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Themanummer 

G. Vanpaemel 

CARTESIAANSE EN NEWTONIAANSE NA TUURWETENSCHAP AANDE 
LEUVENSE ARTESEAKULTEIT 

Wat is de bedoeling van een wetenschapshistoricus als hij zoiets als het 
newtonianisme wil definieren? Zeer zeker wil hij daarmee meer aanduiden 
dan de leer van Newton alleen. Het heeft immers geen zin Newton een 
newtoniaan te noemen, als met dat woord niet meer wordt bedoeld dan daf 
Newton precies schreef en dacht wat Newton inderdaad schreef en dacht. De 
wetenschapshistoricus gebruikt integendeel de term 'newtonianisme' om een 
veel breder historisch verschijnsel te omschrijven, nl. de verspreiding van 
Newtons ideeen en standpunten in een min of meer ongewijzigde vorm. Dit 
betekent dat een betrouwbare defmitie van het 'newtonianisme' zich in 
belangrijke mate zal moeten baseren op het konkrete diffusieproces waar-
door deze verspreiding tot stand kwam. 
De meest voor de hand liggende situatie waarin we een duidelijk diffusieproces 
kunnen bestuderen, doet zich voor wanneer de doorstroming van ideeen 
gebeurt tussen wetenschappers of groepen van wetenschappers met onder-
Hng dezelfde of vergelijkbare interesses. Deze diffusie kan geschieden langs 
persoonlijke kontakten of meer formele mededelingen, waarbij echter de 
verspreiding van resultaten en ideeen steeds nauw bJijft verbonden met de 
eigenlijke wetenschappelijke kontekst'. Bijvoorbeeld de ontvangst van de 
newtonse natuurwetenschap door de Franse natuurkundigen in het begin 
van de achttiende eeuw kan worden beschreven binnen de grenzen van strikt 
wetenschappelijke controverses. Wat we dan zullen verstaan onder 'newto
nianisme' kunnen we voldoende omschrijven op grond van wetenschappe
lijke resultaten, methodologische en eventueel metafysische stellingnamen 
met betrekking tot de natuurwetenschap. We zouden hier kunnen spreken 
van een horizontale diffusie. 
In dit artikel wil ik nu de verspreiding van de cartesiaanse en newtoniaanse 
natuurwetenschap in het fiiosofisch onderwijs te Leuven van naderbij 
bekijken. Niemand van de Leuvense filosofieprofessoren deed aan enig 
natuurwetenschappelijk onderzoek, en alleszins de grote meerderheid onder 
hen bezat niet de nodige natuurwetenschappelijke of wiskundige bagageom 
de wetenschappelijke consequenties van cartesianisme of newtonianisme te 
doorgronden. Het diffusieproces verloopt hier dan ook niet horizontaal, 
maar veeleer vertikaal van de onderzoeker, we zouden kunnen zeggen de 

1. R.G.A. Dolby, "The transmission of science". History of Science 15 (1977), p. 1-43. 
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'producent', naar de onderwijzende professoren. de 'verbruikers'. 
Om de verspreiding van de cartesiaanse en newtoniaanse natuurwetenschap 
in zo'n vertikaal diffusieproces te bestuderen, is de traditionele omschrijving 
van cartesianisme en newtonianisme vaak niet langer voldoende. Zo is het 
te verwachten dat bijvoorbeeld de nadruk op de empirische onderzoeksme-
thode, die we steeds met klem terugvinden bij de newtoniaanse onderzoe-
kers, in het onderwijs heel wat minder aan bod zal komen. Een eerste stap 
om de betekenis en invloed van het cartesiaanse en newtoniaanse gedach-
tengoed in het onderwijs te bepalen. zal zijn om het diffusieproces zelf te 
reconstrueren, en hierin met name de rol die de respektievelijke leerboeken 
hebben gespeeld, van naderbij te onderzoeken^. 

De cartesiaanse traditie 

Het sukses van het cartesianisme te Leuven was van bij het begin bijzonder 
groot'. Reeds in 1648, slechts vier jaar na het verschijnen van de Principia 
Philosophiae* van Rene Descartes (1596-1650), werden te Leuven in het 
openbaar cartesiaanse stellingen verdedigd. In 1658 werd in de Artesfakul-
teit de traditionele opbouw van het curriculum volgens de aristotelische 
traktaten afgeschaft, en vervangen door een nieuw schema dat meer ruimte 
liet voor de cartesiaanse natuurwetenschap. Was er aanvankelijk nog we! 
tegenstand en dubbelzinnigheid rond het cartesianisme, na 1670 vinden we 
toch een vrijwel algemeen en openlijk enthousiasme voor de nieuwe 
wetenschap. 
Het cartesianisme was in die beginperiode zeer nauw verbonden met de 
persoon van Descartes zelf. Zijn werken werden regelmatig opnieuw 
uitgegeven, zijn brieven werden gepubliceerd, en zelfs nog een geheel nieuw 
werk verscheen twaalf jaar na zijn dood\ Anderzijds werd het boek van 
Henricus Regius (1598-1679), de Futtdamenta Physices^. waarin de carte
siaanse natuurwetenschap integraal werd uiteengezet, door Descartes scherp 
bekritiseerd. De verspreiding van het vroege cartesianisme bleef verbonden 
met de verspreiding en het sukses van de werken van Descartes. 
Na de dood van Descartes in 1650, duurt het meer dan twintigjaar vooraleer 

2. De term 'leerboek' dient zeer ruim te worden opgevat, en duidt zowat elk boek aan 
dat wetenschappelijke kennis introduceerde bij een breder publiek. Zie G. Sarton, "The 
study of early scientific textbooks", his 38 (1948), p. 137-148. 

3. Voor de geschiedenis van het cartesianisme aan de Leuvense universiteit zij verwezen 
naar G. Monchamp, Histoire du cartesianisme en Belgique (Brussel, 1886); M, de Wulf 
Histoire de la philosophie en Belgique (Brussel. 1910). 

4. R. Descartes. Principia Philosophiae (Amsterdam, 1644). 
5. R. Descartes, Tractatus de Homine (Leiden. 1662). 
6. Henricus Regius, Fundamenta Physices (Amsterdam, 1646). 

In 1654 verschijnt te Amsterdam een tweede, vermeerderde uitgave met de titel Philoso-
phia naturalis. 
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een nieuw cartesiaans standaardwerk verschijnt, het Traite de Physique^ van 
Jacques Rohault (1618-1672). Rohault was op dat ogenblik de leidingge-
vende cartesiaan in Frankrijk, die zich een naam had verworven door zijn 
wekelijkse conferences over het cartesianisme*. Het Traite de Physique dat 
niets anders was dan de tekst van deze lezingen, kende een enorm sukses, 
werd drie jaar later ook in het Latijn vertaald, maar was al voor die tijd in 
gebruik te Leuven. Het bleef tot midden in de achttiende eeuw het 
belangrijkste cartesiaanse leerboek naast de werken van Descartes. 
Met Rohault bevindt de ontwikkeling van het cartesianisme zich op een 
tweesprong. Rohault wist in zijn conferences zowel de intellektuele elite te 
bereiken, de leden van de Academic des Sciences en de aristotelisch-
scholastieke universiteitsprofessoren, als ook de sociale elite, de bezoekers 
van de salons en de zogenaamde femmes savantes. Het Traite de Physique 
kon nog tegelijkertijd voeling houden met de recente ontwikkelingen in het 
wetenschappelijk onderzoek, en daarnaast dienst doen als een vulgariserend 
en inleidend leerboek. 
Na Rohault krijgt het cartesianisme een veel heterogener aanblik. Een aantal 
onderzoekers begint gaandeweg vanuit het oorspronkelijke cartesiaanse 
systeem nieuwe theorieen te ontwikkelen. De centrale figuur bij deze tweede-
generatie cartesianen is ongetwijfeld Nicolas Malebranche (1638-1715), 
naast ook Huygens en Leibniz. Het is zeer moeilijk deze zeer heterogene 
groep als een samenhangende stroming in het cartesianisme te omschrijven: 
P. Mouy noemt hen "soit des demi-cartesiens, soit des cartesiens d'inspira-
tion"', terwijl A.R. Hall het houdt bij een vaag 'neo-cartesianisme"". Maar 
het zijn niet deze cartesiaanse of 'neo-cartesiaanse' onderzoekers die een 
direkte invloed op het onderwijs zullen uitoefenen. Zeker te Leuven kunnen 
we een dergelijke invloed nergens uitdrukkelijk aanwijzen. 
Daarnaast zijn er wel anderen die in de lijn van Rohault vulgariserende 
cartesiaanse leerboeken publiceren". Zo schrijft Pierre-Sylvain Regis (1632-
1707) een Systeme de Philosophic^^, enkele jaren later gevolgd door Ed-

7. Jacques Rohault, Traite de Physique (Parijs, 1671). Een jaar later verschijnt te 
Amsterdam een andere uitgave van het Traite "sur la Copie imprimee a Paris". 

8. "le chef des ecoles cartesiennes". P. Mouy, Le Developpement de la Physique 
Cartesienne 1646-1712 (Parijs, 1934), p. 112. 

9. Mouy, Le Developpement, p. 321. 
10. A.R. Hall, "Summary of the Symposium", in H.J.M. Bos et al. eds.. Studies on 

Christiaan Huygens (Lisse, 1980), p. 302-313, m.n. p. 309. 
11. "Nous verrons beaucoup de professeurs, de compilateurs, point de savants", 

Mouy, Le Developpement, p. 71, Dit onderscheid tussen onderzoekers en 'onderwijzers' 
geldt m.i. niet zozeer de personen, als wel de aard en invloed van hun publicaties. 

12. Pierre-Sylvain Regis, Systeme de philosophie, contenant la logique, la metaphysique, 
la physique, et la morale (Parijs, 1690). In 1691 verscheen te Amsterdam een andere 
uitgave van dit werk met de licht gewijzigde titel Cours entier de philosophie ou systeme 
general selon les principes de M. Descartes, contenant... Deze laatste uitgave werd 
heruitgegeven door Johnson Reprint Corporation (New York. 1970). 
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Giavuie uit een Leuvens kursusdiktaat (1760-1762). De giavure is een kopie van de voor-
plaat van Fontenelles Entretiens sur le pluralite des mondes (Amsterdam, 1710). (Leuven, 
Aichief Univeisiteitsbibliotheek, C7). 
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monde Pourchot (1651-1734) met zijn Institutio philosophical^. Een zeer 
onmiddellijk en blijvend sukses kende Bernard le Bovier de Fontenelle 
(1657-1757) met de Entretiens sur la pluralite des mondes^*, niet meteen een 
academisch leerboek, maar wel een aangename en vlotte uiteenzetting van 
de cartesiaanse werveltheorie. Deze leerboeken kunnen nauwelijks van 
belang geweest zijn voor de 'neo-cartesiaanse' onderzoekers", en zij weer-
spiegelden ook niet de op dat ogenblik zeer aktuele controverse tussen 
cartesianen, newtonianen en leibnizianen. Maar deze leerboeken werden wel 
gelezen en bestudeerd in de universiteiten. Zij oefenden een belangrijke 
invloed uit op het onderwijs te Leuven na 1700. 
Het cartesianisme dat in de achttiende eeuw langs deze boeken werd verspreid 
stond reeds ver af van het oorspronkelijke systeem van Descartes. Wel bleven 
de subtiele materie, de werveltheorie en het mechanicisme onveranderd de 
hoekstenen van de natuurwetenschap, maar zij werden aangevuld met niet-
cartesiaanse opvattingen, of vermengd met overgebleven elementen van de 
scholastieke traditie. Bovendien werd de metafysische zekerheid, die Descartes 
aan zijn systeem had toegeschreven, door de latere cartesianen haast voUedig 
verlaten. 
Rohault had reeds de nadruk gelegd op het demonstratie-experiment als 
ondersteuning van wetenschappelijke uitspraken, en koppeldedecartesiaanse 
natuurwetenschap los van haar metafysische funderingen. Regis beschouwde 
de natuurwetenschap als een essentieel hypothetisch systeem, waaraan men 
slechts een graad van waarschijnlijkheid kon toekennen. Hij stelde dat men 
haar slechts kon behandelen "d'une maniere problematique, & que tout ce qui 
est demonstratif ne luy appartienne pas" ." 
Het ruimere, zelfs eklektische karakter van dit cartesianisme vinden we ook 
te Leuven terug. Toch blijft het bereiken van zekerheid een centraal thema in 
elk cartesiaans onderwijs. Deze zekerheid is dan uiteraard niet meer de 
metafysische zekerheid van Descartes, maar wel een subjektieve zekerheid,die 
de student kan verwerven langs de weg van 'heldere en klare ideeen'. Steeds 
weer wordt in dit verband gewezen op het verschil tussen de 'occulte 
vermogens' uit de scholastieke natuurwetenschap, en de duidelijke, verstaan-
bare (en elegante) taal van de cartesiaanse leerboeken". Dit brengt o.a. met 

13. Edmonde Pourchot, Institutio philosophica ad faciliorem veterum ac recentiorum 
philosophorum lectionem comparata (Parijs, 1695, 1700 )̂. 

14. Bernard le Bovier de Fontenelle, Entretiens sur la plurality des mondes (Parijs, 
1686). 

15. Tot op het einde van de zeventiende eeuw werden geen 'cartesianen' toegelaten tot 
de Academic des Sciences, omdat zij zich te veel met propaganda en te weinig met 
wetenschap zouden bezighouden. Zie R. Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution. 
The Paris Academy of Sciences 1666-1803 (Berkeley enz., 1971), p. 15. 

16. R6gis, Systeme. (Johnson Reprint), deel I, p. 275. 
17. Kursusdiktaat van de professoren J. Soupart en J. Schits (1713-1714), Universi

teitsbibliotheek Nijmegen, Hs. 361/W61, p. 114. 
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zich mee dat de wetenschap binnen het bereik van de student dient te worden 
gebracht, die zich zonder vooroordelen (en meestal ook zonder voorkennis) 
moet openstellen voor de waarheid en schoonheid van de cartesiaanse 
redeneringen. Hierbij gaat uiteraard wel wat verloren van de oorspronkelijke 
wetenschappelijke gestrengheid, en komt de nadruk dikwijls te liggen op de 
meer speculatieve zijde van de natuurbeschouwing. Uiteindelijk komt het 
cartesianisme ons dan ook in de eerste plaats voor als een speculatieve 
wijsbegeerte, eerder dan als een gedisciplineerde natuurwetenschap. 

De newtoniaanse traditie 

Heel anders was het standpunt van Isaac Newton (1642-1727). Hij vatte zijn na
tuurwetenschappelijke resultaten samen in twee hoofdwerken,de/Vi/7oiopA/ae 
naturalis Principia mathematical^, en de Opticks^^, Reeds een oppervlakkige 
vergelijking van deze werken met de cartesiaanse standaardwerken brengt 
duidelijke verschilpunten aan het licht. De cartesiaanse opzet was geweest een 
synthetisch systeem te geven voor de hele natuurwetenschap. Dat Hep van de 
mechanische botsingswetten tot de menselijke psychologic, van het groeien 
van de planten tot het smelten van metalen. Maar Newton beperkte zijn 
wetenschappelijk bereik: de newtonse natuurwetenschap is bijna volledig 
geconcentreerd rond de hemelmechanica en de optica. Bovendien schreef 
Newton geen leerboeken. Zijn boeken zijn gespecialiseerde werken, die 
trouwens op een voor universiteitsstudenten zo goed als onhaalbaar niveau 
stonden. Vooral de Principia is een bij uitstek moeilijk en ontoegankelijk werk. 
Newton schreef voor de specialist, niet voor de leek. 
De tegenstelling met het cartesianisme werd nog verscherpt door het 
standpunt van Newtons wetenschap tegenover het cartesiaans systeem. 
Newton toonde aan dat de cartesiaanse werveltheorie onhoudbaar was, omdat 
ze nooit kon voldoen aan de mathematische wetten die de bewegingen der 
hemellichamen beheersten. Hij verwierp de cartesiaanse lichttheorie. En 
meer nog, hij verwierp elke natuurwetenschap gebouwd op hypothesen, want, 
zo betoogde hij, "hypothesen horen niet thuis in een experimentele 
wetenschap"^". 
Voor Newton, en sterker nog voor zijn volgelingen, was het cartesianisme 
dus verwerpelijk niet alleen omdat het onjuisteresultatenbevatte,maarvooral 
omdat de methodologische fundering ervan niet deugde. Het cartesianisme 
leek hen gewoon niet 'wetenschappelijk' genoeg. 
Het moet wel duidelijk zijn dat de integratie van Newtons natuurwetenschap 
in het onderwijs, ondanks de persoonlijke faam van Newton zelf, heel wat 

18. Isaac Newton, Philosophiae naturalis Principia mathematica (Londen, 1687). 
19. Isaac Newton, Opticks: or, a treatise of the reflexions, refractions, inflexions and 

colours of light (Londen, 1704). 
20. Newton, Principia (Londen, 1713^), Boek III, Scholium Generale. 
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moeilijkheden met zich mee bracht. Het hoge niveau van Newtons onder-
zoekingen, de inherente moeilijkheidsgraad en de met opzet vaag gehouden 
wijsgerige achtergrond, lieten bij vele docenten, zo ze al geinteresseerd 
waren, toch een licht onbehagen na^'. Een ruime verspreiding van de 
newtoniaanse natuurwetenschap diende te wachten op het verschijnen van 
vulgariserende leerboeken, die zich echter hoe dan ook verplicht zagen de 
lezer de nodige wiskundige bagage bij te brengen. De eerste dergelijke 
boeken verschenen in Engeland omstreeks 1700^ ,̂ maar zij kenden slechts 
een matig sukses. Aan de universiteiten bleef men nog tot 1740 Rohault 
gebruiken, zij het dan dat dit werk steeds meer en meer werd voorzien van 
newtoniaanse voetnoten^^ 
Het eerste echte newtoniaanse leerboek verscheen eindelijk in 1720-21 te 
Leiden. Het was de Physices Element a Mathematica, experimentis confirma-
ta^* van Willem Jacob 's Gravesande (1688-1742), door hemzelf ook 
genoemd een inleiding tot de newtoniaanse natuurwetenschap. 
Dit boek werd zeer populair en bepaalde in belangrijke mate het uitzicht van 
het newtonianisme in de achttiende eeuw. Op een nuchtere, academische 
wijze zette 's Gravesande de newtoniaanse natuurwetenschap uiteen, maar 
liet daarbij zoveel mogelijk de wiskundige bewijsvoeringen achterwege. Hij 
achtte die zeker niet overbodig: als overtuigd newtoniaan was voor hem de 
natuurwetenschap niets anders dan een 'vermengde' of toegepaste wiskunde. 
Maar als lesgever verkoos hij experimentele demonstraties om zijn redene
ringen zo niet te bewijzen, dan toch voor de ogen van zijn publiek te staven. 
Later zal hij in de derde uitgave toch weer de nodige wiskundige bewijzen in 
kleine letter toevoegen. 
Het gebruik van experimenten bij 's Gravesande is echter meer dan een 
toevallige keuze. 's Gravesande wil niet zomaar de newtoniaanse natuurwe
tenschap uiteenzetten, hij wil die ook verdedigen. Hij wil vooral haar 
deugdelijkheid aantonen, en die deugdelijkheid berustte op het beroemde 
'hypotheses non fingo' van Newton. Nergens laat 's Gravesande zich 
verleiden tot hypothetische speculaties, en bouwt zodoende zijn natuurwe
tenschap op zo nauw mogelijk aansluitend bij de experimentele waame-

21. CM. Eagles, "David Gregory and Newtonian science", British Journal for the 
History of Science 10 (1977), p. 216-225. 

22. John Keill, Introductio ad veram physicam (Oxford. 1701); David Gregory, Astro-
nomiae Physicae et Geometricae Elementa (Oxford, 1702); William Whiston, Praelectio-
nes Physico-Mathematicae Caniabrigiae in Scholis Publicis Habitae (Cambridge, 1710). 

23. S. Clarke ed.. Jacobi Rohaulti Physica (Londen, 1697). Zie Sarton, "Scientific 
Textbooks", p. 140-146. 

24. Willem Jacob 's Gravesande, Physices Elementa Mathematica, experimentis confir-
mata. Sive Introductio ad Philosophiam Newlonianam (Leiden, 1720-21, 1742'). Hiervan 
verscheen ook e'en beknoptere studentenuitgave Philosophiae Newtonianae Institutiones, in 
usus academicos (Leiden en Amsterdam. 1728 )̂. 



46 

mingen^'. Voor hem zijn de experimenten niet alleen een controle op de 
wetenschappelijke theorie, maar ook de fundering zelf van de wetenschap. 
Met 's Gravesande krijgt het newtonianisme sterk het uitzicht van een 
experimentele wetenschap, daar waar Newton zelf nog wel eens durfde 
speculeren over mogelijke verklaringen van verschijnselen. 
De introduktie van het newtonianisme te Leuven lijkt vrijwel uitsluitend 
terug te gaan op de invloed van 's Gravesande. Maar hoewel het boek van 
's Gravesande reeds in 1720 werd gepubliceerd, vinden we de eerste sporen 
ervan pas terug in een kursusdiktaat van 1751^'. In een uiterst beknopte 
passage wordt de newtoniaanse corpusculaire lichttheorie er als absurd van 
de hand gewezen. Tegelijkertijd bevat de inleiding van het diktaat enkele 
citaten uit de Physices Elementa van 's Gravesande. Dit toont aan dat op dit 
ogenblik het newtonianisme, tenminste in de vorm van 's Gravesandes boek, 
te Leuven wel bekend was, maar dat men nog niet bereid was een 
volwaardige diskussie van het newtoniaanse standpunt in het onderwijs op 
te nemen. 
Dit gebeurt wel na de onderwijshervormingen van 1764. Een nieuw leerplan 
wordt opgesteld en alle traktaten worden bijgewerkt of herschreven. Vanaf 
die datum vinden we uitgebreide uiteenzettingen over de voornaamste 
onderdelen van het newtonianisme^'. De kleurentheorie van Newton wordt 
zonder slag of stoot integraal overgenomen, maar wordt gekoppeld aan een 
cartesiaanse opvatting over het licht. De professoren voelden zich blijkbaar 
vrij om een keuze te maken tussen de verschillende wetenschappelijke 
theorieen, en die zonder meer naast elkaar te doceren. Een gelijkaardige 
houding vinden we bij de behandeling van de materietheorieen en het 
bestaan van een vacuum. Steeds hield men op grond van het cartesiaans 
mechanicisme vast aan het bestaan van een subtiele materie die de hele 
ruimte vulde, waarbij minstens een macroscopisch vacuum zoals Newton 
dat wilde, werd uitgesloten. Bij de behandeling van de materietheorieen 
daarentegen neigde men, o.a. op gezag van Boerhaave, naar een eerder 
newtoniaans atomisme. De situatie is echter niet eenduidig, omdat naast 

25. C. de Pater, Petrus van Musschenbroek (1692-1761), een newtoniaans natuuronder-
zoeker (Utrecht, 1979), p. 76. 

26. Physicae tomi duo, anoniem kursusdiktaat (1751-1752), Gent Universiteitsbiblio
theek, Hs. 1510, ongenummerde bladzijden. Hoewel een dergelijke datum uiteraard niet 
representatief kan zijn voor het werkelijke ogenblik waarop newtoniaanse ideeen in het 
onderwijs binnensijpelden, lijkt de introductie van het newtonianisme toch zeker niet voor 
1740 te hebben plaatsgehad. Vergelijk de situatie aan de universiteit van Parijs in L.W.B. 
Brockliss, "Aristotle, Descartes and the New Science: Natural Philosophy at the 
University of Paris. 1600-1740", Annals of Science 38 (1981), p. 33-69, m.n. p. 57-60. 

27. De volgende gegevens halen we uit een kursusdiktaat van de professoren J. 
Sauvage en P. Heylen (1767-1768), Bibliotheque du Centre de Documentation et de 
Recherche Religieuse, Namur, Ms. 427. 429 en 430. 
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Descartes en Newton, ook de opvattingen van Gassendi, Leibniz en 
Boscovich worden overwogen. 
Het meest controversiele punt in het newtonianisme was uiteraard de 
universele gravitatietheorie, volgens de cartesianen volstrekt onaanvaard-
baar, volgens de newtonianen volstrekt onweerlegbaar. Met de gravitatiewef 
hadden de professoren geen moeite. Maar volgens hen moet de natuurwe
tenschap een verklaring kunnen geven voor dergelijke verschijnselen, en wat 
dat betreft bleven de professoren de meest hardnekkige mechanicisten^'. Ze 
werden hierin gesteund door een opmerking van 's Gravesande, die had 
geschreven dat het vinden van een dergelijke verklaring een grootse prestatie 
zou betekenen in de natuurwetenschap^'. Newton zelf had trouwens zoiets 
niet uitgesloten. De professoren keerden zich dus met deze argumenten 
tegen die newtonianen, die in de gravitatie een essentiele eigenschap van de 
materie hadden gezien, en haar werking verklaarden met de 'actio in 
distans'. Zij stelden zich daarmee op een standpunt, dat in het algemeen 
door vele cartesianen werd aangehangen. 

Besluit 

Cartesianisme en newtonianisme vertonen op grond van hun meest zuivere 
formuleringen, scherpe tegenstellingen. In het onderwijs te Leuven blijken 
deze onverenigbare tegenstellingen grotendeels verdwenen. Descartes en 
Newton worden beiden met evenveel ontzag geciteerd. Hun theorieen 
worden door elkaar gedoceerd. Niemand vormt een duidelijk front rondom 
'het' cartesianisme of 'het' newtonianisme. Ook in de traditie van carte
siaanse leerboeken valt het op dat nergens melding wordt gemaakt van 
zoiets als een 'cartesiaanse filosofie'. Men spreekt slechts over "moderni" of 
"recentiores" in tegenstelling tot de aristotelische of scholastieke auteurs. In 
deze tegenstelling staat Descartes vooraan, maar een verdergaande ver-
wantschap bepleiten zijn volgelingen niet. Bij de newtoniaanse traditie 
vinden we wel heel dikwijls de term 'newtonianisme' terug, maar daarbij 
moeten we toch opmerken dat reeds in de achttiende eeuw een onderscheid 
gemaakt werd tussen niet minder dan vijf soorten 'newtonianisme"". 

28. J.J. Mottin, Conclusiones et dissertationes philosophicae (Leuven, Typis Academi-
cis. 1780). "Sic ergo attractio verbum inane est! Imaginaria est famosa vis ilia atque 
imaginariis fulcris, hoc est, mathematicis solis innixa, Calculatoribus non Physicis digna", 
p. 20. (Aldus is de attractie een ijdel woord! Die beruchte kracht berust op de verbeelding, 
slechts gesteund op denkbeeldige, dat wil zeggen wiskundige fundamenten. Zii hoort thuis 
in de wiskunde, niet in de natuurwetenschap.) 

29. "Qui hujus Attractionis causam detegeret, magnum quid in Physicis praestaret", 
's Gravesande, Physices Elementa (1742'), p. 19. 

30. John Harris, Lexicon Technicum (London. 1736'). Zie LB. Cohen, Franklin and 
Newton (Philadelphia, 1956), p. 180-182; Eagles, "Gregory", p. 225. Daarentegen vinden 



48 

Deze onduidelijkheid omtrent de precieze inhoud van de termen cartesia
nisme en newtonianisme plaatst ook de modeme wetenschapshistoricus 
voor belangrijke problemen. De beide voor de hand liggende manieren om 
een 'isme' te omschrijven blijken hier onvoldoende. Enerzijds zou men zich 
kunnen beroepen op een inhoudelijke of formele overeenkomst tussen het 
oorspronkelijke systeem en de overgenomen versie; de cartesiaanse natuur
wetenschap ondergaat echter in haar lange geschiedenis zodanige verschui-
vingen dat een louter inhoudelijke of formele overeenkomst te weinig 
houvast biedt. Anderzijds kan de wetenschapshistoricus vertrekken van een 
historische controverse, zoals P. Brunet het doet voor cartesianisme en 
newtonianisme in Frankrijk tussen 1700 en 1738. Cartesiaan is dan al wie 
zich opstelde tegen de newtoniaanse natuurwetenschap". Een dergelijke 
bepaling blijft echter strikt aan plaats en tijd gebonden, en perkt bovendien 
de 'ismes' in tot bijna louter logische tegenstellingen van elkaar, waarbij de 
overeenkomsten en het onafhankelijk karakter van elk 'isme' enigszins 
verdwijnen'^ 
De verspreiding en vermenging van cartesiaanse en newtoniaanse natuurwe
tenschap in het onderwijs te Leuven, laten noch het criterium van de 
inhoudelijke of formele overeenkomst toe, noch dat van de controversiele 
situatie. De cartesiaanse en newtoniaanse aanwezigheid in het onderwijs 
kunnen we slechts omschrijven, niet door rechtstreeks te refereren naar 
Descartes of Newton, maar door te verwijzen naar de respektievelijke 
leerboeken die werden gebruikt. De studie van deze leerboeken, de situering 
van de auteurs, hun didaktische stiji en doelstellingen, het publiek dat ze 
wisten te bereiken, en ook het publiek dat ze niet wisten te bereiken, vormt 
de eigenlijke basis van wat we verstaan onder deze beide 'ismes'. Deze 
uitbreiding van de traditionele definities, gebaseerd op de historische 
diffusieprocessen, eerder dan op de inhoudelijke, methodologische, episte-
mologische of metafysische kenmerken, is tot nog toe vrij ongewoon in de 

we een totaal andere houding bij Mme. du ChStelet. die in de inleiding van haar franse 
vertaling van Newtons Principia (1759) schreef dat er wel cartesianen, maar geen 
newtonianen bestaan, want "het is het voorrecht van de dwaling haar naam te verbinden 
met een sekte". Zie A. Koyr6. Newtonian Studies (Chicago, 1965), p. 62. 

31. P. Brunet, L'introduction des theories de Newton en France au XVIIIe siicle (Parijs, 
1931), p. 94: "Au cours de cette etude, nous reunissons sous le litre de cartdsiens, pour les 
opposer aux newtoniens, tous ceux qui, directement ou indirectement, se rattachaient k 
Descartes". 

32. Een recente kritiek op Brunet wordt gegeven door R.W. Home, " 'Newtonianism' 
and the theory of the magnet". History of Science 15 (1977), p. 252-266. m.n. p. 256: 
"How strongly can we maintain such a sharp Cartesian-Newtonian dichotomy? (...) The 
term 'Newtonian' does not really have anything like the unambiguous and very broad 
applicability and explanatory power that have been claimed for it. As a descriptive label 
within a carefully restricted context, it is undoubtedly stil! very useful. But that is all the 
weight it will bear". 
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wetenschapsgeschiedenis. Ze verdient echter wel de nodige aandacht, in het 
bijzonder bij de geschiedschrijving van de achttiende-eeuwse wetenschap. 

SUMMARY 

Cartesian and Newtonian science al the Leuven Faculty of Arts 

The dissemination of Cartesian and Newtonian science in the Leuven Faculty of Arts 
shows that in both cases the direct influence of Descartes and Newton was replaced by an 
indirect influence through the Cartesian and Newtonian textbooks. At the same time the 
sharp controversy between both systems did not occur at the level of science education. 
To define the 'Cartesian' and 'Newtonian' points of view in the curriculum, we cannot use 
the criteria of conceptual resemblance (e.g. between Descartes and Cartesianism) or 
controversial antithesis (between Cartesianism and Newtonianism). We have to look 
more closely at the role of the textbooks, the position of their authors, their styles, and the 
people who did or did not read them. Whatever may come out as 'Cartesian' or 
'Newtonian' should in the first place be the description of a historical process, rather than 
based on rigorous methodological or epistemological issues. 


