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1. Immanuel Kant kan als een pleitbezorger van een probleemgerichte benade-

ring van de gcschiedenis van de filosofie worden gezien.

2. Ten onrechte schetsen Sassen en Faber een negatief beeld van de filosofie-

beoefening in Nederland in de tweede helft van de 19de eeuw; dit is vooral te

wijten aan hun onderzoekmethode.

(F.L.R. SASSEN 1941, Wysgeng /even J/I Afet/er/a/jrf in de fw//i%.sfe eenw, p.

9; W. FABER 1954, Wysgere/j /'«

3. De commissie die in opdracht van de Vereniging van Samenwerkende Ne-

derlandse Universiteiten (VSNU) het onderzoek dat in Nederland op het

gebied van de filosofie wordt verricht heeft beoordeeld, heeft terecht het

belang onderkend van de bestudering van de geschiedenis van de filosofie in

Nederland, maar in haar rapportage wordt ten onrechte de suggestie gewekt

dal zulk historisch onderzoek zieh vooral zou moeten richten op het beoefe-

nen van reeeptiegeschiedenis.

(VSNU 1995, P/»7o5op/»ca/ rasearc/i WJ //ie Afe/ner/a/ids: pas/ per/ormance

s, p. 8 en p. 41)

4. Vb/gens A/ensin/: «ebben er /n de voorbye rfece««ta, met a/s a"oe/ ne/ fee-

spee/baar /na^en fva« /listorisc/ie WaWenVisfrMwiert/e/i), fe vee/ goea'fcea'oe/-

a*e, maar I/I /e/7e /unes/e res/a«ra//es p/aa/sgevo/irfen, waara*oor a*e a*oc«-

me;ira/re waarde van de //u/ru/ne/iren voorgoed is vernie/igd. //e/e zangöo-

de/ns zi/n wi/ A:/aveci/n6e/s vervwi/derd, en van /je/ /nees/er/i/fce

res/eer/ geen

(G. VAN OORSCHOT, Tussen publiek en plicht; de onmogelijke taak van een

muziekafdeling'. In: Vi/ri/ie, A/MseH/n/i/dsc/iri/i voor Openfcaar .Kuns/feezi/,

september/oktober 1998, no. 6, p. 15)

De achterliggcndc gedachte van de aan Mensink toegeschreven bewering is

dat bij de restauratic van de wereldberocmde collectie historische klavierin-

strumenten van het Haags Gemeentemuseum niet zou zijn uitgegaan van het

beginsel van de omkeerbaarheid van restauraties; dit is feitelijk onjuist,

hetgeen wordt aangetoond in W.A. Scheurwaters O/d narpsic/iords: //ieir

i, 1977.



5. / /e / caMsa//7ei7soeg/n.se/ (is,) geen pn/icipe a prior«; /naar ne/ is ooA:

na/uurwe/ en zeAer gee« co/ive/i/ie. We Hunnen müscA/e/t ne/ oes/e zeggen,

da/ /ie/ causa//7e//SDeginse/ op ee/i mec/e door /its/omc/ie /ac/oren 6epaaWe

»vyze wjfc/r«A:£//!g gee// aan een a/ge/neen-menxe/yAe ne/'ging, op grond van

rfe spo/tlaa/i geapperc/eerc/e cawsa/e ("en andere^ veroana'en een /neer, en 20

/noge///X: a//e5, o/wva//ena"e caw^a/e ^(rHc/Kur op Je bowwen, a"/'e on* in s/aaf

s/e//, /ie/ Mn/Ver5M/w waar/'/i wy /even afa een tosmos /e tegrype«.

(E.W. BETH 1964, 'Algemene beschouwingen over causaliteit'. In: Door

we/e/i5c/iap to/ wysneja*. KerzameWe wysgerj'ge s/ue//en, p. 80)

Een plausibele interpretatie van Beths opvatting kan worden gegeven met

behulp van A.D. de Groots analyse van intuitie (Groot, A.D. de, 1986, 'Intui-

tion in chess'. In: /CC4 Journa/, vol. 9, p. 67-75; idem, 1993, 'Intuition as a

dispositional concept'. In: Persona/i/y psycno/ogy in Europe, vol. 4, p. 7-50).

6. Het gebruik dat Boltzmann maakt van de notie van 'mentale beeiden' gaat op

zijn minst terug tot Tyndall (J. TYNDALL 1867, Souna*. A course 0/ e/g/i/

/ec/«res aWivered a/ //ie /toya/ //is/z'/ufio/i o/Grea/ i5ri/ain).

7. Het milleniumprobleem levert geen ondersteuning voor de zogenaamde

autonomiethese.




