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TUSSEN NEWTON EN WOLFF: 
HET ROTTERDAMSE GENOOTSCHAP 

VERSCHEIDENHEID EN OVEREENSTEMMING, 1760-1790** 

Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, opge-
richt in 1769, is ongetwijfeld het meest bekende genootschap dat Rotterdam 
in de achttiende eeuw heeft voortgebracht. Het is in de afgelopen jaren 
uitvoerig beschreven.' Daarbij kwam naar voren dat Rotterdam in de 
Verlichting nog tal van andere gezelschappen heeft gekend, die in tegen-
steUing tot het Bataafsch Genootschap slechts een plaatselijke betekenis 
hadden of spoedig weer verdwenen waren. Een daarvan droeg de naam 
Verscheidenheid en Overeenstemming. M.J. van Lieburg heeft er in 1978, op 
basis van de weinige gegevens die er op dat moment over bekend waren, enige 
pagina's aan gewijd.^ Daaruit werd onder meer duidelijk dat het genootschap 
veel aandacht had voor vragen van natuurwetenschappelijke aard, die zowel 
door bespiegeling als door proefneming werden behandeld. Bij het vrijwel 
geheel ontbreken van bronnen uit de tijd zelf, moest de kennis van dit 
genootschap echter zeer gebrekkig blijven. 
Dankzij een aantal belangwekkende vondsten, van zowel gepubliceerd als 
geschreven materiaal, is het nu mogelijk om de werkzaamheden en belang-
stelling van de leden van dit genootschap ietwat uitvoeriger te behandelen. 
Hieruit zal onder meer blijken dat de leden van dit veelzijdige genootschap, 
ondanks hun grote bewondering voor Newton als geleerde, in sommige 

•Werkgroep Sassen voor de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland, Faculteit der 
Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. 
••Dit artikel maakt deel uit van een door NWO goedgekeurd promotie-onderzoek naarde 
invloed van Leibniz, en Wolff op de filosofie in Nederland tijdens de Verlichting. Ik bedank 
dr. H.A. Kropenprof. dr. W.Th.M. Frijhoffvoorhuncommentaaropdeeerste versievan 
dit artikel. 

1. [A. Havinga], Twee honderd jaar bevordering van de proefondervindelijke weten-
schappen 1769-1969, Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte 
(1969). M.J. van \Ath\iTg,Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte 
te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht (KmsmAzm, 1985). 
M.J. van Lieburg en H.A.M. Snelders, 'De bevordering en volmaking der proefondervinde
lijke wijsbegeerte'. De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van 
de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek( 1769-1988) (Amsterdam/Atlanta, 1989). 

2. "De geneeskunde en natuurwetenschappen binnen de Rotterdamse genootschappen 
uit de 18e eeuw", Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, 
Wiskunde & Techniek 1 (1978) 14-22 en 124-143, in het bijzonder 18-22. 
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opzichten kritisch tegenover hem stonden. Voor zover mij bekend, is 
Verscheidenheid en Overeenstemming een van de weinige achttiende-eeuwse 
Nederlandse genootschappen waarin niet alieen de newtoniaanse filosofie', 
maar ook die van Leibniz en Wolff gewaardeerd werd, op enkele punten in 
directe tegenstelling tot de eerste. In het navolgende wil ik daarop in het 
bijzonder ingaan. Dit artikel beoogt aldus een bijdrage te zijn, zowel tot de 
geschiedenis van de genootschappen als tot die van de verhouding tussen 
newtonianisme en wollffianisme* in Nederland. 

Geschiedenis van Verscheidenheid en Overeenstemming volgens de oudere 
bronnen 

De enige omvangrijke bron waaruit de geschiedenis van Verscheidenheid en 
Overeenstemming tot nu toe kon worden geput, is het historisch overzicht dat 
de toenmalige voorzitter, de bekende Rotterdamse dominee Jan Scharp 
(1756-1828), ter gelegenheid van de opening van het nieuwe auditorium van 
het genootschap in 1807 presenteerde.* Het genootschap bloeide op dat 
moment — met bijna 150 leden — als nooit tevoren, nadat het zo'n vijftien 
jaar eerder door heftige politieke meningsverschiUen bijna uiteen was 
gevallen, met verlies van zijn beide oprichters. Het herleefde genootschap van 
Scharp leek echter nog maar weinig op het oorspronkelijke: het was vrijwel 
geheel literair en zedekundig geworden en heeft ook in de jaren dat het nog 
bestaan heeft — tot aan of lets voorbij het midden van de vorige eeuw 
— nauwelijks belangstelling getoond voor wijsgerige of natuurwetenschap-

3. Onder 'newtonianisme' versta ik in dit artikel alieen de door Newton en zijn 
Nederlandse bewonderaars ('s Gravesande, Van Musschenbroek en vele anderen) ont-
wikkelde mathematisch-inductieve of proefondervindelijke methodenleer en de door 
Newton al of niet daarmee verworven resultaten op natuurwetenschappelijk terrein 
(gravitatietheorie, bewegingswetten, deeltjestheorie enz.). Dit newtonianisme werd in 
Nederland vrijwel zonder uitzondering opgevat als verenigbaar met de heersende religie en 
zelfs als rationele ondersteuning van de godsdienst in het algemeen (de bekende fysico-
theologie). De term had in Nederland geen deistische of libertijnse bijklank. 

4. Onder 'wolffianisme' versta ik kortheidshalve eigenlijk 'leibniz-wolffianisme', de 
door Wolff tot een stelsel uitgewerkte combinatie van ideeen van Leibniz, van hemzelf en 
van andere auteurs, neergelegd in een reeks uitvoenge systematische leerboeken. Het 
moderne onderzoek benadrukt tegenwoordig dat Wolff meer was dan alieen Leibniz' beste 
volgeling, maar in de achttiende eeuw zag men tussen beider opvattingen nauwelijks 
onderscheid. Voor ons doel volstaat het om de ene term 'wolffianisme' te gebruiken. Een 
goede studie over Wolff is de bundel W. Schneiders (ed.). Christian Wolff 1679-1754. 
Interpretationen zu seiner Philosophic und deren Wirkung (Hamburg, 1983). 

5. Inwijding der nieuwgebouwde gehoorzaal van het letterkundig genootschap Ver
scheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam, uitgegeven op last des Genootschaps te 
Rotterdam, bij Cornel, Van Baalen en Krieger, drukkers van het genootschap, 1807. 
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pelijke vraagstukken. Wij zullen ons hier derhalve alieen met de vroege 
periode bezighouden. 
Scharp verdeelt de geschiedenis van het genootschap in vier tijdvakken: 1. de 
periode 1763-1770 (opkomst als vriendenkring); 2. het tijdvak 1770-1785 
(uitbreiding tot regulier genootschap); 3. de jaren 1785-1803, met het jaar 
1797 als keerpunt (sterk verval — beginnende herleving); en 4. de tijd vanaf 
1803 (het "glorierijkste tijdvak"). Voor ons doel is alieen de periode tot 
omstreeks 1790 interessant, vanaf de oprichting tot de tijd van het vertrek van 
de beide voormannen, Hagedoorn en Kaas. Voor deze periode dient als 
tweede bron de voorrede tot de enige door het genootschap uitgegeven bundel 
verhandelingen.' Een derde bron is de feestrede die bij de herdenking van het 
75-jarig bestaan in 1835 werd uitgesproken door de voorzitter G. de Meyer.' 
Volgens deze feestrede is het genootschap opgericht op 16 november 1760. 
Scharp zegt alieen "omtrent het jaar LX der pas verloopene eeuw" en volgens 
de ongedateerde en anonieme voorrede van de bundel vond de stichting plaats 
"omtrent zestien jaaren verleden." Toen verenigden zich vier of vijf vrienden, 
"alien in de bloeijende vaag des levens", onder de afspraak om 

"weeklijks op eenen vastgestelden tijd vriendelijk zaamtekoomen, om tot onderlinge 
oeffening, ieder op zijn rangbeurt, een Verhandeling over een onderwerp naar 
verkiezing in 't gezelschap voorteleezen: [...] de voorgelezen Vertoogen werden aan 't 
oordeel der Leeden onderworpen, en men hadt het genoegen malkander door 
aanmerkingen op, en vriendelijke gesprekken over, het gehoorde Vertoog nuttig te 
zijn."' 

6. Uitgezogte verhandelingen over Bijbeluitlegkundige, natuur, wiskundige en andere 
wetenschappen. Voorgeleezen in 't Letterlievend Genootschap, onder de Zinspreuk: Ver
scheidenheid en Overeenstemming, te Rotterdam. Eerste Stuk (Rotterdam, bij A. Bothall en 
P. Holsteyn, 1780) (exemplaar GemeentebibHotheek Rotterdam, 1424 E 13). Deze bundel 
bevat, behalve een gedicht van de predikant Olivier Porjeere ("De Dichtkunst aan 
't Genootschap", 1 -28), vier anonieme bijdragen, waarvan Scharp echter de auteurs noemt 
(100-101): Porjeere, "Verhandeling over het gejuich der Chaldeeuwen op hunne schepen, 
naar aanleiding en ter opheldering van Jesaia XLIII: 14" (29-41); Lieve Kaas, "Proeve van 
gedagten over het licht en deszelfs eigenschappen" (42-61); Houwens," De geschiedenis van 
den koophandel" (62-83); en Cornells van den Broek, "Onderzoek wat men moet oordeelen 
van de heidensche voorzeggingen; bijzonder of dezelve gewrogten zijn geweest van 
Bedriegers, of van de bovennatuurlijke werking der gevallen Engelen" (84-122). Over 
ditzelfde thema van de bezetenheid publiceerde Van den Broek twee jaar later een 
uitvoerige Verhandeling, waarin het gevoelen van onzehervormdekerke. over de demonische 
bezetenen in het Nieuw Verbond, opgehelderd en verdeedigd, en dat van den Heer Hugh Farmer 
getoetst en wederlegd wordt (Utrecht, 1782; exemplaar in UBU, Brochures 60); in een noot 
op p. 65-66 van dit werk verwijst hij naar zijn artikel in de Rotterdamse bundel. 

7. Feestviering der Maatschappij: Verscheidenheid en Overeenstemming: ter gelegenheid 
van haar 7Sjarig bestaan, gedrukt voor de leden, 1836. G. de Meyer, "Algemeen verslag", 
3-36. 

8. Uitgezogte verhandelingen, "Voorreden", iv. 
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Van deze formule schijnt men pas na 1800 te zijn gaan afwijken, toen de 
samenkomsten een pompeuzer en massaler karakter kregen. Herhaaldelijk 
treft men in de redevoeringen aansporingen tot kritiek van "de Heeren" aan. 
Aangezien men wekelijks samenkwam, was er voldoende tijd om een 
onderwerp tamelijk uitvoerig te behandelen. De meeste overgeleverde teksten 
van redevoeringen geven een geleding in kortere eenheden te zien, die elk per 
keer waarschijnlijk een uur in beslag genomen zullen hebben. Zo ontstonden 
er cursusachtige reeksen lezingen, die dikwijls nog met demonstraties of 
proeven verlevendigd werden. 
Het oprichtingsjaar 1760 maakt Verscheidenheid en Overeenstemming tot een 
van de oudste populair-wetenschappelijke genootschappen van Nederland. 
In zijn soort, als encydopedisch georienteerdgezelschap van lokale betekenis, is 
het misschien niet het oudste van de Republiek, maar dankzij de nieuwe 
gegevens kan het voorlopig voUediger beschreven worden dan een van de 
oudere, waarnaar nog slechts weinig onderzoek is verricht. Mijns inziens 
moet men het goed onderscheiden van de populair-natuurkundige 'colleges', 
waarvan ook Rotterdam enkele bezat die ouder waren, bijvoorbeeld het 
Natuurkundig Genootschap van Leonardus Stocke uit 1747. Van dergelijke 
colleges waren er in de Republiek reeds vele ontstaan', maar alle draaiden ze 
om een figuur die door zijn lessen, tegen betaling, zijn publiek onderwees en 
amuseerde. Het 'genootschap' bestond in die gevallen dus alieen uit de 
cursisten en de docent. In Verscheidenheid en Overeenstemming echter 
verenigden zich een aantal gelijkwaardige deelnemers, die alien een wezen-
lijke bijdrage aan de gedachtenvorming leverden, en wel in zeer uiteenlopende 
takken van wetenschap. 

Het initiatief tot deze vriendenkring werd genomen door Adolf Hendrik 
Hagedoorn (1732-1806)"', van beroep waarschijnlijk "commis ter recher
che"", met als eerste doeleinde "om zich in de Logica te oefenen, als den 

9. Zie T. Dekker, "De popularisering der natuurwetenschap in Nederland in de 
achttiende eeuw", Geloof en wetenschap 53 (1955) 173-188; H.A.M. Snelders, "De 
beoefening van de natuurkunde door de gegoede burgerij uit de achttiende eeuw", 
Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw 31 (juni 1976) 3-24; en W.W. Mijnhardt, 'TotHeil 
van 't Menschdom'. Culturele genootschappen in Nederland, 7750-/875 (Amsterdam, 1987) 
inzonderheid 86. 

10. Jaartallen, evenals in het geval van Lieve Kaas en enkele anderen, ontleend aan de 
Doop-, Trouw- en Begraafboeken der Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Rotterdam 
(Gemeentearchief Rotterdam). Hagedoorn was een van de tien kinderen van Gerrit 
Hagedoorn en Anna Catarina Bierman, wonend op de Bierhaven, later in de Bierstraat. Hij 
hu wde met Maria Beljeur (1759) en kreeg drie kinderen, Anna Catarina (1760), Sofia (1761) 
en Gerrit (176.3). 

11. Dit beroep wordt vermeld onder Hagedoorns naam in het Begraafboek van de 
Gereformeerde Kerk te Rotterdam. 
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sleutel ter geregelde beoefening van alle andere kundigheden."' ^ Door Scharp 
wordt Hagedoorn omschreven als een "zelfdenkende Wijsgeer, kundige 
Taalkenner, door lauwer op lauwer gekroonde Dichter, verdienstelijke 
Burger, gemoedelijke Christen."'' Hij was de leidende figuur in deze eerste 
tien jaren. De biografische woordenboeken weten vrijwel niets over hem te 
melden.'^ Zijn wijsgerige en wetenschappelijke denkbeelden zullen in het 
navolgende uitgebreid ter sprake komen. 

Het gezelschap werd volgens Scharp omstreeks 1763 aanzienlijk versterkt 
door de toetreding van Lieve Kaas (1717-1799)", op dat moment lid van de 
Hervormde Kerkeraad, een man die, "bijna in geen eene wetenschap 
onbedreven, en van de zonderlingste arbeidzaamheid, onderzoeklust en 
naauwkeurigheid, dikwijls Geleerden van professie beschaamde, en zijne 
ongemeene kundigheden versierde met eene voorbeeldige, opgeruimde en 
vrolijke Godzaligheid."" Van beroep schijnt hij zilversmid te zijn geweest, 
maar ik heb dit niet kunnen verifieren. Evenmin als over Hagedoorn vindt 
men over Kaas iets in de naslagwerken." Wellicht door zijn toedoen kon men 

12. Scharp, Inwijding, 82. 
13. Scharp, Inwijding, 82. 
14. Hij komt alieen voor in Van der Aa's Biographisch Woordenboek, deel VI, 24, waar 

hij slechts als dichter vermeld wordt. Over Verscheidenheid en Overeenstemming vindt men 
daar geen woord. 

15. Zoon van Pieter Kaas en Jacomijntje Vermey, die in 1712 gehuwd waren en na Lieve 
nog twee kinderen voortbrachten (onder wie Dirk, 1722, later predikant in Goes) en 
woonden op de Botersloot. Lieve huwde in 1740 met Aagje Bergman en was de vader van 
vijf kinderen; Pieter of Petrus (1742), Cornells (1744), Jacob (1746), Maria (1748) en Dirk 
(1751). Zoon Pieter speelde evenals Lieve Kaas een belangrijke rol in Verscheidenheid en 
Overeenstemming, in het bijzonder nadat hij in 1787 predikant in de stad was geworden. 
Vermoedelijk maakten ook Cornells, Jacob en Dirk deel uit van het genootschap, 
aangezien Scharp {Inwijding, 96) opmerkt dat, "nevens zijne medebroederen [mijn curs.], 
mijn geliefde Collega [Pieter] Kaas niet weinig tot den roem des genootschaps heeft 
toegebragt [...]." Van Lieburg heeft per abuis gemeend, dat Scharp hier verwees naar Lieve 
Kaas zelf, wat niet overeenstemt met de context van het gezegde: Lieve was bijvoorbeeld 
geen collega van Scharp, en was in 1807 reeds overleden (Van Lieburg, in het artikel uit noot 
2,21). 

16. Scharp, Inwijding, 84-85. 
17. Een contemporain berichtje over Kaas kwam ik tegen in de Geloofsbelijdenisse van 

Franciscus Adrianus van Achter, geweezen Roomsch priester, Augustijner monnik enprediker 
[...] opentlijk gedaan in de Groote Kerk der Stadt Schiedam, op de Ondervraginge van [...] 
Gerardus Klein, Leraar der Gereformeerde Gemeente aldaar, den 21 Augustus 1754 
(Rotterdam, Paulus Topijn, 1755) (exemplaar KB 444 J 149). In de voorrede van dit 
merkwaardig werk, opgedragen aan alle Gereformeerde predikanten, verhaalt de uit Gent 
afkomstige Van Achter (1721-1789), hoe hij om geloofsredenen samen met een vrouw het 
kathotieke Gent, waar hij logica en retorica had onderwezen, ontvlucht en in Rotterdam 
beland is (1 februari 1753). Hier bezorgde Lieve Kaas, "toen ijverig en getrouw Diaken" 
van de Hervormde Kerk (11), hem een logeeradres bij de weduwe Petronella Spies. Tevens 
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vanaf 1763 samenkomen in een kerkje, genaamd "de Arke", in de Lombert-
straat; tot dan toe had men bij de leden aan huis vergaderd. Een belangrijke 
aanwinst voor het gezelschap bleek ook de medicus Gijsbert de Witt, die 
volgens Scharp van 1765 tot 1770 fysiologische experimenten uitvoerde. De 
Witt was hierna lector in Zierikzee, maar keerde aan het begin van de 
negentiende eeuw naar de stad terug. Verdere gegevens over deze proef-
nemingen, die vooral een didactische betekenis gehad zullen hebben, 
ontbreken helaas. 
Reeds korte tijd na 1760 bleken een aantal buitenstaanders zoveel belang
stelling voor de bijeenkomsten te hebben, dat men hen, na enige "wetten" 
dienaangaande te hebben vastgesteld, als leden aannam. Deze uitbreiding tot 
een regulier genootschap zette zich na 1770 voort door de aanstelling van 
"buitenleden", de aanname van een zinspreuk en het in gebruik nemen van 
een vignet of zegel, ontworpen door de beeldhouwer Daniel van Keerbergen. 
Met prijsvragen heeft men zich niet bemoeid. Er moeten toen ook nieuwe 
statuten zijn opgesteld, maar deze zijn evenmin als de ledenlijsten bewaard 
gebleven. De weinige namen die Scharp noemt heb ik in een appendix op een 
rijtje gezet. Vermoedelijk telde het gezelschap rond 1780 niet meer dan zo'n 
dertig a veertig leden'*, waarvan de helft buiten de stad verbleef en dus maar 
zelden de wekelijkse bijeenkomsten meemaakte. 

In dit tweede tijdvak schijnt Kaas een zodanig overheersende positie te zijn 
gaan innemen, dat het genootschap te boek ging staan als het "gezelschap van 
Kaas." Verscheidenheid en Overeenstemming kreeg mede dankzij hem een 
goede naam in de stad, wat tot de uitbreiding van het aantal leden — onder 
wie een behoorlijk aantal predikanten — zal hebben bijgedragen. Alle leden 
waren volgens Scharp in die tijd lidmaten van de Hervormde Kerk. Op de 
vergaderingen behandelde men ook theologische onderwerpen, maar krach-
tens de statuten van het genootschap werd alle "stellige en wederleggende 
behandeling van betwiste geloofsstukken, als hier niet voegende"", uitge-
sloten. Tegen bijbelexegese had men geen bezwaar, getuige onder meer de 
bijdrage van de Delfshavense predikant Olivier Porjeere (1736-1818) aan de 
bundel van 1780. Deze was trouwens verschenen ha voorgaand onderzoek 
door en met goedkeuring van de Classis van Schieland, "voor zoo verre het 

leende hij hem enkele goed-Gereformeerde boeken (van Pieter Cabeljauw, Melchior 
Leydekker en Johannes van der Kemp) om hem voor te bereiden op zijn overgang naar de 
Hervormde kerk. Na een poosje als sjouwer in de haven gewerkt te hebben — wat hem bijna 
het leven kostte —• werd Van Achter rector van de Latijnse school te Weesp. Zie Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, kolom 8. 

18. Scharp noemt er tot 1785 circa 21 met name, maar geeft duidelijk te kennen dat hij 
hiermee niet alle leden vermeld heeft. 

19. Scharp, Inwijding, 99. 
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Bijbelkundige betreft." Ook uit de nieuw ontdekte handschriften blijkt een 
volkomen orthodoxe gezindheid en een sterke behoefte om het Christendom 
te verdedigen tegen alle vormen van ongeloof en vrijgeesterij. Dit feit is mede 
van belang om de wijsgerige en wereldbeschouwelijke opvattingen van de 
leden te kunnen begrijpen, die zeer zeker godsdienstig geinspireerd waren. 
Na 1785 trad een periode van verval in, waarin wel de verscheidenheid hleef, 
maar de overeenstemming verdween, zoals Scharp het formuleert. De 
politieke twisten in de stad wierpen "niet alieen een gedeelte der bestbevarene 
matrozen, maar, — wat het ergste van alles was, — den Stuurman zelven 
buiten boord, en het hulkje des Genootschaps dreef op Gods genade in de 
beroerde zee der tijden."^" Hagedoorn en Kaas verlieten beiden hun eigen 
genootschap, dat meer de gedaante kreeg van een "Godgeleerd oefenschool", 
waar men bijbelteksten tot grondslag van een vertroostend betoog legde. Om 
deze reden verschenen er ook geen nieuwe delen van de verhandelingen. Pas 
vanaf 1797 begon een wederopleving, die ertoe leidde dat nieuwe wetten 
werden vastgelegd en de notulen weer werden bijgehouden — die overigens 
alle verdwenen zijn. Met het vervolg van deze geschiedenis zullen we ons hier 
niet bezighouden. 

De nieuwe bronnen 

Dankzij literatuuronderzoek en handschriftvondsten is het nu mogelijk om 
het hierboven geschetste beeld aan te vuUen, in het bijzonder wat de 
onderwerpen betreft die deze amateurgeleerden^' bezighielden. De oprichter 
van het genootschap, Hagedoorn, blijkt bijvoorbeeld verscheidene publi-
katies op zijn naam te hebben staan die tot nu toe niet in het onderzoek waren 
betrokken. Hieronder moet vooral genoemd worden de bundel Proeven van 
kunst en wetenschap uit 1788, waarin interessante opstellen van zowel natuur-
als zedekundige aard opgenomen zijn, die zeer waarschijnlijk gebaseerd zijn 
op in het genootschap voorgedragen redevoeringen. Tevens is hij de auteur 
van een dichtbundel waaraan men enkele belangrijke gegevens kan ontlenen. 
Wel reeds bekend waren Hagedoorns vier artikelen in het te Rotterdam 
uitgegeven Geneeskundig tijdschrift van Albertus Lentfrinck.^^ 
Van nog meer gewicht voor onze kennis van de wereldbeschouwing die aan 

20. Scharp, Inwijding, 102-103. 
21. Deze benaming sluit niet uit dat zich vele gestudeerde mannen onder de leden 

bevonden, in het bijzonder theologen en medici, maar duidt aan dat de wijze van 
wetenschapsbeoefening over het algemeen amateuristisch was, plaats vond zonder 
gemeenschappelijk onderzoeksprogramma en zonder de vereiste benodigdheden, zoals een 
laboratorium, bibliotheek e.d. De proeven die men deed zullen meestal het niveau van de 
'physique amusante' niet te boven zijn gegaan. 

22. Zie Appendix 2 voor de bibliografie van Hagedoorn. 
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Verscheidenheid en Overeenstemming ten grondslag ligt, zijn de circa dertig in 
handschrift overgeleverde teksten van in het genootschap uitgesproken 
redevoeringen, of van aantekeningen daarvoor. Deze bevinden zich in de 
GemeentebibHotheek" en het Gemeentearchief^* in Rotterdam. De in de 
bibliotheek aanwezige manuscripten bevinden zich in een omslag waarop 
staat: 'M.S. Letterkundige producten van Lam. van Oyen Anth. Zoon.' Het 
gaat hier om de winkelierszoon Lambertus van Oyen, Anthonyzoon (1760-
1840)^', die op letterkundig vlak uitblonk als prijsdichter van het Rotter
damse dichtgenootschap Studium scientiarum genitrix, dat in 1773 was 
opgericht. In 1795 werd hij tot een van de drie stadssecretarissen benoemd. In 
deze functie, die hij tot 1833 bekleedde, schijnt hij bijzonder onzorgvuldig met 
allerlei archiefstukken te zijn omgesprongen. Hij liet namelijk, "omdat hij 
niet van ouwe stukken hield", een groot deel van het oude stadsarchief 
gewoonweg verbranden. Het is dus wel ironisch, dat een groot aantal door 
deze man zelf verzamelde papieren juist bewaard is gebleven. 
Het lijkt waarschijnlijk dat deze teksten — alle anoniem, de meeste 
ongedateerd en zonder verwijzingen naar hun ontstaan of context — in 
verband moeten worden gebracht met het genootschap Verscheidenheid en 
Overeenstemming en voor het grootste deel van Hagedoorn afkomstig zijn.̂ * 
Dit onder meer wegens hun grote verscheidenheid van thematiek, maar ook 
bijvoorbeeld omdat de vermoedelijk oudste tekst, een uittreksel uit een 
/o^jcaleerboek van de Duitse wolffiaanse filosoof Baumeister, waarvan in 
1747 een Nederlandse editie was verschenen^', dateert uit hetzelfde jaar 
waarin Verscheidenheid en Overeenstemming werd opgericht, nota bene met 
het expliciete doel "om zich in de logica te oefenen." Verder bevindt zich 
onder de papieren een gedicht ondertekend met Hagedoorns initialen, en kan 
men op een ander stuk vaagjes zijn naam lezen. Ook zit er een gedicht tussen 
op de inwijding van Pieter Kaas, een zoon van Lieve, tot predikant in 
Lekkerkerk in 1768. Tenslotte, en niet het minst belangrijk, kan men ook 
diverse inhoudelijke overeenkomsten vaststellen tussen de gedrukte opstellen 

23. Signatuur 14 C 16. 
24. HandschriftenverzameUng, inventarisnummer 694. Zie J.G.B. Nieuwenhuis, Cata-

logus van de HandschriftenverzameUng, Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 1970, 67. 
25. Zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, kolom 741-742. In dit 

artikel van de archivaris E. van Wiersum wordt geen melding gemaakt van de handschriften 
in de GemeentebibHotheek, noch van enig wetenschappelijk werk van Van Oyen. 

26. Zie Appendix 2 voor de titels. 
27. Friedrich Christiaan Baumeister, Beginsels van de Redelijke Wijsbegeerte ofte 

Redenkonst, op den Lettertrant van den beroemden Wolfius (Haarlem, Jan van Lee 1747). 
Het werk is mij alieen bekend uit de recensie ervan in de Boekzaal van november 1751 
(559-570), waar het zeer gunstig wordt besproken. Het origineel verscheen in 1735 te 
Wittenberg als Institutiones philosophiae rationalis. 
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van Hagedoorn en een groot deel van de met de hand geschreven teksten. 
Deze overeenkomsten zullen in de loop van dit artikel duidelijk worden. 
De teksten die zich in het Gemeentearchief bevinden zijn beduidend geringer 
in aantal, maar eveneens anoniem en ongedateerd. De catalogus schrijft ze toe 
aan Lieve Kaas, vermoedelijk omdat een ervan zich in een kaft bevindt die in 
feite een aan Lieve Kaas geadresseerde rouwbrief is. Bij nadere overweging 
moeten echter minstens twee katernen aan zijn zoon Pieter worden toege-
schreven. Volgens Scharp zou deze de leden onder meer vergast hebben op 
een betoog over de bewoonbaarheid der zes planeten van ons zonnestelsel. 
Welnu, de auteur van de "Verhandeling over de waarheit"^' zegt dat hij dit 
thema in de vorige weken behandeld heeft, en is dus zonder twijfel identiek 
aan de genoemde Pieter Kaas. De overige vier katernen kunnen op grond van 
hun natuurkundig karakter en de vermelding van het jaartal 1745 aan Lieve 
Kaas worden toegeschreven.^' 

28. Een tekst van zestien pagina's, die op grond van literatuurverwijzingen in of kort na 
1788 geplaatst moet worden. Pieter Kaas was in juli 1787 predikant in Rotterdam 
geworden. Volgens Scharp zou hij in Verscheidenheid en Overeenstemming over de 
volgende thema's hebben gesproken: 1. de bewoonbaarheid der planeten (vijf maal); dit 
klopt met wat Kaas zelf zegt op p. 1 van het stuk over de waarheid; 2. de zwaarte der lucht; 3. 
de electriserende natuur, of de verschijnselen van het on weer door de electriciteit verklaard; 
4. de oudheid van alle nieuws; 5. de opperheerschappij van vorst Immanuel; 6. de ware 
vergenoeging; 7. de invloed van de ongeschapen zon, en het gebruik dat Jacobus gemaakt 
heeft van de Griekse equivalenten van 'verandering' en 'schaduw van omkering', sprekend 
van de 'Vader der Lichten'. Hieraan kan men nu toevoegen op grond van de manuscripten: 
8. de reeds genoemde 'Verhandeling over de waarheit", dienend als inleiding tot een cursus 
natuurkunde aan de hand van NoUets Natuurkundige lessen. Uit deze tekst kan men weer 
afleiden dat Kaas ook het volgende moet hebben geschreven: 9. een betoog dat alle vaste 
sterren met planeten omringde zonnen zijn; 10. een lezing, "vervuld met nuttige lessen, en 
stigtelijke aanmerkingen, getrokken uit de Heilige Bijbelrol, maar teffens ingerigt, om onze 
waarschijnlijk bewoonde weerelden, in weinig oogenblikken kort en zakelijk bij een te 
pakken, en voor onze oogen in niet weezens te transformeren" (?). Tenslotte wil ik nog aan 
Pieter Kaas toeschrijven: 11. een lezing zonder titel over de verhouding tussen ziel en 
lichaam, waarin Leibniz' theorie van de harmonia praestabitita als de beste gezien en tegen 
vijf objecties verdedig wordt; hieraan moeten eerdere lezingen over dit thema vooraf zijn 
gegaan. Alieen de nummers 8 en 11 zijn in manuscript bewaard gebleven. 

29. De teksten van Lieve Kaas zijn: 1. een anonieme "Verhandeling over de Electrici-
teijt", ISpagina'suit de jaren tachtig;de auteur vermeldt dat hij zelf in 1745 proeven heeft 
gedaan met electriciteit (hierover nader in de tekst) en moet wel Lieve Kaas geweest zijn, die 
toen 28 jaar oud was (Hagedoorn stamt uit 1732); 2. drie lezingen over waarzeggerij, 
astrologie en "sterrevoorzeggingkunde", bij elkaar 22 beschreven bladzijden, uit 1784; deze 
drie maakten deel uit van een veel grotere reeks lezingen over dit thema; de teksten gaan 
vooral over de regels voor het opstellen van een almanak, waarin de veranderingen in het 
weer gecorreleerd worden aan de stand der sterren; dit wordt per seizoen en per maand met 
wiskundige berekeningen uitgewerkt. Samen met de "Proeve over het licht" in de bundel 
van 1780 vormen deze stukken bij mijn weten de complete bibliografie van bewaard 
gebleven opstellen van Lieve Kaas. 
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Overigens bevinden zich in de omslag-Van Oyen nog enkele andere, kleinere 
teksten in weer andere handen, die ik niet allemaal heb kunnen identificeren. 
Misschien zijn deze van andere leden van Verscheidenheid en Overeen
stemming afkomstig. Ze zijn voor ons doel echter nauwelijks van waarde. 
Hieronder bevinden zich ook handschriften van diverse gedichtjes en 
dichtwerken, die wel grotendeels aan Van Oyen zelf toegeschreven moeten 
worden, aangezien een aantal hiervan onder zijn naam in druk verschenen is. 
Nu blijft nog de vraag over, hoe de manuscripten van Hagedoorn tussen de 
papieren van Van Oyen zijn geraakt. Dit vindt vermoedelijk zijn oorzaak in 
Hagedoorns uittreden uit zijn eigen genootschap, in de tweede helft van de 
jaren tachtig. Wellicht zocht hij toen naar andere wegen om zijn "letter-
produkten" bekend te maken, want in 1788 verscheen zijn bundel Proeven 
met een opdracht aan de bestuurders en leden van het genootschap van Van 
Oyen, waarvan hij in 1792 tot lid van verdienste werd benoemd. Ook uit 
andere bron blijkt dat Hagedoorn contact had met leden van Studium 
scientiarum genitrix. In hetzelfde jaar 1788 verscheen er namelijk te Dordrecht 
een bundel Gemengde dichtproeven, waarin gedichten van Hagedoorn en een 
aantal personen die lid waren van dit genootschap anoniem zijn opgenomen. 
Hagedoorn had blijkens het voorbericht met drie andere dichters een kransje 
gesticht waar men elkaars dichtwerk voorlas. Dezen komen ook voor in de 
ledenlijsten van het dichtgenootschap. Bovendien waren Hagedoorn en Van 
Oyen beiden lid van het Haagsche dichtgenootschap Kunstliefde spaart geen 
vlijt. Een volkomen overtuigend bewijs tenslotte dat Hagedoorn en Van Oyen 
elkaar goed kenden, is te vinden in het voorbericht van Hagedoorns 
Gedichten uit 1794, waarin hij schrijft: 

"Wegens mijne verwijdering van de drukpersse, heeft de verdienstelijke Dichter en mijn 
heusche Vriend, de Heer L. van Oyen, Azn. de moeielijke taak der uitgave wel op zich 
willen nemen, en zorgen, dat mijne gedichten, van taalvlekken gezuiverd, met raeerder 
glansse, in 't licht verschijnen." 

Waarschijnlijk had Hagedoorn, die in deze jaren — vermoedelijk in verband 
met zijn functie als belastingambtenaar van de convooien en licenten^" — in 
Almelo woonde, bij zijn vertrek uit de stad zijn manuscripten aan Van Oyen 
toevertrouwd, die er alieen de gedichten van gepubliceerd heeft. Zo zijn ze, 
samen met enkele andere stukken van onbekende herkomst en van Van Oyen 
zelf, bewaard gebleven en bij de splitsing van het voormalige stadsarchief in 
een bibliotheek en een archief, in de bibliotheek terechtgekomen. 

Bespiegelende wijsbegeerte in de trant van Wolff 

In tegenstelling tot het Bataafsch Genootschap, dat zich vrijwel uitsluitend 

30. Deze suggestie dank ik aan prof. Frijhoff. 
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richtte op de toegepaste natuur- en technische wetenschappen, kan men 
Verscheidenheid en Overeenstemming in zijn vroege periode een encyclope-
disch genootschap noemen. Afgezien van dogmatiek en apologetiek, stond 
elke wetenschap in de belangstelling der leden: "alles wat lijnregt is ingericht, 
tot bevordering van Kennis en Deugd." Men schijnt de, sinds de Renaissance 
gebruikelijke, behoefte te hebben gevoeld de enge grenzen van de aan de 
universiteiten gedoceerde wetenschappen te doorbreken en elkaar tot een 
universele geleerdheid op te voeden. Dit verklaart ook waarom men met de 
logica wilde beginnen: men streefde een ontwikkeling en oefening van de 
intellectuele vermogens na die de geest ontvankelijk zou maken voor de 
hogere wetenschappen van de natuur en de menselijke ziel. 
Het is zeer waarschijnlijk, dat het Rotterdamse gezelschap zijn encyclope-
dische aard en in het bijzonder zijn begrip van wijsbegeerte grotendeels 
ontleend had aan de ideeenwereld van Christiaan Wolff (1679-1754). Deze 
had in de eerste helft van de eeuw een grote reeks invloedrijke leerboeken 
gepubliceerd, waarin de filosofische grondslagen van de gehele omvang der 
wetenschappen tot in details waren uitgewerkt. Voor Wolff was wijsbegeerte 
"een Wetenschap van alle mogelijke Zaken, hoe en waarom dezelve mogelijk 
zijn"'', zodat in principe alle vakwetenschappen tot haar gebied behoorden. 
De filosofie moest verklaren waarom de dingen zijn zoals ze zijn, moest de 
redenen geven voor de geconstateerde feiten, op welk terrein van onderzoek 
deze ook lagen. Natuurlijk kon Wolff deze conceptie niet zelf praktisch 
uitvoeren, en moest hij zich beperken tot die disciplines die in strengere zin 
filosofie heten, maar zijn idee van de logische samenhang van alle kennis 
werkte inspirerend. Veel aandacht besteedde Wolff aan de wiskunde en de 
logica als propedeuse tot correct denken en redeneren. Tenslotte legde hij er 
veel nadruk op, dat kennis praktisch moet zijn, dienst moet doen aan de 
volmaking van de mens, zowel in lichamelijk als zedelijk opzicht. Al deze 
elementen kan men in de teksten van Verscheidenheid en Overeenstemming 
terugvinden. 

Dat Wolff, naast een aantal Nederlandse denkers als Nieuwentijt en 
's Gravesande, inderdaad een vormende invloed op het vroege Verscheiden
heid en Overeenstemming heeft uitgeoefend, blijkt uit de volgende gegevens. 
Als mijn hypothese betreffende het handschrift "Over de Logica of Re-

31. Chr. Wolff, Redenkundige bedenkingen over het vermogen van het menschelijk 
verstand en het recht gebruik daar van in de kennisse der waarheid, vertaald door J.C. van 
Sprogel (Amsterdam, 1739) § 1. Ik verwijs in dit artikel voor het gemak naar de 
Nederlandse vertalingen van Wolffs Duitstalige leerboeken, tussen 1738 en 1745 vervaar-
digd door twee in Amsterdam verblijvende Duitsers, een medicus en een wiskundige. Zie 
hierover M.R. Wielema, "Christian Wolff in het Nederlands. De achttiende-eeuwse 
vertalingen van zijn Duitstalige oeuvre (1738-1768)", Geschiedenis van de wijsbegeerte in 
Nederland 1 (1990) 55-72. 
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deneerkunde, volgens het ontwerp van Baumeister" correct is, dan leerden de 
leden van het genootschap wat logica is, en hoe deze wetenschap ons denken 
kan opleiden en bevrijden van dwalingen en vooroordelen, aan de hand van 
een logicaleerboek van een leerling van Wolff, de reeds genoemde Bau
meister. In dit manuscript, dat de inhoud lijkt te bevatten van door 
Hagedoorn op grond van Baumeisters boek opgestelde en voorgedragen 
lessen, heet het, "dat zonder eenige kundigheid der Redeneerkunde te hebben 
alle geleerdheid een levenloos lichaam zonder ziel & een gebouw op 
zandgrond gestigt" is. "Want dog de Logica is de grondslag en het fundament 
waarop alle wetenschappen gebouwd worden en zonder welke geen van die 
stand kan grijpen."" De lessen uit Baumeisters boek die in dit handschrift 
nog aanwezig zijn, gaan in het bijzonder over definities, oordelen en de 
praktische toepassing van de logica. Zeer veel aandacht schijnt men aan 
vooroordelen en hun schadelijke invloed besteed te hebben, speciaal het 
vooroordeel van gezag: er is sprake van hoe de "blinde toestemming" als een 
"besmettelijke ziekte" alle wetenschappen heeft aangetast, hetgeen uitvoerig 
met voorbeelden wordt ge'illustreerd. Het vooroordeel van gezag is gelegen in 
een "redeloose navolging van eens anders handelingen" en dient door goed 
onderwijs uitgeroeid te worden. 

Een tweede blijk van wolffiaanse invloed op de stichter van Verscheidenheid 
en Overeenstemming is een artikel van Hagedoorn in zijn bundel van 1788, 
getiteld "Beschouwing van de wijsbegeerte, als eene bron van geluk." Zowel de 
gebruikte termen als de indeling van de wijsbegeerte die hierin voorkomen, zijn 
vrijwel rechtstreeks aan Wolff ontleend. De filosofie wordt bijvoorbeeld 
omschreven als "eene wetenschap van de voldoendegronden'^ [mijn curs.] der 
verschijnselen in de geestelijke en lighamelijke waereld, uit het gezond vernuft 
afgeleid, en gepaard gaande met eene betrachting van daden, die aan 
's menschen geluk bevorderlijk zijn."'" Net als bij Wolff ziet men hier de 
verbinding van de twee aspecten van rationele verklaring van de feiten en 
bevordering van de menselijke volmaaktheid. Dit komt ook tot uitdrukking 
in Hagedoorns definitie van een filosoof: "een Wijsbegeerige is een persoon, 
die zijne handelingen zoo inricht, dat hij het beste einde door de beste 
middelen verkrijgt."" 
Voor de keuze van deze middelen en doelen is theoretische kennis vereist, 

32. "Over de logica", 1. 
33. Het beginsel dat elk verschijnsel een voldoende grond of verklaring moet hebben 

waarom het veeleer bestaat dan niet bestaat, is een van de twee fundamentele principes van 
Wolffs filosofie; het andere is het bekende beginsel van contradictie ("grond van 
tegenstrijding"). Zie Wolff, Redenkundige bedenkingen over God, de wereld, en de 
menschelijke ziele, als mede van alle zaken in 't gemeen (Amsterdam, 1741) hoofdstuk 2. 

34. Proeven, 5. 
35. Proeven, 5. 
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waarvan de logica en de wiskunde de eerste voorbereidende stappen zijn. 
Deze functioneren als geneesmiddelen tegen de aangeboren verkeerde ge-
woontes van de ziel, die, als ze niet verbeterd worden, de mens in totale 
onwetendheid omtrent zichzelf en zijn wereld houden. (De grondgedachte 
hiervan is calvinistisch, de mogelijkheid tot verbetering is een Verlichtings-
element.) Dit thema wordt uitvoerig behandeld in Hagedoorns manuscript 
"Redenvoering over de gebreeken onzer zielsvermogens verbeterd door de 
redeneer- en wiskunde", onder doorlopend gebruik van medische metaforiek. 
Door de logica leert de ziel op juiste wijze begrippen vormen, weloverwogen 
oordelen en nauwkeurig onderscheiden tussen mogelijkheid, waarschijnlijk-
heid en zekerheid. De wiskunde leidt de ziel op het pad der waarheid door 
haar nuttige symboliek, strenge bewijzen en anaiytische methode. Toch kan 
de wiskundige methode als zodanig niet geheel in andere wetenschappen 
worden toegepast. De "alombefaamde" Wolff, deze "vorst der wijsgeeren", 
heeft dit wel geprobeerd, maar moest zelf toegeven dat het een moeilijke zaak 
was. Bovendien leert het geval van Spinoza, dat een dergelijk streven ook 
uiterst gevaarlijk kan zijn: 

"Wiens haaren rijzen niet te berge van verschrikking, wiens leden worden niet met een 
kille ontroering bevangen op het aanschouwen van dat verschrikkelijke gedrogt dat 
's mans leuterende herzenen baarde, toen hij de zedeleer [Ethica, 1677] in een wiskunst 
kleet gedoscht, op het toneel der geletterde waereld bragt, ten einde de logen, 't bedrog, 
en de godtslastering te vermommen."" 

In navolging van Bernard Nieuwentijt (1654-1718), die hij in dit verband 
echter niet noemt, maakt Hagedoorn vervolgens onderscheid tussen de 
zakelijke wiskunde, die op de werkelijkheid toepasbaar moet zijn, en de 
denkbeeldige wiskunde, die slechts innerlijk consistent behoeft te zijn. Onze 
zakelijke wiskunde strekt zich echter niet verder uit dan de begrippen van 
hoegrootheden, zodat een wiskundige kennis van de werkelijkheid slechts 
zeer ten dele voor ons is weggelegd. Van de wezens der werkelijke dingen 
hebben we geen begrippen die adequaat genoeg zijn om er een wiskundig 
betoog op te grondvesten, zoals Spinoza door zijn vermenging van toegepaste 
en zuivere wiskunde abusievelijk meende. Een zuiver wiskundige of "denk
beeldige" beschrijving van de werkelijkheid is derhalve onmogelijk. 
Vervolgen we Hagedoorns wolffiaanse indeling van de wijsgerige weten
schappen in zijn "Beschouwing", dan zien we dat hij eerst aandacht besteedt 
aan de takken van de metafysica of "bovennatuurkunde" (ontologie, 
empirische psychologic, kosmologie, rationele psychologie en natuurlijke 

36. "Redevoering", 12. In citaten uit de manuscripten heb ikde zeer gebrekkige spelling 
van het origineel gehandhaafd, maar de interpunctie op enkele plaatsen aangepast. Ook het 
Duits-aandoende gebruik van hoofdletters heb ik omwille van de leesbaarheid gecorri-
geerd. 
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theologie) en vervolgens aan de natuurkunde, waarvan het laatste gedeelte de 
teleologie of "eindenkennis" is, die de "graveerselen van een scheppende 
Godheid" en de samenhang van alles in de natuur ontdekt. Tenslotte komen 
de delen van de praktische filosofie aan bod, die ons de weg wijzen tot het 
tijdelijke geluk, als we onze redelijke inzichten gebruiken tot bevordering van 
onze welvaart. Alieen de openbaring echter leidt ons tot de eeuwige 
gelukzaligheid. Op de openbaring als onwrikbare grondslag wezen ons 
volgens Hagedoorn reeds Bayle, Newton, Locke, Leibniz, Nieuwentijt en 
Haller. 

De proefondervindelijke methode: rede en ervaring 

De experimentele filosofie van de moderne tijd dankt haar ontstaan, zoals 
bekend, grotendeels aan Francis Bacon. Deze beval de universeel toepasbare 
proefondervindelijke methode aan om de achtergebleven gebieden van 
wetenschap uit het slop te halen. Daar hij deze methode niet alieen wijsgerig, 
maar ook religieus wist te rechtvaardigen, verkreeg zij een enorme invloed. 
Door de natuur zelf te bestuderen, en af te wachten wat zij aan de vragende en 
proefnemende mens te zeggen zou hebben, las men devoot en als een onnozel 
kind in het Boek der Schepping, op eigen kracht ten dele de rampzalige 
gevolgen van de zondeval overwinnend. Een tweede voordeel van deze 
methode was, dat de resultaten van het onderzoek beter getoetst en dus ook 
met meer zekerheid geponeerd konden worden. Door de latere Engelse 
wetenschappers, vooral Robert Boyle, is de methode verder uitgewerkt en 
door Newton met de vorderingen in de wiskunde zo nauw verbonden, dat 
wiskunde en experiment de twee pijlers werden van alle natuuronderzoek. 
In Nederland is de newtoniaanse methodolcgie vooral door Willem Jacob 
's Gravesande (1688-1742) verdiept en door hemzelf en zijn vele leerUngen 
toegepast. Daarbij streefde men, evenals Wolff in Duitsland, een zeker 
evenwicht van rede en ervaring na, hoewel er natuurlijk verschillen optraden 
in het gewicht dat men aan een van beide elementen toekende. Van 
Musschenbroek en Camper bijvoorbeeld benadrukten meer de empiric, 
terwijl Van Lorn de wiskunde hoger stelde. Ook voor Wolff kwam de 
wiskunde op de eerste plaats; deze was de verbindende schakel van alle 
wetenschappen en leverde de methode volgens welke ze systematisch 
uiteengezet moesten worden. In ieder geval was er geen betrouwbare 
wetenschap mogelijk zonder een van deze twee kenbronnen. Al hadden de 
eruit gewonnen resultaten dan wel geen wiskundige zekerheid, toch waren ze 
volgens de newtonianen veel meer in overeenstemming met de werkelijkheid 
dan de hypothetische verzinsels waarmee Descartes en andere denkbeeldige 
filosofen de natuurkunde bedorven hadden. De zelfrechtvaardiging van de 
experimentele methode ging dus samen met een doorlopende polemiek tegen 
de rationalisten, die wel uitstekend werk deden in de zuivere wiskunde, maar 
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niet wilden inzien dat deze zonder ervaring en experiment niet zomaar op de 
werkelijkheid van toepassing was. Zo stelden dezen in feite hun eigen ficties 
over de inrichting van de natuur in de plaats van de empirische begrippen, 
waaraan toch minstens een grote mate van waarschijnlijkheid of "morele 
zekerheid" toekwam. 
Deze ontwikkeling weerspiegelt zich, niet zonder enige interessante nuances, 
in de geschriften van Verscheidenheid en Overeenstemming. Een van de 
bijdragen van Hagedoorn aan het Geneeskundig tijdschrift van Albertus 
Lentfrinck bijvoorbeeld'' is een mooi voorbeeld van empirisch-rationeel 
redeneren. Twee wegen leiden ons volgens Hagedoorn tot de waarheid, 
namelijk redeneringen en proefondervindingen. Langs de eerste bereikt de 
ziel de hoogste trappen van metafysische zekerheid, de tweede leert ons de 
uiterlijke veranderingen in de natuur kennen en geeft ons materiaal om 
besluiten uit af te leiden. Deze twee wegen moeten we in het natuuronderzoek 
beide begaan. Gelukkig leven we niet meer in de eeuw van Descartes, die 
alieen over "denkbeeldige onderstellingen" ten aanzien van de natuur 
beschikte. Nu redeneert men op een eigenlijk gezegde meetkundige wijze, 
namelijk 

"door zijne stelzels te ontleenen van de natuur zelfs, door een kennis van agteren [a 
posteriori] verkregen, of door dikwerf herhaalde proefnemingen opgemaakt; volgens dit 
leerbeleid ontfangen wij een vernuftige en zaekelijke wetenschap van de geheimen der 
natuur."" 

In concreto wil Hagedoorn in dit artikel de stelling verdedigen, dat uit een 
"werkelooze rotstoffe, en enkelde beweging naar werktuigkundige wetten", 
geen levend en bezield wezen ontstaan kan, maar dat hiertoe een "zaadelijk 
grondbeginzel" nodig is. Zelfs in "deeze verlichte heileeuw" geloven velen 
nog dat leven ontstaan kan uit levenloze stof. Dit is een vooroordeel van 
gezag, de hypothese van een "dwingeland der natuur", door sommigen alieen 
uit atheistisch-materialistische motieven gehandhaafd." 
Hagedoorns artikel valt nu methodisch in twee stukken uiteen. In het eerste 
worden theoretische gronden voor zijn betoog bijeengebracht, in het tweede 
wordt een beroep gedaan op empirische gegevens. De theoretische gronden 
zijn de "algemeene aangenoomene grondregelen der wijsgeeren", dat er niets 

37. "Onderzoek" enz. (zie Appendix 2, A, nummer 2a). 
38. "Onderzoek", 137. 
39. Ook in drie uitvoerige bijdragen tot zijn bundel Proeven behandelt Hagedoorn de 

kwestie van de generatie, waarbij hij de opvattingen van Van Leeuwenhoek en Buffon 
afwijst en die van Charles Bonnet en Albrecht von Haller ziet als de meest houdbare, dit 
laatste ook weer om een theoretische en een empirische reden: Bonnets stelsel strookt met 
de "eenvoudigste en eenstemmigste wetten der natuur" en is door Hallers waarnemingen 
afdoende bevestigd. Overigens meent Hagedoorn dat hiermee het raadsel der voortplanting 
nog niet geheel is opgelost. 
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is in het gevolg dat niet vooraf in de oorzaak was en "dat de oorzaak ten 
minste zoo voortreffelijk moet zijn als zijn uitwerksel'""', beginsels die ook 
reeds door Descartes waren geformuleerd. De empirische gegevens zijn deels 
ontleend aan diverse auteurs op biologisch gebied, onder anderen Linnaeus 
en Francesco Redi, deels aan eigen microscopische waarnemingen. Hage
doorn geeft met deze indeling, door eerst de theorie te formuleren en deze dan 
empirisch te confirmeren, te kennen dat hij tot de meer 'wiskundige vleugel' 
van het newtonianisme behoort; ook zijn wolffiaanse standpunt blijkt 
daaruit. Zelfs kan men hem niet geheel vrijpleiten van 'denkbeeldig' 
redeneren, aangezien hij zijn axioma's niet empirisch rechtvaardigt. Ook uit 
andere teksten van Hagedoorn blijkt, dat het zuivere empirisme onder 
invloed van Wolff werd afgebogen in de richting van een meer rationalistisch 
standpunt, waarbij men eerder vanuit theoretische beginselen dan vanuit 
zuivere waarnemingsgegevens een betoog opbouwt. Anderzijds hebben deze 
beginselen meestal een methodisch of heuristisch karakter, waarmee ze 
onderscheiden zijn van wat men zag als de willekeurige aannames van 
Descartes of Spinoza. 

Bepleitte men in Verscheidenheid en Overeenstemming meestal een even-
wichtige verhouding van rede en ervaring, er zijn ook geluiden te horen die 
wijzen op een meer extreem empirisme. Pieter Kaas bijvoorbeeld maakt, in 
zijn "Verhandeling over de waarheit", evenals Hagedoorn een onderscheid 
tussen de denkbeeldige en de zakelijke manier van filosoferen, maar meent 
dat er eigenlijk geen overgang van de eerste tot de laatste mogelijk is. Zuivere, 
apriorische redebegrippen, volgens Kaas voor de natuurkunde weliswaar 
onontbeerlijk, kunnen alieen in twee onwerkelijke gevallen een empirische 
betekenis krijgen: als ze onfeilbare denkbeelden van de "wezens der rede" 
(bijvoorbeeld wiskundige objecten) zijn, die vervolgens op de werkelijkheid 
worden toegepast, of als ze volmaakt de eigenschappen der zaken weer-
spiegelen (adequate ideeen). Een volmaakte weerspiegeling kan echter alieen 
plaats hebben wanneer de begrippen zelf weer aan ervaring ontleend zijn, en 
dan zijn ze niet meer aprioristisch. Ook het eerste geval doet zich niet voor, 
daar ons verstand te beperkt en bovendien verdorven is. 

"Als dat nu alles [deze in feite onwerkelijke gevallen] plaats konde hebben, dan zoude 
men van de onderwerpelijke tot de voorwerpelijke rede, dat is van het denkbeeld tot de 
zaak zelfs kunne besluiten, maar nadien ons verstand niet alieen eindig, maar zeer 
verdorve en verduijstert is, zoo kan het nooit een onfeijlbare leijster zijn, om door haar 
denkbeelden over geestelijke en lighamelijke voorwerpen tot de waarheit te leijden."*' 

Kaas' empirisme gaat hier over in een godsdienstig gemotiveerd scepticisme, 
dat uiteindelijk alieen in de openbaring zekerheid ziet. Zelfs ten aanzien van 

40. "Onderzoek", 60. 
41. "Verhandeling over de waarheit", 10. 
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de proefondervindelijke methode neemt hij zich in acht voor een al te groot 
optimisme. 

"Is het niet wat vermetel te stellen, dat men alle waarheden proefondervindelijk 
betoogen kan, zoude dit ook waar zijn van zoo veel voorwerpen die of ten deelen of 
geheel onse zintuijgen ontwijken, als daar zijn de lugtverhevelingen die buijten onzen 
dampkring zijn of de subtile hemelstof? Begrijpt niet, mijn Heeren, dat ik de 
proefondervinding gering [acht], integendeel, zij is de grond van onze vergevorderde 
natuurkunden, en ik heb [er] zoo veel mij de tijd en de gelegenheit heeft toegelaten, 
altoos veel werk van gemaakt. Maar ik meen voldoenende reede te hebben, om er mij in 
alle gevallen, en omtrent alle voorwerpen, niet op te verlaten. Indien ik over het 
experimenteelen hier opzettelijk handelde, zoude ik verscheide stellingen kunne 
opzommen die men meende op proefnemingen gegrond te zijn, en egter van agtere vals 
zijn bevonden."" 

Kaas verwijst dan o.a. naar Marinus van Marums vrij plotselinge overstap 
van de flogistontheorie van Stahl naar de oxydatietheorie van Lavoisier, zoals 
door deze zelf verklaard in een verhandeling van Teylers Tweede Genoot
schap.'" Tevens spreekt Kaas over een geschil met een ander lid van het 
gezelschap over de vraag of glas ondoordringbaar is voor de werking der 
electriciteit. De ander trachtte deze vraag met proeven positief te beantwoor-
den, maar Kaas wees "tot overtuijging van't gansche gezelschap aan, dat het 
glas het electricale vermogen doorliet, het geen ook daar na door uijtlandsche 
natuurkundigen onwedersprekelijk betoogt is." De conclusie is, dat men zeer 
voorzichtig moet zijn met uit proeven stellingen af te leiden en dat 
experimenten zeer nauwkeurig moeten worden opgezet. Hierna formuleert 
hij nog zes regels dienaangaande.'*'' Overigens meent Kaas dat in zijn eeuw de 

42. "Verhandeling", 5-6. 
43. Zie Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap, deel 1, stuk 4 

(Haarlem, 1787): Martinus van Marum, "Eerste vervolg der proefneemingen, gedaan met 
Teyler's Electrizeer-Machine", 233-234:" Aanhangsel, dienende ter opheldering van eenige 
zaaken, in dit stuk voorkomende". 

44. "Verhandeling", 6-7: 
"1 Een regte kennis van 't onderwerp waar op de proeve genomen worden. 
2 Een goed denkbeeld van de voorwerpen, over welke men besluijten maakt uijt de beweze 
waarheden van anderen. 
3 Naukeurig agt te geven of er niet iets als een derde tusschen beijde komt waar door de 
proef of desselfs gevolg kan gehindert of belet worden. 
4 Een regte kundigheit wat dit beletsel is, en hoe het werkt. 
5 Men moet de oorzaak van 't gewrogt, de gevolgen van de zaak zelfs en de toevallen van 
de natuurlijke eijgenschappen wel onderscheijden. 
6 Wel in agt nemen dat de proefkundige waarnemingen niet strijden met het eene zintuijg 
en overeen koomen met het andere, indien het experiment op 2 of meer zintuijgen werkt. 
Indien men deze regels bestendig onder de proeve waarnam, men zoude op grond van het 
experementeele vaster stelsels bouwen, en met meer grond kunnen bevestigen, wat waarheit 
is." 



196 

natuurkunde dankzij Newton verder gevorderd is dan in enige eeuw 
daarvoor. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, verzorgden de leden van Verscheidenheid en 
Overeenstemming zelf demonstraties en proeven. De "Physiologische De-
monstratien" van Gijsbert de Witt waren reeds genoemd. Ook de medicus 
Frans Abraham van Lier heeft volgens Scharp "welgelukte proefnemingen" 
op schei- en natuurkundig gebied gedaan.*' Uit de handschriften leert men 
nog enkele nieuwe gegevens kennen. In een tekst over de electriciteit, die ik 
aan Lieve Kaas toeschrijf, verhaalt de auteur dat hij reeds in 1745, toen enkele 
kwakzalvers in Amsterdam en Rotterdam electrische proeven deden, een 
geslaagde poging deed om een electrische vonk op te wekken, 

"door middel van een gemeen bierglas, 't welk wij tussen 2 houte klossen met pek vast 
geset, tussen 2 punten dede draaijen, en door de hand gedrukt terstond het Electricale 
veur verkregen."*'' 

Dit was in hetzelfde jaar dat "de Leydse off Mussenbroekse Fles" werd 
uitgevonden. Verder vermeldt Kaas dat hij later, "in 't gezelschap van 
verscheijde Heeren", een proef heeft gedaan met een "electricale vlieger", om 
vuur uit de atmosfeer te trekken.'*' Tenslotte beschrijft hij uitvoerig allerlei 
proeven met electriciteit, onder meer het "electricale klokkespel", maar het is 
niet duidelijk of hij deze zelf heeft uitgevoerd. In Kaas' gedrukte opstel "Over 
het licht" wordt eveneens aan de hand van een aantal proeven een betoog 
opgebouwd. 
Hieruit is mijns inziens duidelijk geworden, dat de proefondervindelijke 
natuurkunde en methode bij de leden van Verscheidenheid en Overeen
stemming in hoog aanzien stonden en dat deze door hen zelf beoefend werden. 
Hierdoor maakten ze deel uit van de brede newtoniaanse traditie die 
kenmerkend was voor het natuurkundig onderzoek in Nederland tijdens de 

45. Scharp, Inwijding, 99. 
46. "Electriciteijt", 7. Dit stuk "over de (sedert eenige jaaren soo berugte) Electriciteit" 

bevat eerst een geschiedenis van het onderzoek hieromtrent, eindigend bij Franklin, 
vervolgens een verklaring van de natuur van de electriciteit, bevestigd door een menigte 
proeven, en tenslotte een beschouwing over de gevolgen en toepassingen ervan. Het 
verschijnsel wordt in zintuiglijke termen omschreven als "die eijgenschap der lighaamen, 
waar door de selve andere lighaamen aantrekken en afstoten, en indien het vermooge 
kragtig word opgewekt, ook vonken doen zien en een gekraak doen hooren" (9). De aard 
ervan wordt in zeven punten beschreven: electriciteit is een stoffelijke zelfstandigheid, een 
vloeistof, zij is zeer fijn, onbegrijpelijk vlug, zeer licht, veerachtig, en zij bezielt de hele 
geschapen natuur (12). De werking der electriciteit wordt verklaard uit een verstoring van 
het evenwicht waarin de electrische stof zich in alle lichamen bevindt; hierbij treedt dan 
electrificatie op. Kaas heeft niet de pretentie hiermee een voldoende verklaring te hebben 
gegeven. 

47. "Electriciteijt", 8. 



197 

Verlichting. Ook in Rotterdam bloeide de experimentele filosofie, zoals in het 
Bataafsch Genootschap, waar de medicus Lambertus Bicker vanaf 1787 
regelmatig cursussen organiseerde aan de hand van hetzelfde leerboek als in 
Verscheidenheid en Overeenstemming gebruikt werd, dat van Nollet.'** Vanaf 
1747 tot 1772 was bovendien de medicus Leonardus Stocke actief geweest in 
het geven van lessen en proeven in een door hemzelf opgericht Fysisch 
Gezelschap, dat tot 1787 bestaan moet hebben. De relatie tussen Stocke en de 
oprichters van Verscheidenheid en Overeenstemming is overigens onduidelijk, 
maar het is goed mogelijk dat Hagedoorn vroeger college bij Stocke heeft 
gelopen. Hij verwijst een enkele maal naar Stockes Zelfskennis (1758) en 
verhaalt dat hij zich van zijn jeugd af in de fysiologie geoefend heeft "op 
voorlichting van grijservaren Esculapen." Van het Fysisch Gezelschap wordt 
de medicus Johannes van Noorden in 1783 een "Voorlezend Lid" genoemd, 
die proeven deed met luchtbollen. Ook hier vindt men dus de combinatie van 
lessen en proeven, die in dezelfde tijd gangbaar was in Verscheidenheid en 
Overeenstemming. In dit opzicht hebben Hagedoorn en Kaas dus zeker geen 
uniek genootschap opgericht. Uniek was het zeer waarschijnlijk wel in de 
grote waardering die men had voor de leibniz-woUfiaanse filosofie, een 
waardering die sommigen er zelfs toe bracht zich tegen Newtons opvattingen 
af te zetten. 

Tussen Newton en Wolff 

De wolffiaanse scholing van Hagedoorn en Kaas heeft hen ongetwijfeld 
kritischer doen staan tegenover het newtonianisme, dan wanneer ze alieen de 
bekende newtoniaanse handboeken van's Gravesande, Van Musschenbroek 
en anderen gelezen hadden. Ze kwamen zo in aanraking met een meer op de 
metafysica georienteerde stroming, waarin filosofie niet alieen natuurfilosofie 
was. Hun bewustzijn van de betekenis van de metafysica verruimde hun blik 
en deed hen openstaan voor leerstukken die in Nederland over het algemeen 
geen grote aanhang vonden. 
Natuurlijk sloten newtonianisme en wollfianisme elkaar niet in alles uit. Over 
een aantal thema's was zelfs volkomen overeenstemming. Bijvoorbeeld over 
de noodzaak van ervaring en experiment voor een gegronde natuurkunde. 
Maar ook bijvoorbeeld over het mechanistische wereldbeeld, het opvatten 
van de stoffelijke natuurdingen als machines, waarvan het gedrag werk-
oorzakelijk verklaard kan worden in termen van mechanische wetten. 
Volgens Wolff is de natuur alieen daarom begrijpelijk, omdat ze een machine 

48. J. A. Nollet, Natuurkundige lessen door proefneemingen bevestigd, 6 delen (Amster
dam, 1759-1769). 
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is en dus orde vertoont.*' Ook bij Hagedoorn word het machinale tot meer 
dan een metafoor: de natuur is een — door God gefabriceerde — machine. 
Zijn redevoeringen lopen over van de verwijzingen naar "konstmachines", 
"konsttuigen", "welgeregelde zamenstellen", en herhaaldelijk formuleert hij 
de bekende grondwetten der mechanica. 
De wereld is een wonderketen van "konstgewrochten". Het menselijk 
lichaam is hiervan wel het meest wonderbaarlijke; daarom verdient dit extra 
veel onderzoek en bespiegeling.*" Toch is niet, zoals de materialisten 
meenden, alles mechanisch verklaarbaar: de levensverschijnselen vereisen 
volgens Hagedoorns "Onderzoek wat 'er vereist wordt tot het leven van 
't menschelijk lichaam" een aparte levenskracht ter verklaring. De gewaar-
wording bijvoorbeeld kan niet krachtens de grondwetten der mechanica 
verklaard worden; er is ook zoiets als een "aandoenlijke" kracht, zetelend in 
het hart, die prikkelend werkt, waarvoor Hagedoorn naar Haller verwijst.*' 
Het menselijk lichaam is een "aandoenelijke machine", wel een kunstweik 
maar geen (mechanisch) wwrwerk. Kritisch staat hij dan ook tegenover 
Descartes en Lamettrie, van wie "de eerste, met geen geringe blijken van een 
vindingrijk vernuft, de dieren, en de laatste op een redenlooze en vermetele 
wijs de menschen tot levenlooze konstmachines maakd."'^ Het leven de-
finieert Hagedoorn als "een werktuigkundige werkzaamheid der vaste en 
vloeibaare deelen, gegrond in [een] zintuiglijk en aandoenelijk beginzel."" 
Met dit anti-materialistische standpunt maakt Hagedoorn deel uit van een 
brede Nederlandse traditie uit de Verlichting. 

Een ander thema waarin newtonianisme en wolffianisme overeenstemden, is 
de welbekende fysicotheologie, die men in allerlei formuleringen overal in de 
teksten van Verscheidenheid en Overeenstemming aantreft.** Er is praktisch 

49. Wolff, Redenkundige bedenkingen over God, § 557-559. Omdat de wereld een 
machine is, vertoont zij orde en daarmee waarheid: "Indien zij geene Machine bleef, zou 
tusschen haar en een Droom geen onderscheid zijn" (296). 

50. Dit is het hoofdthema van de "Redevoering over de nuttigheid der anatomy of 
ontleedkunst" (8 p.) en de "Beschouwing van Godts wonderen in onze dierelijke 
huishouding" (14 p.). 

51. Op p. 17 in de noot noemt Hagedoorn Hallers Memoire sur I'insensibitite et 
I'irritabilite (Lausanne, 1755). 

52. "Onderzoek", 9. 
53. "Onderzoek", 20. In hetzelfde katem volgt hierna een "Naspeuring van de 

trapswijze afneeming en de eindelijke doot van 't menschelijk lichaam" (16 p.), waarin de 
dood wordt verklaard uit het verstoorde evenwicht tussen de vaste en vloeibare delen, een 
verstoring die ontstaat door de afwezigheid van de levenskracht (13). Tevens geeft het 
thema van de dood Hagedoorn stof voor godvruchtige bespiegelingen over 's mensen 
nederigheid en het eeuwige leven. 

54. Voor de fysicotheologie bij Wolff zie Redenkundige bedenkingen over de inzichten der 
natuurlijke dingen, of natuur-kunde tweede deel en Redenkundige bedenkingen over het 
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geen eind aan de vele verwijzingen naar de Maker, Schepper, Formeerder, 
Bouw- of Werkmeester der natuur. Dit thema wordt bijvoorbeeld behandeld 
in de "Algemene beschouwing van Gods werken in de natuur"", waarin de 
natuurstudie wordt gezien als godsdienstige plicht van redelijke wezens. De 
mens, aangedaan door de orde en evenredigheid in de natuur, wordt op 
natuurlijke wijze geleid tot de verhevenste denkbeelden van het Opperwezen. 
Het geen acht geven op de natuur is een boon tegenover God. Job, David, 
Salomo en Jesaja waren uitmuntende Godsmannen die een recht gebruik van 
hun rede maakten en ons in de studie der natuur voorgingen. In onze tijd 
hebben Huygens, Hartsoecker, Van Leeuwenhoek, 's Gravesande, Boer-
haave. Van Musschenbroek, Leibniz, Wolff, Fontenelle, Locke en Newton 
haar beoefend. De conclusie is: "een Oneindig Verstandig Wezen heeft dit 
geheel-al geschapen, en zijn onbepaalt alvermogen, goedheid & wijsheid 
stralen in alles ten duidelijkste uit."*' 
Ook op andere plaatsen wordt dit teleologische godsbewijs uiteengezet. 
Steeds wordt benadrukt dat de wereld geen produkt van het toeval noch van 
het noodlot is, maar van een scheppende Intelligentie. Evenals Nieuwentijt, 
wiens twee beroemde werken" in kringen van het genootschap goed gelezen 
moeten zijn, legt Hagedoorn in "Over het aanweezen van een God" grote 
nadruk op het onderzoek der eindoorzaken: dit "leevert duyzend bewijs-
reedenen op om 't aanweezen van God staande te houden." Bijvoorbeeld 
wanneer men beseft dat het licht bestaat om de dingen zichtbaar te maken, en 
ons oog om het licht op te vangen. En in het algemeen, als men (antropo-
centrisch) beseft dat alle dingen "tot dienst en nooddruft van 't menschelijk 
geslagt geschikt zijn, waarschuwen zij ons op een allerwelsprekendste wijze 
om er den goddelijken Maaker over aan te bidden. Hem te danken", enz.*' 
Naast het meer aanschouwelijke teleologische bewijs treft men bij Hagedoorn 
echter ook het meer abstracte kosmologische godsbewijs aan. Hierin komt de 
invloed van Wolff op Hagedoorn duidelijk naar voren. In de "Verhandehng 
over de mogelijkheid en dadelijkheid der vrijheid"*' bewijst hij dat God, 

gebruik der deelen bij menschen, dieren en planten, of natuur-kunde derde deel, beide vertaald 
door A.F. Marci (Amsterdam, 1745). Voor Nederland zie J. Bots, Tussen Descartes en 
Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland (Assen, 1972). 

55. Geschreven na 1775, wegens een verwijzing naar het vierde deel van de Verhande
lingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. 

56. "Algemene beschouwing", 12-13. 
57. Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en 

ongelovigen (Amsterdam, 1715) en Gronden van zeA:«rAeiV7 (Amsterdam, 1720). 
58. "Over het aanweezen", [6]. 
59. Deze tekst van negentien bladzijden (en een samenvatting van drie pagina's) is een 

van de aardigste filosofische stukken van Hagedoorn. De eerste helft is crop gericht 
Spinoza's noodzakelijkheidsstelsel in tegenstrijdigheden te verwikkelen. In de tweede 
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gedefinieerd als het wezen dat de voldoende grond van zijn eigen bestaan, en 
dus ook van het bestaan van deze contingente wereld, in zich bevat, bestaan 
moet.'" Tegen Spinoza redeneert hij, dat het bestaan van de wereld niet uit 
haar eigen natuur verklaard kan worden; de wereld is geen causa sui. Voor 
zover ik weet, is dit een van de weinige Nederlandse Spinoza-kritieken die 
expliciet gebaseerd zijn op het leibniz-wolffiaanse axioma van de voldoende 
reden of principium rationis sufficientis. De kritiek van Nieuwentijt op 
Spinoza's gebruik van de wiskundige methode wordt hier dus op interessante 
wijze aangevuld met een element uit het wolffianisme. 
De conclusie die men hieruit kan trekken, dat voor Hagedoorn en zijn 
gezelschap de rationalistische en de empiristische tradities in zekere mate 
verenigbaar waren, wordt nog nader bevestigd door een blik op een lijst van 
grote denkers die Hagedoorn elders" opgeeft: Malebranche, Leibniz, Locke 
en Newton vindt men hier broederlijk bij elkaar, samen met de Nederlanders 
Huygens, Nieuwentijt, 's Gravesande en Van Musschenbroek; Wolff had hij 
eerder al genoemd. Inderdaad kan men hier spreken van een neiging tot 
eclecticisme, die nog versterkt werd door het encyclopedische karakter van 
het genootschap. Newton had tenslotte niet over alle delen van de wijs
begeerte het laatste woord gezegd: logica, ontologie, psychologie, natuurlijke 
theologie en ethiek waren bij de newtonianen over het algemeen braak blijven 
liggen, en als ze deze wetenschappen al behandelden dan gebruikten ze 
daarvoor auteurs uit andere tradities. 's Gravesande bijvoorbeeld greep voor 
zijn natuurlijke theologie onder meer naar Leibniz' Theodicee (1710), en in 
zijn logica, ontologie en psychologie vermengde hij lockeaanse elementen met 
gedachten die in ruime zin cartesiaans genoemd kunnen worden." Het 
cartesianisme verloor echter in de loop van de Verlichting steeds meer van zijn 

beoogt hij tegen de naturalisten, die menen dat de natuur zichzelf verklaart, te bewijzen dat 
de natuur niet noodzakelijk bestaat, maar contingent is, namelijk het produkt van een 
"verstandig, zelfwerkend en ongedwongen beginzel" (God), waarme dan tegelijk bewezen 
is dat er vrijheid bestaat. Ter adstructie van zijn betoog wijst Hagedoorn erop, dat de 
beweging, waaruit de naturalisten alles mechanisch willen verklaren, geen noodzakelijke 
eigenschap van de stof is, en dat de bewegingswetten niet volstrekt of meetkundig 
noodzakelijk zijn, maar integendeel vrijwillig door de Hoogste Wijsheid aan de stof zijn 
toegekend. Met Leibniz meent Hagedoorn dan ook nog, dat God van alle mogelijke 
werelden de beste verkozen heeft (17). Deze tekst zal, evenals die van Pieter Kaas over de 
waarheid, met verklarende aantekeningen worden uitgegeven in mijn boek over Geschie
denis van de Wijsbegeerte in Rotterdam, dat in het voorjaar van 1991 bij Ambo te Baarn zal 
verschijnen in de reeks Historische Publikaties Roterodamum. 

60. Vgl. Wolffs Godsbewijs in Redenkundige bedenkingen over God. 928-929 en 945-946. 
61. "Redenvoering over de gebreeken onzer zielsvermogens", 15. 
62. Zie C. de Pater, Willem Jacob 's Gravesande: welzijn, wijsbegeerte en wetenschap 

(Baarn, 1988) 31-37, en M.R. Wielema, "'s Gravesande en de metafysica", Wijsgerig 
Perspectiefl9 (1988-1989) 16-20. 
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vroegere aantrekkingskracht, ook op metafysisch terrein. Leibniz en vooral 
Wolff bleken goede plaatsvervangers, die aan de spiritualistische neiging van 
de wijsbegeerte in Nederland tegemoet kwamen." Frans Hemsterhuis (1721-
1790) zocht het complement tot de natuurkunde van Newton in de op-de-
mens-gerichte filosofie van Socrates, maar hierin bleef hij in Nederland 
tamelijk ge'isoleerd. De oprichters van Verscheidenheid en Overeenstemming 
daarentegen verbonden Newton en Leibniz met elkaar. Zoals Hagedoorn 
schrijft: 

"Laat dan den weldadigen Bestierder van het ondermaansche aan Newton het 
Koninkrijk der Starren, aan Leibnits de Waereld der Geesten, en aan Linnaeus de drie 
Rijken der Natuur geschonken hebben [...]"" 

Uit deze passage blijkt bovendien, dat men van Leibniz in het bijzonder de op 
het immateriele gerichte wetenschappen waardeerde, waaronder zowel die 
van de menselijke en de goddelijke geest (logica, psychologie, natuurlijke 
theologie) als die van de onstoffelijke substanties in het algemeen (monaden-
leer). 
Deze stelling kan met meer bewijsmateriaal gesteund worden. In een lange 
noot van zijn bundel Proeven''^ bijvoorbeeld bespreekt Hagedoorn hoe er veel 
verzet is gerezen tegen vier leerstukken uit de leibniz-wolffiaanse filosofie: het 
beginsel van voldoende reden, de monadenleer en de theorieen van de "beste 
wereld" en de harmonia praestabilita. Hoewel hij hierover geen eigen mening 
te kennen geeft, vindt Hagedoorn het vreemd dat men, ook in de Republiek, 
Wolffs stelsel aangevallen en "als allergevaarlijkst veroordeeld" heeft. De 
"adelijke puikschrijver" Leibniz en zijn "gestrengste navolger" Wolff hebben 
immers de weg gewezen "om de zielvermogens duidelijker te konnen 
ontwikkelen, en de waarheden gemakkelijker uittevinden en grondiger te 
betoogen." Tenslotte volgt een van goed inzicht in de structuur van Wolffs 
filosofie getuigende passage: 

"Men moge de stellingen van de Mundus optimus, de Monaden en de Harmonia 
praestabilita, voor bedenkelijk, hersenschimmig en onbewijsbaar aanzien; men kan toch 
niet ontkennen, dat zij de merken dragen van een scherpzinnige denkingskragt, alieen 
aan groote Wijsgeeren eigen. Eindelijk moet ik hier nog bijvoegen, dat gebleken is, dat 
vele tegenstrevers van Leibnitz en Wolf klaarblijkelijk toonden, geene gegronde en 
naauwkeurige kennis van het geheele zamenstel van die beroemde mannen te hebben, 

63. Vgl. F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland(Amsterdsun/Brassel, 
1959) 217: "Toch bleven ook logica, ethica en metaphysica bij voortduring op het program 
van het wijsgerig onderwijs figureren. In de laatste werden bij voorkeur Leibniz en Wolff 
gevolgd, omdat men bij hen de spiritualistische wereldbeschouwing, die als onmisbare 
vooronderstelling voor het Christelijk geloof in al zijn vormen werd aangezien, het best 
beveiligd achtte." 

64. Hagedoorn, Proeven, 47. 
65. Proeven, 288, noot **. 
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dewijl men hetzelve beoordeelde uit zekere bijzondere stellingen, die geen hooger 
aanzien hadden, dan wijsgeerige onderstellingen, en niet uit hoofde van de Ratio 
sufficiens, die in het Wolfiaansche stelzel voorkomt als een Axioma, of grondstelling, 
waarop het gansche gebouw der Filosofij rust, en daar mede staat of valt." 

De wijze waarop Hagedoorn hier redeneert, in het onderscheiden van hoofd-
en bijzaken in de filosofie van het wolffianisme, is vrijwel identiek aan die 
waarop Johannes Petsch (1711-1796) Leibniz en Wolff tegen de kritiek van 
Allard Hulshoff (1734-1796) verdedigde." Deze polemiek was tamelijk 
bekend in de achttiende eeuw en ook Hagedoorn verwijst emaar. Men mag 
aannemen dat hij Petsch' apologieen met enig genoegen zal hebben gelezen. 
Behalve deze bewijsplaats is er een tekst van Pieter Kaas, waarin de 
leibniziaanse theorie van de verhouding van ziel en lichaam boven die van 
Aristoteles, Descartes en de Groningse wolffiaanse hoogleraar Nicolaas 
Engelhard (1696-1765) gesteld en tegen een vijftal "aanmerkingen der 
Heeren" verdedigd wordt." Men vindt daar bijvoorbeeld deze passage: 

"Op de vierde vraag, waar volgens dit stelsel dan de vereeniging van ziel en lighaam in 
bestaat, antwoord [ik], in de volmaakte harmonic of overeenkomst tussen de 
wilsneigingen van de ziel en de aandoeningen van het lighaam, en de lijdinge der 
zintuigen en de denkbeelden van den geest, en dit antwoord moet voldoen, [zojlang men 
uit de andere 3 stelsels geen beter antwoord op deze vraag zal hebben voortgebragt."'* 

Hieruit ziet men ook, dat het aanhangen van Leibniz en Wolff geen 
dogmatische zaak was: men was bereid een andere theorie te aanvaarden, als 
deze meer bevredigend zou zijn. 
Tot nu toe heb ik aan de hand van bewijsplaatsen getoond, dat men in 
Verscheidenheid en Overeenstemming grote waardering had voor de geestes-
filosofie van Leibniz en Wolff. Maar ik kan nog iets verder gaan, en la ten zien 
dat men hun op enkele punten zelfs in de natuurkunde de voorkeur gaf. 
Hiertoe dienen twee teksten. In de eerste, het stuk van Lieve Kaas over het 
licht, kiest de auteur zeer bewust partij voor de opvatting van Descartes, 
Leibniz en Wolff tegen die van Newton, Nieuwentijt en Van Musschenbroek. 
De laatsten zien volgens Kaas het licht naar analogie van het vuur en volgen 
hierin het oude denkbeeld van Democritus en Epicurus. Deze opvatting is 
gegrond op twee waarnemingen, namelijk dat door een glas verzameld licht 
vuur en warmte kan opwekken, en dat het ontbrande vuur zich altijd als licht 
vertoont. Om allerlei "gewichtige" redenen, zowel proefondervindelijke als 

66. Zie Hulshoff (onder het pseudoniem Alethofilus V\\t\xse.bms), Beschouwing der beste 
were/i7(Amsterdam, 1758); Petsch, Wijsgeerige en godgeleerde verdeediging der beste wereld 
(Haarlem, 1760) en Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf (Haarlem, 1761). 

67. Tekst nummer 11 van noot 28. 
68. Aldaar, [4]. 
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mathematische*', veroorlooft Kaas het zich om zich van dit "gemeene 
denkbeeld" te verwijderen en licht en vuur als zeer verschillend op te vatten. 
In hoeverre Kaas in zijn afwijzing van Newton op dit punt een uitzonderlijk 
standpunt innam verdient mijns inziens nader onderzoek.'" 
De tweede interessante tekst is er een van Hagedoorn." Hierin laat deze zich 
positiever uit over de monadenleer van Leibniz dan over de corpusculaire 
theorie van Newton ten aanzien van de elementen der lichamen. Newton had 
stoffelijke atomen aangenomen als laatste deeltjes van de materie, terwijl 
Leibniz uitging van onstoffelijke laatste eenheden, daarmee het probleem 
ontlopend dat alle materie oneindig deelbaar is. In zijn voorzichtige afwijzing 
van het standpunt van Newton lijkt Hagedoorn deze zelfs van hypothetisch 
redeneren te beschuldigen, wat wel, gelet op Newtons reputatie als vernietiger 
van hypothesen in de natuurkunde, opmerkelijk zou zijn. 

"Men moet buiten twijfel bekennen dat deze denkbeelden van Newton, die door zijne 
verbazende ontdekkingen den weg tot de waare kennis der natuur gebaant heeft, zeer 
aanneemelijk zijn, en men hoeft zich daarom niet te verwonderen dat zij zeer algemeen 
aangenomen, verdedigt en aangepreezen zijn. Men moet nogtans toestaan dat deze 
oorspronkelijke deeltjes niet door proefneming aangetoond, maar alieen door rede-

69. Er is ook licht zonder warmte of vuur (maanhcht bijvoorbeeld); het kan koud zijn op 
zeer lichte plaatsen en warm in donkere vertrekken; het licht beweegt zich in een rechte lijn, 
het vuur gaat langs allerlei kromme wegen; de lichtstof is onderscheiden van verhitte lucht, 
want met een luchtpomp kan men wel de lucht maar niet het licht uit een glazen klok 
verdrijven. Vervolgens geeft Hagedoorn nog enkele redenen waarom hij mhx de "schran-
dere Descartes" en tegen de "berugte Newton" meent dat niet de "lichtstof zelf 
("bestaande in onnadenkelijke kleine gladde, harde en veerachtige Globetjes") zich 
beweegt van de lichtende lichamen tot de verlichte lichamen, maar dat het de beweging is 
die zich in een rechte lijn voortplant van het ene lichtboUetje naar het andere, tot aan het 
oog toe. Deze beweging wordt opgewekt door lichamen die trillingen veroorzaken, zoals de 
zon, hemelse en aardse vuren, enige zouten en edelgesteenten. Kaas redeneert hier expliciet 
naar analogie met de voortplanting van het geluid door de luchtdeeltjes. Zou de lichtstof 
zelf bewogen worden en van het lichtende lichaam vertrekken, dan zou de zon kleiner 
worden en uitdoven (een idee zonder goede grond); bovendien zou op de verlichte plaats 
een ophoping van lichtstof ontstaan, zodat het licht aan het einde van de dag sterker zou 
moeten zijn dan op het midden ervan. De ervaring leert het tegendeel, dus de theorie klopt 
niet. In het slotwoord smelten de natuurkundige en de gelovige die Kaas was toepasselijk 
samen: "wij sluiten dit Vertoog met onzen Leezeren alien van harte toetewenschen, dat het 
Geestelijke Licht der Waereld, van den Vader der Lichten in de Waereld gezonden, om 
duistere zielen te verlichten, het voorwerp moge zijn, van hun geduurig geloofsbeschouwen 
[...]." 

70. Ter vergelijking: Jacob Walraven verdedigt in zijnDissertatiophilosophica de natura 
et propagatione lucis (Utrecht, 1780; praeses J.Th. Rossijn) expliciet het Newtoniaanse 
standpunt tegen de hierover gerezen moeilijkheden (caput 2: "Argumenta quibus Newtoni 
sententia confirmatur, eorumque confirmatio" en caput 3: "Solutio difficultatum contra 
Newtoni systema"). Leibniz en Wolff worden hierin zelfs niet genoemd. 

71. "Principia" enz. (zie Appendix 2, B, nummer 11). 
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kaveling opgemaakd zijn, en men aan hun naa zijn believen zulke eigenschappen heeft 
medegedeelt als men best oordeelde te stroken met zijn bestek."" 

Vervolgens geeft Hagedoorn een resume van Leibniz' monadenleer, die zich 
volgens hem vooral aanprijst door haar conformiteit met het beginsel van 
voldoende reden. Hij durft echter niet beslissend te zeggen of Leibniz gelijk 
had of niet. 

"Dus hebbe ik maar in 't verschiet enigzints een denkbeelt gegeven van die fijn 
uitgedagte grondbeginzels der lichaamen. Dan om dit stuk voUedig te ontvouwen word 
'er noodzakelijk vereisd, dat men de schriften van den grooten Leibnits in desselfs 
onafscheidelijk verband beehoorlijk naagaa en overweeg, daarenboven moet men [met] 
een scherpzinnigen geest begaaft zijn, afgerigt op de neteligste bovennatuurkundige 
overdenkingen, zal men over dit schrander uitgevondene gevoelen een zelfstandig 
vonnis [vellen]. Om dan geen doorluchtig en bijna onvergelijk[elijk] man ongelijk 
aantedoen, en de dwaalingen en misgreepen onder mijne voeten te vermenigvuldigen, 
gelijk men klaarblijkelijk gezien heefd in de tegenstanders van Leibnits, zoo in Engeland 
als Duitsland, zal ik liever de verdere uitpluizing dezer stoffe aan andere overlaten, en mij 
alieen verledigen tot het onderzoeken der natuur- en scheikundige grondbeginzelen."" 

Het opmerkelijke feit echter, dat Hagedoorn de monadenleer van Leibniz in 
beginsel wilde beschouwen als een alternatief voor de gevierde newtoniaanse 
opvatting, is onweerlegbaar, maar verdient ook enige nadere verklaring. 
Ik denk dat er voor de belangstelling van Hagedoorn en Kaas voor het 
wolffianisme minstens twee redenen zijn te geven. Op de eerste plaats waren 
zij autodidacten en hadden ze derhalve geen natuurkundige opleiding aan een 
van de 'newtoniaanse' universiteiten van de Republiek genoten. Vele 
academisch gevormden hadden les gehad van fervente newtonianen en wisten 
niet beter of de Engelsman had alle raadsels der natuur ontcijferd. Hagedoorn 
en Kaas echter hadden naast de newtoniaanse overzichten van de natuur
kunde ook Leibniz en Wolff gelezen, hun vorming was universeler geweest en 
had hen kritischer gemaakt. 
Op de tweede plaats beoordeelden ze natuurkundige theorieen, zoals toen 
gebruikelijk was, niet vanuit een uitsluitend natuurkundig standpunt, maar 
evenzeer met het oog op hun theologische consequenties. Zodoende kon het 
gebeuren dat ze het wolffianisme 'religieuzer' achtten dan het newtonianisme, 
terwijl ze dit laatste tegelijkertijd van 'denkbeeldige' elementen, die een uiting 
waren van de hovaardij van de geest, trachtten te zuiveren. Hoewel Pieter 
Kaas bijvoorbeeld zegt, dat Newtons natuurkunde zich onder meer aanprijst 
omdat zij niets bevat dat tegen "een gezonde Godgeleertheit" strijdt, 

"daar hij [Newton] niet alieen God tot de Oorzaak der stoffen steld, maar [van] al het 

72. "Principia", [7]. 
73. "Principia", [9]. 
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werktuijgelijke, zoo dat alle de samenstellingen niet van een blind geval [toeval], maar 
alieen van de bizondere wille Gods afhangen, zoo in haar wording als duuring'"*, 

Staat hij toch sceptisch tegenover de centrale newtoniaanse stellingen als die 
van de lege ruimte, de aantrekkingskracht en de bewegingswetten'*; deze 
kunnen immers, evenals vele andere stellingen, proefondervindelijk niet 
volstrekt bewezen worden. Hagedoorn op zijn beurt staat sceptisch tegenover 
Newtons corpusculaire theorie, niet alieen omdat deze hypothetisch is, maar 
ook omdat zij afbreuk doet aan Gods wijsheid en alvermogen: 

"Daarenboven, is het volstrekt noodzakelijk ondeelen [atomen] toe te staan uit haar 
natuur ondoordringbaar, en niet te ontbinden, om reden te geven van de onverander-
lijke standhouding van de soorten der lichaamen zedert zoo veel eeuwen? Heefd dan de 
groote wetgever en meester der natuur, door geen ander middel de verwarring der 
onderling bestaande wezens kunnen voorkomen, dan alieen door hunne oorspronke
lijke deeltjes zoo vast te formen, dat zij in zich zelfs onsloopbaar waren, had de wijze 
schepper door niets anders voor de bewaring der wezens en hunne zoorten kunnen 
zorgen? Was het niet mogelijk geweest, dat de onderhouder van't geschapene zulk een 
evenredigheid van magt onder de schepzelen liet heerschen, dat zij onbekwaam waaren 
om den bant der eenparigheid en der standvastige orde te breeken?"" 

Bij Leibniz en Wolff vond Hagedoorn de contingentie van de wereld en de 
vrijheid en almacht van God in het scheppen en vormen ervan kennelijk beter 
verdedigd dan bij Newton, die wel de natuurkunde ten zeerste bevorderd, 
maar de metafysisch-religieuze implicaties van zijn theorieen niet altijd in het 
oog gehouden had. 
Concluderend zou men het streven van Hagedoorn en zijn vrienden kunnen 
samenvatten als een poging om de ook door hen geprezen newtoniaanse 
natuurkunde en methodologie zuiver te houden van 'denkbeeldige' elemen
ten, die er immers het godsdienst-vriendelijk karakter aan zouden ontnemen. 
In zoverre wilden ze terug naar Bacon en Boyle. Tegelijkertijd trachtten ze 
aan de leidraad van Leibniz en Wolff hun godsdienstig geinspireerde 
wereldbeschouwing een metafysische basis te geven. Wellicht kan men hun 
filosofie nog het beste bmschrijven als 'baconiaans wolffianisme': natuur
onderzoek dient te geschieden in de empirische trant van Bacon en Boyle (en 
Newton) en zich verre te houden van alle 'denkbeeldige' redeneren in de 
traditie van Descartes en Spinoza. Anderzijds vormt de metafysica een 

74. "Verhandeling over de waarheijt", 5. 
75. "Verhandeling", 5: "Hoe zeer wij ons genegen vinden, om deze stelhngen te 

omhelsen, om dat wij dezelve bevestigt vinden in veele verschijnselen der natuur, zoo komt 
bij mij nog zeer in bedenking of men dezelve wel zoo algemeen en in alle opzichten kan 
toestemmen. Het is waar dat deze waarlijk groote man, deze stellingen op proeven grond, 
maar zullen alle de proefnemingen toereijkende zijn, om omtrent alle voorwerpen die 
groote vraag te beantwoorden, Wat is waarheit." 

76. Deze passage volgt onmiddelijk op de in de vorige noot geciteerde passage. 
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rationed denkkader dat nodig is om de natuurgegevens 'correct' te inter-
preteren, dat is zodanig dat ze onverbrekelijke onderdelen uitmaken van een 
wereldbeschouwing waarvan God, de ziel en de vrijheid de fundamenten zijn. 
Deze wereldbeschouwing vond men bij Leibniz en Wolff het best geformu
leerd. Vanuit hun bastion deed men aanvallen op de verfoeide athe'ist 
Spinoza, de 'Cartisiaanse bende' (P. Kaas) van hypothesen-bedenkende 
filosofen, en zelfs op de newtonianen, als die zich niet aan de baconiaanse 
normen hidden. Natuurlijk zag men wel in, dat men zich met zijn opkomen 
voor enkele leibniz-wolffiaanse leerstukken ook zelf op glad metafysisch ijs 
begaf, maar dit gaf minder, aangezien het er daarbij niet om ging menselijke 
ficties in de plaats van de werkelijkheid te stellen, maar te trachten in de 
'overnatuurkundige' duisternis tenminste enig licht te verspreiden. Boven
dien leidden deze leerstukken veiliger tot een besef van God, ziel en vrijheid 
dan die van enige andere filosofie. Zo werd dus naast de natuurkunde ook de 
metafysica pragmatisch gerechtvaardigd. Maar voor de mannen van Ver
scheidenheid en Overeenstemming, voor wie het dogma van de verdorvenheid 
van de rede richtinggevend was, kon de metafysica, gelet op de beperktheid 
van onze kenvermogens, op geen andere wijze gerechtvaardigd worden. 

"Waarlijk mijn Heeren, die wijsgeeren die haar denkbeelden zoo vergoden, en meenen 
door dezelve alle waarheit te kunne vinden, toonen een voornaam denkbeeld van een 
allerwigtigste waarheit te missen, namentlijk van de eijndigheit, afhanglijkheid, en het 
zeer enge en nauw bepaalden onzer denkvermoogens. Hoe ver wij het door oeffening 
ook brenge moogen, wij kennen maar stukkens der zaaken, uijttersten van Gods 
weegen. Wij zijn van gistere en weete niets, en zijn wij met onse kundigheedens regt 
beschout, en vergeleken bij het geen er te kennen is, een groot beest bij God."" 

77. Pieter Kaas, "Verhandeling over de waarheijt", 13. 

Appendix 1 

Leden van Verscheidenheid en Overeenstemming 1760-1785 

Dit is een naamlijst van de mensen die volgens Scharp tussen 1760 en 1785 lid van 
Verscheidenheid en Overeenstemming zijn geworden. Waarschijnlijk bevat deze lijst de 
namen van ongeveer de helft van het werkelijke aantal leden. Jan Scharp zelf is 
waarschijnlijk pas hd geworden na zijn komst naar Rotterdam in 1789, zodat hij buiten dit 
lijstje moet blijven. 
Van de 21 met name bekende leden waren er negen predikant van beroep en hadden er circa 
drie een medische opleiding doorlopen. Ook waren er een onderwijzer, een beeldend 
kunstenaar en een commies, terwijl van zes leden het beroep onbekend is. Er schijnen in 
deze vroege tijd geen of weinig juristen lid te zijn geweest. 
Ongeveer de helft van de door Scharp genoemden was in Rotterdam zelf geboren of 
werkzaam. De leden van buiten Rotterdam golden als zgn. "buitenleden". De meesten van 
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hen treft men voldoende beschreven aan in de hieronder genoemde biografische woorden
boeken. Wat de Rotterdammers betreft heb ik enige informatie kunnen putten uit het 
Gemeentearchief alhier, hoewel een aantal personen helaas ongeidentificeerd moesten 
blijven. De lijst beoogt slechts een indicatie te geven van het ledenbestand en is niet bedoeld 
als uitputtende beschrijving. 
Gebruikte afkortingen: 
BWN = A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, 12 delen (folio-editie) 

(Haarlem, 1852-1878). 
BWPGN = J.P. de Bie en J. Loosjes, Biographisch Woordenboek van Protestantsche 

Godgeleerden in Nederland, 5 delen ('s-Gravenhage, 1907-1939). 
NNBW = P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 10 

delen (Leiden, 1911-1937). 
Scharp = Inwijding (1807). 
Van Harderwijk = K. J.R. van Harderwijk, Naamlijst en levensbijzonderheden der predi

kanten, die sedert de Kerkhervorming in de Nederduitsche Hervormde en Waalsche 
Gemeente te Rotterdam tot op dezen tijd in dienst geweest zijn (Rotterdam, 1850). 

Boom, Laurentius (overl. 1791), predikant in Simonshaven, Brouwershaven 1777, Oud-
Beijerland 1790. Buitenhd. 

Broek, Cornells van den (1734-1793), predikant in Prinsenhage 1764-1793. Buitenlid. 
NNBW 4, kolom 308 en BWPGN 1, 628. 

Hagedoorn, Adolf Hendrik (1732-1806), commies ter recherche. Oprichter en leidende 
figuur. 

Houwens (?), misschien een koophandelaar. Gewoon lid. 
Kaas, Cornells (geb. 1744), zoon van Lieve. 
Kaas, Dirk (geb. 1751), zoon van Lieve. 
Kaas, Jacobus (geb. 1746), zoon van Lieve, promoveerde in de geneeskunde te Utrecht op 

17 juni 1769 op een Dissertatio chemico-medica inauguralis sistens observationes quasdam 
de borace imprimis de sale narcotico, opgedragen aan zijn vader, zijn broer Pieter en zijn 
oom Dirk, predikant in Goes (UBU A.qu.I92). 

Kaas, Lieve (1717-1799), misschien zilversmid. Medeoprichter en lange tijd leidende figuur. 
Kaas, Pieter of Petrus (1742-1815, zoon van Lieve, studeerde theologie te Utrecht, 

disputeerde aldaar op 19 juni 1762 onder Sebaldus Ravius: Exercitatio philologica in 
Car. Fr. Houbigant oratorii D.J. sacerdotis Prolegomena in Scripturam Sacram caput 
secundum, opgedragen aan o.a. zijn oom Dirk (UBU V.qu.303); was predikant te 
Eemnes-Binnen 1765, Lekkerkerk 1768,Sluis 1770, Brouwershaven 1774 en Rotterdam 
1787. Buitenhd, later gewoon lid. BWPGN 4, 639-640 en Van Harderwijk, 100-101. 

Keerbergen, Daniel van, beeldhouwer, ontwierp volgens Scharp (97-98) circa 1777 het zegel 
van Verscheidenheid en Overeenstemming: "een gedeeltelijk opgetrokken, maar nog 
onvoltooid, grootsch gebouw, waaraan velen arbeidden; de eene aan den drempel, de 
andere op de stelling, en een derde aan de bovenste gedeelten: alien zijn verscheiden in 
werkzaamheden, maar overeenstemmig in bedoeling, om, naar de regels der Bouw-
kunde, aan de volmaking van het gebouw te arbeiden". BWN 7, 251. 

Klinkenberg, Jacobus van Nuys (1744-1817), bekend theoloog, promoveerde tot doctor in 
de filosofie te Leiden in 1764, was predikant te Eemnes-Buiten, Overschie 1773, 
Oudewater 1775, Deventer 1776, Amsterdam 1778 en vanaf 1783 hoogleraar in de 
theologie aan het Athenaeum lUustre te Amsterdam; stond bekend als bestrijder van het 
ongeloof. Werd buitenlid voor zijn professoraat. NNBW 9, kolom 525-526 en BWPGN 
5, 12-18. 

Koot, Henricus (1750-1810), studeerde theologie te Utrecht, was predikant te Hoornaar 
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1773, Wageningen 1774. Amersfoort 1780 en Delft 1783. Werd buitenlid voor 1783. 
BWPGN 5,221. 

Lier, Frans Abraham van, afkomstig uit Assen, promoveerde in de geneeskunde te Leiden 
opSjuni 1784bijN.G. Oosterdijkop61 Positionesphysico-medicaeinaugurates, deaere, 
aquis, locis et incolis regionis Drenthiae. eorumque diaeta. moribus, sanitate et morbis 
(UBL 735 D 24). Verzorgde volgens Scharp natuur- en scheikundige lezingen en 
proeven. BWN 8, 130. 

Palm, Kornelis van der (1730-1789), bekend dichter en kostschoolhouder te Rotterdam en 
Delfshaven; medeoprichter van het Rotterdams dichtgenootschap Studium Scientiarum 
Genitrix in 1773. Buitenlid. NNBW 2, kolom 1060-1061. 

Porjeere, Ohvier (1736-1818), predikant te Abcoude, Delfshaven 1772, Alkmaar 1780-
1787, Wijckel, Winkel en Alkmaar vanaf 1792. Buitenlid. NNBW 2, kolom 1121. 

Reinhout (?). Scharp 95: "de veelwetende Reinhout". Gewoon lid. 
Sarton (?), misschien en apotheker; geen medisch proefschrift van bekend. Scharp 95: "de 

geoefende en proefnemende Sarton". Gewoon lid. 
Viervant, Hendrik Husly (1754-1814), studeerde theologie te Utrecht, was predikant te 

Scherpenzeel, Haastrecht, Vlaardingen 1780, Haarlem 1783, Rotterdam 1788, Amster
dam en Utrecht vanaf 1792. Hield in Rotterdam enkele jaren de zgn. Senserff-lezingen 
(ingesteld 1751) tegen het deisme en ongeloof. Werd buitenlid toen hij in Vlaardingen 
stond. NNBW 5, kolom 1020-1021 en Van Harderwijk, 102-103. 

Voorduin, Arnoidus (1746-1813), predikant te Woudenberg, Hien en Dodewaard, Wijk bij 
Duurstede, Rotterdam 177g. Aanvankelijk buitenlid. Van Harderwijk, 99. 

Witt, Gijsbert de, lector in de ontleed- en vroedkunde te Zierikzee 1770-circa 1800. 
Verzorgde volgens Scharp "Physiologische Demonstratien" (94). Gewoon lid van 1765 
tot 1770 en lid van verdienste vanaf circa 1800; in 1807 noemt Scharp hem "ons 
tegenwoordig oudste lid van verdienste" (94). 

Wuyster, Gerard, studeerde theologie te Leiden, disputeerde aldaar in 1767 onder 
Bernardus de Moor, was predikant in Schipluiden, Purmerend en Breda. Buitenlid. 
BWN 12, 137-138. 

Appendix 2 

Bibliografie A.H. Hagedoorn 

A. Gedrukte geschriften en artikelen 

1. Nederlands vreugdewekster, wegens de agttiende jaarvemieuwing, en daar op volgende 
inhuldiging van zijne Doorluchtige Hoogheid Wilhem den Vijfden. Prins van Oranje en 
Nassauw [...] tot de hoogste eerampten dezer landen (Rotterdam, Abraham Bothall, 
1760) 12 pagina's (KB Pamflet 18904). 

2. In het Geneeskundig tijdschrift, of verzameling van ontleed- heel- artzenij- en natuur
kundige waarnemingen en nieuwe ontdekkingen, uitgegeven door Albertus Lentfrinck 
M.D., Rotterdam, Abraham Bothall, vier delen, 1768-1771 (UBL 609 C 14-17): 

a. "Onderzoek, of zonder een Zaadelijk grondbeginzel alieen uit een rotstoffe, een 
levendig Dier kan ontstaan", deel 1, aflevering 6 en 12, 18 mei en 10 augustus 1767, 
57-64 en 137-154. 

b. "Onderzoek, of het Vischeeten zulk een slecht en gevaarlijk voedsel is als men 
doorgaans voorwend?", deel 2, aflevering 27, 7 maart 1768, 17-32. 
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c. "Natuurkundige Beschouwing van den Slaap", deel 3, aflevering 63, 24 juli 1769, 

209-244. 
d. "Onderzoek naar de Oorzaken der schadelijke Uitwerkselen van het eten van Mosselen, 

en hoe die voortekomen of wegtenemen", deel 4, aflevering 97, 12 november 1770, 
401-448. 

Deze artikelen zijn ondertekend met 'D.H.' 
3. "Prijsvaars, behelzende een tafereel van het beste huwelijk", uitgegeven door Kunst

liefde spaart geen vlijt te 's-Gravenhage, 1772, [16 p.] (Hagedoorn won hiermee een 
buitengewone zilveren medaille; GemeentebibHotheek Rotterdam 1157 A 37). 

4. "De lof van den koophandel", in Proeven van poetische mengelstoffen, door het 
kunstgenootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt, enprijsvaarzen, deel 5 
(Leiden, 1777) 195-215 (KB 839 A 4). In ditzelfde deel twee gedichten onder de 
initialen Af. Hk. Hn., "Beschouwing van Gods werken" (97-103) en "Aan de 
dronkenschap" (152-158). (Ook in de andere veertien delen van deze serie bevinden 
zich vermoedelijk gedichten van Hagedoorn, maar ik heb ze niet alle nagezocht.) 

5. Proeven van kunst en wetenschap, Dordrecht, Abraham Blusse en Zoon, 1788, viii, 293, 
[3] pagina's (UBL 444 E 26). Hierin: 
"Beschouwing van de wijsbegeerte, als eene bron van geluk", 1-22. 
"Beschouwing van den verschillenden geboorteaart en de hoofdneiging der 
menschen", 23-52, en vervolg, 53-83. 
"Het stelsel van Leeuwenhoek, over de generatie, onderzocht", 84-122. 
"Het stelsel van Buffon over de generatie onderzocht en wederlegt", 123-162. 
"Het stelsel van Haller, over de generatie, onderzocht en aangeprezen", 163-212. 
"Beschouwing der onregelmatige eigenliefde", drie stukken, 213-293. 

6. Gemengde dichtproeven, van eenige letterlievende vrienden, Dordrecht, A. Blusse en 
Zoon, 1788, [8], 110, [2] pagina's (UBL 1204 F 9). Blijkens het anonieme 
voorbericht, d.d. augustus 1788, bevat deze bundel ook gedichten van Hagedoorn; 
ze zijn echter alle anoniem. 

7. Gedichten, Rotterdam, J.P. van Heel, 1794, [2], viii, 184 pagina's (KB 839 G 27; het 
exemplaar in de UBL is zoek). 

Tenslotte is Hagedoorn meermalen als gelegenheidsdichter opgetreden, waarvan men de 
resultaten in diverse bundels en periodieken aantreft, bijvoorbeeld in de Boekzaal van 
maart 1756 (364-365) een "Zerk-Schrift" bij de dood van de Rotterdamse predikant en 
hoogleraar aan de Illustre school Wilhelmus Velingius (1692-1756). Daar deze gedichten 
voor ons doel van weinig belang zijn, heb ik er niet naar gestreefd hiervan een volledige lijst 
samen te stellen. 

B. Handschriften (alfabetisch; vrijwel alle bladen in 4°) 

1. "Algemene beschouwing van Gods werken in de natuur" (13 p.; na 1775) 
2. "Beschouwing van Godts wonderen in onze dierelijke huishouding" (14 p.) 
3. "De leerstelling van een voorwaardelijk genadeverbond, bekrachtigd en verdedigt" (7 

p. + los velletje) 
4. "Het mannelijk geslacht verdedigt, tegens de stoute inspraak van het vrouwelijk 

interestboekje" (8 p.) 
5. "Karakter van M. Govaart" (1 p.) 
6. "Karakter van Artemezia" (2 p.) 
7. "Letterverlustiging" (8 p.) 
8. "Naspeuring van de trapswijze afneeming en de eindelijke doot van 't menschelijke 

lichaam" (16 p.) 
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9. "Onderzoek wat 'er vereist word tot het leven van 't menschelijk lichaam" (20 p.) 
10. "Over de Iogi[c]a of redeneerkunde, volgens het ontwerp van Baumeister: 1" les 

begonne den 11"' april 1760" (90 p.) 
11. "Over den opkomst der heelkunde tot aan de tijd van den Grieksche Eskulapius" (4 p.) 
12. "Over het aanweezen van een God" (12 p.) 
13. "Principia seu elementa corporum" (1 p.; hierbij een stuk over hetzelfde thema van 10 p. 

zonder titel; dit laatste lijkt in twee verschillende handen geschreven te zijn; men zou 
kunnen denken aan een gezamenlijk produkt van Hagedoorn en F. A. van Lier, die 
volgens Scharp immers lezingen over dit thema hield) 

14. "Redevoering over de nuttigheid der anatomij of ontleedkonst" (8 p.) 
15. "Redevoering over de onstandvastigheid der waereld en haare geluksgoederen, 

tegenovergesteld de bestendigheid en waardije der wijsheid" (28 p.) 
16. "Reedenvoering over de gebreeken onzer zielsvermogens verbeterd door de redeneer en 

wiskunde" (16 p.) 
17. "Reedenvoering over de natuurelijke oorzaak der aardbeevingen" (27 p.; een van de 

weinige teksten die gedateerd kan worden, namelijk in 1783, wegens een verwijzing 
naar de aardbeving te Messina van "heeden dit jaar") 

18. "Verhandeling over de mogelijkheid en dadelijkheid der vrijheid" (22 p.) 
19. "Vraage: of de inwoonders der eerste waereld hunne jaaren naar de zon of de maan 

gereekend hebben?" (8 p.) 
20. "Vraage: of het viseeten wel zoo schaadelijk is als men gewoonlijk voorgeefd" (7 p.; vgl. 

boven. A, nummer 2b; deze teksten zijn overigens niet identiek) 
21. "Vraage: waarom wierd onde[r] de Mosaische wet de kraamzuivering voor onrein 

verklaard" (5 p.) 
22. "Vraage: welke zijn de voor en nadeelen der eigenliefde" (2 p.); "De vraag welke zijn de 

voor en nadeelen der eigenliefde schetsgewijs beantwoord" (3 p.) 
23. "Wijsgeerige verhandeling over de waare rede van de langleevendheid der menschen 

voor den zondvloet" (twee opeenvolgende stukken, 24 en 18 p.; hierin worden in het 
bijzonder de denkbeelden van Thomas Burnet (1635-1715) uit diens werk Telluris 
theoria sacra (1680) en Archaeologia philosophica (1692) kritisch besproken en 
verworpen) 

24. zonder titel: stukje over "nivelleeren of waterpassen" (10 p.) 
25. zonder titel: stukje over de tien geboden (7 p. in 8°) 
Tenslotte kunnen ook enkele gedichten aan Hagedoorn worden toegeschreven, onder meer 
"Het ondermaansche leeven", ondertekend A.H.H., en een gedicht op de inwijding van 
P.K. (= Pieter Kaas) als predikant te Lekkerkerk in december 1768. 

SUMMARY 

Between Newton and Wolff: the Rotterdam Society Diversity and Unanimity, 1760-1790 

In this article, which is based on newly discovered source material, both published and in 
manscript, I have attempted to sketch the relation between Newtonian and Leibniz-
Wolffian philosophy within the context of a little known Rotterdam society of amateur 
scientists and scholars, called 'Diversity and Unanimity', founded in 1760. It seems that the 
founding members of this society, Adolf Hendrik Hagedoorn and Lieve Kaas, in their 
endeavour to promote an encyclopedic view of philosophical and scientific knowledge 
among the learned public of Rotterdam, set themselves two tasks. One was to keep 
Newtonianism both religious and pure, that is to say, free it from hypothetical and 
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non-experimental elements that could be dangerous to religion. The other was to combine 
Newtonian physics, where necessary, with Leibniz-Wolffian metaphysics. They even went 
so far as to give Leibniz precedence over Newton in some questions of natural philosophy, 
such as the theories of light and the simple elements of material bodies. This seems quite 
remarkable, considering the great influence Newton exercised on physics in the Nether
lands in the eighteenth century, but it can be explained from the first task they set 
themselves: they rejected those physical theories that could not be confirmed experiment
ally and were hostile to natural religion. Instead, they adopted Leibniz-Wolffian doctrines 
which in their view were more sound, not only scientifically, but also religiously and 
metaphysically. 


