
De Schotse filosoof, essayist, historicus en diplomaat David Hume 
(1711-1776) geldt als een van do grootste denkers van do moderniteit. 
Al op zijn tiende werd hij student aan de universiteit van Edinburgh, het 
‘Athene van het noorden’, en op nauwelijks achttienjarige leeftijd be-
gon hij z i j n  wijsgerige loophaan niet het schrijven van een omvangrijk 
traktaat over de menselijke natuur. Daarop volgden onderzoekingen 
over het menselijk verstand en over de beginselen van de moraal, en ten 
slotte een (postuum verschenen) werk op het terrein van de godsdienst-
kritiek. Hume’s inzet was om alleen op grond van ervaring en zorg-
vuldige waarneming inzicht te verwerven in de menselijke natuur en 
in de wetmatigheden waaraan de mens als verstandelijk, emotioneel 
reagerend en sociaal met anderen interacterend wezen beantwoordt. Op 
alle terreinen van zijn filosofie (o.a. kennistheorie, ethiek, politieke 
theorie en godsdienstfilosofic) paste hij deze experimentele methode 
toe. Overal kleed hij zich kennen als een uiterst scherpzinnig waarnemer, 
maar vooral ook als een gedreven criticus die gangbare meningen, filo-
sofische doctrines, en metafysische speculaties aan zi jn  sceptische visie 
onderwierp. 

Dit hoek biedt een boeiend en ook voor niet-ingewijden toegankelijk 
overzicht van Hume’s leven en werk. Daarbij is de benadering van de 
auteur ook in belangrijke mate vernieuwend te noemen. Van Holthoon 
corrigeert een aantal onjuistheden in eerdere Hume-interpretaties en 
presenteert verschillende nieuwe inzichten zoals die naar voren zijn 
gekomen in recente discussies over het werk van Hume in met name 
de Angelsaksische landen. Tevens plaatst hij Hume nadrukkelijk in de 
ontwikkeling van de sociale wetenschap en vestigt hij daarbij de aan-
dacht op Hume’s realistische en praktische instelling, en op zijn lucide 
theorie aangaande de macht der gewoonte en het belang van conventies, 
ook in verband met de sociale en politieke orde. Tenslotte gaat de auteur 
uitgebreid in op de receptie van Hume in de laatste twee eeuwen en 
op de actualiteitswaarde van het werk van deze ‘Newton van de mens-
wetenschappen’. 
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