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Inleiding
Reeds kort na het verschijnen van de Principia van Newton (1687)' werden
diens denkbeelden in ons land besproken, zonder dat dit overigens op korte
termijn tot merkbare veranderingen in het universitaire natuurkundeonderwijs leidde. Niet alleen het verzet van met name het cartesianisme is
hier debet aan, m a a r ook de omstandigheid dat er aan de universiteiten
aanvankelijk nauwelijks iemand was die de opvattingen van Newton deelde,
en daarnaast in staat zou zijn om het onderwijs in zijn geest te vernieuwen.^
D a t de denkbeelden van Newton na enkele decennia in bredere kringen meer
bekendheid kregen, is mede te danken aan de invloed van het in 1713
opgerichte Journal literaire} De uitgave van dit nieuwe tijdschrift was vooral
tot stand gekomen op initiatief van de Haagse advocaat Willem J a c o b
's Gravesande (1688-1742). Deze was sterk geinteresseerd in de wis- en
natuurkundige disciplines en propageerde als redacteur in verschillende
bijdragen de ideeen van Newton. Zijn newtoniaanse overtuiging werd nog
versterkt, toen hij als secretaris met een speciaal gezantschap in 1715 naar
* Faculteit der Natuurkunde en Sterrenkunde VU, Centrum Algemene Vorming, De
Boelelaan 1083, 1081 HV Amsterdam; Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen RUU, Nieuwe Gracht 187, 3512 LM Utrecht.
1. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica (London, 1687'; Cambridge,
1713^; London, 1726'); Eng. vert, van A. Motte, in de herz. ed. van F. Cajori, Sir Isaac
Newton's Mathematical principles of natural philosophy and his system of the world
(Berkeley/Los Angeles, 1934', 1966'). In 1714 verscheen er in Amsterdam een roofdnik
van de tweede ed.
2. De Leidse hoogleraar Burchardus de Voider (1643-1709) was een van de weinigen
die in staat was de wiskunde van de Principia te begrijpen, getuige het feit dat Christiaan
Huygens (1629-1695) hem over een aantal passages raadpleegde. De Voider was een
kritische cartesiaan, die geinspireerd door contacten met leden van de Royal Society,
vooral Boyle, in 1675 als eerste op het vasteland van Europa een college experimentele
fysica gaf. Hoewel hij aan het eind van zijn leven steeds gereserveerder stond tegenover de
cartesiaanse natuurverklaring, heeft hij de stap naar de experimenteel-mathematische
methode van Newton nooit gemaakt.
3. Zie voor het Journal literaire o.a. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 18
(1986) nr. 2, dat geheel aan dit van 1713-1737 te 's-Gravenhage uitgegeven tijdschrift is
gewijd. Aan de plaats van de natuurwetenschappen en de wiskunde in het Journal wordt
overigens nauwelijks aandacht geschonken.
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Engeland reisde" en daar niet alleen Newton ontmoette, maar ook diverse
andere leden van de Royal Society.
In datzelfde jaar 1715 hield de bekende en gezaghebbende Leidse hoogleraar
Herman Boerhaave (1668-1738) een Akademische verhandeling over het
verkrijgen van zekerheid op het gebied der natuurkunde^, waarin hij een
krachtig pleidooi voerde voor de empirisch-mathematische methode van
Newton. Ongetwijfeld zal deze redevoering hebben bijgedragen tot het
scheppen van een gunstiger klimaat voor een hervorming van het onderwijs
in de wis- en natuurkundige vakken. In elk geval werd in 1717 de reeds
twaalf jaar bestaande vacature-De Voider' vervuld door de benoeming van
's Gravesande — mede op aanbeveling van Newton — tot hoogleraar wiskunde en astronomie, dertig jaar na het verschijnen van de eerste druk van
de Principia.
Newtonianisme in Nederland'
Met grote voortvarendheid begon de voormalige Haagse advocaat een
geheel nieuw college in de experimentele natuurkunde. Reeds een paar jaar
later (1720-21) publiceerde hij de neerslag van zijn lessen in een origineel
leerboek, waarvan de titel ons nauwkeurig vertelt wat zijn onderwijs inhield:
Wiskundige beginselen der natuurkunde, door experimenten toegelicht, ofwel
inleiding tot de newtoniaanse natuurfilosofie [=natuurwetenschap,d.P.].*
Zes jaar na 's Gravesandes benoeming te Leiden kwam de instnimentmakerszoon Petrus van Musschenbroek (1692-1761), die in 1715 bij Boer4. Zie voor deze reis en dit gezantschap M.J. Hagen en J.A.F. de Rijk, "De
zonnewijzers van David Coster", De Zonnewijzerkring voor belangstellenden in de
gnomonica. Bulletin 12 (1982)553-588, m.n.580-586.
5. H. Boerhaave, Sermo academicus de comparando certo in physicis (Leiden, 1715);
Ned. vert, van M. Renkema in; E. Cohen, Herman Boerhaave en zijne beteekenis voor de
chemie (Utrecht, 1918) 55-79.
6. De Voider diende in 1705 wegens ziekte zijn ontslag in. Ten onrechte meent L.
Ophof-Maas dat's Gravesande de opvolger was van J. Gronovius, L. Ophof-Maas, "De
uitwendige geschiedenis van het Journal Litiraire", Documentatieblad 18(1986) 119-142,
m.n.l21.
7. In dit artikel is meermalen sprake van 'newtonianisme'. Ik denk hierbij vooral aan
de door velen van Newtons volgelingen bepleite experimenteel-mathematische methode
van natuuronderzoek, in combinatie met een sterke afkeer van het verzinnen van ad hoc
hypothesen, zoals we dat vinden bij Descartes. Schofield heeft overigens aangetoond dat
het begrip 'newtonianisme' in de achttiende eeuw op talloze manieren wordt gebruikt,
R.E. Schofield, "An Evolutionary Taxonomy of Eighteenth-Century Newtonianisms",
, Studies in eighteenth-century culture 7 (1978) 175-192.
8. G.J. 's Gravesande, Physices elementa mathematica, experimentis confirmata. Sive
introductio adphilosophiam Newtonianam, 2 din. (Lugduni Batavorum, 1720-21', 1725^
1743'; Leidae/Genevae, 1748*). Zie voor vert, de bibliografie in: C. de Pater, Willem Jacob
's Gravesande Welzipt. wijsbegeerte en wetenschap (Baarn, 1988) 152.
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haave gepromoveerd was, als hoogleraar wiskunde en astronomie uit
Duisburg naar Utrecht, waar hij experimentele natuurkunde doceerde op
basis van newtoniaanse beginselen (1723). Hoewel hij tot op zekere hoogte
ook als leerling van 's Gravesande is te beschouwen, had zijn newtonianisme
een duidelijk eigen, meer baconiaans karakter.'
Het zijn deze twee hoogleraren geweest die een belangrijke rol hebben
gespeeld bij de verspreiding van het newtonianisme, zowel binnen als buiten
de Republiek. Als zodanig worden zij gewoonlijk — en terecht — in een
adem genoemd. Hun colleges experimentele fysica trokken grote aantallen
studenten uit binnen- en buitenland en hun leerboeken kregen bekendheid
tot ver over onze grenzen.''' In ons land waren het voornamelijk hun
leerlingen die de nieuwe natuurwetenschappelijke denkbeelden naar andere
universiteiten en hogescholen overbrachten en het fysica-onderwijs dienovereenkomstig hervormden. Dit proces verliep in grote lijnen als volgt: In
1727 werd Johannes Oosterdijk Schacht (1704-1792) hoogleraar wijsbegeerte in Franeker, waar hij met name experimentele fysica doceerde in de
geest van zijn leermeester 's Gravesande." In 1735 bracht een andere
leerling, Johan Hendrik van Lorn (1704-1763), het newtonianisme naar
Harderwijk.'^ In 1737 deden de nieuwe beginselen hun intrede in de lUustre
School van 's Gravesandes geboorteplaats 's-Hertogenbosch, dankzij de
activiteiten van de predikant Elie de Joncourt (1697-1765), die er tot
hoogleraar in de wijsbegeerte werd benoemd.'^
Amsterdam en Groningen volgden pas veel later. In 1755 werd het
newtoniamisme in Amsterdam geintroduceerd, toen Petrus Camper (17211789) daar tot hoogleraar anatomic en chirurgie werd benoemd, maar pas in
1785 deed het zijn intrede in de filosofische faculteit in de persoon van
9. Onder 'baconianisme' verstaat men gewoonlijk een natuurwetenschapsbeoefening
die een sterk accent legt op het doen en verzamelen van grote aantallen gevarieerde
experimenten zonder dat daarbij altijd van een gerichte vraagstelling sprake is, vgl. C. de
Pater, Petrus van Musschenbroek (1692-1761), een newtoniaans natuuronderzoeker (Utrecht,
1979) 57-99.
10. Vgl. De Pater, 's Gravesande, 13-58; id., Van Musschenbroek, lA-Til; A. Kox en M.
Chamalaun ed., Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers
(Amsterdam, 1980) 71-92; (Amsterdam, 1990^)81-105.
11. S. Galama, Het Wijsgerig Onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811
(Franeker, 1954) 150-153.
12. A.A.M. de Haan, Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de
Hogeschool te Harderwijk 1599-1811 (Harderwijk, I960) 89-90.
13. F.L.R. Sassen, Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch
(1636-1810), Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
afd. letterkunde, nieuwe reeks 26, no. 10 (Amsterdam, 1963) 88-100; F.L.R. Sassen,
"Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810",
Varia historica Brabantica III (1969) 187-334, m.n. 254-258.
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Jean-Henri van Swinden (1746-1823), een rasechte newtoniaan uit de school
van 's Gravesande-Musschenbroek. Camper vertrok in 1763 naar Groningen, waar hij naast geneeskundige vakken ook botanic en zoologie
doceerde en ongetwijfeld met zijn studenten over de ideeen van Newton
gesproken heeft.''' Aan de filosofische faculteit van deze universiteit is echter
nooit een newtoniaan benoemd, althans niet in de periode waarvoor we dit
etiket hanteren. De hoogleraren die in de achttiende eeuw het fysicaonderwijs verzorgden, waren veelal aanhangers van wat gewoonlijk als
wolffianisme of de filosofie van Leibniz-Wolff wordt aangeduid," terwijl
sommigen tot eclecticisme neigden. Van hen was de in 1766 benoemde
Antonie Brugmans (1732-1789) degene die voor de ideeen van Newton nog
het meest openstond."
Ik heb het vermoeden dat de kritiek op het newtoniaanse gedachtengoed in
Nederland sterker is geweest en langduriger heeft standgehouden dan men
op grond van het succes van de leerboeken van 's Gravesande en Van
Musschenbroek zou verwachten. Deze kritiek kwam zowel van het aristotelianisme, voor zover dat nog bestond, als van het cartesianisme en het
wolffianisme. Het is bijvoorbeeld opvallend dat na het vertrek van Van
Musschenbroek naar Leiden (1740) in de in Utrecht ontstane vacature een
aristoteliaan werd benoemd.'^ Het conflict tussen het cartesianisme en het
newtoniamisme is redelijk goed bekend, maar zeker nog niet uitputtend
behandeld. Ik denk onder andere aan de scherpe aanval van de Franeker
hoogleraar Ruardus Andala (1665-1727) op de eerder genoemde rede van
Boerhaave en de polemiek van de natuuronderzoeker Nicolaas Hartsoeker
(1656-1725) met het Journal literaire in verband met de positieve waardering
14. Ga\?im?i, Franeker. 164-171, 177-186; R.P.W. Visser, TTje zoo/o^/ca/worfc o/Pc/mj
Camper (1722-1789) (Amsterdam, 1985) 3-22.
15. Men zie voor Christian Wolff (1679-1754) en het wolffianisme o.a. L.W. Beck,
Early German Philosophy, Kant and his predecessors (Cambridge Mass., 1969) 256-278;
J.Ecole, "De la notion de philosophic experimentale chez Wolff, Les Etudes philosophiques 4 (1979) 397-406; H.J. de Vleeschauwer, "La genese de la methode mathematique
de Wolflf]", Revue beige de philologie et d'histoire 11 (1932) 651-677; W. Schneiders ed.,
Christian Wolff (1679-1754), Interpretationen zu seiner Philosophic und deren Wirkung
(Hamburg, 1986^).
16. W.B.S. Boeles, "Levenschetsen der Groninger hoogleeraren" (apart gepag.) in:
W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen (Groningen, 1864) 89-90;
Ga\.amaL, Franeker, 171-177.
17. De predikant Johannes Horthemels (1698-1776). Deze benoeming betreft alleen de
vervulling van de vacature die in de filosofische faculteit door het vertrek van Van
Musschenbroek ontstaan was, en houdt geen 'rechtstreekse' opvolging in. Het onderwijs
van Van Musschenbroek werd overgenomen door diens collega Jacobus Ode (1698-1751),
die overigens eerder als cartesiaan dan als newtoniaan te bestempelen is en voor de
ontwikkeling van de natuurkunde geen betekenis heeft gehad.
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van het tijdschrift voor Newtons gravitatietheorie.'* De kritiek van het
wolffianisme — die overigens op het terrein van de natuurfilosofie in
belangrijke mate parallel loopt met die van het cartesianisme — is echter
voor Nederland nog nauwelijks onderzocht." De eigen ontwikkelingsgang
van het fysicaonderwijs aan de universiteit van Groningen in de achttiende
eeuw biedt ons een goed uitgangspunt om nader te onderzoeken in hoeverre
het Nederlandse newtonianisme in de achttiende eeuw gekritiseerd of bijgekleurd is door het wolffianisme. Met de beantwoording van deze vraag wil
ik in dit artikel een begin maken.
Wolffianisme^" in Groningen: Nicolaus Engelhard
Aanvankelijk liep de ontwikkeling van het natuurkunde-onderwijs aan de
Groningse universiteit parallel met die aan de zusteruniversiteiten in Leiden
en Utrecht. In de zeventiende eeuw werden ook in het noorden felle
discussies gevoerd tussen aristoteUanen en cartesianen, die evenals elders
eindigden in een eclatante overwinning van de partijgangers van Descartes.
Reeds in de laatste decennia van de eeuw speelde de aristoteliaanse filosofie
geen rol van betekenis meer.^'
De overeenkomst met Leiden en Utrecht gaat nog verder: evenals daar ging
ook in Groningen aan het einde van de zeventiende eeuw het wiskundeonderwijs achteruit, en evenals dat aan de zusteruniversiteiten plaatsvond,
werd ook hier de experimentele fysica geintroduceerd. In Leiden gebeurde
dit in 1675, in Utrecht pas in 1706. Groningen was Utrecht nog voor: in 1694
werd onze meest noordelijke universiteit de tweede in de Republiek waar
onderwijs in de 'proefondervindelijke natuurkunde' werd gegeven. Het
initiatief ertoe werd genomen door de in 1694 benoemde Zwitserse hoogleraar Johann (1) Bernoulli (1667-1748).^^ Deze behoorde met andere leden
van zijn beroemde familie tot de kring van vrienden van Leibniz. Hoewel hij
18. R. Andala, Apologia pro vera et saniore philosophia (Franeker, 1718) 157-210;
Andala was een gedreven polemicus, die iedereen aanviel die niet zuiver op de (cartesiaanse) graat was. Met Engelhard voerde hij een polemiek over de monadologie van
Leibniz; Journal of world history 11 (1968/69) 417-435; Journal literaire. II (1713) 296; III
(1714) 436-7, 441; IV (1714) 174-182.
19. R.S. Calinger, "The Newtonian-Wolffian confrontation in the St.Petersburg
Academy of Sciences (1725-1746)", Journal of world history 11(1968/69) 417-435.
20. Vgl. noot 15.
21. K. van Berkel, "De Groningse universiteit in de tijd van de Republiek: een kwestie
van bloei en verval?" in: G.A. van Gemert e.a. ed., Om niet aan onwetendheid en barbarij
te bezwijken, Groningse geleerden 1614-1989 (yii\\trsnm, 1989)51-63.
22. G. Sierksma, "Johann Bernoulli (1667-1748) Een Zwitsers wiskundige bekneld
tussen Stad en Ommelanden", in: Van Gemert, Groningse geleerden, 65-82; Boeles,
"Levenschetsen", 55.
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reeds in 1705 naar Bazel terugkeerde, bleef de met hem ingezette leibniziaanse koers gehandhaafd, waardoor de ontwikkeling aan de universiteit
van Groningen in de achttiende eeuw een ander beeld vertoont dan in
Leiden en Utrecht.^'
In 1724, dus geruime tijd na het vertrek van Bernoulli, werd op zijn
aanbeveling de Zwitser Jean Pierre de Crousaz (1663-1748/50) als filosoof
naar Groningen gehaald. Hoewel de nieuwe hoogleraar in bepaalde opzichten een bewonderaar was van 's Gravesande, had hij zeker geen
voorkeur voor de 'proefondervindelijke wijsbegeerte'. In fundamentele
kwesties bleef hij de continentale traditie trouw, al maakte hij wel een
ontwikkeling door die hem van Descartes verwijderde en dichter bij Leibniz
bracht.^* Ook zijn meer experimenteel georienteerde ambtgenoot Nicolaas
van Tilburg (1669-1741) was in wijsgerig opzicht sterk gericht op de ideeen
uit de filosofie van Leibniz-Wolff."
Deze Duitse orientatie werd nog belangrijk versterkt doen De Crousaz werd
opgevolgd door opnieuw een Zwitser in de persoon van Nicolaus Engelhard
(1696-1765). Deze had rechten gestudeerd in Bern en Lausanne, en in
Utrecht de colleges van de theoloog Friedrich Adolphe Lampe (1683-1729)
gevolgd. In 1723 werd hij hoogleraar in de filosofie aan de universiteit van
Duisburg, waar hij Van Musschenbroek opvolgde die in dat jaar naar
Utrecht vertrok. In 1728 volgde Engelhards benoeming in Groningen.^'
Ongetwijfeld was hij een van de belangrijkste exponenten van de leibniziaans-wolffiaanse traditie in Nederland, al wil daarmee niet gezegd zijn
dat hij haar in alle onderdelen kritiekloos aanvaardde. Zijn eigen standpunt
typeert hij nu eens als systema cartesianum emendatum, dan weer als systema
aequilibrii oisystema influxus emendati.^^

23. Zie voor Leiden en Utrecht: E. Ruestow, Physics at 17th and 18th Century Leiden
(Den Haag, 1973); De Pater, Van Musschenbroek; 5-15; C. de Pater, "Experimental
physics", in: Th.H. Lunsing Scheurleer e.a. ed., Leiden University in the seventeenth
Century. An Exchange of Learning (Leiden, 1975) 308-327; E.J. Dijksterhuis, "Uit het
Utrechts verleden der fysica", Nederlands tijdschrift voor natuurkunde 22 (1956) 163-180.
24. F.L.R. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der
negentiende eeuw (Amsterdam/Brussel, 1959) 239-240; Boeles, "Levenschetsen", 65-66;
C.L. Thijssen-Schoute, Nederlands cartesianisme, Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks 60 (Amsterdam,
1954) 499-500; J.E. de la Harpe, J.P. de Crousaz et le conflit des idies au sikcle des lumieres
(Geneve/Lille, 1955).
25. Boeles, "Levenschetsen", 66.
26. Sassen, Gesch. vd wijsbegeerte, 241-242; Thijssen-Schoute, Ned. cartesianisme, 496499; Boeles, "Levenschetsen", 70-71; H. CoUot d'Escury, Hollands roem in kunsten en
wetenschappen, dl. 5 ('s-Gravenhage/Amsterdam, 1832) 336-339.
27. N. Engelhard, Institutiones metaphysicae (Groningen, 1769') 399.
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Fig. 1: Handtekening van Engelhard en datum van zijn benoeming in Groningen
(Jonckbloet, Gedenkboek, na p. 414).

Engelhard overleed in 1765, twee jaar na de komst van Camper. Hij werd
opgevolgd door de al eerder genoemde Brugmans die in een Elogium viri
celeberrimi Nicol. Engelhard ^* zijn voorganger lof toezwaaide als een
bekwaam metafysicus. Brugmans zelf probeerde een syn these te vinden
tussen wolffianisme en newtonianisme. Misschien mag men zelfs stellen dat
bij hem op den duur de waardering voor Newton prevaleerde, wat ongetwijfeld samenhangt met zijn belangstelling voor het experiment. Ik hoef
hiervoor alleen maar te wijzen op zijn magnetische onderzoekingen.^' Bij
Engelhard was echter geen sprake van een synthese, zoals Brugmans die
voorstond. Hoewel hij het belang van de empirische wetenschap erkende en
haar zelfs onmisbaar achtte, heeft hij er zich — in tegenstelHng tot Wolff"
— in de praktijk niet of nauwelijks mee beziggehouden. Het zal de lezer dan
ook niet verbazen dat we hierover in het Elogium van Brugmans een
kritische kanttekening tegenkomen. Eerst zwaait hij zijn voorganger lof toe
vanwege het feit dat deze in zijn Philosophia theoretica, waarin ook de fysica
behandeld wordt, de waarnemingen van talloze "schrijvers over zaken in de
natuur" ordende en ze op grond van oorzaken interpreteerde. Maar dan
komt de kritiek: als Engelhard in het doen van waarnemingen een even grote
inzet had getoond als bij dit ordenen, had hij ons dieper in de geheimen van
de natuur kunnen inwijden dan nu gebeurd is, want daarvoor was hij
capabel genoeg. Maar, voegt Brugmans er vergoelijkend aan toe, iemand
28. A. Brugmans, "Elogium viri celeberrimi Nicol. Engelhard, A.L.M. Jur. Utr. et
Philos. Doct. Huiusque Facultatis ut et Mathematum Professoris Ordinarii, Societatis
Scientiarum Harlemensis membri, Primi Societatis Pro Excolendo Jure Patrio Praesidis",
Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes Vaderlands (...) door een
Genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio 1 (Groningen, 1773) 537-550.
29. O.a. A. Brugmans, Nieuwe manier, om de magnetische kracht der lighaamen te
onderzoeken, door proeven bevestigd, Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen,
Mengelwerk IV,2 (1775) 234-240; id. Magnetismus, seu de affmitatibus magneticis observationes Academicae (Leiden, 1778); zie ook Brugmans bibliografie in Galama, Franeker,
255-256.
30. Ecole, "Notion", 397.
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kan op z'n eentje niet alles tegelijk doen. Anderen verzamelden feiten en
Engelhard liet zien hoe men ze moest verklaren.
Engelhards denkbeelden over dit verklaren werden in hoge mate beheerst
door de metafysica. In het voetspoor van de continentale filosofen eiste hij
op zuiver metafysische gronden een strikt mechanistische natuurverklaring.
Zo kon hij in geen geval accepteren dat aantrekking en afstoting beschouwd
werden als eigenschappen die God in de materie gelegd had. Op zulke
dwaalwegen komen volgens hem alleen mensen terecht die door de verlokkingen van de fysica worden meegesleept en de metafysica — dat betekent
voor Engelhard die van het wolffianisme — eerst verwaarlozen en tenslotte
zelfs verachten."
Engelhard contra Van Musschenbroek (1738)
Dat het hem ernst was met deze opvattingen, bleek wel toen in 1736 de
Beginselen der Natuurkunde verscheen, een newtoniaans fysicaleerboek "ten
dienste der landgenooten"^^, dat geschreven was door zijn Duisburgse
voorganger en Utrechtse collega Van Musschenbroek. Dit werk bevatte
volgens Engelhard een aantal tekortkomingen die er bij een zorgvuldige
studie van de metafysica nooit in gestaan zouden hebben." Het werkje
waarin de Groninger hoogleraar deze kritiek neerschreef, kwam ook ter
sprake in het Elogium van Brugmans, die het als lezenswaardig typeerde,
omdat het op heldere wijze de mechanistische natuurverklaring verdedigde
en het belang van een grondige metafysica liet zien. Over Engelhards kritiek
op Van Musschenbroek rept Brugmans echter met geen woord.'"
Hoewel Van Musschenbroek zelf zich afzijdig hield, bleef Engelhards aanval
niet onweersproken. In totaal verschenen er zelfs vier publikaties pro en
contra de Beginselen, twee in 1738 en twee in 1739." Het is opvallend dat
men de pennevruchten van het debat over de Beginselen in biografische en
bibliografische werken betrekkelijk weinig tegenkomt, en bij mijn weten
vindt men zelfs nergens het complete viertal. Bierens de Haan vermeldt in
zijn Bibliographic Neerlandaise alleen de eerste drie.'* In Nederlands carte31. Brugmans, "Elogium", 545.
32. P. van Musschenbroek, Beginselen der Natuurkunde, Beschreven ten dienste der
Landgenooten (Leiden, 1736').
33. id. 545; CoUot d'Escury, Hollands roem dl. 5,339; Nodige aanmerkingen, o.a.6,
44-45.
34. Brugmans, "Elogium", 546.
35. Reeds voor het verschijnen van de twee laatste strijdschriften verscheen de tweede
editie van het omstreden leerboek, P. van Musschenbroek, Beginsels der Natuurkunde,
Beschreeven ten dienste der Landgenooten (Leiden, 1739^); zie voor diverse uitgaven en
vert. De Pater, Van Musschenbroek, bibliogr., 349-360.
36. D. Bierens de Haan, Biographic nierlandaise historique-scientifique des ouvrages
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sianisme van Thijssen-Schoute en in Geschiedenis van de wijsbegeerte in
Nederland van Sassen" wordt wel aandacht geschonken aan Engelhard,
maar de discussie over de Beginselen komt niet ter sprake. Toen ik het door
Bierens de Haan vermelde drietal probeerde op te sporen, bleek dit aanwezig
te zijn in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, samen met nog
een vierde bijdrage in de discussie. De boekjes verschenen alle vier onder , ^5
pseudoniem, met een steeds langere titel, waarin alle voorgaande titels
verwerkt waren. Ik vermeld ze hieronder:
1. Nodige dog korte aanmerkingen over de Beginselen der Natuurkunde van den heer P.
Musschenbroek, (...) door Daniel Coste van Hessom, Groningen, 1738, 112 pag.
2. Onzydig, dog teffens vrymoedig onderzoek van de Nodige, dog korte aanmerkingen
over de Beginzelen der Natuurkunde van den Heer Petrus van Musschenbroek (...) door
den Heer Nicolaas Engelhard (...) onlangs uytgegeven onder den naam van Daniel Coste
van Hessom, (...) door Aletophilus Philomusus, Zutphen, 1738, 134 pag.
3. Korte aanmerkingen over het zoogenaamde Onzydig dog teffens vrymoedig onderzoek, onlangs uitgegeven onder den naam van Aletophilus Philomusus, over de Nodige
dog korte aanmerkingen van den Heer Engelhard (...) over de Beginzelen der Natuurkunde van den Heer Petrus van Musschenbroek, (...) door N.N., Groningen, 1739, 52
pag.
4. Afgeperste verdediginge van Aletophilus Philomusus tegen de Korte aanmerkingen van
N.N. op het Onzydig dog teffens vrymoedig onderzoek van de Aanmerkingen van den
Heer Nicolaas Engelhard op de Beginzelen der Natuurkunde van de Heer Petrus van
Musschenbroek, door Aletophilus Philomusus, Zutphen, 1739, 66 pag.'*

Al spoedig liet Engelhard in een brief doorschemeren dat hij de schrijver was
van de Nodige aanmerkingen. De auteur van het tweede en vierde werkje, die
het toen niet ongebruikelijk pseudoniem Aletophilus Philomusus had
aangenomen, was volgens Brugmans niemand anders dan de latere Leidse
hoogleraar Johan Lulofs (1711-1768), die in 1742 's Gravesande opvolgde en
in 1762 Van Musschenbroeks Introductio ad philosophiam naturalem postuum uitgaf,'' terwijl achter de auteur N.N. van het derde werkje de persoon
van Engelhards leerling Allard Hulshoff (1734-1795) zou schuilgaan."" De
vier werkjes nemen samen zo'n 350 bladzijden in beslag, maar dan wel
geschreven in de langdradige stijl die veel werken uit die tijd kenmerkt: de
auteurs hebben soms bijna een bladzijde nodig om de lezer te vertellen dat ze

important dont les auteurs sont nes aux 16e, 17e et I8e siecle, sur les sciences mathematiques
et physiques et leurs applications (Komt, 1883'; Nieuwkoop, 1960^, 1965') 8,83.
37. Zie voor de volledige titels noot 24.
38. Ik citeer deze werken als volgt: Nodige aanmerkingen, Onzydig onderzoek, Korte
aanmerkingen, Afgeperste verdediginge. Ze zijn aanwezig univ.bibl. UVA, nrs. 525 F 1-4.
39. Zie voor Lulofs, F.L.R. Sassen, Johan Lulofs en de Reformatorische Verlichting in de
Nederlanden, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
afd. letterkunde, nieuwe reeks 26, nr. 7 (Amsterdam, 1965).
40. Brugmans, "Elogium", 546; CoUot d'Escury, Hollands roem dl. 5, 339-340.
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kort en zakelijk zullen zijn. Wat dat betreft houden de titels al een belofte in
voor de wijdlopigheid van de inhoud.
Het is niet duidelijk waarom Van Musschenbroek zelf niet aan de discussie
heeft deelgenomen. Een mogelijke verklaring zou de felle toon van Engelhard kunnen zijn, die niet op een paar schimpscheuten meer of minder keek,
al moet gezegd worden dat ook de auteur van de Beginselen soms lang niet
mals was in zijn kritiek op andersdenkenden. Het kan ook zijn dat de
Utrechtse hoogleraar zozeer op de praktijk van de experimentele fysica
gericht was dat hij weinig in metafysische discussies geinteresseerd was. Het
is eveneens mogelijk dat hij zijn argumentatie in de Beginselen afdoende
vond, want in de tweede editie van het leerboek is er, althans wat de
discussiepunten betreft, nauwelijks lets veranderd. In elk geval was Van
Musschenbroek volgens Aletophilus Philomusus, aUas Lulofs, niet van plan
op de aanval van zijn Groningse collega te reageren.*'
De door Engelhard ontketende polemiek was een zwakke echo van het
debat dat ruim twintig jaar eerder (1715-16) was gevoerd in een beroemd
geworden briefwisseling tussen Leibniz en Newtons woordvoerder Samuel
Clarke (1675-1729), waarbij diepgaand gediscussieerd is over twistpunten als
ruimte en tijd, gravitatie, het gebruik van hypothesen en de relatie tussen
God en Zijn Schepping.^^ Over dit dispuut merkte de Groningse hoogleraar
P. vati der Hoeven in 1979 op:
"(...) aan beide kanten wordt de redenering bepaald door een onwrikbaar geloof in de
eigen positie. Clarke en Newton zijn vast overtuigd van de van de materie afhankelijke
realiteit van ruimte en tijd. Het is voor hen een onherleidbaar gegeven, dat de hele
fysica bepaalt. Geen filosofische spitsvondigheid over de verhouding van eigenschap
en substantie, geen suggestie van onhoudbare theologische implicaties, kan ze daarvan
afhouden. Tegenover de opvatting van Leibniz, die ook voor Gods handelen het
beginsel van de 'voldoende reden', de 'raison sufTisante', aanvaardt, en die daaruit
afleidt dat God geen absolute ruimte zal scheppen, houden zij het bijbelse begrip van
God, handelend op grond van zijn almacht, staande; daarbij is Gods beweegreden niet
noodzakelijk te achterhalen: deze gaat schuil in Zijn verborgenheid."*'

Als we in dit citaat Clarke en Newton vervangen door Lulofs en Van
Musschenbroek, en Leibniz door Engelhard of Hulshoff, dan is het vier41. Onzydig onderzoek, 2.
42. A Collection of Papers which passed between the late learned Mr. Leibniz and Dr.
Clarke in the Years 1715 and 1716 relating to the Principles of Natural Philosophy and
Religion (London, 1717); H.G. Alexander, The Leibniz-Clarke Correspondence (New
York, 1956); vgl. R. Westfall, Never at rest (Cambridge, 1980) 778, n.263 en A. Koyre,
Newtonian Studies (London, 1965) 166. Verder: N. Engelhard ed., Epistolarum pentas
(Groningen, 1740); dit werk bevat de correspondentie van Leibniz, Clarke, L.Ph.
Thiimmig en S. Koenig.
43. P. van der Hoeven, Newton, Een inleiding tot zijn wijsgerige inzichten (Baarn, 1979)
102.
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voudig debat over de Beginselen inhoudelijk goed getypeerd, al is Lulofs
misschien een enkele keer wat toegeeflijker dan Clarke. Alleen het peil van
de discussie is beduidend lager en van nieuwe argumenten is geen sprake. En
dat zou dan nog een ander motief kunnen zijn, naast de redenen die ik al
noemde, waarom Van Musschenbroek niet zelf aan de discussie deelnam:
wellicht had hij er geen behoefte aan de antwoorden van Clarke te herhalen,
laat staan dat hij een poging wilde doen om ze te verbeteren.
"Experimentenmakers" en "Kragtenmeters"
Gezien de probleemstelling van dit artikel beperk ik me hoofdzakelijk tot
een bespreking van de argumenten die Engelhard zelf tegen de Beginselen
aanvoert. Om duidelijk te maken op welke aspecten van dit werk hij de
Nodige aanmerkingen heeft, wijst de Groninger hoogleraar, systematicus als
hij is, crop:
"dat men in dit voortreffelyk Boek van den Hr. Musschenbroek vyfderlei Stoffe van
malkander wel moet onderscheiden, om de klem van onse redeneringe soveel te beter
te konnen nagaan.'""

Deze vijf "stoffen" zijn de logica (redeneerkunde), de metaphysica (bovennatuurkunde), de historia naturalis (natuurgeschiedenis), de mathesis mixta
(vermengde wiskunde) en de physica (natuurkunde).
De logica is vanouds de kunst van het redeneren. In verband met zijn
onderwerp wijst Engelhard op het probleem van de hypothesen en de
"natuur der Betogingen", de vraag dus wat de kenmerken zijn van een
correcte bewijsvoering. De metafysica omvat voor Engelhard, conform de
opvattingen van Wolff, ontologie, psychologic, natuurlijke theologie en
algemene kosmologie. Het gaat hem hier dan met name om ontologische
vragen als: zijn er aantrekkende krachten en bestaat er een ledig? In de
historia naturalis gaat het om het verzamelen van waarnemingen en experimenten. Het is een inventarisatie van verschijnselen die optreden in de
natuur of die in het laboratorium worden opgeroepen, of om het met
Engelhards woorden te zeggen: "alle die keurige proeven (Experimenta) en
Waarnemingen {Observationes) omtrent de natuurlyke Verschynselen." Dat
betreft dus het baconiaanse aspect van de experimentele natuurwetenschap,
een onderdeel dat in de Beginselen ruimschoots vertegenwoordigd is. De
mathesis mixta, de 'vermengde' of 'gemengde' wiskunde, is niet identiek met
wat wij nu toegepaste wiskunde noemen. Het betreft die delen van de
natuurwetenschap, die op mathematische wijze werden behandeld, veelal in
de trant van Euclidische meetkunde. Engelhard noemt de mechanica, de
hydrostatica, hydraulica en aerometria, en de optica, dioptrica en catop44. Nodige aanmerkingen, 1-2.
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trica, die wij nu alle tot de natuurkunde rekenen. Fysica is echter voor
Engelhard iets dat boven historia naturalis en mathesis mixta uitgaat. Zij is
het terrein van werk- en doeloorzaken. De laatste van dit tweetal oorzaken
was door Descartes uit de natuurkunde verbannen, maar er door Leibniz en
Wolff weer in teruggebracht.^'
Wat Engelhard onder natuurkunde verstaat, lijkt in het licht van zijn
indeling in vijf "stoffen" eerder bij de metafysica dan bij de fysica te
behoren. Evenals bij Descartes, Leibniz en Wolff zijn natuur- en bovennatuurkunde bij de Groningse hoogleraar onlosmakelijk met elkaar verweven. Experimenten zijn nuttig en ook wel noodzakelijk, maar de eigenlijke fysica begint pas, waar de experimentator ophoudt. Zijn afkeer van een
baconiaanse 'verzamelwoede', zoals vele achttiende-eeuwers daarmee behept waren, en zijn voorkeur voor een metafysische benadering van de
natuurkunde, verhinderen hem het fundamentele belang van een empirischmathematische aanpak in te zien. 's Gravesandes Physices elementa mathematica, waarin deze laatste methode wordt gepropageerd, wordt door
Engelhard weliswaar gunstig afgeschilderd tegenover de Beginselen van Van
Musschenbroek, omdat het in metafysisch opzicht veel voorzichtiger geschreven zou zijn,** maar dat betekent nog niet dat hij dit werk als een
voorbeeld van goede en adequate fysisca beschouwt. Dat blijkt althans
nergens uit.
Wie de inhoud van de Beginselen enigszins kent, zal er in het licht van wat ik
hierboven naar voren bracht, niet vreemd van opkijken dat Engelhard zijn
aanval op Van Musschenbroek begint met de opmerking dat deze ongetwijfeld een bekwaam experimentator is en ook op het terrein van de
'vermengde wiskunde' zijn sporen verdiend heeft, maar dat het droevig
gesteld is zowel met zijn fysica als met zijn logica en metafysica."' De lof die
de Groningse filosoof zijn Utrechtse collega als experimentator toeschrijft,
verliest overigens veel van zijn waarde, als we zien hoe kleinerend hij
meermalen over proefnemingen spreekt. De Bijbel verschaft Engelhard een
metafoor om zijn standpunt in dezen te verduidelijken: zoals de Nethinim of
Nethineers, de tempelslaven van Salomo, hand- en spandiensten verleenden
als houthakkers en waterputters, zo zijn "Experimentenmakers" en "Kragtenmeters" niet meer dan slaven die materiaal mogen aandragen voor de
"Tempel der Wysheit", waar de "regte Priesters der Wysheit" hun werk
verrichten.**
45. Nodige aanmerkingen, 2; R. Descartes, Principia philosophiae (Amsterdam, 1644)
pars 1,28; De Pater, Van Musschenbroek; 327,341 n.90.
46. Nodige aanmerkingen, 5.
47. Nodige aanmerkingen, 2-3.
48. Nodige aanmerkingen, 22; Onzydig onderzoek, 27; Korte aanmerkingen, 25; Afgeperste verdediginge, 31.

153
De minachting die hieruit spreekt voor het 'handwerk' van de experimenteelfysicus is op meer plaatsen bij Engelhard te vinden. Vooral de luchtpomp
wordt in zijn Nodige aanmerkingen door hem te pas en te onpas als een soort
kop van Jut gebruikt, waar de slagen op neerkomen waarmee hij blijkbaar
de "Experimentenmakers" wil treffen, die zich niet met hogere (meta)fysische vragen willen bezighouden. Als hij bijvoorbeeld Van Musschenbroeks
argumenten voor het reeel en onafhankelijk bestaan van lege ruimte afwijst,
is hij zo overtuigd van de juistheid van zijn eigen standpunt, namelijk dat de
ruimte onlosmakelijk met het bestaan van lichamen is verbonden, dat hij het
niet kan laten zijn argumenatie te besluiten met de opmerking:
"De Hr. Musschenbroek mag hier de Lugtpomp draaijen solang als Hy wil, het sal
Hem weinig helpen om dese so klare bewysen omver te stolen."*'

De symboolfunctie die de luchtpomp blijkbaar voor Engelhard heeft, was
ook Lulofs opgevallen en in zijn Onzydig onderzoek vraagt deze zich af wat
daarvan de reden mag zijn.^" Van Musschenbroek zelf zal er niet van wakker
gelegen hebben. Hij wist om zo te zeggen wat hem aan kritiek te wachten
stond: al in zijn Oratie over de zekere methode van de experimentele filosofie
[=natuurwetenschap, d.P.] schreef hij, na opgemerkt te hebben dat men
beter naar de "werkplaats van de experimentatoren" kan gaan dan te
luisteren naar fantaserende filosofen:
"... deze [werkplaats] is smerig; ze stinkt naar het vuil van de dingen die onderzocht
moeten worden; de handen worden vies; de kleren komen onder de vlekken; het werk
is vermoeiend; ze zweten; we komen op een lijn met werklui te staan.""

En tegenover de opvatting dat een "filosoof het aan zijn "adeldom"
verplicht zou zijn om zich van dit soort handwerkers te onderscheiden, stelt
hij dat alleen de eisen van de wetenschap beslissend zijn." Engelhard zou
voor deze "filosoof model gestaan kunnen hebben.
(Lege) ruimte en uitgebreidheid
In verband met Engelhards kruistocht tegen de luchtpomp als symbool van
simpele "Experimentenmakers" kwam reeds de discussie over het al dan niet
bestaan van lege ruimte ter sprake. De Groningse hoogleraar begint dit
onderwerp weer heel systematisch met het opsommen van maar liefst zeven
klassen standpunten: 1. de atomisten, die de ruimte zien als een eeuwig,
oneindig en van God onafhankelijk zijnde, 2. de idealisten (o.a. Berkeley)
49. Nodige aanmerkingen, 73; vgl. 67, 88-89.
50. Onzydig onderzoek, 107.
51. P. van Musschenbroek, Oratio de Certa Methodo Philosophiae Experimentalis
(Traiecti ad Rhenum, 1723) 47.
52. id. 47; De Pater, Van Musschenbroek, 79.
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voor wie de uitgebreidheid alleen in de verbeelding bestaat, 3. de cartesianen, die de uitgebreidheid met de materie identificeren, 4. J. Watts en
anderen, voor wie de ruimte geen substantie is, maar een 'privatio materiae',
een aristotelische terminologie die ook gehanteerd werd bij het definieren
van begrippen als zonde: het kwaad in de wereld is niet iets dat op zichzelf
bestaat, maar een 'beroving van het goede' (privatio boni), 5. Clarke en
"sovele andere in Engelant," die de uitgebreidheid als een eigenschap van
God beschouwen; volgens Engelhard hoort Spinoza ook bij deze categoric,
"hoewel in ene verkeerderen sin," 6. Van Musschenbroek hoort bij degenen
die de uitgebreidheid zien als een "Oneindige Indringbare Selfstandigheid,"
die door God is geschapen, 7. de aanhangers van Leibniz, die de ware
uitgebreidheid gegrond zien in de veelheid en orde van de ons onbekende
substanties die men "de Elementen deser sigtbare Werelt" pleegt te noemen,
en waartoe ook Engelhard zich rekent. Men herkent hier de Leibnizaanse
monadologie.^'
Van Musschenbroek wordt door zijn opponent verweten dat hij in de
Beginselen weliswaar het standpunt van Clarke afwijst dat de ruimte een
eigenschap van God is, maar dat hij er veel te vergoelijkend over spreekt, in
plaats van deze opvatting als goddeloos aan de kaak te stellen. Volgens
Engelhard was dit een gevolg van overdreven achting die Van Musschenbroek koesterde voor alles wat "door de Wint van over See komt."*" Deze
beschuldiging van de Groningse hoogleraar is niet helemaal uit de lucht
gegrepen, al is Van Musschenbroeks voorkeur niet zozeer geografisch
bepaald, maar meer methodologisch: zijn sympathie gaat uit naar alle
natuuronderzoekers die zelf experimenteel onderzoek doen en zich primair
door proefnemingen laten leiden. Zo heeft Van Musschenbroek niet alleen
grote waardering voor Engelse onderzoekers als Jean Theophile Desaguliers
(1683-1744), John Keill (1671-1721) en anderen die de 'proefondervindelijke
wijsbegeerte' stimuleerden, maar ook bijvoorbeeld voor de leden van de
Accademia del Cimento te Florence. De schriftelijke neerslag van hun
experimenten, de Saggi di naturali esperienze (1667), werd door Van
Musschenbroek in 1731 in het Latijn vertaald, als een blijk van zijn
waardering voor hun onderzoek.*'
Ook in de discussie over de aard van de uitgebreidheid wilde Van Musschenbroek zich primair op de empiric baseren. Na in zijn Beginselen een

53. iVorfige aanmerWngen, 63; Van der Hoeven, JVew/ow, 100.
54. Van Musschenbroek, Beginselen 61-62, 800; Van der Hoeven, Newton, 100-101;
Nodige aanmerkingen, 66-67; Onzydig onderzoek, 61-lQ.
55. Tentamina experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento (Ultrajectina, 1731), vert, van Saggi di naturali esperienze fatte nelVAccademia del Cimento
(Florence, 1667).
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lange reeks metafysische en fysische argumenten voor het mogelijk en
feitelijk bestaan van een lege ruimte te hebben aangevoerd,*' concludeerde
hij dat zij die zich "met proeven te doen, waarneemingen aanteteekenen, en
de lighaamen zelf te onderzoeken, bezig hidden, meest eendragtig vonden,
dat 'er een Ydel moest zyn", maar dat anderen die zich met een "herssenschimmige wetenschap" bezighielden, niets beters te doen hadden dan de
experimenten tegen te spreken. Waarop Engelhard repliceerde dat dit een
belediging was van talloze vooraanstaande onderzoekers in Italic, Frankrijk
en Duitsland. Volgens hem had "juffer Mataja" (mataios, Gr.=ijdel, leeg)
buiten Engeland maar weinig "vryers". Hij ontkende dat de kwestie van het
al of niet bestaan van lege ruimte met proeven kon worden opgelost: men
mag op grond van experimenten wel concluderen dat de ruimte niet met
'Vaste Lighaamtjes', dus met zichtbare en waarneembare materie is gevuld,
maar niet dat er een absoluut vacuum bestaat. Hier beslist alleen de
metafysica."
Volgens de Groninger hoogleraar hebben we van de uitgebreidheid als
abstractie precies hetzelfde denkbeeld als van een lege ruimte, zodat
'abstracte uitgebreid' en 'lege ruimte' identieke begrippen zijn. De lege
ruimte heeft dus geen reeel bestaan, net zo min als dat het geval is met de
abstracte uitgebreidheid. Engelhard geeft ook een indirect bewijs voor zijn
stelling: als materie en lege ruimte aparte, onafhankelijke substanties zouden
zijn, zou God het ledig kunnen vernietigen, zonder daarbij tegelijkertijd
lichamen te vernietigen, wat volgens hem een absurde verondersteUing is.
Lulofs bestrijdt dit laatste in zijn Onzydig onderzoek met het argument dat
Engelhard op deze manier Gods macht aan banden legt.'*
Een ander argument dat op basis van de natuurlijke theologie in het
leibniziaanse kamp tegen het bestaan van lege ruimte werd aangevoerd, was
dat een gevulde ruimte volmaakter zou zijn dan een lege ruimte, omdat God
daarin meer Zijn macht en wijsheid kon tonen. Van Musschenbroek had
deze bewijsvoering in zijn Beginselen bestreden door op de consequenties
ervan te wijzen: wie beweert dat God slechts in de volmaaktste lichamen
werkt, zal zich bijvoorbeeld af moeten vragen, waarom God niet uitsluitend
mensen geschapen heeft in plaats van zowel mensen als dieren, planten en
mineralen. Dat ontlokte Engelhard weer de badinerende opmerking waar
Van Musschenbroeks luchtpomp zou moeten blijven en waar hij eten zou
moeten vinden, wanneer de hele wereld met mensen gevuld zou zijn.
Engelhard staat hier in de rationalistische traditie en Van Musschenbroek in

56. Van Musschenbroek, Beginselen, 46-63.
57. Van Musschenbroek, Beginselen, 57; Nodige aanmerkingen, 86.
58. Nodige aanmerkingen, 72-73; Onzydig onderzoek, 86; Korte aanmerkingen, 40;
Afgeperste verdediginge, 45; Engelhard, Institutiones, 81.
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de voluntaristische: we hebben niet het recht door onze redeneringen Gods
macht en vrijheid van handelen te beknotten."
Als Engelhard zijn eigen al eerder genoemde visie op de uitgebreidheid als
zijnde gegrond in de veelheid en de orde van de ons onbekende elementen
van de zichtbare wereld uiteenzet — dat wil dus zeggen dat de ruimte evenals
de tijd tegelijk met de existentie aan de lichamen is meegegeven — merkt hij
nog op dat sommige van deze elementen (namelijk de uitgebreidheidsloze
monaden van Leibniz) zichtbare lichamen vormen en andere een allesdoordringende, fijne geest. Voor dit laatste gebruikt hij tegenover Van
Musschenbroek bewust de in Newtons Principia voorkomende term 'geest'
(spiritus) omdat de Utrechtse hoogleraar immers "al 't geen van die kant
over See komt, met eerbiet behandelt."*"
Dit is niet de enige keer dat Engelhard voor het bestaan van een uiterst fijne,
subtiele materie naar de 'spiritus' van het Scholium Generale in de Principia
verwijst of aan de 'ether' in 'Query' 22 van de Opticks refereert. Door dat te
doen kan hij immmers Van Musschenbroek het predikaat 'newtoniaan'
ontzeggen. Hij staat hierin zeker niet alleen. Meermalen hebben cartesiaanse
en andere natuuronderzoekers zich tegen de 'attractionisten' beroepen op
deze en andere passages in Newtons werken waarin hij spreekt over een
uiterst fijn verdeelde 'spiritus' of'ether'. Terecht stelt Lulofs in zijn Onzydig
onderzoek dat de ether van Newton in Query 22 van de Opticks totaal geen
overeenkomst vertoont met de"fyne geest" die Engelhard voor ogen staat.
Hij wijst crop dat het op grond van waarnemingen vaststaat dat de planeten
in Newtons ether zo weinig weerstand ontmoeten dat dit medium onmogelijk de gehele ruimte kan opvullen. Een middenstof die dat wel doet,
zou namelijk een veel grotere dichtheid hebben dan goud en dus een immens
grote weerstand bezitten.*'
Aantrekking en gravitatie
Een zaak die in de discussie eveneens uitvoerig ter sprake komt, is het
probleem van de aantrekkende krachten, zoals cohesie, capillariteit en
magnetisme en de kwestie van de zwaarte. Van Musschenbroek stelt in zijn
Beginselen dat we geen uitwendige oorzaken kennen voor de aantrekking

59. Koyre, Newtonian StmSes, l66-l6T,'VanMusschenbioek,Beginselen,5S; Nodige aanmerkinge
88-89; Onzydig onderzoek, 104-107.
60. Nodige aanmerkingen, 64,91; Onzydig onderzoek, I \2-l 15; Korte aanmerkingen, 4748; Afgeperste verdediginge, 59-61; Van der Hoeven, Newton, 100-101; Engelhard,
Institutiones, 73-74, 79.
61. Nodige aanmerkingen, 83, 85, 91, 104, 106, 108, 111, 112; Onzydig onderzoek, 99102; Korte aanmerkingen, 50-51; Afgeperste verdediginge, 63; Motte/CajoriPrincipia, 547;
1. Newton, Opticks, or, a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflextions and Colours of
Light, (London, 1717^) Query 22, p. 352-353.
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tussen twee lichamen. De verschijnselen wijzen onmiskenbaar op een
inwendig beginsel als oorzaak. Volgens Engelhard levert de metafysica
echter het onweerlegbare bewijs dat er een uitwendig stoffelijk beginsel
bestaat, waarmee alle verschijnselen die we de naam 'aantrekking' geven,
verklaard moeten worden, want zij leert ons dat lichamen uitsluitend door
botsing werken of middellijk door een medium; een derde mogelijkheid is er
niet. Hij wijst er op dat ook ruiken, horen en zien via een middenstof
totstandkomen: we ruiken geuren door middel van "uitwaassemingen", we
horen geluid door middel van lucht en we zien dankzij het licht. In zijn
repliek erkent ook Lulofs weliswaar, anders dan Van Musschenbroek zelf,
dat de metafysica ter verklaring van attractieverschijnselen een middenstof
eist, maar als een goede leerling uit de school van 's Gravesande-Musschenbroek wijst hij crop dat alleen experimenteel onderzoek ons op dit punt
verder kan helpen.*^
De discussie over het al dan niet noodzakelijk zijn van een werkzaam
medium spitst zich met name toe op het probleem van de gravitatie. Volgens
Van Musschenbroek is de zwaarte een eigenschap van lichamen die niet uit
de aard ervan voortvloeit, maar die er door God is ingelegd. Fel trekt hij van
leer tegen filosofen die een gewichtsloze subtiele materie aannemen. Aangezien het gewicht van een lichaam bestaat uit de som van de gewichten van
de samenstellende delen, is het voor hem pure speculatie om te menen dat de
zwaarte van de deeltjes ophoudt, als men de deling maar ver genoeg
voortzet.*'
Dit argument maakt echter op Engelhard totaal geen indruk, want zwaarte
is voor hem geen eigenschap van deeltjes, maar een verschijnsel dat een
(mechanistische) verklaring behoeft. Hij beroept zich daarvoor op de "fyne
geest" van Newton. Tegenover Van Musschenbroek, die in de Beginselen
geen "fyne lugt" wil aannemen, omdat er geen waarneembare effecten zijn
die haar bestaan bewijzen, houdt Engelhard op metafysische gronden vol
dat er een uitwendige oorzaak moet zijn. Omdat deze echter niet waarneembaar blijkt te zijn, mogen we daaruit de conclusie trekken dat het om
subtiele materie gaat. Lulofs wijst er echter op dat het slechts een ongecontroleerde hypothese van Engelhard is, om Newtons 'geest' als oorzaak
van de zwaarte aan te nemen. En als er al een uiterst fijne stof bestaat
waardoor de zwaarte wordt bewerkt, dan kan dat onmogelijk volgens de ons
nu bekende wetten gebeuren. Hij voert daarvoor onder andere een door
newtonianen vaak gebruikt argument aan, namelijk dat de working van
62. Van Musschenbroek, Beginselen, 260-261; Nodige aanmerkingen, 96, 98, 100-101;
Onzydig onderzoek, 118-120; Korte aanmerkingen, 49-50; Afgeperste verdediginge, 61-62.
63. Van Musschenbroek, Beginselen, 124-128; vgl. De Pater, Van Musschenbroek,
88-95.
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tegen een lichaam botsende deeltjes subtiele materie evenredig zou moeten
zijn met de oppervlakte van dat lichaam, terwijl de zwaarte in werkelijkheid
evenredig is met het volume. Wie een alles doordringende subtiele materie
veronderstelt, moet volgens Lulofs bovendien aannemen dat deze stof niet
alleen een lichaam kan binnendringen, maar tegelijkertijd ook in staat is het
voort te stuwen, en dat is volgens hem volstrekt ongerijmd.'"
Wat is fysica?
Ook over de vraag wat 'fysica' eigenlijk inhoudt, wordt uitvoerig van
gedachten gewisseld: wat is het eigenlijke terrein van deze wetenschap en
welke taak heeft een fysicus? In zijn Beginselen kritiseert Van Musschenbroek de leibniziaans-wolffiaanse opvatting van de natuurkunde als een
wetenschap van het mogelijke. Immers, wat mogelijk is, hoeft nog niet te
bestaan, en het gaat zijns inziens in de fysica primair om het bestaande.
Bovendien zijn wij te beperkt om te weten wat al of niet mogelijk is. Wie op
dit terrein toch naar argumenten zoekt, houdt zich volgens hem met
hersenschimmen bezig. Bewijzen moeten aan de verschijnselen ontleend
worden. Engelhard ziet echter geen tegenstelHng tussen het mogelijke en het
werkelijk bestaande: evenals Leibniz en Wolff beschouwt hij beide als
complementair."
We zullen bij het begrip 'mogelijk' vooral hebben te denken aan het logisch
mogelijke, want Engelhard is in geen geval geinteresseerd in wat er
empirisch allemaal mogelijk is. Het puur baconiaanse experiment dat alleen
maar dient om te onderzoeken wat er met proefnemingen zo al tot stand
gebracht kan worden, wijst hij als zinloos van de hand. Dat geldt blijkbaar
zelfs in een aantal gevallen voor proeven waarmee een onderzoeker een
specifieke vraag wil beantwoorden. Bij wijze van voorbeeld maakt hij
althans het onderzoek belachelijk dat Van Musschenbroek uitvoerde om na
te gaan of het inderdaad qua leefomstandigheden voor een zwaluw mogelijk
was om, zoals wel verondersteld werd, onder water en in de modder te
overwinteren, iets wat ook Engelhard door waarnemingen bevestigd achtte.
Met zulk soort proefnemingen, waarbij men vogels onder water zet of onder
de luchtpomp brengt — alweer de luchtpomp — wenst de Groningse
hoogleraar zich niet op te houden: zulke bezigheden maken van iemand geen
wijsgeer.*' Dat Engelhard blijkbaar weinig heil zag in het nabootsen in een
64. Van Musschenbroek, Beginselen, 262; Nodige aanmerkingen, 106-110; Onzydig
onderzoek, 121-131; Korte aanmerkingen, 50-51; Afgeperste verdediginge, 63-64.
65. Van Musschenbroek, Beginselen, 52; Nodige aanmerkingen, 32; Onzydig onderzoek.
39; Korte aanmerkingen, 29; Afgeperste verdediginge, 33-34.
66. Van Musschenbroek, renra/nma I, addidamentum, 105-106; Nodige aanmerkingen,
28-29; Onzydig onderzoek, 35.
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laboratorium van natuurlijke omstandigheden, blijkt wel uit zijn beschuldiging aan het adres van Van Musschenbroek dat diens zwaluwproeven even
dwaas zijn als het geexperimenteer van Paracelsus (ca. 1493-1541) om 'in
vitro' een mens te maken:
"Dog de Hr. Musschenbroek heeft een groten Voorganger gehad tot diergelyken
ondersoek van Mooglykheden, aan den vermaarden Theophrastus Paracelsus: want die
Man heeft ondersogt, of hy niet uit de stoffe, die men weet nodig te syn tot de
voorttelinge van een Mensch, in een glaasje een Mensch konde maken. Paracelsus
heeft omtrent dit Stuk nootsaaklyk even so moeten by sigselve redeneren, als de Hr.
Musschenbroek omtrent de Swaluwe heeft gedaan: Kan de stoffe, die tot de voorttelinge
van een mensch nootsaaklyk is, door sekere trap van warmte in 't moeder lighaam een
Mensch vormen, so kan sy dit ook doen in een glaasje, wanneer 'er de gelyke trap van
warmte is. Dog dit sy genoeg van diergelyke mooglyke gekkernyen, en gekke
mooglykheden."*'

Uit wat Engelhard wel tot het terrein van de fysica rekent, blijkt weer zijn
metafysische inslag. Het onderzoek van mogelijke werelden hoort daar
wezenlijk bij, want dat bewijst immers dat onze wereld niet noodzakelijk is
maar contingent en dat alles in de wereld doelmatig is ingericht, welke zaken
op hun beurt weer Gods vrijmacht en wijsheid aantonen. Lulofs pareert dit
argument echter met de opmerking dat het onderzoek van de werkelijk
bestaande dingen heel wat meer laat zien van Gods macht en wijsheid dan
het onderzoek dat Engelhard voorstaat. De bewering van de Groningse
hoogleraar dat wijsgeren die van onderzoek naar mogelijke dingen niet
willen weten en alleen maar letten op wat de zintuigen waarnemen, niet
boven het niveau van de dieren uitkomen, vindt Lulofs bij de beesten af:
alsof dieren redeneren vanuit hun waarnemingen! Als men Engelhards
voorstel opvolgt en bij verschijnselen als bijzonnen, regenbogen, donder en
bliksem en dergelijke alleen onderzoekt hoe ze mogelijk zijn, dan heeft men
geen zekerheid hoe ze werkelijk plaatsvinden. De natuurkunde dient te
verklaren hoe verschijnselen tot stand komen en als men daarover geen
zekerheid heeft, kan men beter zijn onkunde belijden en tevens aan de
waarnemingen waarschijnlijke oorzaken ontlenen om daarmee het onderzoek voort te zetten. Dat heeft niets te maken met scepticisme, zoals
Engelhard meent.'*
De discussie over bovengenoemde en andere onderwerpen, zoals die in de
Nodige aanmerkingen en het Onzydig onderzoek wordt gevoerd tussen
Engelhard en Lulofs, wordt in een tweede ronde herhaald tussen Hulshoff
met zijn Korte aanmerkingen en opnieuw Lulofs met zijn Afgeperste
verdediginge. Dat levert echter geen nieuwe gezichtspunten op. Het betoog
67. Nodige aanmerkingen, 28-30.
68. Nodige aanmerkingen, 33-35, 38; Onzydig onderzoek; 39-41, 44; Korte aanmerkingen, 30-32; Afgeperste verdediginge, 36-37.
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van alle discussiepartners is nogal langdradig en lang niet altijd ter zake. Zo
wordt in de werkjes uitvoerig gekibbeld over de vergelijking die Engelhard
trekt tussen "experimentenmakers" en de tempelslaven van Salomo." Ook
wanneer er wel wezenlijke punten aan de orde komen, wordt het betoog in
kwestie vaak nodeloos uitgerekt, terwijl het bovendien vooral door Engelhard gelardeerd wordt met schimpscheuten en verdachtmakingen.
Fysica en metafysica
Ik kom nu tot een aantal sloptopmerkingen. De door Engelhard ontketende
discussie, waarvan ik in dit artikel enkele momenten beknopt heb weergegeven, hield, zoals gezegd, een reactie in op diverse uitweidingen in Van
Musschenbroeks Beginselen, die volgens de Groningse filosoof (meta)fysisch
ver onder de maat bleven. Engelhard wijst er in het begin van zijn Nodige
aanmerkingen in elk geval op dat's Gravesande en Boerhaave voorzichtiger
waren in hun uitlatingen dan hun leerling Van Musschenbroek, die zelf in
zijn Elementa physicae van 1734 ook veel terughoudender geweest zou zijn
dan in de Beginselen. Dat is echter maar zeer ten dele waar. Ook Lulofs wil
niet weten van een wezenlijk verschil tussen de Nederlandstalige Beginselen
en Van Musschenbroeks andere, in het Latijn geschreven werken. Hij wijst
crop dat de Utrechtse hoogleraar in verschillende voorwoorden daarvan
even fel van leer trok tegen het misbruik van hypothesen als in de Beginselen.
De Elementa physicae is alleen maar beknopter, omdat het een handleiding
wil zijn voor de studenten, en niet bedoeld is voor een breed publiek, zoals
dc Beginselen.^°
Het eigenlijke probleem van de besproken discussie lijkt mij de vraag te zijn
of de fysica onder voogdij van de metafysica stond dan wel eigen wegen
mocht gaan. Kon men bijvoorbeeld het begrip 'aantrekking' hanteren,
opgevat als een voorlopig eindpunt van de analyse van de waarnemingen
dan wel als een inherente eigenschap van lichamen, of moest men blijven
zoeken naar fysische, dat wil zeggen, mechanistische oorzaken? Mocht men
op grond van de experimenten het bestaan van lege ruimte aannemen, of
moest men a priori op metafysische gronden besluiten dat een vacuum niet
mogelijk was?
Telkens weer hebben fysici in het verleden voor situaties gestaan waarin zij
dergelijke beslissingen moesten nemen. Zo onderkende reeds Isaac Beeckman (1588-1637) bijvoorbeeld de logische onmogelijkheid van atomen als

69. Zie noot 48.
70. Nodige aanmerkingen, 5; Onzydig onderzoek, 5; P. van Musschenbroek, Elementa
physicae conscripta in usus academicos (Lugduni Batavorum, 1734).
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volkomen massieve ondeelbaarheden.^' Atomen hebben immers geen delen
en waar geen delen zijn, is geen elasticiteit en waar die ontbreekt, kan er geen
beweging worden overgedragen. Beeckman schrok er echter niet voor terug
deze logische ondingen toch te gebruiken. In de negentiende eeuw werkten
de fysici na lang aarzelen tenslotte met een ether die de eigenschappen van
een star lichaam in een ijl gas leek te combineren, een beslissing waarbij het
experiment een belangrijke rol gespeeld heeft.'^
Bij Engelhard wordt echter de natuurkunde nog volledig beheerst door de
bovennatuurkunde. Op metafysische gronden acht hij lege ruimte onbestaanbaar en verwerpt hij de aantrekking als fysisch beginsel. Een
bonafide natuurverklaring dient immers op mechanistische beginselen te
steunen; dat is de onverbiddelijke eis van de metafysica. Wat op deze wijze
bij de cartesianen en bij aanhangers van de filosofie van Leibniz-Wolff, zoals
Engelhard, nog een eenheid vormde, is in het kamp van de newtonianen al
veel meer gescheiden. Met terzijdestelling van allerlei waarom- en waartoevragen werd door Newton, en vooral door zijn volgelingen, de fysica
beschouwd als het terrein waar allereerst gezocht wordt naar empirisch
gefundeerde en in mathematisch taal uitgedrukte wetten. Daarentegen
beschouwt Engelhard het analyseren van verschijnselen en het opsporen van
wiskundig geformuleerde relaties ertussen nergens als een taak van de
natuurkunde. De empirisch-mathematische behandeling van de mechanica,
hydrostatica en optica rekent hij, zoals we zagen, tot de 'gemengde
wiskunde', terwijl de eigenlijke taak van de fysica het opsporen van de
werk-en doeloorzaken van de verschijnselen is. Achteraf weten we hoe
onvruchtbaar het streven van Engelhard was om zich in de fysica te laten
leiden door wat hij zag als onaantastbare waarheden van een in rangorde
hogere metafysica. De door hem ontketende polemiek over de Beginselen der
natuurkunde van Van Musschenbroek laat dat duidelijk zien. De successen
die sinds de boedelscheiding van fysica en metafysica in de natuurkunde
behaald zijn, mogen ons echter niet de ogen doen sluiten voor het feit dat
een metafysicaloze natuurwetenschap een onmogelijkheid is gebleken.
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SUMMARY
Nicolaus Engelhard (1696-1765) and his critique of the Beginselen der Natuurkunde by
Petrus van Musschenbroek (1692-1761): Wolffianism versus Newtonianism.
In the Netherlands Newtonianism was successfully propagated by both the Leyden
professor W.J. 's Gravesande (1688-1742), the first to teach experimental physics within a
Newtonian framework at a Dutch university, and Petrus van Musschenbroek, who
established the ideas of Newton in Utrecht. Their pupils introduced the new idas in
various other institutes of higher education, like those in Franeker and Harderwijk. An
exception, however, was Groningen. Here the successive professors of philosophy in the
eighteenth century adhered to the ideas of Leibniz and Wolff. A typical example was N.
Engelhard (1696-1765), who was appointed professor of philosophy and mathematics in
1728.
After Van Musschenbroek had published his Beginselen der Natuurkunde (Elements of
Natural Philsophy) in 1736, Engelhard composed a treatise, in which he criticised Van
Musschenbroek's (meta)physics (1738). The work mainly dealt with the same topics as
those discussed in the famous Leibniz-Clarke correspondence (1716). Engelhard contested, for instance, empty space and attractive forces. He also brought up the use of
hypotheses, the goal of physics and the importance of a proper (i.e. Leibnizian-Wolffian)
metaphysics. Whereas Van Musschenbroek had argued for the overriding importance of
experiments in physical matters, Engelhard maintained that metaphysics could decide
questions concerning the existence of empty space and attractive forces.
Van lylusschenbroek himself did not answer Engelhard's criticism. Instead, John Lulofs
(1711-1768), who was to succeed 's Gravesande at Leyden (1742), defended the Newtonian philosophy (1738). In 1739 two more pamphlets appeared: the first probably by
Engelhard's pupil A. Hulshoff, who attacked Lulofs, and the second a rejoinder by
Lulofs. All four books appeared pseudonymously.
Although the whole debate was not on a high level, it provides us with a good insight into
the prolongued debates between Newtonians and the adherents of the philosophy of
Leibniz-Wolff.

