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De beoefening van het wijsgerig denken in ons land bij de overgang 
van de achttiende naar de negentiende eeuw, beperkte zich tot een po-
pulair filosoferen dat vooral gericht was op praktische doeleinden en 
aansloot aan het Griekse denken (1). De bekendste vertegenwoordigers 
van deze richting waren de wijsgeer Frans Hemsterhuis (1721-1790), 
de Zwitserse filoloog en wijsgeer Daniel Wyttenbach (1746-1820) en 
de Utrechtse hoogleraar in geschiedenis, oudheden, welsprekendheid en 
Grieks Philip Wil!em van Heusde (1778-1839). Dat er weinig belang-
stelling voor de wijsbegeerte in Nederland was, is niet alleen te zoeken in 
praktisch-maatschappelijke factoren (de studie bood weinig vooruitzich-
ten), maar vooral in de geest van ons volk : men was in die tijd te weinig 
energiek om waardering op te kunnen brengen voor wijsgerig denken. 
Daar komt dan nog bij dat in de eerste helft van de vorige eeuw de 
wijsbegeerte primair optrad als dienstmaagd van de Christelijke gods-
dienst. Haar hoogste kriterium en waarborg voor de waarheid was de 
mogelijkheid van een verbinding met de Christelijke leer. Kenmerkend 
is in dit verband een uitspraak van van Heusde, die zegt: 

Wij willen bij het philosopheeren, eenvoudigheid, goed gezond 
verstand en daarbij ook voornamelijk goede beginselen, die voor
al niet met onze godsdienstleer strijden (2). 

De wijsbegeerte moest dan ook argumenten leveren voor het aan-
vaarden en verdedigen van het Christelijk geloof; ze bezat een overwe-
gend religieus en ethisch karakter. 

(1) F. Sassen, Wijsgerig leven in Nederland in de eerste helft van de negentiende 
eeuw. Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letter-
kunde. Nieuwe Reeks. Deel 17, no. 10 (1954); Idem, Geschiedenis van de 
wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw (Amsterdam, 1959) 

(2) naar : K. Rocssingh, De moderne theologie in Nederland. Verzamelde Werken 

(Amhem, 1926), I, p. 26. 
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Tegen deze achtergrond moet ook de ontvangst van Kant in ons 
land worden gezien (3). Men vroeg zich steeds af of de grondbcginselen 
van Kant's denken wel steun konden geven aan het Christelijk geloof, 
dan wel als een gevaar ervoor mocst worden beschouwd. De vraag naar 
de wijsgerige waarden ervan ondcrvond praktisch geen belangstelling. 

Toch vond Kant al vroeg ingang in ons land, maar spoedig trad een 
reactie op en wel van twee kanten. Het feist was de kritiek van diegenen, 
die heel goed aanvoclden dat Kant's «moralische Vernunftglaube» voor 
het orthodoxe Christendom niet acceptabel was. De geliefde kinderdichtcr 
Hieronymus van Alpen (1746-1803) behoorde tot deze groep en hij 
werd bijzonder fel aangevallen door Paulus van Hemert (1756-1825), 
vanaf 1796 een trouw, geestdriftig en ijverig vcrdediger van Kant (4). 
Rhynvis Feith (1753-1824) daarentegen meende dat het denken van Kant 
het Christendom vernietigde en hij verdedigde dan ook het openbarings-
geloof tegen de godsdienst van de Rede (5). Op zijn beurt viel de jurist 
Johannes Kinker (1764-1845) Feith zeer heftig aan (6). Fel tegenstan-
der van Kant was Willem Bilderdijk (1756-1831), die zich ontplooide als 
de dichter van het geloof in de goddelijke openbaring en als de strijder 
tegen de Verlichting. Gevaarlijker was de kritiek van de zijde van de 
beoefenaren van de klassieke letteren, zoals van Daniel Wyttenbach. 

In het Napoleontische tijdperk waarin de aandacht op andere dan 
wijsgerige problemen werd gericht, verliep de belangstelling voor Kant 
snel, maar hij werd niet vergeten. In tegenstelling tot de natuurfilosofie 
van Schelling, die in ons land vrijwel geen invloed heeft uitgeoefend (7), 

(3) vgl. G.J.D.C. Stcmpcls, De eerste Kant-waardeering in Nederland. De Gids 86 
(1922) II, -183-501; H.Y. Groenewegen, Kant in Nederland. I n : Kant's betekenis 
voor de wijsbegeerte (Amsterdam, 1924), p. 5-20; Idem, Der erste Kampf urn Kant 
in Holland. Kant-Studien 29 (1924) 304-315. 

(4) vgl. H.Y. Groenewegen, Paulus van Hemert als godgeleerde en wijsgeer (Am
sterdam, 1889) 

(5) R. Fd th , Brieven aan Sophie over den geest van de Kantiaansche wijsbegeerte 
(Amsterdam, 1806) 

(6) J. Kinkcr, Brieven aan Sophie aan Mr. Rhynvis Feith (Amsterdam 1807. Herdrukt 
in : Gedichten. Deel I (1819). p. 91-123). Zie over Kinker : P.H. v.d. Gulden. Mr. 
lohannes Kinker (1764-1845). Algemeen Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psy
chologic 34 (1940-41) 26-35; G.J. Vis, Johannes Kinker en zijn literaire theorie 

(ZwoUe, 1967) 
(7) In ons land zien we Johannes Kinker later geinteresseerd raken in de identiteits-

Icer van Schelling. Hij blijkt dan veel waardering te hebben voor het denken van 
Schelling en Hegel, maar heeft er ook grote bezwaren tegen (vgl. J. Kinker, Le 
dualisms de la raison humaine, Amsterdam, 1850-52, Deel II, p. 367). Interessant 
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werkte het denken van Kant door en zou een kwart eeuw later van blij-
vende invloed blijken te zijn (Opzoomer, 1821-1892). Al was het maar 
om hem te bestrijden, het denken van Kant is dan niet meer te verwaar-
lozen. In dit artikel willen wij de invloed van Kant op een aantal beoefe
naren van de natuurwetenschappen omstreeks 1800 nagaan. 

In zijn «Kritik der reinen Vernunft» (1781) gaat Kant uit van de 
stelhng dat alle kennis met de ervaring begint: 

Erfahrung ist ohne Zweifel das erste Ptoduct, welches unser Ver
stand hervorbringt, indem er den rohen Stoff sinnlicher Empfin-
dungen bearbeitet (8). 

Hoe zouden wij immers lets kunnen kennen, indien de voorwerpen 
geen indruk op onze zintuigen maken en ons verstandelijk vermogen in 
werking brengen ? Het bovenstaande wil echter niet zeggen, dat voor 
Kant alle kennis uit de ervaring stamt. W e moeten onderzoeken of er lets 
bestaat dat wij voor alle ervaring bezitten (a priori); empirische kennis 
wordt steeds a posteriori (achteraf, dat wil zeggen uit de ervaring) 
gewonnen. Kennis is dan pas zuiver wanneer er niets empirisch mee is 
gemengd. 

Nu hebben we in het gebied van de natuurwetenschappen alleen te 
maken met de werkelijkhcid van de verschijnselen. Hoe is hier dan ze-
kerheid te krijgen, die in het empirisme niet is te vinden ? Deze probleem-
stelling werkt Kant uit in zijn «Metaphysi.sche Anfangsgrunde der Na-
turwissenschaft» (1786), waarin hij een volledige dynamische materie-
opvatting verdedigt, waarbij een materieel lichaam een ruimtelijke ver-
schijning is en evenals de ruimte zelf tot in het oneindige deelbaar (9). 
De dynamica beschouwt volgens Kant de materie als «das Bewegliche, 
sofern es einen Raum erfultt» (10). 

Hij voegt er echter direct aan toe, dat de materie de ruimte niet vult 
«durch ihre blosse Existenz, sondern durch eine be.sondere bewegende 
Kraft» (11). Materie neemt ruimte in door het antagonisme tussen twee 

is in dit verband zijn leerdicht «Het Allevcn of de Wereldzieb (1812), waarin 
het pantheistisch monisme domineert (J. Kinker Gedichten. Deel I, p. 31-65; vgl. 
G. Knuvcldcr, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, 's-Her-
togenbosch, derde druk, 1964, deel III, p. 136-138) 

(8) Kant, Gesammelte Schriften (Berlin 1900-1955), IV, p. 17 
(9) vgl. A. Stadler, Kant's Theorie der Materie (Leipzig, 1883); A. Hofler, Studien 

zur gegenwartigen Philosophic der Mechanik. Als Nachwort zu : Kant's Meta-
physische Anfangsgrijnde der Naturwissenschaft (Leipzig, 1909); E. Konig, Kant 
und die Naturwissenschaften (Braunschweig, 1907) 

(10) Kant, Gesammelte Schriften, IV, p. 496 
(11) Kant, Gesammelte Schriften, IV, p. 497 
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krachten : aantrekkende en afstotende. Beide krachten bepalen samen 
de dynamische natuur van de materie. Kant past deze opvattingen toe op 
fysische en chemische begrippen als oplossen, scheiden, wrijving en 
elasticiteit. W a t betreft de verklaring van chemische reacties gaat Kant 
niet verder dan tot de opmerking, dat chemische vcrbindingen niet be-
rusten op de verm en de mechanische beweging van kleinste deeltjes, 
maar het gevolg zijn van de aantrekkende en afstotende krachten van 
de materie. Kant beperkt zich in zijn dynamische theorie in feite tot het 
geven van een grondslag, waarop naar zijn mening de materie is opge-
bouwd, namelijk de twee grondkrachten. 

Dat er twee krachten moeten zijn is essentieel : zijn er alleen aantrek
kende krachten, dan verdwijnt de materie tenslotte tot een mathematisch 
punt (12), terwijl anderzijds bij aanwezigheid van alleen afstotende 
krachten de materie in de oneindige ruimte verstrooid wordt. Kant komt 
uiteindelijk tot de conclusie : 

Die Materie ist ins Unendliche theilbar und zwar in Theile, dercn 
jeder wiederum Materie ist (13). 

De invloed van Kant op de anorganische natuurwetenschappen is 
betrekkelijk gering geweest (14). Wel kwamen in hem alle stromingen 
van de wijsbegeerte van de achttiende eeuw samen. welke hij een lo-
gische afsluiting gaf. Dat de directe invloed van Kant zo gering was, 
kwam vooral doordat het zijn tijdgenoten zoveel moeite kostte om in zijn 
gedachtengangen door te dringen; de idealistische uitwerking van de 
wijsbegeerte van Kant door Fichte, Schelling en Hegel sprak veel meer 
aan dan de nuchtere filosofie van Kant. W e zien in het begin van de 
negentiende eeuw dan ook onderzoekers. die empirisch onderzoek van de 
feiten vervingen door een speculatieve benadering, maar ook ond,;rzoc-
kers, die, naar het voorbeeld van hun Engelse en Franse collega's zich 
bepaalden tot waarneming en experimentcel verkregen feitemnter'aal, 
onder vermijding van principiele vraagstellingen. In beide (e:treem 
geschilderde) richtingen vinden we weinig terug van de geest van Kant, 
welke immers eist dat men zich rekenschap geeft van wat men in de 
afzonderlijke wetenschappen kan bereiken. 

In Duitsland vinden we naast v/etenschapsbeoefenaren die niet ver
der gaan dan het aannemen van de opvattingen van Kant op kennistheore-
tisch gebied (zoals de Berlijnse fy.sicus Paul Erman. 1764-1851 en de 

(12) Kant, Gesammelte Schriften, IV, p. 511 
(13) Kant, Gesammelte Schriften, IV. p. 503 
(14) vgl. H.AJil. Snelders, De invloed van Kant en Schelling op de chemie in Duitsland 

omstreeks 1800. Chemisch Weekblad 62 (1966) 541-548. 
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universele geleerde Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799), veel ge-
leerden die weliswaar de materie-opvattingen van Kant aannemen, maar 
er verder geen toepassing van maken op de afzonderlijke natuurver-
schijnselen (b.v. de fysicus Johann Carl Fischer, 1760-1833 en de che
micus Friedrich Albert Carl Gren, 1760-1798). Slechts weinigen werken 
de gedachten van Kant uit op het gebied van de natuurwetenschappen; dc 
beiangrijkste onder hen zijn de chemicus Georg Friedrich Hildebrandt 
(1764-1816) en de fysicus, chemicus en botanicus Heinrich Friedrich 
Link (1767-1851). Buiten Duitsland was de invloed van Kant nog gerin-
ger. Zijn wijsbegeerte werd in Frankrijk bekend gemaakt door Charles 
Villiers (1801); Andre Marie Ampere (1775-1836) is sterk beinvloed 
geweest door de kennisleer van Kant (15). Ook in Engeland was Kant 
niet al te bekend (16); de wijsgeer Coleridge leerde het Kantiaanse den
ken op een reis door Duitsland kennen (17), maar hij werkte het uit 
in een eigen speculatief systeem (18). 

Dat er in ons land al vroeg belangstelling ontstond voor het dyna-
misch denken van Kant onder een aantal natuurwetenschapsbeoefenaren, 
is vooral te danken aan Paulus van Hemert, die van 1799 tot 1803 in zes 
delen zijn «Maga2ijn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van 
dezelve* (19) uitgaf, met als oogmerk «het vaderlandsche Publiek, met 
de Critiek der zuivere, en der practische, Rede, door den alom berocm-
den Zelfdenker onzer eeuw uitgedacht, nader te doen bekend worden* 
(20). In het Magazijn vinden we een aantal artikelen van natuurweten
schapsbeoefenaren die zich voor Kant uitspreken en het is interessant na 
te gaan wat zij er over te zeggen hebben. 

(15) vgl. B. Lorenz, Die Philosophic Andrf-Marie AmpSres. Inaug. Dissertation Ber
lin (Berlin, 1908): idem. Ampere und Kant. Kant-Studien 32 (1927) 310-313 

(16) vgl. G.M. Duncan, English Translations of Kant's Writings. Kant-Studien 2 (1898) 
253-258 

(17) vgl. L.A. Willoughby, Coleridge und Deutschland. Germanisch-Romanisch Mo-
natsschrift 24 (1936) 112-127. 

(18) vgl. A.C. Dunstan, The German Influence on Coleridge. The Modern Language 
Review 18 (1923) 183-201; E.C. Mason, Deutsche und Englische Romantik. Eine 
Gegeniiberstellung (Gottingen, tweede druk, 1966) 

(19) vgl, Groenewegen, Paulus van Hemert als godgeleerde en wijsgeer, p. 144-171. 
(20) Magazijn 1 (1799), p. II 
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Jan Rudolph Deiman (1743-1808) 

Onder de medewerkers aan het Magazijn bevond zich ook Jan 
Rudolph Deiman (1743-1808). Deiman vestigde zich na zijn studie in 
Halle als arts in Amsterdam, maar zijn belangstelling ging vooral uit 
naar de beoefening van de chemie (21). Omstreeks 1790 werd Deiman 
lid van de «Hollandsche Scheikundigen», een Amsterdamse vrienden-
kring met als doel de beoefening van de scheikunde. Deiman ontdekte 
met Adriaan Paets van Troostwijk (1752-1837) in 1789 de ontleding van 
water in waterstof en zuurstof door middel van wrijvingselektriciteit 
(22), waarna hij aanhanger werd van het stelsel van Lavoisier (23). Hij 
deed daarna proeven om de grondslagen van de leer van Lavoisier te ver-
stevigen. 

Naast zijn belangstelling voor de chemie, was Deiman zeer ge'mte-
resseerd in de wijsbegeerte en de vraag is, wat was de houding van Dei
man op dit gebied en heeft dit invloed gehad op zijn chemisch werk ? 

Deiman hield een aantal voordrachten over wijsgerige onderwerpen 
voor het Amsterdamse genoot.schap «Concordia et Libertate», waar iedere 
dinsdagavond in de winter wetenschappelijke bijeenkomsten werden ge-
houden (24). 

Deiman was al vroeg aanhanger van Kant, zoals bhjkt uit een lezing 
op 2 april 1776 over het «Nut der wijsbegeerte» (25). Interessanter zijn 

(21) Zie over Deiman: J.E. Doomik, Johan Rudolph Deiman gedacht in eene rede-
vocring. En in een dichtstuk door J. Kinker (Amsterdam. 1808); H.P.M. van der 
Horn van den Bos, Jan Rudolph Deiman. Album der Natuur 1822, p. 1-21. 

(22) Lettre de M.M. Paets van Troostwijk et Deiman sur une maniere de decomposer 
I'Eau en Air Vital et en Air inflammable, Journal de Physique 35 (1789) 369-378. 
Ook in Algemeen Magazijn van Wetenschap, Konst en Smaak 4 (1790) 909-945. 

(23) Een paar jaar eerder waren in ons land van Marum en Nahuys al aanhanger 
geworden van de oxidntieleer van Lavoisier. Vgl. H.A.M. Snelders, Uiteenzcttin-
gen van het stelsel van Lavoisier door Nederlanders in het laatste kwart van de 
achttiende eeuw. Scientarium Historia 8 (1966) 89-100. In 1798 hield Deiman een 
voordracht in het genootschap «Concordia et Libertate» over «De verdiensten 
van Lavoisier geschetst» (gepubliceerd in Algemeene Konst- en Letterbode, 1799, 
L p. 148ff). 

(24) Zie over het genootschap «Concordia et Libertate» : H.PJM. van der Horn van den 
Bos, Chemisch Weekblad 4 (1907) 579-586 

(25) Zie ook : Deiman, De geest en strekking der critische wijsgeerte, in een kort over-
zicht voorgesteld (Amsterdam, 1805). Deze uitgave is dc tekst van een voordracht 
van Deiman voor «Concordia et Libertate* op 26 februari 1805» over het kenver-
mogen, schoonheid en deugd volgens Kantiaanse grondbegrippen» 
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, ijiiiBU qiLw^vq^n 

voor ons een tweetal voordrachten over de wijsbegeerte van Kant tocgc-
past op de natuurwetenschappen uit 1779 en 1800. Op 31 december 1799 
sprak Deiman over «de grondkrachten, volgends de Beginzelen van 
Immanuel Kant» (26). Hij is hierin vol lof over de wijsbegeerte van «den 
onstervelijken Kant» (27), die in zijn «Critiek der zuivere Rede... op 
agt honderd bladzijden, meer grondige wijsbegeerte heeft voorgedragen, 
dan alle boeken te zamen bevatten, die, zederd den tijd van Aristoteles, 
daarover zijn geschreven» (28). 

Het doel van zijn voordracht is «het onderzoek der onderscheiden 
krachten, die wij in de Natuur ontmoeten, of, en in hoeverre, dezen onder 
zekere algemeene grondkrachten kunnen gebragt, of daarvan afgeleid wor
den* (28). 

Deiman geeft dan een kort resume van Kant's opvattingen, zoals die 
zijn neergelegd in diens «Metaphysische Anfangsgninde der Naturwis-
senschaft». Het uitgangspunt van Deiman is het feit, dat het enige denk-
beeld dat ons verstand van een stof als voorwerp van onze zintuigelijke 
waarneming kan vormen, het aanwezig zijn in een ruimte is. Het vullen 
van een ruimte betekent het beletten dat een andere bewegende stof er 
in kan binnendringen. Met andere woorden, de stoffen, voor zover ze een 
zekere ruimte vullen, bieden weerstand aan andere stoffen, die een po-
ging doen in deze ruimte binnen te dringen. De vraag is «waarin bestaat 
deze weerstandsbieding der stoffe ? gedraagt deze zig hier in, lijdelijk, 
of werkzaam ?». Deiman bespreekt nu een drietal stellingen van Kant, 
waar hij het volkomen mee eens is : 

1. De stoffe vervult eene ruimte, niet door hare bloote aanwezigheid, 
maar door eene bewegende kracht (29). 

2. De stoffe vervult hare ruimte, door de terugstootende kracht aller 
barer deelen (30). 

3. De stoffe kan in het oneindige zamengedrukt, doch nimmer, door 
eene stoffe, hoe groot de zamendrukkende kracht ook zijn moge, 
doordrongen worden (31). 

(26) Magazijn voor de critische wijsgeerte 3 (1800), eerste stuk, p. 1-38. Een Duitsc 
vertaling verscheen onder de titel: «LIeber die Grundkrafte, nach den Vorstellun-
gen des Immanuel Kant» in Reil's Archiv fiir die Physiologic 6 (1805) 491-517 

(27) idem, p. 5 
(28) idem, p. 8 
(29) idem, p. 13 
(30) idem, p. 15 
(31) idem. p. 17 
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Na uiteengezet te hebben hoe Kant zich de opbouw van de materie 
voorstelt uit de beide grondkrachten, wil Deiman de vraag beantwoorden: 

... zijn de overige krachten, die wij in de zamengestelde wezens 
ontmoeten, afgeleidde krachten van deze twee algemeene grond
krachten der stoffe ? Zijn de menigvuldige verschijnzelen, die wij 
in de zinnenwaereld ontmoeten, uitwerkzels eener algemeene grond-
kracht, die, onder verschillende omstandigheden, verschillend ge-
wijzigd, zoo veele onderscheiden gewrogten daarstelt, die naar 
mate van hunne bijzondere zamcnstelling en vorming, gantsch 
verschillende eigenschappen bezitten ? Is de vormkracht, is de al
gemeene levenskracht der georganizeerde wezens, die groei en le
ven door de geheele Natuur verspreidt, en waarvan de uitwerkzels 
oneindiglijk verscheiden zijn, een afgeleid vermogen van de alge
meene grondkracht der levenlooze natuur ? Kan men, enkel uit een 
aantrekkend en terugstootend vermogen, de zonderlinge werking 
der zenuwen en spiervezelen, in het dierlijk zamenstel verklaaren? 
Of zijn wij genoodzaakt, hier geheel andere krachten aantenemen? 
(32). 

Om hier een antwoord op te kunnen geven, moeten we volgens 
Deiman uitgaan van «onze zuivere Rede, wier wezen algemeenheid is, en 
die, volgends haren aanleg, uit het algemeene, bijzondere gevolgen tracht 
afteleiden, om de stoffe der aanschouwing tot de hoogst mooglijke een-
heid te brengen...» (33). Dit is echter een beginsel, nodig is de weg van 
de ervaring. Er is volgens Deiman reden te veronderstellen, dat er een 
systematische eenheid in de natuur bestaat, omdat de Rede niet willekeu-
rig handelt. Een uitspraak hierover is echter alleen mogelijk langs de weg 
van de ervaring (34). 

Bekijkcn we nu de verschijnselen uit de «onbewerktuigde Natuur», 
dan zien we dat de meesten gemakkelijk te verklaren zijn uit de algemene 
grondkracht. Deiman licht dit toe aan «de meest bekende en algemeene 
natuurverschijnzelen* (35) : De aantrekking van materie op af stand, dus 
de zwaartekracht, is een verschijnsel dat we overal waarnemen. Deze 
wederzijdse aantrekking is te verklaren uit «eene gewijzigde werking der 
grondkrachten van de stoffen zelve», namelijk uit aantrekkende en af
stotende krachten (36). De onderlinge affiniteit van de chemische grond-

(32) idem. p. 23-24 
(33) idem, p. 24 
(34) idem, p. 27 
(35) idem, p. 29 
(36) idem, p. 31 
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stoffen moet eveneens beschouwd worden als «eene bijzondere wijziging 
der algemeene aantrekkingskracht» (37), evenals de magnetische kracht 
(37) en de elektrische (38). 

Deiman beperkt zich dus tot een weergave van de materie-opvattin
gen, zoals Kant die had gegeven. Reeds eerder, in 1788, had Deiman een 
artikel geschreven «over de waarschijnlijkheid eener algemeene hoofd-
stoffe, van welke het licht, het vuur, de electriciteit en magneetstoffe 
slegts byzondere wyzigingen zyn» (39), als we tenminste aannemen, dat 
Deiman de schrijver is van dit, door het initiaal «D» gesigneerde artikel. 
De stijl wijst er wel op dat Deiman hier aan het woord is. De bedoeling 
van de schrijver is aan te tonen, hoe onwaarschijnlijk het is, dat de ver
schijnselen van het licht, de warmte, elektriciteit en magnetisme moeten 
worden toegeschreven aan zeer verschillende werkende oorzaken of «wer-
kende grondstoffen». Naar zijn mening zijn deze verschijnselen niet de 
uitwerking van even zo veel bijzondere en wezenlijk verschillende ^-fijne 
hoofdstoffen», maar gemodificeerde werkingen van een en dezelfde. Over
al in de natuur vinden we de «wet van spaarzaamheid»„ altijd verloopt 
alles langs de kortste weg en volgt uit zeer eenvoudige beginselen (40). 

Op 28 oktober 1800 sprak Deiman in «Concordia et Libertate» over 
de vraag: «Is de levenskracht, in het dieren- en plantenrijk, van de alge
meene grondkracht der stoffe afgeleid, of eene bijzondere grondkracht?* 
(41). Uitgaande van zijn vorig artikel waarin is aangetoond, dat de «te-
rugstooting- en aantrekking-kracht de eenigste en wezenlijke grondkrach
ten zijn, zonder welken wij ons geene stoffe denken kunnen» (42) en 
verder van de aanname, dat alle overige krachten in de anorganische na
tuur wijzigingen zijn van deze algemene grondkracht, wil Deiman nu 
nagaan of ook in de organische natuur bij de «bewerktuigde wezens», 
de krachten die we daar waarnemen beschouwd moeten worden als 
bijzondere wijzigingen van de beide grondkrachten, dan wel of het nodig 
is hier een «bijzondere en aan de georganizeerde wezens alleen eigen com-

(37) idem, p. 33 
(38) idem, p. 34-35 
(39) Algemeen Magazyn, van Wetenschap, Konst en Smaak 3 (1788), tweede stuk, 

p. 931-954 
(40) idem, p. 935 
(41) Deiman, Magazyn voor de critische wijsgeerte 4 (1801) 71-107. Vertaald in Reil's 

Archiv fiir die Physiologic onder de titel: «Ist die Lebenskraft im Thier- und Pflan-
zenreiche der algemcinen Grundkraft der Materie untergeordnet, oder ist sic eine 
eigne Grundkraft» (Reil's Archiv 6 (1805) 518-548) 

(42) idem, p. 71 
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parative grondkracht aantenemen» (43). Zijn opvatting uit het vorig ar
tikel, dat hier de weg van de ervaring moet worden bewandeld, heeft 
Deiman nu kennelijk verlaten. 

Om dit probleem op te lossen gaat Deiman allereerst na wat kracht 
is en wat men onder levenskracht verstaat. Met Kant neemt ook Deiman 
aan dat het krachtbegrip moet worden beschouwd uit de betrekking van 
twee natuurverschijnselen tot elkaar, wanneer ze in een zeker verband 
met elkaar staan (44). De levensverschijnselen zijn gebaseerd op de «or-
ganische krachtvermogens» (45) (zoals «vormende kracht, de prikkel-
baarheid der spiervezels, en die der zenuwen» (46)) en op de werking 
van de natuurlijke prikkels (45). Het «leven... is het resultaat der ver
binding van de onderscheiden prikkels met de organische krachtvermo-
gens» (47); de levenskracht is «het begrip van de betrekking' tusschen 
de werking der orgaanen als grond, en de levensverschijnzelen als gevolg, 
of uitwerking» (47). Deiman komt tot de conclusie, dat de voornaamste 
oorzaak van het leven is te zoeken in de «oorspronghjke verscheidenheid 
en mening der grondstoffen, en in de bijzondere form en de zamcnstel
ling der orgaanen» (48). 

Dit is alles, wat Deiman heeft bijgedragen tot de toepassing van de 
wijsbegeerte van Kant op de natuurwetenschappen : een herhaling van 
de gedachten van de Koningsberger filosoof, welke hij echter streng ge-
scheiden houdt van zijn experimenteel werk, waarin over deze problemen 
niet wordt gesproken. 

Johann Frederik Lodewijk Schroder (1774-1845) 

De vernederlandste Duitser Johann Frederik Lodewijk Schroder 
(1774-1845), voormalig Luthers predikant te Amsterdam (1798) en zee-
officier (1803), hoogleraar in de wiskunde (vanaf 1816) en later ook in 
logica, metafysica (1819) en wijgerige zedekunde (1822) aan de Uni-
versiteit van Utrecht, stond in zijn jonge jaren in contact met de kring 
van van Hemert. In tegenstelling tot Deiman heeft Schroder op het ge
bied van de natuurwetenschappen vrijwel niets gepresteerd; we noemen 
hem hier omdat hij in zijn predikantentijd duidelijk aanhanger was van 

(43) idem, p. 72 
(44) idem, p. 76 
(45) idem, p. 87 
(46) idem, p. 83 
(47) idem, p. 84 
(48) idem, p. 93 
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Kant. Later zou hij door zijn diepgeworteld christelijk geloof Kant verla
ten: zijn onderwijs te Utrecht is dan ook naar alle waarschijnlijkheid niet 
in Kantiaanse geest gegeven (49). 

In het «Magazijn voor de critische wijsgeerte* pubhceerde Schroder 
een drietal artikelen. In 1799 verscheen een verhandeling «Over de ruim
te* (50), waarin hij Kant geheel navolgt, evenals in een tweetal artikelen 
uit 1800 met een «Proeve, om de werking der uitbreidende en aantrek
kende kracht, door de zwaartekracht, en de form der ligchaamen, aan-
tetonen» (51). 

Schroder koppclt hierin het begrip materie aan de grondkrachten 
van Kant en geeft «een korte voorstelling der grondkrachten, uit het 
begrip van stof, in 't algemeen, afgeleid... in zoo verre, naamlijk, de-
zelve mij tot de overige beschouwingen, die ik mij heb voorgenomen, 
noodzakelijk schijnt» (52). Schroder leidt dan de beide grondkrachten 
geheel Kantiaans af en licht ze nader toe met het verschijnsel van de 
zwaartekracht en de vorm van de stoffen. 

In het tweede artikel behandelt Schroder de beweging van de hemel-
lichamen, waarin niet minder de werking van de aantrekkingskracht is 
waar te nemen als in de aardse materie. «Doch laat ons, ten tweeden, de 
uitwerkzelen der bijzondere aantrekkingskracht, vereenigd met de uitbrei
dende, in de form der zamenhooping der aardsche hgchaamen beschou-
wen» (53). 

Hierbij hebben we te maken met de overgang van het gebied van de 
wijsgerige beschouwing naar dat van de «bloote» ervaring, waardoor het 
onderzoek zeer bemoeihjkt wordt en we altijd onoplosbare vraagstukken 
zullen ontmoeten. Schroder beperkt zich daarom tot het aan de hand van 
een aantal natuurverschijnselen aantonen van de werking van de beide 
grondkrachten. 

Schroder verwerpt het atomistische stelsel en toont zich aanhanger 
van het «dynamische, of krachtstelze!» (54), dat hij toepast voor de ver
klaring van de ondoordringbaarheid van de materie, van de verschillende 
soorten materie, hun dichtheid, de aggregatietoestanden, enz. Evenmin 

(49) Schroder vertegenwoordigde in zijn Utrechtse tijd een gematigd rcalisme. De 
fysicus C.H.D. Buys Ballot is door hem sterk beinvloed. Vgl. H.A.M. Snelders, 
Het matericbegrip bij Buys Ballot. Scientiarum Historia 10 (1968) 154-172 

(50) Schroder, Magazijn voor de critische wijsgeerte 2 (1799) 275-304 
(51) Schroder, Magazijn voor de critische wijsgeerte 3 (1800), tweede stuk, p. 102-127 

en 4 (1801) 108-140 

(52) Magazijn 3 (1800), tweede stuk, p. 105 
(53) Magazijn 4 (1801) 121 
(54) idem, p. 122 
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als bij Deiman vinden we dus bij Schroder nieuwe gezichtspunten; ook hij 
beperkt zich tot een weergave van de opvattingen van Kant, zonder ver-
derc uitwerking op de afzonderlijke natuurverschijnselen. 

Jacob Elisa Doornik (1777-1837) en Willem Servaas (1739-1825) 

Onder de natuurwetenschapsbeoefenaren die zich aanhanger van 
Kant toonden, behoorde ook de Amsterdamse arts Jacob Elisa Doornik 
(1777-1837). Doornik studeerde medicijnen in Leiden (1793), vestigde 
zich na zijn promotie als arts in Amsterdam (1797), maar was meer 
geinteresseerd in wijsgerig werk. 

Na in de jaren 1813 en 1816 in Apeldoorn en Velp te hebben ge-
woond, vertrok hij in 1817 als officier van gezondheid naar Nederlands 
Oost-Indie, oefende daar van 1820 tot 1827 een particuhere praktijk uit 
en ging toen naar New Orleans, waar hij is overleden (55). 

De dynamische opvattingen van Doornik blijken duidelijk uit zijn 
«Verhandeling over de levens-kragt, volgens dynamische grondbegin-
selen» (Amsterdam, 1802) en zijn «Wijsgeerig-natuurkundig onderzoek 
aangaande den oorspronglijken Mensch, en de oorspronglijken Stammen 
van deszelfs Geslacht* (Amsterdam 1808) (57). Doornik was voor alles 
wijsgeer. Natuur is voor hem «alles 't geen een voorwerpelijk bestaan 
heeft, in tijd en ruimte, en voortduurt, door de twee grondkragten der 
Natuur» (57); de scheikunde heeft naar zijn mening «deszelfs weezenlijkc 
fundamenten van het Dijnamisch stelsel ontvangen» (58). Naast zijn 
wijsgerige werken publiceerde Doomik over anthropologic en geologic. 
Interessant zijn vooral zijn opvattingen over de dicrlijke afstamming van 
de mens: 

Ik aarzel daarom niet, om te stellen, dat dc oorspronglijke mensch, 
tot de familie van den ourang-outang behoort, in zoo verre de laat-

(55) Zie over Doornik : J. van Baren, Jacob Elisa Doornik. een vergeten Nederlandcr 
(1777-1837). Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Rljn-
land 6 (1909) 80-108 

(56) Zie ook: Doomik, Over het Nut der speculative Wijsbegeerte in de Natuurkunde. 
In: Wijsgeerig-Natuurkundige Verhandelingea (Amhem, 1816), p. 1-26, i.hjj. p. 
13 voetnoot. In het Magazijn voor de critische Wijsgeerte publiceerde Doomik 
twee artikelen: Proeve eener verduidelijking van de Metaphysische Beginselen 
der Dijnamica, 5 (1802) 276-323 en Brief van J.E. Doomik, M.D. aan den Uit-
gever, 6 (1802) 71-98 

(57) Doomik, Verhandeling over de levens-kragt, volgens dynamische grondbeginselen 
(Amsterdam, 1802), p. 16-17 

(58) idem. p. 63 
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ste hem als dier-mensch zoo gehjkvormig is (59). 
Maar ook Doornik gaat niet veel verder dan zich aanhanger van 

Kant te noemen, zonder aan het dynamische systeem een nadere uitwer
king te geven. In 1816 verklaart hij zich nog steeds dynamicus, maar nu 
met de toevoeging dat hij «de gezichtspunten der, zoogenaamde, Natuur-
philosophie tot de mijne gekozen» heeft (60). 

Met de poging om uit de Kantiaanse grondkrachten ook de levens
kracht af te leiden, was de Delfhavense arts Willem Servaas (1739-
1825) het niet eens (61). Servaas, een oom van Nicolaas Bondt (1765-
1796), een van de «Hollandsche Scheikundigen», bezat grote belang-
stelhng voor de natuurwetenschappen : naast zijn praktijk gaf hij lessen 
in wiskunde, sterrenkunde en zeevaartkunde. Hij was overtuigd aan
hanger van de dynamica van Kant, maar wilde niet verder gaan dan met 
Kant aan de materie alleen de twee grondkrachten (aantrekking en af-
stoting) toe te kennen (62). Het heeft naar zijn mening weinig zin om ook 
de levenskracht te rekenen tot de algemene grondkrachten : «Nu bidde ik 
U, wat weten wij toch meer, v/at leeven zij, dan men wist, eer men be-
gonnen heeft, dijnamisch, daar over te schrijven?» (63). Servaas is dui
delijk bang, dat men te veel gaat spcculeren en wijst cr op dat, wanneer 
men verder gaat dan de «critische Philosophic* van Kant (64), men tot 

(59) Doomik, Wijsgeerig-Natuurkundig onderzoek aangaande den oorspronglijken 
Mensch, en de oorspronglijke Stammen van deszelfs Geslacht (Amsterdam, 1808), 
p. 163. Zie ook : Algemeene Beschouwing van eene natuurlijke geschiedenis van 
het menschelijk geslagt. In : Wijsgeerig-Natuurkundige Verhandclingen, p. 175-206. 
Vgl. de weerlegging door G. Bakker, Natuur- en Geschicdkundig Onderzoek, aan
gaande den oorspronkelijken stam van het Menschelijk Geslacht (Haarlem, 1810). 
Zie ook : P. Hatting, lets over J.E. Doornik en zijn aandeel aan de ontwikkelings-
hypothesc, gevolgd door eenige opmerkingcn aangaande den tegenwoordigen stand 
der laat.ste. Verslagen en mededelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen. 
Afd. Natuurkunde. Tweede reeks. 5 (1871) 367-380; J.H.F. Kohlbrugge, Neder-
landsche Praedarwinisten. De Gids 72 (1908) III, 235-265 

(60) Doornik, Losse gedachten over het zoogenaamd dierlijk magnetismus. In : Natuur-
kundig-Wijsgcerige Verhandclingen, na pagina 297 (separaat genummerd p. 1-27). 
Citaat p. 11. Vgl. ook de uitspraak: «In alle natuurkracht moeten wij ons dualiteit 
denken, van welke dualiteit, kracht, als substraat, het positive en. kracht als 
phaenomenon, het negative is» (p. 2) 

(61) Brief van W . Servaas, M.D. aan den Uitgever. Magazijn voor de critische wijs
geerte 6 (1802) 1-27 

(62) idem, p. 5 
(63) idem, p. 8 
(64) idem, p. 10 
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de meest merkwaardige conclusies kan komen. Het zou hem niet vcrw^on-
deren, wanneer er eerstdaags een artikel verschijnt, waarin op Kantiaanse 
gronden wordt aangetoond dat wij eigenlijk met onze aarde vastgeplakt 
zitten aan de sterren! (65) Immers, wij erkennen toch geen ruimte buiten 
onze zintuiglijkc voorstelling ervan in de natuur. Maar Servaas gaat niet 
verder dan tot het signalcren van dit «gevaar» en met zich duidehjk uit 
te spreken als aanhanger van de dynamische materie-opvattingen van 
Kant (66). 

Jacob Nieutvenhuis (1777-1857) 

Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) studeerde letteren, theologie, wis-
cn natuurkunde in Tiibingen (1795-1798) en werd in 1799 proponent bij 
dc Luthcrse gemeente en het jaar crop predikant tc Zutphen. Hij gaf daar 
tcvens les in wis- en natuurkunde aan de toenmaals bestaande militaire 
school. In 1803 werd hij predikant te Utrecht en lector aan de Stichting 
van Renswoude. In 1811 promoveerde Nieuwenhuis te Utrecht in de wijs
begeerte en in 1816 werd hij benoemd tot hoogleraar aan het Athencum 
te Deventer (wiskunde en wijsbegeerte). Van 1822 tot 1843 was hij hoog
leraar in de wijsbegeerte te Leiden (67). 

In zijn jonge jaren was Nieuwenhuis aanhanger van Kant (later zou 
hij vooral de invloed van dc school van Krause ondergaan). Hij nam Kant 
tegen Feith in bescherming wat betreft het punt van de verhouding tot 
het Christendom : Nieuwenhuis mecndc namelijk dat de wijsbegeerte wel 
degelijk in overeenstcmming is te brengen met het Christelijk geloof. 

In 1807 verscheen er van de hand van Nieuwenhuis een artikel «Over 
de noodzakelijkheid van de beoefening der wijsgeerige natuurkunde* 
(68), waarin hij stelt, dat de natuurkunde alleen tot de rang van weten
schap is te verheffen wanneer ze op wijsgerige grondslag wordt beoc-
fend. Daarom is het nodig de veelheid van dc ervaring terug tc brengen 
tot een gemeenschappelijk grondbeginsel, om dan uit deze eenheid wecr 
de veelheid van dc vcr.schijnsclen te verklaren en af tc leiden (69). De 

(65) idem, p. 11 
(66) vgl. Servaas, Magazijn voor de critische wijsgeerte 6 (1803) 339-368 
(67) F. Sassen, Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisrae in Nederland. 

Mededelingen Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, Afd Letterkunde. Nieuwe 
Reeks. 17 (1954) 103-148 

(68) Nieuwenhuis, Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde, 
1807, Mengclwerk, p. 1-12 en 264-285 

(69) idem, p. 5 
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wijsgeer bepaalt a priori hoe het natuurgebeurcn verlopen moet (!), maar 
de ervaring dient in laatste instantie toch de aldus verkregen wetmatighe-
den te verifieren. Met Kant is Nieuwenhuis van mening, dat de beginselen, 
waaruit men de kennis van de natuur tot een wetenschappelijk gebouw 
kan samenstellcn, niet af te leiden zijn uit de ervaring zelf, maar a priori 
uit de wetten van het denkvermogen (70). 

Nieuwenhuis verwerpt de atomistiek, maar ook het dynamisch sy
steem van Kant (71) en bhjkt meer waardering te hebben voor het «ge-
netisch, construeerend of organisch stelsel van Schelling* (71). Hij wil 
met de laatste het gehele natuurgebeurcn opbouwen op de dric categorieen 
van de stof, namelijk het magnetisme, dc elektriciteit en het galvanisme. 
In een lijvig artikel uit 1809 werkt Nieuwenhuis zijn gedachten verder uit 
(72). Hij formuleert ze schcrper en wijzigt ze hier en daar wat. Opvallend 
is, dat zijn sympathie voor Schelling nu geheel is verdwenen en dat de 
kritische beschouwingen van Kant het bij hem hebben gewonnen. 

Evenmin als de publicaties van Deiman, Schroder, enz. bevat de vcr-
handehng van Nieuwenhuis lets nicuws. Ook hij beperkt zich tot een 
«napraten» van de Duitsc filosofcn, zonder dat duidelijk wordt hoe hij 
de problemen in de natuurwetenschappen daarmee verklaart. Typerend 
zijn dan ook de volgende zinsneden ; 

Terwyl in ons vadcrland de wysgeerte van Kant over het geheel nog 
weinig bekend is, ging men intusschen sedert deszelfs verschyning 
in Duitschland zoo verre, dat men spoedig allcrlci scheppende ver-
nunften op het toned zag treden, en uit dezclve stelscls geborcn 
worden, die zoo transccndentaal hoog werden opgetrokken, dat 
er schier een byzondere zin, althans een Arends-oog vereischt wor-
de, om den hoogen vlucht der nieuwere philosophen of philosophas-
ters nategaan en te vervolgen tot in de zee des onbcgrypelyken, 

(70) idem, p. 7 
(71) idem, p. 10 
(72) Nieuwenhuis, Verhandeling ter beantwoording der vrage: BIykt het uit de 

geschiedenis der natuurkunde, dat het aanwenden van zoogenaamde bovenna-
tuurkundige grondbeginselen ooit icts toegebragt hebben, ter uitbreiding van deze 
wetenschap: — of leert zy daarentegen, dat er in de natuurkunde geene vorde-
ringen gemaakt zyn, dan door waarnemingen, proefondervindigen, daaruit af-
geleide wettige gevolgtrekkingen, en daarop gegronde wiskundige berekeningen en 
betogen : — en welke lessen geeft de geschiedenis der natuurkunde in dit opzigt 
dan aan den genen, die trachten ter uitbreiding van deze wetenschap met dc mees-
te vrucht werkzaam te zyn ? Verhandclingen uitgegeven door Teyler's Tweede 
Genootschap. Zestiende stuk (Haarlem, 1809), p. 81-256 
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waarin ze, na hunne vleugelen aan de zon der waarheid gezengd 
te hebben, met ecnen Icarus reddeloos omkomcn... (73). 

Nieuwenhuis acht zich gelukkig «tot een volk te behooren, dat ook 
in kunsten en wetenschappen, met ecnen bcdaarden en zekeren tred op 
den weg van bondigc geleerdheid voortgaat. en niet gewoon is met de 
bewoners der meer zuidelyke gewesten, op de vleugelen eener vurige 
verbeeldingskracht, over allerlei steiltens en gevaarlyke afgronden heen 
tc vliegcn* (74). 

Het is uit dit alles duidelijk, dat Kant in ons land weinig invloed 
heeft gehad op de beoefening van de natuurwetenschappen. Zijn aanhan-
gers hebben, met uitzondering van Deiman, weinig bijgedragen tot de 
vooruitgang van de natuurwetenschappen in ons land, terwijl ze niet 
veel verder zijn gcgaan dan met het geven van de opvattingen van Kant, 
zonder er iets origineels aan toe te voegen. 

Corn. Krusemanstraat 35 III 

Amsterdam. 

SUMMARY. 

T H E RECEPTION O F KANT IN T H E W O R K O F A NUMBER O F D U T C H 
NATURAL SCIENTISTS ABOUT 1800. 

The influence of German philosophy on scientific thinking at the end of the 
eighteenth and the beginning of the nineteenth century is an important chapter in the 
historiography of the sciences. 

At an early date there were in the Netherlands adherents of the philosophy of 
Immanuel Kant. In the journal of Paulus van Hemert, «Magazijn voor de critische wijs
geerte, en dc geschiedenis van dezelvc* (1799-1803) we find articles of a number of 
Kantian scientists. 

The chemist Jan Rudolph Deiman, the mathematician and philosopher Johann Fre
derik Lodewijk Schroder, the physicians Jacob Elisa Doornik and Willem Servaas, 
and the minister and philosopher Jacob Nieuwenhuis all defended the dynamical theory 
of matter of Kant. However, they did not gave further applications of it on the natural 
sciences and they confined themselves only to a reflection of the views of the Konings
berger philosopher. Prom the article it is evident that in the Netherlands Kant had but 
few influence on the study of the natural sciences about 1800. 

(73) idem, p. 236-237 
(74) idem, p. 238 
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