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ESSAY REVIEW 

DE ONWEEGBARE LICHTHEID VAN LICHT' 

loseph Wachelder' 

Naar aanleiding van Casper Hakfoort, Opties in 
ihe Age of Euler: Coneeptioiis of the Niiture of Light, 
1/00 - 179s (Cambridge etc.: Cambridge University 
Press 1995) 243 pp., ill., £ 35.00, $ 64.95, ISBN o-
521-40471-1 (hardback). 

Deze enigszins bewerkte en vertaalde uitgave van 
Casper Hakfoorts dissertatie Optica in lie ceiiw 
vim Elder heb ik met plezier twee keer gelezen. 
Twee keer, omdat de informatiedichtheid van het 
boek hoog is; met plezier, omdat Hakfoort dit 
boek zo goed gestructureerd heeft dat de tweede 
lezing niet noodzakelijk is om de grote lijn te 
reconstrueren, maar inzicht geeft in de subtiele 
details van de vele argumenten die de revue passe
ren. Hakfoort, als wetenschapshistoricus verbonden 
aan de Technische Universiteit Twente, heeft in 
kort bestek een ingewikkelde problematiek helder 
uiteen weten te zetten. Dat verdient een compli
ment. 

De aard van het licht 
In essentie behandelt het boek het achttiende-
eeuwse debat over de aard van het licht. Volgens 
de overgeleverde historiografie wordt dat debat 
aanvankelijk beheerst door een polemiek tussen 
Newtonianen, die het licht opvatten als bestaande 
uit deeltjes, en Cartesianen die opteerden voor 
een mediuniopvatting van het licht. Voorts wil de 
traditie dat, in overeenstemming met de Verlichte 
tijdgeest, Newtons deeltjesopvatting snel veld 
won, om pas na 1800 plaats te maken voor een 
mathematische golftheorie van het licht, te for
muleren door Thomas Young en August Fresnel. 
Volgens de traditionele geschiedschrijving vormde 
Leonhard Euler (1707-1783) een eenzame voor
stander van de golfopvatting van het licht in een 
tijdperk dat door mechanisme en materialisme 

beheerst werd. Hakfoort presenteert een andere kijk 
op de achttiende eeuw - waarmee hij overigens 
aansluit bij recent wetenschapshistorisch onder
zoek, waarvoor J.L. Heilbron richtinggevend lijkt 
te zijn geweest.' 

Volgens Hakfoort is het een misvatting te den
ken dat aan het begin van de achttiende eeuw 
Newtonianen en Cartesianen elkaar op de dood 
bevochten. Aanhangers van deeltjes- of medium
opvattingen vonden elkaar toen veeleer in hun 
gemeenschappelijke vijand: .Aristoteles' modifica
tieopvatting van het licht (waarbij kleuren worden 
opgevat als een bijmenging van donkerte aan wit 
licht). Aan het begin van de achttiende eeuw, zo 
laat Hakfoort zien, waren nog tal van tussenpo
sities tussen Newtons en Descartes' denkbeelden 
mogelijk. Enerzijds omdat Newton in de achter
eenvolgende edities van de Opticks (1704, 1706, 
1717, 1721 en 1730) zijn ideeën, met name in de 
'queries', telkens bijstelde. Zo sprak de editie uit 
1717 over de werkzaamheid van een zeer dunne 
ether. Anderzijds was het probleem, waar het aan
vankelijk allemaal om draaide, niet de aard van 
het licht, maar de status van kleuren. Doordat 
geleerden een onderscheid aanbrachten tussen 
Newtons observatie dat wit licht was samengesteld 
uit meerdere kleuren (blijkend uit het fameuze 
experimentum crucis dat Newton in 1672 via de 
Philosophical Transactions wereldkundig maakte in 
het artikel 'New theory about light and colours'), 
en diens (tentatieve) verklaring van dat verschijn
sel (waarbij hij aan het licht een deeltjeskarakter 
toekende), werden allerlei tussenposities mogelijk. 

Een ander front waarop Hakfoort de bestaande 
historiografie aanvecht, betreft het idee dat Euler 
een eenzame voorvechter van de golfopvatting 
van het licht was. Hakfoorts bestudering van de 
receptie van Eulers denkbeelden in Duitsland leert 
dat Eulers denkbeelden aldaar, tussen 1750 en 1790, 
door een meerderheid van de geleerden werden 
onderschreven. Hakfoorts boek vormt de eerste 
gedetailleerde studie van Eulers optisch werk. Met 
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name Eulers Nova theoria lucis et colorum (1746) 
wordt uitgebreid onder de loep genomen. In het 
eerste hoofdstuk van de Nova theoria zette Euler 
uiteen dat ten aanzien van de aard van het licht 
twee (soorten) theorieën geformuleerd waren: 
deeltjestheorieën en mediumtheorieën. De dicho
tomie die de historiografie terugprojecteerde naar 
de late zeventiende en vroege achttiende eeuw, 
ving eerst aan bij Leonhard Euler, aldus Hakfoort. 
In het eerste hoofdstuk van de Nova theoria maak
te Euler de balans op van de voor- en nadelen van 
deeltjes- en mediumtheorieën. Wie van spitsvon
dige redeneringen houdt, komt hier aan zijn trek
ken. Smullen! Zo bezweert Euler de tegenwerping 
dat een medium de beweging van de planeten 
belemmert, door er op te wijzen dat van lichtdeel
tjes een vergelijkbare (remmende) werking uitgaat. 
Hij rekent voor dat de dichtheid van lichtdeeltjes in 
de nabijheid van de aarde onwaarschijnlijk laag 
moet zijn, wanneer het alsmaar verdwijnen van 
materiedeeltjes van de zon geen merkbare invloed 
heeft op de beweging van de planeten. En hij 
weerlegt het sterkste argument tegen medium
theorieën, namelijk dat ze moeilijk rechtlijnige 
voortbeweging kunnen verklaren, door erop te 
wijzen dat ook geluid, een golfbeweging bij uit
stek, anders dan wat iedereen altijd had aangeno
men, zich rechtlijnig voortbewoog! Geluid dat via 
een openstaande deur een kamer binnentrad, was 
volgens Euler overal hoorbaar omdat de muren 
geluid doorlieten, en niet omdat geluid zich zijde
lings verspreidde. Het is niet verwonderlijk dat 
Euler er niet in slaagde iedereen te overtuigen. 

Uit het werk van G.N. Cantor is bekend dat 
gedurende de achttiende eeuw in Groot-Brittannië 
het merendeel van de geleerden voortborduurde 
op Newtons deeltjesopvatting van het licht.-* Voor 
Frankrijk is zo'n gedetailleerde studie niet voor
handen, al is Alan E. Shapiro's Fits, Passions, and 
Paroxysms (1993) heel informatief' Hakfoort laat 
zien dat in Duitsland Eulers golfopvatting favoriet 
was, althans tot omstreeks 1790. De aandacht voor 
nieuwe fenomenen als fosforescentie en fotoche-
mische effecten forceerden toen een doorbraak. 
De chemische werking van licht leverde een nieuw-
type argument voor een materie-opvatting van 
het licht. Fosforescentie viel makkelijker in een 
deeltjes- dan in een golfopvatting van het licht in 
te passen. 'Spons'-theorieën konden verklaren dat 
eenzelfde soort licht werd uitgestraald als was 

ingezogen. 'Verbrandings'-theorieën waren in staat 
chemische veranderingsprocessen te duiden. Waar
bij overigens opgemerkt moet worden dat de 
experimentele resultaten allerminst eenduidig 
waren. Bovendien wist Euler zelfs een mouw te 
passen aan het verschijnsel dat bepaalde fosfores-
cente materialen een fellere rode gloed uitstraal
den bij een voorafgaande bestraling met violet 
licht dan met rood licht. De aandacht voor foto-
chemische processen als de inwerking van licht op 
zilverzouten dienden Eulers golfopvatting uitein
delijk de nekslag toe. Doorslaggevend was daarbij 
volgens Hakfoort de statusverhoging die de chemie 
op dat moment doormaakte*': ze werd uit haar 
praktische context losgeweekt en kreeg een theo
retische oriëntatie. 

De verhouding tussen fysica en chemie 
Ik heb het idee dat Hakfoort hier op een ijsberg 
gestoten is en het gedeelte dat onder de water
spiegel schuilgaat onaangeroerd heeft gelaten. 
Inmiddels valt over dit onderwerp veel meer te 
vertellen. Hakfoort heeft in 1986 pionierswerk ver
richt; op dit punt was een uitgebreide revisie van 
de oorspronkelijke tekst op zijn plaats geweest, 
omdat de wetenschapshistorische wereld niet stil 
is blijven .staan. De integratie van de chemie in de 
natuurleer is een veel complexer fenomeen dan hij 
suggereert. De eenvormigheid waarmee Hakfoort 
spreekt over het chemisch argument gaat voorbij 
aan de diversiteit aan chemische opvattingen die 
toentertijd leefden. Ook voor de inhoudelijke ont
wikkelingen in het chemisch denken aan het eind 
van de achttiende eeuw sluit hij zijn ogen. 
Tekenend hiervoor is dat Hakfoorts studie mid
den in het laatste decennium van de achttiende 
eeuw stopt, toen de chemische wereld op zijn kop 
stond. Verwijzingen naar de uitgebreide literatuur 
over de chemische revolutie treft men in de 
bibliografie nauwelijks aan. Recente literatuur 
daarover maakt duidelijk hoe divers het chemisch 
denken in de achttiende eeuw was, hoe ambiva
lent Antoine-Laurent Lavoisier zich verhield tot 
de traditie en welke enorme veranderingen zijn 
Traite élémentaire de chimie (1789) teweegbracht. 
Zoals Melhado opmerkte: 

If the weight of evidence suggests that Lavoisier 
did not belong to chemistry, there are ample 
grounds for assigning him to physics.' 

4. G.K. Cantor, Optics after Newton: Theories of Light in Britain and Ireland 1704-1840 (Manchester 1983). 
5. A.E. Shapiro, Fits, Passions, and Paroxysms: Physics, method, and chemistry and Newtons theories of colored 

bodies and fits of easy reflection (Cambridge 1993). 
6. K. Hutliauer, The Formation of the German Chemical Community (1720-1795) (Berkeley 1982). 
7. E.M. Melhado, 'Chemistry, physics, and the chemical revolution', /sis76 (1985) 195-211, m.n. 209. 
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Tegelijkertijd duikelen uiteenlopende interpreta
ties van de chemische revolutie de laatste tijd over 
elkaar heen**; waarbij de verhouding tussen f\'sica 
en chemie - het punt waar het ook bij Hakfoort 
om draait - een kernthema van discussie is.' Mijn 
inzet is niet de ijsberg te smelten - daarvoor is hij 
te omvangrijk; wel wil ik iets van zijn eigenlijke 
omvang zichtbaar maken. 

Kort samengevat kent Hakfoorts redenering drie 
elementen. Hij constateert dat in 1772 nog weinig 
bekend was over de chemische effecten van het 
licht en dat het theoretische niveau laag was (p. 
161). Dat na 1790 meer interesse ontstond voor 
fotochemische effecten en dat vanwege deze che
mische oriëntatie de materieopvatting van het 
licht veld won. 

De theoretische oriëntatie van de chemie ont
stond echter niet in 1790. Al veel eerder had de 
chemie het vakgebied van de natuurleer geïnfil
treerd, zoals met name R. Stichweh heeft laten 
zien.'" P. Shaw, de bezorger van de Engelse editie 
van Boerhaaves leerboek A new method of chemis
try merkte in 1741 op: 

[It is] by means of chemistry that Sir Isaac 
Newton has made a great part of his surprising 
discoveries in natural philosophy; and that 
curious set of queries, which we find at the end 
of his optics, are almost wholly chemical. 
Indeed chemistry, in its extent, is scarce less 
than the whole of natural philosophy." 

Vanaf 1750 begon ook in Duitsland de chemie de 
natuurleer te infiltreren. 

De integratie van chemie en natuurleer die 
vanaf het midden van de achttiende eeuw gestalte 
kreeg, leidde tot een algemenere opvatting van 
affiniteit, die zowel de van oudsher bekende che
mische affiniteit als fenomenen als adhesie, co
hesie en capillariteit onder de werkingssfeer van 

een en dezelfde kracht bracht. Daarnaast kwamen 
imponderabitia in zwang om licht, warmte en elek
triciteit als gelijksoortige fenomenen te duiden en te 
herleiden tot een specifiek soort chemische sub
stantie. Omgekeerd beschouwde een groot deel van 
de chemici tlogiston als een imponderabilium. Die 
imponderabilia waren - per definitie - onweegbaar; 
het was een heel speciaal soort materie. 

In het categorieënstelsel dat Cantor hanteert 
om achttiende-eeuwse theorieën over de aard van 
het licht te rubriceren, vormen de imponderabele 
vloeistoffen een apart cluster - naast deeltjesop
vattingen en theorieën die uitgaan van een trillings-
of golfverschijnsel in een medium. Imponderabele 
vloeistoffen verenigden het beste van twee werel
den: zo kon men rechtlijnige voortplanting garan
deren, en tegelijkertijd een aantal problemen die 
echte materiedeeltjes opriepen, vermijden. 

Hakfoort maakt van Cantors onderscheid geen 
gebruik. De verantwoording daarvan geeft hij 
slechts in een (lange) noot op pagina 209. Hij 
werpt alle deeltjestheorieën op een hoop en in de 
index komt de term imponderahilium zelfs niet 
voor. Ik vind dit standpunt om verschillende rede
nen te betreuren. Ten eerste is - zoals bijvoorbeeld 
Heilbron opmerkt - het denken in termen van 
impi^nderabele materie kenmerkend voor de 
natuurwetenschappen in de late achttiende eeuw: 

The physical science of the late 18th century 
invoked a set of qualitatively different sorts of 
matters, which served as carriers of special-
purpose forces. These matters divided into 
ordinary or ponderable stuff and weightless 
fluids, able to act on ponderable matter and, in 
certain cases, on one another.'-

Ten tweede verschilt het chemische affiniteitscon-
cept wezenlijk van Newtons mechanistische denk
wijze: 

8. M.P. Crosland, 'Chemistry and the chemical revolution' in: G.S. Rousseau e.a. ed., The ferment of knowledge: 
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tion' in R.C. Olby e.a. ed., Companion to die history of modern sc/ena' (London/New York 1990I 264-277. 
9. Melhado (n. 7), 'Chemistry'; zie verder I.E. Gough, 'Lavoisier and the fulfillment of the Stahlian Revolution', 
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To chemists, it was, on the face of it, misguided 
to think, as the Newtonians did, that the color of 
a body depends solely on the size and density of 
its corpuscles and is independent of its chemical 
composition. Chemists, and an increasing num
ber of physicists, considered light to be a chemi
cally active substance that possessed elective 
affinities for the matter that composed bodies 
and entered into chemical composition with 
it.'J 

Ten slotte wordt het onderscheid tussen imponde
rabele en gewone materie aan het einde van de 
achttiende eeuw weer heel belangrijk bij de boe
delscheiding van fysica en chemie - maar dan als 
disciplines. 

Opwaardering van de chemie 
Onlangs is Lind de integratie van de chemie in de 
natuurleer in Duitsland nauwgezet nagegaan.'•* 
Een eerste, geïsoleerd geval van een tekstboek dat 
de chemie als een integraal onderdeel van de 
natuurleer behandelde, was Georg Hambergers 
Elemcnta physices, dat in 1727 voor het eerst ver
scheen en waarvan in 1761 een vijfde druk uit
kwam. Vanaf het midden van de achttiende eeuw 
leidde de opwaardering van de chemie ertoe dat 
professoren als Laurenz Suckow en Johann Erx-
leben chemiecursussen gingen aanbieden naast 
hun fysicalessen: 

In the same year [1769], a textbook appeared on 
his lecture. In its title 'Entwurf einer Physi-
schen Scheidekunst' he [Suckow] emphasised 
the relation to physics and with this, the turning 
away from the pharmaceutical oriented chemis
try in the medical faculty. A few years before
hand, Suckow (1761) had also written a physics 
textbook, in which chemistry played no role." 

Beiden hingen volgens Hakfoort wat betreft de 
aard van het licht een mediumopvatting aan! 
Rond 1780, zo constateert Lind, kwam de verhou
ding tussen natuurleer en chemie in een stroom
versnelling: 

This was due to the publication of Priestley's 
'Experiments and observations on different 
kinds of air', resp. the German translation of 
the first volumes in the years 1778-1780.'" 

Als belangrijkste pleitbezorger van de volledige 
integratie van de chemie in de natuurleer fungeer
de Wenceslaus Karsten. In diens leerboek'' uit 
1780 - waarin Karsten volgens Hakfoort een 
mediumopvatting van het licht huldigde - nam de 
chemie één van de vijfentwintig hoofdstukken in 
beslag, in 1783'* was het aandeel van de chemie 
gegroeid tot vijftien van de achtentwintig hoofd
stukken. Desalniettemin veranderden zijn opvat
tingen over de aard van het licht volgens Hakfoort 
niet. Een radicaal ander standpunt valt volgens 
Hakfoort eerst aan te treffen in Friedrich Grens 
bewerking van Karstens oorspronkelijke leerboek"* 
dat in 1790 verscheen. 

De ontwikkeling die zich bij Karsten rond 1783 
voordeed - de volledige integratie van de (theore
tische) chemie in de natuurleer - werd na 1790 de 
algemene trend, 'and the reason was obviously 
Lavoisiers 'Traite élémentaire de chiniic' (1789) 
and Hermbstadt's German translation of the same 
(1792)', aldus Lind.-" Daarmee verschijnt de inte
resse voor fotochemische fenomenen - die Hak
foort een cruciaal belang toedicht in de overgang 
naar een materieopvatting van het licht - niet 
zozeer in de context van een opwaardering van de 
chemie - die al veel eerder begon - maar in de tur
bulentie veroorzaakt door Lavoisier. Dat roept vra
gen op naar de receptie van Lavoisier in Duitsland. 

De vraag welke invloed de ontdekkingen van 
Scheele, Priestley en Lavoisier hebben gehad op de 
theorievorming over het licht, wordt door Hak
foort niet gesteld en dus ook niet beantwoord. 
Volgens velen is de kwantitatieve, gravimetrische 
aanpak bepalender voor Lavoisiers 'nieuwe che
mie' dan het terzijde schuiven van tlogiston op 
zich: 

In an anonymous review of bis own book, 
Opuscules physiques et chimiqiies (1774), Lavoi-

13. Shapiro (n. 5), Fits, 211. 
14. G. Lind, 'Chemistry in physics textbooks in Germany, Preprint (Kiel 1995), paper voor ESF-workshop 'che
mistry textbooks', Uppsala Februari 1996, te publiceren in: A. Lundgren & B. Bensande-Vincent ed. 
15. Lind (n. 14), 'Chemistry', 5. 
16. Lind (n. 14), 'Chemistry', 6. 
17. W.J.G. Karsten, Anfangsgriinde der Naturlehre (Halle 1780). 
18. W.J.G. Karsten, Anleitung zur gemeinniitzlichen Kenntnifi dcr Natiir, besondcrs fur angehcnde Acrzle, 
Cameralisten and Oeconomen (Halle 1783). 
19. W.J.G. Karsten, F.A.C. Gren ed., Anfangsgriinde dcr Naturlehre (Halle 1790). 
20. Lind (n. 14), 'Chemistry', 9. 
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sier declared that he had "applied to chemistry 
not only the apparatus and method of exper
imental physics, but the spirit of exactitude and 
calculation that characterizes this science."-' 

Lavoisier verwierp het bestaan van imponderabilia 
niet: 

[Ajlthough Lavoisier could not isolate and 
weigh caloric, he treated it like any other el
ementary substance, capable of interacting with 
other substances according to the laws of chemi
cal affinity. With respect to its ontological 
underpinnings the oxygen theory was as much a 
theory of 'imponderables' as the phlogiston 
theory.-' 

Volgens J. Heilbron benadrukte Lavoisier echter 
het hypothetische karakter van 'calorie': 

[W]e are not obliged to suppose this to be a 
real substance, it being sufficient ... that it be 
considered as the repulsive cause, whatever 
that might be, which separates the particles of 
matter from each other ... Circumstances take 
exactly as such a repulsion actually existed; 
and we have a very good right to conclude, 
that the particles of caloric mutually repel each 
other." 

Het onderscheid tussen weegbare en onweegbare 
materie werd vanaf 1790 wel steeds belangrijker. 
Hakfoort laat echter in het midden welke soort 
materie de Duitse geleerden op het oog hadden, 
toen ze op grond van fotochemische effecten het 
licht een materieel karakter toedichtten: een 
imponderabele, of juist de gewone, weegbare 
materie? Op grond van de volgende gegevens van 
Lind vermoed ik het eerste: 

Gren, who still upheld the phlogiston theory 
in both first editions (1787, 1791-) of his book 
converted in the third edition (1793). However 
he criticized Lavoisier for not explaining the 
importance of light in combustion appropria

tely and adopted a phlogiston in order to be able 
to do this, which however had nothing more to 
do with Stahl's theory. Light should be a combi
nation of phlogiston and the matter of heat.-'' 

Na herhaalde lezing van de desbetreffende passa
ges bij Hakfoort blijft het toch gissen. En dat is 
jammer, omdat het wel degelijk uitmaakt - of uit 
gaat maken. 

Periodisering 
Hakfoort stopte zijn onderzoekingen bij het jaar 
1795 omdat naar zijn mening vanaf dat moment 
de Duitse geleerden, door massaal afstand te 
nemen van Eulers golfopvatting, weer in de pas 
liepen met de rest van Europa. Wanneer de opvat
tingen over de aard van het licht in het bredere 
kader van de theorievorming over imponderabilia 
worden bezien, valt zowel de door Hakfoort geko
zen periodisering als zijn globale behandeling van 
andere Europese landen dan Duitsland moeilijk te 
verdedigen. Shapiro heeft gewezen op grote ver
schillen tussen Engeland en Frankrijk: terwijl in 
Engeland de chemische beschouwingswijze van 
licht opgang maakte, bleef in Frankrijk het meren
deel der fysici Newton trouw: 

Because of the Laplacian program, the new 
quantitative physics, and the experimental and 
quantitative emphasis of Lavoisian chemistry, 
the French did not reach the speculative heights 
of British and German natural philosophers on 
the chemical activity of light,'^ 

Het wordt zo heel diffuus wat Hakfoort bedoelt 
wanneer hij Duitsland weer in de pas met de rest 
van Europa laat lopen. 

Bovendien verandert tussen 1790 en 1810 de ver
houding tussen f\'sica en chemie enorm. Terwijl 
de verregaande integratie van beide domeinen 
berustte op een veralgemenisering van het affini
teitsconcept en het bestaan van imponderabele 
materie, formuleerde A.N. Scherer in 1796 zijn 
chemische geloofsbekentenis in de Nachtriige zu 

21. Shapiro (n. 5), Fits, 220; Gough (n. 9), 'Stahlian revolution', 17; C.E. Perrin, 'Research traditions, Lavoisier, 
and the Chemical Revolution', Osiris Serie 2, no. 4 (1988) 53-81, m.n. 63. 
22. |.G. McEvoy, 'Continuity and discontinuity in the chemical revolution', Osiris Serie 2, no. 4 (1988) 195-213, 
m.n. 204). 
23. A.L. Lavoisier Ss. P.S. Laplace, 'Mémoire sur la chaleur'. Memoires de rAcadémie des Sciences de Paris (1780) 
355-408, m.n. 355, geciteerd in Heilbron (n. 12), Weighing Imponderables, 20. 
24. Lind (n. 14), 'Chemistry', 10. 
25. Shapiro (n. 5), Fits, 322, 
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den Grundzügen der neuern chemischen Theorie 
als volgt: 'Nur das ist Gegenstand chemischer Un-
tersuchung, was ponderabel ist'.-*' De consequentie 
van die opvatting was uiteindelijk dat beschouwin
gen over het licht in de negentiende eeuw weer 
naar het domein van de fj'sica werden terugverwe
zen. In Frankrijk opende Berthollet in 1801 de aan
val op de dominantie van het aftlniteitsconcept in 
de chemie. P.M. Heimann beschrijft de neergang, 
tussen 1798 en 1806, van imponderabele vloeistof
theorieën in Groot-Brittanië als volgt: 

In 1798, Rumford rejected the imponderable 
fluid theory of heat, arguing that the theory 
could not explain the generation of heat by 
friction. The invention of the battery and the 
discovery of electrolysis in 1800 led to 
Humphry Daw's theory of electrochemistry ... 
Thomas Young's advocacy of an undulatory 
theory of light in papers written between 1799 
and 1804 led him to reject the concept of light 
as an ethereal elastic fluid analogous to fire, as 
well as Newton's 'emission' theory of light as 
the projection of'rays' of discrete corpuscles.-' 

De hoop dat de chemie licht kon werpen op de 
eigen aard van de imponderabilia vervloog ras. 
Romantische natuurfilosofie (die meer van krach
ten dan van imponderabele materie wilde weten) 
en een mathematische ft'sica, geënt op het voor
beeld van Laplace, werden de nieuwe bakens 
waarop de Duitse fy'sica zich oriënteerde. Na 1825 
was de chemie weer geheel uit de fysica gebannen; 
de imponderabilia hadden afgedaan. 

Historiografische mogelijkheden 
Hakfoorts slotakkoord, een historiografische be
schouwing, gaat eveneens gebukt onder de onge
lukkig gekozen periodisering. In het laatste hoofd
stuk herneemt Hakfoort een klassieke studie van 
Thomas Kuhn waarin deze in de ontwikkeling van 
de natuurkunde twee tradities onderscheidt die 
tot in de negentiende eeuw naast elkaar voort
bestaan: een experimentele en een klassieke, mathe
matische traditie.-* Hakfoort stelt in plaats daar
van een driedeling voor. Waar Kuhn metafysische 
speculatie veeleer als een relict beschouwt, verdient 
volgens Hakfoort de achttiende-eeuwse natuurfilo
sofie serieuze aandacht. De noodzaak daarvan zul
len weinigen hem nog willen betwisten. Een gebrek 
aan sociale interactie tussen theorie, wiskunde en 
experiment heeft volgens Hakfoort verhinderd dat 
in de achttiende eeuw reeds een mathematisering 
van de fysische optica is opgetreden. Rienk Vermij 
heeft onlangs, zich baserend op G. Linds Pliysik im 
Lehrbuch 1700-18.50-", al gewezen op de didaktische 
en methodische achtergrond van het onderscheid 
tussen Mathematik, Naturlehre en Naturgeschichte, 
wat niet verhinderde dat een en dezelfde professor 
alle drie vakken kon doceren.'" De hamvraag die 
zich opdringt, en dat was ook de vraag die Kuhn 
zich stelde, luidt: hoe zijn uit een hiërarchie van 
kennisvormen moderne disciplines ontstaan. Het 
onderwerp van Hakfoort was bij uitstek geschikt 
om daar meer licht op te werpen. Maar dan had 
hij zijn kaars niet aan de vooravond van de negen
tiende eeuw uit mogen blazen. 

26. A.N. Scherer, Nachtriige zu den Grundzügen der neuern chemischen Theorie (lena 1796) 180, geciteerd in 
Stichweh (n. 10), Entstehung, 137. 
27. P.M. Heimann, 'Ether and imponderables', in: G.N. Cantor e.a. ed., Conceptions of Ether: Studies in the 
History of Ether Theories 1740-11)00 (Cambridge 1981) 61-83, 78-
28. T.S. Kuhn, 'Mathematical versus experimental traditions in the development of physical .science' in: id.. The 
Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and C/iflnj;e (Chicago 1977) 31-65. 
29. G. Lind, Pliysik im Lehrbuch 1700-18^:0: zur Geschichte der physik und ihrer Didaktik in Deutscliland (Berlin 
1992). 
30. R. Vermij, 'Op zoek naar natuurwetenschap. Een kritiek op het idee van experimentele en wiskundige tradi
ties in de vroeg-moderne tijd', Gewina 19 (1996) 3-17, m.n. 13. 

40 


