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Newton, het 
ondoorgrondelijke genie

Verslag van Newton and/as Philosophy, 
gehouden te Leiden, 21-25 Juni 2007

Van het 17de-Eeuwse vijftal Spinoza, Descartes, Leibniz, Huygens en Newton 
staat het buiten kijf wie in wiskundig, wetenschappelijk en technisch opzicht 
de grootste is. Ofschoon genus humanum ingenio superavit in filosofisch opzicht 
wel Spinoza, Descartes en Leibniz voor zal moeten laten gaan, ontaardt gerede-
twist over status van Newton als filosoof veelal in een soort van intellectueel 
breekdansen voor motorisch gestoorden vanwege zijn ondoorgrondelijkheid. 
Dat zijn enorme corpus filosofie en nog meer theologie bevat, is genoegzaam 
bekend. Maar wat had Newton de wereld op dit terrein precies te vertellen?  
Daarenboven komt dat het bij Newton nog ondoenlijker is om zijn deocen-
trisch  filosofische van zijn onto-theologische beschouwingen te scheiden dan 
bij zijn tijdgenoten, en is volgens sommigen de alchemie en zelfs de fysika (dat 
in de 17de Eeuw betekent: natuurwetenschap) daar niet van te scheiden. Zijn 
corpus vormt een ‘organisch geheel’.   
 Welnu, op de vierdaagse conferentie Newton and/as Philosophy, met aan-
sluitend een Young Scholar Day, georganiseerd door Eric Schliesser, de nieuwe 
aanwinst van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Leiden, 
zou men Newton als filosoof moeten kunnen doorgronden. Op de conferentie 
bleek evenwel dat de diverse bekende en minder bekende deskundigen (inclu-
sief vier bijdragers aan en een samensteller van The Cambridge Companion 
to Newton uit 2002, te weten George E. Smith) in hun pogingen Newton als 
filosoof te doorgronden op een schier onoverkomelijke hindernis stuiten: de 
duisterheid, of wellicht vriendelijker gezegd, de meervoudige interpreteerbaar-
heid van Newton’s proza op dit terrein. Leibniz: “Newton has some astonish-
ing ideas about God.”  
 Wie van het vergelijken en uitpluizen van teksten houdt, inclusief een keur 
aan versies van ‘dezelfde’ tekst, kan bij Newton terecht, die daarmee komt 
te staan in het rijtje tekstvoortbrengers waartoe ook Leibniz, Heidegger en 
Wittgenstein behoren. Op de tafeltjes in de conferentiezaal van het Museum 
Boerhaave lagen stukgelezen exemplaren van The Blue Book – de nieuwste 
vertaling van Principia – en van Isaac Newton: Philosophical Writings vol met 
strookjes papier, onderstrepingen en potloodgekriebel.  Newton’s corpus is een 
hermeneutisch object geworden, zoveel is zeker.  
 Andrew Janiak (Duke University, Durham, USA), bekend als de samenstel-
ler van Isaac Newton: Philosophical Writings uit 2004, verzorgde de openings-
lezing.  Janiak vergeleek de ‘metafysische fysika’ van Descartes met de ‘fysische 
metafysika’ van Newton.  In metafysische fysika gaan metafysische beginselen, 
die vooral oorzaken tot onderwerp hebben en theologische elementen bevat-
ten, vooraf aan, en verklaren de inhoud van, de natuurwetten (een begrip inge-
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voerd door Descartes). De onveranderlijkheid van God speelt bijvoorbeeld een 
rol in de verklaring van Descartes van de traagheidswet.  Volgens Newton zijn 
natuurwetten wiskundige betrekkingen tussen quantitatieve eigenschappen 
van lichamen, waarin oorzaken en gevolgen niet ter sprake komen; de wetten 
leidt hij af uit waarnemingen met zijn redeneer-regels; en vanuit de natuur-
wetten geraakt Newton vervolgens tot metafysische conclusies. Dit is fysische 
metafysika.
 Janiak, en verschillende sprekers na hem, ging in op Newton’s vaak 
aangehaalde raadselachtige passage in een brief uit 1693 aan de bevriende 
godgeleerde Bentley over de actio in distans van de niet-mechanistische zwaar-
tekracht, door Newton absurd genoemd.  De zwaartekracht werkt altijd en 
overal en het is, volgens Newton, de alomtegenwoordigheid van God die als 
‘immateriële geest’ de zwaartekracht voortdurend ‘veroorzaakt’.  Om de vraag 
of de zwaartekracht een empirisch feit is, en dus wel ontvankelijk voor mense-
lijk begrip, loopt Newton heen, aldus Janiak.
 Vermeldenswaard zijn de voordrachten van Robert DiSalle (Western 
Ontario, Canada) over ‘de filosofische methode’ van Newton (‘Newton: the 
Descartes of philosophy’), Katherine Brading (Notre Dame, USA) over het 
lichaamsbegrip van Newton, Dan Garber (Princeton, USA) over de krachten-
taxonomieën van Leibniz en Newton, Marco Panza (Parijs) over Newton’s 
fluxie-rekening, Steffen Ducheyne (Gent, België) over Scholium Generale, 
Maarten van Dyck (Gent) over verbanden tussen Galilei en Newton, Karin 
Verelst (Vrije Universiteit, Brussel) over G.O.D. (Genuine Origin of Dyna-
mics), Graciela de Pierris (Stanford, USA) over Newton, Locke, Hume en 
de wetenschappelijke methodologie, haar echtgenoot Michael Friedman 
(S tanford) over de absolute ruimte bij Newton en Kant, en Henk W. de Regt 
(Vrije Universiteit, Amsterdam) over een mogelijk verband tussen begrijpelijk-
heid en metafysika van Newton, en van de mechanicisten, zoals Huygens.
 Het hoogtepunt van de conferentie was het slotverhaal van George E. Smith 
(Tufts University, USA) over het massabegrip in relatie tot de z waartewet – 
het woord ‘massa’ komt in Principa overigens niet voor, zei Smith. Principia 
is voor Smith an essay in evidence, en niet de uiteenzetting van een f ysisch-
filosofisch-theologisch wereldbeeld, laat staan een polemisch schotschrift tegen 
Descartes.  Principia is het monumentale voorbeeld van hoe men empirische 
wetenschap dient te bedrijven. Newton zoekt voor iedere theoretische claim 
naar afzonderlijk empirisch bewijsmateriaal; en als hij het niet kan vinden, 
gaat hij zelf als experimentator of waarnemer aan de slag.  Ter illustratie nam 
Smith de zwaarte wet van Newton, die uit drie claims bestaat: de zwaartekracht 
is recht evenredig met de aangetrokken massa, met de aantrekkende massa, en 
omgekeerd evenredig met het vierkant van de onderlinge afstand.  Newton is 
zich ten volle bewust van dit drietal logisch onafhankelijke claims en wil ze 
onafhankelijk van elkaar toetsen.  Maar hoe doe je dat, in het bijzonder onaf-
hankelijk van de wetten van de mechanika?  Kan dat eigenlijk wel?  Smith liep 
door de geschiedenis van de hemelmechanika heen, verpozend bij Clairaut, 
Euler, Lacaille, d’Alembert, Laplace, Cavendish, Poynting, Leverrier, Hill, Airy, 
e.a. ten einde te laten zien hoe moeilijk het is de drie claims te toetsen en hoe 
lang het geduurd heeft voordat men met een gerust wetenschappelijk geweten 
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kon zeggen dat de zwaartewet van Newton volledig empirisch is getoetst en de 
toets met glans heeft doorstaan.
 Michael Frieman concludeerde uit de voordracht van Smith dat de geschie-
denis zijn neo-Kantiaanse lezing bevestigt: lang voordat de definitieve beves-
tiging binnen is gehaald, aanvaardden natuurkundigen de zwaartewet als een 
noodzakelijke voorwaarde voor de mogelijkheid tot wetenschapsbeoefening. 
Smith benadrukte dat dit niet een absoluut maar een relatief ‘a priori’ aan de 
zwaartewet is, die namelijk ook empirisch onderzocht kan worden.
 Het is passend geweest van organisator Eric Schliesser om zijn Amerikaan-
se leermeester George H. Smith iedereen aan het slot van de conferentie eraan 
te laten herinneren waaruit de grootsheid van Newton bestaat.  Na afloop van 
iedere lezing waren handen de lucht in geschoten voor vragen en opmerkin-
gen, maar dit keer viel het publiek stil.  Alleen spraakwaterval Marco Penza 
durfde iets te stamelen: hij bekende diep geroerd te zijn.


