijk is dit niet meer de Schelling uit 
diens natuurfilosofische periode, maar von Humboldt twijfelt nog niet 
aan de mogelijkheid van een natuurfilosofie, hoewel hij er ook niet van 
overtuigd is : «Ich habe nie die Moglichkeit einer Naturphilosophie be-
zweifelt, wenn mich auch der Theil derselben, welcher das Hcterogene 
der Materie (specifisch verschicden schcinender Stoffe) bchandelt, bisher 
nicht uberzeugt hat* (81). Hij wijst er op, dat Schelling's natuurfilosofie, 
«dcm rohen Empirismus, der niichternen Anhaufung von Thatsachen 
entgegenstchend*, geheel vcrschillcnd is van dc «naturphilosophischen 
Traumereien,.., die nicht ihm, sondern missverstandenen Lehren zuge-
horen, aber allerdings eine Zeit lang (vor 10-12 Jahren) von griindlichem 
speziellem Wissen abhiclten, weil die Jugend wahnte, man konne cine 
.speciellc Chemie (eine reinlichc, a priori, ohne sich die Hande zu benet-

zen), eine Astronomic ohne Messinstrumente und Fernrohre treiben* (82). 
Von Humboldt ziet blijkbaar niet in, dat de door hem verworpen «Natur-
philosophie* een direkt gevolg is van het spekulatief denken van Schelling, 
dat hem kennelijk meer heeft aangesproken dan algemeen wordt aange-
nomen. 

De « Kosmos » 

Het idee om een beschrijving te geven van de gehele fysische wereld, 
heeft von Humboldt vanaf zijn jeugdjaren voor ogen gestaan. Al in 1796 

(79) Briefe von Alexander von Humboldt an Christian Carl Josias Freiherr von 
Bunsen (Leipzig, 1869) 

(80) idem, p. 14 
(81) idem, p. 16 
(82) idem, p. 16-17 
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schrijft hij aan zijn vriend Marc-Auguste Pictct (1752-1825); «Jc conqus 
I'idee d'unc physique du monde* (83). De uitvoering ervan blijft echter 
voorlopig een wensdroom. Pas 40 jaar later begint von Humboldt er aan : 
in een brief aan Varnhagen von Ense van 24 oktober 1834 lezcn we : 

«Ich habe den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles was 
wir heute von den Erscheinungen der Himmelsraume und des Erden-
lebens, von den Ncbclsterncn bis zur Geographic der Moose auf den 
Granitfclscn, wissen, alles in Einem Werke darzustellcn...* (84). 

Pas 10 jaar later, von Humboldt is dan 80 jaar oud, verschijnen de 
eerste twee dclen van dc «Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbe
schreibung*, gevolgd door nog twee dclen en een onvoltooid vijfdc deel 
(85). Het bock is een van de best-sellers uit de vorige eeuw, er verschij
nen vele vertalingen van waaronder ook een Nederlandse (86). 

Het hoofddoel van dc «Kosmos* is «das Bestreben die Erscheinungen 
der korperlichen Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhange, die Natur 
als ein durch innere Krafte bewegtes und belebtes Ganzes aufzufas.sen» 
(87). Von Humboldt wil een totaalbeeld van de gehele natuur geven, 
waarbij hij al het geschapene in hcmel en aarde bchandelt, steeds uit-
gaande van waarnemingen, feiten en experimenten. Maar daarnaast Iceft 
in het gehele werk dc geest van het idealisme; de invloed van Kant is 
duidehjk merkbaar (88) en von Humboldt probcert zijn empirisme te 
verbindcn met de opvatting dat dc natuur een geheel is. 

(83) in brief van 24 juni 1796; naar A.v. Humboldt, Kosmsiche Naturbetrachtung. Sein 
Werk in Grundriss (Stuttgart, 1958, Herausgcber R. Zauninck), p. xvii 

(84) Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 
1827 bis 1858 (Leipzig, Vierte Auflage. 1860), p. 20 

(85) A.v. Humboldt, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Stuttgart 
und Tubingen, 5 Bande, 1845, 1847, 1850, 1858, 1862) 

(86) A.v. Humboldt, Kosmos. Ontwerp eener natuurkundige wereldbeschrijving. 
Naar het Hoogduitsch door E.M. Beima (3 delen Leiden, 1846-1852; Tweede druk, 
4 delen, Harlingen, 1865-1866). Van de hand van Elte Martens Beima (1801-
(1873), conservator van de mineralenverzameling van het Natuurhistorisch Rijks-
museum te Leiden, verschenen ook vertalingen van Humboldt's «AnsJchten der 
Natur* (Natuurbeschouwingen met wetenschappelijke verklaringen, Leiden, 1850-
1851) en «Kleinere Schriften» (Kleine geschriften. Aard- en natuurkundige herin-
neringen, Leiden, 1855). Verder een vcrtaling van de biografie van von Humboldt 
door H. Klencke (Levensbeschrijving van Alexander von Humboldt. Leiden, 1861) 

(87) Kosmos, I, p. vi 
(88) In de « Kosmos » wordt 27 maal naar Kant verwezen. Zie P. von Ltod, Immanuel 

Kant und Alexander von Humboldt. Eine Rechtfertigung Kant's und eine histori-
sche Richtigstellung. Zeitschrift fiir Philo.sophie und philosophische Kritik, 
N.F. 106 (1895) 51-79; 253-279 en 107 (1896) 28-47 
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In het voorwoord tot het vijfdc deel, geschreven in juli 1858, zien we 
dat von Humboldt Kant cn Schelling onder een noemer brengt; beide 
hebben geprobeerd een natuurfilosofie te geven, maar beide pogingen zijn 
onvruchtbaar geblcven. «Ich habe in dem Buche erstrebt: eine denkendc 
Betrachtung der durch die Empiric gegebcncn Erscheinungen, die Zusam-
menstellung des Entwicklungsfahigen zu einem Naturganzen* (89). Von 
Humboldt stelt duidelijk, dat het door hem «Versuchte zu den Wagnissen 
einer metaphysischen Naturwissenschaft * niet hetzelfde is wat « tiefe 
Denker Naturphilosophie im Gegensatz der Philosophic des Geistes» 
noemen (90). Ondanks zijn grote neiging tot gencraliseren is voor von 
Humboldt het opstellen van een «rationellen Wissenschaft der Natur* 
(90) een onbereikbarc onderneming. Hoeveel van dc zintuiglijke waarne
ming blijft immers nog vreemd aan een wiskundige behandeling! «Das cm-
sigstc Bestreben der Forschung.. muss auf die Bedingungen gerichtct sein, 
unter denen die rcalcn Processe in dem grossen und verwickelten 

Gemcinwesen, welches wir Natur und Welt nennen, erfolgcn; auf die 
Gesetze, die man in einzelnen Gruppen mit Gewissheit erkennt* (91). 
Hoewel von Humboldt een theoretische natuurfilosofie onbepaald en 
mocilijik vindt, raadt hij pogingen om er toe te komen zcker niet af. Zo 
behoort de «Mctaphysische Anfangsgriinde* van Kant tot de «merkwur-
digsten Erzeugnissen dieses grossen Geistes »(92). 

De onvruchtbaarheid van een natuurfilosofische behandeling mag 
echter niet alle hoop voor dc toekomst vernietigen, «dcnn es geziemt nicht 
dem freien Geiste unserer Zeit, jeden zugleich auf Induction und Analo-
gien gegriindeten philosophischen Versuch. ticfer in die Verkettung der 
Naturerscheinungen einzudringen, als bodenlose Hypothese zu verwer-
fen...» (93). Zelfs Schelling, «der Philosoph, welcher die Moglichkeit 
einer Naturphilosophie oder spculativen Physik glaubte erwiesen zu ha
ben* (94) zegt zelf, dat de kracht, die in de gehele natuur heerst en 
waardoor de natuur haar identiteit krijgt, « bisher noch nicht aufgefunden 
(abgeleitet) worden ist* (95). Deze aanname van een oerkracht blijft 
hypothese. 

Von Humboldt is dus op het eind van zijn leven nog niet duidelijk 
tegen de natuurfilosofische opvattingen van Kant en Schelling, hoewel 

(89). Kosmos, V, p. 5. Zie ook ; 1. p. 31 
(90) idem, V, p. 6 . 
(91) idem. V, p. 7 
(92) idem, V, p. 7 
(93) idem, V, p. 8 
(94) idem, V, p. 21 
(95) idem, V, p. 21. Vgl. Schelling, Werke 1-3, p. 105 
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hij het vruchtelozc ervan inziet. Terugkijkend op zijn Icvcnswerk zegt von 
Humboldt, dat hij «ein Werk zu licfern (wiinschte) nach dem grossen 
Vorbilde der « Exposition du Systeme du Monde* von Laplace, in dessen 
anregender Nahe ich in Arcueil und im «Bureau des Longitudes* auf der 
Pariser Sternwarte, mit Gay-Lussac und Arago, uber zwanzig Jahre das 
Gliick hatte zu vcrleben* (96). 

Het doel van de «Kosmos» was dan ook «in einzelnen grossen Grup
pen der rcalcn Naturprocesse Gesetze und unverkennbare Beweise eincs 
Causalzusammenhangs aufzusuchen* (97). Dit is sedert de laatste vijftig 
jaren geweldig vooruitgcgaan, zoals in de optica, waar de «Ungrund der 
Vorstellung von der MateriaUtat des Lichtes* is bewezen, in de chemie, 
waar een wet is gevonden «welches die specifische Warme der einfachen 
und zusammengesetzten Korper mit ihrem Atom-Gcwichte in dem Sinne 
der bequemen und weit verbrcitcten Bildersprache der Atomistik ver-
kniipft* (98), enz. 

Von Humboldt toont zich hier skeptisch over de atoomleer; hij is er 
niet duidelijk aanhanger van, maar het dynamisch materiebcgrip van 
Kant beziet hij ook kritisch. Beide systcmen werken met afstotcnde en 
aantrckkende krachten, bij de atoomleer heeft men echter twee soorten 
materie nodig, namclijk de gronddceltjes (moleculen), waar dc aantrck
kende kracht aan wordt toegekend, en de warmtcstof met als attribuut 
afstotcnde krachten (99). 

Von Humboldt is wel tegen het natuurfilosofisch denken, maar niet 
tegen een dynamische matcrieconstructic. Misschien is zijn houding het 
best te illustreren met de volgende uitspraak : 

« Die Natur ist fiir die denkendc Betrachtung Einheit in der Viel-
heit, Verbindung des Mannigfaltigen in Form und Mischung, In-
begriff der Naturdinge und Naturkrafte, als ein lebendiges Ganzes* 
(100). 

Maar von Humboldt kan zich toch niet losmaken van de romantische 
geest, welke uit zijn gehele werk spreekt: 

« Es ist allerdings eine glanzende, des menschlichcn Geistes wiirdige 

(96) idem, V, p. 8 
(97) idem, V. p. 9 
(98) idem, V, p. 10. Von Humboldt verwijst hier naar V. Regnault, Recherches sur 

la chaleur specifique des corps simples et composes. Ann. de Chimie (2) 73 (1840) 
5-72; (3) 1 (1841) 129-207 en (3) 9 (1843) 322-349 

(99) vgl. Kosmos, III, p. 34 
(100) idem, I, p. 5-6 
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Aufgabe, die ganze Naturlehre von den Gesetzen der Schwcre an bis 
zu dem Bildungstriebe in den belcbten Korpern als ein organisches 
Ganzes aufzustcUen; aber der unvolkommene Zustand so vieler 
Theile unseres Naturwissens setzt der Losung jener Aufgabe un-
uberwindhche Schwierigkeiten cntgegen. Die Unvollendbarkeit al
ler Empiric, die Unbegrcnzthcit der Beobachtungssphare macht die 
Aufgabe, das Vcrandcrlichc der Materie aus den Kraften der 
Materie selbst zu erklaren, zu einer unbestimmten* (101). 

Corn. Krusemanstraat 35-III, 
Amsterdam 7. 

SUMMARY 

T H E A T T I T U D E O F ALEXANDER V O N HUMBOLDT T O W A R D S T H E PHI
LOSOPHICAL THINKING O F KANT AND SCHELLING 

The attitude of the universal German natural scientist Alexander von Humboldt 
(1769-1859) with regard to the philosophical systems of Kant and Schelling, is much 
complicated than often is assumed. As with most of his contemporaries we find in the 
works of Alexander von Humbolt a search for unity in nature. In his youth he was 
strongly influenced by Kant and we find the ideas of these philosopher trhough the whole 
work of Alexander von Humboldt. The views of Schelling are not simply reject by von 
Humboldt, on the contrary he speaks on it in praising terms. After all von Humboldt is 
no adherent of a speculative natural philosophy. He hold the view that empiricism and 
natural philosophy do not need to be hostile to each other, but he doubt on the possi
bility of it. On the other hand von Humboldt clearly rejects the pure speculative «Natur-
philosophy* of Schelling's followers. 

In this article the attitude of Alexander von Humboldt towards the philosophical 
thinking of his time, represented by Kant and Schelling, is discussed. 

(101) idem. Ill, p. 23-24 
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