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Waarom Newton 
goed van pas kwam 
in Nederland

Naar aanleiding van de boekpresentatie van Newton and the Netherlands 

organiseerde Museum Boerhaave op 17 januari een mini-symposium over 

hoe Newton, Darwin en Einstein in hun tijd ontvangen zijn in Nederland. 

En over hoe open Nederland op dit moment staat voor internationale 

wetenschappelijke ontwikkelingen.   Claud Biemans

Historicus Eric Jorink, samen 
met Museum Boerhaave-con-
servator Ad Maas redacteur 

van het boek, beet de spits af met het 
verhaal over de aanvankelijk trage op-
mars van het werk van Isaac Newton 
in Nederland. Hoewel Nederlanders 
een grote rol hebben gespeeld bij 
het promoten en verspreiden van het 
werk van Newton, was de eerste druk 
uit 1687 van zijn Principia gedurende 
tien jaar in Nederland nauwelijks be-
kend. De Leidse uitgever en boekver-
koper Pieter van der Aa nam in dat 
jaar twaalf exemplaren van het boek in 
consignatie. Maar na vijf jaar had hij 
pas vijf boeken verkocht en zond hij 
de rest weer terug naar Engeland. 
Het boek ging in Nederland pas lopen 
nadat in 1713 een herdruk verscheen. 
In 1714 werd in Amsterdam een roof-
druk van dat boek uitgegeven door 
een conglomeraat van uitgevers. Dat is 
vreemd, want wie geeft er een herdruk 
uit van een worst seller in Nederland? De 
verklaring is dat deze uitgave min of 
meer samenviel met een pleidooi voor 
de ideeën van Newton door een aantal 
protestante hoogleraren, onder wie 
Herman Boerhaave en Willem Jacob 
’s Gravensande. Zij liepen met New-
ton weg omdat zij in hem het levende 
bewijs zagen dat een mathematisch 
genie geen goddeloos mens hoeft te 
zijn. Newton werd beschouwd als een 

vroom christen en als zodanig werd 
hij op het schild gehesen door Neder-
landse anti-atheïsten, die zich in die 
tijd sterk afzetten tegen de ‘goddeloze’ 
theorieën van Descartes, maar nog 
sterker jegens Spinoza, die in zijn Ethi-
ca het onwrikbare mathematische be-
wijs leverde dat god en de natuur een 
waren. In Nederland werd Newton zo 
een icoon waarop allerlei eigenschap-
pen als vroomheid, vriendelijkheid en 
religiositeit werden geprojecteerd.

Darwin voor atheïsten
Nederland liep aanvankelijk ook maar 
nauwelijks warm voor Darwins Origin 
of species, vertelde filosoof en histori-
cus Bart Leeuwenburgh. De uitgever 
in Nederland had een paar honderd 
exemplaren laten drukken en daar 
werden er maar 40 van verkocht, ter-
wijl in Engeland de eerste druk in 1859 
meteen was uitverkocht. Vakgenoten 
in Nederland stonden welwillend te-
genover de theorie, maar ze hamerden 
er wel op dat er vanwege gebrek aan 
bewijs alleen sprake was van een aan-
nemelijke hypothese. Darwin was in 
die tijd een van de velen die een hypo-
these over de ontwikkeling van soor-
ten presenteerde. Twee heren die in 
die tijd in Leiden een felle strijd voer-
den over het directeurschap van het 
Rijksmuseum voor Natuurlijke Histo-
rie, Hermann Schlegel en Jan van der 
Hoeven, waren het slechts over een 
ding eens: “Darwins boek bestaat uit 
holle frasen”.
Het boek ging pas lopen in Nederland 
toen een Duitse professor, die al jaren 
in Europa rondtoerde om lezingen 
te geven, naar Rotterdam kwam en 
daar zes lezingen gaf over de ideeën 
van Darwin en de afstamming van 
de mens. Die lezingen sloegen in als 
een bom, religieuze mensen waren 
not amused, maar studenten uit andere 
steden nodigden deze professor uit 

Willem Jacob ’s-Gravesande schreef Physices 
elementa mathematica, een natuurkundeleer-
boek gebaseerd op het werk van Newton, 
dat zeer belangrijk was voor de verspreiding 
van de bekendheid van het werk van de 
Engelsman.
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om meer lezingen te geven. Darwin 
werd namelijk in Duitsland, waar Otto 
von Bismarck bezig was met een anti-
katholieke Kulturkampf, ingezet als 
wapen tegen de kerk. Duitse atheïsten 
sloten zich daarbij aan en gebruikten 
Darwin in hun strijd tegen alle religie. 
Bioloog en wiskundige Pieter Harting 
werd in 1869 een van de eerste aan-
hangers van Darwin in Nederland. 
Behalve dat hij atheïst was, kon hij  
‘bespiegelingen’ in het algemeen wel 
waarderen. Harting verwees bijvoor-
beeld ook naar de kracht van Newtons 
wiskundige abstractie van de feiten in 
de theorie over de zwaartekracht. Het 
duurde niet lang meer voordat er in 
Nederland in superlatieven over Dar-
win gesproken werd: na tien jaar slaat 
het oordeel helemaal om en ziet men 
in zijn werk een onbetwistbare waar-
heid.

Einstein de revolutionair
Wetenschapshistoricus en natuur-
kundige Jeroen van Dongen vertelde 
over de goede relaties die Albert Ein-
stein had in Nederland met Hendrik 
Antoon Lorentz, Paul Ehrenfest en 
Willem de Sitter. Die laatste nam als 
een van de eersten zijn relativiteitsthe-
orie serieus. In de jaren rond de Eer-
ste Wereldoorlog was er nauwelijks 
sprake van een wetenschappelijke 
uitwisseling tussen Groot-Brittannië 
en Duitsland. Nederlanders waren in 
die tijd bij uitstek in staat om Duitse 
en Angelsaksische wetenschap met 
elkaar te verbinden. Einstein krijgt 
bijvoorbeeld in 1919 via een telegram 
van de Nederlander Lorentz te horen 
dat Engelsman Arthur Eddington met 
zijn eclipsexpeditie de algemene re-
lativiteitstheorie heeft bevestigd. En 
waarom ondernamen die Engelsen 
überhaupt een expeditie? Omdat de 
Nederlandse astronoom De Sitter de 
Engelse astronomen verteld heeft over 
de relativiteitstheorie.
Einstein wordt in die tijd wereldbe-
roemd en Lorentz deed pogingen om 
hem aan te stellen als hoogleraar in 
Leiden [1]. Van Dongen vroeg zich af 
of er in die tijd dan ook visionaire be-
stuurders waren. Er is een personeels-
dossier teruggevonden in het Natio-
naal Archief. Daarin zijn brieven terug 
te vinden van een soort staatsspion die 
de wandelgangen van Einstein heeft 
nagetrokken en concludeert dat Ein-
stein samenwoont met ene gravin Aga 
von Hagen en dat zij samen betrokken 

waren bij revolutionaire activiteiten 
vanuit Brussel. Foute boel dus, con-
cludeerde de hervormde predikant 
Johannes Theodoor de Visser, toen 
de allereerste minister van onderwijs. 
Einstein kon maar beter niet naar Ne-
derland gehaald worden. De Visser 
had volgens Van Dongen klaarblijke-
lijk geen idee wie Albert Einstein was. 
De Leidse hoogleraren komen erach-
ter dat er sprake is van een persoons-
verwisseling met ene Carl Einstein, 
een kunsthistoricus die inderdaad be-
trokken was bij de Novemberrevolutie 
in 1918 in Brussel. Ze schrijven terug 
aan de minister: “Einstein heeft nooit 
in Brussel gewoond en is getrouwd 
met een Jodinnetje.” De persoonsver-
wisseling was opgehelderd, dus de 
weg leek vrij. Maar nee, de minister 
vond het ook problematisch dat Albert 
Einstein een doctorsgraad uit Zwitser-
land had. Wellicht was die niet van de-
zelfde kwaliteit als die in Nederland. 
Dus hoewel Einstein in die tijd de be-
kendste fysicus van de wereld is moet 
er nog een procedure gevolgd worden 
om zeker te stellen dat ze met een 
deugdelijk persoon te maken hebben. 
Uiteindelijk werd Einstein in 1920 be-
noemd tot bijzonder hoogleraar aan 
de Rijksuniversiteit Leiden. Maar nog 
vele malen is hij willens en wetens met 
zijn naamgenoot in verband gebracht 
en werd hij in Nederland verdacht van 
revolutionaire activiteiten.
FOM-directeur Wim van Saarloos gaf 
ten slotte (op persoonlijke titel) enke-
le hedendaagse voorbeelden van hoe 
snel internationale ontwikkelingen 
doorwerken in Nederlands natuur-
kundig onderzoek. Dat staat volgens 
Van Saarloos open voor nieuwe ont-
wikkelingen en de Nederlandse na-
tuurkunde is als excellent te beschou-
wen. Nederlands onderzoek wordt 
relatief vaker geciteerd dan werk uit 
andere landen. Daar is volgens Van 
Saarloos een aantal redenen voor. 
In Nederland is er een goede balans 
tussen competitie en samenwerking. 
Nederland wil ook graag dat onder-
zoekers een tijdje in het buitenland 
werken, waardoor ze openstaan voor 
nieuwe contacten en ontwikkelingen. 
Onderzoeksvoorstellen worden sinds 
de jaren zeventig ook internationaal 
beoordeeld. Daarom moeten Neder-
landse onderzoekers wel naar buiten 
kijken. In Nederland bestaat ook nau-
welijks steun meer voor onderzoek 
voor een heel lange periode. Dat heeft 

volgens Van Saarloos wel nadelen, 
maar onderzoekers worden zo wel 
gedwongen om op zoek te gaan naar 
nieuwe ontwikkelingen.
Het boek Newton and the Netherlands 
is een aanrader voor iedereen met in-
teresse in de geschiedenis van de we-
tenschap. Het geeft nieuwe inzichten 
in hoe wetenschap in zijn werk ging 
in de periode van de Verlichting in 
Nederland. Behalve het verhaal van 
Erik Jorink en Huib Zuidervaart over 
de aanvankelijk trage opmars van het 
werk van Newton in Nederland, bevat 
het boek onder andere artikelen over 
Willem Jacob ’s Gravesande en Petrus 
van Musschenbroek, grote voorstan-
ders van Newton en verspreiders van 
zijn werk.
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