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Themanummer 

C. Hakfoort 

CHRISTIAN WOLFF TUSSEN CARTESIANEN EN NEWTONIANEN 

In de gebruikelijke geschiedschrijving van de natuurwetenschap staat de 
eerste helft van de 18e eeuw in het teken van de strijd tussen twee vijandige 
stromingen, cartesianisme en newtonianisme'. In dit artikel wil ik in een 
voorbeeld laten zien hoe de verraderlijke suggesties van deze polaire tweede-
ling hun invloed laten gelden. Daartoe stel ik de vraag of het natuurweten-
schappelijk werk van de Duitse geleerde Christian Wolff (1679-1754) in 66n 
van de twee beschikbare hokjes is te plaatsen, met andere woorden, of we 
hem, gegeven de traditionele opvatting van deze periode, een cartesiaan of 
een newtoniaan kunnen noemen. 
Om te weten wat er bedoeld wordt met de termen cartesianisme en 
newtonianisme volgt eerst een summiere schets van de historische achter-
grond van de twee stromingen. Daama onderzoek ik of de natuurweten-
schappelijke publikaties en activiteiten van Christian Wolff passen in het 
strikte schema van cartesianen versus newtonianen. Recent nog is zijn 
natuurwetenschappelijk werk als cartesiaans gekarakteriseerd^. Is deze 
kwalificatie juist? En, meer in het algemeen, kan Wolff ergens in het polaire 
schema een plaatsje vinden? Om deze vragen te beantwoorden ga ik met 
opzet te werk zoals in de geschiedschrijving van de eerste helft van de 18e 
eeuw gebruikelijk is, om op die wijze 'van binnenuit' de beperkingen van een 
polaire analyse aan te tonen. In twee concrete voorbeelden beschrijf ik 
Wolffs houding ten opzichte van Descartes, Newton en hun volgelingen. Bij 
de ontvangst van Newtons kleurenleer speelt het belang van experimenten 
de hoofdrol. Het tweede voorbeeld gaat over de algemene gravitatietheorie 
van Newton; daarin staat de status van het krachtbegrip in het centrum 
van de aandacht. Gezien het feit dat algemene ideeen over methode en 
opbouw der natuurwetenschap in beide gevallen doorslaggevend zijn, 
bespreek ik ook Wolffs opvattingen in deze. Omdat blijkt dat Wolff niet in 
de traditionele tweedeling ondergebracht kan worden, komen tenslotte 
enkele alternatieven voor de indeling cartesianisme/newtonianisme aan 
bod. 

1. Het polaire beeld van de periode 1700-1750 is in die tijd zelf reeds te vinden. En wel 
bij polemische anti-cartesiaanse newtonianen als Voltaire en Van Musschenbroek. Voor 
de laatste, zie C. de Pater, Petrus van Musschenbroek (1692-1761). een newtoniaans 
natuuronderzoeker (proefschrift Utrecht, 1979), i.h.b. hoofdstuk 3. Zie ook noot 10. 

2. J.L. Heilbron, Electricity in the 17th & 18th centuries. A study of early modern physics 
(Berkeley enz,, 1979), p. 46, p. 141. 
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Mechanica en methode 

Cartesianisme en newtonianisme grijpen beide terug op een hoofdfiguur uit 
de natuurwetenschap van de 17e eeuw, te weten Rene Descartes (1596-1650) 
en Isaac Newton (1642-1727). De eerstgenoemde, Descartes, wil een alles-
omvattend alternatief bieden voor de filosofie en wetenschap van zijn tijd. 
Voor wat betreft de natuurwetenschap baseert hij zich op het mechanicis-
me'. Voor Descartes houdt het mechanicisme in, dat de wereld bestaat uit 
materie in rust of beweging, en uit niets anders. Dat betekent dat de 
natuurverschijnselen uitsluitend verklaard dienen te worden met behulp van 
deeltjes in verschillende vormen, grootten en bewegingstoestanden. Des
cartes' wereld is een geheel met materie gevulde ruimte, waarin de deeltjes 
onderling slechts kwantitatieve verschillen vertonen. Kwalitatieve of orga-
nistische verklaringsbegrippen als 'natuurlijke neiging', 'sympathie', 'kracht' 
of 'werking op afstand' zijn voor hem niet aanvaardbaar. Elke werking moet 
herleid worden tot druk, stoot of beweging van materiedeeltjes. Zo wijst hij, 
om een karakteristiek voorbeeld te noemen, een gangbare verklaring van de 
werking van een magneet waarbij het bestaan van een magneetziel wordt 
verondersteld, van de hand. Hij geeft daarvoor in de plaats een mechanis-
tisch model met bewegende stromen van speciaal gegroefde deeltjes*. Ook 
voor de beweging der planeten biedt Descartes een mechanistische verkla
ring. Hij verondersteit dat de planeten door gigantische wervels van deeltjes 
worden meegevoerd in hun banen om de zon. Hij wijst daarmee bijvoor-
beeld de opvatting van Johannes Kepler af, die aanneemt dat er magnetische 
krachten van de zon uitgaan die de planeten om het centrale hemellichaam 
meeslepen'. Maar magnetische krachten zijn evenzeer als een magnetische 
ziel voor Descartes onaanvaardbaar. Beide zijn occulte of verborgen 
oorzaken; mensen die met occulte oorzaken werken proberen daarmee 
slechts hun gebrek aan kennis te camoufleren door aan het onbekende een 
naam te geven, maar daarmee verklaren zij in feite niets. Het verzet tegen 
occulte oorzaken en het daarvoor in de plaats stellen van mechanistische 
verklaringen met behulp van bewegende materiedeeltjes, is essentieel voor 
het natuurwetenschappelijk systeem van Descartes. 

De tweede hoofdfiguur in het verhaal, Newton, publiceert in 1687, bijna 40 
jaar na de dood van Descartes, een klassiek geworden werk waarin hij de 
werveltheorie van de planetenbeweging aanvalt. In zijn Philosophiae natura-
lis principia mathematica laat Newton zien dat de werveltheorie in strijd is 
met de waargenomen feiten. Hij blijft evenwel niet stilstaan bij deze kritiek: 

3. Zie E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam, 1950, 
1975̂ ), i.h.b. p. 456. 

4. R. Descartes, Principia philosophiae: Oeuvres. Ch. Adam & P. Tannery eds., deel 
VIII2 (Parijs, 1973 )̂, p. 283-310. 

5. Descartes, Principia, deel 3. 
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hij geeft ook een eigen en geheel andere theorie. Daarmee verklaart hij niet 
alleen de planetenbewegingen maar bijvoorbeeld ook het vallen van appels 
uit bomen en de eb- en vloedbeweging op aarde. Dit is de beroemde 
algemene gravitatietheorie. Het begrip kracht, en in het bijzonder gravita-
tiekracht, staat in Newtons theorie centraal*. 
Een reactie uit het cartesiaanse kamp laat niet lang op zich wachten. 
Immers, de gravitatiekracht valt voor een aanhanger van het mechanicisme 
van Descartes in dezelfde categoric als de ziel van een magneet en de 
magnetische krachten van Kepler, namelijk de klasse der occulte oorzaken. 
Christiaan Huygens bijvoorbeeld wijst de gravitatiekracht af, omdat deze 
volgens hem niet verklaarbaar is met de principes van de mechanica; hij 
vindt het idee van een universele aantrekkende kracht absurd'. De kritische 
geluiden beperken zich niet tot Huygens alleen en Newton ziet zich 
genoodzaakt in de tweede druk van de Principia (1713) te reageren. Hij stelt 
daar dat het bestaan van de gravitatiekracht een uit de waarnemingen 
afgeleid en dus zeker gegeven is. De oorzaak van die kracht heeft hij echter 
niet langs de weg van de ervaring kunnen achterhalen. Daarom wil hij over 
die oorzaak geen enkele, immers ongefundeerde en speculatieve bewering 
doen. De befaamde woorden "ik verzin geen hypothesen" heeft hij in dit 
verband uitgesproken*. 
De achtergrond van Newtons verdediging is een geheel ander standpunt 
over aard en reikwijdte van de natuurwetenschappelijke methode. Newton 
wil uitsluitend waarnemingen en experimenten doen, om daaruit vervolgens 
betrouwbare uitspraken over wetten en eigenschappen van de materie af te 
leiden. In zijn 'experimentele filosofie' horen beschouwingen over de 
achterliggende oorzaken van die wetten en eigenschappen niet thuis: het is 
voor Newton voldoende de zekerheid te hebben dat de gravitatiekracht 
inderdaad bestaat. Voor een aanhanger van de mechanistische beginselen, 
zoals Huygens, staat daarentegen reeds van te voren vast dat het wezen der 
verschijnselen bestaat uit materie in beweging. Als Newton een niet-
mechanistisch begrip als kracht gebruikt, gaat hij daarmee in tegen de regels 
van de 'ware filosofie' — dat is het mechanicisme — of is hij, op zijn best, 
onvolledig, omdat hij een deugdelijke — dat is: mechanistische — verklaring 
achterwege laat. 
De discussie over de wervels van Descartes en Newtons gravitatiekracht 
berust dus in laatste instantie op een meningsverschil over de methode en 

6. I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica (Londen, 1687, 1713 )̂. Het 
tweede boek van de Principia is speciaal bedoeld om Descartes' werveltheorie te 
weerleggen. Het derde boek bevat het principe van universele gravitatie. 

7. C. Huygens, Discours de la cause de la pesanteur (Leiden, 1690), p. 159; Oeuvres 
completes, deel XXI (Den Haag, 1944), p. 471. C. Huygens aan G.W. Leibniz, 18 nov. 
1690, Oeuvres completes, deel IX (Den Haag, 1901), p. 538. 

8. Newton, Principia, boek III, Scholium Generate. 
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opbouw van de natuurwetenschap. Het is een zo fundamenteel verschil dat 
de oudere wetenschapshistorische literatuur, die sterk de nadruk legt op de 
ontwikkeling van mechanica en methode, de verschillende verschijnings-
vormen van de gravitatiediscussie en de achterliggende kwesties diepgaand 
heeft bestudeerd. Zo beschrijft Pierre Brunet, in zijn nog steeds gebruikte 
standaardwerk over de introductie van Newtons theorieen in Frankrijk, in 
detail het langzame verdringen van de cartesiaanse werveltheorie en de 
triomfantelijke overwinning van de newtonianen. Zijn voorbeeld en dat van 
anderen hebben ertoe geleid dat wetenschapshistorici in het algemeen 
cartesianen en newtonianen scherp tegenover elkaar stellen'. Het lijkt erop 
dat zij daarbij herhaaldelijk in de verraderlijke valkuilen belanden die het 
hanteren van elke scherpe indeling met zich meebrengt. Een van die 
valkuilen is het toegeven aan de neiging iedereen in de periode 1700-1750 of 
een cartesiaan of een newtoniaan te noemen, met het voorbijgaan aan 
andere mogelijkheden. Ook wordt er vaak stilzwijgend van uitgegaan dat 
cartesianen en newtonianen altijd, overal en op alle punten elkaars tegen-
polen zijn. Daarbij zien deze 'in de kuil gevallen' wetenschapshistorici de 
cartesianen als degenen die zich niets van experimenten aantrekken en aan 
de lopende band ongefundeerde hypothesen verzinnen; de newtonianen 
daarentegen zouden door zorgvuldig experimenteren en induceren — 
daarbij zich verre houdend van elke hypothese — de natuur onderzoeken op 
de wijze waarop het een goede beoefenaar van de wetenschap betaamt'". 

Kleuren en krachten 

Christian Wolff was niet in de eerste plaats een actief natuuronderzoeker". 
Hoewel hij ook enkele experimentele en theoretische bijdragen heeft gele-

9. P. Brunei, L'introduction des theories de Newton en France au XVIIIe siicle. Avant 
1738 (Paris, 1931). A. Koyre, Newtonian studies (Chicago, 1968), i.h.b. p. 53-65. Voor 
recente kritiek op Brunets visie, A.R. Hall, "Newton in France: a new view", History of 
science 13(1975), p. 233-250, en H. Guerlac, "Some areas for further Newtonian studies", 
History of science 17(1979), p. 75-101. 

10. Vgl. het motto boven hoofdstuk 3 van De Pater, Petrus van Musschenbroek: "De 
Newtonianen vergaderen waarnemingen, en doen proeven, welke zy met elkander 
vergelyken, en 'er gevolgen uittrekken, die zy wederom met proeven bevestigen, dus 
redeneerende uit zaaken, en zoekende hier uit de oorzaaken te ontdekken van de 
verschynselen: doch de meeste Navolgers van Descartes onderstellen eerst de oorzaaken, 
welke hun in de gedachten schieten, en gaan maar uit de onderstelling redeneeren". (P. 
van Musschenbroek, Beginsels der Natuurkunde, Leiden, 1739, p. 105). De extrapolatie 
van de tegenstelling cartesianisme/newtonianisme naar de onderwerpen elektriciteit en 
magnetisme wordt bestreden door Heilbron, Electricity, p. 1-2, resp. R.W. Home, 
" 'Newtonianism' and the theory of the magnet". History of science 15(1977), p. 252-266, 
i.h.b. p. 263. 

11. Er bestaat geen uitgebreide studie over Wolffs natuurwetenschappelijk oeuvre. 
Relevante algemene literatuur: F. Copleston, A history of philosophy, vol. 6. Modern 
philosophy, part I. The Erench Enlightenment to Kant (New York, 1960), hoofdstuk 5; L. W. 
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verd'\ liggen zijn werkzaamheid en invloed voomamelijk op het gebied van 
de overdracht van kennis, het onderwijs. Gedurende zijn verblijf als 
hoogleraar te Halle (1706-1723, 1740-1754) en Marburg (1723-1740) schiep 
hij een omvangrijk oeuvre aan leerboeken. Zowel in het Duits als in het 
Latijn uitgegeven, omvatte het de gehele filosofie, fysica en mathematica. 
Zijn boeken werden door heel Duitsland gebruikt. Wolffs algemeen-
filosofische werk wordt gezien als een systematisering van de wijsgerige 
denkbeelden van Gottfried Wilhelm Leibniz". Wat betreft zijn activiteiten 
op natuurwetenschappelijk gebied is van belang dat Wolff tijdens zijn studie 
in Jena via Georg Albrecht Hamberger in aanraking kwam met de werken 
van Johann Christoph Sturm. Sturm hechtte grote waarde aan het experi
ment; reeds in 1672 gaf hij in Altdorf colleges experimentele fysica'*. 
Hamberger gaf zijn lessen naar Sturms boeken en deed ook zelf demonstra-
tie-experimenten. We zullen zien dat zijn leerling Wolff, in zijn colleges en 
boeken maar ook metterdaad, grote aandacht besteedt aan de experimentele 
zijde van het natuuronderzoek. Naast zijn werkzaamheden als docent 
schreef Wolff vanaf 1705 regelmatig recensies voor de in Leipzig uitgegeven 
Acta eruditorum^^. Mede daardoor was hij zeer goed op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in de verschillende wetenschappen. Dit gaf hem de 
mogelijkheid in zijn leerboeken, soms ook in zijn boekbesprekingen, partij 
te kiezen in actuele natuurwetenschappelijke discussies. 
In 1672 geeft Newton in een artikel in de Philosophical transactions een 
geheel nieuwe kleurenleer". De oude theorie die vanaf Aristoteles had 

Beck, Early German philosophy. Kant and his predecessors (Cambridge Mass., 1969), p. 
256-275; M. Wundt, Die deutsche Schulphilosophie im Zeitalter der Aufkldrung (Tubingen, 
1945; reprint: Hildesheim, 1964). hoofdstuk 2; M. Campo, Christiano Wolff e il 
razionalismo precritico (2 din., Milaan. 1939; reprint: C. Wolff, Gesammelte Werke. HI. 
Abteilung. Materialien und Dokumente. deel IX, Hildesheim enz., 1980). 

12. Bijv. C. Wolff, "Einige Versuche, Farben durch Vermischung verschiedener 
fliissigen K6rper hervorzubringen", Gesammelte kleine philosophische Schriften [deel I] 
welche besonders zu der Natur-Lehre und den damit verwandten Wissenschaften nehmlich 
der Mess- und Arzney-Kunst gehoren,... (Halle, 1736), p. 5-10. 

13. Bijv. Copleston, The French Enlightenment to Kant, hoofdstuk 5, § 2. Beck, German 
philosophy, p. 257 neemt, in de voetsporen van Wolff zelf, afstand van deze kwalificatie. 

14. H. Schimank, "Zur Geschichte der Physik an der Universitat Gottingen vor 
Wilhelm Weber (1734-1830)", Rete 2(1973), p. 207-252, i.h.b. p. 208-209. F. Krafft, "Der 
Weg von den Physiken zur Physik an den deutschen Universitaten". Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte 1(1978), p. 123-162, i.h.b. p. 136-138. 

15. G.C. Ludovici, Ausfiihrlicher Enlwurf einer voilstdndigen Historic der Wolffischen 
Philosophie (3 din., Leipzig, 1738=. 1737, 1738; reprint: Wolff, Gesammelte Werke, HI. 
Abteilung. Materialien und Dokumente, deel 1.1-1.3, Hildesheim enz., 1977). In deel 2 
(reprint: 1.2), p. 184-226, geeft Ludovici een lijst van 284 recensies, verschenen in de 
periode 1705-1717. 

16. I. Newton, "New theory about light and colors", Philosophical transactions no. 80, 
1672, p. 3075-3087; fotografische herdruk in LB. Cohen ed., Isaac Newton's papers and 
letters on natural philosophy and related documents (Cambridge, 1958), p. 47-60. 
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gegolden, stelde dat wit licht zuiver en onvermengd licht was en dat kleuren 
ontstonden door vermenging van het witte licht met de duistemis. Kleur 
werd opgevat als een modificatie of verandering van het witte licht. Deze 
modificatieleer der kleuren wist zich in de 17e eeuw te handhaven, al werd ze 
in een nieuw mechanistisch kader opgenomen. Ook in Descartes' mechanis
tische model is de oude leer van Aristoteles terug te vinden. De relatief 
onbekende Newton rebelleert tegen deze door autoriteiten als Aristoteles en 
Descartes gesanctioneerde theorie. Hij beweert dat wit licht niet zuiver en 
onvermengd is maar bestaat uit een inhomogeen mengsel van alle regen-
boogkleuren te zamen. Voor Newton zijn juist de kleuren primair, zuiver en 
onvermengd. Ter ondersteuning van zijn nieuwe kleurenleer beroept hij zich 
uitsluitend op zijn experimenten, hij weigert te speculeren over de natuur 
van het licht en de kleuren. 

Newtons nieuwe theorie wordt verwoed bestreden door geleerden als 
Hooke, Pardies en Huygens, die alien in meer of mindere mate hun 
inspiratie ontlenen aan Descartes. Huygens bijvoorbeeld meent dat Newton 
niet heeft laten zien waaruit het uiteindelijke verschil der kleuren bestaat. 
Met andere woorden, hij mist een mechanistisch model voor de kleuren, 
lets dat Newton inderdaad weigert te geven.'' 
Christian Wolff is een van de eersten buiten Europa die voor Newtons 
kleurenleer kiest." Hij is overtuigd van de juistheid van Newtons theorie om 
experimentele redenen. Hij heeft groot ontzag voor de experimentele 
ondersteuning van de theorie zoals in de Opticks van 1704 uitvoerig 
behandeld door Newton." Kennelijk laat het Wolff, anders dan voor hem 
Huygens, onverschillig dat Newton geen mechanistische verklaring biedt 
voor wat kleuren nu eigenlijk zijn. Sterker, als Wolff in 1715 in een leerboek 
van zijn hand de kleurenleer behandelt volgens Newton, dan geeft ook 
hijzelf geen mechanistisch model.^° Enige tijd later geeft Wolff overigens wel 
mechanistische ideeen over de natuur van het licht en de kleuren, gebaseerd 

17. Cohen ed., Newton's papers, p. 118-119. A.I. Sabra, Theories of light from Descartes 
to Newton (London, 1967), p. 271, 287. 

18. [C. Wolff,] Bespreking van: J. Rohault,/'Ay.sica, ed. S, Clarke (London, 1710'), ^c-
ta eruditorum 1713, p. 444-448, i.h.b. 447-448. De toeschrijving van deze en andere 
recensies aan Wolff geschiedt op gezag van Ludovici, zie noot 15. Eerder had Wolff 
Descartes' kleurenleer gedoceerd, namelijk uit Sturms boeken, H. Wuttke ed., Christian 
Wolffs eigene Lebensbeschreibung (Leipzig, 1841; reprint: Wolff, Gesammelte Werke, I 
Abteilung. Deutsche Schriften, deel X, Hildesheim enz., 1980), p. 140. 

19. Vergelijk de aan Wolff toegeschreven bespreking van de Opticks (1704) in de Acta 
eruditorum, 1706, p. 59-64. De recensie vat het boek van Newton zonder veel commentaar 
samen, maar legt grote nadruk op het nieuwe karakter van Newtons leer van het licht en 
de kleuren. 

20. C. Wolff, Elementa matheseos universae, deel II: Optica, perspectiva, catoptrica, 
dioptrica... (Halle, 1715), Elementa opticae, hoofdstuk 4: De coloribus. 
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op de ethertheorie van Huygens.-^' Daarmee weigert Wolff vele newtonianen 
te volgen. Deze verdedigen inmiddels, op hun beurt enkele ideeen van 
Newton opvattend, een deeltjes- of emissietheorie van het licht. Daarin 
komen voor mechanicisten onaanvaardbare begrippen als aantrekkende en 
afstotende krachten voor.^^ 
Ook in de discussie over Newtons gravitatietheorie, ons tweede voorbeeld, 
neemt Wolff een genuanceerd standpunt in. Hij is bereid de gravitatiewet — 
de omgekeerde evenredigheid van de kracht met het kwadraat van de 
afstand — te accepteren. Hij ziet Newtons Principia zelfs als een goed 
voorbeeld van wat er met een juist gebruik van de wiskunde in de 
natuurwetenschap kan worden bereikt. Tegelijkertijd echter ervaart hij het 
blijven zoeken naar een mechanistisch model ter uiteindelijke verklaring van 
de gravitatie als zinvol.- '̂ Newton zelf laat zich op dit punt nog voorzichtiger 
uit. De schrijver van de Principia verwerpt het voorbarig formuleren van 
mechanistische modellen a la Descartes. Maar hij wijst ook het verzinnen 
van metafysische hypothesen af, bijvoorbeeld dat God de materie geschapen 
zou hebben met de gravitatiekracht als inherente eigenschap van die 
materie.^^ Vele newtonianen, wel te onderscheiden van Newton zelf, zoals 
ook bij het voorbeeld van de lichttheorie van belang was, kiezen voor de 
laatste soort hypothesen. Voor hen is werking op afstand van een aan de 
materie inherente kracht een werkelijk bestaande zaak. Bovendien stoppen 
zij niet bij de gravitatiekracht, ze nemen voor uiteenlopende verschijnselen 
allerlei soorten krachten aan. Tegen deze laatste, extreme variant van de 
newtoniaanse opvattingen neemt Wolff duidelijk stelling. In een polemiek 
met de Engelsman John Freind valt hij deze aan op het gedachtenloze en 
universele gebruik van diverse aantrekkende krachten in de chemie. Volgens 
Freind is de materie niet alleen behept met de gravitatiekracht, maar ook 
met andere soorten aantrekkende krachten, in hun aard en grootte afhanke-
lijk van de verschillende vormen en dichtheden der deeltjes. Wolff be-
schouwt Freinds gebruik van aantrekkende krachten als een terugkeer naar 
de oude chaos van occulte oorzaken.^' 

21. C. Wolff. Verniinfftige Gedancken von den Wurckungen der Natur (Halle, 1723, 
1725=), p. 182vlg. 

22. Een overzicht van de situatie in Engeland geeft H.J. Steffens, The development of 
Newtonian optics in England (New York, 1977). 

23. C. Wolff. Praefatio bij J.C. Sturm, Physica electiva sive hypothetica. deel II 
(Neurenberg. 1722). zonder paginering. Duitse vertaling: C. Wolff, Gesammelte kleine 
philosophische Schriften, deel III (Halle, 1737), p. 297-316, i.h.b. p. 307. Wolff, Verniinffti
ge Gedancken, p. 117-150, geeft een uitgewerkt model voorde zwaarte (lokale gravitatie). 

24. Newton, Principia (1713=), boek III, Scholium Generate. 
25. [C. Wolff,] Bespreking van: John Freind, Praelectiones chymicae (Amsterdam, 

1710), Acta eruditorum, 1710, p. 412-416. Zie S.J.S. Dundon, Philosophical resistance to 
Newtonianism on the Continent. 1700-1760(Ph.D. St. John's University, 1972; Ann Arbor: 
University Microfilms 72-21719), hoofdstuk 2. 
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Wolffs opstelling ten aanzien van de gravitatietheorie vertoont grote 
overeenkomsten met zijn houding tegenover Newtons kleurenleer en de 
newtoniaanse lichttheorie. We kunnen deze kort karakteriseren als 'niet anti-
Newton maar wel anti-newtoniaans'. Zoals we eerder zagen, is Wolff lovend 
over Newtons Principia, maar acht hij het verder zoeken naar een mecha
nistisch model zinvol. Daarentegen verzet hij zich tegen een al te vrijpostig 
gebruik van aan de materie inherente krachten zoals extreme newtonianen 
dat doen. In het geval van de kleurenleer neemt hij de uitsluitend experimen
ted onderbouwde en van elk mechanistisch model gespeende conclusies van 
Newton over. Hij verschilt echter weer van mening met de newtonianen ten 
aanzien van de uiteindelijke natuur van het licht en de kleuren. 

De opbouw der natuurwetenschap 

Op diverse plaatsen in zijn werk spreekt Wolff in het algemeen overde juiste 
wijze om filosofie en wetenschap te beoefenen. Hij heeft zich daarnaast ook 
uitgelaten over de specifieke eisen die aan deugdelijke kennis en kennisver-
werving in de natuurwetenschap gesteld dienen te worden.^* 
Hij onderscheidt daartoe drie soorten kennis, die op elkaar volgen en elkaar 
aanvullen. De beoefenaar van de natuurwetenschap dient volgens Wolff 
allereerst waarnemingen en experimenten te doen. Dit levert hem historische 
(wij zouden zeggen: empirische) kennis op. In dit verband vallen de namen 
van onder anderen Bacon, Galilei', Pascal en Boyle. Vervolgens dienen de 
waamemingsfeiten en experimentele resultaten logisch met elkaar in ver
band te worden gebracht om zo te komen tot het formuleren van natuur-
wetten. Deze tweede soort kennis noemt Wolff wetenschappelijk, of ook wel 
filosofisch. De derde en laatste soort kennis behelst de bepaling van de 
getalwaarden van de geconstateerde krachten en werkingen in de natuur. 
Deze heet mathematische kennis. Als voorbeelden vermeldt Wolff niet 
alleen de reeds in de oudheid tot ontwikkeling gekomen vakken als 
astronomic, optica en muziekleer, maar ook de mechanica van Galilei, 
Huygens en Newton. Op deze plaats bevinden zich de eerder gememoreerde 
lovende woorden over Newtons Principia.^^ 
In zijn toelichting op de drie soorten kennis maakt Wolff enkele 
opvallende opmerkingen. Zo staat voor hem het doen van waarnemingen en 
experimenten niet alleen in de tijd gezien maar ook vanuit logisch gezichts-
punt voorop. Hij wil uitdrukkelijk geen andere verklaringen toelaten dan die 
uit observaties en proeven zijn afgeleid. In dit verband kapittelt hij diegenen 
die naar het voorbeeld van Descartes naar eigen willekeur hypothesen 
verzinnen.^' 

26. Wolff. Praefatio bij Sturm, Physica electiva, deel II. 
27. Ibidem. Duitse vertaling: Wolff. Kleine Schriften, deel III, p. 297-308. 
28. Ibidem. Duitse vertaling: Wolff, Kleine Schriften. deel III. p. 305. 
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Het voorgaande betekent geenszins dat Wolff in zijn ideeen over de opbouw 
der natuurwetenschap Newton of de newtonianen voor het voile pond zou 
volgen. Met name op de tweede trap, die van de wetenschappelijke of 
filosofische kennis, is er een fundamenteel verschil van mening. Naar hij zeif 
zegt in navolging van Descartes en Leibniz, maakt Wolff daar een onder-
scheid tussen duidelijke en onduidelijke begrippen. Dit komt in het alge
meen neer op de gebruikelijke mechanistische eisen aan begrips- en theorie-
vorming.^' Een begrip als aantrekkende kracht kan weliswaar op het niveau 
van de mathematische kennis worden gebruikt, namelijk als nader te 
verklaren begrip, maar op het terrein van de wetenschappelijke kennis is het 
onaanvaardbaar: daar mogen uitsluitend mechanistische begrippen als 
vorm, grootte en beweging worden gehanteerd. Ondanks deze mechanisti
sche karaktertrek komen Wolffs opvattingen over de natuurwetenschap 
zeker niet overeen met het beeld dat doorgaans wordt gegeven van de 
cartesiaanse visie op wetenschap. 
Wolff heeft binnen de hem gegeven, grotendeels door zijn onderwijstaak 
bepaalde mogelijkheden, de daad bij het woord gevoegd. Al vroeg in zijn 
loopbaan geeft hij als voorbeeld van wat de wiskunde op het gebied van de 
natuurwetenschap vermag de Aerometria (letterlijk: Luchtmeetkunde) uit.'" 
Het boek behandelt de luchtdrukverschijnselen op mathematische wijze 
zonder op de uiteindelijke oorzaken van bijvoorbeeld de zwaarte in te gaan. 
Hij kiest juist de luchtdrukverschijnselen voor een wiskundige behandeling 
op grond van didactische overwegingen. Het onderwerp vereist namelijk 
weinig mathematische voorkennis, zodat het geschikt is voor zijn op dat 
gebied matig onderlegde toehoorders." In Duitsland plaatst men Wolffs 
Aerometria qua methode op een lijn met de Principia van Newton. De 
Engelse Royal Society neemt Wolff mede op grond van dit werk op in haar 
ledenkring." 
Daarnaast geeft Wolff colleges experimentele fysica met behulp van een zelf 
aangeschafte verzameling instrumenten." Daarmee zet hij de traditie van 
Sturm en Hamberger voort. Bovendien geeft hij zijn in aparte banden 
verschijnende boeken over de fysica bewust in een bepaalde volgorde uit: 

29. Zie ook Wolff, Verniinfftige Gedancken, deel I, hoofdstuk 1. 
30. C. Wolff, Elementa aerometriae. in quibus aliquot aeris vires ac proprietates juxta 

methodum geometrarum demonstrantur (Leipzig, 1710), aldus Ludovici, Aufiihrlicher 
Entwurf, deel I, p. 17. 

31. Wolff,/Vae/a//o bij ^Aurm. Physica electiva. Aii\ II. Duitse vertaling: Wolff, A/eme 
Schriften. deel III, p. 308-309. 

32. "Responsio ad imputationes Johannis VrtmAn", Acta eruditorum, 1713, p. 307-314, 
i.h.b. p. 308. Over het opnemen in de Royal Society, Wuttke ed., Lebensbeschreibung, p. 
148. J.C. Gottsched, Historische Lobschriffi des weiland hoch- und wohlgcbohrnen Herrn 
Christians, des H.R.R. Freyherrn von Wolff (Halle, 1755; reprint: Wolff, Gesammelte 
Werke. I. Abteilung. deel X), p. 33-34. 

33. Wuttke ed,, Lebensbeschreibung, p. 146. 
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eerst de waarnemingen en experimenten, daarna pas de theorie." Ook in zijn 
daden is Wolff dus allerminst een verstokte cartesiaan die vanuit de 
leunstoel de wereld wil verklaren. 

Discussie 

Als we uitgaan van het traditionele, strikt polaire schema van newtonianen 
versus cartesianen zoals in de inleiding geschetst, dan is Christian Wolff 
moeilijk te plaatsen. Om te beginnen moeten we de opvatting dat zijn fysica 
cartesiaans zou zijn beslist van de hand wijzen. Teveel feiten pleiten tegen 
zo'n karakterisering. Immers, als een van de eersten op het continent 
aanvaardt hij de kleurenleer van Newton, daarbij die van Descartes 
verlatend. Hij doet dat op grond van de voor hem overtuigende experimen
ten in Newtons Opticks en neemt (aanvankelijk) genoegen met een theorie 
zonder mechanistische verklaring. In de gravitatiediscussie aanvaardt hij 
Newtons kwadratenwet als mathematische beschrijving van de wereld. In 
zijn ideeen over de opbouw der natuurwetenschap stelt hij expliciet waar
nemingen en experimenten voorop en wijst hij de voorbarige en willekeurige 
hypothesen van Descartes en diens volgelingen van de hand. 
Op grond van deze gegevens zou iemand eerder geneigd zijn Wolff een 
newtoniaan te noemen. Daarmee zou deze persoon evenwel bedrogen 
worden door de bijna onontkoombare, maar niettemin valse suggestie die 
uitgaat van een strikte tweedeling. Is Wolff geen cartesiaan? O, nou, dan is 
hij dus een newtoniaan. Dat is een van de verraderlijke reflexen die een 
polaire analyse met zich meebrengt. 
Is het misschien toch juist — even afgezien van de niet correcte oorsprong 
van deze gedachte — Wolff te bestempelen als een newtoniaan? Ook 
hiertegen verzetten zich de feiten. Op het gebied van de optica wijst Wolff de 
emissietheorie der newtonianen af en maakt hij gebruik van de mechanisti
sche ethertheorie van Huygens. In het gravitatiedebat stelt Wolff zich fel 
anti-newtoniaans op. In zijn opvattingen over wat deugdelijke natuurweten
schap is onderwerpt hij begrips- en theorievorming aan strenge mechanisti
sche criteria; als gevolg hiervan keurt hij een al te vrijmoedig gebruik van 
newtoniaanse krachten beslist af Een uiteindelijke volledige verklaring der 
verschijnselen dient volgens hem ook een mechanistisch model te omvatten. 
Als Wolff noch een cartesiaan, noch een newtoniaan is, wat is hij dan wel? 
Het is duidelijk dat een strikte indeling in twee vijandige kampen in het geval 
van Wolff niet voldoet. Maar wat is het alternatief? Hoe moeten we zijn 
natuurwetenschappelijke positie dan aanduiden? Deze vragen suggereren 
opnieuw te veel. Eerst dient een andere kwestie opgehelderd te worden. 

34. C. Wolff, AUerhand niiizliche Versuche, dadurch zu genauer Erkdninis der Natur und 
Kunst der Weggebdhnel wird(i din., Halle, 1721-1723). Zie "Vorrede" bij deel I, p. [l]-{4]. 
Wolff, Verniinfftige Gedancken. 
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Namelijk: is Wolff een eenling? Immers als de Duitse geleerde inderdaad 
een geisoleerde figuur is, dan zouden we hem kunnen beschouwen als de 
uitzondering die de regel bevestigt. Er zijn echter meer geleerden die een 
vergelijkbare tussenpositie temidden van cartesianen en newtonianen in-
nemen. De Fransman Nicolas Malebranche bijvoorbeeld neemt wat betreft 
de ontvangst van Newtons- kleurenleer en de waardering voor de Principia 
een op dat van Wolff gelijkend standpunt in.'' Recent nog is er tussen 
Malebranche en Christiaan Huygens een verband gelegd." Inderdaad wordt 
Huygens vaak geplaatst tussen Descartes en Newton," wat overigens 
nog iets anders is dan tussen cartesianen en newtonianen. Dat wil niet 
zeggen dat Wolff, Malebranche en Huygens zoveel gemeen heben dat we ze 
zonder meer onder een noemer kunnen plaatsen. Toch is dat inmiddels al 
door sommige wetenschapshistorici gedaan. A. Rupert Hall heeft geopperd 
Huygens en Malebranche te zien als vertegenwoordigers van een ontwikke
ling binnen het cartesianisme. Hij plakt daarop het etiket neo-cartesianisme 
en plaatst deze stroming in het tijdvak 1680-1720." Onder meer omdat hij 
niet duidelijk maakt wat hij onder neo-cartesianen verstaat, kan zijn 
opmerking slechts als een eerste aanzet tot nadere studie worden gezien, wat 
overigens ook de mening van Hall zelf is. 
Een andere richting waarin de oplossing gezocht kan worden is meer op 
de speciale omstandigheden in Duitsland gericht. Voor Wolff alleen, en 
nu niet voor Huygens en Malebranche, kunnen we namelijk proberen 
aansluiting te zoeken bij de gebruikelijke opvatting van Wolffs algemeen-
filosofische werk dat, zoals eerder vermeld, wordt gezien als een verwer-
king en systematisering van de ideeen van Leibniz. Daar Leibniz ook op 
het gebied van de natuurwetenschap originele en invloedrijke ideeen heeft 
geformuleerd, is het zinvol de vraag te stellen in hoeverre we Wolffs 
natuurwetenschappelijke positie zouden kunnen omschrijven als leibni-
ziaans. Helaas ontbreekt ook op dit punt de noodzakelijke precisering 
van het begrip leibnizianisme — let wel: ik bedoel hier leibnizianisme in 
de natuurwetenschap. Om deze reden kunnen we geen heldere en 
daardoor zinvolle conclusies trekken". Niettemin heeft Yehuda Elkana 

35. Guerlac, "Some areas", p. 87. A. Robinet, Malebranche de I'Acad^mie des Sciences: 
I'oeuvre scientifique, 1674-1715 (Paris, 1970), p. 299-323. 

36. A.R. Hall, "Summary of the Symposium", in: H.J.M. Bos et al. eds.. Studies on 
Christiaan Huygens (Lisse, 1980), p. 302-313, i.h.b. p. 309-310. Vgl. de lovende woorden 
van Wolff aan het adres van Huygens in Wolff, Praefatio bij Sturm, Physica electiva, deel 
II. 

37. R. Hooykaas, Experientia ac Ratione: Huygens tussen Descartes en Newton, 
Mededeling nr. 201 uit het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurweten-
schappen en van de Geneeskunde "Museum Boerhaave" (Leiden, 1979). 

38. Hall, "Newton in France", p. 242. Hall, "Summary", p. 309-310. 
39. Om analoge redenen vallen de termen 'leibnizo-wolffianisme' en 'wolffianisme' af. 

Beide worden in een algemeen-filosofische context gebruikt om Wolff en zijn school aan 
te duiden. 



38 

reeds het leibnizianisme als derde grote stroming in de 18e-eeuwse 
natuurwetenschap, naast cartesianisme en newtonianisme, geintrodu-
ceerd^o. 
Het neo-cartesianisme van Hall en het leibnizianisme van Elkana dienen 
beide opgevat te worden als suggesties die nadere verheldering en verder 
onderzoek behoeven. Het zou getuigen van een voorbarige hokjesgeest 
als ik op grond van de beschikbare gegevens zou concluderen dat Wolff 
een neo-cartesiaan dan wel een leibniziaan is. Deze weigering om toe te 
geven aan de verlokkingen van een eenvoudige driedeling, zoals ik eerder 
de tweedeling newtonianisme/cartesianisme afwees, komt me echter duur 
te staan. Het staat immers zo teleurstellend om een simpele vraag naar de 
positie van een geleerde in het globale beeld van zijn tijd te moeten 
beantwoorden met een schijnbaar krachteloos 'ik weet het niet"". Toch is 
de slotconclusie aldus. In wat ambtelijker en daarom misschien eerder te 
accepteren taal: op dit moment is een gefundeerd oordeel over Wolffs 
natuurwetenschappelijke positie in termen van vertrouwde of recent 
voorgestelde 'ismen' niet mogelijk. 

SUMMARY 

Christian Wolff between Cartesians and Newtonians 

In the traditional view on the period 1700-1750 a sharp distinction is drawn between two 
antagonistic scientific schools, Cartesianism and Newtonianism. The scientific work of 
Christian Wolff (1679-1754), which was recently called Cartesian, serves as an example to 
show the limitations and false suggestions of such a polar view. Wolffs attitude in the 
discussions on Descartes' vortices and Newton's gravitation, as well as on Newton's new 
theory of light and colours, is analysed. In addition, his ideas on the method and structure 
of science are discussed. Wolffs scientific position turns out to be neither Cartesian, nor 
Newtonian. The introduction of an additional 'ism' (neo-Cartesianism or Leibnizianism) 
is found to be premature. 

40. Y. Elkana, "Newtonianism in the eighteenth century", British journal for the 
philosophy of science 22(1971), p. 297-306; vrijwel ongewijzigd overgenomen in Elkana, 
The discovery of the conservation of energy (London enz., 1974), p. 3-6. Met een weinig 
overtuigende slag om de arm volgt hem. K. van Berkel, "Universiteit en natuurweten
schap in de 17e eeuw, in het bijzonder in de Republiek", in: H.A.M. Snelders en K. van 
Berkel eds., Natuurwetenschappen van Renaissance lot Darwin (Den Haag, 1981), p. 107-
130, i.h.b. p. 109. 

41. Ligt hier de reden dat sommige wetenschapshistorici in vergelijkbare situaties wel 
toegeven aan de verleiding van scherpe indelingen? 


