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JOHANNES LULOFS ALS VERTEGEN
WOORDIGER VAN HET NEWTONIANISME 
IN DE REPUBLIEK^ 
RIENK VERMIJ* 

Vanaf het tweede decennium van de achttiende eeuw werd de Nederlandse natuurweten
schap in toenemende mate bepaald door de theorieën van Newton. De introductie en 
verdere verspreiding van diens ideeën was vooral het werk van de Leidse hoogleraar 
Willem Jacob 's Gravesande en de Utrechtse, later eveneens Leidse hoogleraar Petrus van 
Musschenbroek. Hun betekenis voor de Nederlandse natuurwetenschap is in diverse 
publicaties voor het voetlicht gebracht,- zodanig dat het 'Nederlands newtonianisme' 
tegenwoordig grotendeels met hun werk wordt geïdentificeerd. Dat is opvallend. Zij 
waren ongetwijfeld belangrijke geleerden, maar als newtonianen ook niet meer dan de 
trendsetters van een beweging die nog lang na hun dood het toneel beheerste. Naar deze 
verdere geschiedenis van het newtonianisme in Nederland is evenwel nog maar weinig 
onderzoek verricht. 

Tekenend voor deze verwaarlozing is Johannes Lulofs. Lulofs was de opvolger van 's Gra
vesande te Leiden. Als zodanig bekleedde hij een van de meest prestigieuze en invloedrijke 
posities in de natuurwetenschap in de Republiek. Hij deed een groot aantal publicaties ver
schijnen en was actief op zulke terreinen als waterstaat, sterrenkunde, en stoommachines.^ 
Rond het midden van de achttiende eeuw was hij onmiskenbaar een van de leidende per
soonlijkheden in de wetenschappelijke wereld hier te lande en nog in 1823, bijna een halve 
eeuw na zijn dood, werd zijn naam met ere genoemd. In dat jaar besprak Gerard Moll in 
vogelvlucht de ontwikkeling van de newtoniaanse natuurwetenschap. Na gewezen te heb
ben op de betekenis van 's Gravesande en Musschenbroek vervolgde hij: 'Nog grooter nut 
stichtte welligt LULOFS, die de zeldzame gave bezat, om zijnen rijkdom van kennis toe te 
passen op zulke onderwerpen, waarbij de Maatschappij een meer dadelijk en onmiddelijk 
belang heeft, en die misschien nog grooter diensten, dan zijne treffelijke Voorgangers, 
aan dit Land heeft bewezen.'•• 

'Universiteit Maastricht, Vakgroep Geschiedenis, Postbus 616, 6200 MD Maastricht 

1. Met dank aan dr. C. de Pater voor zijn kritiek op een eerdere versie van dit artikel. 
2. Het newtonianisme in Nederland is vooral door de verschillende studies van C. de Pater in kaart gebracht. 

Zie in het bijzonder: C. de Pater, Petrus van Musschenbroek (1692-1761), een newtoniaans natuuronderzoeker 
(Utrecht 1979); en W.J. 's Gravesande, Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap, C. de Pater ed. (Baarn 1988). 
Verder bijv. C. de Pater, 'The textbooks of's Gravesande and Van Musschenbroek in Italy' in: C.S. Maffioli 
and L.C. Palm ed., Italian scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVUlth centuries (Amsterdam 
1989) 231-241. 

3. Voor Lulofs waterstaatkundige activiteiten zie P.P.W.J. van de Brink, 'In een opslag van het oog'. De Hol
landse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, J725-1754 (Alphen aan den Rijn 1998), passim. Voor 
zijn werk in de astronomie het zie H.J. Zuidervaart, Van 'Konstgenoten' en hemelse fenomenen. Nederlandse 
sterrenkunde in de achttiende eeuw (Rotterdam 1999). 

4. G. Moll, Redevoering over Jan Hendrik van Swinden..., gehouden den 26 augustus 1S23 (Amsterdam 1824) 3. 
Ik dank dit citaat aan dr. B. Theunissen. 
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lohannes Lulofs (1711-1768) 

Sindsdien is het met Lulofs' reputatie echter bergafwaarts gegaan en tegenwoordig is hij 
nagenoeg vergeten. In de belangrijkste biografische naslagwerken wordt hij zelfs domweg 
overgeslagen.' Gezien vanuit het standpunt van een oudere wetenschapsgeschiedenis, die 
vooral in vernieuwers was geïnteresseerd, is dat in zekere zin begrijpelijk. Immers, Lulofs 
deed geen belangrijke ontdekkingen en ontwikkelde geen vernieuwende theorieën. Waar 
's Gravesande en Musschenbroek tenminste nog een nieuwe trend in Nederland introdu
ceerden, zette Lulofs deze enkel voort. Als paradepaardje van de Nederlandse fysica in de 
achttiende eeuw werd hij daarom verdrongen door zijn 'treffelijke voorgangers'. Echter, de 
verwaarlozing die hem daardoor ten deel is gevallen is niet terecht. De huidige wetenschaps
geschiedenis wil zich niet meer enkel met het rijk van de geest bezighouden, maar met het 
hele wetenschappelijke bedrijf. In dit licht verdient Lulofs stellig serieuze aandacht van his
torici. 

Op deze plaats kan, gezien 's mans veelomvattende belangstelling, van een uitputtende 
behandehng geen sprake zijn. Ik behandel Lulofs hier enkel als vertegenwoordiger van 
het newtonianisme in de Republiek. Daarmee bedoel ik niet dat ik hem wil beschrijven 
als een interessante variëteit van het species 'newtoniaan'. De originele of zelfstandige 
aspecten aan zijn werk interesseren mij hier niet. Wat mij hier interesseert is het proces 
van schoolvorming, waardoor zoiets als het Nederlands newtonianisme eigenlijk ontstond. 
Hoe en langs welke wegen werd in Nederland iemand als Lulofs tot newtoniaan opgeleid? 
Aspecten die daartoe moeten worden bestudeerd zijn in de eerste plaats zijn opleiding, de 
verhouding tot zijn leermeesters, en de achtergronden bij zijn vroegste werk. 

5. Er is geen artikel aan hem gewijd in het Nieuw Nederlands biografisch woordenboek. Ook het meer recente 
biografisch repertorium in K. van Berkel, A. Van Helden en L.C. Palm (ed.), A history of science in the 
Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden enz. 1999) vermeldt Lulofs niet. 
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Opleiditig en loopbaan. 

De belangrijkste feiten uit Lulofs' opleiding zijn de volgende. Geboren te Zutphen in 1711 
moet hij voor zijn achttiende in Utrecht zijn gaan studeren. De Utrechtse inschrijflijsten 
zijn weinig betrouwbaar, maar we ontmoeten hem als hij in 1729 een disputatie schrijft 
en verdedigt over een geografische kwestie - de vraag hoe het komt dat er in de tropen, 
het gebied tussen de keerkringen, mensen kunnen wonen.* De ouden hadden immers 
beweerd dat deze gebieden, vanwege de grote hitte, onbewoonbaar waren. Lulofs wijst 
dan op de matigende invloed op het klimaat van winden, gebergten, zeeën, rivieren, 
regen, dauw, zout, enzovoort. Twee jaar later, in 1731, promoveerde Lulofs, nog steeds in 
Utrecht, tot doctor in de wijsbegeerte op een proefschrift over het noorderlicht.' Hij ver
klaart het verschijnsel met behulp van aardse uitwasemingen die in de hogere luchtlagen 
verbranden. Deze theorie is niet nieuw; we vinden haar al bij Aristoteles. Lulofs heeft deze 
verklaring, overigens in navolging van anderen, naar de eisen des tijds gemoderniseerd door 
een en ander te herleiden tot scheikundige reacties, vooral van salpeter en zwavel.** 

Zijn filosofische promotie was een inleiding tot een voortgezette studie in de rechtsge
leerdheid. In dit kader verbleef hij ook enige tijd aan de universiteit van Leiden. Zijn 
inschrijving hier is van 24 september 1733. Zijn promotie tot doctor in de beide rechten, 
op 16 december 1734, had echter opnieuw te Utrecht plaats. Overigens blijkt ook hier zijn 
belangstelling voor de exacte vakken. Het onderwerp van zijn dissertatie was het verbod 
in de antieke Romeinse wetgeving op de 'ars mathematica'. Lulofs betoogde dat dit ver
bod alleen de valse wiskunde gold, dat wil zeggen astrologie en mantiek, en dat de ware 
wiskunde slechts aansporing verdiende.' 

Na afloop van zijn studie vestigde Lulofs zich als advocaat in zijn geboortestad Zutphen. 
Hij bleef echter ook in de natuurwetenschap actief In 1741 publiceerde hij een Nederlandse 
vertaling van een natuurkundig en sterrenkundig handboek van de Engelse newtoniaan 
John Keill.'" Een tweede vertaling, uit hetzelfde jaar, betrof Copernicus triumphans van de 
Deense sterrenkundige Peder Horrebow." Beide werken werden door Lulofs niet alleen ver
taald, maar ook voorzien van uitvoerige aantekeningen. Deze aantekeningen zijn vooral 
van technisch-astronomische aard. Lulofs verwijst naar wat andere auteurs over de in de 
tekst behandelde punten hebben mee te delen. In dezelfde tijd dat hij met deze vertalingen 
bezig was werkte Lulofs ook aan een oorspronkelijk handboek, en wel op het gebied van de 
geografie - kennelijk een oude liefde, getuige zijn eerste disputatie. De voltooiing van dit 
handboek. Inleiding tot eene natuur- en wiskundige beschouwinge des aardkloots, raakte ech-

6. lohannes Lulofs, Disputatio philosophica de causis, propter quas zona torrida est habitabilis (Utrecht 1729 
nov. 9). 

7. lohannes Lulofs, Diputatio philosophica inauguralis de aurora horeali (Utrecht 1731). 
8. Voor de geschiedenis van de theorieën over het noorderlicht, zie A. Brekke en A. Egeland, The northern 

light. From mythology to space research (Berlijn enz. 1983); J. Morton Briggs, 'Aurora and Enlightenment: 
eighteenth century explanations of the aurora borealis', Isis 58 (1967) 491-503. 

9. Johannes Lulofs, Disputatio juridica inauguralis, ad leg. 2. C. de mathem. et malef (Utrecht 1734). 
10. John Keill, Inleidinge tot de waare natuur- en sterrekunde, of de natuur- en sterrekundige lessen..., vertaald 

door Johannes Lulofs (Leiden 1741). De vertaling verscheen bij de Leidse uitgever Verbeek, die eerder ook 
het oorspronkelijke Latijnse werk had uitgegeven: Keill, Introductio ad verani physicam et veram astrono-
miam (Leiden 1625). De uitgave combineerde twee lezingenreeksen die Keill zelf eerder afzonderlijk had 
uitgegeven. 

11. Peder Horrebow, De zegepralende Copernicus of eene verhandelinge over het verschilzicht des jaarlykschen 
loopkrings, waar in uit een menigte van sterrekundige waarnemingen de beweginge des aardklools rondom de 
zon betoogt word (...), vertaald door Johannes Lulofs (Zutphen 1741). 
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Johannes Lulofs Inleiding tot eene natuur- en wiskuruiige 
beschouwing des aardkloots (1750) 

ter vertraagd toen Lulofs na 's Gravesande's dood in 1742 werd benoemd tot hoogleraar te 
Leiden. De Inleiding verscheen uiteindelijk pas in 1750.'̂  

Tot zijn dood in 1768 was Lulofs vanaf zijn Leidse leerstoel naast zijn collega Musschen
broek (die overleed in 1761) de belangrijkste voortzetter en verdediger van de newtoniaanse 
traditie in de Nederlandse wetenschap. Hij publiceerde in die tijd nog verschillende andere 
vs'erken, maar een opsomming daarvan is hier niet op zijn plaats. Aanvankelijk doceerde 
Lulofs alleen natuur- en sterrenkunde, maar in in 1744 werd zijn leeropdracht uitgebreid 
met de overige filosofische vakken: metafysica en ethiek. Belangrijke ontdekkingen staan, 
als gezegd, niet op zijn naam, maar hij was een actief en productief geleerde, die op velerlei 
gebied een belangrijk stempel op de Nederlandse wetenschapsbeoefening heeft gedrukt. 

Leermeesters 

Lulofs maakte voor zover bekend geen buitenlandse reizen, het zij voor, tijdens of na zijn 
studie. Hij werd volledig opgeleid binnen de grenzen van de Republiek. Hij was een 
Nederlandse newtoniaan van de 'tweede generatie', een product van een traditie die zich 
inmiddels hier te lande gevormd had. Gezien de bovenaangevoerde biografische feiten 
kan er weinig twijfel aan bestaan dat zijn filosofische scholing voornamelijk te Utrecht heeft 
plaatsgevonden. Weliswaar heeft hij, zoals gezegd, enige tijd in Leiden gestudeerd, maar dit 
was pas aan het einde van zijn studietijd, in het kader van zijn rechtenstudie. Het is natuur-

12. (Leiden & Zutphen 1750). In het voorwoord verklaart Lulofs dat hij het werk in 1740 was begonnen. Het 
boek is besproken door W.F. Hermans, 'lohan Lulofs en zijn tijdgenoten. Een bijdrage tot de kennis van de 
physisch-geografische denkbeelden in de achttiende eeuw', Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch 
Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam, 1' reeks, 61 (1954) 89-104. 
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lijk best mogelijk, en gezien zijn belangstelling voor de natuurwetenschappen zelfs hoogst
waarschijnlijk, dat Lulofs van dit verblijf in Leiden heeft geprofiteerd om ook 's Gravesande 
te horen. Het is dan echter de vraag hoeveel invloed dit nog heeft gehad. Lulofs kwam niet 
naar Leiden als een onbeschreven blad, maar als doctor in de filosofie. 

Utrecht was ook beslist geen tweederangs leerschool. Tot 1739 immers doceerde hier 
Musschenbroek. Wij kunnen echter niet automatisch aannemen dat Musschenbroek 
Lulofs' voornaamste leermeester is geweest. Zowel Lulofs' disputatie uit 1729 als zijn pro
motie uit 1731 vonden plaats onder het voorzitterschap van Jacob Odé, sinds 1723 te 
Utrecht buitengewoon hoogleraar in de wijsbegeerte. De beide onderwerpen weerspiege
len ook meer de belangstellingssfeer van Odé dan die van Musschenbroek. Odé had veel 
belangstelling voor de 'meteorologie', dat wil zeggen, de onderwerpen die vanouds be
handeld werden aan de hand van Aristoteles' Meteorologia (niet alleen het weer, maar 
ook rivieren, aardbevingen, kometen e.d.).'^ Hij was gepromoveerd op een proefschrift 
over de atmosfeer, nadat hij eerder tijdens zijn studie al een disputatie had verdedigd 
over bronnen en rivieren."* Het noorderlicht had zijn nadrukkelijke belangstelling. Te 
Utrecht had hij in 1719 een spectaculaire manifestatie van dit verschijnsel waargenomen, 
en voor zijn dissertatie twee jaar later liet hij een grote uitslaande plaat met een afbeel
ding van deze gebeurtenis maken.'' 

Odé wordt in het algemeen niet als een newtoniaan beschouwd, maar hij blijkt zich 
toch gestaag in die richting ontwikkeld te hebben. Geboren in 1698 behoorde hij tot 
dezelfde generatie als 's Gravesande en Musschenbroek, maar opgeleid in Harderwijk en 
Utrecht (bij Serrurier) had hij niet de gelegenheid gehad om kennis te nemen van de 
nieuwste Engelse wijsbegeerte. Hij bleef aanvankelijk onder de invloed van de fysica van 
Descartes,'* hoewel hij diens tekortkomingen erkende.' ' Nadat hij in Utrecht was 
benoemd vinden wij evenwel steeds meer newtoniaanse elementen in zijn werk. In 1727 
verdedigde hij de stelling dat de zwaarte een speciale eigenschap van de materie is die 
geen materiële oorzaak heeft, maar wordt bewerkt door de wil van God.'* In de oratie die 
hij hield toen hij de naar Leiden vertrokken Musschenbroek was opgevolgd verwierp Odé 
de vortextheorie van Descartes en verdedigde uitdrukkelijk de theorieën van Newton.' ' 
Het ligt voor de hand om voor deze bekering tot het newtonianisme het contact met zijn 
collega Musschenbroek verantwoordelijk te stellen. 

13. Musschenbroek besteedde ook veel aandacht aan de meteorologie, maar dan opgevat in een modernere, 
meer proefondervindelijke zin, met het meten van de hoeveelheid neerslag e.d. 

14. Jacob Odé, Disputatio philosophica de origine fontium & fluviorum (Harderwijk 1719 juni 17); praeses was 
Cornells van Houten. Dez., Dissertatiophilosophica inauguralis, de atmosphaera (Utrecht 1721 nov. 21). 

15. Deze plaat is tevens opgenomen in Odé's leerboek van 1727. 
16. In de coroUaria bij bovengenoemde disputaties verdedigde Odé onder meer dat eb en vloed veroorzaakt 

worden door de druk van de maan, dat de planeten door materie bewogen werden, en bestreed hij New-
tons kometentheorie. 

17. Zie daarvoor vooral zijn inaugurele rede van 27 september 1723: Jacob Odé, Oratio de laudabili priscorum 
hominum philosophandi methodo (Utrecht 1723) 34-44. Newton wordt in dit stuk overigens niet genoemd. 

18. Jacob Odé, Principia philosophiae naturalis in usum scolarum privatarum conscripta, et captui studiosae 
juventutis accomodata, 2 dln (Utrecht 1727) dl. 1, 61. Een jaar eerder was een dergelijke stelling ook al verde
digd als coroUarium bij een onder Odé verdedigde disputatie: Gulielmus Arntzenius (auctor), Dissertatio 
astronomico-physica de luna habitabili (Utrecht 1726 April 10). 

19. Jacob Odé, Oratio de novis per ohservationes coelestes recentioris aevi invetnis (Utrecht 1743) 42-46. De rede 
werd uitgesproken op 11 november 1743. 
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Inmiddels vallen in Lulofs' filosofische disputaties geen newtoniaanse theorieën terug te 
vinden. Er is hier ook geen aanwijzing voor directe invloed van Musschenbroek. Als wij 
de opdrachten in de disputaties als maatgevend beschouwen, moet diens rol zelfs bijzon
der klein zijn geweest. Musschenbroeks naam komt hier namelijk niet in voor, zelfs niet 
in de dissertatie van 1731 die aan niet minder dan negen personen is opgedragen.^'' Odé 
wordt in beide gevallen wel met een opdracht vereerd. De vraag is echter hoeveel dit zegt. 
De eerbied waarmee Lulofs Odé behandelt lijkt namelijk niet alleen het gevolg van 
wetenschappelijke waardering. Hij noemt hem 'cognatus', bloedverwant. Degene die in 
beide disputaties boven aan de lijst met opdrachten staat is Lulofs oom [avunculus) 
Stephanus Odé, predikant te Eist. Diens prominente plaats zal er wel op duiden dat hij de 
studie van de jonge Lulofs grotendeels betaalde. Met andere woorden, Lulofs had goede 
redenen om de familie Odé te ontzien en zijn oordeel over zijn professoren zal daarom 
niet alleen op hun verdienste betrekking hebben. 

Na zijn studie toont Lulofs wel degelijk een zekere verbondenheid met Musschenbroek, 
zij het ook nu niet publiek. Toen de filosofische opvattingen van Musschenbroek werden 
aangevallen door diens Groningse collega Engelhard, trad Lulofs voor hem in het krijt. In 
1738-1739 publiceerde hij anoniem enkele pamfletten tot Musschenbroeks verdediging.^' 
Dat dit in samenspraak met Musschenbroek gebeurde blijkt nergens, maar mag toch wel 
waarschijnlijk worden geacht. Dat Lulofs in 1762, na Musschenbroeks dood, een nieuwe, 
vermeerderde uitgave van diens handboek voor natuurfilosofie publiceerde is natuurlijk 
ook een teken van verbondenheid, maar zegt weinig over de relatie tijdens Lulofs' studietijd. 
In 1762 waren de twee een kleine twintig jaar te Leiden eikaars naaste collega's geweest. 

Alleen een nadere beschouwing van Lulofs werken kan uitsluitsel geven over de invloe
den die hij heeft ondergaan. Daarbij gaat het niet alleen om de disputaties die hij heeft 
gemaakt tijdens zijn studietijd. Ook de vertalingen die hij kort daarna publiceerde, toen 
hij als advocaat onafhankelijk was en kon schrijven wat hij op het hart had, verdienen 
bijzondere aandacht. De geografie lijkt niet veel aanknopingspunten te bieden voor een 
vergelijking met het werk van zijn leermeesters, maar de astronomie biedt die des te 
meer. Sterrenkunde immers was een kernvak van het curriculum en bovendien een cen
traal onderdeel van de newtoniaanse theorie. Ik wil mij daarom vooral in Lulofs sterren
kundige werk verdiepen. 

Lulofs' sterrenkundige werk. 
Willen we iets zinnigs kunnen zeggen over de manier waarop het sterrenkundige werk van 
Lulofs zich tot dat van zijn voorgangers verhoudt, dan zullen we eerst die voorgangers zelf 
wat nader moeten beschouwen. Beginnen wij met Odé, Lulofs promotor. Odé had duidelijk 
belangstelling voor de sterrenkunde. Na Musschenbroeks vertrek naar Leiden volgde hij 
hem in Utrecht op als hoogleraar fysica, wiskunde en sterrenkunde, en in die functie presi
deerde hij ook over astronomisch-wiskundige disputaties.^^ In zijn in 1727 gepubliceerde 
handboek natuurkunde wordt aan de sterrenkunde ook ampel aandacht besteed: het 
boek loopt uit op een beschrijving van het zonnestelsel. Wel is deze beschrijving vrij tra
ditioneel. Odé bespreekt het voor en tegen van de drie belangrijkste wereldsystemen, die 

20. Lulofs' juridische dissertatie van 1734 was opgedragen aan de Duitse jurist en geleerde De Jarriges. 
21. C. de Pater, 'Nicolaus Engelhard (1696-1765) en zijn kritiek op de Beginselen der natuurkunde van Petrus 

van Musschenbroek (1692-1761): wolffianisme versus newtonianisme', Tijdschrift voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 13 (1990) 149. 

22. Petrus van Meerwijk, Dissertatio philosophica de motu terrae diurno et annuo (Utrecht 1750 juni 17). 
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van Ptolemaios, Copernicus en Tycho Brahe.̂ ^ Dit was al sinds de tweede helft van de 
zeventiende eeuw de standaardmanier om over het zonnestelsel te schrijven. 

Het ouderwetse van deze benadering blijkt duidelijk als we naar de leerboeken van 's 
Gravesande kijken. Ook de leerboeken van 's Gravesande lopen uit op een beschrijving 
van het zonnestelsel. De theorie van het planetensysteem vormt als het ware de bekro
ning van het hele werk. Maar in plaats van een afweging van de verschillende systemen is 
zijn betoog een rechtlijnig argument ten gunste van het volgens hem enige ware systeem. 
De theorie van het zonnestelsel volgt bij hem rechtstreeks uit de wetten van Kepler en de 
gravitatietheorie van Newton, 's Gravesande (en hetzelfde geldt voor zijn leerlingen) 
vindt Ptolemaios en Tycho geen serieuze bespreking meer waard.-'' 

In tegenstelling tot 's Gravesande en Odé heeft Musschenbroek amper over sterrenkun
de gepubliceerd. In zijn leerboeken ontbreekt dit onderwerp nagenoeg volledig.*' Het vak 
viel echter wel onder zijn leeropdracht en hij blijkt dit deel van zijn taak ook wel degelijk 
serieus te hebben genomen. Onder Musschenbroeks leiding deden de studenten waarne
mingen op het Utrechtse observatorium op de Smeetoren. In 1729 demonstreerde hij 
daar aan zijn gehoor een aantal zonnevlekken.'*' In 1731 nam hij het noorderlicht waar 
toen hij, op 13 april om 9 uur 's avonds, met zijn studenten op de Smeetoren astronomi
sche waarnemingen wilde doen.-^ 

Maar ook de wiskundige kant van de sterrenkunde kwam in het onderwijs van Mus
schenbroek aan bod. Op 26 maart 1736 promoveerde Johannes van Herwerden te Utrecht op 
een dissertatie over de dagelijkse en jaarlijkse beweging van de aarde.-* Beide bewegingen 
worden in goed newtoniaanse trant verdedigd. Newtons argument dat uit de wetten van 
Kepler wiskundig volgt dat de aarde door een centrale kracht wordt aangetrokken, neemt 
een centrale plaats in. Tycho en Ptolemaois hebben afgedaan. Het betoog zou zo uit de 
school van 's Gravesande kunnen komen. Van Herwerden was evenwel een leerling van 
Musschenbroek, zoals een voorin in de disputatie afgedrukt lofdicht uitdrukkelijk beves
tigt.-^ Naar het werk van 's Gravesande wordt in de hele dissertatie zelfs niet verwezen.3° 

Naar de reden waarom Musschenbroek de sterrenkunde niet behandelde in zijn leerboe
ken valt slechts te gissen. Mogelijk achtte hij het aanbod aan leerboeken op dit gebied al vol
doende groot. Misschien ook wilde hij zijn collega Odé niet te veel in de wielen rijden. 

23. Odé, Principia philosophiae naturalis dl. 2, 245-264. 
24. De onder Odé verdedigde disputatie van Van Meerwijk volgt het traditionele stramien niet meer en is ook 

verder zuiver newtoniaans, maar deze dateert dan ook uit 1750. 
25. In zijn Beginselen der natuurkunde {l.óden 1736) 75 (par. 106-107) is een heel korte beschrijving van het pla-

netenstelsel opgenomen; volgens Musschenbroek dwingt de zwaarte de planeten (inclusief de aarde) om de 
zon te lopen. 

26. Alvaro Telles Dacosta, Disputatio philosophica inauguralis, de maculis Solis (Leiden 1734) 24: 'Audivi enim 
Cl. Venerandumque Praeceptorem Musschenbroekium, Promotorem honorificentissimum in Trajectina 
specula, Hevelianae machinae auxilio, plurimis spectatoribus, anno 1729. ostendisse 28 maculas per totum 
Solis discum disseminatas.' 

27. Lulofs, Disputatio de aurora boreali, 31: 'Imo hoc anno 1731. die 13 Aprilis hora 9. vespertina a Cl. Musschen-
broekio cum Auditoribus suis, observationibus Astronomicis in Observatorio intentis, fuisse observatum 
ex teste oculato auditione accepimus.' (Lulofs zelf bevond zich dus niet onder het gehoor.) 

28. Johannes van Herwerden, Disputatio astronomica inauguralis de motu terrae diurno atque annuo (Utrecht 
1736). 

29. 'DUX (i/11 MUSSCHENBROEK fuerat, cui nomen ab arte Grande MATHEMATICI, Gallia quemque colit.' 
30. Het werk bevat wel enkele verwijzingen naar Musschenbroeks Elementa Physicae: zie pp. 29, 44, 46,47. 
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Het leerboek van Odé, waarin zoals gezegd de sterrenkunde wel uitvoerig aan de orde 
kwam, werd amper een jaar na dat van Musschenbroek gepubliceerd. Ten slotte moet er 
op gewezen worden dat te Utrecht het theologisch verzet tegen de copernicaanse leer in 
de eerste helft van de achttiende eeuw nog bijzonder krachtig was. Odé, die eerder in de 
coroUaria bij zijn disputaties openlijk zijn voorkeur voor Copernicus had uitgesproken, 
durfde in 1727 niet verder te gaan dan te zeggen dat er zeer veel voor het stelsel van 
Copernicus pleitte, maar dat het nog niet definitief bewezen was. Of dat zijn oprechte 
mening was is de vraag. Odé was op dit moment slechts buitengewoon hoogleraar en kon 
het zich terwille van zijn carrière niet veroorloven veel aanstoot te geven. Hij ambieerde 
bovendien een buitengewoon hoogleraarschap in de theologie, dat hij kort nadien inder
daad kreeg. De theologische gevoeligheid kan mede een reden voor Musschenbroek zijn 
geweest om zijn vingers niet aan dit onderwerp te willen branden. 

Wenden wij ons nu tot Lulofs, dan kan er geen twijfel aan bestaan dat Lulofs in zijn 
behandeling van het zonnestelsel veel dichter staat bij de moderne benadering van 's 
Gravesande en Musschenbroek dan bij de ouderwetse benadering van Odé. Voor zijn 
bovengenoemde geografische handboek schreef hij een hoofdstuk over de dagelijkse en 
jaarlijkse beweging van de aarde, waarin de aardbeweging wordt afgeleid uit de wetten 
van Kepler en Newton, precies zoals dat in de school van 's Gravesande gebeurt, alsook in 
de onder Musschenbroek geschreven disputatie van Van Herwerden." 

Het onderwijs van Odé lijkt hier weinig vrucht te hebben afgeworpen. Lulofs behande
ling gaat eerder terug op Musschenbroek. Die indruk wordt versterkt als we zijn werk 
vergelijken met dat van de eerder genoemde Van Herwerden. Diens disputatie kan name
lijk uitsluitsel bieden over de literatuur aan de hand waarvan Musschenbroek, die op dit 
gebied zelf immers niets geschreven had, de sterrenkunde op college behandelde. Dit is 
overduidelijk niet het werk van 's Gravesande. Als gezegd wordt diens naam in het hele 
werkstuk niet genoemd. Het sterrenkundige handboek waarnaar Van Herwerden verwijst 
is de Introductio van John Keill.-* 

Zoals we boven zagen was een van de eerste wetenschappelijke wapenfeiten van de 
jonge Lulofs juist de vertaling van deze Introductio in het Nederlands. Het valt te verdedi
gen dat een en ander in het verlengde ligt van het onderwijs te Utrecht, in het bijzonder 
dat van Musschenbroek. Sterker, de vertaling lijkt bedoeld als een soort aanvulling op het 
handboek van Musschenbroek. In 1736 waren diens Beginselen der natuurkunde in het 
Nederlands verschenen maar, als gezegd, dit werk bevatte hoegenaamd niets over sterren
kunde. Lulofs voorzag nu in dit gemis. Het mag opvallend heten dat hij juist het werk 
van Keill, dat Musschenbroek zelf op college lijkt te hebben gebruikt, vertaalde, en niet 
bijvoorbeeld het werk van 's Gravesande.'-' Van 's Gravesande's handboek verscheen pas 
in 1743 een (gedeeltelijke) vertaling van Jan Engelman. 

Het valt helaas niet te zeggen in hoeverre Lulofs voor zijn aantekeningen bij de ver
taling kon terugvallen op Musschenbroeks college's, en in hoeverre het werk dus mede 
diens sterrenkundige onderwijs publiek maakte. Het is zelfs niet duidelijk of Lulofs de 
vertaling ook met medeweten van Musschenbroek tot stand bracht. Het feit dat hij in 
1744 naast Musschenbroek tot hoogleraar in Leiden werd benoemd, denkelijk niet zonder 

31. Lulofs, Inleiding tot eene beschouwinge des aardkloots, 87-123. 
32. Van Herwerden, 9,10, 21, 23, 24, 28, 30. 
33. Een Italiaanse uitgave van Musschenbroeks werk uit 1768 is aangevuld met de gedeelten over sterrenkunde 

uit het werk van 's Gravesande. De Pater, 'Textbooks', 237-238. 
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diens instemming, suggereert echter dat Musschenbroek over deze actie van Lulofs niet 
ontevreden was. 

De tweede vertaling die Lulofs in 1741 publiceerde betrof een werk van Horrebow. Ook 
dit werk moet Lulofs vanuit zijn studie te Utrecht vertrouwd zijn geweest. Ook Horrebow 
wordt in de reeds meermalen vermelde disputatie van Van Herwerden als een gezagheb
bend auteur aangehaald.-'* In deze disputatie wordt een aantal argumenten gegeven voor 
de beweging van de aarde. De eerste twee worden gehaald uit de schijnbare beweging van 
de planeten. Het derde is het bewijs van Newton, dat uit de derde wet van Kepler volgt 
dat de planeten door de zon worden aangetrokken. Het vierde en laatste argument betreft 
de jaarlijkse parallax, met verwijzing naar de waarnemingen van Romer en Horrebow. 

Deze parallaxwaarnemingen zijn het onderwerp van Copernicus triumphans, het werk 
dat Lulofs vertaalde. In dit werk, gepubliceerd in 1727, maakte Horrebow de ontdekking 
bekend van de jaarlijkse parallax van de vaste sterren. De parallax, of verschilzicht, is een 
gevolg van de beweging van de aarde om de zon. Daardoor varieert de hoek waaronder 
wij de sterren waarnemen en moet hun onderlinge positie, afhankelijk van hun afstand, 
verschuiven. Parallax is dus een noodzakelijk gevolg van de theorie van Copernicus. 
Helaas was deze tot dan toe nog nooit waargenomen. Men kon zich hiervan afmaken 
door aan te nemen dat de vaste sterren op zo grote afstand van de aarde stonden, dat de 
parallax onwaarneembaar klein was. Niettemin bleef dit een zwakke plek in de copernicaan
se wapenrusting. De claim van Horrebow, gebaseerd op waarnemingen van hemzelf en zijn 
leermeester Romer, zorgde daarom voor veel sensatie. Eindelijk leek het definitieve argu
ment voor het gelijk van Copernicus geleverd.^' 

Lulofs was zeer inder de indruk van Horrebows ontdekking en ten volle overtuigd van 
het historisch belang. Zijn vertaling liet hij voorafgaan door een zeer uitvoerig betoog 
over de geschiedenis van het zoeken naar parallax, waarin hij het werk van astronomen 
als Hooke, Flamsteed, Bradley enzovoort ophaalde. In deze inleiding benadrukte Lulofs 
dat het vinden van de parallax van de vaste sterren van het grootste belang was. Indien 
dit niet mogelijk zou blijken, dan zou men daarmee een krachtig argument hebben tegen 
de theorie van Copernicus, 'dev^l daar uit zoude moeten volgen dat de afstand en de 
grootte der vaste Sterren of oneindig, of zo groot is, dat het alle geloof te boven gaat.' De 
'keurigheid der werktuygen, waarvan men zig tegenwoordig in het waarnemen der sterren 
bediend, de naukeurigheid, die men tegenwoordig gebruykt in het meten van de allerklein
ste veranderingen, welke in den stand der Hemelsche Lighamen voorvallen', maken het 
onmogelijk eenvoudig een beroep te doen op de grote afstanden in het heelal.^'' 

Hoezeer Lulofs de door Horrebow behaalde resultaten ook toejuichte, hij kon er niet 
omheen dat diens claims lang niet algemeen aanvaard werden. De waarnemingen waarop 
Horrebow zich baseerde bleken niet te reproduceren. (De moderne literatuur ziet de 
door hem verkregen resultaten meestal als een artefact.) Lulofs besteedde uitvoerig aan
dacht aan deze kritiek. In het bijzonder gaf hij een uiteenzetting van de bezwaren die de 
Italiaanse astronoom Manfredi tegen de waarnemingen van Romer en Horrebow had 
aangevoerd. Lulofs liet die evenwel volgen door een weerwoord van Horrebow zelf. Hij 
had Horrebow om dit commentaar gevraagd in een brief die hij hem in 1740 had geschre-

34. Van Herwerden verwijst naar twee werken van Horrebow: op pp. 5, 25-27, 30 naar Clavis astronomiae (zie 
ook 28); op pp. 6, 30-31 naar het werk over de jaarlijkse parallax. 

35. Zie K.P. Moesgaard, 'How Copernicanism took root in Denmark and Norway' in: J. Dobrzycki ed., The 
reception of Copernicus' heliocentric theory (Dordrecht 1972) 141-144. 

36 Zie Lulofs' 'Sterrekundige verhandelinge' in Horrebow, Zegepralende Copernicus, "z+v. 
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ven en waarin hij zijn plan om diens werk te vertalen bekendmaakte. Toen hij aanvanke
lijk geen antwoord kreeg stuurde hij een tweede brief. Horrebow verklaarde later dat hij 
hierop wel gereageerd had, maar dat dit antwoord verloren was gegaan. Lulofs bleef aan
houden en op zijn derde brief kreeg hij eindelijk antwoord. Het (Latijnse) antwoord van 
Horrebow drukte hij, samen met een Nederlandse vertaling en met de tekst van zijn 
eigen drie eerdere brieven, af in het inleidende opstel bij zijn vertaling. Horrebows brief 
bevatte daarnaast, in een postscriptum, nog een uitvoerige lijst errata en corrigenda bij 
zijn werk. Kennelijk arriveerde deze voor Lulofs te laat om nog in de vertaling zelf te ver
werken, zodat hij het eenvoudig liet bij het afdrukken van het postscriptum.^^ 

Lulofs achtte Manfredi's bezwaren door dit weerwoord afdoende weerlegd. De wens zal 
daarbij een beetje de vader van de gedachte zijn geweest. Lulofs was toch al niet gedis
poneerd om de kritiek van Manfredi erg serieus te nemen. Manfredi verdedigde een geo
centrisch wereldbeeld, mede op bijbelse gronden, en dat was inderdaad wel een beetje uit 
de tijd. Lulofs meende 'dat de vreeze voor de H: Inquisitie dezen schranderen Wysgeer 
belet heeft, om zyn ware gevoelen te zeggen.'^' Hij durfde veilig vast te stellen 'dat zo de 
schrandere Manfredi de vrye Nederlandsche lugt hadde mogen inademen, en alle ydele 
vreeze voor de Verketteringe der Roomsche Kerk ter zyden zetten, zyne agtinge voor de 
Kerkvaders zo zeer zoude ingekrompen zyn, dat hy eene eenige onwedersprekelyke ster
rekundige en op waarnemingen steunende redeneringe hoger zoude geschat hebben als 
duyzend beslissende plaatsen uit de allerheiligste Kerkvaders.'^' 

Het is opvallend dat voor Lulofs, een newtoniaan van de tweede generatie, de coperni
caanse kwestie nog zo actueel was. De beweging van de aarde stond voor hem vanzelfspre
kend buiten kijf Dat wilde echter bepaald niet zeggen dat de kwestie voor hem had afge
daan en geen aandacht meer waard was. Integendeel, hij was duidelijk op zoek naar 
argumenten om de beweging van de aarde zo klemmend mogelijk aan te tonen. Hier lijkt de 
invloed merkbaar van zijn opleiding te Utrecht, waar het copernicanisme in de eerste 
helft van de achttiende eeuw, vrije Nederlandse lucht of niet, voor velen nog een steen 
des aanstoots was. Als boven gezegd had Odé in 1727 besloten dat men zowel voor de 
dagelijkse als voor de jaarlijkse aardbeweging nog een ondubbelzinnig en overtuigend 
argument nodig had, dat geen ruimte liet voor tegenspraak. De claim van Horrebow leek 
althans voor de jaarlijkse beweging een dergelijk argument op te leveren. Als zodanig zal 
het werk van Horrebow door de copernicanen te Utrecht met gejuich ontvangen zijn. 

Geloof en wetenschap 

Lulofs verdediging van het copernicaanse stelsel brengt ons als vanzelf op het thema 
geloof-wetenschap, een thema dat binnen de geschiedenis van het newtonianisme niet 
onbelangrijk is. In het algemeen betekende de opkomst van het newtonianisme een verzoe
ning van de soms scherpe tegenstellingen tussen geloof en wetenschap die in de periode 
daarvoor hadden geheerst. Waar het cartesianisme alles tot blinde natuurwetten leek te 
reduceren, bood Newton ruimte voor het werken van onzichtbare en onbegrijpelijke 

37. Horrebow zelf heeft de briefwisseling met Lulofs in hetzelfde jaar afgedrukt als appendix bij de heruitgave 
van zijn 'Copernicus triumphans' in zijn Operum mathematico-physicorum tomus tertius (Kopenhagen 
1741). (Tekst: 241-290; appendix: 291-304.) Het postscriptum ontbreekt hierbij, daar Horrebow de verbete
ringen al in de tekst van zijn werk had aangebracht. 

38. Horrebow, Zegepralende Copernicus, *"}. 
^1). Ibidem, *'3"-**4. 
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krachten. Zijn ideeën leken daardoor goed te verzoenen met traditionele noties van voor
zienigheid. Een heel genre kwam tot bloei, de fysico-theologie, dat speciaal beoogde om te 
demonstreren dat de bijbelse openbaring volstrekt in overeenstemming was met de resul
taten van het nieuwste wetenschappelijke onderzoek. De Engelse fysico-theologie wordt wel 
gezien als een rechtstreeks uitvloeisel van het newtonianisme, een populaire versie van 
Newtons theorieën vanuit een religieuze invalshoek. Een toonaangevend physico-theo-
logisch werk als de Astro-theology van William Derham geldt als een van de belangrijkste 
populariseringen van het newtoniaanse wereldbeeld.''" 

In Nederland blijkt dit iets moeilijker te liggen. De Nederlandse fysico-theologie was 
veel bijbelser georiënteerd dan de Engelse en was niet onmiddellijk afgeleid van de theo
rieën van Newton. Newtonianisme en fysico-theologie hingen ook hier ongetwijfeld 
nauw samen, maar ze waren niet identiek. Het toonaangevende fysico-theologische werk 
hier te lande was Hef regt gebruik der wereltbeschouwingen van de arts en regent Bernard 
Nieuwentijt. Nieuwentijt had grote aarzelingen over het stelsel van Copernicus en, waar
schijnlijk mede daardoor, over de theorie van Newton.''' 's Gravesande daarentegen, de 
grote propagandist van de theorieën van Newton, lijkt zich om de Openbaring niet erg 
druk te hebben gemaakt. Weliswaar liet hij zich over het copernicanisme uit op verzoek 
van de Haagse predikant Jaques Saurin, toen deze sterrenkundig advies zocht in verband 
met een verhandeling over het stilstaan van de zon in Jozua 10:12. 's Gravesande beklem
toonde hier echter vooral de onverenigbaarheid van de traditionele letterlijke uitleg van 
de bijbeltekst met de wetenschappelijke feiten. Het copernicanisme zelf volgde volgens 
hem onweerlegbaar uit de natuurwetten zoals ze door Newton waren ontdekt.** 

In de beschouwingen van Odé en Vlusschenbroek had het godsdienstige, dat wil zeggen 
fysico-theologische element wel een belangrijke plaats. Musschenbroek benadrukt dat de 
bouw van de wereld bewijst dat deze door God is ingericht.*-' Odé is een interessanter 
geval. Bij hem lijkt het toenemend overhellen naar het newtonianisme inderdaad gepaard 
te gaan met een toenemende aandacht voor bijbelse aspecten. Als gezegd combineerde hij 
zijn professoraat in de wijsbegeerte en later de sterrenkunde met een bijzondere leerstoel 
theologie. Acceptatie van de theorieën van Newton kan in zijn geval zijn vergemakkelijkt 
door afkeer van de ongodsdienstige gevolgen die sommigen uit de theorieën van 
Descartes trokken; zijn handboek bevat bijvoorbeeld een uitvoerige weerlegging van de 
theorieën van de Engelsman Thomas Burnet, die de bijbelse zondvloed uit de cartesiaanse 
fysica verklaarde.** Niet dat Odé afl<erig was van onderwerpen op de grens van natuurkun
de en theologie. Zo presideerde hij later over een disputatie over de zonsverduistering die 

40. Zie over de verhouding tussen newtonianisme en fysico-theologie vooral N.C. Gillespie, 'Natural history, 
natural theology and the social order: lohn Ray and the "Newtonian ideology'". Journal for the history of 
biology 20 (1987) 1-49. 

41. R.H. Vermij, Seadarisering en natuurwetenschap in de zeventieiuie en achttiende eeuw: Bertuird Nieuwentijt 
(Amsterdam 1991) 82,122-124. 

42. Jaques Saurin, Discours historiques. critiques, theologiques, et rnoraux. sur les evenemens les phis niemorables 
du vieux et du nouveau testament, 1 dln. (Den Haag 1728) dl. 2, 79-91. De brief is gedateerd 22 December 
1721. De brief werd voor het grootste deel herdrukt in de recensie van Saurins werk in het Journal Literaire 
(waarvan 's Gravesande nota bene redacteur was) 14 (1729), première partie, 113-128 (de recensie zelf op pp. 
107-144). De hele brief werd later nog eens afgedrukt in W.J. 's Gravesande, Oeuvres philosophiques et 
mathématiques, 2 dln, J.N.S. Allamand ed. (Amsterdam 1774) dl. 2, 298-310. 

43. Zie De Pater, Petrus van Musschenbroek. 
44. Odé, Principia, 39-42. 
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tijdens Christus' kruisdood had plaatsgevonden.*' Bij hem wordt het wonder echter 
nadrukkelijk gerespecteerd. 

Hoe zit het nu met Lulofs? In de eerste plaats, Lulofs lijkt in geloofszaken bepaald 
zwaar op de hand te zijn geweest. Het volgende is daarvoor een aanwijzing. In hetzelfde jaar 
dat Lulofs zijn vertaling van Horrebow publiceerde raakte hij verwikkeld in een polemiek 
met de bekende rechtsgeleerde Johan Schrassert. Schrassert had een werk gepubliceerd 
waarin hij betoogde dat het samenkomen van gelovigen in 'conventikels', bijeenkomsten 
buiten de officiële kerkelijke structuren om, niet geoorloofd was. Het betoog richtte zich 
overigens niet tegen zulke samenkomsten in het algemeen, maar was uitdrukkelijk gericht 
tegen de praktijken binnen de piëtistische vleugel in de Gereformeerde kerk. Deze trad in 
deze tijd met toenemend zelfbewustzijn naar buiten. Lulofs, immers zelf ook jurist, 
kwam tegen Schrasserts betoog op en beargumenteerde dat private bijeenkomsten geoor
loofd en zelfs te prijzen waren, 'als zy maar binnen de behoorlyke palen blyven.'** Men 
zou kunnen aannemen dat het vooral het principe van vrijheid van geloofsbeleving was 
dat voor hem voorop stond, ongeacht wie daarvan profiteerde, maar ook bij hem gaat 
het duidelijk meer om een waardering van de groep dan van de praktijken op zich. Lulofs 
wil de bijeenkomsten der vromen uitdrukkelijk onderscheiden van die der dwaalgeesten. 
Uit het stuk blijkt duidelijk dat hij voor de conventikelhouders die hij verdedigde grote 
sympathie koesterde. Hij ontkende niet dat er bij de lieden die als 'fijnen' werden aan
geduid veel kaf onder het koren zat, maar de ware 'fijnen' waren voor hem de voorstan
ders en oefenaars van de ware godsdienst,*' het pit van de christenheid zo te spreken. Hun 
bijeenkomsten waren nuttig en zelfs noodzakelijk. Binnen de gevestigde kerken (het 
'naamchristendom' zoals dat later in piëtistische kring werd genoemd) vond Lulofs het 
maar een slappe boel. Hij meende dat de kerkeraden veel te laks waren in het handhaven 
van de tucht, en dat onrechtzinnige lidmaten eerder zouden moeten worden afgesneden.** 

Het interessante van Lulofs is nu dat zijn geloofshouding in zijn latere werk als hoog
leraar nauwelijks is terug te vinden, maar wel heel nadrukkelijk zijn stempel drukt op de 
werken waarmee hij zijn entree in de natuurfilosofie maakte: zijn beide academische dis
putaties. De fysico-theologie is hierin prominent aanwezig. Beide disputaties eindigen 
met een fysico-theologisch godsbewijs, afgeleid uit de besproken verschijnselen. In het 
geval van de bewoonbaarheid van de tropen ligt het argument voor de hand. De verschil
lende secundaire oorzaken die bewerken dat de tropen ondanks de hitte bewoonbaar 
zijn, moeten hun oorzaak vinden in een eerste oorzaak. Toeval voldoet hier niet. 'Voor 
deze secundaire oorzaken is er dus een eerste oorzaak, hoger dan alle andere; almachtig, 
omdat hij alles en alles afzonderlijk heeft voortgebracht; allerwijst, omdat hij alles in zo'n 
bewonderenswaardige orde en allergeschiktst voor het doel heeft ingericht; tenslotte 
opperbest, omdat hij die dingen voor het nut van de mens heeft gegeven. Omdat deze 
oorzaak niets anders kan zijn dan alleen GOD, blijkt hieruit dat GOD BESTAAT.'*'' Maar 

45. Vgl. de onder zijn presidentschap verdedigde disputatie van Michael Kerwal, Dissertatio physico-astronomi-
ca de obscuratione Solis, Christo in cruce patiënte facta (Utrecht 1749 sept. 24). 

46. Johannes Lulofs, Onzydige, dog vrymoedige aanmerkingen op het kortbondig onderzoek en berigt. Dietiende 
tot een rechtelyk bewys Dat de hedendaagsche zamenkomsten ende oeffeningen van de zogenaamde fynen onge-
oorloft zyn enz: Voor eenige dagen uitgegeven door mr. Johan Schrassert rechtsgeleerde (Zutphen 1741) 22. 

47. Ibidem, 25-27. De aanduiding 'fijnen' voor de piëtistische gereformeerden wordt door Lulofs zelf gebruikt. 
De term is niet ongebruikelijk, maar werd en wordt, anders dan bij Lulofs, meestal in een misprijzende 
context gebruikt. 

48. Ibidem, 28. . . 
49. Lulofs, Disputatio de causis, 46. 
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ook de studie van het noorderlicht levert deze conclusie. Bij dit verschijnsel kan geen 
sprake zijn van toeval of het blinde spel van atomen. Evenmin wordt het teweeggebracht 
door mensen. Dus wordt het bewerkt door God, uiteraard weer ten nutte van de mens.'" 

Een dergelijk zwaar fysico-theologisch accent is niet gebruikelijk in academische 
disputaties uit die tijd. Lulofs lijkt hier vooral schatplichtig aan het populaire werk van 
Bernard Nieuwentijt, Het regt gebruik der wereltbeschouwingen. Niet alleen bevatten de beide 
disputaties nogal wat verwijzingen naar dit werk.'' Het argument dat God de aarde zo heeft 
ingericht dat de tropen ondanks de hitte toch bewoonbaar zijn is zelfs rechtstreeks aan Het 
regt gebruik ontleend.'* Overigens stond men te Utrecht, als gezegd, niet onwelwillend tegen 
fysico-theologische redeneringen. Dat een dergelijk werk hier verdedigd kon worden is niet 
vreemd. Details als Lulofs' uitval naar de Engelsman Thomas Burnet, die bergen nutteloze 
misvormingen van het aardoppervlak achtte, kunnen zelfs best door het onderwijs van Odé 
zijn ingegeven.'̂  Maar het weinig academische thema lijkt toch vooral Lulofs eigen voorkeur 
te weerspiegelen. 

In Lulofs latere werk komt deze fysico-theologische teneur echter niet meer terug. Zijn 
werk uit de jaren 1740 is een krachtige verdediging van de newtoniaanse en copernicaanse 
sterrenkunde, maar de fysico-theologie ontbreekt ten enen male. In de aantekeningen bij 
de vertaling van Horrebow brengt hij de bijbel enkel ter sprake om de bezwaren die van-
daaruit tegen het copernicanisme werden aangevoerd te weerleggen, via een zuiver acco-
moderende exegese. Over Jozua's uitspraak 'Zon, sta stil!' merkt hij op: 'zo men op eene 
bygelovige wyze aan de letter van de H. Schrift wil bl)'ven hangen, zo is dit zeggen valsch.' 
Hij concludeert 'dat in het verhaal van deze geschiedenisse overal oneigentlyke en ver
bloemde spreekwyzen voorkomen, die egter naar de uiterlyke vertoninge geheel en al 
geschikt zyn.''* In zijn boek over de aarde is zelfs een dergelijke verdediging niet meer te 
vinden en bepaalt hij zijn verdediging van het copernicanisme tot fysische argumenten: de 
wetten van Kepler, de waarnemingen aan de parallax, de bestendigheid der natuurwetten, 
en de 'welgeschiktheid' van het copernicaanse systeem. Godsdienstige of moraliserende 
bespiegelingen ontbreken." 

In het geval van Lulofs lijken de twee benaderingen elkaar te hebben afgewisseld. In 
zijn vroege disputaties is het fysico-theologische argument prominent aanwezig, terwijl 
het newtonianisme juist helemaal ontbreekt. Dat hoeft natuurlijk geenszins te betekenen 
dat hij op dit moment Newton of zelfs Copernicus verwierp, maar kennelijk waren het 
niet deze theorieën die hem in de eerste plaats vermochten te inspireren. In het werk uit 
zijn Zutphense jaren is de situatie omgekeerd: een verdediging van het newtonianisme, 
maar zonder fysico-theologie. Niet dat hij een tegenstelling zag tussen wetenschap en 
openbaring. In zijn latere filosofische werk zou Lulofs zich nog uitputtend bezighouden 
met een 'natuurlijke theologie' op wetenschappelijke grondslag. Waar geloof en ware 

50. Lulofs, Disputatio de aurora borealis, 80-83. 
51. In de disputatie over de bewoonbaarheid van de tropen wordt naar het boek verwezen op pp. 12,16,17,18, 

23, 24, 27, 30, 34, 35, 36,37, en 38. 
52. Bernard Nieuwentijt, Het regt gebruik der wereltbeschouwingen (Amsterdam 1715) 486-489. Het gaat om 

par. 37-40 van de 21ste beschouwing. 
53. Lulofs, Disputatio de causis, 18. Ook Nieuwentijt had Burnets opvatting over bergen al verworpen (Het regt 

gebruik, 471), maar zonder diens naam te noemen. 
54. Lulofs, De zegepralende Copernicus, 76, 77. Het gaat hier om een uitvoerige aantekening n.a.v. Jozua 10: 12-

13. Zie ook p. 70, over Jesaja 38:8. 
55. Lulofs, Inleiding, 87-123 (hoofdstuk 3: over de jaarlykse en dagelyksche beweeginge van de aarde). 
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wetenschap verkeerden volgens hem uitdrukkelijk in harmonie.'* Maar kennelijk gaven 
de theorieën van Newton hem voldoende vaste grond om af te zien van fysico-theologi
sche redeneringen. In de praktijk behandelde hij godsdienst en wetenschap als twee 
gescheiden domeinen. Lulofs had de fysico-theologie niet nodig om wetenschappelijke 
gegevens via een passende inkleding acceptabel te maken. Eerder vervulde de physico-
theologie hier de rol van bemiddelaar die hem weliswaar de tempel der wetenschappen in 
leidde, maar zich vervolgens kon terugtrekken. 

Besluit 

Wat leert ons dit alles tenslotte over de manier waarop het newtonianisme in Nederland 
wortel schoot? In de eerste plaats stelt dit het belang van de Utrechtse school van Mus
schenbroek in wat helderder licht. In de literatuur heerst overeenstemming over het feit, dat 
het vooral 's Gravesande was die via zijn leerlingen zijn stempel wist te drukken op het acht-
tiende-eeuwse onderwijs in de natuurfilosofie. In Franeker werd de newtoniaanse bood
schap uitgedragen door Johannes Oosterdijk Schacht en Godefridus du Bois, te Harderwijk 
door Johan Hendrik van Lom, en aan de illustere school van 's Hertogenbosch door Elie de 
Joncourt. Al deze lieden hadden in Leiden aan de voeten van 's Gravesande gezeten.''' Ook 
Lulofs werd in dit verband meestal als een leerling van 's Gravesande beschouwd.'*' Hij past 
immers uitstekend in de wiskundig-astronomische traditie die we vooral met 's Gravesande 
associëren. Het blijkt echter dat juist hij, een van de belangrijkste lichten aan het achttien-
de-eeuwse academisch firmament, een product was van Utrecht. 

Het is een interessante suggestie dat juist deze Utrechtse achtergrond een factor was in 
zijn wetenschappelijke productiviteit, 's Gravesande's leerlingen hebben geen van allen 
veel gepubliceerd, afgezien van de academische disputaties tijdens hun opleiding. Hun 
leermeester had een afgerond oeuvre geschreven, waar niets aan hoefde te worden toe
gevoegd. Zij waren tevreden om de boodschap door te geven zoals ze die ontvangen had
den. Musschenbroek had in zijn handboeken echter verschillende onderwerpen laten 
liggen, hoewel hij zijn leerlingen hier wel op andere manier mee had laten kennismaken. 
Gezien vanuit het standpunt van een Musschenbroek-adept vroeg het gepubliceerde ma
teriaal dus om aanvulling, in het bijzonder op het gebied van de sterrenkunde. Lulofs 
toont zich een waarachtig leerling van Musschenbroek juist waar hij over andere onder
werpen schrijft dan zijn leermeester. 

In de tweede plaats brengt de loopbaan van Lulofs ons het belang van de fysico-theologie 
onder ogen. Zijn weg naar de natuurkunde schijnt vooral via de werken van Nieuwentijt en 
diens vrome beschouwingen te zijn verlopen. Het was niet het newtonianisme dat hem 
de ogen opende voor het werken van God in de natuur; met andere woorden, de fysico-
theologie was geen afgeleide van de newtoniaanse theologie. Eerder kon hij vanuit zijn 
fysico-theologische overtuiging eenvoudig de theorieën van Newton accepteren, zonder 

56. F. Sassen, Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische Verlichting in de Nederlanden (Amsterdam 1965) 
(Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks, 
deel 28 nr, 7). De meeste piëtisten hadden overigens een broertje dood aan dit soort rationalistische rede
neringen. 
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geplaagd te worden door zijn - onmiskenbaar aanwezige - religieuze geweten. Hoewel dit 
ene voorbeeld natuurlijk niet zomaar veralgemeniseerd mag worden, suggereert dit toch 
dat de fysico-theologie niet enkel een populariserend genre was dat bestaande theorieën 
voor het gewone volk met een religieus sausje smakelijk maakte, maar dat zij daarnaast 
(in elk geval te Utrecht) mede richting gaf aan de academische wetenschap. 

SUMMARY 

Johannes Lulofs, representative of the Dutch Newtonian 'school' 
Research on Newtonianism in the Dutch Republic has focussed on its first pioneers and 
instigators, notably W.L 's Gravesande and P. van Musschenbroek. Johannes Lulofs, 's Gra
vesande's successor at the Leiden chair of physics and in his time a leading scientist, has 
been nearly completely neglected. The article focusses on Lulofs' earhest career, in order 
to shed light on the question how Dutch Newtonianism established itself in the wake of 
the work of 's Gravesande and Musschenbroek. Lulofs' relation to his teachers appears 
rather complicated, his main teacher being the Utrecht professor Odé, but he must have 
received his introduction into Newtonian philosophy mainly from Musschenbroek. 
Translations of works by Keill and Horrebow, which are among Lulofs' first publications, 
appear to be based upon Musschenbroek's teachings at Utrecht and can be seen as sup
plementing the latter's printed works. Interestingly, Lulofs, as a student, before he came 
out in favour of Newtonian ideas, showed a strong interest in physico-theology. In his 
later works, physico-theological overtones have disappeared (altough Lulofs himself 
remained a very religious man). This suggests that although physico-theology may initi
ally have contributed to a favourable reception of Newton's ideas, Newtonianism made 
physico-theology superfluous rather than stimulating it. 
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