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mensen aan een geschiedenis van conflicten. Toch

is bij nadere beschouwing de verhouding tussen geloof en wetenschap in het verleden niet zo gemakkelijk
op één noemer te brengen. In de periode 1880-1940,
die in dit boek centraal staat, ontbrak het zeker niet
aan conflictstof, maar tegelijk was er een sterk verlangen naar synthese van religie en wetenschap.
Eind negentiende eeuw stelden Nederlandse gereformeerden en rooms-katholieken zich steeds
positiever op tegenover de moderniteit, inclusief de

Passage Reeks 44

natuurwetenschap. Naast de bestaande ‘liberale we-
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B

ij het thema ‘religie en wetenschap’ denken veel

Christelijke
wetenschap
Nederlandse rooms-katholieken
en gereformeerden over de
natuurwetenschap, 1880-1940

tenschap’ bepleitten zij het bestaansrecht van een
‘christelijke wetenschap’. Onderbouwing en rechtvaardiging voor deze visie vonden zij in de ideologie
van het neocalvinisme en het neothomisme. Gereformeerde en rooms-katholieke natuurwetenschappers
moesten het ideaal in praktijk brengen. Ab Flipse beschrijft wat deze idealen precies inhielden, op welke
punten ze botsten met de dominante ‘liberale’ visie en
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wat ervan terecht is gekomen.
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1 Geloof en natuurwetenschap
Terreinverkenning en onderzoeksvragen

1.1 Inleiding
Er is in de laatste jaren een ernstig en krachtig streven ontwaakt, om ook de wetenschap wederom op te bouwen op den grondslag van het Christelijk geloof. Men kan in waardeering
van dit feit verschillen, maar het bestaan ervan is boven alle tegenspraak verheven. De kring
dergenen, die met de richting der hedendaagsche, toongevende wetenschap (…) ontevreden
zijn, neemt gaandeweg in uitgebreidheid toe. Er wordt door velen iets anders, een ander
beginsel en eene andere methode, bij de beoefening der wetenschap begeerd.

Zo begon de gereformeerde theoloog Herman Bavinck in 1904 een brochure over
‘Christelijke wetenschap’. Bavinck signaleerde een ‘herleving’ van de christelijke
wetenschap, niet alleen in ‘ons vaderland’ en bij gereformeerden, maar wereldwijd, en met name ook bij ‘Roomsche christenen’.1
Bavinck had gelijk dat de ‘toongevende wetenschap’ rond 1900 werd uitgedaagd
door gereformeerden en rooms-katholieken, die streefden naar ‘iets anders, een
ander beginsel, eene andere methode’. Om dat doel te bereiken hadden de gereformeerden in 1880 de Vrije Universiteit in Amsterdam opgericht, waar het ideaal
van ‘christelijke wetenschap’ leidend was. Hoewel in Nederland de rooms-katholieken op dit gebied nog weinig actie hadden ondernomen, was er internationaal
in de katholieke wereld ook een brede beweging gaande om een wijsbegeerte en
wetenschap te ontwikkelen in aansluiting op de wijsgerige beginselen van Thomas van Aquino.
In de volgende decennia zouden zowel de Nederlandse gereformeerden als
rooms-katholieken hun visie op de wetenschap verder uitwerken en trachten die
in praktijk te brengen. In de hele periode tot aan de Tweede Wereldoorlog, en
deels ook nog daarna, was het door Bavinck aangeduide ideaal leidend, zowel
bij gereformeerden als katholieken. Zo publiceerde anno 1928 de jezuïet en natuurkundige Petrus Hoenen een programmatisch artikel waarin hij opriep tot de
heropbouw van een thomistische natuurfilosofie als fundament voor een nieuwe
wetenschap. Hij zag een grote toekomst voor een natuurwetenschap volgens de
beginselen van Thomas en kwam tot de krachtige uitspraak: ‘De physische wetenschap zal Aristotelisch-Thomistisch zijn of zij zal niet zijn.’2 Hoenen en zijn medestanders zouden deze stelling in de jaren dertig in een groot aantal publicaties
verdedigen en trachten uit te werken voor de natuurkunde en andere disciplines.
1 Bavinck, Christelijke wetenschap (1904), 5-6.
2 P. Hoenen, ‘De groote crisis der physische wetenschappen’, Studiën.Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren 60 (1928), deel 109, 173-190, aldaar 190.
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Bovengenoemd streven mag de moderne lezer merkwaardig of zelfs naïef voorkomen, meer dan een halve eeuw lang wisten deze idealen tal van hoger opgeleiden, waaronder vooraanstaande wetenschappers, te begeesteren en resulteerden
ze in hooglopende debatten binnen eigen kring. Het is al te gemakkelijk om hier
vanuit het huidige gezichtspunt geringschattend over te doen. Sowieso is het niet
eenvoudig een eenduidig oordeel te vellen over de betekenis van dit streven. Belemmerde het gelovigen om volop mee te draaien binnen de Nederlandse natuurwetenschap? Of hielp het juist een diepgeworteld wantrouwen jegens die natuurwetenschap te verminderen en aldus de participatie van minderheden binnen die
wetenschap te vergroten?
Dit proefschrift is het verslag van een onderzoek naar de wijze waarop gereformeerden en rooms-katholieken in Nederland in de periode 1880-1940 omgingen
met de natuurwetenschap. Centraal in die omgang stond het – meer of minder
uitgewerkte – wetenschapsideaal van deze gereformeerden en katholieken. Onder leiding van de theoloog, politicus en stichter van de Vrije Universiteit Abraham Kuyper hadden de gereformeerden (een deel van de orthodox-protestanten)
in Nederland vanaf de jaren 1870 een eigen visie op de moderne cultuur en samenleving ontwikkeld. Kuyper wilde het traditionele calvinisme ‘in rapport’ met de
tijd brengen en zijn ideeën worden om die reden meestal aangeduid met de term
neocalvinisme. De Nederlandse rooms-katholieken begonnen kort hierna aan
een proces van emancipatie. Ook zij traden de moderne wereld tegemoet met een
eigen ideologie. Gestimuleerd door het optreden van paus Leo xiii, vooral diens
encycliek Aeterni Patris, uit 1879, zochten zij aansluiting bij de wijsbegeerte van
de middeleeuwse filosoof Thomas van Aquino, waarmee zij antwoorden trachtten te geven op eigentijdse vragen. Deze visie wordt het neothomisme genoemd.
De natuurwetenschap had in de negentiende eeuw een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, resulterend in tal van nieuwe inzichten en technische toepassingen. Het neocalvinisme en het neothomisme konden daaraan niet voorbij gaan.
Neocalvinisten en neothomisten wezen de natuurwetenschap niet af, maar trachtten deze in te passen in de eigen ideologie. Zij ontwikkelden daartoe een eigen wetenschapsideaal.
Deze studie geeft een analyse van het ontstaan en de inhoud van de neocalvinistische en neothomistische wetenschapsidealen. Onderdeel van deze analyse is de
vraag hoe gereformeerden en katholieken oordeelden over andere wetenschapsidealen, met name het dominante ‘liberale’ wetenschapsideaal. Ook wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen het gereformeerde en katholieke streven op het gebied van de natuurwetenschap. Niet alleen de ‘theorie’ komt
aan bod, maar vooral de ‘praktijk’, dat wil zeggen de wijze waarop gereformeerden en katholieken trachtten deze idealen te verwerkelijken in het vroegtwintigste-eeuwse Nederland. Zo krijgt deze studie niet alleen een ideeënhistorisch
karakter, maar vertelt ook het verhaal van twee sociaal-culturele groepen, die proberen greep te krijgen op een moderniserende samenleving waarin de natuurwetenschap een niet weg te denken plek innam.3
3 Voor dit onderzoek heb ik een groot aantal tijdschriften en jaarboeken systematisch doorgenomen;

1.2 De historische relatie tussen geloof en natuurwetenschap
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Nadat in het vervolg van dit inleidende hoofdstuk uitgebreid is ingegaan op de
historiografie van de relatie geloof-natuurwetenschap, zal de vraagstelling aan het
eind nader worden uitgewerkt. Dit voorafgaande overzicht maakt het mogelijk de
Nederlandse debatten in een veel breder perspectief te zien en helpt tevens om ze
beter te begrijpen, mede omdat sommige hoofdpersonen in dit boek regelmatig
verwezen naar het verleden.

1.2 De historische relatie tussen geloof en natuurwetenschap
De historische relatie tussen geloof en natuurwetenschap is op allerlei verschillende manieren gekarakteriseerd. In de laatste decennia van de negentiende eeuw
verscheen bijvoorbeeld een aantal invloedrijke publicaties dat de geschiedenis van
de verhouding tussen geloof en natuurwetenschap beschreef in termen van conflict. Zo publiceerde de chemicus John William Draper van de University of New
York in 1874 zijn History of the Conflict between Religion and Science, dat vooral was gericht tegen de rol van de rooms-katholieke kerk als machtsinstituut. Het
boek verscheen in een Nederlandse bewerking in 1877 onder de titel Draper’s geschiedenis van de worsteling tussen godsdienst en wetenschap. Andrew D. White,
president van Cornell University, publiceerde in 1896 History of the Warfare of
Science with Theology in Christendom. White schreef over een intellectuele oorlog die al eeuwenlang gaande was en waarin de wetenschap zich langzaam had
ontworsteld aan onderdrukking door de dogmatische theologie. Een eerdere tekst
van White was in 1879 in Nederlandse bewerking verschenen onder de titel De
strijd der wetenschap.4
Tegen conflictopvattingen als die van Draper en White, die de geschiedenis
schilderen als het decor van een onafgebroken oorlog tussen geloof en wetenschap, rees verzet uit religieuze kring. Toen Abraham Kuyper in 1898 te Princeton in een van zijn bekend geworden Stone Lectures een uiteenzetting gaf van zijn
neocalvinistische visie op de wetenschap, stelde hij nadrukkelijk: ‘Let wel, ik zeg
niet het conflict tussen geloof en wetenschap. Dat bestaat niet.’ Hij bestreed in zijn
rede de opvatting dat er tussen religie en wetenschap een strijd gaande was en betoogde dat er inhoudelijk juist een stimulans was uitgegaan van het christendom
(met name het calvinisme) bij het ontstaan van de wetenschap.5
Een dergelijke kritiek was ook vanuit katholieke hoek te horen. Zo verscheen
in het tijdschrift Studiën van de Nederlandse jezuïeten een uitgebreide bespreking
van het boek van Draper van de hand van de seminariedocent Sybrand van den
Anker. De centrale stelling van Drapers boek – dat de Kerk, ‘krachtens hare beEen lijst van deze uitgaven is opgenomen achterin dit boek. Artikelen uit deze periodieken krijgen in
de voetnoten (bij de eerste verwijzing) een volledige titelbeschrijving en zijn niet individueel opgenomen in de literatuurlijst. Overige literatuur is met een verkorte titelbeschrijving in de voetnoten beschreven; de volledige titel is te vinden in de literatuurlijst.
4 Draper, History of the Conflict between Religion and Science (1874); White, History of the Warfare
of Science with Theology in Christendom (1896); White, The Warfare of Science (1876); Van Berkel,
‘Een ontmantelde metafoor’ (1994), 57-60.
5 Kuyper, Het calvinisme (1899), 124.
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ginselen’ vijandig staat aan de wetenschap en de vooruitgang – was volgens hem
onjuist. Het omgekeerde was veeleer het geval: ‘het roomsche geloof’ was in volkomen harmonie met de ‘ware wetenschap’. De Kerk was immers altijd ‘haar
moeder, haar kweekster en beschermster’ geweest, aldus Van den Anker.6
Zowel het conflictverhaal als het harmonieverhaal, dat er tegenin werd gebracht,
wordt nog altijd verteld, maar geen van beide doet recht aan de geschiedenis. Het
is niet mogelijk de geschiedenis van de relatie tussen geloof en natuurwetenschap
in een dergelijk master narrative te vatten, aldus de wetenschapshistorici John
Brooke en Geoffrey Cantor. Daarvoor is de relatie veel te complex geweest.7 Er
was geen voortdurende strijd tussen geloof en wetenschap, en ook geen eeuwige
vrede. Momenten en perioden van conflict of van harmonie zijn er wel geweest,
maar deze kunnen het beste begrepen worden vanuit een concrete historische
context. Andere factoren dan zuiver wetenschappelijke of geloofsinhoudelijke
zijn onmisbaar om bijvoorbeeld het conflict tussen Galilei en de rooms-katholieke kerk of het verzet tegen Darwins evolutietheorie te kunnen begrijpen.8 Bovendien, en dat is fundamenteler, zijn de categorieën ‘geloof’ en ‘natuurwetenschap’
zelf constructies. Natuurwetenschap en geloof zijn geen tijdloze begrippen. De
huidige natuurwetenschap is niet op één bepaald moment ter wereld gekomen,
waarna de relatie tot ‘het geloof’ moest worden bepaald. De activiteit natuurwetenschap is een geleidelijk gegroeid complex van praktijken, net zoals ‘geloof’, of
‘religie’ dat is. In de loop van de geschiedenis moest op verschillende plaatsen onder wisselende omstandigheden steeds opnieuw de relatie tussen ‘natuurwetenschap’ en ‘religie’ worden bepaald. Wanneer je over de historische relatie tussen
geloof en natuurwetenschap spreekt, moet daarom eerst worden vastgesteld wat
in een bepaalde tijd onder natuurwetenschap en geloof werd verstaan en in welke
culturele context beide waren ingebed.9
Wanneer dit veranderlijke karakter van ‘natuurwetenschap’ en ‘geloof’ onder
ogen wordt gezien, wordt een andere vraag interessanter, namelijk hoe en wanneer de ons bekende ‘moderne’ natuurwetenschap, die gewoonlijk als een ‘seculiere activiteit’ wordt gezien, is ontstaan. Zonder allerlei concrete episodes van
conflict of harmonie of andere vormen van ‘ontmoeting’ tussen geloof en natuurstudie uit te diepen, kunnen we ons daarmee toch een soort big picture vormen van de geschiedenis van de relatie tussen geloof en wetenschap.10 Een dergelijk overzicht zal ik in het vervolg van deze inleiding schetsen op grond van
recente wetenschapshistorische literatuur. Dit is nodig om het streven van gereformeerden en katholieken in Nederland aan het eind van de negentiende eeuw
te begrijpen. Het verleden – of in ieder geval een geïdealiseerd beeld van bepaalde
periodes – vormde namelijk een belangrijk oriëntatiepunt in hun wetenschapsideaal.

6

S. van den Anker, ‘Draper’s geschiedenis van de worsteling tusschen godsdienst en wetenschap’, Studiën 11 (1878), deel 11, 305-369, aldaar 336.
7 Brooke en Cantor, Reconstructing Nature (1996), 17-22; Dixon, ‘Introduction’ (2008), passim.
8 Brooke, Science and Religion (1991), 16-51.
9 Harrison, ‘“Science” and “religion”’ (2006), 81-83.
10 Cunningham en Williams, ‘De-centring the “big picture”’ (1993).
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In de ‘geschiedenis van de natuurwetenschap’ zijn een aantal belangrijke perioden te onderscheiden. Stormachtige inhoudelijke ontwikkelingen vonden plaats
in de zeventiende eeuw, de periode waarin later de ‘wetenschappelijke revolutie’
werd gesitueerd. Belangrijke institutionele ontwikkelingen vonden vooral plaats
in de negentiende eeuw, toen de moderne natuurwetenschap ontstond als specialistische, professionele activiteit, met de ons bekende disciplines, gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften en onderzoekslaboratoria. Uit de tweede helft
van de negentiende eeuw stamt ook het bovengenoemde idee dat geloof en wetenschap met elkaar in conflict zijn. Na een overzicht van de geschiedenis van het natuuronderzoek in relatie tot het geloof, zal ik kort ingaan op de herkomst van deze
conflictopvatting. Hiermee zijn we beland aan het eind van de negentiende eeuw,
het startpunt van de geschiedenis die in het vervolg van dit boek aan de orde komt.
Ik zal aan het eind van dit hoofdstuk kort de maatschappelijke en wetenschappelijke context schetsen, die de achtergrond vormt van de volgende hoofdstukken.11

1.3 Natuurstudie en geloof door de eeuwen heen
Al in de klassieke oudheid probeerden filosofen natuurverschijnselen te verklaren
vanuit natuurlijke oorzaken, zonder een beroep te doen op goddelijk of ander bovennatuurlijk ingrijpen. Verschillende filosofische scholen, zoals de atomisten en
de scholen van Plato of Aristoteles, verklaarden natuurverschijnselen op basis van
uiteenlopende beginselen. Ook later, in het christelijke Europa, bestond er ruimte
voor een dergelijke zelfstandige studie van de natuur in lijn met het denken van
de Griekse natuurfilosofen. In de dertiende eeuw bracht Thomas van Aquino een
grootse synthese van christelijk geloof en aristotelische filosofie tot stand. Hierna
werd het denken over de natuur grotendeels gedomineerd door de natuurfilosofie van Aristoteles en typisch aristotelische begrippen als het onderscheid tussen
stof en vorm en doelgerichtheid ter verklaring van beweging en verandering in de
natuur. De werkelijkheid werd gezien als een geordend, organisch geheel, waarin
alles zijn vaste plaats had in een hiërarchie van zijnden. Tussen theologie en filosofie bestond een taakverdeling, waarin de laatste werd gezien als ‘dienstmaagd’ van
de eerste. De filosofie had echter wel een zekere onafhankelijkheid in het zoeken
naar natuurlijke oorzaken.12
In de zeventiende eeuw vonden grote veranderingen plaats in het denken over
de natuur. Door toedoen van geleerden als Galileo Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650), Robert Boyle (1627-1691) en Isaac Newton (1642-1727) ontstond er een nieuwe kijk op de natuur en ontstonden er nieuwe ideeën over hoe de
natuur onderzocht kon worden. De nadruk kwam te liggen op zorgvuldige waarneming, op experimenten en op het vinden van natuurwetten. Er werden nieuwe
genootschappen opgericht ter bevordering van het onderzoek, zoals de Royal Society te Londen in 1660, en de Académie Royale des Sciences in Parijs in 1667.
11 Deze inleiding is grotendeels gebaseerd op mijn artikel ‘Hoe God verdween uit het natuuronderzoek. Historische perspectieven op de relatie geloof-natuurwetenschap’, Radix 34 (2008), 74-88.
12 Brooke, Science and Religion, 58-63.

14

1 Geloof en natuurwetenschap

Galilei was ervan overtuigd dat het boek der natuur geschreven was in de taal
van de wiskunde, en deed gerichte experimenten om de wiskundige wetmatigheden op het spoor te komen. Hij verdedigde een heliocentrisch wereldbeeld op
basis van waarnemingen die hij had gedaan met de telescoop. Descartes propageerde een mechanistische natuuropvatting als alternatief voor de aristotelische
natuurfilosofie. Alle natuurverschijnselen waren volgens hem te herleiden tot beweging van kleinste deeltjes die door druk en stoot op elkaar inwerken. De beweging van deze deeltjes wordt beschreven door algemene wetmatigheden (natuurwetten): regels die door God zijn ingesteld en waaraan alle materie onderworpen
is. Hiermee behoren alle natuurverschijnselen strikt causaal, dus vanuit oorzaakgevolg-relaties, te worden verklaard; de aristotelische doelgerichtheid werd niet
meer als verklaring geaccepteerd. Met name Robert Boyle, aanhanger van deze
mechanistische natuurfilosofie en overtuigd christen, heeft zich uitvoerig beziggehouden met de theologische implicaties ervan. Boyle geloofde dat God de materie had geschapen en de oorspronkelijke beweging had meegegeven. God had
ook de natuurwetten ingesteld, maar kon ook buiten deze wetten om handelend
optreden. Bovendien had hij naast de materiële ook de geestelijke wereld geschapen. Juist het feit dat de natuur louter uit passieve materie bestond, maar niettemin doelgerichtheid vertoonde, was voor Boyle en anderen het bewijs voor de
betrokkenheid van de Schepper. Boyle achtte het passieve, mechanische, materiele karakter van de natuur meer in overeenstemming met zijn geloof in een sturende, betrokken God, dan wanneer de schepping zelf actief, doelgericht en organisch was.13
Newton, die wel als de ‘voltooier’ van de wetenschappelijke revolutie wordt
gezien, was vanaf zijn studententijd aanhanger van de nieuwe natuurfilosofie. Tegelijkertijd bestreed hij echter de materialistische implicaties van Descartes’ filosofie. In zijn Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Over de wiskundige grondslagen der natuurfilosofie, 1687) gaf Newton een axiomatische opbouw
van de mechanica en zette hij zijn gravitatietheorie uiteen. De beweging van de
planeten om de zon, van de maan om de aarde, van eb en vloed, van val en worp
enzovoort verklaarde hij hierin met een enkel concept, dat van de universele gravitatie of zwaartekracht. Het concept universele gravitatie werd echter door velen als niet-mechanistisch ervaren, omdat alle lichamen in deze theorie immers
een wederzijdse ‘aantrekking op afstand’ ondervinden. Newton zag de zwaartekracht niet als een inherente eigenschap van de materie (dat zou materialistisch
zijn), maar liet zich aanvankelijk niet uit over het karakter ervan. Hij was echter
overtuigd van Gods voortdurende actieve betrokkenheid in de natuur, direct via
de zwaartekracht of indirect via de zogenaamde ether (een alles doordringend gewichtloos medium). De universaliteit van de zwaartekrachtwet was zijns inziens
gegrond in Gods alomtegenwoordigheid. De geloofsovertuiging dat de natuur en
de geschiedenis voortdurend onderworpen zijn aan Gods wil, en dat God actief
bij Zijn schepping betrokken is – een zogeheten voluntaristische visie – was een
van de belangrijkste drijfveren van al Newtons activiteiten. Naast zijn natuurfilosofische werk heeft hij zich, in het verlengde hiervan, uitgebreid beziggehou13 Idem, 127-135; Cook, ‘Divine artifice and natural mechanism’ (2001).
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den met de uitleg van allerlei bijbelse profetieën, toegepast op de wereldgeschiedenis.14
Newton was van mening dat natuurlijke oorzaken alleen niet voldoende waren
om het ontstaan van het zonnestelsel te verklaren. God werkte weliswaar voornamelijk via de natuurwetten, maar tegelijk had hij ook direct ingegrepen, en dat
deed hij nog steeds om bepaalde effecten te corrigeren. De tweede druk van de
Principia sloot Newton af met een nawoord, het zogenaamde Scholium Generale.
Hij wees daarin op de raad en heerschappij van een intelligent en machtig Wezen,
die bovenal Heer van de wereld is. Ook ging hij in op de methodes en religieuze
achtergronden van zijn natuurfilosofie. Zijn onderzoek lag voor Newton volledig
in het verlengde van zijn geloof in God als schepper en onderhouder. Religieuze
overwegingen vormden een wezenlijk onderdeel van zijn natuurfilosofie. Hij besloot dan ook: ‘And thus much concerning God; to discourse of whom from the
appearances of things, does certainly belong to Natural Philosophy.’15
Natuuronderzoekers als Boyle en Newton zagen hun onderzoek van de natuur
nadrukkelijk als een religieuze opdracht. Boyle omschreef zijn onderzoek zelfs
als ‘philosophical worship of God’.16 In hun opvatting over de doelstellingen van
de natuurfilosofie stonden zij niet alleen. Zelfs Descartes, die als geen ander in
zijn tijd heeft betoogd dat een filosoof zich alleen mocht laten leiden door het natuurlijk verstand, was trouw lid van de rooms-katholieke kerk; ook zijn ideeën
over de natuur en zijn kennisleer waren ingebed in zijn opvattingen over God.
Overigens riepen Descartes’ opvattingen wel de meeste weerstand op, omdat gevreesd werd dat zijn mechanistische benadering de weg baande voor materialisme en atheïsme. Bij Descartes leek de rol van God gereduceerd tot het scheppen
en in beweging zetten van de materie.17 De spanningen die er in de zeventiende
eeuw soms waren tussen aanhangers van de nieuwe natuurfilosofie en theologen
gingen meestal over deze Cartesiaanse wereldbeschouwing. Deze spanningen
verdwenen grotendeels in de achttiende eeuw, toen het Newtoniaanse programma dominant werd en theologie en natuuronderzoek beter op elkaar werden afgestemd.18
Niet alleen de algemene wetmatigheden, maar ook specifieke ‘wonderen van
de schepping’ – de anatomie van planten, dieren en de mens – lieten volgens menigeen de wijsheid, goedheid en grootheid van de Schepper zien. Het natuurhistorisch onderzoek (classificerend onderzoek van de organische natuur) werd gestempeld door de gedachte dat de wereld ‘voor onze ogen is als een schoon boek,
waarin alle schepselen, groot en klein, zijn als letters’, zoals het bijvoorbeeld werd
verwoord in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze gedachte is te
vinden bij veel Nederlandse natuuronderzoekers in de zeventiende eeuw en het
14 Brooke, Science and Religion, 135-151; Van Lunteren, ‘Newtons God en Newtons gravitatie’ (1997),
39-69.
15 Snobelen, ‘ “God of Gods, and Lord of Lords” ’ (2001); Davis, ‘Newton’s rejection’ (1991), 103-117;
Van Lunteren, ‘Newtons God’, 67-68.
16 Brooke, ‘Science and theology in the Enlightenment’ (1996), 8-9; Harrison, ‘“Science” and “religion”’, 85.
17 In feite was ook Descartes een extreme ‘voluntarist’. In zijn visie vereist het voortbestaan van de wereld op elk moment een wilsact van God.
18 Vermij, ‘De conservatieve kosmos’ (1994), 87-88.
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toen geconstrueerde benaderingskader van de natuur bleef invloedrijk tot in de
negentiende eeuw.19

1.4 Van god-lerende natuurfilosofie naar god-loze natuurwetenschap
Qua intenties en gerichtheid kan het zeventiende-eeuwse natuuronderzoek – natuurfilosofie en natuurlijke historie – niet worden gelijkgesteld aan de hedendaagse natuurwetenschap. Natuuronderzoekers onderzochten niet eenvoudig de natuur; ze onderzochten Gods schepping. Het onderzoek was veelal godsdienstig
geïnspireerd en ging naadloos over in bespiegelingen over God. De methode van
de natuurfilosofie was weliswaar naturalistisch in die zin dat men de voorkeur gaf
aan natuurlijke oorzaken, ook wel secundaire oorzaken genoemd, maar deze verklaringen sloten het geloof in Gods voorzienig handelen, de primaire oorzaak, niet
uit; ze werden er juist mee verbonden. De zeventiende eeuw is daarom niet het geboortemoment van de moderne, seculiere natuurwetenschap zoals wij die vandaag
kennen, en het is dus anachronistisch het zeventiende-eeuwse onderzoek eenvoudigweg ‘natuurwetenschap’ te noemen. Om die reden is het duidelijker de termen
te gebruiken waarmee natuuronderzoek destijds werd aangeduid. De meest gebruikelijke was natuurfilosofie. Wel vond er, zoals gezegd, in deze periode een belangrijke transformatie plaats van aristotelisme naar de nieuwe (mechanische) filosofie.20 Deze transformatie had gevolgen voor de relatie tussen natuurfilosofie en
theologie. Van de ‘dienstmaagd van de theologie’ die de filosofie in de Middeleeuwen was geweest, ontwikkelde zich de natuurfilosofie in de vroegmoderne tijd tot
een gelijkwaardige partner van de theologie. Galilei was van mening dat de natuurfilosofen het recht hadden onafhankelijk van de theologen uitspraken over de natuur te doen en Descartes stelde dat de openbaring niet relevant was voor de filosofie. Dit betekende niet dat theologie en natuurwetenschap tegenover elkaar kwamen
te staan: theologen namen hun uitgangspunt in Gods boek, natuurfilosofen in
Gods schepping. Natuurfilosofie en theologie waren beide producten van dezelfde christelijke cultuur en konden ook beoefend worden door dezelfde persoon.21
Pas later, zo stelt de wetenschapshistoricus Andrew Cunningham, in de periode
1780-1848, ‘the age of Revolutions’, vond er een transformatie plaats van ‘godgeleerde’ of ‘god-lerende’ natuurfilosofie (natural philosophy) naar moderne, ‘godloze’ natuurwetenschap (science). Deze ontwikkeling had enerzijds te maken met
de verder doorgevoerde naturalisering, maar vooral met de nieuwe rol die wetenschap kreeg in de maatschappij. Hierbij werd de natuurstudie anders georganiseerd en ontstond voor het eerst zoiets als een wetenschappelijke gemeenschap
van professionele wetenschappers, zoals we hieronder zullen zien.22
19 Jorink, Het ‘Boeck der Natuere’ (2006), 13-43.
20 Cunningham, ‘Getting the game right’ (1988), 379-381; Cunningham en Williams, ‘De-centring the
“big picture”’, 421-424, 428-429; Cunningham, ‘How the Principia got its name’ (1991), 387.
21 Brooke, ‘Science and theology in the Enlightenment’, 9; Osler, ‘Mixing Metaphors’ (1997), 93-94,
106-107; Cunningham en Williams, ‘De-centring the “big picture”’, 421-422.
22 Cunningham, ‘Getting the game right’, 385; Numbers, ‘Science without God’ (2003), 272; Harrison,
‘“Science” and “religion”’, 86-87; Cahan, ‘Looking at nineteenth-century science’ (2003).
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Cunningham maakt een scherp onderscheid tussen natural philosophy en
science. In de ‘natural philosophy’ ging het, volgens hem, ten diepste altijd over
God, terwijl het in ‘science’ (per definitie) niet over God gaat: ‘Natural Philosophy could be an exploration of God’s creation and an admiration of His wisdom
and foresight, or it could be and attempt to discover Gods’ laws, or an attempt
to penetrate the mind of God: it was about God’s achievements, God’s intentions, God’s purposes, God’s messages to man. Nature was explored, but not for
itself.’23 ‘Science’, daarentegen ‘was the new collective name of the new secular
disciplines for studying the natural world as a secular object.’24
Vanzelfsprekend zijn er ook overeenkomsten tussen ‘natural philosophy’ en
‘science’: in de context van de natuurfilosofie werden ‘ontdekkingen’, ‘wetten’ en
‘concepten’ geconstrueerd, die ook in de latere natuurwetenschap een plek hebben gekregen, soms na een betekenisverandering. Hoewel er kritiek mogelijk is op
Cunninghams definitie van natuurfilosofie en ook op het scherpe onderscheid dat
hij maakt tussen ‘natural philosophy’ en ‘science’ wijst hij mijns inziens terecht op
het grote verschil in doelstelling en motivatie van de zeventiende-eeuwse natuurfilosoof en de twintigste-eeuwse natuurwetenschapper, en op de omslag die in de
negentiende eeuw heeft plaatsgegrepen.25
Ook in de zeventiende eeuw werd er al wel onderscheid gemaakt tussen het domein van de natuurfilosofie (natural philosophy) en dat van de theologie, maar de
twee waren wel nauw met elkaar verbonden en lagen volledig in elkaars verlengde, waarbij de zogenaamde ‘natuurlijke theologie’ als het ware het verbindingsstuk vormde. In de natuurlijke theologie komen het bestaan en de eigenschappen
van God aan de orde vanuit andere bronnen dan de Bijbel. De natuurlijke theologie kende al een lange traditie, maar onder invloed van de nieuwe natuurfilosofie kwam de nadruk in de zeventiende en achttiende eeuw te liggen op het zoeken
naar orde en doelmatigheid in de natuur. Centraal stond het zogenaamde ontwerp-argument of argument from design: vooral de waargenomen doelmatigheid
wees volgens velen onmiskenbaar op het bestaan van een intelligente ontwerper.26
In Nederland bestond er een sterke traditie van ‘godleerende natuurkunde’ of
fysicotheologie, 27 die terugging op Bernard Nieuwentijt (1654-1708) en zijn zeer
populaire boek Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ter overtuiginge van
ongodisten en ongelovigen aangetoont (1715). Rond 1800 beleefde de fysicotheologie haar hoogtepunt. Werken als de Katechismus der Natuur (1777-1779, zesde
druk 1827-1829) van de predikant J.F. Martinet en De volmaaktheden van den
Schepper in Zijne schepselen beschouwd (1801-1822) van de predikant en hoogle23 Cunningham, ‘Getting the game right’, 384.
24 Cunningham en Williams, ‘De-centring the “big picture”’, 424.
25 Cunningham, ‘Getting the game right’, 381; Cunningham, ‘The identity of natural philosophy’ (2000);
Grant, ‘God and natural philosophy’ (2000); Dear, ‘Religion, science and natural philosophy’ (2001).
26 Brooke, ‘Science and theology in the Enlightenment’, 12-14.
27 In het Nederlands werd de term ‘godgeleerde’ of ‘godleerende’ natuurkunde gebruikt. ‘Natuurkunde’ was dus een term die ook vóór de negentiende eeuw al werd gebruikt (en die later overigens een
andere, toegespitste, betekenis kreeg). Cunninghams these dat er gedurende de negentiende eeuw
essentiële veranderingen plaatsgrepen in de natuurstudie gaat echter niet alleen voor de Engelstalige
wereld op. Vgl. Wegener, ‘Wetenschapsgeschiedenis op lange termijn’ (2011); Van Lunteren, ‘Het
ontstaan van het systeem van bètadisciplines: de natuurkunde’ (2013), 95.
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raar in de landhuishoudkunde J.A. Uilkens bleven in Nederland populair tot het
midden van de negentiende eeuw.28
In Engeland publiceerde in 1802 de predikant William Paley zijn Natural Theology, or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity collected from the
Appearances of Nature, een voornamelijk natuurhistorisch werk waarin het ontwerp-argument centraal stond. Dit boek werd een bestseller; het werd onder meer
gebruikt als studieboek aan de universiteiten van Oxford en Cambridge maakte
ook veel indruk op de jonge Charles Darwin.29
De overtuiging dat er een vruchtbare wisselwerking kon bestaan tussen natuurstudie en geloof in een of andere vorm van natuurfilosofie bleef ook in de Engelstalige wereld gemeengoed tot ver in de negentiende eeuw. In de jaren 1840 kwam
de fysicus James Prescott Joule tot zijn rudimentaire formulering van wat later de
‘Wet van behoud van energie’ werd genoemd, onder meer door de overweging
dat het absurd is te veronderstellen dat de ‘krachten’ die God aan de materie heeft
meegegeven kunnen worden vernietigd of vermeerderd.30
Tegelijkertijd vond in het Frankrijk van de Verlichting een radicalisering plaats
van het naturalistische denken. Pierre Simon de Laplace (1749-1827) kwam met
een uitwerking van Newtons theorie van de planetenbeweging en had daarbij ‘de
hypothese God’ niet meer nodig. Hij liet zien dat de onderlinge verstoringen van
de planeten geen bedreiging vormden voor de stabiliteit van het zonnestelsel. Hij
verklaarde daarnaast het ontstaan van het zonnestelsel zonder directe verwijzing
naar Gods ingrijpen, uit een zich verdichtende ‘nevel’ die oorspronkelijk de atmosfeer van de zon zou hebben gevormd.
In Engelstalige landen bestond er (vooralsnog) grote weerstand tegen dit ‘Franse’ materialisme. Als er allerlei op het oog intelligent ontworpen systemen – zoals het zonnestelsel, maar ook allerlei onderdelen van de levende natuur – konden
worden verklaard door natuurlijke oorzaken, bleef er immers weinig meer over
van het ontwerpargument. Overigens betekende deze scepsis niet dat de nevelhypothese van Laplace zonder meer verworpen werd. Ook deze theorie kon christelijk worden geïnterpreteerd als een scheppen van God middels natuurwetten en
het instellen van de juiste begincondities.31
Behalve de kosmologie werd, vanaf eind achttiende eeuw, ook de geschiedenis
van de aarde – in de nieuwe discipline van de geologie – onderworpen aan natuurlijke verklaringen. Pogingen om ook de ontwikkeling en verbreiding van levende
wezens uit natuurlijke oorzaken te verklaren, leidden tot het opstellen van verschillende evolutietheorieën, culminerend in het werk van Charles Darwin (18091882) over het ontstaan van de soorten (1859) en het ontstaan van de mens (1871).32
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het voor onderzoekers – in
oude en nieuwe onderzoeksgebieden – zeer ongebruikelijk naar goddelijk, boven28 Bots, Tussen Descartes en Darwin (1972), 73-79; Vermij, Secularisering en natuurwetenschap (1991),
126-131; Kloek en Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001), 192-194.
29 Desmond en Moore, Darwin (1991), 78-79, 90.
30 Dear, ‘Religion, science and natural philosophy’, 381, 385.
31 Numbers, ‘Science without God’, 273-277.
32 Darwin, On the Origin of Species (1859); Darwin, The Descent of Man (1871); vgl. Numbers, ‘Science
without God’, 278-280.

1.4 Van god-lerende natuurfilosofie naar god-loze natuurwetenschap

19

natuurlijk ingrijpen te verwijzen. Toch kwam ook dit naturalistische natuuronderzoek niet per se in conflict met religie. Ook veel christenen waren er inmiddels van overtuigd dat God (meestal) werkte door middel van de natuurwetten,
en niet door plotseling, miraculeus, ingrijpen. Ditzelfde principe kon ook worden
toegepast op de schepping zelf: het ontstaan van het zonnestelsel, de ontwikkeling van de aarde en het ontstaan van nieuwe soorten. Ook hier kon God immers
op een indirecte manier, middels natuurwetten of ‘secundaire oorzaken’ hebben
gehandeld.33 Ook met de natuurlijke theologie, inclusief een of ander ontwerpargument, was het na Darwins theorie van natuurlijke selectie niet afgelopen; ook
dit kon een andere invulling krijgen dan bijvoorbeeld Paley eraan gegeven had.34
Toch dwongen inhoudelijke veranderingen er wel toe de relatie tussen God en
zijn schepping opnieuw te doordenken.
De belangrijkste inhoudelijke veranderingen waren de doorbraak van het evolutionaire denken, vooral na Darwin, en de opkomst van een mechanistische benadering van de (levende) natuur. Hiermee verdween niet alleen het idee van
‘afzonderlijke schepping’ van de soorten, maar ook het zogenaamde doelmatigheids- of teleologisch denken uit de wetenschap. Het teleologisch denken kende,
zoals we hebben gezien, een traditie die terugging tot Aristoteles. Hij had gewezen op de samenhang van vorm en functie binnen het organisme en de fundamentele rol van doeloorzaken in natuurlijke processen. Het teleologieconcept was in
de voorgaande eeuw nauw verbonden geraakt met de natuurlijke theologie en het
argument from design: God had de wereld geschapen met een doel, en elk organisme had zijn plaats in de harmonie van de schepping. Ook bij Kant speelde het
doelmatigheidsidee nog een belangrijke rol, maar hij beschouwde het als een heuristisch principe om het functioneren van levende wezens te begrijpen. Niettemin
beschouwde tot in de jaren 1840 elke levenswetenschapper het begrip als onmisbaar.35 Met het verdwijnen van het doelbegrip uit de natuurwetenschap was een
belangrijke manier om over Gods scheppende, sturende en ingrijpende hand te
spreken onbruikbaar geworden.
Het gevolg hiervan was dat de grens tussen geloof en natuurwetenschap nu duidelijker werd getrokken. Daarmee werd het mogelijk geloof en natuurwetenschap
gescheiden te houden – een houding die zowel bij vrijzinnige als meer orthodoxe
gelovigen te vinden is. Een voorbeeld vinden we bij de bekende Britse fysicus
James Clerk Maxwell (1831-1879), een orthodox christen, die niet streefde naar
een systematische integratie van geloof en wetenschap, maar vond dat de harmonie tussen geloof en wetenschap vooral in iemands persoonlijk leven gevonden
moest worden.36
Samenvattend: de voortgaande naturalisering van de natuurfilosofie had geleid
tot het ontstaan van een ‘god-loze’ natuurwetenschap. In de periode 1780-1850
werd de basis gelegd voor een anders georganiseerde en gelegitimeerde natuurstudie, die veel losser stond van het christelijk geloof. Dit natuuronderzoek was ech33 Numbers, ‘Science without God’, 281.
34 Brooke en Cantor, Reconstructing Nature, 161-166.
35 De Pater, ‘Koude en warme rillingen’ (2005); Leeuwenburgh, Darwin in domineesland (2009), 1718; Theunissen, ‘Nut en nog eens nut’ (2000), 40-41.
36 De Pater, ‘Lof scheppende geesten’ (2007), 95-97; McNatt, ‘James Clerk Maxwell’s refusal’ (2004), 211.
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ter niet noodzakelijk antigodsdienstig. Niettemin ontstond in de tweede helft van
de negentiende eeuw ook de opvatting dat geloof en wetenschap in conflict waren
– een visie die werd verdedigd door bijvoorbeeld de in paragraaf 2 van dit hoofdstuk reeds genoemde Draper en White.

1.5 Toch een conflict?
Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap is tot nu toe beschreven als een
proces van voortgaande naturalisering van de natuurfilosofie. Hoewel natuurfilosofie en theologie steeds opnieuw op elkaar moesten worden ‘afgestemd’, ging dit
meestal zonder grote conflicten. Eind negentiende eeuw waren de meeste natuurwetenschappers – gelovig of niet – het erover eens dat verwijzingen naar God niet
in de natuurwetenschap thuishoorden. De conflicten die vanaf het midden van de
eeuw ontstonden, hadden dan ook weinig te maken met de naturalisering an sich.
Het is niet zo dat één theorie of ontdekking plotseling dergelijke conflicten onvermijdelijk maakte. Conflicten over ‘geloof en natuurwetenschap’ gingen dan ook
niet alleen over de evolutietheorie, zoals vaak wordt gedacht, maar ook over de
atoomtheorie, de wet van energiebehoud of de mogelijkheid van een fysisch-chemische, ‘mechanische’, verklaring van het leven.37 De conflicten kunnen ook niet
louter worden begrepen uit ontwikkelingen in de natuurwetenschap. Belangrijk
is in dit verband vooral de vraag wat de verschillende opvattingen waren over de
reikwijdte van de natuurwetenschap en wat de sociaal-culturele context was waarbinnen een debat werd gevoerd.
De historicus Frank Turner heeft de situatie geanalyseerd voor het Verenigd
Koninkrijk, waar in deze periode de discussies bijzonder heftig waren.38 Beroemd
werd het debat tussen bisschop Wilberforce (1805-1873) en de bioloog Thomas
Henry Huxley (1825-1895), die in 1860 in Oxford de degens kruisten over Darwins evolutietheorie. In de beeldvorming eindigde dit debat in een glorieuze overwinning voor Huxley, wat weer bijdroeg aan het idee dat geloof en natuurwetenschap onverenigbaar zouden zijn.39 Het is opvallend dat juist in het Verenigd
Koninkrijk de tegenstellingen zo scherp waren, omdat daar een sterke traditie van
natuurlijke theologie bestond voortkomend uit het werk van Newton en Boyle.
Ook werden de twee klassieke universiteiten van Oxford en Cambridge toen nog
bestuurd door de Anglicaanse kerk. Juist hierin ligt echter een deel van de verklaring van de heftigheid van het debat.
Turner brengt de ‘Victoriaanse conflicten’ in verband met het ontstaan van de
natuurwetenschap als professionele, specialistische activiteit. Aan het begin van
de eeuw werden natuurfilosofie en natuurlijke historie nog gezien als steunpilaar
voor de natuurlijke theologie. De belangrijkste reden om onderzoek te doen was
het theologische ‘nut’. De meeste (amateur-)onderzoekers – die soms ook theoloog waren – zagen geen enkele belemmering in het feit dat hun onderzoek werd
37 Turner, Between Science and Religion (1974), 24-28.
38 Turner, Between Science and Religion; Turner, ‘The Victorian conflict’, (1978).
39 Brooke, ‘The Wilberforce-Huxley debate’ (2001).
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gezien als integraal onderdeel van de natuurlijke theologie. Voor hen waren hun
theologische en hun natuurfilosofische roeping complementair. Vanaf het midden
van de eeuw veranderde de wetenschappelijke gemeenschap van karakter. Meer en
meer namen professionele wetenschappers de plaats in van theologen en amateurs.
Een groeiende groep professionele wetenschappers bestreed de theologen en andere amateurs die tot dan toe de natuurstudie domineerden. Het ‘conflict tussen
geloof en natuurwetenschap’ beschouwt Turner daarom als een bijproduct van de
zich professionaliserende wetenschap. Een groep jonge natuurwetenschappers,
aangevoerd door Huxley en de Ierse fysicus John Tyndall (1820-1893) – die niet
waren opgeleid aan de Engelse topuniversiteiten en niet behoorden tot de Victoriaanse elite – had het expliciete doel van wetenschap zijn professie te maken.40 Om
het draagvlak voor onafhankelijke beoefening van de wetenschap te vergroten,
probeerden zij de seculiere wetenschap nadrukkelijk als onafhankelijke macht in
het centrum van de Victoriaanse cultuur te plaatsen. In een stroom van artikelen,
toespraken en discussies openden zij de aanval op de geestelijkheid en probeerden
allerlei belangrijke posities bezet te krijgen door professionele wetenschappers.
De strijd ging dus om erkenning van de autonomie van de natuurwetenschap en
de maatschappelijke autoriteit van de natuurwetenschapper. De invloed van de
natuurwetenschap in de maatschappij, met name in het onderwijs, moest worden
vergroot ten koste van de invloed van de kerk. Secularisatie was het doel, wetenschap het wapen.41
Huxley beschouwde de natuurwetenschap als enige betrouwbare bron van kennis over zowel de fysische als de sociale en morele wereld. Hij presenteerde de
wetenschap nadrukkelijk als een alternatieve levensbeschouwing. Deze visie van
Huxley cum suis wordt wel aangeduid als scientific naturalism. Elk geloof dat niet
wetenschappelijk onderbouwd kon worden, moest volgens Huxley worden verworpen en de aanhangers ervan moesten uit de wetenschappelijke gemeenschap
worden verwijderd. Wat Huxley betrof zou er geen ruimte meer zijn voor theoloog-natuurwetenschappers.42 Personen die hier anders mee omgingen, en tot een
synthese van wetenschap en traditioneel geloof wilden komen, werden hard aangepakt. Huxley noemde hen in Nature: ‘citizens of two states, in which mutually
unintelligible languages were spoken and mutually incompatible laws were enforced’.43 De rooms-katholieke bioloog St. George Jackson Mivart (1827-1900) publiceerde in 1871 in Dublin zijn boek On the Genesis of Species. Hij accepteerde
het evolutieproces, maar hij geloofde ook in een vooropgezet plan van God. Hij
was van mening dat natuurlijke selectie niet de enige drijvende kracht was en de
menselijke ziel sloot hij sowieso uit van de evolutie. Mivart voerde felle debatten
met Huxley. Deze wierp zich op als verdediger van het zuivere darwinisme en
bestreed Mivart, wiens ideeën hij niet voldoende wetenschappelijk vond. Huxley bestreed elke inmenging van kerk en geloof in wetenschappelijke kwesties, en
hield Mivart voor dat diens kerk de evolutietheorie afwees.44
40
41
42
43
44

Turner, ‘The Victorian conflict’, 359-363.
Harrison, ‘“Science” and “religion”’, 87; Turner, Between Science and Religion, 16.
Turner, Between Science and Religion, 8-37.
Turner, ‘The Victorian conflict’, 369.
O’Leary, Roman Catholicism and Modern Science (2006), 78-85.
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In deze periode verschenen ook de publicaties die de conflictueuze situatie
voorstelden als historisch onvermijdelijk en als een nieuwe episode in een eeuwenoude worsteling tussen geloof en wetenschap, zoals White’s Warfare, waarvan in 1876 al een korte versie was verschenen met een voorwoord van Tyndall.
Hierin werd gesteld dat het christendom de moderne wetenschap altijd had bestreden en dat het negentiende-eeuwse debat eenvoudigweg het volgende hoofdstuk was in een eeuwenlange strijd.45
De uitkomst van dit proces was dat eind negentiende eeuw in het Verenigd Koninkrijk de theologen en amateurs grotendeels uit de wetenschappelijke gemeenschap verwijderd waren: ‘to be a scientist was one vocation and to be a clergyman was another’.46 Ook de natuurlijke theologie had sterk aan belang ingeboet.
De natuurwetenschap was in Engeland, en ook in andere landen, een zelfstandige
maatschappelijke factor geworden. Er was een nieuwe stijl van natuuronderzoek
ontstaan, waarin wetenschap als ‘beroep en roeping’ werd gezien, zoals Max Weber het later zou uitdrukken. Vragen naar zin, betekenis en waarde behoorden in
die visie niet meer tot het domein van de wetenschap.47
De periode van de conflictretoriek was hiermee ten einde; de werelden van ‘geloof’ en ‘natuurwetenschap’ leken definitief gescheiden. Toch was de vraag naar
de relatie tussen de twee niet voor iedereen beslist. Er werd nog steeds getwist
over de reikwijdte en afbakening van beide domeinen en ook het naturalistische
karakter van de natuurwetenschap bleef niet onbetwist. De wetenschapshistoricus Peter J. Bowler heeft bijvoorbeeld laten zien hoe in het interbellum Britse natuurwetenschappers opnieuw streefden naar een inhoudelijke synthese van geloof
en wetenschap.48 In Nederland legden in ieder geval de neocalvinisten en neothomisten zich niet neer bij een scheiding van geloof en wetenschap.

1.6 Geografie van kennis
Uit deze schets van de ‘Victoriaanse conflicten’ blijkt hoe belangrijk de sociaalculturele context is waarin wetenschap en geloof gestalte krijgen. Inzichtgevend
in dit verband zijn ook de vergelijkende studies van de historicus David N. Livingstone, die sterk de nadruk legt op wat hij noemt de ‘geografie van kennis’: het
feit dat lokale omstandigheden bepalend zijn voor de constructie, transformatie
en receptie van wetenschap.49 Hij gebruikte deze benadering ook voor zijn onderzoek naar de beoordeling van wetenschappelijke theorieën in geloofsgemeenschappen. Zo onderzocht hij hoe calvinistische theologen in Belfast (Noord-Ierland), Princeton (Verenigde Staten) en Edinburgh (Schotland) oordeelden over
de evolutietheorie. Hoewel hun theologie grotendeels overeenkwam (orthodox,
presbyteriaans) en zij bovendien nauwe contacten onderhielden, bleek dat deze
45 Osler, ‘Mixing metaphors’, 94-95; Harrison, ‘“Science” and “religion”’, 87; White, The Warfare of
Science (1876).
46 Turner, ‘The Victorian conflict’, 369.
47 Weber, Wissenschaft als Beruf (1919); vgl. Harrison, ‘“Science” and “religion”’, 88.
48 Bowler, Reconciling Science and Religion (2001), 19-24.
49 Livingstone, Putting Science in Its Place (2003).
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calvinisten toch heel verschillend reageerden op de uitdaging van de evolutietheorie. Hun reacties varieerden van afwijzing, in Belfast, tot acceptatie, in Edinburgh.
In Princeton werd de evolutietheorie ‘getolereerd’.50
Volgens Livingstone kan dit verschil onder meer verklaard worden uit de manier waarop de evolutietheorie ter plaatse gepresenteerd was. In Belfast had Tyndall in 1874 in een beroemd geworden toespraak voor de British Association for
the Advancement of Science betoogd dat de geschiedenis een onafgebroken strijd
tussen religie en natuurwetenschap liet zien en dat nu het moment was gekomen
waarop de natuurwetenschap zich definitief moest ontworstelen aan de theologie.
Calvinisten in Belfast beschouwden daardoor met name Darwins evolutietheorie
als onverenigbaar met hun geloof. In Princeton en Edinburgh daarentegen waren
hun geloofsgenoten geconfronteerd met een veel minder antireligieuze vorm van
de evolutietheorie.51 Hoewel het rooms-katholicisme een veel internationaler karakter heeft dan het calvinisme, bestonden ook hier grote nationale en lokale verschillen in de manier waarop werd geoordeeld over de evolutietheorie.52
Een ander, nog steeds actueel voorbeeld dat het belang van plaatselijke en nationale omstandigheden goed illustreert is de sterk gepolariseerde discussie over de
evolutietheorie in de Verenigde Staten. Hier bestaat een goed georganiseerde en
invloedrijke anti-evolutiebeweging. De wortels van deze beweging liggen in het
interbellum. In de periode na de Eerste Wereldoorlog werd het in sommige Amerikaanse staten bij wet verboden op openbare scholen de evolutietheorie te doceren. Dit leidde in 1925 tot een beroemde rechtszaak, the Monkey Trial, in Dayton,
Tenessee, waarin de biologieleraar J.T. Scopes werd veroordeeld wegens overtreding van de wet. De discussie over het onderwerp was hiermee echter niet beëindigd, maar zou in de loop van de twintigste eeuw sterk polariseren en politiseren,
als gevolg van een combinatie van factoren: de grondwet, het schoolsysteem en de
politieke situatie vanaf de jaren zestig. Het zogenaamde ‘creationisme’ werd toen
gepresenteerd als wetenschappelijk alternatief voor de evolutietheorie. Met name
sinds de jaren zestig is een strikt anti-evolutionistische houding een identiteitsbepalend kenmerk van evangelicals in de Verenigde Staten.53
Een studie van de houding van Nederlandse gereformeerden en katholieken tegenover de natuurwetenschap zal er daarom anders uitzien dan die van geloofsgenoten en geestverwanten in een andere context. Tegelijkertijd zullen er ook
overeenkomsten zijn met ontwikkelingen elders. Niet alleen omdat zij dezelfde geloofsopvattingen huldigen, maar ook vanwege het feit dat er wereldwijde
netwerken bestaan die geloofsgenoten met elkaar verbinden, waardoor ideeën
kunnen worden uitgewisseld. Nederlandse katholieken maakten deel uit van de
rooms-katholieke wereldkerk, waarvoor vanuit het Vaticaan de koers werd bepaald. Ook konden zij zich oriënteren op buitenlandse katholieke wetenschappers en filosofen. Protestanten zijn gewoonlijk veel nationaler georganiseerd; het
neocalvinisme mag zelfs een product van Nederlandse bodem heten. Ook de neo50
51
52
53

Livingstone, ‘Science, region, and religion’ (1999).
Ibidem; Tyndall, Address delivered before the British Association (1874), 61.
O’Leary, Roman Catholicism, xi, xvi-xvii, 259; Numbers en Stenhouse, ‘Introduction’ (1999), 2.
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calvinisten keken echter over de grens. Theologisch waren protestanten in Nederland vanouds vooral op Duitsland gericht, maar de neocalvinistische voormannen
Kuyper en Bavinck waren beiden erg onder de indruk van de Amerikaanse cultuur en de ontwikkelingen in het calvinisme in de Verenigde Staten. Beiden maakten een reis naar de vs, waaruit contacten ontstonden die ook van invloed zouden
zijn op het debat over geloof en natuurwetenschap in Nederland.54

1.7 Nederland
In Nederland kwamen rond het midden van de negentiende eeuw allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in een stroomversnelling. De politieke omslag verliep hier relatief vredig. In 1848 kwam er een nieuwe, liberale grondwet en Nederland werd daarmee een constitutionele monarchie. Rond deze tijd grepen er,
net als in andere Europese landen, ook grote veranderingen plaats in de wetenschap en aan de universiteit. Tot het midden van de eeuw lagen natuuronderzoek
en fysicotheologie nog volledig in elkaars verlengde. De publicaties van Martinet
en Uilkens waren in deze periode populair en vervulden een belangrijke rol in de
legitimatie van het natuuronderzoek. Nu kregen natuurwetenschap en techniek
een nieuw gezicht. Ze werden niet meer verbonden met het geloof, maar met de
liberale vooruitgangsideologie. De ‘vooruitgang’ werd ook steeds zichtbaarder: in
de aanleg van spoorwegen, kanalen en het wegennet, bruggen, stoomboten en telegrafie. De wetenschap leidde niet langer de blik omhoog, maar vooral naar voren.55 Tegelijkertijd was er sprake van een toenemende specialisering binnen de
wetenschap, waarbij de kloof tussen de vakwetenschapper en de leek steeds groter
werd. Wilde deze nieuwe wetenschap een maatschappelijke voedingsbodem houden, dan moest deze kloof overbrugd worden. De teloorgang van de fysico-theologie, die vanouds deze brugfunctie had vervuld, liep dan ook parallel met de opkomst van een nieuw genre: de wetenschapspopularisering, die een belangrijke rol
speelde in de beeldvorming rondom de nieuwe natuurwetenschap.56
In het liberale tijdschrift De Gids werd steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over de natuurwetenschappen. Daarnaast ontstonden tijdschriften die
zich specifiek op de verspreiding van natuurkennis richten, zoals het Album der
Natuur (sinds 1852) en Isis (sinds 1872). Het Album der Natuur begon nog onder
een fysico-theologisch gesternte, en de redactie stelde in het eerste nummers: ‘zoo
wordt de Natuur een voor ons opengeslagen boek, waarvan de leesbaar geworden
inhoud ons de wijsheid en het alvermogen des grooten Makers verkondigt en doet
eerbiedigen’. Maar verwijzingen naar de Schepper werden in de volgende jaren
steeds zeldzamer, om uiteindelijk geheel te verdwijnen.57
54 Voorbeelden van Nederlands-Amerikaanse contacten: Harinck en Krabbendam (red.), Sharing the
Reformed Tradition (1996). Voor rooms-katholieken en wetenschap op lokaal en mondiaal niveau:
O’Leary, Roman Catholicism, xvii-xviii; Blancke, ‘Catholic responses to evolution’ (2013); Paul,
‘Religion and Darwinism’ (1974).
55 Van der Woud, Een nieuwe wereld (2006), 11-18.
56 Van Lunteren, ‘“God is groot en wij begrijpen Hem niet”’ (2011), 96-99.
57 Aerts, De letterheren (1997), 250-253; Coffeng, ‘Het album der natuur’ (1994); Van Berkel, ‘Dirk
Huizinga’ (1998).
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Exemplarisch voor de omslag in het denken is de worsteling van de Leidse astronoom Frederik Kaiser met de fysico-theologie. Begin jaren vijftig nam Kaiser samen met andere auteurs de verantwoordelijkheid op zich voor een gemoderniseerde heruitgave van Uilkens’ De volmaaktheden van den Schepper in Zijne schepselen
beschouwd. Kaiser kon hier uiteindelijk echter niet mee uit de voeten. Hoewel hij
diepgelovig was, lukte het hem niet het recente natuuronderzoek rechtstreeks te
verbinden met zijn geloof. In zijn bewerking van Uilkens merkte hij op: ‘Het zal
niemands aandacht zijn ontgaan, dat, terwijl het ons was voorgeschreven, de volmaaktheden van den Schepper in de natuur aan te wijzen, iedere onzer bespiegelingen veeleer op het bewijs van ons eigen onvermogen nederkwam. Wij meenden
duidelijk te hebben aangetoond dat de volmaaktheden van den Schepper onze bevatting ver te boven gaan.’58 Kaiser stond hierin niet alleen. In de jaren 1840 en 1850
maakte de Nederlandse natuurwetenschap een belangrijke vernieuwing door, ingezet door vooral Utrechtse hoogleraren als de chemicus Gerrit-Jan Mulder, de
fysioloog Frans Cornelis Donders, de zoöloog Pieter Harting en de meteoroloog
C.H.D. Buys Ballot. Deze wetenschappers speelden elk op eigen wijze, en ondanks uiteenlopende politieke en religieuze overtuigingen, een belangrijke rol bij
het ontstaan van een moderne vorm van natuuronderzoek aan de universiteiten.59
De nieuwe natuurwetenschap kreeg aan de universiteiten een steeds belangrijker plaats, en ook andere disciplines moesten hun positie hier opnieuw toe bepalen. De Utrechtse filosoof C.W. Opzoomer raakte bijvoorbeeld sterk onder
de indruk van de natuurwetenschap, en achtte de methode van de natuurwetenschap op elk gebied van toepassing. Ook de theologen van de zogenaamde ‘moderne richting’ oriënteerden zich, behalve op de ‘Duitse’ historische bijbelkritiek,
sterk op de natuurwetenschap. De Leidse dogmaticus J.H. Scholten loste het ‘probleem’ van de god-loze natuur op vanuit een monistisch-deterministische voorstelling van de relatie God-natuur. God had zich volgens hem na de schepping
niet teruggetrokken, zoals de deïsten wel beweerden, maar werkte nog steeds, en
wel voortdurend. Dit deed hij middels de wet van oorzaak en gevolg, die Scholten
in dogmatische termen opvatte als ‘voorbeschikking’. Hiermee wilde hij een verzoening van geloof en wetenschap tot stand brengen, hoewel die ver afstond van
het orthodoxe geloof.60
Voorstanders van een onversneden materialisme werden in Nederland nauwelijks gevonden, behalve in vrijdenkerskringen, die echter niet invloedrijk waren.
Wel kreeg het materialisme de nodige aandacht bij het brede publiek door het
werk van spraakmakende Duitse wetenschappers en wetenschapspopularisatoren
als Jacob Moleschott (van Nederlandse afkomst), Karl Vogt en Ludwig Büchner,
die ook in Nederland van zich lieten horen. De populairwetenschappelijke werken van de ‘monist’ Ernst Haeckel, de ‘Duitse Darwin’, kregen ook een grote verspreiding in Nederland.61 Hun scherpe kritiek op de (traditionele) religie riep veel
58 Van Lunteren , ‘God is groot’, 47.
59 Van Berkel, In het voetspoor van Stevin (1985), 119-127; Theunissen, Nut en nog eens nut, 96-97;
Van Berkel, ‘De oude en de nieuwe universiteit’ (1998), 154-162.
60 Roessingh, De moderne theologie in Nederland (1914); Buitenwerf-van der Molen, God van vooruitgang (2007); Van Soest, ‘Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde?’ (1996), 101.
61 Van der Heide, ‘Haeckel in Holland’ (2002).
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weerstand op, en droeg bij aan de negatieve beeldvorming in orthodox-christelijke kring rondom de natuurwetenschap in het algemeen. In de confessionele kritieken werd niet altijd onderscheid gemaakt tussen hun materialisme en de nieuwe
natuurwetenschap als zodanig.62 Dit veranderde toen de gereformeerden en katholieken hun eigen ideologie ontwikkelden, het neocalvinisme en neothomisme,
met een eigen visie op de natuurwetenschap.

1.8 Natuurwetenschap en geloof vanaf ca. 1890
Aan het eind van de negentiende eeuw vond er in veel Europese landen opnieuw
een omslag plaats in (het denken over) de natuurwetenschap. ‘De wetenschap’
had volgens velen allerlei beloften gedaan die ze niet had kunnen waarmaken. De
Duitse fysioloog Emil du Bois-Reymond had reeds in de jaren 1870 het ignoramus et ignorabimus (‘wij weten het niet, en wij zullen nooit weten’) uitgesproken
over vragen waarop de (mechanistische) wetenschap volgens hem nooit een antwoord zou kunnen geven. In Frankrijk werd de kritiek op de natuurwetenschap
aangezwengeld door een artikel uit 1895 van de publicist Ferdinand Brunetière,
waarin hij de wetenschap ‘bankroet’ verklaarde. Dat artikel werd ook voor Nederlandse intellectuelen een referentiepunt. Overigens werd in Nederland zelden
de wetenschap of techniek categorisch afgewezen, maar wel was er forse kritiek
op de richting die wetenschap in de negentiende eeuw was gegaan. Zij zou ten
onrechte een mechanistische, materialistische en deterministische koers gekozen
hebben. Daarbij ging het overigens vaak om een geconstrueerd vijandbeeld, maar
zoals de historicus David Baneke in dit verband opmerkt: ‘of die ouderwetse wetenschap nu werkelijk bestaan had of niet, is (…) eigenlijk niet heel relevant. Belangrijker is dat er blijkbaar een grote behoefte bestond om zich ertegen af te zetten.’ Het had namelijk tot gevolg dat veel wetenschappers nu hun uiterste best
deden om aan te tonen dat hun visie op wetenschap wel ruimte bood aan verwaarloosde aspecten als creativiteit, intuïtie, ethiek, metafysica en religie.63
Veel wetenschappers spraken in de eerste decennia van de eeuw over een ‘crisis’ of ‘revolutie’. In allerlei disciplines werden vraagtekens gezet bij bestaande
theorieën en vernieuwingen voorgesteld, zeker wanneer er veel onopgeloste problemen waren. Zo verkeerde Darwins theorie van natuurlijke selectie rond 1900
in zwaar weer. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de erfelijkheid werkte, er
ontbraken veel paleontologische overgangsvormen en natuurkundige berekeningen wezen op een aarde die veel jonger was dan Darwin had aangenomen. Wetenschappers ontwikkelden dan ook verschillende alternatieve evolutiemodellen. Zo
maakte de theorie van Lamarck, die uitgaat van overerving van tijdens het leven
verworven eigenschappen, een comeback in de vorm van neo-lamarckisme. Ook
werd de opvatting verdedigd dat de evolutie niet geleidelijk maar in sprongen verloopt, het zogenaamde saltationisme: in Nederland vooral de mutatietheorie van
62 Allart, ‘De wetenschap heeft ’t uitgemaakt’ (2003).
63 Baneke, Synthetisch denken (2008), 124-129; MacLeod, ‘The “bankruptcy of science” debate’ (1982);
Vermeer, Geestelijke lenigheid (2011); Van Lunteren en Hollestelle, ‘Paul Ehrenfest and the dilemmas of modernity’ (2013).

1.8 Natuurwetenschap en geloof vanaf ca. 1890

27

Hugo de Vries. En ten slotte bestonden er ideeën over interne krachten die het
evolutieproces voortstuwen (orthogenese).64
Daarnaast raakten verschillende onderzoekers in deze periode ervan overtuigd
dat levensverschijnselen niet te verklaren waren vanuit fysisch-chemische oorzaken. Men zou weer een levenskracht, of levensprincipe moeten aannemen, zoals
het vitalisme dat tot het midden van de negentiende eeuw had gedaan. Het zogenaamde neovitalisme, met als meest spraakmakende vertegenwoordiger de Duitse
zoöloog en filosoof Hans Driesch, had rond 1900 onder levenswetenschappers
dan ook een bescheiden aanhang. In ieder geval meende een groeiende groep wetenschappers dat levensverschijnselen niet reductionistisch konden worden begrepen. Vanuit een meer ‘holistische’ benadering probeerden men levende organismen als totaliteit of Ganzheit te begrijpen. Zowel de opkomst van alternatieve
evolutietheorieën als de gesignaleerde herleving van vitalisme en holisme, leken
weer meer ruimte te laten voor teleologie in de natuurwetenschap.65
Ook in de natuurkunde, waarvan sommigen eind negentiende eeuw nog beweerden dat die bijna ‘voltooid’ was, dienden zich de voorboden aan van revolutionaire ontwikkelingen die zouden uitlopen op de formulering van een aantal
nieuwe theorieën: de speciale en algemene relativiteitstheorie in respectievelijk
1905 en 1915 en de quantummechanica in 1925-1926.66 Ook deze ontwikkelingen
boden volop ruimte voor nieuwe opvattingen over de relatie tussen religie en wetenschap, bijvoorbeeld met betrekking tot het karakter van natuurwetten en determinisme.67 Het is tegen deze achtergrond dat de discussies over geloof en natuurwetenschap onder gereformeerden en katholieken in de eerste decennia van
de twintigste eeuw begrepen moeten worden.
Hierbij moet ook opgemerkt worden dat met deze studie van de gereformeerde
en katholieke omgang met de natuurwetenschappen geen uitputtend overzicht
wordt gegeven van ‘het’ debat over geloof en natuurwetenschap in Nederland in
deze periode of ‘de’ visie van Nederlandse natuurwetenschappers. Veel niet-gereformeerden en niet-katholieken, waren immers ook gelovig – vaak vrijzinnigprotestants – en ook zij publiceerden in deze periode over de relatie tussen geloof
en natuurwetenschap. Een bekend voorbeeld is de Amsterdamse natuurkundige
Ph.A. Kohnstamm (1876-1951), naar wiens werk overigens ook gereformeerden
en katholieken regelmatig verwezen. Toen Kohnstamm in 1893 aan zijn studie begon was hij overtuigd atheïst, maar onder invloed van zijn leermeester, de gelovige
Nobelprijswinnaar J.D. van der Waals, begon hij aan zijn overtuiging te twijfelen. Kohnstamm voelde zich steeds meer aangetrokken tot het christelijke geloof
en liet zich in 1917 dopen in de Nederlandse Hervormde Kerk. In zijn latere publicaties bestreed hij de opvatting dat natuurwetenschap geen ruimte liet voor het
64 Bowler, The Eclipse of Darwinism (1983), 166-178. Over De Vries: Zevenhuizen, Vast in het spoor
van Darwin (2008); Stamhuis e.a., ‘Hugo de Vries on heredity, 1889-1903’ (1999).
65 Over vitalisme en holisme in de biologie, zie: Theunissen en Visser, De wetten van het leven (1996),
170-173,183-198; Allen, ‘Mechanism, vitalism and organicism’ (2005), 261-283. Over Driesch: Nyhart, Biology Takes Form (1995), 295-298.
66 Kragh, Quantum Generations (1999), 3-12.
67 Eigner en Van Lunteren, ‘The shackles of causality’ (2011); Baneke, Synthetisch denken, 143-164.
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geloof. Ten onrechte waren er, zo betoogde hij, allerlei naturalistische conclusies
getrokken uit de wetenschap, op grond van de onwrikbaarheid van de deterministische natuurwetten en een reductionistische benadering van levensverschijnselen.
Kohnstamm was van mening dat de moderne natuurkunde wel degelijk ruimte liet
voor zaken als de vrije wil en wonderen, volgens hem noodzakelijk voor een geloof in God.68
Overigens hadden veel natuurwetenschappers begin twintigste eeuw een minder gearticuleerd godsbeeld dan Kohnstamm, die zich thuisvoelde bij de ethischorthodoxe richting. Een voorbeeld is te vinden bij de Utrechtse hoogleraar in de
histologie en embryologie J. Boeke (1874-1956). Net als veel andere biologen in
de eerste decennia van de twintigste eeuw, raakte Boeke opnieuw onder de indruk
van de eenheid, de harmonie en doelgerichtheid van de levende natuur. Dit ging
gepaard met kritiek op het mechanicisme en op het ‘toevalselement’ in de darwinistische evolutieleer. De harmonie en doelgerichtheid, zo schreef Boeke in 1941,
doen ons ‘telkens weer met diepe ontroering erkennen het Goddelijk principe,
dat aan de geheele levende natuur, ja aan alles rondom ons ten grondslag moet liggen’. Dit betekende niet dat op basis van de wetenschap allerlei concrete dingen
over dit ‘Goddelijk principe’ konden worden gezegd. De wetenschap moest volgens Boeke halt houden voor het ‘slechts eerbiedig te benaderen gebied van het
geloof’.69 Net als Boeke bekritiseerde ook de Utrechts fysioloog H.J. Jordan de
negentiende-eeuwse natuurwetenschap en pleitte voor een ‘holistische’ benadering in de biologie. Deze ideeën verbond hij soms met religieuze bespiegelingen:
God zou zijn te vinden in het ‘al des verbands, de Aléénheid’.70
Het is aan het begin van deze periode dat voor Nederlandse gereformeerden en
katholieken de academie en de wetenschapsbeoefening in het blikveld kwamen.
Zij keerden zich daarbij allereerst tegen de conflict- en oorlogsretoriek. Het geloof stond volgens hen niet vijandig aan de moderne wetenschap. Tegelijkertijd
wilden zij geloof en wetenschap ook niet gescheiden houden en zij wilden zich
niet neerleggen bij het feit dat het moderne natuuronderzoek in feite een seculiere activiteit was geworden. Ze bleven daarom kritisch over essentiële kenmerken
van de moderne (negentiende-eeuwse) natuurwetenschap, in het bijzonder haar
naturalistische of ‘mechanistische’ karakter. Bij Kuyper vinden we een scherpe
veroordeling van de ‘naturalistische’ wetenschap, en een pleidooi voor de ontwikkeling van een christelijke wetenschap. Maar tot op zekere hoogte konden zij ook
aansluiten bij contemporaine stromingen binnen samenleving en wetenschap die
zich ook kritisch toonden jegens de wetenschap uit de voorbije eeuw. Zo wees
Kuypers medestander Bavinck in zijn bovengenoemde brochure over Christelijke
wetenschap niet alleen op het streven van gereformeerden en roomse christenen,
maar ook op allerlei positieve ontwikkelingen in de wetenschap zelf:

68 Hollestelle, Beperkte spontaniteit (scriptie 2004), 19-29, 86-93.
69 Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’ (1988); citaat: Boeke, Problemen der onsterfelijkheid (1941), 225.
70 Baneke, ‘Synthese! Geef ons synthese’ (2005); Van der Sar, Vrijzinnigheid en natuurwetenschap
(scriptie 2009); citaat: Jordan, ‘Natuurwetenschap, geloof en wijsbegeerte’ (1928), 154.
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Thans zijn wij er getuigen van, hoe velen van de uitnemendste natuurvorschers van het mechanisme tot het dynamisme, van het materialisme tot de energetiek, van de causaliteit tot
de teleologie, van het atheïsme tot het theïsme terugkeeren.

En, voegde hij daaraan toe: ‘Natuurlijk komt deze merkwaardige omkeer in de
wetenschap ook aan de religie ten goede.’71
Dit leidt tot de vraag waar de wetenschapskritiek van het neocalvinisme en van
het neothomisme zich in deze periode precies op richtte. Op welke punten werd
de bestaande wetenschap bekritiseerd? Hoe zou de natuurwetenschap er volgens
neocalvinisten en neothomisten uit moeten zien? In hoeverre sloot de wetenschapskritiek en het wetenschapsideaal aan bij de geluiden die breder werden gehoord?

1.9 Korte historiografie, vraagstelling en opzet
Deze studie onderscheidt zich op een aantal punten van veel bestaand onderzoek
over de historische relatie tussen geloof en natuurwetenschap.
Ten eerste door de onderzochte periode. Waar relatief veel onderzoek is gedaan
naar de vroegmoderne tijd, en daarnaast naar negentiende-eeuwse discussies over
de evolutietheorie (er wordt zelfs gesproken van een Darwin industry), gaat dit
boek vooral over de eerste decennia van de twintigste eeuw. Voor zover er onderzoek is gedaan naar de twintigste eeuw, is er vrij veel aandacht geweest voor de
opkomende creationistische beweging in de Verenigde Staten. Baanbrekend was
het boek The Creationists (1992) van de wetenschapshistoricus Ronald L. Numbers; sindsdien hebben veel andere onderzoekers zich in lijn met het werk van
Numbers beziggehouden met het creationisme.72 Breder van opzet is het boek
Reconciling Science and Religion (2001) van de wetenschapshistoricus Peter J.
Bowler over Groot-Brittannië in het interbellum. Hij beschrijft de pogingen van
natuurwetenschappers en theologen in die periode om tot een nieuwe synthese
van geloof en natuurwetenschap te komen.73 Een andere recente bijdrage aan de
geschiedschrijving van geloof en natuurwetenschap in de twintigste eeuw is een
tweetal bundels onder redactie van de wetenschapshistoricus Nicolaas Rupke,
waarin met een biografische benadering getracht wordt meer inzicht te krijgen in
de interactie tussen geloof en natuurwetenschap in de twintigste eeuw.74
Het tweede punt waarop deze studie zich onderscheidt is dat ze zich niet bij
voorbaat tot één onderwerp beperkt. Het publieke debat over geloof en natuurwetenschap wordt tegenwoordig nogal eens gereduceerd tot de kwestie ‘schepping of evolutie’. Hierdoor heeft dit onderwerp ook in het historisch onderzoek
naar geloof en wetenschap ‘na Darwin’ veel aandacht gehad. Inmiddels is echter
duidelijk geworden dat er ook in de afgelopen anderhalve eeuw nog veel meer on71
72
73
74

Bavinck, Christelijke wetenschap (1904), 7-8.
Numbers, The Creationists (1992; expanded edition 2006); Larson, Trial and Error (2003).
Bowler, Reconciling Science and Religion (2001).
Rupke, Eminent Lives (2009).
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derwerpen op het grensvlak van geloof en wetenschap relevant werden geacht en
voor discussie zorgden.75 Door de wetenschapsidealen centraal te stellen, maakt
dit boek duidelijk dat het ook de gereformeerden en katholieken niet ging om één
of enkele kwesties die min of meer ‘toevallig’ botsten met hun geloofsleer, maar
dat zij hun positie bepaalden ten opzichte van de moderne natuurwetenschap als
zodanig. De wetenschapsidealen behelsden dan ook alle disciplines. In de inleiding verwees ik bijvoorbeeld al kort naar het program van de jezuïet Hoenen voor
een natuurkunde op thomistische grondslag.
Ten derde is ervoor gekozen het onderzoek niet tot één confessionele groep te
beperken, maar zowel de gereformeerde als de rooms-katholieke omgang met de
natuurwetenschap te bespreken. Hierdoor wordt het mogelijk niet alleen de eigenaardigheden van een specifieke geloofsgroep te belichten, maar juist parallellen,
dwarsverbanden en verschillen te analyseren. Juist voor Nederland is deze vergelijkende benadering interessant. Rond 1900 had Abraham Kuyper deze twee groepen
weten te presenteren als ‘het christelijk volksdeel’ tegenover de liberalen. Ondanks
fundamentele kerkelijke en theologische verschillen wist men zich in de kritiek op
de liberalen één. Bovendien vormde de interactie tussen deze twee groepen de motor van allerlei activiteiten in deze periode, zo heeft de kerkhistoricus Jasper Vree
opgemerkt: waar de ene groep iets bereikte kon de ander niet achterblijven. Men
spiegelde zich aan elkaar, zowel inhoudelijk als op het gebied van de maatschappelijke actie.76 Toch beperkt veel onderzoek zich tot een van de twee groepen, hoewel op enkele terreinen al wel vergelijkend onderzoek is gedaan naar het neocalvinisme en neothomisme. Zo is gekeken naar opvattingen over techniek, politieke
programma’s en de samenlevingsvisies van Abraham Kuyper en paus Leo xiii.77
Het onderwerp ‘geloof en natuurwetenschap’ is voor Nederland vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd, hoewel ook hier vooral aandacht is geweest
voor eerdere periodes dan die van deze studie. In 1994 verscheen een themanummer van Gewina over ‘Geloof en natuurwetenschap in Nederland’, onder redactie van de Groningse historicus Klaas van Berkel. In de inleiding merkt hij onder
meer op: ‘De context waarin geloof en wetenschap zich in Nederland op elkaar
hebben ingewerkt heeft genoeg eigenheid om speciale aandacht voor de Nederlandse variant van dit probleem te vragen.’ Voor de periode 1880-1940 betreft dit
volgens Van Berkel ‘het proces van verzuiling dat in de late negentiende eeuw in
gang werd gezet [en dat] zich zelfs tot in de universitaire wereld heeft voortgezet’.78 Op het concept ‘verzuiling’ kom ik terug in paragraaf 2.2.4.
In het genoemde nummer van Gewina schreef H.A.M. Snelders over ‘De houding van Nederlandse Rooms-katholieken tegenover de natuurwetenschappen in
de tweede helft van de negentiende eeuw’, en R.P.W. Visser over ‘Nederlandse
gereformeerden over Darwins evolutietheorie’. Visser publiceerde ook een artikel
75 Zie bijv. Turner, Between Science and Religion (1974); Paul, The Edge of Contingency (1987).
76 Vree, ‘IJkpunt 1900’ (1998); Vree, ‘Hoogtij van burgerlijke cultuur’ (2001), 295.
77 Dick van Lente keek naar de manier waarop Nederlandse gereformeerden en rooms-katholieken in
de periode 1850-1920 omgingen met de techniek: Van Lente, Techniek en ideologie (1988). De rol
van ‘christelijke ideologieën’ – het neocalvinisme en neothomisme – in de politiek kwam aan bod
in Zwart, ‘Gods wil in Nederland’ (1996). Over Kuyper en Leo xiii: ‘Proceedings of a Century of
Christian Social Teaching’ (2002).
78 Van Berkel, ‘Een ontmantelde metafoor’ (1994), 64.
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over de veranderende houding van rooms-katholieken tegenover de evolutietheorie in de eerste decennia van de twintigste eeuw, een thema dat ook door P. Smit
werd besproken in een artikel uit 1980. Dorien Daling publiceerde over leven
werk van de katholieke sterrenkundige en jezuïet J. Stein (1871-1951) als case study van de bijdragen van de Nederlandse rooms-katholieken aan de door liberaalprotestanten gedomineerde wetenschap rond 1900. Over de Nederlandse receptie
van Darwins evolutietheorie in de negentiende eeuw is behoorlijk veel gepubliceerd. Het meest recent zijn de proefschriften van Bart Leeuwenburgh en Janneke
van der Heide uit 2009, die zich richten op respectievelijk de intellectuele en maatschappelijke discussies die gevoerd werden naar aanleiding van Darwins evolutietheorie. Eind 2011 promoveerde Hittjo Kruyswijk te Leiden op een dissertatie
over de omgang met de evolutietheorie in de Gereformeerde Kerken in de periode
1881-1981. Kruyswijks onderzoek raakt aan mijn onderzoek, maar zijn vraagstelling brengt mee dat hij zich vooral richt op discussies over de evolutietheorie voor
zover die in verband stonden met de discussies over het Schriftgezag in de Gereformeerde Kerken. Hij gaat slechts zijdelings in op het neocalvinistische wetenschapsideaal, waardoor belangrijke aspecten van de discussies in gereformeerde
kring, die wel in onderhavige studie aan bod komen, buiten beschouwing zijn gebleven.79 Rond die tijd verschenen ook twee artikelen van mijn hand over de oorsprong van het zogenaamde creationisme in Nederland. Hierin analyseerde ik de
overeenkomsten, verschillen en wederzijdse beïnvloeding van het Nederlandse en
Amerikaanse debat over schepping en evolutie. Eerder gaf ik al een schets van de
gereformeerde en katholieke omgang met de evolutietheorie in mijn Bavinck-lezing uit 2009, gepubliceerd onder de titel ‘De schepping zou er even wonderbaar
om zijn’. Daarnaast publiceerde ik over verschillende gereformeerde natuurwetenschappers die actief waren aan de Vrije Universiteit en over rooms-katholieke
natuurwetenschappers en het neothomisme.80 Al deze publicaties zijn (deels) ver79 Snelders, ‘De houding van Nederlandse Rooms-katholieken’ (1994); Visser, ‘Van afwijzing naar
aanpassing’ (1994) (zie ook: Visser, ‘Dutch Calvinists and Darwinism’ (2008)); Visser, ‘De opkomst
van evolutionistische denkbeelden’ (1995); Smit, ‘Houding en reactie van het katholieke volksdeel’
(1980); Daling, ‘De tweede Gouden Eeuw’ (2003); Leeuwenburgh, Darwin in domineesland (2009);
Van der Heide, Darwin en de strijd om de beschaving (2009); Kruyswijk, Baas in eigen Boek? (2011).
Eerdere publicaties over de ontvangst van de evolutietheorie in Nederland: Hegeman, ‘Darwin en
onze voorouders’ (1970); Bulhof, ‘The Netherlands’ (1974).
80 A. Flipse, ‘“Amerikaanse geleerden van formaat die deze dingen heel anders zien.” Nederlandse gereformeerden en het creationisme’, in: Flipse en Harinck (red.), Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland (2011), 31-39; A.C. Flipse, ‘The origins
of creationism in the Netherlands. The evolution debate among twentieth-century Dutch Neo-Calvinists’, Church History 81 (2012), 104-147; A. Flipse, ‘“De schepping zou er even wonderbaar om
zijn”. Geschiedenis van het evolutiedebat in gereformeerde en rooms-katholieke kring’, in: K. van
Bekkum en G. Harinck (red.), Botsen over het begin (2010), 9-22; A. Flipse, ‘“Geen weelde, maar
een offer.” Vrije Universiteit, achterban en de natuurwetenschappen, 1880-1955’, in: L.J. Dorsman
en P.J. Knegtmans (red.), Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten 1800-2010 (2012), 67-82; A. Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’. Een geschiedenis
van natuurkunde en sterrenkunde aan de VU (2005); A.C. Flipse, ‘Against the science-religion conflict. The genesis of a Calvinist science faculty in the Netherlands in the early twentieth century’,
Annals of Science 65 (2008), 363-391; A. Flipse, ‘In memoriam prof. dr. Jan Lever, 20 juli 1922-23 november 2010’, www.hdc.vu.nl; A.C . Flipse, ‘Between Neo-Thomist natural philosophy and secular
science. Roman Catholic scientists in the Netherlands, 1900-1950’, in: Styles of Thinking in Science
and Technology (2008), 1146-1151.
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werkt in dit proefschrift. In het laatste hoofdstuk vergelijk ik mijn resultaten met
die van bovengenoemde studies.
Op grond van deze inleiding kunnen de centrale vragen van deze studie nu als
volgt worden geformuleerd:
– Wat zijn de aard en de inhoud van de neocalvinistische en neothomistische wetenschapsidealen voor wat betreft de natuurwetenschap?
– Hoe verhielden de gereformeerde en katholieke natuurwetenschappers zich tot
deze idealen? Hoe eigenden ze zich deze toe? Wat deden ze ermee in de praktijk?
– Hoe kan het ontstaan en de uitwerking van deze idealen begrepen worden in
de context van een veranderende cultuur, samenleving en wetenschap in de periode 1880-1940?
De keuze voor het aanvangsjaar 1880 is ingegeven door de overweging dat de
Nederlandse gereformeerden, en in hun kielzog de rooms-katholieken, vanaf ca.
1880 in toenemende mate actief werden in het publieke domein. Daarmee begon
het proces van ‘verzuiling’, en kreeg het maatschappelijke en politieke landschap
een heel ander karakter dan het had sinds het midden van de negentiende eeuw. In
het bijzonder werd in 1880 de Vrije Universiteit gesticht. Tegelijkertijd ontwikkelden gereformeerden en katholieken de neocalvinistische en neothomistische
ideologie die zij in de volgende decennia in de praktijk trachtten te brengen. Op
veel terreinen waren zij daarin succesvol, met name in de politiek, waar de zogeheten ‘confessionele’ partijen een centrale positie zouden gaan innemen.
De vraag in deze studie is in hoeverre het hun lukte een eenduidig ideaal voor
de natuurwetenschap te formuleren. De onderlinge discussies daarover bereikten
een hoogtepunt in het interbellum, toen het aantal natuurwetenschappers in gereformeerde en katholieke kring flink gegroeid was. Na de Tweede Wereldoorlog zouden deze discussies aanvankelijk worden voortgezet. De keuze voor het
eindpunt van deze studie, 1940, heeft daarom iets willekeurigs. Pas vanaf de jaren
vijftig zouden het neocalvinisme en het neothomisme hun aantrekkingskracht beginnen te verliezen en vond er ook een omslag plaats in het denken over geloof en
natuurwetenschap. Dit proefschrift heeft echter niet deze omslag – het afstand nemen van de oude idealen – tot onderwerp, maar juist de pogingen om het neocalvinisme en neothomisme in de praktijk te brengen.
Dit boek bestaat, inclusief dit inleidende hoofdstuk 1, uit negen hoofdstukken.
Hoofdstuk 2 gaat over het maatschappelijk streven van Nederlandse gereformeerden en rooms-katholieken rond 1900 en het ontstaan van het neocalvinisme en neothomisme als moderne ideologieën binnen de Nederlandse context. In
hoofdstuk 3 ligt de focus op de activiteiten die gereformeerden en katholieken
ontplooiden op academisch terrein. Ook wordt hier nader ingegaan op de vraag
wat de neocalvinistische en neothomistische visies op universiteit en wetenschap
behelsden en waarin deze botsten met de liberale opvattingen, een botsing die in
de politieke arena rond 1900 tot scherpe debatten leidde. In de hoofdstukken 4 en
5 ga ik nader in op de opvattingen van respectievelijk de gereformeerde en katho-
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lieke voormannen met betrekking tot de natuurwetenschap. Deze ideeën vormden de contouren van de neocalvinistische en neothomistische benadering van de
natuurwetenschap, en leverden als het ware het werkprogram voor de natuurwetenschappers in de volgende decennia.
De volgende drie hoofdstukken behandelen de confrontatie van dit program
met de praktijk. In hoofdstuk 6 kijk ik eerst naar de opvattingen van gereformeerde en katholieke studenten die studeerden aan een van de openbare universiteiten,
maar lid waren van een confessionele studentenvereniging. Daarna volgen twee
lange hoofdstukken waarin de opvattingen van gereformeerde en katholieke natuurwetenschappers in de periode tot 1940 aan bod komen. Deze natuurwetenschappers moesten het ideaal in praktijk brengen. Ik ga daarom uitgebreid in op
hun afwegingen, keuzes en meningsverschillen. In hoofdstuk 7 gebeurt dat aan
de hand van de geschiedenis van de gereformeerde ‘Christelijke Vereeniging van
Natuur- en Geneeskundigen in Nederland’. Parallel hieraan komt in hoofdstuk
8 de ‘Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder
de Katholieken in Nederland’ aan bod. Het is onontkoombaar dat in deze drie
hoofdstukken soms enige herhaling optreedt voor wat betreft de besproken onderwerpen. Studenten en natuurwetenschappers in zowel gereformeerde als katholieke organisaties zagen zich immers deels voor dezelfde vragen gesteld. Dezelfde kwesties komen dan ook in verschillende hoofdstukken terug, waarbij
waar mogelijk de verschillende visies ook met elkaar worden vergeleken. In het
concluderende hoofdstuk 9 wordt een vergelijkende analyse gegeven van het gereformeerde en het katholieke ideaal en worden kort enkele lijnen doorgetrokken
naar het heden.
Uit mijn onderzoek is gebleken dat de neocalvinisten en neothomisten een geheel
eigen manier van spreken over de wetenschap ontwikkelden. Dit discours, gecombineerd met een eigen jargon, deels ontleend aan de religieuze traditie, deels
aan historische en contemporaine wijsgerige stromingen, verschilde sterk van
dat van de toenmalige natuurwetenschappers. Het was echter niet alleen een ‘geloofstaal’ of theologie, maar had de bedoeling een richting aan te geven voor de
wetenschap. Daarom heb ik niet alleen geprobeerd het neocalvinistische en neothomistische gedachtegoed zo goed mogelijk uit te leggen, soms door de beschouwingen te ‘vertalen’ in hedendaagse termen of een enkele keer te beoordelen vanuit het heden. Ik heb tevens geprobeerd de gevoelswaarde van de gebruikte taal
over te brengen, door de redeneringen en discussies nauwkeurig weer te geven en
door uitgebreid te citeren. Het doel hiervan is de lezer mee te nemen in een ongewone gedachtewereld en een wijsgerig-religieus discours dat enkele decennia een
groep gelovige natuurwetenschappers wist te enthousiasmeren.
In hedendaagse ogen zijn de gereformeerde en katholieke wetenschapsidealen
misschien weinig concreet. Ze komen ons misschien net zo vreemd voor, zo niet
vreemder, als de ideeën van Aristoteles, Thomas van Aquino, Descartes, Newton,
Nieuwentijt of Paley. Op lange termijn lijken ze de loop van de natuurwetenschap
ook niet te hebben beïnvloed: achteraf moet geconcludeerd worden dat neocalvinisme en neothomisme in de natuurwetenschap niet (volledig) werden gerealiseerd. Voor de historicus is het echter interessant te ontdekken waarom deze vi-
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sies destijds werden ontwikkeld, waaraan ze hun aantrekkingskracht ontleenden,
en op welke manier ze wellicht juist bijgedragen hebben aan de acceptatie van de
gangbare wetenschap in religieuze kringen. De bedoeling van dit boek is inzicht te
geven in deze wetenschapsidealen, te laten zien waar ze vandaan kwamen en hoe
ze in de praktijk functioneerden.

2 Botsende wereldbeschouwingen in
een plurale samenleving

2.1 Inleiding
Zowel in het midden van de negentiende eeuw als in de decennia rond 1900 veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland ingrijpend. Waar sinds
1848 een liberale, modern-protestantse elite de politiek en samenleving had gedomineerd, raakten rond 1900 ook orthodoxe protestanten en rooms-katholieken
politiek betrokken. Zij organiseerden zich maatschappelijk op allerlei fronten en
formuleerden hun visie op de toekomst. Het ontstaan van organisaties op gereformeerde en katholieke grondslag ging gepaard met de ontwikkeling van eigentijdse
ideologieën: neocalvinisme respectievelijk neothomisme. Met behulp daarvan werden oplossingen gezocht voor allerlei problemen. Tegelijkertijd werd de identiteit
van de groep erdoor versterkt. Hierdoor zou het politieke en maatschappelijke
landschap uiteindelijk de plurale structuur krijgen die later ‘verzuiling’ is genoemd.
In dit hoofdstuk bespreek ik de drijfveren van gereformeerden en rooms-katholieken in Nederland om zich maatschappelijk te organiseren en ook ga ik kort in
op enkele kerngedachten uit hun ideologieën. In het hiernavolgende hoofdstuk ga
ik in op de vraag welke initiatieven werden ontplooid op het gebied van de wetenschap, en wat neocalvinisme en neothomisme op dat terrein precies behelsden.

2.2 Gereformeerden, katholieken en de moderniteit
2.2.1 Inleiding
De veranderingen die in Nederland plaatsgrepen gedurende de negentiende eeuw
kunnen worden beschouwd als een fase in het proces van modernisering. ‘Modernisering’ is een overkoepelend begrip voor een reeks van verschijnselen die het
karakter van de westerse samenleving in de afgelopen eeuwen ingrijpend hebben
veranderd. Het betreft verschijnselen als industrialisatie, verstedelijking, rationalisering van denken en handelen, democratisering, individualisering en allerlei
daarmee verwante economische, sociale, politieke en culturele ontwikkelingen.
De toenemende maatschappelijke betekenis van de wetenschap is hier een belangrijk onderdeel van. Vaak worden ook ontkerkelijking en secularisatie, de beperking van de reikwijdte van de godsdienst, gezien als onderdelen van de modernisering. Deze processen vonden niet altijd tegelijkertijd plaats en onderlinge
verbanden zijn niet altijd duidelijk.1
1 Van der Loo en Van Reijen, Paradoxen van modernisering (1997), i.h.b. 11-17, 144-152.
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Modernisering is een ontwikkeling van een traditionele naar een moderne samenleving, maar dit proces is niet onvermijdelijk. Het verloopt vaak grillig en er
liggen menselijke keuzes aan ten grondslag, die lang niet altijd de effecten beoogden die ze in werkelijkheid hadden. Ook zijn er altijd tegenkrachten en onderstromen geweest, die de ontwikkelingen juist betwistten. Deze tegenkrachten zijn
niet zomaar te kwalificeren als antimoderne achterhoedegevechten die na verloop
van tijd noodzakelijk door de voortschrijdende modernisering worden ingehaald.
Veel tegenbewegingen accepteren bepaalde ‘moderne’ ontwikkelingen, maar hebben op andere punten kritiek of proberen alternatieven te formuleren voor de
mainstream, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde in de Romantiek aan het eind van de
achttiende en begin van de negentiende eeuw, als reactie op de Verlichting. Modernisering is daarom niet alleen een proces, maar ook een ‘strijd’ tussen verschillende visies op modernisering. De feitelijke moderniteit is het resultaat van deze
strijd.2
In Nederland kwam met de grondwet van 1848, naar ontwerp van de liberaal
J.R. Thorbecke, een einde aan de persoonlijke regeermacht van de koning en werd
het parlementaire stelsel ingevoerd. Ook de industrialisatie kwam nu op gang. De
pers ging een steeds belangrijker rol spelen en stapsgewijs kregen steeds meer burgers stemrecht. Steeds meer mensen raakten betrokken bij zaken die zich op nationaal niveau afspeelden. Het moderne Nederland werd in deze periode vormgegeven door een verlichte, liberaal-burgerlijke elite. Deze liberalen hadden een
sterk geloof in de vooruitgang en een groot vertrouwen in de wetenschap en de
techniek. Kerkelijk oriënteerden zij zich op de zogenaamde ‘moderne richting’
in de theologie. Deze ‘moderne theologie’ was een poging om het christelijk geloof relevant te laten zijn in een moderniserende wereld. Zij was dan ook goed
te combineren met het negentiende-eeuwse optimistische vooruitgangsdenken
en vertrouwen in het menselijk kunnen. Voorman van de moderne theologie
in Nederland was de Leidse theoloog J.H. Scholten. Ook de Utrechtse filosoof
C.W. Opzoomer zou veel moderne theologen beïnvloeden. Opzoomer zag geen
ruimte voor goddelijk ingrijpen en ook Scholtens theologisch modernisme ontkende het bestaan van een transcendente God die wonderen doet. Daarnaast legden deze moderne theologen sterk de nadruk op het belang van het historischkritisch bijbelonderzoek.3
De liberalen ontplooiden allerlei initiatieven om het volk te beschaven en te
verheffen. Ook de moderne theologie werd gepopulariseerd. Dit gebeurde onder
meer via het onderwijs, en wel op de ‘neutrale staatschool’. Deze strategie stuitte
echter ook op weerstand, vooral van orthodoxe protestanten en katholieken, die
zich van liberale invloeden probeerden te vrijwaren. De weerstand kwam tot uiting in toenemende kerkelijke spanningen binnen de Nederlandse Hervormde
Kerk tussen de orthodoxen en vertegenwoordigers van andere richtingen. Maatschappelijk botsten zij vooral in de strijd over de erkenning en subsidiering van
het ‘vrije’, christelijke, onderwijs – de ‘schoolstrijd’.
2 Idem, 90-97.
3 Roessingh, De moderne theologie in Nederland (1914), 106v; Buitenwerf-Van der Molen, God van
vooruitgang (2007), 14-35.
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Het bleef echter niet bij conflicten in de kerk of protesten tegen de neutrale staatsschool. Het liberale moderniseringsideaal kreeg geleidelijk steeds meer
weerwoord van orthodoxe protestanten en rooms-katholieken, toen deze een
eigen visie formuleerden op belangrijke maatschappelijke problemen als de bescherming en verheffing van de arbeidersklasse en de kiesrechtkwestie. Het resultaat was dat rond 1900 niet langer het liberale ideaal dominant was, maar dat verschillende idealen over de inrichting van de samenleving met elkaar botsten.
De confessionelen presenteerden zich als tegenbewegingen, die zich verzetten
tegen ‘de geest der eeuw’, tegen ‘het liberalisme’, ‘het modernisme’ en ‘de moderne wetenschap’. Toch stonden ze rond 1900 al lang niet meer afwijzend tegenover
de moderne samenleving. Ze participeerden volop in de democratie, maakten gebruik van moderne communicatiemiddelen en techniek, accepteerden de autonomisering van allerlei cultuurgebieden, en kwamen met eigen oplossingen voor de
problemen van de moderniteit.
Inmiddels werd overigens veel breder erkend dat de modernisering schaduwzijden had. Velen wezen op de negatieve gevolgen van negentiende-eeuwse ontwikkelingen als industrialisatie, verstedelijking en het ontstaan van een grote arbeidersklasse. De ‘sociale quaestie’ was urgent. De overheidsbureaucratie was
gegroeid en de rol van de staat toegenomen. Raakte de mens hierdoor niet de
greep op de ontwikkelingen kwijt? Ging het niet allemaal veel te snel? Leidde het
niet tot vervreemding, oppervlakkigheid, individualisering? Wat bleef er over van
de gemeenschapszin en het geloof? Ook de negentiende-eeuwse wetenschap, de
natuurwetenschap in het bijzonder, was onderdeel van deze cultuurkritiek. De
historicus David Baneke schrijft over het fin-de-siècle: ‘Natuurwetenschap was
een van de favoriete zondebokken voor de problemen van de moderniteit.’ Toch
stond bijna niemand in Nederland negatief tegenover wetenschap, techniek en rationaliteit als zodanig, en werd het belang ervan in politiek, cultuur en maatschappij bijna algemeen erkend. In Nederland gingen weinigen zo ver als de in het vorige hoofdstuk genoemde Franse publicist Brunetière, die in 1895 de wetenschap
‘bankroet’ verklaarde. Wel werd gezocht naar manieren om allerlei ‘irrationele’
elementen wetenschappelijk serieus te nemen en trachtte men afstand te nemen
van het veronderstelde ‘harde’ rationalisme, materialisme en ‘mechanisme’ in de
wetenschap.4 Het is belangrijk het bestaan van deze kritische tegenstromen in gedachten te houden, wanneer nu de bewegingen van de gereformeerden en katholieken aan bod komen.

2.2.2 Gereformeerden en het neocalvinisme
De beweging van de gereformeerden is onlosmakelijk verbonden met één persoon: de theoloog, journalist en politicus Abraham Kuyper. Kuyper studeerde
vanaf 1855 theologie in Leiden, het belangrijkste centrum van het theologisch modernisme, en hij promoveerde in 1862 bij Scholten. Als predikant van zijn eerste
gemeente, in het plaatsje Beesd in de West-Betuwe, werd hij echter bekeerd tot de
4 Baneke, Synthetisch denken (2008), 28-31.
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Abraham Kuyper (1837-1920) (foto: HDC).

orthodoxie, en daarna ontwikkelde hij zich tot voorman van de orthodoxe protestanten. Hij werd op allerlei fronten actief om de liberaal-burgerlijke dominantie
in Nederland te bestrijden.
Kuyper bond ook de strijd aan tegen het theologisch modernisme, de moderne richting in de theologie, waarin hijzelf was opgeleid. Kuyper beschouwde ‘het
modernisme’ later echter als een veel breder cultureel verschijnsel, dat het christelijk bewustzijn steeds verder ondermijnde. Volgens Kuyper stond de modernistische wereldbeschouwing lijnrecht tegenover die van het orthodoxe calvinisme.
Modernisme en calvinisme gingen uit van twee totaal verschillende uitgangspunten: de autonomie van de mens versus de erkenning van de volstrekte soevereiniteit van God op alle terreinen van het leven. Het was volgens Kuyper, en hij
volgde hierin Groen van Prinsterer, de Franse Revolutie die ‘het modernisme’ had
voortgebracht. Het revolutionaire beginsel ‘ni Dieu ni maître’ wilde immers breken met alle religie, en God verwijderen uit de werkelijkheid.5
Kuyper gebruik de term ‘modernisme’ op polemische wijze, wat niet betekende dat hijzelf niet ‘modern’ wilde zijn; hij stond allerminst negatief tegenover de moderniteit. Hij wilde het traditionele calvinisme juist ‘in rapport’ (relatie) brengen met de tijd, zoals eigenlijk ook de modernisten hadden gewild,
maar Kuyper wilde daarbij wel de kern van het orthodoxe geloof bewaren. Toch
kreeg dit geloof in Kuypers handen zo’n eigen vorm dat hij een deel van de orthodoxen van zich vervreemdde. Zijn beweging is niet zonder reden neocalvi5 Heslam, Creating a Christian Worldview (1998), 96-99.
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nisme genoemd.6 Er zijn allerlei ‘moderne’ elementen in het neocalvinisme van
Kuyper aan te wijzen. Het neocalvinisme erkent de zelfstandigheid en vrijheid
van allerlei terreinen van het menselijk leven, zoals de staat, de kunst en de wetenschap, ten opzichte van de georganiseerde religie (de kerk). Het slaat de menselijke ervaring en kennis hoog aan. Kuyper rechtvaardigde dit met het concept
van de ‘gemeene gratie’: ook buiten de kerk, ‘in de wereld’ kon er, ondanks het
feit van de zonde, door Gods ‘algemene genade’, veel schoons en goeds ontstaan.
De zelfstandigheid betekende overigens niet dat deze terreinen religieus neutraal
zouden zijn. Integendeel, iemands wereld- en levensbeschouwing was volgens
Kuyper bepalend voor diens denken en handelen op elk terrein.7
Kuyper accepteerde niet alleen allerlei ‘moderne’ ontwikkelingen, maar hij sanctioneerde ze ook door het calvinisme te duiden als de stuwende kracht van dit historische proces van modernisering. Kuyper presenteerde het calvinisme als ware
verdediger van de vrijheid tegenover het ‘tyrannieke’ modernisme, vrucht van de
Revolutie. De moderne wereld was daarom niet het monopolie van de modernisten. Sterker nog: het waren de revolutionaire, modernistische beginselen die de
problemen van de moderniteit hadden veroorzaakt. De organische eenheid van
de samenleving was bijvoorbeeld gebroken door het liberale individualisme. Ook
het opkomend socialisme bood daarop volgens Kuyper geen adequaat antwoord,
hoewel het terecht aandacht vroeg voor de problematiek. De ‘sociale kwestie’ had
voor Kuyper hoge prioriteit, zoals hij in 1891 betoogde op het Christelijk Sociaal
Congres. Evenals de wetenschap, die steeds meer tegenover het geloof was komen
te staan. Niet voor niets zag Kuyper de Vrije Universiteit, opgericht in 1880, als
zijn belangrijkste creatie.
Het orthodoxe calvinisme beleefde, in de vorm van neocalvinisme, in Nederland rond 1900 een ongekende herleving en het werd maatschappelijk een belangrijke factor. Dit was vooral te danken aan de grote organisatorische kracht van de
gereformeerden, van Kuyper in het bijzonder.8

2.2.3 Katholieken en het neothomisme
In dezelfde periode dat de Nederlandse calvinisten onder leiding van Kuyper hun
houding ten opzichte van de moderniteit bepaalden, maakte ook de rooms-katholieke wereldkerk een belangrijke ontwikkeling door. Tot ver in de negentiende
eeuw had de Kerk zich zeer defensief opgesteld tegenover de modernisering. In
Nederland was de defensieve houding versterkt door een lange traditie van achterstelling. Vooral paus Pius ix (1846-1878) probeerde als reactie op de revoluties van
1848 de Kerk te centraliseren. Twee belangrijke doelstellingen waren het stimuleren van de volksvroomheid en versterking van het kerkelijk leergezag. Tijdens het
eerste Vaticaans Concilie (1870) werd de onfeilbaarheid van de paus afgekondigd
wanneer deze uitspraken ex cathedra deed. In 1864 verscheen de anti-liberale en6 Hylkema, Oud- en Nieuw-Calvinisme (1911), 10.
7 Molendijk, ‘Neocalvinist culture Protestantism’ (2008), 243.
8 Harinck, ‘A historian’s comment’ (2002).
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cycliek Quanta Cura. In de toegevoegde Syllabus Errorum werden ‘de vooruitgang, het liberalisme en de moderne beschaving’ als onverzoenlijk met het katholieke geloof bestempeld. Pius ix was zeer kritisch over het liberalisme, dat sinds
de Franse Revolutie Europa had overspoeld. Ook de eigentijdse wetenschap, met
name de evolutieleer, en het openbaar onderwijs, waarin deze ideeën werden verbreid, moesten het ontgelden.9
Leo xiii (1810-1903), die Pius in 1878 opvolgde en paus was tot 1903, trad de
moderne wereld minder defensief tegemoet. Hij verliet de uitgangspunten van
zijn voorganger niet, maar aanvaardde wel de uitdagingen die de industrialisatie,
de democratisering van de maatschappij en de ontwikkeling in de wetenschap met
zich meebrachten en hij kwam met ideologische alternatieven. In de encycliek
Rerum Novarum uit 1891 ontwikkelde hij een katholieke sociale leer als alternatief voor liberalisme en socialisme. In de encycliek Aeterni Patris uit 1879 had hij
al een hernieuwde bezinning op de filosofie van de middeleeuwse filosoof Thomas van Aquino aanbevolen. De leer van Thomas zou de leidraad moeten zijn
voor een vernieuwing in het theologische en wijsgerige denken. Deze filosofie
leek daarvoor geschikt omdat zij positief stond tegenover het intellect. Thomas
maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen geloofskennis (de openbaring) en de natuurlijke kennis als twee bronnen van kennis, waartussen geen tegenstelling kan
bestaan, omdat ze beide uit God zijn. De neothomistische filosofie die in deze tijd
werd opgebouwd sloot aan bij de traditie, maar moest eigentijdse vragen beantwoorden, zowel in de maatschappij als in de wetenschap. De moderne wetenschap
werd niet meer afgewezen, maar er werd benadrukt dat harmonie tussen wetenschap en geloof kon worden hersteld. Volgen Thomas was de ratio een door God
gegeven instrument dat, mits gebruikt bij het licht van de geopenbaarde waarheid,
tot God zou leiden.10
Net als Kuyper met het gereformeerde geloof had gedaan, transformeerde
Leo xiii het katholicisme – dat in de eerste helft van de negentiende eeuw een
steeds piëtistischer en mystiek karakter had gekregen – in feite tot een moderne
ideologie, waarbij hij tegelijkertijd teruggreep op het verleden. Waar Kuyper verwees naar Calvijn en het zeventiende-eeuwse calvinisme, greep Leo xiii terug op
de middeleeuwse wijsbegeerte van Thomas van Aquino, die op zijn beurt beïnvloed was door Griekse filosofen als Plato en, vooral, Aristoteles. Hierin zag de
paus de oplossing van de problemen van de moderniteit. Een belangrijk initiatief
van Leo xiii op het gebied van de wetenschap was de benoeming van de latere kardinaal Désiré-Joseph Mercier te Leuven op een leerstoel voor thomistische wijsbegeerte. In 1889 werd het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte opgericht, waarvan
Mercier de eerste président werd. Leuven werd hiermee een van de belangrijke internationale centra van het neothomisme. Juist allerlei nieuwe wetenschappelijke
disciplines die in deze periode ontstonden, zoals psychologie en sociologie, werden hier beoefend in neothomistische geest.11
9 Winkeler, Gegronde twijfel (1989), 46-51; O’Leary, Roman Catholicism (2006), 45-54.
10 Winkeler, Gegronde twijfel, 52-53; Van Lente, Techniek en ideologie, 30; Gleason, Contending with
Modernity (1995), 107-110.
11 Winkeler, Gegronde twijfel, 52-53; vgl. Koch, Abraham Kuyper (2006), 303-304; McCool, The NeoThomists (1994), 36-38.
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De moderniteit werd vanuit deze filosofie niet genegeerd of veroordeeld, maar
er werd geprobeerd die te beheersen door een katholieke variant te scheppen. Katholieken werden nu aangemoedigd zich met wetenschap bezig te houden, zij het
onder begeleiding van een thomistisch geschoolde clerus. Ook het neothomisme
was daarmee, net als het neocalvinisme, een poging om traditioneel geloof in rapport te brengen met de moderne tijd, terwijl het zich tegelijkertijd kantte tegen
wat ook door katholieken genoemd werd ‘het modernisme’.12
‘Modernisme’ stond ook bij de katholieken, zeker in Nederland, in de eerste
plaats voor de moderne protestantse theologie die de historische bijbelkritiek had
omarmd. Nederlandse rooms-katholieken keken met afschuw naar de strijd tussen orthodoxie en modernisme in de Nederlandse Hervormde Kerk. Het jezuïetentijdschrift Studiën schreef over het modernisme of ‘het nieuwe Protestantisme’
als ‘de wetenschap in plaats van het geloof’. Door deze theologie waren de ‘geloovige protestanten’ in de kerk in het nauw gedreven.13 Internationaal waren er
echter ook katholieke theologen die zich op het moderne protestantisme oriënteerden en inzichten uit de historische bijbelkritiek accepteerden. Deze ‘modernisten’ werden echter tegengewerkt vanuit het Vaticaan, en tot een officiële veroordeling kwam het onder de conservatieve paus Pius X, die in 1903 Leo xiii was
opgevolgd. In 1907 verscheen de encycliek Pascendi Dominici Gregis, waarin allerlei ‘modernistische’ opvattingen werden veroordeeld. Het is overigens opvallend dat voor de veelheid aan nieuwe, onorthodoxe stromingen in de katholieke
kerk dezelfde verzamelterm ‘modernisme’ werd gebruikt, waarmee ook Abraham
Kuyper zijn voornaamste (theologische) vijand had omschreven. De katholieke
historicus Rogier schrijft hierover: ‘De Nederlandse calvinist Abraham Kuyper
schijnt schuld te dragen aan de (…) isolering van de term “modernisme”. Hij heeft
er zich op kunnen beroepen school gemaakt te hebben in de wereld en pausen onder zijn leerlingen te tellen.’14
De term modernisme kreeg mede hierdoor ook in katholieke kring de betekenis
van een veel breder cultuurverschijnsel. De seminarieprofessor J. Hoogveld, later
hoogleraar aan de Roomsch-Katholieke Universiteit, kwalificeerde het modernisme als ‘nieuwe religie’, die ten diepste ‘pantheïstisch’ was. Hij beschouwde de
filosofie van Thomas als een ‘einheitliche wereldbeschouwing’ en als het medicijn
tegen de ‘bacil van het modernisme’. Over de Nederlandse universiteiten velde hij
een hard oordeel: ‘Theologen en juristen, historici en literatoren volgen den Pantheïstischen vaan.’15

12 Winkeler, Gegronde twijfel, 54-56.
13 A. van Gestel, ‘Het nieuwe Protestantisme of de wetenschap in plaats van het geloof’, Studiën 14
(1881), deel 17, 373-438.
14 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren (1953), 142; Rogier, Katholieke herleving (1956), 432.
15 Hoogveld, ‘Een en ander over de kultuurgeschiedenis van Nederlands Katholieken in de laatste tien
jaren’, Annuarium der Roomsch-Katholieke Studenten in Nederland [Annuarium RKSN] 1912, 3558, aldaar 40, 47.
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2.2.4 Plurale samenleving
Vanaf de jaren 1870 hadden de orthodoxe protestanten in Nederland zich steeds
meer georganiseerd, zowel kerkelijk als in het onderwijs en in de politiek. In
katholieke kring volgde de maatschappelijke mobilisering vanaf de jaren 1890.
Hierdoor ontstonden wat later de gereformeerde en katholieke ‘zuil’ werden genoemd: uitgebreide netwerken van eigen organisaties. Het gebruik van de bekende termen ‘zuil’, ‘verzuiling’ en ‘verzuild’, heeft echter een aantal nadelen, zo is uit
het ‘verzuilingsonderzoek’ van de afgelopen decennia duidelijk geworden. Recent
heeft historicus Peter van Dam helder uiteengezet dat het gangbare beeld van de
verzuiling, waarin Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw keurig zou
zijn opgedeeld in een protestantse, een katholieke, een socialistische en een liberale (of neutrale) zuil, in feite een mythe is. Zo gaat van de term ‘zuil’ de suggestie uit
dat groeperingen statisch en gelijkvormig waren, terwijl ze in werkelijkheid volop in ontwikkeling waren en op veel punten onvergelijkbaar zijn. Ook waren de
bevolkingsgroepen veel minder strak georganiseerd dan de term ‘zuil’ suggereert.
Juist interne discussies en conflicten waren voor het ontstaan en de ontwikkeling
van de zuilen van groot belang.16 Hoewel ik in dit boek de term ‘zuil’ niet volledig
zal vermijden, moet deze dynamiek altijd in gedachten worden gehouden. Zeker
rond natuurwetenschappelijke kwesties waren er allerlei interne discussies en meningsverschillen.
De homogeniteit van de zuilen moet dus niet moet worden overschat; maar er
bestonden wel degelijk collectieve oriëntatiepunten, met name bij de kuyperiaanse gereformeerden en bij de katholieken. Binnen de groep deelde men immers
eenzelfde geloof, sprak men dezelfde ‘geloofstaal’, en werd de moderne wereld tegemoet getreden vanuit een gedeelde ‘ideologie’: respectievelijk het neocalvinisme en neothomisme. Over de invulling daarvan werd wel intern gediscussieerd,
bijvoorbeeld wanneer de werkelijkheid niet altijd bij de ideologie bleek te passen,
maar de afwijkingen bleven binnen de ideologische kaders.17
De opbouw van gereformeerde en katholieke netwerken van organisaties was
niet in de eerste plaats een poging om een dam op te werpen tegen de moderniteit
en de moderne wereld buiten de deur te houden. Ze waren het resultaat van rivaliserende antwoorden op sociaal-culturele ontwikkelingen. De godsdienstsocioloog Staf Hellemans is in navolging van anderen bovendien van mening dat ‘verzuiling’ geen typisch Nederlands verschijnsel is. In veel andere landen ontstonden
vergelijkbare sociale bewegingen. Verzuiling was daarom eerder de Nederlandse
variant van het moderniseringsproces dat alle westerse landen rond 1900 doormaakten. Er werd een grote groep nieuwe cultuurdeelnemers gedisciplineerd en
een nieuwe elite kreeg een leidende rol.18
16 Van Dam, Staat van verzuiling (2011), 16-19 en passim. ‘Klassieke’ sociologische studies over de
gereformeerde en katholieke zuil: Hendriks, De emancipatie van de gereformeerden (1971); Thurlings, De wankele zuil (1971, 1978). Andere recente evaluaties van het concept ‘verzuiling’: Adema,
‘Verzuiling als metafoor’ (2004); Luykx, ‘Confessionele verzuiling in Nederland. Een kritische beschouwing van de nieuwere historiografie’, in: Luykx, Andere katholieken (2000), 62-76; De Rooy,
‘Zes studies over verzuiling’ (1995); De Rooy, ‘Voorbij de verzuiling?’ (2001).
17 Koch, Abraham Kuyper, 321-323; Winkeler, Gegronde twijfel, 74.
18 Hellemans, Strijd om de moderniteit (1990), 43-51.
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Wel typisch Nederlands is dat geen van de bevolkingsgroepen die zich organiseerden een meerderheid had en dat daardoor rond 1900 een plurale samenleving
ontstond. Hierdoor kreeg het politieke en maatschappelijke debat een heel eigen
dynamiek. Een ander verschil betreft het karakter van de katholieke beweging.
Anders dan elders in Europa begonnen de katholieken in Nederland zich pas te
organiseren nadat de gereformeerden al enige tijd actief waren. De katholieken
werden dus niet alleen door de moderniteit in het algemeen, maar ook door het
neocalvinisme uitgedaagd. Het ideologische, godsdienstige motief lijkt daardoor
in de Nederlandse ‘verzuiling’ sterker te zijn geweest dan elders.19
Beschouwen we de ‘verzuiling’ of ‘emancipatie’ – een andere veelgebruikte term
waaraan nogal wat nadelen kleven – als moderniseringsbewegingen, dan krijgen
we meer inzicht in de fundamentele vragen die in het neocalvinisme en neothomisme aan de orde kwamen. Het ging om een zoektocht naar antwoorden op de
problemen van de moderniteit, waar ook de niet-confessionelen naar zochten.
Gereformeerden en katholieken spraken over al deze ontwikkelingen in religieuze termen. Hoewel rond 1900 al een klein percentage van de bevolking tot
geen enkele kerk behoorde,20 en deze groep ook wat zou gaan groeien, signaleerden velen toch vooral een ‘herleving’ van het geloof. Men was zich er bovendien
van bewust dat deze herleving niet beperkt was tot de eigen groep. Kuyper wees
herhaaldelijk op de grote energie en vitaliteit die het katholicisme had getoond in
de tweede helft van de negentiende eeuw, en hij prees bijvoorbeeld de sociale encyclieken van Leo xiii, waaruit volgens hem bleek dat op dit gebied de katholieken de gereformeerden ver vooruit waren. En Bavinck, naast Kuyper de tweede
vormgever van het neocalvinisme, toonde zich in 1904 onder de indruk van het
vele werk dat in de afgelopen decennia was gedaan op het gebied van de katholieke wetenschap en filosofie.21 Omgekeerd prees de katholieke letterkundige Gerard Brom de gereformeerde leider Abraham Kuyper, stichter van de Vrije Universiteit, die ‘monumentale poort voor de nieuwe periode’, begin van een nieuwe
‘godsdienstige bloei’.22

2.3 Gereformeerden tegen de Revolutie
Kuypers strijd tegen ‘het modernisme’ begon als een beweging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk voor versterking van de orthodoxie. In steeds meer kerkelijke gemeenten waren moderne predikanten aangesteld, terwijl een groot gedeelte van de gemeenteleden orthodox bleef. Deze groep bleef vasthouden aan het
traditionele geloof, dat was gevoed door de theologie van Calvijn en vormgegeven
volgens tradities die teruggingen tot de zestiende en zeventiende eeuw. Tot deze
orthodoxe richting hoorden mensen uit alle sociale lagen, maar voor een groot gedeelte bestond ze uit ‘kleine luyden’: werklieden, landarbeiders, onderwijzers en
19
20
21
22

Luykx, Andere katholieken (2000), 69-70.
Vgl. Vree, ‘IJkpunt 1900’ (1998), 127.
Bavinck, Christelijke wetenschap (1904), 6-7.
Brom, De omkeer in ’t studentenleven (1923), 94.
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kleine middenstanders, een bevolkingsgroep die politiek en maatschappelijk weinig invloed had.23
In de jaren 1860 ontstonden er steeds meer spanningen tussen orthodoxen en
modernen in plaatselijke gemeenten. Abraham Kuyper wierp zich na zijn bekering op als leider van de orthodoxie. Hij voelde zich echter niet thuis bij de bestaande orthodoxe richtingen, zoals de ethisch-orthodoxe theologie, en zou zelf
een eigentijdse vorm van orthodox calvinisme ontwikkelen. In de volgende decennia dreef hij de tegenstellingen met de modernen, maar vooral met de ethischorthodoxe geestverwanten, op de spits. Dit liep in 1886 uit op een scheuring in de
Nederlandse Hervormde Kerk, de Doleantie, waarbij een deel van de orthodoxe
gelovigen Kuyper volgde en in 1892 met veel van de al sinds 1834 ‘afgescheidenen’ het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland vormde. In dit
kerkverband zou Kuypers theologie zeer invloedrijk worden. Een wat bredere
groep volgde Kuyper in de schoolstrijd voor de vrijheid van het christelijk onderwijs. Via de schoolstrijd werd Kuypers streven ook een politieke strijd.
Kuyper kreeg maatschappelijk veel voor elkaar, omdat hij erin slaagde een hecht
‘volksdeel’ te vormen. Hij bereikte het volk als hoofdredacteur van het kerkelijke weekblad De Heraut, en stichtte in 1872 het dagblad De Standaard. In 1874
werd Kuyper verkozen tot lid van de Tweede Kamer en in 1878 verenigde hij zijn
geestverwanten in de Antirevolutionaire Partij (arp), de eerste moderne politieke
partij in Nederland. In 1880 volgde de stichting van de gereformeerde Vrije Universiteit (vu).
Kuyper wilde niet alleen enkele gereformeerde belangen verdedigen, maar hij
had fundamentele kritiek op de liberale, negentiende-eeuwse cultuur. De tegenstelling tussen de liberale idealen en die van de confessionelen werd door hem
scherp aangezet. Kuyper beschouwde – in navolging van Groen van Prinsterer –
de liberalen als erfgenamen van de Franse Revolutie en noemde zijn eigen beweging welbewust antirevolutionair. De arp verdedigde dan ook niet alleen het
recht op eigen onderwijs, maar bood een compleet alternatief voor de liberale, ‘revolutionaire’ orde. Overigens gold Kuypers kritiek op de liberalen ook de conservatieven en sociaal-democraten. De tegenstelling met al deze ‘revolutionairen’
was voor Kuyper zo fundamenteel dat hij uiteindelijk – in de politiek – bereid
was voorbij te gaan aan de godsdienstige verschillen met de rooms-katholieken en
doelbewust samenwerking zocht.24
Vooral in de jaren 1890 zocht Kuyper toenadering tot de katholieken. Confessioneel Nederland was in deze periode sterk in beweging en de politieke verhoudingen tussen antirevolutionairen en rooms-katholieken veranderden nu definitief. ‘Rome’ en ‘Dordt’ vonden elkaar in een gemeenschappelijke strijd tegen de
Revolutie – tot ontsteltenis van de liberalen, die in de decennia voor 1870 vaak
steun hadden gekregen van katholieke kamerleden. De politieke samenwerking
die eind negentiende eeuw ontstond tussen gereformeerden en katholieken was
allesbehalve vanzelfsprekend. Behalve een positievere houding ten opzichte van
de moderniteit bij zowel gereformeerden als katholieken was daarvoor ook nodig
23 Vgl. Dijkman, ‘Kleine luyden’ (2009).
24 Koch, Abraham Kuyper, 198 -221.
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dat het wederzijdse wantrouwen verdween. Aan katholieke zijde was de priesterpoliticus Herman Schaepman verantwoordelijk voor deze omslag en de toenadering tot de antirevolutionairen.25
Ondanks de verschillen ontstond er tussen gereformeerden en katholieken een
speciale band. Zij werkten aanvankelijk alleen samen in de strijd voor gelijkberechtiging van het bijzonder onderwijs, maar daarna werd het front veel breder:
tegen de onchristelijke krachten in de maatschappij, ofwel ‘het modernisme’.26
Praktisch betekende dit dat zij, in het districtenstelsel dat Nederland tot 1917
kende, elkaars kandidaten steunden bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
In 1888 konden ze hierdoor voor het eerst samen een kabinet vormen. Dit was
opnieuw mogelijk in 1901. Nu werd Kuyper zelf minister van binnenlandse zaken en premier. De samenwerking tussen de christelijke partijen werd ‘de Coalitie’ genoemd.27
Het is in de politieke context, met name in de periode 1901-1905, dat Kuyper
de term ‘antithese’ gebruikt voor de absolute scheiding tussen de ‘rechterzijde’
– de confessionelen, het ‘christelijke volksdeel’ – en de ‘linkerzijde’ – de liberalen en overigen. Achter alle politieke tegenstellingen zag Kuyper een fundamentele breuk tussen twee groepen in de samenleving met een verschillende levens- en
wereldbeschouwing, een idee dat hij in de voorgaande decennia had ontwikkeld.28
Kuypers dominantie in gereformeerde kring had ook een keerzijde. Kuyper
botste herhaaldelijk met geestverwante orthodoxe leiders, wat in de jaren 1890
onder meer leidde tot een breuk met de jurist Jhr. A.F. de Savornin Lohman, met
wie hij eerder zowel aan de Vrije Universiteit als in de arp had samengewerkt.
Door het vertrek van Lohman en andere ‘heren’ werd de neocalvinistische beweging nog meer dan voorheen een beweging van ‘kleine luyden’.29 De radicaliteit en
de sociale eenzijdigheid van deze beweging zorgde ervoor dat er eenheid was en
dat de gezamenlijke doelen duidelijk konden worden gesteld. Maar de keerzijde
was dat zij volledig was losgekoppeld van de bestaande elite en daardoor afgesneden van de eigentijdse hoge cultuur. De gereformeerden moesten van voren af aan
beginnen met het opbouwen van een eigen maatschappelijk kader.
Voor de opbouw van een eigen cultuur zette Kuyper zelf de lijnen uit. Dit gebeurde niet vanuit de politiek, maar vanuit de vu. Na haar stichting in 1880 bleef
de universiteit weliswaar enkele decennia zeer klein, maar ze speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het gereformeerde volksdeel, onder meer omdat
het gereformeerde maatschappelijk kader er kon worden opgeleid. De ontwikkeling in de verschillende wetenschapsgebieden bleef echter achter bij de activiteiten
in de politiek. Aan de vu draaide het in de eerste decennia vooral om de theologische faculteit. Gereformeerde natuurwetenschappers waren er in deze periode
nog weinig.30
25 Van Zuthem, ‘Heelen en halven’ (2001), 27-47; Van den Berg, In vrijheid gebonden (2005), 310346, 478-501.
26 Heslam, Creating a Christian Worldview, 235.
27 Zwart, ‘Gods wil in Nederland’ (1996), 175.
28 Augustijn, ‘Kuyper en de antithese’ (1998), 165-182 .
29 Koch, Abraham Kuyper, 321.
30 Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel (2005), 47-49.
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2.4 ‘Katholieke herleving’ in Nederland
Lange tijd waren de Nederlandse katholieken sterk ondervertegenwoordigd geweest in leidinggevende en intellectuele functies. Anders dan de gereformeerde
‘kleine luyden’ hadden de katholieken een voorgeschiedenis van uitsluiting en
achterstelling. Zeker in het gebied boven de grote rivieren betekende dit dat er
nauwelijks katholieken te vinden waren in overheidsambten of functies bij het
onderwijs. In Brabant en Limburg was er wel een wat grotere katholieke bovenlaag van adel en ondernemers en ook het lager onderwijs was er grotendeels katholiek. Maar ook hier domineerden de protestanten in de hogere ambtenarij. Aan
de formele achterstelling van de katholieken was officieel een einde gekomen in
1795 toen de Bataafse Republiek werd uitgeroepen en de Gereformeerde Kerk
haar bevoorrechte positie kwijtraakte. Pas na 1848, toen in de grondwet het recht
van vereniging en vergadering was vastgelegd, kon er werk worden gemaakt van
de opbouw van de kerkelijke organisatie. De katholieken konden weer een echte
kerkprovincie gaan vormen, met een bisschoppelijk bestuur en ambtelijk apparaat. In 1853 nam Pius ix het besluit tot ‘herstel van de bisschoppelijke hiërarchie’
in Nederland. Dit besluit leidde tot een sterk anti-roomse reactie, de zogenaamde
Aprilbeweging. In de jaren daarna werd de kerkelijke organisatie echter verder
opgebouwd. De historicus Rogier karakteriseerde de geschiedenis van de katholieken sindsdien als een ‘herleving’.31
De nieuwe bisschoppen richtten hun aandacht in deze periode vooral op de opbouw van een goed functionerende kerkprovincie. Deze opbouw van het kerkelijk leven ging gepaard met bewuste instandhouding van een cultureel isolement.
Op politiek gebied zochten de katholieken in deze periode vaak samenwerking
met de liberalen, die immers de scheiding van kerk en staat in de wet hadden vastgelegd. Vanaf 1868 kwam aan deze alliantie een einde. Na een mandement van de
bisschoppen in dat jaar werd er doelbewust gestreefd naar het stichten van katholieke lagere scholen. In de strijd voor de gelijkberechtiging van het bijzonder onderwijs streden de katholieken nu zij aan zij met de antirevolutionairen, tegen de
meeste liberalen. Hieruit zou geleidelijk de nieuwe Coalitie ontstaan.32
Schaepman speelde een belangrijke rol in de politieke emancipatie van de katholieken in de laatste decennia van de negentiende eeuw. In 1896 lukte het hem
de katholieke kiesverenigingen te verenigen op een gezamenlijk politiek program,
naar het voorbeeld van de antirevolutionairen. Katholieke kamerleden begonnen steeds meer samen te werken en daarmee werd de basis gelegd voor de latere
Roomsch-Katholieke Staatspartij. Net als Abraham Kuyper paarde Schaepman
religieuze bevlogenheid aan de bereidheid tot politieke samenwerking met andersdenkenden.
Vanaf 1900 werden veel nieuwe katholieke organisaties opgericht, ontstonden
nieuwe tijdschriften en kregen ‘leken’ – gelovigen die niet tot de geestelijkheid
behoren – een steeds belangrijker rol in de katholieke subcultuur. Het groeiende
zelfbewustzijn ging echter niet gepaard met opheffing van het isolement. Het so31 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 74-119; Van den Berg, In vrijheid gebonden, 7-21.
32 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 174.
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Herman Schaepman (1844-1903) (foto: KDC).

ciale en culturele isolement werd in grote lijnen gehandhaafd, nu echter niet meer
door een louter defensieve houding, maar juist door het oprichten van katholieke
organisaties op alle gebieden van de samenleving. Dit resulteerde in een katholieke subcultuur, als grootste ‘zuil’ naast de anderen, en met waarschijnlijk de verst
doorgevoerde organisatiegraad.
Voor Schaepman was een optreden als dat van Kuyper niet mogelijk. Hij kon
immers niet de koers van de kerk veranderen, en had niet op alle gebieden invloed.
Ook had hij geen eigen dagblad. Schaepmans positie als leider was daarom een
heel andere dan die van Kuyper en hij nam een minder centrale positie in. Hierdoor bleef er in katholieke kring een grotere diversiteit bestaan en vertegenwoordigde Schaepman slechts een van de stromingen. Hij ondervond soms felle tegenwerking van conservatieve katholieken, die hem bestreden vanuit de bladen De
Tijd en De Maasbode; ook was er soms kritiek van de bisschoppen. Daarnaast was
er in katholieke kring nog een tegenkracht tegen de emancipatie in Schaepmansiaanse zin. Deze kwam van de elite van ontwikkelde katholieken, die geneigd was
zich aan te passen aan de liberale cultuur.33
Naar buiten toe, met name in de politiek, lukte het steeds meer om een front te
vormen, maar intern waren er wel degelijk spanningen. De invloed van de clerus
was groot. Veel van de nieuwe katholieke organisaties werden door de kerkelijke
leiding gebruikt als afscherming tegen ideeën en praktijken die gevaar opleverden
33 Van den Berg, In vrijheid gebonden, 517-519; Aerts e.a., Land van kleine gebaren (1999), 124-126;
Ruiter en Smulders, Literatuur en moderniteit (1996), 122, 169-171.
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voor het geloof. Aan veel organisaties werd een moderator toegewezen: een geestelijke die adviseerde en controle uitoefende. Maar tegelijkertijd beschouwden de
katholieke voortrekkers op de diverse terreinen van de samenleving de verzuilde organisatiestructuur als een middel tot participatie in het nationale leven. Met
name onder de groeiende groep katholieke intellectuelen, gevormd aan openbare
universiteiten, ontstond naast de isolationistische hoofdstroom een groep die een
opener houding voorstond. Deze groep stond kritisch tegenover een al te ver doorgevoerd isolement en wilde de contacten met ‘andersdenkenden’ niet opgeven,
wat overigens niet betekende dat zij hun katholieke eigenheid wilden loslaten.34
Niet alleen ontstonden er soms spanningen tussen de clerus en de groeiende
groep intellectuele leken, ook werd vooral het eerste decennium van de twintigste eeuw overschaduwd door de zogenaamde ‘modernistische crisis’. Rond 1900
woedde er internationaal een richtingenstrijd binnen het katholicisme waarvan de
polen werden gevormd door ‘integraal katholicisme’ of ‘integralisme’ enerzijds
en ‘modernisme’ anderzijds. De integralisten bestreden elke vorm van modernisering. Zij stonden dan ook kritisch tegenover de gematigde vernieuwingsbeweging die door Leo xiii was ingezet. Met het aantreden van paus Pius x in 1903
werden de integralistische ideeën invloedrijker. In de encycliek Pascendi Dominici
Gregis was het modernisme veroordeeld en met name in de jaren 1907-1910 werden strenge maatregelen genomen tegen allen die verdacht werden van sympathie
voor het modernisme. In 1910 werd de zogenaamde antimodernisteneed verplicht
voor alle priesters. De ‘sfeer van verdachtmaking’ waarin deze modernistische crisis plaatsvond, heeft de discussie over de wetenschap zeker beïnvloed. Hoewel in
Nederland nauwelijks sprake was van echte modernistische ideeën onder katholieken, kregen voorstanders van een minder gesloten katholicisme vanuit eigen
kring de nodige tegenstand te verduren. Ook de opvattingen over het hoger onderwijs en de wetenschappen waren onderdeel van de richtingenstrijd tussen modernisten en integralisten.35
In Nederland kwamen deze ‘troebelen’ bijzonder ontijdig, zo merkte Gerard
Brom in 1930 op, ‘omdat ons volk nauwelijks aan de ideeën van Leo xiii toe
was’.36 Pas na het aantreden van Benedictus xv in 1914 kwam er weer enige verzoening van de tegenstellingen tussen kerkelijk gezag en de katholieke intellectuelen die in de voorgaande jaren was ontstaan.

2.5 Slot
In de decennia rond 1900 kwam de modernisering van Nederland in een stroomversnelling. De verschillende bevolkingsgroepen gaven op allerlei uitdagingen ten
gevolge van de culturele, sociaal-economische en politieke veranderingen uiteenlopende principiële antwoorden. Het ging daarbij onder meer om de organisatie van het onderwijs, de sociale kwestie en het kiesrechtvraagstuk. Tegelijkertijd
34 Bornewasser, In de geest van Thijm (1985), 15-16.
35 Winkeler, Gegronde twijfel, 54-56; O’Leary, Roman Catholicism, 113-126; Rogier en De Rooy, In
vrijheid herboren, 511-568; De Valk, Roomser dan de paus? (1998), 236-239.
36 Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland (1930), 239.
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werd de eigen identiteit versterkt en werd een ideologie ontwikkeld met behulp
waarvan de antwoorden werden geformuleerd en gelegitimeerd.37
Het offensieve streven van gereformeerden en katholieken laat zien dat hun opvattingen niet simpelweg als anti-moderne achterhoedegevechten kunnen worden
bestempeld, maar een integraal onderdeel waren van de strijd om de moderniteit.
Ze stonden niet vijandig tegenover de moderne cultuur, zoals Herman Bavinck
het uitdrukte in zijn in Princeton gehouden Stone Lectures, want ‘de bewering,
dat de moderne cultuur met het Christendom in strijd is, is (…) eene zinledige
phrase’. De moderne cultuur was immers niet af: ‘Ze is niet voltooid en staat niet
objectief buiten ons, maar zij heeft nog slechts een betrekkelijk kort verleden achter zich en ontwikkelt zich voort van dag tot dag.’ Het was daarom aanmatigend
wanneer sommigen beweerden dat ‘de cultuur en de wetenschap en de staat het
oude Christendom hebben doen verouderen en verdwijnen’.38
Abraham Kuyper pakte veel zaken zelfs op een veel ‘modernere’ wijze aan dan
de liberalen. Kuyper streefde naar zelfbeschikking op alle terreinen van het moderne maatschappelijke en culturele leven. Anderzijds wilde hij radicaal breken
met de revolutionaire beginselen en daartegenover stelde hij het ‘antirevolutionaire’ principe dat alle gebieden van het leven met geloof in God verbonden moesten
worden, ofwel: de soevereiniteit van God over alle levensterreinen.
De Nederlandse katholieke beweging werd enerzijds gevormd door ontwikkelingen in het internationale katholicisme: aanvankelijk richtten de katholieken
zich bijvoorbeeld vaak op Duitsland, maar later waren vooral de ideeën uit Leuven invloedrijk. Anderzijds kreeg ze haar vorm door de ontwikkelingen in Nederland zelf. Nederlandse katholieken hadden immers in de neocalvinistische
beweging zowel een voorbeeld als een uitdaging om aan de modernisering deel
te nemen: ‘Roomschen dat zijn wij’. Vanaf 1900 waren de Nederlandse katholieken zelf betrokken bij het oplossen van de vraagstukken van de moderniteit en zij
werden daardoor medespeler in het moderniseringproces, waarbij het neothomisme hun handvatten bood.39
Het neothomisme is overigens net zo ambivalent als het neocalvinisme. Het
greep immers terug op de middeleeuwse ideeën van Thomas om antwoord te geven op moderne vragen. In de Middeleeuwen was de hele maatschappij doordrongen van het katholieke geloof, wat van het negentiende-eeuwse Nederland niet gezegd kon worden. Niettemin stelde Schaepman dat hij blij was een kind van zijn
tijd te zijn, een tijd ‘die figuren als Bismarck en Gladstone en Leo xiii had voortgebracht’.40
De gereformeerde en katholieke ideologieën werden niet meteen als één afgerond stelsel geformuleerd. Ook de netwerken van organisaties, de ‘zuilen’, vormden geen monolithisch blok. Er waren allerlei discussies en conflicten over doelstellingen en idealen. Door Kuypers dominantie zou de eenvormigheid in de
gereformeerde zuil groot worden, maar bleef deze groep ook relatief klein. Niet
de hele protestantse orthodoxie ging met Kuypers ideeën en theologie volledig
37
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mee, hoewel dat samenwerking in allerlei maatschappelijk organisaties ook weer
niet in de weg hoefde staan. Ook onder Kuypers meer directe volgelingen dacht
overigens niet iedereen gelijk en er werd met name in het interbellum menig felle
polemiek gevoerd. Ook de katholieke beweging kende, ondanks de grote invloed
die de clerus uitoefende, afwijkende geluiden. De historicus Paul Luykx wijst op
een eigenzinnige groep ‘andere katholieken’, die er in de katholieke zuil op tal van
terreinen, altijd is geweest.41 Marjet Derks heeft op grond van haar studie naar katholieke vrouwengezelschappen opgemerkt dat deze ‘andere katholieken’ niet altijd gekenmerkt worden door een kritische houding tegenover de dominante cultuur, maar soms juist door idealisme en fanatieke geloofsijver.42 Tot nu toe is nog
niet apart gekeken naar de houding van katholieke natuurwetenschappers.
In de politiek ging het rond 1900 om botsende wereldbeschouwingen. Er vond
een beginselstrijd plaats over de inrichting van de samenleving en er werd meer
dan ooit over religie, wereldbeschouwing en bijvoorbeeld de verhouding tussen
geloof en wetenschap gesproken.43 Voor Kuyper was deze botsing van wereldbeschouwingen fundamenteel. Toch had Kuypers organisatiedrift op de lange duur
een ander effect. De periode van ‘strijd’ bleef niet duren en men vond geleidelijk
een modus vivendi waarbij de bevolkingsgroepen hun leven vormgaven in de eigen subcultuur. De ‘verzuiling’ ging over in ‘verzuildheid’ van de samenleving.
Alle tegenstellingen werden langzamerhand vervangen door een steeds hechter
patroon van een viertal volksdelen. Deze waren allemaal anders, zowel in de wijze waarop ze waren ontstaan als in de manier waarop ze waren georganiseerd. Ze
bestreden elkaar, maar waren ook van elkaar afhankelijk. Paradoxaal genoeg zouden de tegenstellingen in de samenleving dan ook zowel verscherpen als vervagen.
Niet langer braken er op onverwachte momenten conflicten uit, maar er vestigde
zich een vaster patroon van een meer permanente rivaliteit, zo stelt de historicus
Piet de Rooy.44 Een gevolg hiervan was dat veel discussies over principiële kwesties voortaan binnen de eigen groep werden uitgevochten. Dit gold op den duur
ook voor het debat over geloof en wetenschap.
De nieuwe situatie maakte een einde aan de idealen van de negentiende-eeuwse liberalen, zoals hun idee van nationale eenheid en hun opvattingen over religie
in het publieke domein. De politiek splitste zich in een links (liberaal en socialistisch) en rechts (confessioneel) kamp. Het onderwijs verdeelde zich in openbaar
en bijzonder. En hoewel de ‘vaderlandse’ Hervormde Kerk nog steeds het grootste kerkgenootschap was, vormde zij – met 48,6% van de bevolking als lid, tegenover 35,1% rooms-katholiek en 8,2% gereformeerd – toch een van de kerkgenootschappen tussen de andere.45
Kuypers optreden bewerkte ook fundamentele veranderingen in de politieke
cultuur. De andere partijen moesten hier tot op zekere hoogte in meegaan en organiseerden zich op vergelijkbare wijze. In tegenstelling tot de gereformeerden,
41
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de katholieken en de socialisten voelden de liberalen zich bij de nieuwe situatie
niet thuis. De verliezers van al deze ontwikkelingen waren dus de liberalen. Zij
hadden vanaf het midden van de negentiende eeuw het karakter van de natie bepaald, zowel op politiek en economisch terrein als in wetenschap en religie. Deze
gouden halve eeuw van het liberalisme leek nu voorbij, om plaats te maken voor
het ‘verzuilde’ of ‘confessionele tijdperk’. Toch moet dit verlies niet worden overdreven. De liberalen hadden nog steeds veel invloed. Zij domineerden de overheid, de rechtspraak en ook het wetenschapsbedrijf. De vraag was echter of dit
voldoende garantie bood voor het voortbestaan van de liberale opvattingen. Sommige liberalen zagen de bui al hangen: niet alleen de natie, maar ook de staat zou
de liberalen ontglippen.46 En wat zou er gebeuren met de academie: de universiteiten en het karakter van de wetenschap, waar de confessionele pijlen zich nu ook
op richtten?

46 Luykx, Andere katholieken, 71; De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 144-145.

3 Gereformeerden en katholieken
tegen de ‘liberale wetenschap’

3.1 Inleiding
Vanaf het midden van de negentiende eeuw domineerden de liberalen niet alleen
de overheid, maar ook de universiteiten. Waar deze liberalen hun ideeën over wetenschap beschouwden als universeel, werd het wetenschappelijk bedrijf in feite
gestempeld door hun eigen overtuigingen. Althans, dat was de kritiek van de gereformeerden en katholieken. Zij voelden zich om die reden buitengesloten en hielden zich verre van de academische wereld. Achter het liberalisme zagen zij namelijk een veel groter gevaar opdoemen: ‘Het was maar niet zo’, stelde de katholiek
J. Veraart later over zijn geloofsgenoten uit die periode, ‘dat ze hun zonen van de
universiteit als “hele of halve liberalen” terug kregen! Dat was het ergste niet, en
zou wel weer slijten in de loop van de jaren. Neen, zeer reëel was het gevaar, dat zij
als volslagen atheïsten en materialisten zouden terugkeren – en op die wijze hun
hoogste goederen verspelen.’1
Hoe men precies ‘atheïst’ of ‘materialist’ zou worden aan de liberale academie
en waarin het liberale karakter van de wetenschap inhoudelijk precies tot uiting
kwam, was echter niet zo makkelijk te bepalen, laat staan dat er een alternatief kon
worden geformuleerd. Confessionele critici richtten hun pijlen op verschillende
vertegenwoordigers van de wetenschap, maar kwamen ook met een kritiek op de
organisatie van de universiteiten en het karakter van de wetenschap zelf. Eerst waren de confessionele tegengeluiden vooral in de eigen publiekstijdschriften te horen geweest, maar in de decennia rond 1900 vond de confrontatie met ‘de tegenstander’ in toenemende mate plaats in de politieke arena. Discussies over geloof
en wetenschap hingen daarbij onlosmakelijk samen met discussies over de organisatie van het hoger onderwijs en nut en noodzaak van ‘vrije’ universiteiten. Sinds
1880 kon men daarbij niet meer om Abraham Kuypers gereformeerde Vrije Universiteit heen. Voor de één rots in de branding, voor de ander steen des aanstoots.
Het streven naar eigen hoger onderwijs en het daarmee samenhangende wetenschapsideaal van gereformeerden en katholieken vormen het onderwerp van dit
hoofdstuk. De publieke discussies laaiden vooral op nadat Kuyper als minister
een wijziging in de Wet op het Hoger Onderwijs had voorgesteld. De politieke
confrontatie die daarvan het gevolg was, komt in de tweede helft van dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde. Ik zal enigszins uitvoerig ingaan op de zeer felle Kamerdebatten, omdat hieruit iets blijkt van de sterke betrokkenheid van voor- en
tegenstanders bij het onderwerp, en het fundamentele verschil van inzicht over
1 Veraart, ‘Wetenschap en de katholieken’ (1953), 125.
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het karakter van de wetenschap. Speciale aandacht is er voor de samenwerking
tussen gereformeerden en katholieken in de politiek, en de interactie tussen deze
groepen. Deze zou ook op het debat over geloof, wetenschap en de universiteit
van invloed zijn.

3.2 Een eigen universiteit en een eigen wetenschap: neocalvinisme
3.2.1 De stichting van de Vrije Universiteit
Met de stichting van de Vrije Universiteit maakte Kuyper gebruik van de mogelijkheid die een nieuwe wet op het Hoger Onderwijs van 1876 bood. Hierin was
de vrijheid van onderwijs, zoals die in Nederland in de grondwet van 1848 was
vastgelegd, ook voor de universiteit bij wet geregeld. Daardoor werd het mogelijk vrije of particuliere universiteiten te stichten, overigens zonder dat daaraan de
mogelijkheid van overheidssubsidie was verbonden. Op 5 december 1878 werd
door Kuyper en enkele geestverwanten de ‘Vereeniging voor Hooger Onderwijs
op Gereformeerden Grondslag’ (hierna: ‘de Vereeniging’) opgericht met het doel
te komen tot de stichting van een gereformeerde universiteit. Een belangrijke beperking in de wet was overigens het ontbreken van het zogenoemd civiel effect,
het recht om op basis van een diploma van een bijzondere universiteit een academisch beroep uit te oefenen. Dit recht zou de Vrije Universiteit pas in 1905 verwerven.
Op 20 oktober 1880 werd ter opening van de Vrije Universiteit een plechtigheid gehouden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Kuyper was de eerste rector
en sprak bij deze gelegenheid de inwijdingsrede Souvereiniteit in eigen kring uit.
Kuyper verdedigde daarin de stichting van een eigen universiteit en zette uiteen
wat hem met de Vrije Universiteit voor ogen stond: aan een Vrije Universiteit zou
wetenschap beoefend worden vrij van de ‘onnatuurlijke banden’ van de staat en
de kerk. De wetenschap moest, zo betoogde Kuyper, net als andere levensverbanden, beschouwd worden als ‘souverein in eigen kring’; een soevereiniteit die gefundeerd is in God, de Schepper, die aan de verschillende sferen in de maatschappij elk een eigen orde heeft gegeven. Volgens Kuyper hadden universiteiten lange
tijd een relatieve vrijheid gekend, en was vooral ten gevolge van de Franse Revolutie de nauwe band met de staat ontstaan. Die band was zowel financieel als inhoudelijk, want geld ‘schept een macht voor wie het geeft en een macht over hem
die het ontvangt’. Bovendien moest de overheid de benoemingen van hoogleraren
goedkeuren en had zij hierdoor veel invloed. Kuyper: ‘Wie meet den invloed, dien
door dat Staatsgeld één enkele benoeming als van Thorbecke, van Scholten of van
Opzoomer op ’s lands lot en den gang der wetenschappen geoefend heeft?’2
Kuyper wilde met zijn Vrije Universiteit ook de strijd aangaan met het overheersende denkklimaat: ‘Het is tegen al wat groot heet, het is tegen een wereld van
geleerden, het is tegen heel een eeuw, een eeuw van zoo ontzaglijke bekoring, in2 Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring (1880), 25; vgl. Tervoort, ‘Abraham Kuyper en de universiteitsgeschiedenis’ (2007), 8-14.
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gaan en oproeien, wat we met de stichting dezer school bestaan.’3 De idealen waren
groots, de openingsplechtigheid indrukwekkend, maar het werk aan de universiteit kende een klein begin, zoals Kuyper ook erkende: de vu was ‘met den universiteitsnaam zelve tot blozens toe verlegen; aan geld arm; zeer sober bedeeld met
wetenschappelijke kracht en aan der menschen gunst eer gespeend dan verzadigd’.4
De universiteit telde slechts een handvol studenten en vijf hoogleraren bemanden
drie faculteiten, die der theologie, rechten en letteren. Tot 1905 zou de vu klein blijven. Ondanks dit kleine begin werd er van meet af aan gesproken over een volledige universiteit met de vijf faculteiten die ook in de Wet op het Hoger Onderwijs
van 1876 werden vereist. In zijn openingsrede had Kuyper al gesproken over deze
vijf, die Kuyper ook beschouwde als een ‘organische verdeeling van den wetenschappelijke arbeid’.5 Voor alle faculteiten aan de Vrije Universiteit, ook de nog te
stichten medische faculteit en wis- en natuurkundige faculteit, gold de eis van een
‘christelijke wetenschap’: wetenschap die ‘vrij van onnatuurlijke banden’ beoefend
wordt vanuit een principieel christelijke grondstelling. Alleen op die manier kon er
volgens Kuyper doeltreffend wetenschap bedreven worden, immers: ‘Alleen mannen die uit de Natuur en de Schriftuur tot éénzelfde levens- en wereldbeschouwing gekomen zijn, kunnen als architecten saâm bouwen aan eenzelfde huis.’6
Het uitgangspunt voor de wetenschap aan de vu was formeel vastgelegd in de
statuten van de Vereeniging. In artikel 2 werd gesteld dat de Vereeniging voor
alle onderwijs dat vanwege haar zou worden gegeven uitsluitend wilde staan ‘op
den grondslag der gereformeerde beginselen’. De vraag welke die gereformeerde
beginselen precies waren en hoe de relatie van deze beginselen tot de vakwetenschappen moest worden gezien, werd in de navolgende jaren herhaaldelijk aan de
orde gesteld. In 1894 kwam het tot een conflict over het onderwijs van een medestichter, de jurist Jhr. A.F. de Savornin Lohman, die werd verweten de gereformeerde beginselen niet voldoende te laten doorwerken in zijn vakgebied. Lohman
zou van de vu vertrekken, na een publicatie van de senaat ‘inzake het onderzoek
ter bepaling van den weg die tot de kennis der gereformeerde beginselen leidt’
(1895).7 In deze publicatie werden deze beginselen echter niet nader omschreven,
maar werd vooral naar de geschiedenis verwezen als vindplaats. Dit denken vanuit ‘beginselen’, ideeën die niet in één keer hun definitieve formulering hadden
ontvangen maar in de loop der geschiedenis steeds helderder waren geworden,
is typerend voor Kuyper. Hij was hierin beïnvloed door zijn Leidse leermeester
Scholten, hoewel hij inhoudelijk heel andere keuzes zou maken dan de moderne
Scholten. In de publicatie van de senaat werd slechts op heel algemene manier naar
de geschiedenis en de traditie verwezen en het vraagstuk van de precieze betekenis
van de gereformeerde beginselen voor de onderscheiden vakwetenschappen was
hiermee zeker niet opgelost.8
3
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Kuyper legde in 1899 uit waarom het volgens hem beter was te spreken over
‘den grondslag der Gereformeerde beginselen’ dan over ‘de heilige Schrift’ als
grondslag voor een universiteit.9 God spreekt, volgens Kuyper, namelijk op allerlei manieren: ‘Er is een sprake Gods in de natuur, er spreekt zich een gedachte
Gods uit in de historie, er is een woord van God in onze rede, er is een rede Gods
in ons innerlijk Godsbewustzijn.’ Voortbouwend op hun rijke traditie bezaten
gereformeerden een hechte ‘levens- en wereldbeschouwing’, omdat zij aansloten
op ‘eene der groote, historische stroomingen’. Zij die als grondslag slechts vast
wilden houden aan ‘de algemeene Schriftformule’ – dat was wat Lohman had betoogd – kwamen volgens Kuyper nooit tot zo’n samenhangende, organische, levens- en wereldbeschouwing. Zij bleven staan bij losse opinies, gebaseerd op losse
teksten en zouden ‘zoodoende nooit een rijk ideeën-organisme als van een plant
voor zich hebben, maar hoogstens met een ruiker geurend, waarin de losgeplukte bloemstengels door een koord dat er niet bij hoort, worden saamgehouden’.10
De vu verschilde van andere universiteiten daarin, dat zij niet uitging van de
staat – zoals de Rijksuniversiteiten – of van een stad – zoals de Universiteit van
Amsterdam – maar werd gedragen door een vereniging van mensen van allerlei
rang en stand, verbonden door hetzelfde geloof, die meeleefden met het wel en
wee van de eigen universiteit. De band met de achterban, de gereformeerde ‘kleine
luyden’, werd onder andere onderhouden door de vu-dagen, die jaarlijks ergens
in het land werden gehouden. Daar werd de achterban gedurende twee dagen geinformeerd over de stand van zaken aan de vu en er werd gesproken over geloof
en wetenschap. Verslagen van de bijeenkomsten werden gepubliceerd in de kerkelijke bladen. Ook op andere wijze was de vu aanwezig in de gereformeerde huiskamers: vu-hoogleraren schreven in De Standaard en De Heraut, waarin ook elk
jaar de series lectionum (het collegerooster) werd gepubliceerd. De Vereeniging
werd bestuurd door het college van directeuren en het college van curatoren hield
toezicht op de universitaire gang van zaken.11
Goed beschouwd zijn er drie factoren aan te wijzen die een rol speelden bij de
stichting en vormgeving van de vu. Ten eerste de kerkelijke strijd die Kuyper
voerde tegen de ‘modernen’ en vooral de ethisch-orthodoxen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Aan de vu konden orthodoxe (gereformeerde) dominees worden opgeleid. Dit was vooral van belang omdat in de wet van 1876 de
theologiefaculteiten aan de openbare universiteiten volgens Kuyper waren omgevormd tot faculteiten voor godsdienstwetenschap. De Nederlandse Hervormde Kerk had weliswaar het recht gekregen om kerkelijke hoogleraren te benoemen, maar die behoorden niet tot de gereformeerde richting.12 Ten tweede werd
de politieke strijd voor het bijzonder onderwijs nu uitgebreid naar het hoger onderwijs, voor Kuyper een vanzelfsprekende stap.13 Ten derde paste het bij de neocalvinistische ideologie, waarin geloof en wetenschap niet gescheiden dienden te
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worden maar waarin het geloof allesbepalend was, ook in de wetenschap. De vu
moest daarom ook alle faculteiten gaan omvatten. En hoewel de vu was begonnen
met de faculteiten voor Theologie, Letteren en Rechten, stelde Kuyper in 1899 in
zijn rectorale rede over Evolutie dat er in de huidige tijd bovenal een natuurwetenschappelijke faculteit nodig was, want ‘Een kundig botanicus, zoöloog, of anthropoloog is, zullen we in de worsteling der geesten niet achteraan komen, voor
onze Universiteit een volstrekte behoefte.’14

3.2.2 Kuypers wetenschapsleer
In de eerste decennia van het bestaan van de vu werkte Kuyper zijn ideeën over
wetenschap en universiteit verder uit. De periode 1880-1900 was de periode van
Kuypers grootste intellectuele arbeid, waarin hij zijn ‘neocalvinistische wereldbeschouwing’ uitwerkte in verschillende grote redevoeringen, zijn Encyclopaedie
der Heilige Godgeleerdheid (1893-1894), in de Stone Lectures, gehouden in Princeton (1898), en in vele artikelen in De Heraut, gebundeld in een aantal grotere
publicaties waaronder De gemeene gratie (1902-1904).
Had Kuyper al een schets gegeven van zijn ideeën over universiteit en wetenschap in de rede Souvereiniteit in eigen kring, hij werkte deze verder uit in zijn Encyclopaedie en zijn Stone-lezing over ‘Het calvinisme en de wetenschap’.15 In die
lezing vinden we Kuypers uitgangspunt. Hij keerde zich tegen de populaire gedachte dat orthodox geloof en wetenschap onverenigbaar, of in conflict zouden zijn:
Let wel, ik zeg niet het conflict tussen geloof en wetenschap. Dat bestaat niet. Alle wetenschap gaat van geloof uit. (…) Alle wetenschap onderstelt geloof aan ons ik, in ons zelfbewustzijn; onderstelt het geloof aan de juiste werking onzer zintuigen; onderstelt het
geloof aan de juistheid der denkwet; onderstelt het geloof aan het generale in de speciale
verschijnselen; onderstelt het geloof aan het leven en onderstelt bovenal geloof in de beginselen waarvan men uitgaat.16

Omdat er verschillende beginselen kunnen worden gekozen, ontstaan er verschillende scholen of richtingen in de wetenschappen. Er was echter één tegenstelling, principiëler dan die tussen verschillende wetenschappelijke scholen, die door
Kuyper werd aangeduid met de term ‘antithese’, een term die Kuyper, zoals we
hebben gezien, vooral in de politieke context gebruikte als aanduiding voor de
absolute scheiding tussen linker- en rechterzijde. Deze antithese werkte door op
alle gebieden van het leven. Ook in de wetenschap was volgens Kuyper ten diepste een religieuze strijd gaande, tussen wat hij in dat verband noemde de ‘normalisten’ en de ‘abnormalisten’. ‘Normalisten’ beschouwen de kosmos als normaal,
bouwen hun wereldbeschouwing op uit louter natuurlijke gegevens en wetmatigheden, reduceren alles tot eenzelfde grondverklaring, en verklaren alles vanuit ‘de
14 Kuyper, Evolutie (1899), 53.
15 Voor inleidende besprekingen van Kuypers wetenschapsleer, zie onder meer: Koch, Abraham Kuyper (2006), 171-238, 391-438; Stellingwerff, De Vrije Universiteit na Kuyper (1987), 260-281; Klapwijk, ‘Abraham Kuyper over wetenschap en universiteit’ (1987).
16 Kuyper, Het calvinisme (1899), 124.
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logische consequentiën van oorzaak en gevolg’. Hiertegenover plaatste Kuyper de
‘abnormalisten’, zij die de kosmos zien als schepping en de mens als beelddrager
van God. Zij erkennen het bederf door de zonde, maar ook het herstel door het
wonder van Gods bemoeienis met deze wereld.17 Kuyper onderstreepte het belang
van een eigen, vrije universiteit in deze worsteling der geesten: ‘Er moet systeem
in elke wetenschap, samenhang in elk onderwijs, eenheid in elke opleiding wezen.
Vrij is alleen wat streng aan zijn eigen beginsel gebonden, alle onnatuurlijke banden kan afwerpen.’18 De wetenschap die aan deze beginselen gebonden was, en aan
de Vrije Universiteit beoefend werd, was ‘een anders aangelegde, en daarom anders
concludeerende, wetenschap, naast de naturalistische, zij het ook een formeel aan
haar verwante (…) die als Christelijke wetenschap tegenover haar komt te staan’.19
Overigens zouden er volgens Kuyper zowel op het terrein der christelijke wetenschap als op het terrein der naturalistische wetenschap vanzelf weer allerlei
richtingen en scholen ontstaan. Ook beoefenaars van de christelijke wetenschap
kwamen immers niet allemaal tot gelijkluidende en overeenstemmende resultaten. ‘Wrijving, gisting, worsteling is het kenmerk van alle levensuiting op hooger gebied in deze tegenwoordige bedeeling’. Juist hierdoor kende de wetenschap
vooruitgang. De eeuwen door hadden er ‘op het erf der Christelijke wetenschap’
richtingen bestaan, die vaak ‘met de kerkelijke onderscheidingen parallel liepen’.
Kuyper noemde in dit verband ‘Romanisme, Lutheranisme en Calvinisme’. Deze
scholen moesten hun visie tegenover elkaar wetenschappelijk verdedigen, maar
daarnaast was er erkenning omdat allen op hetzelfde terrein van christelijke wetenschap stonden. Hoewel kerkelijk gescheiden, kon juist in de wetenschappelijke arbeid ‘geestelijke gemeenschap’ worden onderhouden.20 Niet alleen in de
politiek, maar ook in de wetenschap beschouwde Kuyper dus ‘openbaringsgelovige’ christenen uit andere kerken als bondgenoten. Hierdoor tilde hij het streven
om een eigen calvinistische universiteit te stichten ver uit boven de belangenbehartiging van de gereformeerden en de maatschappelijk woelingen in Nederland.
Hij wees op een breed eigentijds streven in het christendom en daarnaast op de
geschiedenis. Immers, zo stelde Kuyper, eeuwenlang waren ‘wij, abnormalisten
(…) bijna onbetwist aan het woord geweest’. Dit had volgens Kuyper positief uitgepakt voor de wetenschap. In het bijzonder het calvinisme had ‘zin voor wetenschap gekweekt’ en ‘de wetenschap van onnatuurlijke banden bevrijd’. Kuyper
tekende echter de nieuwe situatie als volgt:
De rollen, en doordringt u hiervan wel, zijn thans omgekeerd. Nog niet zo lang geleden
golden de hoofdstellingen van het abnormalisme voor alle wetenschappen aan vrijwel alle
universiteiten, en de enkele normalisten die toen reeds principieel hiertegenover stonden,
hadden het hard te verduren om een plek te vinden voor het hol van hun voet. (…) Maar
thans zijn zij meester van het terrein, beschikken over alle invloed, bezetten negentig procent van alle katheders, en zo heeft de abnormalist, die uit het officiële huis verdrongen is,
thans zijnerzijds de plek te zoeken, waar hij het hoofd neerlegt.21
17
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Idem, 125.
Idem, 134.
Kuyper, Encyclopaedie, II, 102-132, aldaar 132.
Idem, 118-120, 127, 129.
Kuyper, Het calvinisme, 131-132.
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De wegen waren definitief uiteengegaan, en ‘practisch en institutair’ begon de
scheiding tussen de tweeërlei wetenschap zich nu ook te voltrekken. Behalve de
vu, waren er universiteiten in Brussel, Leuven, Freiburg en enkele in Amerika, die
expliciet uit wilden gaan van een bepaalde – christelijke of juist niet-christelijke –
wereldbeschouwing.22
Kuyper erkende overigens dat er overeenkomsten bestonden tussen christelijke en naturalistische wetenschap. Er was ‘een zeer breed terrein van onderzoek,
waarop het verschil tusschen beide groepen geen invloed uitoefent’.23 En elders:
Voor zoover het resultaat beheerscht wordt door zakelijke waarneming, en door wegen
en meten en rekenen verkregen wordt, staan alle onderzoekers gelijk. Zoodra men echter
van dit lagere terrein opklimt tot de hoogere wetenschap, spreekt het subject mede, en doet
zich dientengevolge het verschil gelden, dat tusschen den ‘natuurlijken’ en den ‘geestelijken’
mensch bestaat; en zulks volstrekt niet alleen in de godgeleerdheid, maar in alle geestelijke
wetenschap, en zoo ook in de wijsgeerige opvatting van de natuurkundige wetenschappen.24

Maar zoals gezegd: er bestond volgens Kuyper ook een ‘breed terrein van onderzoek’ waarop het verschil tussen beide groepen niet van invloed zou zijn: het empirisch onderzoek, dat ‘gewapend of ongewapend’ (i.e. met of zonder instrumenten) wordt verricht in de natuurwetenschappen of het vaststellen van feiten en
gebeurtenissen in de geestelijke wetenschappen. Bovendien, stelde Kuyper, was er
‘slechts ééne logica’: de zonde had ‘de formeele arbeid van het denken niet aangetast’. Daarom was het belangrijk dat de twee wetenschappen – de christelijke en de
naturalistische – in onderling contact bleven.25 Allerlei resultaten van vakwetenschappers konden ‘mits losgemaakt van de hypothese die zij er achter schoven, en
van conclusies, die ze eruit getrokken hebben, als feit door u gecontroleerd, na controlering vastgesteld en in het geheel van uw wetenschap worden opgenomen’.26
De spits van Kuypers kritiek op de normalistische wetenschap betrof dus in de
eerste plaats het feit dat empirische resultaten in een groter, naturalistische wereldbeschouwing waren opgenomen en dat de wetenschap van haar christelijke
wortel was losgesneden. Volgens Kuyper moest een vakwetenschapper zich namelijk bij al zijn werkzaamheden bewust zijn van het kader waarbinnen hij werkte. In alle faculteiten moest al het werk plaatsvinden ‘in de volle terugkaatsing van
het hele wereldbeeld’. De wetenschapper had tot taak ‘het kunstwerk van den Oppersten Bouwmeester en Kunstenaar’ na te speuren.27
Het modernisme als wereldbeschouwing van de Revolutie werd door Kuyper
in de wetenschap dus nader aangeduid als normalisme of naturalisme. Het stond
hiermee tegenover de christelijke wetenschap, als twee wetenschappelijke stelsels,
‘die elk met een eigen geloof tegenover elkander staan’.28 Kuyper benadrukte overigens dat hij de normalisten wel hun vrijheid gunde. Waar hij zich tegen verzette
22
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Kuyper, Encyclopaedie, II, 115.
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was dat de normalisten hun uitgangspunten aan de abnormalisten wilden opleggen: ‘Wat verdedigd wordt, is alleen de vrije wetenschap tegenover haar tyrannieke tweeling-zuster. De Normalist poogt ons geweld aan te doen in ons eigen bewustzijn.’ Hij zelf wilde de normalisten niet het recht betwisten om vanuit eigen
vooronderstellingen een eigen wetenschap op te bouwen.29

3.3 Het ‘te-kort der katholieken in de wetenschap’
en de opkomst van het neothomisme
3.3.1 Groeiende openheid
Onder Nederlandse katholieken heerste lange tijd het gevoel dat er van de wetenschap weinig goeds te verwachten viel. De door liberalen gedomineerde universiteiten werden gezien als bolwerken van ongeloof en materialisme. Als alternatief
hadden de katholieke geestelijken volgens Gerard Brom niet meer te bieden dan
‘brochures als trompetten, waarmee ze het academies Jericho zouden laten neerstorten, als ze maar hard genoeg bliezen, zonder aan een zuivere toon te denken’.
In de vele katholieke tijdschriften die er in deze periode verschenen, werd de toon
gezet door journalisten, ‘die van geweldige stemverheffing hielden, om hun lezers
moed in te spreken, wanneer ze heuse professoren aandurfden’. Met name de natuurwetenschap, in het bijzonder Darwins evolutietheorie, werd daarin vaak zondermeer gelijkgesteld aan materialisme, waardoor ook hier het idee ontstond dat
geloof en natuurwetenschap noodzakelijk met elkaar in conflict waren.30
Het idee dat er een conflict bestond tussen (orthodox) geloof en wetenschap
– iets wat de neocalvinisten vanuit hun wetenschapsopvatting zouden gaan bestrijden – werd omgekeerd ook gevoed door liberale wetenschappers. Boeken als
die van J.W. Draper en A.D. White, al genoemd in hoofdstuk 1, verschenen ook in
Nederlandse vertaling. In 1877 verscheen Drapers Geschiedenis van de worsteling
tusschen godsdienst en wetenschap, met name gericht tegen de rol van de roomskatholieke Kerk die in de hele geschiedenis de ontwikkeling van de natuurwetenschap zou hebben tegengewerkt. Door Rome was het boek op de Index gezet en
in Nederland schreef de jezuïet Sybrand van den Anker, een recensie om deze veroordeling te onderstrepen. Volgens Van den Anker trad Draper op als de vertegenwoordiger van moderne ongelovigen, die met het zwaard van de wetenschap
het geloof bestreden. Van den Anker stelde daartegenover dat de Kerk niet vijandig was aan de wetenschap, maar juist haar ‘kweekster en beschermster’.31
Het slechte imago van de natuurwetenschap, deels gevoed door publicaties als
die van Draper, zorgde ervoor dat de meeste katholieken zich verre hielden van de
academische studie. Hiermee was een meer inhoudelijke doordenking of confrontatie bij voorbaat uitgesloten. Doordat de natuurwetenschappen een steeds belangrijker plaats kregen in het middelbaar onderwijs, met name aan de hbs (opgericht
29 Idem, 131.
30 Brom, Herleving van de wetenschap (1930), 108-109, 137-138.
31 S. van den Anker, ‘Draper’s geschiedenis van de worsteling tusschen godsdienst en wetenschap’,
Studiën 11 (1878), deel 11, 305-369.
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in 1863), kwam het onderwijs als geheel in een kwade reuk te staan. Hierdoor bleven katholieken verstoken van middelbaar onderwijs en bleef de scholingsgraad
laag. Met name het bezoeken van een neutrale hbs werd door de geestelijkheid actief ontmoedigd.32 Wel waren er meerdere katholieke gymnasia, met name in Limburg, en een enkele katholieke hbs, maar pas nadat de overheid het bijzonder middelbaar onderwijs ging subsidiëren – het gymnasium in 1905, de hbs in 1910 – nam
het aantal katholieke leerlingen toe.33 Overigens was er wel een kleine groep katholieke studenten. Zij waren afkomstig uit de katholieke bovenlaag. Hun studie was
eerder gericht op een maatschappelijke carrière dan op de wetenschapsbeoefening
als zodanig.34 Zo bleef het negatieve imago van de wetenschap in stand onder grote
delen van het katholieke volksdeel. De houding van de katholieken tegenover de
natuurwetenschap in de tweede helft van de negentiende eeuw is dan ook sterk bepaald door de vicieuze cirkel van negatieve beeldvorming en gebrekkige scholing.35
Naast de reguliere schoolstructuur kenden de katholieken wel het onderwijs in
de seminaries en de studiehuizen van religieuze ordes. Ondanks de intellectuele
traditie van sommige religieuze ordes, zoals de dominicanen en jezuïeten, werd
in deze periode echter weinig aandacht besteed aan de moderne talen, de wiskunde en de natuurwetenschappen. De studie in de seminaries beperkte zich in deze
tijd tot een sterk apologetische theologie en wijsbegeerte. Dit veranderde toen het
neothomisme geleidelijk voet aan de grond kreeg. Hoewel het neothomisme later
aan de seminaries vaak weer in de vorm van ‘dorre handboeken’ zou worden gedoceerd, droeg het in deze periode bij aan de toenemende interesse voor de moderne wetenschap.36 Mede onder invloed van de ideeën van Leo xiii en door het
optreden van Schaepman in de politiek, ontstond er een opener houding tegenover de wetenschap. In katholieke tijdschriften werd er vaker op meer neutrale,
voorlichtende wijze aandacht gegeven aan de natuurwetenschap. Ook werd erop
gewezen dat de wetenschap niet inherent vijandig hoefde te zijn aan het geloof.37
In dit verband werden ook de begrippen ‘katholieke wetenschap’ en ‘christelijke wetenschap’ gebruikt. Er werd echter vooralsnog veel minder inhoud aan
gegeven dan Abraham Kuyper had gedaan. Wel keerde men zich in deze periode
zonder meer tegen de liberale opvatting van wetenschap. In 1890 bestreed de jezuiet J. Kerlen in het blad Studiën de Leidse hoogleraar W. van der Vlugt, die in De
Gids had betoogd dat de christelijke wereldbeschouwing onhoudbaar was gebleken door alle ontdekkingen van de wetenschap. Kerlen bestreed dit: grote geleerden als ‘Kepler, Galilei, Copernicus, Newton, Leibniz en zooveele anderen’ geloofden anders dan Van der Vlugt juist niet dat door hun ontdekkingen ‘het oude,
eerbiedwaardige gebouw der Christelijke wetenschap’ werd afgebroken. Integendeel, de dingen die zij ontdekten waren ‘voor hun geest even zooveele lichtstralen,
die hun de grootheid en de majesteit van den goddelijken Bouwmeester beter leer32
33
34
35

Brom, Herleving van de wetenschap, 111; Van Lente, Techniek en ideologie, 25-26.
Vgl. Vree, ‘IJkpunt 1900’, 139-140.
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den begrijpen’. Pas in onze eeuw kwamen er ‘halve geleerden, als Büchner, Moleschot, en een zwerm van ongeloovige geneesheren’ die het materialisme hadden
omarmd. Van der Vlugt ging weliswaar niet zover als deze materialisten. Hij zat
meer op de lijn van de Duitse fysioloog Emil du Bois-Reymond, die de beperktheid van wetenschappelijke kennis had benadrukt onder het motto: ignorabimus
(wij zullen het niet weten). Maar wat had hij te bieden in plaats van de christelijke
wetenschap? Waarom iets verwerpen wat ‘achttien eeuwen lang zoo heerlijk gebloeid heeft’, vroeg Kerlen zich af?38

3.3.2 Nieuwe initiatieven
In de laatste decennia van de eeuw werden verschillende initiatieven genomen die
– hoewel geworteld in de sfeer van het isolement – zouden bijdragen tot de toenemende belangstelling voor de wetenschap. In 1868 werd door de Nederlandse
jezuïeten het tijdschrift Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig
gebied opgericht, waarin ook inhoudelijk werd ingegaan op bijvoorbeeld onderwerpen uit de moderne scheikunde of astronomie. Veel artikelen hadden een defensieve, apologetische strekking. Met name de jezuïet Franciscus Becker, docent
in de wijsbegeerte te Culemborg, roerde zich. Hij schreef in 1872 onder meer over
de veroordeling van Galilei, een gevoelig onderwerp wanneer de relatie van de
kerk tot de wetenschap aan de orde kwam. Becker verdedigde de rol van de kerk:
de paus had de veroordeling van Galilei niet ex cathedra uitgesproken en bovendien was er destijds nog niet voldoende reden om het copernicaanse systeem te
aanvaarden. In andere artikelen bestreed Becker het darwinisme, dat hij als een
ernstige bedreiging voor godsdienst, wijsbegeerte en zeden zag.39
In 1873 werd onder leiding van de jezuïeten in Amsterdam een studiekring opgericht, genaamd St. Petrus-Vereeniging. In 1881 werd de vereniging uitgebreid
en omgedoopt tot de Vereeniging Geloof en Wetenschap. Vooral in de jaren 1890
zouden er overal in het land gezelschappen ontstaan onder deze naam. Doel van
de Vereeniging Geloof en Wetenschap was de ‘bevordering van de algemeene verstandelijke ontwikkeling der leden, voornamelijk (…) in verband met het R.-K.
geloof’.40 Er werden voordrachten gehouden en er werd ‘goede’ literatuur verspreid. In Amsterdam waren vrijwel alle katholieke studenten en daarnaast ook
een groep burgers lid van Geloof en Wetenschap. In de periode 1880-1900 werden de meeste voordrachten hier gehouden door de voorzitter, de jezuïet Henricus van Schijndel. Hij sprak over onderwerpen als het materialisme van Büchner,
darwinisme, spiritisme, vrijmetselarij, de onderwijskwestie, het wonder, en de
kwestie-Galilei. Van Schijndel verwierp het materialisme, omdat het louter steun38 J. Kerlen, ‘“De Gids” over Christelijke wetenschap’, Studiën 22 (1890), deel 34, 58-83, aldaar 81-83.
39 F. Becker, ‘Galilei en De onfeilbare kerk van den hoogleraar Fruin’, Studiën 4 (1871-1872), nr. 11; F.
Becker, ‘De veroordeling van het systeem van Copernicus gerechtvaardigd’, Studiën 5 (1872-1873),
nr. 4; F. Becker, ‘De grenzen der ervaring en het Darwinisme’, Studiën 6 (1873-74), nr. 4; F. Becker,
‘De zelfmoord en het Darwinisme’, Studiën 15 (1883), nr. 19, 291-350.
40 Steens, Rooms en studentikoos (1993), 31-39; De Veer, De R.K. Vereeniging ‘Geloof en Wetenschap’
(1903).
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de op de zintuiglijke kennis en de natuur slechts wilde verklaren uit blinde krachten en toeval, en daarbij voorbij ging aan de doelmatige inrichting, het plan van de
Schepper. Dat gold zeker voor de evolutietheorie. Het darwinisme was volgens
Van Schijndel dan ook zelfs de naam hypothese niet waard en hij concludeerde
‘dat het gezond verstand en de gestadige ervaring op natuurkundig gebied tegen
het bestaan van Darwins veranderlijkheid, erfelijkheid, natuurkeus en sexueele
teeltkeus krachtig protesteert’.41
Een ander initiatief was de oprichting, in 1894, van een kerkelijke leerstoel in
de ‘wijsbegeerte van Thomas’ aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
Deze leerstoel was ingesteld door het Nederlandse episcopaat, waarschijnlijk op
initiatief van een katholiek gemeenteraadslid uit Amsterdam. De eerste hoogleraar, de dominicaan J.Th.P. de Groot (kloosternaam: Vincentius42), doceerde binnen de theologische faculteit, maar zijn colleges trokken allerlei belangstellende
studenten. In 1882 had De Groot als een van de eersten in Nederland aandacht gevraagd voor het thomisme met zijn Het leven van den H. Thomas van Aquino, met
daaraan toegevoegd een vertaling van de encycliek Aeterni Patris. Van het boek
zouden een vertaling in het Frans en een bewerking in het Duits verschijnen.43
De Groot confronteerde het thomistische denken met allerlei hedendaagse theorieën, ook natuurwetenschappelijke. In De Katholiek publiceerde hij artikelen
over katholieke en niet-katholieke geleerden. In 1902 betoogde hij, met verwijzing naar de encycliek over de Vrijheid van Leo xiii (Libertas Praestantissimum,
1888), dat er een groot wetenschappelijk gebied is waarmee het geloof niet is gemoeid, waarmee de beginselen niet rechtstreeks gemoeid zijn. Tegelijkertijd wees
hij ook op het belang van het geloof in de wetenschap: ‘Zonder de goddelijke
Openbaring kan onze rede tot elke diepte van dwaling afdalen en de specialist zich
vaststaren in zijn bewogen atomen.’44
In Leuven, centrum van het neothomisme, werd al langer nagedacht over de
relatie tussen het thomisme en de eigentijdse wetenschap. In Aeterni Patris had
Leo xiii daarvoor de richtlijnen gegeven: het nieuwe thomisme diende aan te tonen dat Thomas’ filosofie (en daarmee het katholieke geloof), niet in strijd was
met de resultaten van de moderne wetenschappen. Het was hier vooral de eerder
genoemde Mercier die over de verhouding tussen wetenschap, geloof en filosofie
publiceerde. Merciers visie op de relatie tussen geloof en wetenschap geeft blijk
van een zekere dubbelzinnigheid. Nu eens kende hij aan het geloof een normatieve rol toe in het wetenschappelijk onderzoek, dan weer lijkt er niets boven de
onafhankelijkheid van de wetenschappers te gaan. Eén ding was voor hem in elk
geval duidelijk: het was onjuist om over een conflict tussen geloof en wetenschap
te spreken. En op een of andere manier moest de filosofie een bemiddelende rol
spelen tussen beide.45
41 [H. van Schijndel], ‘Het Darwinisme’, in: Verslag der vergaderingen van de Vereeniging ‘Geloof en
Wetenschap over de jaren 1882-1884 (1885), 1-148, aldaar 95.
42 Naar dominicaans gebruik wordt de kloosternaam achter de eerste voorletter geplaatst. Hierna daarom: J.V. de Groot. Cf. Winkeler, ‘Duurzame ontwikkeling’, 144 noot 6.
43 Struyker Boudier, Wijsgerig leven (1986), II, 30-37.
44 J.V. de Groot, ‘Studieleven in het katholieke Nederland’, Annuarium RKSN 1902, 51-75, aldaar 60, 55.
45 Wils, ‘Het verbond tussen geloof en wetenschap bedreigd’ (1992), 407.
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In Nederland bleef ook de tegenstelling tussen ‘ongelovige’ en ‘katholieke wetenschap’ de katholieken inspireren. Het accentueren van de eigenheid van de katholieke wetenschap zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met het voorbeeld
van de gereformeerden.46 In De Katholiek werd ‘Thomas’ als vertegenwoordiger
van de katholieke wetenschap dan ook in stelling gebracht tegen Haeckel: ‘Voorlopig hebben de bestrijders van den godsdienst meer last met Thomas van Aquino, dan wij met Haeckel; en het causaliteitsprinciep van den eerste blijkt toch nog
steeds in vaster grond geworteld, dan de biogenetische wet van den laatste.’47
De historica Marit Monteiro stelt dat de Nederlandse katholieke intellectual community een tegencultuur wilde zijn. Ze zette zich af tegen liberale visies op onderzoek en academische vorming. Met behulp van het neothomisme wilde ze een dam
opwerpen en een alternatief bieden voor allerlei negentiende-eeuwse ‘ismen’: van liberalisme tot rationalisme en nationalisme. Het thomisme zou het zoeken naar antwoorden op de vragen van de moderniteit in goede banen moeten leiden. De katholieke intellectuelen ontwikkelden hierdoor een ‘thomistisch zelfbewustzijn’, waarin
een zeker heimwee naar het middeleeuwse mens- en wereldbeeld doorklonk.48
Met de instelling van de leerstoel van De Groot in Amsterdam trad dit neothomisme voor het eerst naar buiten. Dit werd als een belangrijke gebeurtenis gezien
in katholieke kring. Het katholieke dagblad De Maasbode juichte: ‘Van Amsterdam begint de victorie’.49 De Groot zou een groot aantal katholieke natuurwetenschappers inspireren zich met de neothomistische filosofie te gaan bezighouden.50

3.3.3 ‘Het te-kort der katholieken in de wetenschap’
In deze periode van toenemend zelfbewustzijn en een voorzichtige toewending
naar de wetenschap publiceerde de Nijmeegse katholieke hbs-directeur Maarten
Poelhekke een brochure onder de titel Het te-kort der katholieken in de wetenschap.51 In december 1899 had hij onder dezelfde titel tweemaal een voordracht
gehouden die veel had losgemaakt in katholieke kring. Poelhekke maakte zich
grote zorgen over de ernstige ondervertegenwoordiging van katholieken in alle
sectoren van de wetenschap. Immers: ‘Wie invloed wil uitoefenen, moet maken
dat hij recht op dien invloed heeft’, hield hij zijn geloofsgenoten voor.52 In zijn
brochure rekende Poelhekke voor hoe groot het tekort was. Terwijl bijna 40%
procent van de Nederlandse bevolking katholiek was, was van de 238 hoogleraren
aan de vier openbare universiteiten er slechts één katholiek. Met de studenten was
het iets beter gesteld, maar ook hier, zo schatte Poelhekke, was slechts 16% van de
studenten aan de openbare universiteiten van katholieken huize (dit was nog een
ruime schatting: in werkelijkheid was het nog geen 8%).53
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De spits van zijn rede bestond uit scherpe kritiek op de houding van zijn geloofsgenoten, die te weinig deden om dit tekort weg te werken. Zeker, deels kon
het tekort worden verklaard vanuit bewuste ‘achteruitzetting’ en ‘anti-papisme’,
maar voor een groot deel, aldus Poelhekke, lag de schuld bij de katholieken zelf:
‘geringschatting’, ‘minachting’ en ‘vrees voor de wetenschap’ lagen eraan ten
grondslag.54 Ondanks ‘verblijdende teekenen’, zoals de oprichting van katholieke
studentenverenigingen, steeds meer geestelijken die hun studie aan de universiteit
voortzetten, het bestaan van de vereniging Geloof en Wetenschap en de benoeming van De Groot aan de Gemeentelijke Universiteit, bleef er reden tot grote
zorg.55
De vrees voor de wetenschap was niet terecht, zo betoogde Poelhekke. In
‘het wezen van het katholicisme’ lag geen beletsel voor wetenschappelijk werk.
‘Liefde voor de wetenschap’ en ‘liefde voor de heilige zaak van het Katholicisme’ hoefden elkaar niet uit te sluiten. Sterker, zo citeerde Poelhekke Leo xiii en
de apostel Paulus: ‘wij [moeten] steeds bereid zijn om aan ieder die rekenschap
vraagt van de hoop, die in ons is, voldoening te geven’.56 En hij eindigde met de
hartekreet:
Want het gaat om de toekomst, het gaat om den invloed der Christen-idee op de Wereldgeschiedenis, het gaat om de zaak der wetenschap, die winnen moet en winnen zal door
het Geloof, het gaat om de eer en de glorie der Kerk, het gaat er om: ook door de profane
wetenschap de volledige en verschuldigde hulde te brengen aan Hem, uit Wien alle wetenschap voortvloeit.57

Vanwege de scherpe kritiek die Poelhekke had op de houding van zijn geloofsgenoten – het ‘tekort’ was volgens hem immers een ‘tekortkoming’ van de katholieken zelf – werd zijn rede niet door iedereen welwillend ontvangen. Vooral van
integralistische zijde kwam er zware kritiek. Zijn rede werd als een ‘strafpreek’
aangemerkt, en in de katholieke pers werd hij voor ‘verrader’ uitgemaakt.58
Anderzijds inspireerde hij ook velen en werd zijn rede tot een soort manifest
voor de nieuwe generatie jonge katholieken.59 Met de rede van Poelhekke in de
hand werd in de volgende decennia veel in het werk gesteld om de ‘intellectuele
emancipatie’ te bevorderen. Ondanks de modernistische crisis zouden er begin
twintigste eeuw enkele belangrijke initiatieven worden genomen en zou de discussie over geloof en wetenschap een belangrijke impuls krijgen. In 1930 schreef
Brom: ‘Zo dikwels deze term “tekort” is herhaald met instemming of met afkeuring (…) voelen wij ons allen opnieuw geladen met een energie, afkomstig uit
Schaepman’s school, waarvoor de geestdriftige Poelhekke op het histories ogenblik de woordvoerder heeft mogen zijn.’60
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Poelhekke, Het te-kort, 30-37.
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Er werden in deze periode dan ook verschillende organisaties opgericht die van
groot belang zouden blijken voor de discussies over geloof en (natuur)wetenschap. Ten eerste de katholieke studentenverenigingen; ten tweede de Vereeniging
tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in
Nederland (in de wandeling ook wel Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging),
opgericht in 1904 door en voor academici; en ten slotte de Sint Radboudstichting,
opgericht in 1905 door de bisschoppen. Deze Sint Radboudstichting had als doel
het instellen van bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten en, uiteindelijk, het stichten van een eigen katholieke universiteit.
In de hieruit voortvloeiende discussies over stichting en doelstelling van deze
verenigingen en de Roomsch-Katholieke Universiteit bleek dat er uiteenlopende
en soms tegenstrijdige ideeën bestonden over de te bereiken doelen. In Poelhekkes betoog zijn deze tegenstrijdige tendensen al aan te wijzen. Vaak werd Poelhekke aangehaald om te wijzen op het ‘kwantitatieve tekort’ en om te pleiten voor
intellectuele emancipatie: er moesten eenvoudigweg meer katholieke academici
komen, die niet onder moesten doen voor hun niet-katholieke vakgenoten.61
Anderzijds had Poelhekke ook gesproken over een hoger doel dan emancipatie,
namelijk: ‘De wederinvoering in de profane wetenschap van de Idee des Christendoms’, een ideaal dat overeenkomsten vertoont met het neocalvinistische idee
van een christelijke wetenschap. Niet voor niets refereerde Poelhekke met instemming aan Abraham Kuyper, ‘den genialen leider der Anti-Revolutionairen’, die
als eerste de noodklok had geluid over het feit dat ‘in de sfeer van het hoogere denken de Christelijke grondgedachte nog slechts zeer sporadisch leidstar is’.62 Kuyper had volgens Poelhekke de gelovigen aangespoord de wetenschap niet langer
te negeren, met als doel haar op eigen terrein des te beter te kunnen bestrijden.63
Ook bij Poelhekke vinden we de gedachte dat er op het gebied van de wetenschap
een strijd gaande is: ‘Weldra zullen er maar twee groote partijen zijn: die van de
Evolutie en die des Geloofs’, zo sprak hij met een verwijzing naar Kuypers evolutierede uit 1899, en ‘geen geloovig katholiek kan met de zogenaamde Evolutieleer
meegaan. De Kerk zal deze nooit kunnen erkennen.’64

3.3.4 Een katholieke universiteit?
Voor de katholieken sprak het overigens niet vanzelf om ook op het gebied van de
universiteitsstichting de gereformeerden te volgen. Een van de motieven voor de
stichting van de vu was immers de opleiding van orthodoxe predikanten geweest.
Voor de opleiding van hun priesters hadden de katholieken de eigen seminaries.
Sommige katholieken waren dan ook meer geporteerd van het idee ‘bijzondere
leerstoelen’ in te stellen aan de openbare universiteiten als ‘correctief’ op het bestaande hoger onderwijs. Maar het baanbrekende werk van de gereformeerden
had ook op de universiteitsdiscussie zijn invloed. De vu was van groot belang ge61
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bleken voor de gereformeerden, zo constateerden velen, alleen al omdat het kader
van de Antirevolutionaire Partij grotendeels aan de vu was opgeleid.65
Daarnaast volgden de Nederlandse katholieken de ontwikkelingen in het buitenland nauwlettend. In Leuven bestond al langer een katholieke universiteit, in
Duitsland waren pogingen om tot een katholieke universiteit te komen weliswaar
gestrand, maar in Frankrijk werden in de jaren 1870 en 1880 vijf ‘institutes catholiques’ opgericht. In 1889 ontstonden bovendien twee katholieke universiteiten in
landen die net als Nederland gemengde bevolkingen hadden: in Fribourg, Zwitserland en Washington, Verenigde Staten. Ook Schaepman vond het in deze periode dan ook ‘de natuurlijkste zaak’ dat er op termijn een katholieke universiteit
zou komen.66
Er bestonden in katholieke kring echter verschillende visies op de manier waarop katholieken zich het best met hoger onderwijs en wetenschap konden inlaten.
Het ‘aanvullingssysteem’ – de stichting van bijzondere leerstoelen – genoot de
voorkeur van de academici die in de beginperiode lid werden van de Katholieke
Wetenschappelijke Vereeniging. Zij hadden zelf gestudeerd aan een van de openbare universiteiten, en hadden weinig op met het idee een volledige katholieke
universiteit te stichten. De Sint Radboudstichting, opgericht door de bisschoppen, stelde zich echter ten doel fondsen te verwerven die ‘te gelegener tijd zullen
dienen voor de oprichting eener Katholieke Universiteit’. Maar zolang dit doel
niet bereikt was, zouden de fondsen gebruikt worden ‘voor de vestiging van bijzondere leerstoelen en het subsidieverleenen aan Katholieke geleerden’. Toen de
Vereeniging overwoog om zelf tot de oprichting van bijzondere leerstoelen over
te gaan, staken de bisschoppen hier een stokje voor. Zij wilden het initiatief in eigen hand houden.67
De bisschoppen leken overigens weinig haast te maken met de daadwerkelijke
stichting van een eigen universiteit. De reden hiervoor was enerzijds dat zij eerst
voldoende kapitaal bijeen wilden brengen om met een degelijk ingerichte universiteit van start te kunnen gaan, bij voorkeur inclusief de – kostbare – medische faculteit. Anderzijds had de stichting van een universiteit voor hen ook geen
prioriteit. Gerard Brom, die zich zelf zou gaan inzetten voor de stichting van de
Roomsch-Katholieke Universiteit, heeft later, in zijn geschiedgeschrijving van
de universiteit, gesuggereerd dat de bisschoppen het initiatief naar zich toe trokken met als doel opzettelijk de stichting te vertragen, vanuit een anti-intellectuele en anti-modernistische houding. Dit is te negatief gedacht, stelt de Nijmeegse
universiteitshistoricus Jan Brabers. Er speelden meer zaken die hen ervan weerhielden snel tot actie over te gaan.68 Wel is het waar dat het kweken van een intellectueel kader of doordenken van de relatie tussen geloof en wetenschap bij de
bisschoppen, anders dan bij de gereformeerde leider Abraham Kuyper, geen prioriteit had. De intellectuele leken, voor zover die zich voor een katholieke universiteit inzetten – niet iedereen zag er de noodzaak van – dachten daar heel anders
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over. Zij hadden juist wel behoefte aan katholieke bezinning op de relatie tussen
geloof en wetenschap. Daarbij waren de pleitbezorgers het er overigens niet over
eens of aan zo’n universiteit nu ‘katholieke wetenschap’ moest worden bedreven,
en zo ja, wat daar precies onder moest worden verstaan.
In 1909 vestigde de Sint Radboudstichting haar eerste bijzondere leerstoel voor
de thomistische wijsbegeerte. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht werd J.Th. Beysens benoemd, die eerder seminarieprofessor wijsbegeerte was aan het grootseminarie Warmond en sterk was geïnspireerd door het Leuvense neothomisme.
Met De Groot, die in Amsterdam een ‘kerkelijke leerstoel’ bezette, kan Beysens
worden gezien als grondlegger van het neothomisme in Nederland. Beiden publiceerden ook over natuurwetenschappelijke onderwerpen, zoals in hoofdstuk 5 zal
worden besproken.69
Vanaf 1918, toen Gerard Brom in een tweetal artikelen in het door hem opgerichte blad De Beiaard pleitte voor snelle oprichting van een katholieke universiteit, kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Brom wist vele katholieke intellectuelen, ook zij die aanvankelijk sceptisch hadden gestaan tegenover
de stichting, enthousiast te maken. In 1923 kon de Roomsch-Katholieke Universiteit worden geopend in Nijmegen. De eerste rector magnificus, Jos. Schrijnen,
legde in de openingsrede Eigen kultuur de nadruk op de ontwikkeling van de universiteit als cultuurhaard voor het eigen katholieke leven. Anderzijds moesten katholieken zich volgens hem niet isoleren van de nationale cultuur.70

3.4 Hoger Onderwijs en wetenschap in de politiek, 1901-1905
3.4.1 Kuypers Hoger Onderwijswet
Nooit zou het verschil van inzicht tussen ‘rechts’ en ‘links’ over de wetenschap
zo publiekelijk op de spits worden gedreven als ten tijde van het kabinet-Kuyper.
De verkiezingen van 1901 leverden door samenwerking van het driemanschap
Kuyper, De Savornin Lohman en Schaepman winst op voor de rechterzijde. Van
de 100 zetels in de Tweede Kamer gingen er 58 naar katholieke, antirevolutionaire, vrij-antirevolutionaire of christelijk-historische afgevaardigden. Kuyper werd
formateur en vervolgens minister van Binnenlandse Zaken in een kabinet dat uit
drie katholieke en vier antirevolutionaire ministers bestond. De Coalitie zette fors
in op een aanpassing van de Wet op het Hoger Onderwijs. Na een lang voorbereidingstraject, waarin een voorontwerp ter advies werd toegestuurd aan de curatoren en senaten van de rijksuniversiteiten, en na uitgebreide beraadslagingen met de
Raad van State, diende Kuyper op 12 maart 1903 zijn ‘Wetsontwerp tot wijziging
en aanvulling der wet tot regeling van het hooger onderwijs’ in bij de Tweede Kamer. Daarna barstte de perspolemiek los: brochures, dagblad- en tijdschriftartikelen buitelden over elkaar heen.71
69 Zie paragraaf 5.2 en paragraaf 5.3.
70 Schrijnen, Eigen kultuur (1923); zie verder paragraaf 5.5.
71 De Ru, De strijd over het hoger onderwijs (1953), 79-104.
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Hoewel er in het wetsvoorstel een groot aantal onderwerpen aan de orde kwam,
waaronder de verheffing van de Polytechnische School Delft tot Technische Hogeschool en subsidieregelingen voor vrije gymnasia, spitste het debat in de pers en
het parlement zich vooral toe op twee kwesties. Ten eerste de verbinding van de
effectus civilis aan doctorale graden behaald aan bijzondere universiteiten (overigens met uitzondering van de godgeleerdheid). En ten tweede de mogelijkheid
om bijzondere leerstoelen te vestigen aan openbare universiteiten. Beide hadden
als doel de confessionele initiatieven in de wetenschap te versterken. Overigens
was Kuyper principieel voor de verdere ‘vrijmaking’ van het hoger onderwijs. Hij
voelde om die reden eigenlijk niets voor het verschijnsel van bijzondere leerstoelen, dat immers slechts een ‘correctief’ betekende op de bestaande situatie. Maar
met het oog op zijn coalitiegenoten had Kuyper deze regeling opgenomen.72 Lohman was namelijk na zijn afscheid van de vu een groot voorstander geworden van
dit systeem. In 1898 pleitte hij al voor de instelling van meer bijzondere leerstoelen zoals die van De Groot, sinds 1894, aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam. 73 Ook Schaepman, die aanvankelijk de stichting van een katholieke universiteit ‘de natuurlijkste zaak’ had gevonden, was rond 1900 terughoudender, en
neigde naar de visie van Lohman. Wel zou een eigen universiteit het ‘ideaal’ moeten blijven.74
Veel liberalen ageerden fel tegen de nieuwe wet, omdat duidelijk was dat hieraan
een andere visie op de universiteit en de wetenschap ten grondslag lag dan de hunne. De wet zou dan ook pas worden aangenomen na een langdurige parlementaire
behandeling en felle debatten. Van 17 februari tot 24 maart 1904 was elke vergadering in de Tweede Kamer eraan gewijd. Daarna werden de discussies in de Eerste
Kamer voortgezet. Bovendien werd de wet aanvankelijk door een linkse meerderheid in de Eerste Kamer weggestemd, waarna Kuyper besloot deze Kamer te ontbinden. In de door Provinciale Staten nieuw gekozen Eerste Kamer had de rechterzijde wel een meerderheid. Hierna diende Kuyper het wetsvoorstel opnieuw
in, waarna er wederom debatten volgden. Nu zou de wet ook door de Eerste Kamer worden aangenomen, waarna zij op 22 mei 1905 in het Staatsblad verscheen.
Alle katholieke Kamerleden stemden voor, hoewel de katholieken in deze periode nog intern een discussie voerden over de wenselijkheid van een eigen universiteit en hun visie op wetenschap en universiteit veel minder uitgekristalliseerd was dan die van de antirevolutionairen. Ook Lohman stemde voor de wet,
hoewel Lohman zijn slechte ervaringen met de vu, waar hij na een conflict was
vertrokken, in de debatten omstandig uit te doeken deed. Hij bracht ook principiëlere bezwaren tegen bijzondere universiteiten naar voren, maar verdedigde
wel het belang van bijzondere leerstoelen aan Rijksuniversiteiten. Ook wilde hij
anderen niet het recht ontzeggen bijzondere universiteiten te stichten. Tijdens de
behandeling in de Kamer speelde ook het conflict tussen Kuyper en de ethischorthodoxen weer op. Hervormde predikanten en Kamerleden spraken zich uit
tegen de wet, die de Rijksuniversiteiten en in het bijzonder de theologische fa72 Idem, 39; Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid (2005), 92-93.
73 De Ru, De strijd over het hoger onderwijs, 25.
74 Idem, 21-23; Brabers, Proeven van eigen cultuur, 53.
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culteiten daarvan niet ten goede zou komen. Zij meenden dat hiermee noch de
christelijke grondslagen van de natie noch die van de vaderlandse kerk waren gediend.75
Hoewel aan ‘de linkerzijde’ zeker niet iedereen gelijk dacht, evenmin als aan
‘de rechterzijde’, was de politiek toch duidelijk in twee kampen verdeeld, waarbij
over en weer harde woorden werden gesproken. Het ging hier om een wet, die,
zoals de liberaal H. Goeman Borgesius het herhaaldelijk uitdrukte, ‘verderfelijk’
was. Het was ‘een ramp voor het hooger onderwijs, een ramp ook voor het land’.76
De socialist P.J. Troelstra noemde bijzondere universiteiten ‘drilscholen’, ‘isoleerinrichting voor zwakke geesten’, ‘doodkisten voor het wetenschappelijk leven’.
Bovendien was wat aan deze universiteiten werd gedaan volgens hem geen wetenschap: ‘Dit is gebonden wetenschap, geen vrije wetenschap en dus in onze oogen
in het geheel geen wetenschap.’77 Vooral de vu, Kuypers ‘troetelkind’,78 moest het
ontgelden, waarbij Lohmans ervaringen munitie boden voor de kritiek van links.
De kritiek was echter ook fundamenteler, en in de Kamerdebatten waren Kuyper
en zijn medestanders dan ook genoodzaakt allerlei elementen uit hun maatschappij- en wetenschapsleer te verdedigen. De discussies in het parlement geven inzicht in de botsende wetenschapsidealen. Daarom gaan we er in het vervolg van
dit hoofdstuk nader op in.79

3.4.2 Kritiek
Troelstra had kennisgenomen van Kuypers wetenschapsleer en stak er de draak mee:
Dr. Kuyper ontzegt aan ons, niet-geloovigen, niet-wedergeborenen, niet-bekeerden, zelfs
het speciale orgaan, om de hoogste en diepste waarheid te aanschouwen. Wij zijn (…) normalisten. Wij houden geen rekening met de zonde, die den normalen mensch van een vroeger ideaal standpunt heeft afgedrukt en abnormaal gemaakt, en daarom kunnen wij, volgens dr. Kuyper zelf, slechts aan één wetenschap gelooven en niet verschillende soorten
van wetenschap erkennen.80

Over de (historische) relatie tussen geloof en wetenschap liet hij een heel eigen
licht schijnen. De ontwikkeling der wetenschap had volgens Troelstra altijd in
dienst gestaan van de opkomst van nieuwe klassen, zoals ook bij de opkomende
bourgeoisie: ‘Zoodra het kompas in staat stelde, de wereld om te zeilen, en de telescoop diende om aan te toonen, dat de aarde niet in het midden stond van het heelal (…) voelde de Kerk zich in haar machtige stelling bedreigd en is de worsteling
ontstaan tusschen wetenschap en dogma’.81 In zijn eigen tijd was het de nieuwe
75
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klasse van het proletariaat die de wetenschap moest gaan gebruiken. En ‘al kunnen de arbeiders hun jongens niet sturen naar de Hogeschool (…) toch is een goed
wetenschappelijk karakter der Hoogeschool een levenbelang voor het proletariaat’. Daarom riep hij ertoe op niet toe te geven ‘aan de pretentiën van hen die van
de politieke verslapping der bourgeoisie gebruik [willen] maken, om niet alleen op
het terrein der politiek, maar ook op dat der wetenschap, haar in de armen van het
clericalisme terug te doen vallen’.82
De kritiek van de liberalen was niet minder fel. Inzichtgevend in dit verband
is de confrontatie tussen Kuyper en W. van der Vlugt. De ‘oud-liberaal’ Van der
Vlugt, hoogleraar wijsbegeerte van het recht te Leiden, had zich al vóór de confrontatie in de Kamer kritisch uitgelaten over het voorstel. Het advies van de
Leidse senaat over het voorontwerp was mede door zijn toedoen zeer negatief geweest.83 In de aanloop naar het debat schreef hij onder pseudoniem een serie artikelen in het Handelsblad, waarin hij betoogde dat het bijzonder hoger onderwijs
met deze wet zo werd bevoorrecht, dat de wet het stichten van ‘sectescholen en
sectekatheders’ zou bevorderen. Het zou ‘gebondenheid’ brengen in het hoger
onderwijs. Daarmee zou het niet meer wetenschappelijk zijn, omdat dit lijnrecht
inging tegen de ‘onbevooroordeelde waarheidsvorsching’.84
Twee maal hield Van der Vlugt in de Kamer een uitgebreide rede, waarin hij
Kuypers visie op de wetenschap op de korrel nam.85 Ironisch kenschetste hij deze
als een ‘zeer bijzonder soort van polemiek, bij het neo-Calvinisme en zijn Vrije
Universiteit inheemsch’.86 Hij begon overigens met een uitgestoken hand en benadrukte dat hij enig begrip had voor de grieven van de rechterzijde. Hij was niet
de mening toegedaan, zoals sommigen van de linkerzijde, dat ‘wetenschappelijkheid en Openbaringsgeloof’ niet samen konden gaan in een persoon. Niet elke gelovige was ‘per se ontoegankelijk (…) voor wetenschappelijken zin’.87 Bovendien
erkende hij dat er ‘in den overmoed der jaren, om en na 1848’, wel eens eenzijdigheid was geweest bij het vervullen van de vrijgekomen posities. Er waren ongetwijfeld wel eens ten onrechte personen gepasseerd bij de professorenbenoemingen, met als meest illustere voorbeeld Groen van Prinsterer. Ook zou er ‘van de
hoogte van liberale katheders’ wel eens laatdunkend zijn gesproken over andere
meningen, maar dit was verklaarbaar: ‘Men genoot van de overwinning, pas onder
Thorbecke’s leiding in het Staatsleven behaald.’88
De toenmalige overmoed werd ook nog eens gevoed door de grote wetenschappelijke vooruitgang. Zo verbond Van der Vlugt deze houding ook met allerlei inhoudelijke ontwikkelingen in de wetenschap:
Kort [na 1848] kwam op het gebied van de wetenschap een geheele reeks van vondsten en
gelukkige onderstellingen, die bij geestdriftige oppervlakkigheid den indruk wekten als was
nu de oude Christelijke wereldbeschouwing mooi op weg om wetenschappelijk te worden
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weerlegd. (…) De ontdekking van de mechanische warmte-theorie, weldra gegeneraliseerd
in de wet van het behoud van arbeidsvermogen, gaf steun aan de verwachting, dat binnen
niet te langen tijd al het bestaande geheel mechanisch zou kunnen worden verklaard. De
bekende onderstelling van Darwin nopens het ontstaan der soorten, heette krachtig te hebben geschokt het geloof aan de vinger Gods in de wording der levende natuur. Ter zelfder
tijd voerde in de zielkunde een school het hoogste woord, die, geheel ons zieleleven terugbrengend tot mechanistische voorstellingsverbindingen, ook daar een spoedigen triumf van
de mechanistische wereldbeschouwing scheen te voorspellen.89

Daarom, stelde hij: ‘Tot zover mijn erkenning van dat deel van waarheid en van
recht dat in de genoemde grieven is te vinden.’ Maar, vervolgde hij, dit alles rechtvaardigde geenszins de voorgestelde wetswijziging. Om te beginnen was het uitgangspunt onjuist: namelijk dat de wetenschap aan de Rijksuniversiteiten zou zijn
‘gemonopoliseerd door het liberalisme’ zodat daar slechts ‘de moderne wereldbeschouwing’ zou worden uitgedragen.90 Dit was een onjuist idee van de wetenschap aan die universiteiten. Een bijzondere universiteit richtte zich misschien op
‘propaganda en polemiek’, maar bij een openbare universiteit was het doel daarentegen ‘onbevangen’ onderzoek en onderwijs met daarbij ‘handteering van het
woord als instrument tot het benaderen van waarheid en tot het mededeelen daarvan, voor zoover die benadering mocht zijn gelukt’.91
Bovendien kon men in de wetenschap ‘dagen, ja weken’ reizen door ‘neutrale
zônes’.92 De praemissen van iemands wereldbeschouwing waren slechts voor een
aantal ‘netelige leerstoelen’ van belang, namelijk de ‘beginselvakken’. Er bestond
immers geen ‘Calvinistische cosmographie’ of ‘gereformeerde chemie’, zo stelde
hij.93 Bovendien was er de afgelopen decennia veel veranderd. De overmoed van
wetenschappers behoorde tot het verleden. Wetenschappers spraken tegenwoordig met veel minder pretentie ‘èn over de eigen vooruitzichten èn over het goed
recht van geloof aan goddelijke dingen’. Een ‘begaafd Franschman, Ferdinand
Brunetière’ had de wetenschap zelfs bankroet verklaard. Een bankroetverklaring
ging Van der Vlugt te ver, maar de ‘immense verwachtingen’ van de wetenschap
waren wel degelijk getemperd. En dit laatste had volgens hem alles te maken met
ontwikkelingen in de wetenschap zelf. Het ‘uiterste physicisme’ of ‘mechanisme’
– dat wil zeggen: ‘alle gebeuren [terugbrengen] tot druk en stootbewegingen van
zooveel mogelijk qualiteitsloos te denken primaire elementen, atomen’ – was op
zijn retour. Een vijfendertig jaar geleden leek dit werkelijkheid te worden met
de ontwikkeling van de warmtetheorie van Clausius en de afstammingsleer van
Darwin. Maar tegenwoordig vond er ‘een terugtocht’ plaats ‘van het mechanisme
over de geheele linie’. Voorbeelden waren de nieuwere electriciteitsleer: ‘de beroemde theorieën van mijn hooggeachten ambtgenoot Lorentz, die haar primaire
elementen toerusten met allerlei qualiteitsverschillen’, maar ook de mutatietheorie van De Vries, die ‘in plaats van de evolutie met zeer kleine stapjes, die indertijd
de onderstelling van Darwin zoo begrijpelijk, zoo doodnatuurlijk deed schijnen,
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een gansch andere evolutie, een met periodieke uitbarstingen van een geweldige
vervormbaarheid in alle richtingen’. Daarbij kwam nog een verschijnsel ‘van meer
algemene strekking’: de ‘stijgende invloed van het op critiek op ons kenvermogen
gegrondveste idealisme, van die wijsbegeerte, die onzen naar kennis zoekenden en
dorstenden geest niet enkel neemt als instrument, neen, tevens als een ontzaglijk
probleem’. Dit alles had ons bevrijd ‘van de mechanistische obsessie’.94
Ten slotte benadrukte hij dat hij ook in het onderwijs weinig problemen zag.
Zelfs voor de beginselvakken gold dat studenten tegenwoordig ‘in een doorlopend critische houding tegenover hun leermeesters’ staan. Dat was anders ‘in de
dagen toen Zijn Excellentie de Minister aan de Leidsche Universiteit studeerde’.
‘Toen overwoog in de academische wereld – in deze een trouw spiegelbeeld van
de groote samenleving –, een diepe, geestdriftige piëteit tegenover zulke intellectueele reuzen als Opzoomer en Scholten, die destijds heetten het groot raadsel te
hebben gevonden.’95 Afgevaardigde Bos vulde dit later in het debat aan: studenten
waren tegenwoordig volgens hem heel wel in staat uit de ‘brokstukken van kennis
een eigen leven- en wereldbeschouwing te vormen’. Studenten moesten daarom
juist met verschillende denkrichtingen kennismaken. Daarmee werden ze niet opgeleid tot scepticus. Het doel van het onderwijs moest juist zijn dat ‘de jongelieden uit die zeer verschillende gekleurde brokstukken van denken zich zelven een
harmonisch geheel van kennis en een levens- en wereldbeschouwing vormen’.96
Van der Vlugts finale oordeel luidde: ‘Deze wetsvoordracht is een anachronisme.’ Zij ‘teert op oud zeer’.97 De wetenschap was heel wel in staat zichzelf te corrigeren. Zij had daar de neocalvinisten met hun voortdurende prediking en polemiek niet bij nodig. De neocalvinistische ‘polemiseerende tactiek’, waarmee ‘de
gang der zaken steeds vierkant wordt omgekeerd’ was voor andersdenkenden bovendien grievend. Kuyper miskende ‘ten eenenmale middelgroepen’, waartoe de
meeste liberalen zichzelf rekenden. Alle andersdenkenden werden bijeengedreven
om ze vervolgens ‘te vereenzelvigen met den radicaalsten vleugel’.98
Ook Goeman Borgesius stelde Kuypers polemiseren aan de kaak. Deze minister, zo stelde hij, was de man die het openbaar hoger onderwijs
in de oogen van ons volk tracht te declineeren, door te trachten in breede kringen de meening
ingang te doen vinden, dat de openbare Universiteiten niet anders zijn dan propagandascholen voor ongeloof, voor rationialisme en voor modernisme. De minister is de man van
splitsing en scheiding, die (…) in uiterste consequentie de scheiding wil brengen tusschen
zoogenaamd Christelijke en zoogenaamd ongeloovige wetenschap; hij is het ook die scheiding wil van de studeerende jongelingschap in twee groote kampen.

Dit was dan ook slechts een voorpostengevecht: Kuyper zou ‘een geheele reorganisatie van het hooger onderwijs’ op het oog hebben.99
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3.4.3 Kuypers verdediging
Aan antirevolutionaire zijde ging men inderdaad uit van het bestaan van ‘tweeerlei wetenschap’. Het toekennen van het diplomeringsrecht aan bijzondere universiteiten zag men daarom niet als partijzaak, maar een kwestie van billijkheid en
redelijkheid en daarom juist wel ‘als een zaak van nationaal belang’. Immers, zo
echode het antirevolutionaire kamerlid A. Brummelkamp Kuypers visie: ‘Sedert
revolutionaire denkbeelden de Christelijke verdrongen hebben, is de tweespalt in
de wetenschappelijke wereld ingetreden.’ En hiermee waren Rijksuniversiteiten
inderdaad propagandascholen geworden voor ‘het rationalisme, het naturalisme
en het pantheïstisch materialisme’.100
In zijn redevoeringen in de Tweede en Eerste Kamer ging Kuyper in op allerlei
technische aspecten van de wet, maar vooral ook op de brede levensbeschouwelijke achtergrond van zijn plannen en zijn neocalvinistische wetenschapsleer, waarop hij immers was aangevallen.101 Kuyper weersprak nadrukkelijk het verwijt dat
het hem slechts om ‘zijn troetelkind’ de Vrije Universiteit te doen zou zijn en benadrukte de algemene problematiek die in de wet aan de orde kwam:
Er is iets wat ik geheel moet afsnijden; dat zijn de concrete opmerkingen over de bestaande
Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik weiger beslist om mij op dien weg te laten lokken. Dit
voorstel is niet een voorstel, dat in de pen gegeven is, om maatregelen te nemen ten gerieve
van eene bepaalde Universiteit. Dit voorstel schept gemeen recht en erkent niet het bestaan
van de eene of andere Universiteit hier te lande, maar raakt een wereld-probleem, dat aan
de orde is in bijna alle beschaafde landen, zoowel in Europa als in Amerika, en dat daarom
vooral zoo breed van omvang is, omdat het punt, hier in quaestie, niet nu pas uitgevonden
of uitgedacht is, maar het geheele verleden doortrekt.102

Kuyper bevestigde overigens dat zijn ideaal, zoals Goeman Borgesius al had gevreesd, verder reikte dan deze wet: ‘Mijn ideaal zou zijn, dat alle openbare Universiteiten en bijzondere Universiteiten van karakter veranderden; dat wij in
plaats daarvan kregen één enkele Universiteit van Rijkswege – zij het in twee of
drie steden – op de rijkste wijze ingericht en voorzien van alle hulpmiddelen, voor
het onderzoek en de bevordering der wetenschap noodig, en dat iedere vereeniging onder bepaalde voorwaarden recht kreeg hoogleeraren te benoemen en faculteiten in te richten.’ Hiermee zou de benoeming van hoogleraren voorgoed aan
de overheid zijn onttrokken.103
Ter verdediging van de verdere ‘vrijmaking’ van het hoger onderwijs betoogde
Kuyper dat het lag ‘in de lijn van het verleden’. Tijdens de Republiek was het hoger onderwijs inderdaad niet vrij geweest, maar ‘gebonden aan de Confessie van
den Confessioneelen Staat’. In de grondwet van 1848 werd de bepaling opgenomen ‘dat het geven van onderwijs vrij is’. In 1876 werd het beginsel van de vrijheid
van onderwijs nader omschreven voor de universiteit. De volgende stap moest
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zijn dat de overheid ook de bijzondere universiteiten de vrijheid gaf diploma’s af
te geven waaraan het civiel effect was verbonden.104
De achterliggende gedachte hiervan was dat de staat niet behoorde te kiezen
tussen verschillende principes, niet tussen twee soorten wetenschap. De staat was
geen rechter op het gebied van de wetenschap.105 Wel bepaalde de grondwet dat
‘het hooger onderwijs voorwerp moet zijn van aanhoudende zorg van de Regeering’. Maar dit hoefde niet te betekenen dat zij zelf universiteiten zou stichten
of onderhouden. Wanneer het hoger onderwijs ‘van particuliere zijde opkomt en
baan breekt’ moet de overheid dat aanmoedigen en bevorderen.106 Kuyper was er
alles aan gelegen om de bijzondere universiteiten niet als sektarisch te laten wegzetten. In zijn rede in de Eerste Kamer betoogde hij daarom dat een dergelijke
structuur ook in het universitaire onderwijs goed kon werken. Dat toonde volgens hem de situatie in de Verenigde Staten aan. In Amerika hadden ‘Harvard,
Yale, Brown, Princeton, enz.’ immers alle een confessioneel karakter. Daarnaast
bestonden er slechts enkele neutrale instellingen. Universiteiten hadden in de vs
volgens hem een sterk verschillend karakter, maar de vrijheid had daar niet geresulteerd in vijandigheid. ‘Ziedaar wat in Amerika het Calvinisme heeft gewrocht.
Daar heeft men de vrijheid aangedurfd.’ En, liet Kuyper niet na op te merken, hij
sprak hier uit eigen ervaring: ‘Ik heb het genoegen gehad in Princeton meerdere
weken te verkeeren en heb mij kunnen overtuigen, bij verschillende gelegenheden,
hoe aan den eenen kant zeer beslist het Presbyterian character werd volgehouden,
en aan den anderen kant de meest ruime opvatting op wetenschappelijk gebied en
de meest aangename harmonie tusschen professoren en jongelui van verschillend
inzicht bestond, zodat men kon zeggen: daar was het ideaal bereikt.’107
Ook moest de overheid niet kiezen tussen wat Kuyper noemt het ‘principiële’
en het ‘indifferente’ pedagogische stelsel, maar beide stelsels ruimte geven. In het
pincipiële stelsel was één wereldbeschouwing leidend voor al het onderwijs aan
een universiteit. Het indifferente stelsel wilde ruimte geven aan verschillende richtingen en ‘uit de veelheid opklimmen tot de eenheid’. Dit was het ideaal van de
openbare universiteiten. Daarvoor zouden wel alle richtingen vertegenwoordigd
moeten zijn, maar deze situatie bestond op dit moment niet aan de Rijksuniversiteiten. In feite was het zo dat ‘één wereld- en levensbeschouwing daar zo praedomineert’ dat andere geen gewicht in de schaal leggen.108
Maar deed hij hiermee wel recht aan de hoogleraren, die zich tegenwoordig toch
juist heel bescheiden opstelden en vaak halt hielden bij een ‘ignoramus’? Hadden
Van der Vlugt en Bos geen gelijk met hun stelling dat studenten heel wel in staat
waren uit ‘brokstukken’ hun eigen levens- en wereldbeschouwing samen te stellen? Dit weersprak Kuyper. Dit laatste was volgens hem juist geen wetenschap,
en ook niet hoe je wetenschappelijk kon worden opgeleid: ‘want in wetenschap
moet alles organisch samenhangen; en brokstukken uit verschillende systemata
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of denkbeelden, eclectisch samengebracht, geven geen organisch, maar een mechanisch geheel’. Het neokantianisme begaf zich in deze richting, ‘een school, die
meer en meer het phenomenale en het mystiek gebied van elkander scheidt, hetzij
mystisch, hetzij agnostisch, hetzij met het ignorabimus gedekt’. ‘Men erkent dat
er iets in het midden ligt, dat veel groter is, maar heeft geen rapport daarmede. Het
verschil tusschen positieve Christenen en de anderen is dit, dat de eersten zeggen:
ik heb wel rapport, ook voor mijn bewustzijn, met dat onbekende. (…) Ik heb
daarom in de Aristotelische wijsbegeerte, wat dat onbekende betreft, veel meer
overeenstemming met onze denkbeelden gevonden’, aldus Kuyper.109
In de meest principiële delen van zijn verdediging ging Kuyper op zoek naar de
diepste religieuze tegenstellingen in de discussie. Het ging hem namelijk niet om
benoemingen die orthodoxe protestanten of katholieken in het verleden waren
misgelopen, zoals Van der Vlugt had gesuggereerd, of om de eenzijdige samenstelling van het docentencorps. Niet om de wetenschappers was het hem te doen,
maar om het stelsel dat men in Leiden aangenomen had. In vroeger dagen had de
Leidse Universiteit gebloeid, en ‘de tegenwoordige hoogleraren [genieten nog]
van den roem en de glorie, die in die vroegere dagen van de Leidsche Universiteit afstraalde’, maar de weg die sinds het midden van de eeuw was ingeslagen liep
dood. Deze had als motto: ‘alles wat niet volgens die natuurkundige methode gaat,
is geen wetenschap’. ‘Het grote verderf’ was toen begonnen.110
De discussie over de universiteiten die nu werd gevoerd, was dan ook meer dan
een naar de academie verplaatste partijstrijd. Nee, het ging veel dieper, en om dat
duidelijk te maken parafraseerde Kuyper in dit Kamerdebat zijn visie op de wetenschapsgeschiedenis. Tot in de achttiende eeuw was het menselijk bewustzijn
door het christelijk beginsel beheerst. Daarna ontstond de breuk: ‘Wat eerst één
kleed was, is uit elkander getrokken.’ De moderne levens- en wereldbeschouwing,
was bovendien in de loop van de negentiende eeuw steeds radicaler geworden.111
Daarbij ging ze niet alleen thetisch, maar ook antithetisch te werk door alles was
christenen heilig was aan te tasten. Eerst werd het bestaan van wonderen geloochend, toen de Bijbel als Woord van God, en vervolgens de Christus.112 ‘De twee
levensbeschouwingen zijn uiteengegaan, waarbij men zich in de kringen, waarin
men niet met de moderne levensbeschouwing wenschte mee te gaan, is gaan afvragen, of het op het gebied van het hooger onderwijs wel in orde was.’ Deze orthodoxe gelovigen maakten zich terechte zorgen. Over de excessen in de studentenwereld, de exclusie van Bilderdijk, Da Costa, Groen, en anderen, het verspreiden
van de moderne denkbeelden via de hbs en de toenemende geloofsafval. Langzaam begon men zich te verzetten. Zo ontstonden roomse en gereformeerde studentenclubs en werd er strijd gevoerd voor het bijzonder onderwijs. Maar dit waren vaak ‘medische maatregelen’ en leverde ‘amfibische figuren’ op. Kuyper wilde
daarom nu een radicalere aanpak.113
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De reden dat deze strijd om onderwijs en wetenschap nu op politiek terrein tot
uitbarsting was gekomen, was volgens Kuyper tweeërlei. Ten eerste waren de moderne levens- en wereldbeschouwing en haar wetenschap sinds de opkomst van
‘het Darwinisme’ veel sterker komen te staan. De ‘moderne wetenschap’ had lange tijd bestaan uit ‘onderscheiden naturalistische, philosophische scholen’ en het
natuurkundig onderzoek leverde alleen ‘brokstukken van wetenschap’. Tegenover de christelijke levens- en wereldbeschouwing, die wel een eenheid was, stond
zij daarom zwak. Het was ‘het Darwinisme’ dat daar verandering in gebracht had.
Men meende in de evolutieleer het systeem en de eenheid van levensbeschouwing
gevonden te hebben die nog ontbraken. ‘En dat het Darwinisme met zoo groote
voor zich uitstuwende kracht alle geesten – ik mag wel zeggen in minder dan 10
jaren – in die kringen heeft veroverd, is alleen daaraan toe te schrijven, dat men
steeds behoefte aan eenig systeem, aan eene eenheid had gevoeld, maar deze niet
bezat.’114 Hoe meer deze moderne wereldbeschouwing nu een gesloten eenheid
werd die zich tegenover de christelijke wereldbeschouwing opstelde, hoe meer de
christelijke beschouwing ook haar eigen positie moest verhelderen, zoals nu gebeurde. Deze noodzaak werd nog eens versterkt door een ander, algemeen cultureel en wetenschappelijk verschijnsel. Kuyper noemde dit verschijnsel ‘het wederopkomen van de majesteit van het subject’. Er kwam steeds meer oog voor de
subjectieve kant van kennis. Ook hierdoor trad de tegenstelling tussen de moderne en de christelijke wereldbeschouwing steeds meer op de voorgrond.115
Kuyper benadrukte overigens herhaaldelijk dat de ‘christelijke levens- en wereldbeschouwing’ niet die van een bepaalde confessie was en dat de rechterzijde,
ondanks de verschillen, op dit punt gelijk dacht. Dit is wat lutherse, gereformeerde, roomse of Griekse christenen samen delen:
Wij zien het zóó: in den beginne was de Logos en die Logos was God en zonder dien Logos is niets geschapen; waaruit volgt dat in het geschapene niet de brute stof is geschapen,
maar de onderlingen samenhang en de werking daarvan is het product van denken. Voor
ons is God de Oerdenker van alle gedachten, die in den kosmos ligt uitgedrukt en heeft de
wetenschap ten doel om, hetgeen daarin uitgedrukt ligt, met ons denkend bewustzijn op te
nemen en niet te rusten, eer wij dat in volkomenheid en in organischen samenhang in ons
eigen bewustzijn kunnen terugvinden.116

Daarom concludeerde hij:
Waar nu die twee wereldbeschouwingen tegenover elkander staan, daar is er niemand aan
de rechterzijde, die niet van harte beaamt en mij volkomen nazegt, dat het de plicht van den
Christen is, om bij de tegenwoordige antithese, voor de Christelijke beginselen te ijveren en
op te komen, en om te trachten, of die beginselen tot meer doordringen in het maatschappelijk en nationaal leven geraken kunnen.117

Kuyper ging ook in op de vraag of dit sterke antithetische denken niet allang achterhaald was. Van der Vlugt had gewezen op ‘de terugtocht van het mechanisme’.
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Begonnen er aan de openbare universiteiten niet juist andere beginselen wortel te
schieten? Kuyper gaf toe dat er soms genuanceerder stemmen klonken in het moderne kamp: de voorbeelden die Van der Vlugt gaf, de theorieën van Lorentz en
De Vries, spraken duidelijke taal. Wetenschappers waren soms vastgelopen in het
mechanistische spoor. Maar zij bleven, aldus Kuyper, niettemin vasthouden aan
mechanistische en evolutionistische voorstellingen. Er was dus geen wezenlijke
verandering opgetreden:
[Pas] wanneer openlijk door die wetenschap erkend is dat (…) men niet alleen te doen heeft
met cellen of nog fijnere beginselen van wezens, maar ook met directieven die daarmede
noodzakelijk verbonden zijn, en dat hiervoor juist de verklaring niet kan liggen in de blinde
stof, maar moet liggen in een Denker, die ze alle voorbedacht heeft en tot aanzijn geroepen,
dat is in den Creator die ze heeft geschapen. Als men dáár gekomen is, zal het valsche beginsel overwonnen zijn, maar dat heeft men dusver nog niet gehoord.118

Een enkeling was weliswaar voorzichtiger geworden, maar de ‘mechanische wereldbeschouwing’ was nog steeds leidend.
Alle wetenschapsgebieden hingen volgens Kuyper bovendien met elkaar samen,
zodat de opmerking over de onmogelijkheid van een calvinistische kosmografie
of gereformeerde chemie onterecht was. De wetenschap was een eenheid en het
geheel der wetenschappen stond in ‘organisch verband’; daaruit volgde dat, hoewel niet overal even zichtbaar, toch ‘het geheel in al zijn deelen tot zijn uitersten
toe beheerscht wordt door het eigenaardige levensbeginsel waarvan wordt uitgegaan’.119
Kuyper deed ook een appèl op de liberalen, om alle burgers van het land gelijke
steun en bescherming van de overheid te gunnen, ook bij de ontwikkeling van een
eigen wetenschappelijk leven. Niet de overheid moest bepalen wat wetenschappelijk was. Het wetsontwerp wilde slechts de soevereiniteit van de wetenschap in
eigen kring tegenover de invloed van de staat veilig stellen. Ook wanneer men de
motieven van Kuyper en zijn kabinet niet deelde, en de principiële universitaire
opleiding verwierp, zou men toch anderen de vrijheid moeten geven hun universiteit op die manier in te richten. Het was De Savornin Lohman die ‘het eenige
standpunt heeft ingenomen, waarbij de liberaliteit tot haar recht kwam’, prees
Kuyper ten slotte nog de man met wie hij menig conflict had gehad, maar niettemin nog steeds politiek samenwerkte.120

3.4.4 Katholieke bijval
Het debat in de Tweede Kamer was ondanks alles toch vooral over de vu en de
neocalvinistische visie gegaan. Hoewel de katholieken zich achter het voorstel
schaarden, bleven zij grotendeels buiten schot. W.H. Nolens, die Schaepman na
diens dood in 1903 was opgevolgd in de Tweede Kamer, hield een zakelijk betoog,
maar stemde principieel wel in met het voorstel:
118 Idem, 1439.
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120 Idem, 1373.
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Welnu, vergis ik mij niet, dan ligt hier (…) de kern der quaestie, datgene wat scheidt. Niet in
de analyse, niet in de data. Het onderzoek daarvan is voor allen gelijk; allen maken van dezelfde hulpmiddelen gebruik en alle richtingen zullen dat met zorg en nauwkeurigheid moeten instellen en voortzetten, over en weer van elkanders resultaten dankbaar gebruik maken.
Maar bij de synthese vinden wij in hoofdzaak aan de eene zijde (…) de autonome rede, en
aan de andere zijde de rede die tot de kennis van een Hooger Wezen komt, de heerschappij
van dat Hoogere Wezen over al het bestaande huldigt, de afhankelijkheid daarvan erkent,
het feit van de Openbaring critisch onderzoekt en na onderzoek feit en inhoud aanneemt.121

In de Eerste Kamer richtte de liberale kritiek zich ook op de katholieken en omgekeerd lieten de katholieken veel duidelijker van zich horen. Liberalen als Van
Boneval Faure en Van Houten dreven de spot met de zogenaamd vrije ‘pseudo
Universiteit’ en met de mogelijkheid van een katholiek ‘priesteruniversiteitje’.
Ware wetenschap moest niet gehinderd worden door Openbaringsgeloof. De wetenschap moet vrijheid worden toegekend, zij corrigeerde immers zichzelf. Hoe
vaak had het Openbaringsgeloof al niet moeten wijken ‘voor het licht der wetenschap’?122 Vanuit de katholieke bankjes werd een anti-liberaal geluid vertolkt door
J.W. van den Biesen, die zelfs een Nota had opgesteld met daarin tal van citaten uit
rectorale en inaugurele redevoeringen ‘welke den Christenen ergerlijk zijn’. Tijdens de openbare behandeling gaf hij hier nog zulk een uitvoerige aanvulling op,
dat de voorzitter er een einde aan trachtte te maken.123
Het katholieke kamerlid Reekers hield een betoog dat volledig in lijn lag met dat
van de neocalvinisten. Hij stelde onder meer dat ‘de Christelijke wetenschap (…)
een consequent en volkomen wetenschappelijk stelsel is’. Hij lardeerde zijn redevoeringen met citaten van kardinaal Newman over de universiteit, en van Leo xiii
over de wetenschap. Ook hij zag de bijzondere leerstoelen slechts als ‘palliatief’,
een oplossing die niet radicaal genoeg was, want ‘de wetenschap vormt een geheel
en heeft verschillende vertakkingen’.124 Hij beschouwde de wet als niet meer dan
billijk en redelijk jegens de gelovige wetenschap:
Wanneer men al onze Rijksuniversiteiten niet kan inrichten op den voet der geloovige wetenschap, mag men redelijkerwijze aan die geloovige wetenschap toch niet de middelen
onthouden die zij noodig heeft voor haar geheel vrije, volkomen ontwikkeling. Dat kan en
mag men alleen doen, wanneer men uitgaat van het standpunt van Häckel, die zijn werk
getiteld ‘die Welträthsel Monistische Philosophie’ begint met de verklaring dat de Katholieke en orthodox-protestantsche richting eigenlijk op dezelfde lijn staan als het meest
krasse bijgeloof.125

Hij was er daarom ook niet gerust op dat de toestand aan de openbare universiteiten werkelijk in gunstige zin was veranderd. Het was heel goed mogelijk dat in de
toekomst de geest van het materialisme opnieuw dominant zou worden.
Na Kuypers ingrijpen, en de installatie van de nieuwe Eerste Kamer, zou op
20 mei 1905 de nieuw geïnstalleerde Kamer het opnieuw ingediende wetsvoor121
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De Ru, De strijd over het hoger onderwijs, 110-111; Handelingen Tweede Kamer 1903-1904, 1329.
Handelingen Eerste Kamer 1903-1904, 422, 439-440.
Idem, 384-402, 454.
Idem, 462-467 en Handelingen Eerste Kamer 1904-1905, 442-445.
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stel aannemen.126 De ‘christelijke wetenschap’ had hiermee een zekere politieke
erkenning gevonden, maar tegelijkertijd een grote tweedracht blootgelegd in het
land. De hierna volgende verkiezingen brachten een nederlaag voor rechts, na een
felle campagne tegen Kuyper persoonlijk, wat alles te maken had met het rumoer
rondom de Hoger Onderwijswet.127

3.5 Slot: de interactie tussen gereformeerden en katholieken
Het optreden van de Coalitie en de botsing met de liberalen over het karakter van
de universiteit en de relatie tussen geloof en wetenschap waren een belangrijk moment voor zowel gereformeerden als katholieken. Hoewel beide groepen een verschillende positie in de samenleving innamen, een verschillende sociale samenstelling hadden, en zich verschillend verhielden tot staat en kerk, vonden zij elkaar nu
opnieuw, na de schoolstrijd over het lager onderwijs, op een zeer principieel punt.
Beide groepen hadden zich niet thuis gevoeld in de door liberalen gedomineerde
samenleving, doordat het niet mogelijk leek vanuit een orthodoxe geloofsovertuiging hierin te participeren. In 1874 schreef Van Schijndel in Studiën:
Wij leven in een atheïstische eeuw, in ‘eene wereld zonder God.’ Inderdaad de God des
Christendoms en der wetenschap, vroeger het levenselement aller instellingen, – Hij heeft
thans uitgediend; de godsdienst van den Katholiek, den orthodoxen Protestant, den Israëliet wordt eene plaats op het oudheidscabinet waardig gekeurd.128

Als ‘openbaringsgelovigen’ voelde men zich daarom ondanks alle verschillen met
elkaar verbonden en dit gold zeker tegenover de wetenschap. In 1901 merkte de
Roermondse seminarieprofessor J.M.L. Keuller in een kritisch artikel over de
evolutietheorie daarom op dat zijn visie ‘niet specifiek Roomsch [was], maar eenvoudig weg Christelijk’. ‘Geloovige protestanten’ dachten hier volgens hem precies hetzelfde over.129 Tezamen trokken zij dan ook ten strijde tegen die wetenschap
Voor beide groepen was een manier om positief over wetenschap te spreken gelegen in het ideaal van een ‘christelijke wetenschap’ of ‘katholieke wetenschap’,
termen die vanaf de jaren 1870 steeds vaker opdoken in de confessionele publiekstijdschriften.130 Daarbij werd gedacht aan een alternatief voor de ‘moderne wetenschap’, dat niet in conflict was met het geloof. Deze gelovige wetenschap zou wel
moeten aansluiten bij de wetenschap uit het verleden. Het was echter niet meteen
duidelijk hoe die christelijke wetenschap er in de moderne tijd uit moest gaan zien.
Vooral de neocalvinisten zouden het idee van ‘christelijke wetenschap’ verder
uitwerken. Net als op andere gebieden keken de katholieken met een schuin oog
naar de ontwikkelingen in gereformeerde kring. Schaepman had in navolging van
Kuyper een politiek program geschreven, maar ook op intellectueel gebied vorm126
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Idem, 471.
De Ru, De strijd over het hoger onderwijs, 166.
H. van Schijndel, ‘Katholieke en moderne godsdienstwetenschap’, Studiën 7 (1874), nr. 2, aldaar 5.
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den de gereformeerden rond 1900 een belangrijk voorbeeld voor katholieken. Ik
herinner aan de in hoofdstuk 1 geciteerde opmerking van kerkhistoricus Vree
dat de interactie tussen gereformeerden en katholieken rond 1900 de motor was
van veel activiteiten in Nederland.131 In dit hoofdstuk zagen we hoe Poelhekke in
1899 in zijn oproep om ‘het te-kort’ op het gebied van de wetenschap onder ogen
te zien en weg te werken, nadrukkelijk verwees naar Kuypers streven op wetenschappelijk terrein. Het uiteindelijke doel moest zijn ‘de idee des Christendoms’
in de wetenschap weer in te voeren.
In de Kamerdebatten over het hoger onderwijs streden antirevolutionairen en
katholieken samen voor de christelijke wetenschap. Zo zorgde het optreden van
het kabinet-Kuyper in katholieke kring voor nieuwe energie. In Studiën werd
met instemming een uitspraak van Kuyper geciteerd, dat ook na de schoolstrijd
‘de worsteling der geesten in den boezem van ons volk’ niet was afgenomen: ‘Die
worsteling raakt de diepste godsdienstig-zedelijke beginselen. Het is een strijd
van het ongeloof tegen de openbaring; van het indifferente stelsel in de wetenschap tegen het positief-christelijke.’132 Liberalen als Van der Vlugt mochten de
tegenstellingen willen ontkennen, met zijn opmerking dat de tegenwoordige wetenschap veel minder kritisch tegenover het openbaringsgeloof zou staan dan een
halve eeuw geleden, maar terecht was daar tegenin gebracht dat die verandering
‘niet een vrucht van het liberale beginsel’ was, maar een gevolg van de bestrijding
van christelijk zijde. De tegenstelling was dan ook nog steeds actueel, omdat in de
debatten juist gebleken was dat ‘een groot deel der natie onwillig is om het gelijk
recht, op staatkundig terrein te erkennen van een levensbeschouwing, die niet de
hare is en ook op het gebied van het hooger onderwijs rekening wenscht te houden met de uitspraken Gods’.133
Juist in deze periode publiceerde Herman Bavinck zijn brochure Christelijke
wetenschap. Bavinck, wiens inhoudelijke opvattingen over de natuurwetenschap
in het volgende hoofdstuk uitvoeriger aan bod komen, sloot in dit pleidooi voor
het bestaansrecht van ‘christelijke wetenschap’ aan bij de maatschappelijke woelingen van zijn tijd, maar hij koos daarna een breed perspectief. Hij constateerde een ‘herleving van eene Christelijke beoefening der wetenschap’ niet alleen
in gereformeerde kring, of in ‘ons vaderland’ maar wereldwijd. Met name bij ‘de
Roomsche Christenen’ was er, sinds de encycliek van paus Leo xiii van 1879, een
‘ijver tot beoefening der wetenschap overeenkomstig [thomistische] beginselen
ontwaakt die geloovige Protestanten diep moet beschamen’. Deze beginselen waren inmiddels op allerlei gebieden van de wetenschap uitgewerkt: logica, psychologie, metafysica en theologie, historie en literatuur, jurisprudentie en sociologie.
De publicaties die in roomse kring waren verschenen konden volgens Bavinck
door gereformeerden ‘met groote winst geraadpleegd worden’.134
In de loop der geschiedenis was volgens Bavinck ‘een gebouw van Christelijke
wetenschap’ opgetrokken, dat eeuwenlang bleef staan. Natuurlijk kleefden er gebreken aan die christelijke wetenschap, maar het was onjuist om deze vanuit een
131
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Idem, 313.
Bavinck, Christelijke wetenschap (1904), 6-7.

3.5 Slot: de interactie tussen gereformeerden en katholieken

81

hedendaagse, positivistische opvatting van wetenschap af te doen als de theologische fase in het denken. Een fase die voorbij zou zijn nu de wetenschap zich niet
langer bezighield met het zoeken naar ‘wezen, oorzaak, doel’. Deze liberale opvatting van wetenschap illustreerde Bavinck met een citaat van de, ons inmiddels
welbekende, Van der Vlugt: ‘Wetenschappelijk is alles, maar ook alleen dat, wat
verband houdt met onbevooroordeelde waarheidsvorsching.’135 Volgens Bavinck
werd wetenschap juist wel bedreven vanuit voor-oordelen. Liberalen zouden zich
moeten realiseren dat het idee van onbevooroordeelde wetenschap niet vanzelfsprekend was, maar een ‘vrucht van de positieve philosophie’. En uiteindelijk was
dat slechts één van de mogelijke wereldbeschouwingen.136
In katholieke kring werden lovende woorden gewijd aan Bavincks brochure
Christelijke wetenschap. De recensent stemde van harte in met Bavincks betoog,
want tezamen streefden zij er immers naar ‘bij hun wetenschappelijken arbeid op
positief-geloovig standpunt’ te staan. Bavinck had daarom gelijk met zijn stelling:
‘Een hoogeschool, die op de grondslag van (…) het Evangelie zich plaatst (…) komt
daarmede niet met de wetenschap, doch slechts met enkele of vele van hare tegenwoordige beoefenaars in botsing.’ Bavinck had daarom al even terecht gepleit voor
‘een eigen universiteit als de volkomen evenwaardige mededingster der schijnbaar
neutrale doch inderdaad ergerlijk partijdige Hoogescholen van ons vaderland’.137
Ook het debat over ‘de stichting eener bijzondere katholieke universiteit in
Nederland’ was tijdens het kabinet-Kuyper in een stroomversnelling geraakt. In
1902 vroeg J. van Gorkom in De Katholiek nog eens aandacht voor de ‘heerlijke
rectorale openingsrede der Vrije Universiteit’ over Souvereiniteit in eigen kring
van ‘de hoogbegaafde leider der anti-revolutionairen, de tegenwoordige Minister
van Binnenlandsche zaken’. Ondanks zijn waardering hiervoor, zou Van Gorkom zelf er bij voorkeur naar streven dat de bestaande universiteiten een betere afspiegeling gingen vormen van de bevolking, onder andere door gebruik te maken
van mogelijkheid bijzondere leerstoelen in te stellen.138 In de volgende aflevering
van De Katholiek bestreed Keuller hem en pleitte voor bijzondere universiteiten:
De stichting der vrije universiteit door Dr. Kuyper [was] eene zegepraal ten voordeele van
het goed recht der waarheid, omdat zij aan het geschreven woord Gods een rechtmatigen
invloed verzekerde op de beginselen der wetenschap.

Wel zou een katholieke universiteit uiteraard een nog vollediger ‘zegepraal’ zijn,
want Kuyper pleitte immers alleen voor toezicht over de rede van de openbaring,
terwijl katholieken tevens vasthouden ‘aan het toezicht van die onfeilbaren behoeder der openbaring, aan het toezicht van den Paus, uitgeoefend door de Bisschoppen’. ‘Aanvullende professoraten’ waren ook volgens Keuller slechts ‘correctieven’ en daarom ‘halve maatregelen’, waarmee hij slechts vrede kon hebben
als tijdelijke maatregel.139
135
136
137
138
139

Idem, 26.
Idem, 34-35.
Anoniem, ‘Christelijke wetenschap’ (zie noot 132), 316.
J. van Gorkom, ‘Bijzondere universiteiten in Nederland’, De Katholiek (1902), deel 121, 34-53.
J.M.L. Keuller, ‘Eene katholieke universiteit of niet?’, De Katholiek (1902), deel 121, 253-271, aldaar 263, 269-270.

82

3 Gereformeerden en katholieken tegen de ‘liberale wetenschap’

Andersom zagen de gereformeerde leiders de katholieken als bondgenoot in
hun strijd tegen de liberale wetenschap. Zo schreef vu-hoogleraar Geesink in De
Heraut dat onderwijs dat doortrokken is van het evolutiebeginsel, ‘hoe voortreffelijk ook in andere opzichten, voor de zonen zoowel van Roomsche als van Gereformeerde ouders onbruikbaar is’.140 Ook toonden de gereformeerden zich enthousiast over katholieke initiatieven om tot een eigen universiteit te komen. Over
de oprichting van de Sint Radboudstichting in 1905 schreef De Rotterdammer:
‘De tegenstelling tusschen Christelijke wetenschap, die het menselijk verstand wil
bestraald zien door het goddelijk licht, tegenover de liberalistische eigenwijsheid
die van geen Openbaring Gods wil weten, zal (…) van roomsche zijde scherper
worden afgeteekend, en uitgewerkt in de practijk van het leven.’141
Met het optreden van de Coalitie onder leiding van Kuyper was een wissel omgezet. De vu kon nu doorgroeien, en voor de katholieken was de stichting van
een eigen universiteit een concretere mogelijkheid geworden. Gereformeerden
en katholieken zouden de gelegenheid krijgen hun eigen wetenschap te ontwikkelen. De discussies over geloof en wetenschap zouden als gevolg hiervan geleidelijk steeds minder in de politieke arena gevoerd worden, maar veeleer intern, in
eigen kring en vooral onder academici: de natuurwetenschappers, theologen en
filosofen.
Ondanks het antithetische ideaal van ‘christelijke wetenschap’ kwam er in de
navolgende jaren toch wel een zekere maatschappelijke erkenning voor wat er in
confessionele kring werd bereikt. De vu-hoogleraren Woltjer en Bavinck zouden respectievelijk in 1902 en 1906 worden benoemd tot lid van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, en ook de katholieke bijzonder hoogleraar J.V. de
Groot werd in 1902 Akademielid.142
In de volgende twee hoofdstukken bekijken we hoe de voormannen van de
eerste generatie – de neocalvinisten Kuyper, Bavinck, Woltjer en Geesink en de
neothomisten De Groot, Beysens en enkele anderen – hun algemene ideeën over
wetenschap toepasten op het gebied van de natuurwetenschappen, om daarna te
bezien hoe de natuurwetenschappers zelf hier in de praktijk mee omgingen.

140 De Heraut, 8 juni 1902; ook in: Geesink, Van ’s Heeren ordinantiën (1907; 2e druk 1926), Inleidend deel, 290-291.
141 De Rotterdammer, 12 augustus 1905, geciteerd via: Brabers, Proeven van eigen cultuur (1998), 67.
142 Van Berkel, De stem van de wetenschap (2008), 522.
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4.1 Inleiding
Kuypers Hoger Onderwijswet van 1905 was niet alleen bedoeld om gunstiger
omstandigheden voor bijzondere universiteiten te creëren, zoals critici wel beweerden, maar paste bovenal binnen het neocalvinistische wetenschapsideaal.
Kuyper had de plurale samenleving geaccepteerd en uiteindelijk ook op principiele gronden verdedigd; nu wilde hij het pluraliteitsprincipe ook doortrekken naar
het gebied van de academie. Wetenschap was volgens hem nauw verbonden met
de samenleving en moest opbloeien uit de cultuur. Een plurale samenleving zou
dus ook verschillende soorten wetenschap voortbrengen. Elke (levensbeschouwelijke) groep moest vrij zijn om hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
vorm te geven naar eigen principes, en passend binnen de eigen levens- en wereldbeschouwing. Dit betekende dat niet alleen de wetenschap van de liberalen, maar
ook de ‘christelijke wetenschap’ recht van bestaan had, temeer omdat zij oude papieren had. Zoals Bavinck het stelde:
Als elke godsdienstige richting zich op wetenschappelijk gebied mag laten gelden, als elke
godsdienstige belijdenis van dien aard is, dat zij inwerkt en inwerken moet op het wetenschappelijk onderzoek en resultaat; dan mag allerminst die overtuiging, die eeuwenlang als
de Christelijke bekend heeft gestaan, in haar recht en vrijheid verkort en als onwetenschappelijk dogmatisme in den ban worden gedaan.1

Deze opvatting behelsde alleen al vanwege dit pluraliteitsprincipe kritiek op het
wetenschapsideaal van de liberalen, dat immers uitging van het bestaan van één wetenschap. Maar uiteraard moest er meer gezegd worden dan dat de christelijke wetenschap recht van bestaan had. Het ideaal van ‘christelijke wetenschap’ diende een
nadere invulling te krijgen. Kuyper benadrukte dat de ‘christelijke wetenschap’ niet
van voren af aan hoefde te worden opgebouwd, maar dat er een traditie kon worden
voortgezet, die ruw was afgebroken door ‘de Revolutie’. In een van zijn bijbels-organische metaforen: de stam van de ‘in ’t geloof wortelende wetenschap’ was weliswaar afgehakt, maar uit de ‘afgehouwen tronk’ was weer ‘een rijsken’ uitgeschoten.
‘Een der jongste twijgjens aan die nieuwe loot’ was de Vrije Universiteit.2 De neocalvinisten moesten daarom allereerst hun houding bepalen tegenover de grote veranderingen die er in de negentiende eeuw waren ingetreden in de wetenschap. Wat
was daarin te waarderen? En op welke punten was deze wetenschap gaan dwalen?
1 Bavinck, Christelijke wetenschap (1904), 94.
2 Kuyper, Een geloofsstuk (1912), 14-15.
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De neocalvinistische voormannen waren niet in de eerste plaats ‘dogmatische
theologen’, maar, zoals Haitjema het uitdrukte, ‘cultuurphilosophen met een bepaald theologisch gezichtspunt’.3 Als zodanig ontwikkelden zij ook allerlei ideeën
over de wetenschap. Zij gingen in op de gebreken van de liberale, naturalistische
wetenschap en ook wezen ze de richting voor een te ontwikkelen christelijke natuurwetenschap.
In dit hoofdstuk bespreek ik het programma voor een ‘christelijke natuurwetenschap’, zoals dat te vinden is bij de neocalvinisten van de eerste generatie:
Kuyper, Geesink, Bavinck en Woltjer. In de decennia rond 1900 ontwikkelden
zij hierover elk hun eigen ideeën, waarin echter voldoende overeenkomsten bestaan om van een gemeenschappelijk programma te kunnen spreken. Kuyper
had het neocalvinistische ideaal van ‘christelijke wetenschap’ nadrukkelijk naar
voren gebracht en de toon gezet voor de discussie in de eerste decennia van het
bestaan van de vu en ten tijde van de Coalitie. De theoloog W. Geesink schreef
in de periode 1901-1905, de periode dat Kuyper minister en regeringsleider was,
een groot aantal hoofdartikelen in De Heraut over natuurwetenschappelijke onderwerpen, die aansloten bij Kuypers gedachten, en waardoor veel gereformeerden werden gevormd. Bavinck was hoogleraar dogmatiek aan de Theologische
Hogeschool in Kampen, tot hij in 1901 Kuyper opvolgde als hoogleraar dogmatiek aan de vu. Hij is vooral bekend door zijn vierdelige Gereformeerde dogmatiek (1895-1897). In allerlei wijsgerig getinte redevoeringen en publicaties sprak
hij ook uitgebreid over natuurwetenschappelijke kwesties. Bavinck plaatste de
beschouwingen over wetenschap in een breed cultureel en historisch perspectief
en inspireerde als geen ander een opkomende generatie gereformeerde natuurwetenschappers. De classicus J. Woltjer, sinds 1881 als hoogleraar aan de vu verbonden en tevens rector en president-curator van het Gereformeerd Gymnasium
in Amsterdam, sprak herhaaldelijk over het belang van een eigen natuurwetenschappelijke faculteit aan de vu en probeerde tegelijkertijd een richting daarvoor
aan te geven.

4.2 Kuyper: christelijke natuurwetenschap
4.2.1 Wat is natuurwetenschap?
Kuypers ideeën over wetenschap, de ingrediënten van zijn ‘wetenschapsleer’, zijn
in grote lijnen in het vorige hoofdstuk geschetst in de context van de stichting van
de vu en de debatten over de Hoger Onderwijswet. Het ideaal van christelijke wetenschap gold volgens Kuyper voor alle wetenschapsgebieden. Wel sprong dit bij
de theologie het duidelijkst in het oog.4 Aan de openbare universiteiten bestudeerde de theologie niet meer de ‘geopenbaarde kennisse Gods’, zoals Kuyper wilde,
maar slechts de menselijke godsdienst. De Bijbel werd daar niet meer beschouwd
3 Haitjema, ‘De cultuur-waardeering van het nieuw-calvinisme’ (1919), 89.
4 Over Kuypers visie op de theologische faculteit: Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid
(2005), 23-26.
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als Woord van God, maar vooral bestudeerd met behulp van de historisch-kritische methode.5 In andere disciplines, in het bijzonder de natuurwetenschap, was
het minder duidelijk waarin de christelijke wetenschap zich zou moeten onderscheiden van de niet-christelijke. Toch had juist de negentiende-eeuwse natuurwetenschap een ‘naturalistisch’ karakter en ook hier zou een christelijke visie op
de werkelijkheid, de natuur, moeten leiden tot een andere wetenschap. Ik zal aan
de hand van enkele kerngedachten nagaan in welke richting Kuyper dacht als hij
over ‘christelijke natuurwetenschap’ sprak, en dit vervolgens uitwerken voor zijn
beoordeling van de evolutietheorie, die Kuyper beschouwde als de kroon op de
modernistische wereldbeschouwing.6
Hoewel Kuypers benadering van de wetenschap in het teken stond van de antithese en het idee van tweeërlei wetenschap, erkende hij ook de overeenkomsten
tussen christelijke en niet-christelijke wetenschap. Net als in de politiek, waren er
in de wetenschap ‘neutrale zones’.7 Dit ‘lagere gebied’ was met name in de natuurwetenschap groot, omdat deze wetenschap zich immers grotendeels beperkte tot
de empirie. En wanneer men zich beperkt ‘tot meten en tot wegen’ zou ‘de wigge van het beginsel’ in het ‘deurpaneel niet zijn in te drijven’.8 Echter, in Kuypers
wetenschapsopvatting was wetenschap altijd meer dan meten en wegen. Men kon
wel proberen de wetenschap tot dat terrein te beperken, maar daarin school een
gevaar, want de ‘natuurkundige wetenschap’ had altijd de neiging om zich als ‘de
eenig ware’ aan te dienen. Zij moest zich daarom rekenschap geven ‘van de plaats,
die zij in het groote organisme der wetenschap inneemt’.9
Het hoge doel van alle wetenschap was namelijk kennis die correspondeerde
met de werkelijkheid, dat wil zeggen: ‘al het bestaande, voor zoover dit zijn bestaan aan ons menschelijk bewustzijn reeds ontdekte, nog ontdekken zal, of vermoeden laat’. Dergelijke kennis was volgens Kuyper mogelijk, omdat er een ‘organische verwantschap’ tussen de kosmos en het menselijk bewustzijn bestond.
Het bewustzijn was daardoor in staat de relaties die God zelf in de werkelijkheid
had gelegd te doordenken.10
Niet alleen de relatie tussen object en subject werd door Kuyper ‘organisch’ genoemd, ook de wetenschap zelf. De wetenschap moest namelijk samenhang vertonen. Ze was bovendien niet eenvormig of verstard, maar groeide op uit eigen
wortel, zonder afhankelijkheid van andere levensverbanden. De groei was ook
noodzakelijk: ze was niet te danken aan de ‘wilswerking’ van het individu, of aan
het toeval, maar aan God zelf.11

5
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Kuyper, Encyclopaedie (1894; 2e druk 1909), II, 244-252.
Zie ook paragraaf 3.2.2 en de daar genoemde literatuur. Verder o.a.: Heslam, Creating a Christian
Worldview (1998), 167-195; Ratzsch, ‘Abraham Kuyper’s philosophy of science’ (1996).
7 Vgl. voor parallel politiek-wetenschap: L. Bouman, ‘Samengaan en scheiden. Referaat gehouden op
de meeting van den provincialen universiteitsdag te ’s Gravenhage op 5 febr. 1902’, Orgaan van de
Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland [Orgaan CVNG] 1902, 174192, aldaar 174.
8 Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring, 34-35.
9 Kuyper, Encyclopaedie, II, 160.
10 Idem, 10, 29.
11 Idem, 9-10; vgl. Veling, ‘Kuypers visie op de wetenschap als organisme’ (1984).
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Net als het subject had ook het object van wetenschap, de werkelijkheid, een
organisch karakter. Hiermee doelde Kuyper vooral op twee karakteristieken van
de werkelijkheid. Ten eerste was de werkelijkheid niet chaotisch, maar onderworpen aan orde, en ten tweede bestond de werkelijkheid niet uit losse ‘momenten’,
maar uit ‘relatiën’. Deze konden niet worden waargenomen, maar moesten worden doordacht. Wetenschap kwam voort uit de drang van de menselijke geest om
deze ‘relatiën’ te doordenken. Uiteindelijk ging het er in de wetenschap dan ook
om ‘de gedachten Gods uit den schepping na te denken’.12

4.2.2 Het neocalvinistisch natuurbeeld
De neocalvinisten hadden, in confrontatie met de moderne theologie, een eigen
visie ontwikkeld op de relatie tussen God en zijn schepping. De modernen gingen ervan uit dat de werkelijkheid kon worden verklaard vanuit louter natuurlijke oorzaken. Zij konden daarom bijvoorbeeld de mogelijkheid van wonderen
niet accepteren. Kuyper veroordeelde deze ‘mechanische’ opvatting van de natuur
scherp: ‘In eens en voorgoed moet bij de Natuur dus heel het denkbeeld van een
stoomwerktuig opzij gezet. Het is dit beeld dat alles verdorven heeft.’13
Bij een dergelijke mechanische opvatting van de natuur was namelijk nog slechts
ruimte voor een incidenteel ingrijpende God. Hiermee werd God gereduceerd tot
een Deus ex machina. Kuyper presenteerde een ander natuurbeeld dan dit ‘geseculariseerde der natuurkundige wetenschap’. Volgens Kuypers opvatting rustte
de natuur van ogenblik tot ogenblik in de wil en de kracht van God.14 Een beter
beeld voor de relatie tussen God en de natuur dan dat van een machine, was dat
van een Koning in zijn paleis, met natuurkrachten als dienaren die op zijn bevel
voortdurend zijn wil uitvoeren:
Er zijn geen spillen en geen raderen en geen cylinders, maar er is in de plaats daarvan een
koninklijke wil, en die onzichtbare wil, werkt ongezien door en is de grondoorzaak van
alles wat dag aan dag plaats grijpt.15

Zo was God volgens Kuyper voortdurend betrokken op zijn schepping, middels
zijn alomtegenwoordige kracht.
Kuyper staat met deze opvatting in een voluntaristische traditie, waarin de nadruk wordt gelegd op het onderworpen zijn van de schepping aan Gods vrijmachtige wil. Ik herinner aan de voluntaristische visie van Newton, zoals verwoord in
het Scholium Generale bij de Principia, die in het inleidend hoofdstuk werd besproken. In Newtons geloofsovertuiging stond Gods heerschappij centraal, die
zich manifesteert in zijn voortdurende actieve betrokkenheid in de natuur. New12 Kuyper, Encyclopaedie, II, 18-26, Kuyper, De gemeene gratie in wetenschap en kunst (1905), 6, en
Kuyper, Pro Rege (1912), III, 408-418.
13 Kuyper, E Voto Dordraceno (1892; 3e druk 1904), I, 238-244, aldaar 239. Vgl. Van Driel, Dienaar
van twee heren (2005), 310-322.
14 Zie o.a. Kuyper, Dictaten dogmatiek ([1910]), III, Locus de providentia, 76; en II, Locus de creaturis
materialibus, 20.
15 Kuyper, E Voto, I, 239-240.
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ton en latere Newtonianen keerden zich daarmee expliciet tegen het mechanistische natuurbeeld.16 Dergelijke voluntaristische noties zijn dus ook onderdeel van
het neocalvinistische natuurbeeld, dat zich sterk afzette tegen het mechanicisme
van de negentiende eeuw.
Abraham Kuyper bekritiseerde in zijn tijd scherp de ‘dusgenaamde’ natuurkunde met haar ‘gewaande’ resultaten, die gevangen was in de ‘overmoed van het
Naturalisme’, omdat ze de natuur loskoppelde van God, haar als een mechanisme
beschouwde, en de natuurwet als een zelfstandige macht beschouwde. Hier lag
volgens Kuyper de oorzaak van het idee dat er een conflict zou bestaan tussen geloof en natuurwetenschap. Hoe meer deze natuurwetenschap immers verklaarde,
hoe minder ruimte er overbleef voor het geloof.17
Bloemrijk beschreef Kuyper de tegenstelling ten slotte als volgt:
De meesten stellen zich die verhouding van God tot de elementen voor, als die van een
horlogemaker tot zijn horloge. God schept volgens hen, een wereld en voorziet die met alles; nu marcheert die machine van zelf; de agens zit in de wereld zelf, zoodat God, als Hij
iets in die wereld veranderen wil, er van buiten af in moet komen. Volgens de H.S. [Heilige Schrift] daartegen vloeit alle kracht, de electrische, de magnetische, de aantrekkings-,
de middelpuntvliedende, de groeikracht enz. onmiddellijk uit God en is dus Gods kracht,
een adem, die onmiddellijk van God uitgaat. Als er een steen valt, trekt God dien steen
naar beneden; als er een boom groeit, drijft God hem naar boven; en dit moet niet beeldspreukig maar werkelijk genomen worden. Het verschil tusschen beide voorstellingen is
dus, dat volgens de Naturalisten God en wereld naast elkaar staan; terwijl volgens de H.S.
God met zijn kracht in die wereld, die op zich zelf een doode massa zou zijn, leeft. Evenals
een piano zonder speler niets is, zoo is ook de wereld niets, wanneer God de toetsen van
het geheel niet aanraakt.18

Ook wonderen beschouwde Kuyper niet als een incidenteel ingrijpen van God in
de natuurwetten, zoals de ‘gewone voorstelling’ was. Want achter die voorstelling
zat een deïstische opvatting, waarin de werkelijkheid los van God functioneert.
Beter was het te zeggen dat God op tweeërlei wijze werkt: ‘gewoonlijk naar de
door Hem zelf gestelde leges, maar soms buiten die leges om’. Het wonder was
daarmee niet anders ‘dan dat God de toetsen der wereld op een andere wijze dan
gewoonlijk met zijn vingers aanslaat, en daardoor een andere werking te voorschijn brengt’. Dit is een opvatting van wonderen die, opnieuw, past bij een voluntaristische traditie.19

16 Zie paragraaf 1.3 over Newtons visie op de relatie God-natuur. Over voluntarisme en de geschiedenis der natuurwetenschap o.a.: Harrison, ‘Voluntarism and early modern science’ (2002); Henry,
‘Voluntarist theology at the origins of modern science’ (2009).
17 Kuyper, E Voto, I, 225, 229.
18 Kuyper, Dictaten dogmatiek, II, Locus de creaturis materialibus, 20. Het is opvallend dat Kuyper
expliciet de metafoor van het horloge verwierp, die immers de grondslag vormde van het klassieke
design-argument. Zie paragraaf 1.4.
19 Idem, 23; zie ook: Kuyper, E Voto, I, 240-241. Zie ook: Berkouwer, De voorzienigheid Gods (1950),
229-240.
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4.2.3 Schepping versus evolutie
Deze visie op de relatie tussen God en zijn schepping en het organische karakter
van de werkelijkheid vormt de achtergrond van Kuypers oordeel over de evolutietheorie, dat onder meer ter sprake kwam in zijn colleges dogmatiek. Ook de
creatio (schepping) was immers, net als de providentia (voorzienigheid), onderdeel van ‘de werken Gods’. Volgens Kuyper werd de ‘eerste of oorspronkelijke
Schepping’ voortgezet in het hexaëmeron, de zesdaagse schepping, zoals verhaald
in Genesis 1 en vervolgens in de onderhouding van alle dingen.20 Hoe het scheppen ‘in den beginne’ was toegegaan, werd niet vermeld. Pas gedurende het hexaemeron kwam ‘het ordenende en individualiseerende principe’ in actie. Gedurende deze periode werkte God met zijn kracht op bijzondere wijze op de aarde
in, waardoor planten, bomen, kruiden, vissen, vogels, kruipend en wild gedierte,
landdieren en ten slotte de mens door water en aarde werden voortgebracht.21
‘Buiten-Schriftuurlijke’ voorstellingen over het ontstaan van de dingen waren
er altijd geweest, aldus Kuyper, maar tegenwoordig was de belangrijkste toch wel
die van de natuurwetenschappers. Het belangrijkste kenmerk daarvan was dat zij
‘het geheel denken als opgebouwd uit atomen, uit wier afwisselende combinatien alle enkele dingen zouden zijn voortgekomen’. Een uitvloeisel hiervan was ‘de
evolutie, transformisme- of Descendenztheorie’ van Darwin. Het belangrijkste
kenmerk van die theorie was ‘dat deze evolutie plaats greep zonder eenig teleologisch plan, geheel vanzelf door puur toeval’.22 Er was in deze theorie geen wereldplan en daarom ook geen ‘Oppersten Kunstenaar en Bouwmeester’ meer nodig. En precies dit verklaarde volgens Kuyper haar populariteit in de negentiende
eeuw:
Denk u nu de ongeloovige wereld, gelijk ze alle vakken van wetenschap in haar macht had
en per se tegen God gekant was, nu opeens hoorende van een theorie, waaruit alles zonder
God kon worden verklaard, zoodat ze dus in het volle ongeloof nu toch weer een eenheid
van levensbeschouwing had terug gekregen, en men begrijpt het ongelooflijke succes, dat
de Darwinistische theorie hebben moest.23

Darwins evolutietheorie paste bij de mechanische wereldbeschouwing, en was
niet te verenigen met de organische. Waar het organische altijd werd geleid door
‘een wil, een idee’ werd in de evolutietheorie het organische ‘onder de heerschappij van het mechanische’ gebracht.24 Daarom oordeelde Kuyper: ‘Haar opkomst
dankte deze theorie aan de bewering, dat ze heel de wereld zonder Godsplan uit
louter toeval zou verklaren, niet organisch, maar mechanisch.’25
Kuyper wees de Darwiniaanse evolutietheorie dus af omdat ze niet paste binnen
een christelijke wereldbeschouwing, die organisch en teleologisch is:

20
21
22
23
24
25

Kuyper, Dictaten dogmatiek, ii, Locus de creatione, 42.
Idem, 84-87.
Idem, 106-107.
Idem, 119.
Idem, 120.
Idem, 125.

4.2 Kuyper: christelijke natuurwetenschap

89

Zo concentreert zich dus geheel de strijd tusschen geloof en ongeloof in de vraag: is er een
plan in de wereld of niet; is de kosmos teleologisch of ateleologisch? Dat is het groote probleem door onzen tijd aan de orde gesteld.26

In Kuypers rectorale redevoering De verflauwing der grenzen (1892), gericht tegen
het ‘pantheïsme’ van de Romantiek en de Duitse idealistische filosofie, vormde het
uitwissen van de essentiële grenzen en onderscheidingen in de natuur Kuypers voornaamste bezwaar tegen evolutie. God zelf had immers deze grenzen geschapen.27
Deze rede laat zien hoe Kuyper de evolutietheorie beschouwde als uiting van
‘een algemeene stemming der geesten’. Hij noemde evolutie hier ‘een der rijkste
gedachten van het Pantheïsme’, ‘haar wettige dochter’ en niets anders dan ‘de toepassing van het pantheïstische proces op het empirisch onderzoek der verschijnselen’.28 Daarom beschouwde hij als het ‘eigenlijke motief’ van de evolutietheorie
‘’s menschen zucht om van God af te komen’.29 De evolutietheorie was dan ook
het ‘formulier van eenigheid’, dat ‘alle priesters der moderne wetenschap in hun
geseculariseerde tempel vereenigt’.30
In zijn bekende rectorale rede Evolutie uit 1899 richtte Kuyper zijn pijlen vooral op het ‘louter mechanisch’ karakter van wat hij hier noemde ‘het evolutiedogma’.31 Dit sloot aan bij de kritiek die in zijn collegedictaten te vinden is en veel
minder bij de rede Verflauwing. In Evolutie nam hij zelfs afstand van de pantheïstische duiding van de evolutietheorie, die hij in 1892 had gegeven:
Evolutie, d.i. ontplooiing, van evolvere, is wel een echt pantheïstisch begrip, maar van een
evolvere in eigenlijken zin weet het Evolutie-dogma niets. Het pronkt met valsch etiket.
Veeleer wordt principiëel door dit dogma alle praeformatie, d.i. alle heerschappij van een
plan, in den bloemknop van het leven ontkend. Ontplooiing is een organisch begrip, maar het
Evolutiedogma duldt van den aanvang tot den einde niet anders dan mechanische werking.32

Het ‘evolutiedogma’, aldus Kuyper, dat velen onder ‘hypnose’ had gebracht,
pretendeerde ‘door zijn monistische mechaniek heel den kosmos, en alle levensprocessen in dien kosmos, tot in zijn eersten oorsprong te verklaren’. Een eerste
kenmerk van dit mechanisch evolutionisme was dat er geen drijvende kracht aanwezig was. De theorie was daarom onverenigbaar met ‘een vooraf gesteld doel’,
aldus Kuyper. Een tweede hiermee samenhangend kenmerk was dat het de scheiding tussen het organische en anorganische wilde opheffen: ‘Mechaniek’ was hier
opnieuw ‘haar tooverwoord’, want de evolutieleer is ‘de theorie die het organische
van het mechanische verslinden laat’.33
26 Idem, 121.
27 Kuyper, De verflauwing der grenzen (1892), 20; zie over deze rede: Vree, ‘Tegen de evolutie de palingenesie’ (1998).
28 Kuyper, De verflauwing, 18-19.
29 Idem, 19.
30 Idem, 21.
31 Kuyper, Evolutie (1899), 7, 27. Voor verschillende interpretaties van Kuypers rede, zie o.a.: Stellingwerff, Kuyper en de VU (1987), 279; Lever en Vlijm, ‘Biologie’ (1980), 261-272; De Rooy, Darwin en
de strijd langs vaste lijnen (1987), 7-8; Ratzsch, ‘Kuyper’s philosophy of science’ (1996), 15-16; Heslam, Creating a Christian Worldview (1998), 104-111.
32 Kuyper, Evolutie, 7-8, 13.
33 Idem, 18-19.
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Velen hadden in de geschiedenis gezocht naar een dergelijk mechanisch principe, maar pas Darwin had het gevonden, namelijk de theorie van ‘Selectie’ of ‘natuurkeuze’, die een gevolg was van de struggle for life. Een groot aantal resultaten
uit biologie en geologie vielen door deze theorie op hun plaats.34
Tegelijkertijd bestond er onder wetenschappers in toenemende mate kritiek op
de theorie, wist Kuyper. Er was ‘een stoet van bedenkingen’ geformuleerd, waaronder het ontbreken van een theorie der ‘overerving’ wel de belangrijkste was.
Kuyper besloot daaruit meteen tot ‘het volstrekte onvermogen, om het feit der
overerving mechanisch te verklaren’. Volgens hem trof dit falen dan ook de ‘mechanische Evolutie-leer dodelijk in haar Achilleshiel’. Ook vele voorstanders van
evolutie hadden dit ingezien en waren daarom teruggekeerd tot ‘organische principes’ en ‘teleologische motieven’, aldus Kuyper. Maar als ‘een organische factor’
of ‘de formatie naar een idee’ opnieuw werd geïntroduceerd, was ‘het absolute
Mechanisme’ of het idee van een ‘kosmos zonder bouwplan’ dus een hersenschim
gebleken.35
Kuyper ging nog een stap verder in zijn kritiek op de mechanische evolutieleer
door deze te beoordelen vanuit esthetisch, ethisch en religieus standpunt. Al heel
snel was Darwins theorie namelijk ook toegepast op het maatschappelijke en culturele leven. Met name Haeckel en Spencer waren hier schuldig aan. De gevolgen
van dit consequent mechanistisch denken waren volgens Kuyper desastreus, omdat daarmee ‘het schoon uit het nut’ verklaard werd, ‘aan de Ethiek niet minder
dan haar geheele subject’ ontroofd werd en ‘op alle religie als menschelijk zelfbedrog den ban’ werd gelegd. De Evolutie was hiermee geworden tot een nieuw geloof, een pseudo-dogma.36
Zowel in De verflauwing der grenzen als in Evolutie had Kuyper sterk benadrukt dat de evolutietheorie een uitvloeisel van de modernistische wereldbeschouwing was, waarmee een verzoening van evolutie en geloof uitgesloten leek.
Verflauwing liep uit op het adagium van Groen van Prinsterer: ‘In ’t isolement
uw kracht’. Er moest in eigen kring een wetenschap ontwikkeld worden waarin
de door God verordineerde grenzen geëerbiedigd werden, en waarin weerstand
werd geboden aan ‘de levenskring (…) der Evolutie’.37 In Evolutie waarschuwde
Kuyper zijn toehoorders voor ‘elk boeleeren met de Evolutie’, want ‘Christelijke
religie en Evolutie-leer zijn twee over en weer elkaar uitsluitende systemata. Antipoden tusschen welke noch zoen noch vergelijk denkbaar is.’ Evolutie was niet
zomaar een theorie, maar ‘een nieuw uitgedacht stelsel, een nieuw geijkte leer, een
nieuw gevormd dogma, een nieuw opgekomen geloof’.38 Toch kon het stellen van
de antithese, het afwijzen en bekritiseren van een theorie natuurlijk niet het laatste
woord zijn. Het doel van de neocalvinisten was immers de ontwikkeling van een
eigen christelijke wetenschap.
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Idem, 21-24.
Idem, 26-37. Voor de problemen in de evolutietheorie rond 1900, zie paragraaf 1.8.
Idem, 38-46.
Kuyper, Verflauwing, 51.
Kuyper, Evolutie, 11, 50.
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4.2.4 Een alternatief voor de mechanische evolutietheorie?
In Evolutie verontschuldigde Kuyper zich dat hij in zijn rede niet toekwam aan ‘het
stellen van theorie tegen theorie’. Hiervoor was gedegen studie en onderzoek nodig,
en daarom besloot Kuyper juist deze rede met de wens dat ook een natuurkundige
faculteit aan de vu snel gerealiseerd zou worden. ‘Een kundig botanicus, zoöloog,
of anthropoloog’ was absoluut noodzakelijk.39 Voor deze (toekomstige) gereformeerde natuurwetenschappers was een belangrijke vraag in hoeverre zij de resultaten van de naturalistische wetenschap konden overnemen in de christelijke. ‘Wel
geconstateerde feiten’, ook als ze afkomstig waren uit de ‘Darwinistische school’
moesten uiteraard worden geaccepteerd, meende Kuyper. Eerder had hij gesteld:
Wat astronomen of geologen, wat physici of chemici, wat zoölogen of bacteriologen, wat
historici of archeologen aan het licht brengen, moet, mits losgemaakt van de hypothese die
zij er achter schoven, en van de conclusiën, die ze eruit getrokken hebben, als feit door u
gecontroleerd, na controleering vastgesteld en in het geheel van uw wetenschap worden
opgenomen.40

Ging dat misschien zover dat zelfs ‘het manueel van de Evolutie-theorie’ zelf
verenigbaar was met het geloof in God als schepper? Kon er sprake zijn van een
‘evolutionistische schepping Gods’, een ‘evolutie in geloovigen zin’?41 Sommige
christenen, ook geestverwanten in Engeland en Amerika, hadden geen moeite
schepping en evolutie met elkaar te combineren, zo realiseerde Kuyper zich. Hij
beschouwde dit vraagstuk, ‘of de Religie, als zoodanig, een spontane ontplooiing
van de soorten in het organische leven uit de cytode of uit de kerncel toelaat’, als
iets heel anders dan zijn eigen kritiek op de mechanistische evolutietheorie.42 Hij
beantwoordde deze vraag dan ook ‘zonder voorbehoud in bevestigenden zin’.
Immers: ‘Niet onzen stijl zullen we aan den Oppersten Bouwmeester van het
Heelal opdringen. Mits Hij, niet in schijn, doch in wezen de Bouwmeester blijve,
is Hij ook in de keuze van den bouwstijl de Vrijmachtige.’ Toch stelde Kuyper
wel een aantal voorwaarden waaraan een dergelijke theorie zou moeten voldoen.
Deze zou nooit een ‘mechanistisch’ karakter mogen bezitten. Geen ‘Darwinisme’
dus, maar een theorie waarin ‘het vooruitgestelde Zweck’ sturend zou zijn. Kortom: ‘Evolutionistische schepping onderstelt een God die het bestek eerst maakt
en dan almachtig uitvoert’.43
De schepping met al haar onderscheidingen was in Kuypers optiek uitdrukking
van ‘de idee’, de gedachten van God, of de Logos. Deze Logos scheen ‘de Schepping in, is er in aanwezig en draagt ze’.44 Kuyper verbond dit met de gedachte van
de ‘praeformatie’: lagere organismen waren weliswaar ‘praeformaties’ van de hogere, maar de lagere waren gevormd naar de ‘idee’ van de hogere. ‘De idee’ formeerde dus de natuur en niet omgekeerd. Kuyper plaatste zich met deze ideële
39
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Idem, 48, 53.
Idem, 14; Kuyper, Het calvinisme, 132.
Kuyper, Evolutie, 46-48; Kuyper, Locus de creatione, 125-126.
Kuyper, Locus de creatione, 120; Kuyper, Evolutie, 46-47.
Kuyper, Evolutie, 47-48.
Kuyper, Locus de creatione, 67.
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opvatting in de traditie van Plato, de realisten, en thomisten. Ook de Bijbel sprak
volgens Kuyper ideëel. God had in zijn raad dus eerst besloten de mens te scheppen, en ‘naar de idee mensch’ had Hij planten en dieren geformeerd.45

4.2.5 Gebruik van de Bijbel in de wetenschap
Dit spreken over ‘praeformatie’ en de Goddelijke Logos is nog rijkelijk abstract,
maar Kuyper had wel concretere ideeën over hoe de wording van de wereld zou
kunnen hebben plaatsgevonden. Daarin speelden gegevens uit de Bijbel een rol.
De Bijbel had voor neocalvinisten absoluut gezag en was onfeilbaar, omdat ze was
geïnspireerd door de Heilige Geest. Deze inspiratie moest wel ‘organisch’ begrepen worden: de Heilige Geest had de bijbelschrijvers met hun hele persoonlijkheid in dienst genomen. Toch lijkt er bij Kuyper vaak weinig verschil met een ‘mechanische inspiratieleer’, waarin de bijbeltekst letterlijk afkomstig is van God.46
Kuyper kon zich dan ook vinden in de gedachte dat het scheppingsverhaal zijn
‘goddelijke oorsprong’ bewijst doordat het door recente inzichten van de geologie wordt bevestigd, zoals de volgorde van de aardlagen, die in grote lijnen overeen zou komen met de scheppingsdagen, een gedachte waarvoor hij verwees naar
Amerikaanse (anti-evolutionistische) geleerden als Agassiz, Dana en Guyot.47
Hiermee suggereert Kuyper dus dat in de Bijbel natuurwetenschappelijk zinvolle
kennis te vinden is, die pas door later onderzoek bevestigd wordt. Tegelijkertijd
neemt hij dit recente onderzoek wel serieus.
Kuyper stond afwijzend tegenover ‘de hedendaagsche Schriftcritiek’, het historisch-kritisch onderzoek van zijn tijd, en gebruikte de Bijbel zelf op ‘onkritische’
wijze in zijn theologie en wereldbeschouwing.48 Met het Schriftgezag als uitgangspunt was echter nog niet gezegd hoe de tekst precies moest worden geïnterpreteerd. Kuypers eigen Schriftgebruik, zo is opgemerkt, heeft vaak iets willekeurigs
en hij verantwoordt nauwelijks waarom hij een bepaalde exegese geeft.49 In de
Encyclopaedie vergeleek hij de openbaring in de Bijbel met goud in een mijn, dat
moest worden ‘opgedolven’ en verwerkt in de wetenschap. De Bijbel bevatte algemene principes, zoals ‘dat er een God is, dat er een schepping plaats greep, dat
er zonde bestaat en zoo veel meer’.50
In zijn rede Evolutie verwees Kuyper zijdelings naar ‘de Scheppingsoorkonde
van de Schrift’. Genesis 1 bracht hij daar niet in stelling tegen de evolutietheorie.
45 Kuyper, Locus de creatione, 126; Kuyper, Locus de creaturis materialibus, 29-30; Kuyper, Locus de
providentia, 84-85.
46 Van Keulen, Bijbel en dogmatiek (2003), 33-44. Kruyswijk, Baas in eigen Boek? (2011), 31v, verbindt Kuypers opvatting van het Schriftgezag veel directer dan ik doe met diens afwijzing van de
evolutietheorie.
47 Kuyper, Locus de creatione (eerste versie), 54-55, en Kuyper, Het werk van den Heiligen Geest
(1888), I, 100.
48 Kuyper, De hedendaagsche Schriftcritiek (1881); Kuyper, Encyclopaedie, II, 427-435. Zie: Van Keulen, Bijbel en dogmatiek, 48-57, en Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid, 26-29.
49 Van Es, ‘Dr. Kuyper en zijn beteekenis voor de wetenschap’ (1937), 22; Ferwerda, ‘Dr. Kuyper als
hoogleeraar’ (1937), 217. Over de interpretatie van de Schrift bij Kuyper, zie Van Keulen, Bijbel en
dogmatiek, 44-61.
50 Kuyper, Encyclopaedie, II, 120, 124.
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Frases als ‘dat de aarde voortbracht kruid zaadzaaiende naar zijn aard’, en ‘dat de
aarde voortbracht het vee en het kruipend gedierte’ suggereerden veeleer dat God
de soorten niet ‘als stukken op het schaakbord, op den aardbodem’ had neergezet.51
Deze opmerkingen staan niet op zichzelf. Midden jaren 1870 had Kuyper in het
Zondagsblad van De Standaard al eens geschreven over schepping en darwinisme.52
Hij maakte toen een vergelijkbare opmerking en stelde dat er ‘op zichzelve’ geen
kwaad school in de opvatting ‘dat alles door evolutie tot aanzijn was gekomen’. De
Bijbel suggereerde zelf een zekere geleidelijkheid in de schepping en een verband
tussen al het geschapene. Dieren en planten waren door de aarde voortgebracht en
ook de mens werd uit de aarde genomen. Wat het christendom echter handhaafde
tegenover de evolutietheorie, stelde hij toen, was dat er altijd een nieuwe ‘scheppingsdaad Gods’ nodig is bij het ontstaan van nieuwe soorten, in het bijzonder
bij de mens. Tegelijkertijd was er ruimte voor de gedachte ‘dat bij de schepping
der soorten de lagere soorten gebruikt zijn om er de hoogere uit te scheppen’.53
Hoe kritisch Kuyper ook was over Darwins evolutietheorie, in zijn optiek immers een complete wereldbeschouwing, hij stond relatief open voor allerlei geologische vondsten en inzichten en zag daarin een bevestiging van wat al in Genesis 1
te lezen zou zijn. Hij neigde, in navolging van Amerikaanse christelijke geleerden
als Dana, Guyot en Wright, naar een interpretatie van de scheppingsdagen als perioden, waarbij het grootste gedeelte van de geologische en paleontologische vondsten in de scheppingsweek kon worden geplaatst. Niet toevallig nam Kuyper zelf
het initiatief tot de vertaling van een boek van de geoloog en apologeet G.F. Wright
in het Nederlands, waarin precies deze benadering wordt gevolgd. Het boek verscheen in 1907, met een hartelijk aanbevelende ‘voorrede’ van Kuyper.54 Hij ging
er ook van uit dat de zondvloed een weliswaar uitgebreide, maar toch plaatselijke ramp was, die daarom niet als verklaring kon dienen voor het fossielenarchief.
Van belang was vooral dat heel de door mensen bewoonde wereld was getroffen.55
Deze concordistische benadering van Genesis en geologie vormt ook de achtergrond van Kuypers latere vaak speculatieve ‘populair-dogmatische studiën’ in De
Heraut, die gebundeld zouden worden onder de titels Pro Rege en Van de Voleinding. Daarin schreef hij over de wording van de wereld en het planten- en dierenrijk, met behulp van bijbelse en wetenschappelijke gegevens.56 ‘Woest en ledig’,
waarmee het scheppingsverhaal aanvangt, zo betoogde Kuyper, is een uitdrukking die ‘aan ontreddering doet denken’. Ook het geologische ‘onderzoek dat in
51 Kuyper, Evolutie, 49.
52 Kuyper, ‘Het Darwinisme’ (Zondagsblad van De Standaard, 7 februari 1875), opgenomen in: Kuyper, Uit het Woord. Stichtelijke bijbelstudiën. Derde bundel (1879), deel V: ‘Wonderen’, 38-56. Vgl.
Augustijn, ‘Kuypers theologie van de samenleving’ (1998), 38-41.
53 Kuyper, ‘Het Darwinisme’, 39, 41, 46.
54 Wright, Wetenschappelijke bijdragen (1907), viii-x. Over Wright: Numbers, ‘George Frederick
Wright’ (1988); Livingstone, Darwin’s Forgotten Defenders (1987), 65-70, 148-149; England, ‘Interpreting Scripture, assimilating science’ (2008), 199-208.
55 Kuyper, De gemeene gratie (1902), I, 45-46, 58-59; Kuyper, De Heraut, 13 en 20 oktober 1895.
56 Zie vooral: Kuyper, Van de Voleinding (1929), I, 384-403, en II, 73v. Van de Voleinding werd na
Kuypers dood bezorgd door H.H. Kuyper. Kuyper is het meest uitgesproken – en speculatief – over
de voor ons relevante kwesties in een aantal artikelen en delen van artikelen, die niet werden opgenomen in de bundels. Zie: De Heraut, 3 november 1912-5 januari 1913. Deze artikelen bleven echter
niet onopgemerkt, zoals hieronder (paragraaf 6.5.1) blijkt.
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de aardkorst is ingesteld’ leert ons veel over de herkomst van het plantenrijk en
van het dierenrijk, ver voor het verschijnen van de mens op aarde. ‘De overblijfselen van bijna geheel uitgestorven geslachten van reusachtige dieren (…) toonen
duidelijk dat er reeds eer de mensch verscheen en viel, bang lijden in de dierenwereld moet geleden zijn.’ Het lijden in planten- en dierenrijk bracht Kuyper in
verband met de val in de geestenwereld, waardoor een ‘vlaag van ellende’ over de
wereld ging. Kuyper distantieerde zich, om theologische redenen, van de opvatting dat dieren van nature sterven, alsof God ze geschapen zou hebben ‘met alle
verslinding en vernieling en moordzucht en gruwelijkheid, die [de dierenwereld]
thans nog vertoont’, maar hij wilde ze dus ook niet verbinden met de val van de
mens. Het was al zo toen de mens werd geschapen. Ondanks deze voorgeschiedenis, meent Kuyper, kon aan het eind van Genesis 1 worden gezegd dat de schepping ‘zeer goed’ was: God zette zijn oorspronkelijke scheppingsplan door met het
oog op de bestemming van de mens.57
Kuyper plaatste in zijn wetenschapsleer de christelijke wetenschap antithetisch
tegenover de naturalistische, maar stond niet afwijzend tegenover de empirische
resultaten die deze laatste had opgeleverd. In de praktijk combineerde Kuyper
sommige van deze resultaten met zijn eigen opvattingen over de wording van de
wereld. Hij realiseerde zich echter wel dat hiermee nog geen christelijke natuurwetenschap gegeven was.

4.3 Geesink: contra evolutie, op zoek naar concordantie
Toen Kuyper in 1901 minister werd, werd het schrijven van een wekelijks hoofdartikel voor De Heraut van hem overgenomen door W. Geesink, hoogleraar aan
de vu in onder andere de ethiek. Kuyper zelf had hem daartoe opdracht gegeven,
inclusief de onderwerpen en indeling van de artikelenreeks.58 De artikelen, die
verschenen in de periode 1901-1905, zouden worden gebundeld in vier delen onder de titel Van ’s Heeren ordinantiën en handelden over Gods ‘ordinantiën’ in de
stoffelijke, geestelijke en zedelijke wereld. Ze laten zich lezen als een popularisatie
en uitwerking van Kuypers opvattingen.
Geesink behandelde de ‘Evolutieleer van Darwin’ in het kader van zijn bestrijding van het ‘mechanisch monisme’.59 Het monisme – volgens Geesink ‘de moderne wereldbeschouwing bij uitnemendheid’ – werd gekenmerkt door het uitwissen van de grenzen die door God zijn gesteld. Haar uitgangspunt is immers:
‘de natuur maakt geen sprongen’. Een tweede kenmerk is dat het elk doel in de
schepping ontkent.60
Evolutie, stelde Geesink, is de wereldbeschouwing die meent ‘dat overal in
onze wereld het hoogere uit het lager ontstaan is, en wel op mechanische wijze,
d.i. door, onder bepaalde omstandigheden, blind werkende oorzaken, zoodat dus
57
58
59
60

Kuyper in De Heraut; 3 en 24 november 1912, 5 januari 1913.
W. Geesink, Van ’s Heeren ordinantiën (1907; 2e druk 1926), Inleidend deel, ‘Voorwoord’.
Idem, 156-158 en 256-266.
Idem, 147, 156.
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W. Geesink (1854-1929 (foto:
Nationaal archief / Spaarnestad Photo / Het Leven).

alle doel en alle inwerking Gods ten eenen male zouden zijn uitgesloten’.61 Ook
Geesink sprak van een ‘Evolutie-dogma’. De evolutieleer was volgens hem een
atheïstisch of irreligieus beginsel, omdat ‘zij zoowel voor de werking Gods in als
voor Zijn doel met het creatuur geen plaats laat’.62
Net als Kuyper beoordeelde Geesink apart de resultaten van de paleontologie,
de ‘leer der versteeningen’. Geesink vroeg zich in dit verband expliciet af of de periode van de ‘tweede schepping’ (de vorming van de wereld) misschien ‘miljoenen jaren’ geduurd kon hebben. Na de nodige mitsen en maren, stelde hij dat de
‘dagen’ uit Genesis gelijk kunnen worden gesteld aan de perioden van de geologie.63 In reactie op een kritische lezersbrief in De Heraut verdedigde Geesink zich
hiervoor met een verwijzing naar de aloude gedachte dat God zich openbaart in
Natuur en Schriftuur. Daarom moet er tussen de twee wel ‘concordantie of over61 Idem, 262.
62 Idem, 288-289.
63 Idem, 245-246.
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eenstemming’ bestaan. Aangezien de in Genesis verhaalde feiten ‘niet anders dan
de hoofdzaken raken’ was er alle ruimte om te rade te gaan bij de hypothesen van
de natuurwetenschap. De ‘zin van het Mozaïsch scheppingsverhaal’ was immers,
ook in de belijdenisgeschriften, nooit exact vastgesteld.64 Geesink realiseerde zich
dat de volgorde van de scheppingsperioden niet altijd overeenkwam met de gevonden fossielen, maar hij verklaarde dit doordat de geologie en paleontologie na
Cuvier en Agassiz – die wel de oude aarde, maar niet de evolutie hadden geaccepteerd – onder invloed van het darwinisme waren gekomen, waarmee de resultaten
in het evolutionaire kader werden gewrongen.65
Een hypothese als die van Kant en Laplace over het ontstaan van de hemellichamen uit nevelstof kon – hoewel er nog allerlei wetenschappelijke kritiek mogelijk
is – als beschrijving wel geaccepteerd worden. Maar ze moest zondermeer worden afgewezen wanneer ze, zoals bij Laplace zelf, de vorming van het zonnestelsel ‘zonder God’ wilde verklaren op deïstische of zelfs mechanisch-monistische
wijze. Calvinisten ‘zullen dat nooit accepteren’, omdat voor hen ‘God in alle ding
de Werker is’.66
Hoewel hij dus deze astronomische en geologische resultaten tot op zekere
hoogte wel wilde accepteren, zag ook Geesink, net als Kuyper, geen ruimte voor
verzoening van de biologische evolutietheorie met scheppingsgeloof. Wel ging
Geesink er, met Kuyper, dus van uit dat de wereld waarschijnlijk een lang wordingsproces had doorgemaakt voordat de mens op het toneel verscheen. In deze
periode waren er geologische rampen en was er al dood in het dierenrijk, want,
zo betoogde hij, het was immers een ervaringsgegeven dat ‘vele dieren niet zonder andere tot hun voedsel te gebruiken, kunnen leven; dat het gebit en andere organen van het lichaam van velen hunner daar blijkbaar op is ingericht’. Op grond
hiervan meende hij dat dit ook van het begin af aan zo was geweest. Want ‘men
komt toch anders tot een zeer phantastische voorstelling van een gansche verandering in het organisme dezer dieren’. Hij sprak in dit verband van ‘Gods bestel,
dat niet het dier, maar alleen de mensch voor een eeuwigheid is geschapen’. Anders dan Kuyper, die de dood in het dierenrijk met de val in de engelenwereld had
verbonden, sprak Geesink in dit verband over ‘een scheppingordinantie’, die ‘met
den val niets te maken heeft’.67
Geesink zag net als Kuyper geen ruimte voor verzoening van scheppingsgeloof
en darwinisme, dat ten diepste een mechanistisch karakter had. Ook andere biologische evolutietheorieën stuitten op bezwaar, omdat ze de fundamentele grenzen
in de schepping (zoals die tussen leven en niet-leven, en tussen de soorten) niet erkenden. Een ‘natuurkundige Faculteit’ aan de Vrije Universiteit had, zo meende
ook hij, als belangrijke taak om juist op dit punt een ‘Christelijke Natuurwetenschap’ tot ontwikkeling te brengen.68
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Geesink in De Heraut, 11 mei 1902.
Geesink, Van ’s Heeren ordinantiën. Inleidend deel, 283.
Idem, 222-224, 236.
Geesink, Van ’s Heeren ordinantiën. Eerste deel: ’s Heeren ordinantiën in de natuur, 187-188.
Geesink, Van ’s Heeren ordinantiën. Inleidend deel, 210.
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4.4 Bavinck: christelijke wetenschap is organische wetenschap
4.4.1 Geloof en natuurwetenschap
Bavincks pleidooi voor christelijke wetenschap staat in het kader van zijn streven
de relatie tussen christendom en moderne cultuur te doordenken. Kernvraag in
zijn denken is hoe de orthodoxie met de moderne cultuur in brede zin – politiek,
economie, kunst, wetenschap, onderwijs, moraal, opvoeding – in verband kon
blijven staan. Dit verband tussen christendom en cultuur was niet meer vanzelfsprekend, zoals in vroeger tijden, realiseerde Bavinck zich. Met name in de moderne wetenschap was het geloof uit beeld geraakt. Door de grote veranderingen
die in de moderne tijd waren opgetreden in het wereldbeeld kon de natuur niet
meer zonder meer in verband worden gebracht met God. In de rede Modernisme
en orthodoxie bracht hij dit probleem onder woorden:
De Kopernikaansche wereldbeschouwing, de uitbreiding onzer kennis aangaande de tweede
oorzaken, het inzicht in de heerschappij van de causaliteitswet, de diepere psychologische
en historische studie van de verschijnselen, hebben God als het ware van ons verwijderd.
Het is alsof overal de natuur tusschen Hem en ons is komen in te staan. (…) Overal is zijne
werkzaamheid door factoren van natuur en historie ‘vermittelt’ (…). De natuur moge God
openbaren, zij verbergt Hem evenzeer.

Dit alles bleef niet zonder gevolgen:
Ontelbaar is dan ook het aantal van hen, die aan geen persoonlijke God meer gelooven en
dezen naam hoogstens nog gebruiken voor die onbewuste, absolute macht, die alles doordringt, veroorzaakt en beheerscht, voor dien oergrond aller dingen, die geen lieve Heer en
geen barmhartig Vader meer heeten kan, maar alleen nog den kouden naam van het Absolute mag dragen. (…) De wetenschap doet ons dus tot zekere hoogte God kennen als een
God van verre, die achter de natuur zich verbergt en niet anders dan middellijk werkt; en
de godsdienst predikt een God van nabij, die als een Vader voor zijne kinderen zorgt en in
al hunne lichamelijke en geestelijke nooddruft voorziet.69

Hier lag voor Bavinck ‘een machtig probleem’ en hij wilde de oplossing niet
zoeken in een dualisme tussen geloof en wetenschap, maar beide juist samenbrengen in een wereldbeschouwing. Net als Kuyper besprak Bavinck de kwestie
geloof–wetenschap dus in het perspectief van ‘wereld- en levensbeschouwing’.70
En net als Kuyper bracht hij dit in verband met het organische spreken over de
werkelijkheid: ‘Het is dezelfde Goddelijke wijsheid, die de wereld organisch
tot één geheel verbindt en in ons den drang naar eene “einheitliche” wereldbeschouwing plant. Indien deze mogelijk is, dan kan dit alleen daaruit verklaard
worden, dat de wereld een organisme is en dus eerst als zoodanig is gedacht.’
Bavinck werkte deze organische gedachte in meer detail uit dan Kuyper. In
zijn rectorale rede Christelijke wereldbeschouwing, in boekvorm verschenen in
69 Bavinck, Modernisme en orthodoxie (1911), 26-27.
70 Bavinck, Christelijke wetenschap (1904), 91-94, en Christelijke wereldbeschouwing (1904), passim.
Vgl. Wolters, ‘Bavinck on faith and science’ (1996).
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Herman Bavinck (1854-1921)
(foto: HDC).

1904, stelde hij de christelijke wereldbeschouwing zonder meer gelijk aan de organische.71
Bavinck oriënteerde zich in zijn wijsgerige beschouwingen sterk op Thomas
van Aquino en het herlevend neothomisme.72 Behalve in zijn visie op het organische, waarover hieronder uitgebreider, komt dit ook tot uiting in zijn kennisleer.
Net als de neothomisten wilde Bavinck niet meegaan in de kantiaanse scheiding
van geloof en wetenschap, waarbij het geloof bijvoorbeeld alleen werd verbonden met het geweten of het mysterie. De overtuiging dat onze zintuigen, waarmee al onze kennis begint, betrouwbaar zijn, rust ten diepste in het geloof, omdat
het ‘eenzelfde Logos is, die èn de werkelijkheid buiten ons èn de wetten van het
denken in ons schiep, en die beide in organisch verband zette met en correspon71 Bavinck, Christelijke wereldbeschouwing, 27, 44. Over Bavincks opvatting van het organische: Eglinton, ‘Bavinck’s organic motif’ (2010), 51-72.
72 Veenhof, ‘De God van de filosofen en de God van de bijbel’ (2006).
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deeren liet op elkaar’.73 Ofwel: ‘Door den Logos is er logos, gedachte, in alle geschapen dingen; door hem is er ook logos, gedachte in den mensch.’ Er bestond
dus verwantschap tussen de rede in den mens en ‘de gedachte in de dingen’. Dit is
‘het licht van den Logos dat in den mensch en in de wereld schijnt, en, indien het
in deze beide samenvalt, den mensch tot kennis brengt’.74 In heel Bavincks denken neemt dit Logosmotief een belangrijke plaats in. Hij kiest hiermee ook positie
voor het realisme: het algemene, de ideeën zijn reëel, als gedachten van God in de
werkelijkheid uitgedrukt.

4.4.2 Bavinck over christendom en wetenschap in de geschiedenis
Bavinck ontleende herhaaldelijk argumenten aan de geschiedenis om zijn visie
met betrekking tot de relatie tussen christendom en wetenschap te onderbouwen.
Toegespitst op de natuurwetenschap deed hij dat in een artikel uit 1913, geschreven als reactie op een artikel van de liberale chemicus en letterkundige Ch.M. van
Deventer in De Gids, dat weer geschreven was naar aanleiding van een betoog van
Bavinck in de Eerste Kamer. Deze polemiek is interessant, omdat ze laat zien dat
ook na 1905 de liberale en confessionele wetenschapsidealen nog botsten in het
publieke domein.75
Het Kamerdebat dat de aanleiding was voor de polemiek vond plaats op 29 december 1911 en ging over de Indische begroting – een onderwerp dat op het eerste gezicht weinig te maken heeft met het thema ‘godsdienst en wetenschap’. Toen
de discussie zich toespitste op de onderwijspolitiek was het onderwerp echter
niet ver meer weg. De Nederlandse schoolstrijd over de erkenning en financiële
gelijkstelling van het confessioneel onderwijs kende namelijk een afgeleide voor
Nederlands-Indië, hoewel de Indische situatie uiteraard onvergelijkbaar was met
de Nederlandse.
Nederlandse confessionelen hadden de oprichting van vrije, christelijke scholen
onder meer verdedigd met een beroep op de wens van ouders om het onderwijs in
te richten in overeenstemming met hun eigen geloofsovertuiging. De ‘inlanders’
– of ze nu ‘Mohammedaansch’ of ‘heidensch’ waren – hadden echter helemaal
geen behoefte aan onderwijs op christelijke grondslag. De liberalen stonden in het
Indische begrotingsdebat daarom sterk met hun pleidooi voor neutraal onderwijs.
Toch verdedigde Bavinck namens de arp het goed recht van confessioneel onderwijs in Indië. Volgens hem waren westerse cultuur en christendom niet te scheiden, en wanneer wij onze cultuur in ‘de Oost’ wilden verbreiden, moest dit wel
gepaard gaan met een verbreiding van het christendom. In dit kader maakte Bavinck, met een verwijzing naar Du Bois-Reymond, de opmerking dat ‘de natuurwetenschap, hoe paradox het klinken moge, toch haar oorsprong aan het christendom te danken heeft, en daarvan eigenlijk niet kan worden losgemaakt, omdat het
Christendom die godsdienst is, welke de natuur ons doet beschouwen als iets, dat
73 Bavinck, Gereformeerde dogmatiek (1895), I, 168.
74 Bavinck, ‘Kennis en leven’, in: Bavinck, Kennis en leven ([1922]), 203-240, aldaar 209.
75 Van Deventer, ‘Het breede betoog’ (1912); Bavinck, ‘Christendom en natuurwetenschap’ (1913).
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een zelfstandige grootheid op zichzelf uitmaakt en niet in een verband van polytheïsme of polydaemonisme is opgenomen.’76
Het was deze opmerking die Van Deventer ertoe bracht een lang artikel te publiceren in De Gids. Op sarcastische wijze schreef hij over ‘prof. Bavinck, een geleerde en hooggeleerde zelfs’, die ‘in ’s Lands Hooge Vergaderzaal’ met een volledig nieuwe visie op de geschiedenis was gekomen. Bavinck ging volgens hem
voorbij aan feiten die iedereen zou moeten kennen. Het christendom was in Europa immers vele eeuwen dominant geweest ‘zonder vruchten voor de natuurwetenschap’. Tegen alle druk van de kerk in had zich uiteindelijk ‘een stroom van
verlichting’ en natuurwetenschap baangebroken. En Van Deventer concludeerde over de politieke kwestie: ‘De natuurwetenschap moet Indië in’, maar zonder
christendom.77
Bavinck reageerde hierop in Stemmen des Tijds en werkte zijn stelling verder
uit. Hij plaatste de visie van Van Deventer op een lijn met boeken als die van Draper en White, waarin ook werd betoogd dat de christelijke godsdienst ‘voor de
natuurwetenschap niets dan onheil heeft gebracht’. Bij nadere beschouwing was
deze visie echter ‘de oppervlakkigheid zelve’.78 Aan de hand van de geschiedenis betoogde hij dat het christendom veel vernieuwing had gebracht in cultuur en
wetenschap en dat veel wetenschappers gelovig waren geweest. Bovendien stelde
hij dat het geen toeval was dat de Reformatie in de kerk ongeveer samenviel met
de ‘reformatie’ in de natuurwetenschap, waarin de natuur op een nieuwe, buitengewoon vruchtbare manier werd bezien. Pas in de negentiende eeuw kwam de
natuurwetenschap onder invloed van het naturalisme en mechanisme. En, waarschuwde Bavinck: ‘Van zulk eene mechanische wereldverklaring dreigt naar mijne
overtuiging gevaar, niet alleen voor het Christendom en den godsdienst in het algemeen, maar ook voor heel onze cultuur, voor al onze ideale goederen.’ De natuurwetenschap moest zich dan ook niet (verder) losmaken van haar christelijke
grondslag.79

4.4.3 Geen mechanische, maar organische wetenschap
In zijn Stone-lezing over ‘Openbaring en natuur’, gehouden in Princeton in 1908,
had Bavinck eenzelfde standpunt verdedigd: ‘De ware, vrije verhouding tot de natuur kan de mensch alleen verkrijgen, als hij staat in de rechte verhouding tot God.
En deze hebben wij aan het Christendom te danken.’80 Hier schetste Bavinck ook
wat er gebeurt wanneer deze christelijke houding tegenover de natuur wordt losgelaten. Wanneer de natuur werd losgemaakt van God en niet meer als werk en
openbaring van God, maar als atheos werd gezien, dan sloeg ongeloof onmiddellijk om in bijgeloof. Dan werd de mechanische verklaring uitgebreid tot alle gebieden van het leven, waaronder de levensverschijnselen. Hieruit ontstond de voor76
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Handelingen Eerste Kamer 1911-1912, 127.
Van Deventer, ‘Het breede betoog’, 482, 492-493.
Bavinck, ‘Christendom en natuurwetenschap’, 349, 358.
Idem, 376-374, 373.
Bavinck, Wijsbegeerte der openbaring (1908), 89.
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stelling dat de wereld ‘ééne grote machine is’. Ontkenning van Gods bestaan ging
daarom altijd gepaard met de verheffing van het schepsel tot God. Bij iemand als
Haeckel was dit wel heel duidelijk; hij schreef allerlei eigenschappen van God, zoals eeuwigheid, alomtegenwoordigheid en almacht aan de substantie zelf toe. Ten
diepste ging het daarbij dus niet over vraag ‘wat is materie?’, maar ‘wie is God?’81
Het alternatief voor de mechanische wereldbeschouwing van de negentiende
eeuw was volgens Bavinck de wereldbeschouwing die de werkelijkheid organisch
opvatte. In Christelijke wereldbeschouwing stelde hij:
Heel de wereld kan in goeden zin een organisme (…) heeten (…). Want het gansch heelal
is openbaring van Goddelijke wijsheid. God is niet alleen transcendent boven, Hij is met
Zijn Woord en Geest ook immanent in al het geschapene.82

Deze organische wereldbeschouwing erkende wel het goed recht van de mechanische verklaring op een beperkt terrein, maar zij was ‘ruimer van hart en breder
van blik’. Zij verzette zich tegen de a priori-eis ‘dat leven, bewustzijn, vrijheid,
doel zich mechanisch moeten laten verklaren, omdat elke andere verklaring onwetenschappelijk zou zijn’. De christelijke, organische wereldbeschouwing erkende
daarentegen de verscheidenheid in de schepping.83
Deze organische wereldbeschouwing was tegelijkertijd ‘door en door teleologisch’. Met het causaal verband dat in de natuur werd waargenomen was deze teleologie volgens Bavinck niet in strijd. Causaliteit moest echter niet in mechanische causaliteit opgaan. Ook de finaliteit was immers overal. De ware oorzaken
waren de causae finales, die de causae efficientes in dienst namen, zo drukte Bavinck zich uit in aristotelische termen. Deze ‘doeloorzaken’ waren geen ‘listige
vijanden of vreemde indringers, die de werkende oorzaken van buiten af overvallen en ze, tegen wil en dank, tot onderwerping dwingen’. Ze werkten eerder vormend en leidend.84
Juist de organische wereldbeschouwing bood ook ruimte aan werkelijke ontwikkeling. Bij machines kon je immers niet van ontwikkeling spreken. ‘Ontwikkeling’ in een mechanische wereld kon in feite niet meer zijn dan ‘een eentonig
golfgeklots in den oceaan van het zijn’. Maar de christelijke wereldbeschouwing
gaf juist wel de ruimte om van werkelijke ontwikkeling in de wereld te spreken.
Het betrof dan een ‘Godsgedachte, die in den loop der tijden verwezenlijkt moet
worden’.85

4.4.4 Schepping, ontwikkeling en evolutie
Op verschillende plekken kwam Bavinck op grond van deze organische wereldbeschouwing tot een oordeel over de natuurwetenschappelijke evolutietheorie
van zijn tijd. In de lezing ‘Schepping of ontwikkeling’, uitgegeven 1901, plaats hij
81
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Idem, 87, 82.
Bavinck, Christelijke wereldbeschouwing, 48.
Idem, 43.
Idem, 57-59.
Idem, 52.

102

4 Gereformeerden, neocalvinisme en natuurwetenschap

de moderne wereldbeschouwing tegenover de oude, ofwel: ‘de godsdienstlooze
tegenover de Christelijke, de atheïstische tegenover de theïstische, de mechanische
tegenover de organische, of gelijk ze ook genoemd is de wereldbeschouwing der
ontwikkeling tegenover die der schepping’.86
Bavinck zag de twee wereldbeschouwingen op drie fundamentele punten botsen: hun opvatting over oorsprong, wezen en doel. Ten eerste gaven ze verschillende antwoorden op de vraag of de wereld van eeuwigheid bestond, of dat er
sprake was van een schepping naar Gods gedachten en op zijn spreken. Een tweede vraag was of de wereld, naar haar wezen, een ‘mechanisch proces’ was of een
‘een organisch, levend geheel’. En ten slotte had de leer der ontwikkeling in feite
geen antwoord op de vraag ‘waartoe dan toch alles gediend heeft’, een antwoord
dat het christendom wel had.87
De wereldbeschouwing der ontwikkeling was al oud, maar had een belangrijke
steun gevonden in de ‘afstammingshypothese van Darwin’. De ‘keten der ontwikkelingsleer’ verkreeg daarmee immers een ‘onmisbare schakel’. Nu was er immers
een wereldbeschouwing die alle dingen ‘buiten God om, alleen uit de immanente
zelfontwikkeling verklaren kon’.88 De theorie van natural selection leek ‘de teleologie, het wonder en alle supranaturalisme’ voorgoed te hebben opgeruimd, aldus
Bavinck in zijn Stone-lezingen. Er was hoogstens nog plaats voor een deïstische
belijdenis. En daarom, waarschuwde Bavinck:
Ofschoon evolutie op zichzelve eene onschuldige gedachte en in de gansche wereld binnen bepaalde grenzen een onweersprekelijk feit is, maken toch de stemming, die beslag op
haar heeft gelegd, en het systeem, dat op haar gebouwd is, dikwijls van haar gebruik, om
de gansche wereld, mensch en godsdienst en moraal inbegrepen, zonder eenigen supranatureelen factor, enkel en alleen uit immanente krachten en naar onveranderlijke natuurwetten te verklaren.89

In een essay in de brochurereeks Pro en contra uit 1907 formuleerde Bavinck nog
eens scherp wat zijn bezwaren contra de evolutietheorie waren, nadat de biologieleraar P.G. Buekers dat in dezelfde brochure pro evolutie had gedaan. Bavincks
bezwaren richtten zich niet op de idee van de ontwikkeling als zodanig, die immers juist goed paste in de organische wereldbeschouwing, maar, opnieuw, op het
mechanische a-teleologische karakter ervan. Lange tijd was evolutie immers juist
in verband gebracht met ‘een organisch, progressief, teleologisch proces’. Dit ging
terug op Aristoteles, en de christelijke wereldbeschouwing had het aristotelische
begrip van ontwikkeling overgenomen, en verrijkt, onder meer door het geloof in
de creatie van de stof eraan toe te voegen. Deze christelijke idee van ontwikkeling
werkte ook nog door aan het begin van de negentiende eeuw, bij Duitse geleerden
als Herder, Hegel, Goethe en Schelling.90

86 Bavinck, Schepping of ontwikkeling (1901), 12. Vgl. Huttinga, ‘Een eentonig golfgeklots in den oceaan van zijn’ (2011).
87 Bavinck, Schepping of ontwikkeling, passim.
88 Idem, 27, 9-10.
89 Bavinck, Wijsbegeerte der openbaring, 10-11.
90 Bavinck, ‘Contra’ (1907), 21-25.

4.4 Bavinck: christelijke wetenschap is organische wetenschap

103

Echter, de evolutieleer die sinds het midden van de negentiende eeuw populair was
geworden, had andere kenmerken. Een eerste kenmerk was dat er nooit ‘in de eindeloze schepselenreeks’ een nieuwe kracht optrad. Ten tweede waren alle krachten ‘van
mechanischen en chemischen aard’ en ten derde was er ‘van een plan en een doel (…)
in het ontwikkelingsproces geen sprake’. Ze bezat daarmee ‘een toevallig karakter’.91
Aan het slot maakte Bavinck enkele opmerkingen die getuigen van een grote
openheid ten opzichte van de natuurwetenschappelijke evolutietheorie. Hierdoor heeft men dit opstel soms als niet passend bij Bavincks overige (evolutiekritische) werk beschouwd.92 Toch is Bavincks voornaamste kritiekpunt hier hetzelfde als op andere plaatsen, namelijk dat de negentiende-eeuwse evolutietheorie
een mechanisch, ateleologisch karakter heeft. In dit opstel voegde Bavinck er wel
expliciet aan toe dat wanneer ‘de mechanische wereldbeschouwing’ zou worden
prijsgegeven, ook gelovigen ‘het belangrijk bestanddeel van waarheid’ konden erkennen dat in de leer van de evolutie aanwezig was. Hij concludeerde:
Mits evolutie niet verstaan worde in mechanischen zin, is er dan ook tusschen schepping
en ontwikkeling geen tegenstelling.

In feite was ‘ontwikkeling’ ook geen mechanisch begrip naar juist een organisch,
teleologisch begrip. Daarom was echte ontwikkeling slechts mogelijk op grondslag van de creatie.93
De vraag naar de afstamming van de mens werd door Bavinck apart behandeld.
Dit was minstens zo fundamenteel als de vraag naar het mechanische versus het
organische karakter van de werkelijkheid. Het ging hier om de tegenstelling tussen de mens als ‘beeld van God’ of ‘beeld van gorilla en chimpansee’, zoals hij het
in een vroege lezing eens had omschreven. Hij stond dan ook zeer kritisch tegenover deze gedachte.94 Ook het geloof in de dierlijke afstamming van de mens werd
volgens Bavinck ingegeven door de monistische wereldbeschouwing. Immers,
wanneer de mogelijkheid van schepping bij voorbaat werd uitgesloten, móest de
mens wel van de aap afstammen. De gedachte was daarom vooralsnog niet meer
dan een ‘monistische phantasie’.95
Overigens was ook het wetenschappelijk bewijs voor de afstamming van de
mens nog zeer zwak, meende Bavinck. In zijn Stone-lezing over ‘Openbaring en
religie’ ging hij hier op in. Onderzoek toonde volgens hem aan dat er altijd een
wezenlijk onderscheid tussen mens en dier had bestaan. Dit betekende dus dat het
eerste mensenpaar ‘òf onmiddellijk door God is geschapen òf door eene enorme
sprongwijze mutatie plotseling op de hoogte der menselijke natuur is komen te
staan’.96 In het opstel in de bundel Pro en contra toonde hij zich ook met betrekking tot dit onderwerp het meest open voor de mogelijkheid van evolutie. Hij
stelde: ‘Wanneer de dierlijke afstamming van den mensch nu een feit ware, zou zij
ondanks dit alles aanvaard moeten worden.’97
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Idem, 26.
Vgl. Kruyswijk, Baas in eigen Boek?, 69.
Bavinck, ‘Contra’, 37-38.
De Wit, ‘Beeld van gorilla en chimpansee of beeld van God?’ (2006).
Bavinck, Wijsbegeerte der openbaring, 132.
Idem, 154-155.
Bavinck, ‘Contra’, 35.
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4.4.5 Genesis en geologie
Net als Kuyper en Geesink wilde ook Bavinck de bijbelse gegevens een rol laten spelen in de christelijke wetenschap. Toch moest christelijke wetenschap niet
uit de Bijbel worden afgeleid. Het idee van de organische inspiratie, waarbij bijbelschrijvers met heel hun persoonlijkheid door de Heilige Geest in dienst zijn
genomen, betekende ook dat de Bijbel geen ‘handboek’ voor de verschillende
wetenschappen kon zijn.98 In de rede Modernisme en orthodoxie stelde hij onomwonden dat ook de orthodoxie het moderne wereldbeeld, ‘dat de nieuwere
natuur- en geschiedwetenschap ons kennen doet’ accepteerde. Dat gold ook de
geologie:
De geologie leerde ons door de orde en structuur der aardlagen, dat de aarde eene geweldige storm- en drangperiode heeft doorgemaakt, en eerst door verschillende tijdperken heen
haar tegenwoordig bestand heeft verkregen. In die perioden had eene ontwikkeling plaats
van lagere tot hogere organismen, die een grooten rijkdom van vormen vertoonen en voor
een belangrijk deel ten eenenmale uitgestorven zijn.99

Bij zijn behandeling van de scheppingsleer, in de Gereformeerde dogmatiek, ging
hij in op mogelijke interpretaties van Genesis in relatie tot resultaten van de geologie. Hij wilde vasthouden aan het historische karakter van Genesis 1, maar stelde ook dat niet van ‘gewone dagen’ sprake kon zijn, maar van bijzondere dagen.
Tegelijkertijd had hij om verschillende redenen moeite met concordistische oplossingen als de tijdperkentheorie.100 Later in zijn leven verdedigde hij binnenskamers, op de professorenkrans van de vu, echter de stelling dat de ‘gewone exegese van het bijbelsch scheppingsverhaal’ niet houdbaar was in het licht van de
‘betrouwbare resultaten van de nieuwere natuur- en geschiedwetenschap’. Deze
exegese moest daarom worden herzien, in het bijzonder ‘ten opzichte van den tijd,
den duur en de orde van het scheppingwerk’.101 Een kwestie waarover Bavinck
– anders dan Kuyper en Geesink – niet speculeerde in zijn publicaties was die van
dood en verval in het dierenrijk voordat er mensen waren. In zijn persoonlijke
aantekeningen noemde hij dit, met enkele andere kwesties, ‘moeilijkheden’. Hier
lagen voor hem onopgeloste problemen.102

4.4.6 Een kentering
Een laatste element dat vaak terugkeert in Bavincks beschouwingen over wetenschap is zijn observatie dat ‘bij den overgang van de negentiende tot de twintigste
eeuw’ de tijd van het ergste naturalisme eigenlijk al voorbij is.103 Hoewel het de
98 Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, I, 358-360.
99 Bavinck, Modernisme en orthodoxie (1911), 9.
100 Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, II, 471-489. Vgl. Rogland, ‘Ad litteram’ (2001), 213-215; Young,
‘The reception of geology’ (2009), 291-296.
101 Harinck, Van der Kooi en Vree, ‘Als Bavinck nu maar eens kleur bekende’ (1994), 77.
102 De Wit, On the Way to the Living God (2011), 82-85, 180-181.
103 Bijv. Bavinck, Wijsbegeerte der openbaring, 24-25.
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vraag is of de natuurwetenschappen werkelijk zo’n fundamentele omkeer doormaakten als Bavinck veronderstelde, bepaalde het wel zijn spreken over wetenschap. In Christelijke wetenschap betoogde hij: ‘In de natuurwetenschap aanschouwen wij een kentering, gelijk die voor een tiental jaren nog onmogelijk
scheen.’104 Er vonden allerlei hoopvolle ontwikkelingen plaats, die ‘van het materialisme vandaan’ en ‘naar het Christendom toe’ leidden. Bavinck wees op veel
plaatsen op het afstand nemen tot het mechanisme. ‘Leven en bewustzijn, vrijheid
en doelmatigheid’ bleken niet zo gemakkelijk mechanisch uit de stofwisseling te
verklaren.105 Ook sprak hij positief over de door hem gesignaleerde opkomst van
het neovitalisme, en de herwaardering van de finaliteitsleer in de biologie. ‘Het
probleem van het leven bleef staan en ging voor het mechanisch monisme niet uit
den weg.’ De zogenaamde ‘machinentheorie van het leven’ bleek onjuist te zijn.
Er werkten in de wereld nog andere dan fysisch-chemische krachten. Deze ontwikkeling in de biologie had volgens Bavinck ook tot gevolg dat velen de materialistisch-mechanische wereldbeschouwing begonnen te verlaten.106
Nog steeds werden er allerlei ontdekkingen gedaan, maar de overspannen verwachtingen waren verdwenen. Velen erkenden nu het ignoramus et ignorabimus:
de wetenschap zou nooit op alle vragen antwoord kunnen geven. Overal klonk
volgens Bavinck de roep ‘om een nieuw dogma, eene nieuwe religie, een nieuw
geloof, eene nieuwe kunst, eene nieuwe wetenschap, eene nieuwe school, eene
nieuwe opvoeding, eene nieuwe maatschappij, eene nieuwe wereld, een nieuwen
God.’107 Het was in deze context dat Bavinck zich positief uitliet over de toekomst
van de christelijke wetenschap: ‘Een tijd, die zulke teekenen vertoont, mag voor
de beoefening der wetenschap in Christelijken geest niet ongunstig heeten.’108

4.5 Woltjer: beginselen voor de natuurfilosofie
Ondanks deze veronderstelde positieve ontwikkelingen waren er genoeg lastige
vragen die nog beantwoord moesten worden op het gebied van de natuurwetenschap. Daarom was er bovenal een natuurkundige faculteit aan de vu nodig. Kuyper had in zijn Evolutierede uit 1899 op het belang van een dergelijke faculteit gewezen; Geesink onderstreepte dit in zijn Heraut-artikelen en ook Bavinck sprak
de wens uit dat de vu spoedig een natuurkundige faculteit zou bezitten.109 De classicus J. Wolter, ten slotte, was zeer geïnteresseerd in de natuurwetenschap (twee
van zijn zonen studeerden wis- en natuurkunde), en pleitte herhaaldelijk voor de
oprichting van een natuurkundige faculteit.110
Als rector van het Gereformeerd Gymnasium sprak hij over het onderwijs in de
verschillende gymnasiale vakken, waaronder ‘de natuurwetenschappen’ (1896),
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‘de natuurlijke historie’ (1897) en ‘physica en chemie’ (1899).111 In zijn lezingen ging hij uitgebreid in op de methode
en de aard van natuurwetenschappelijke
verklaringen en het belang van beginselen, ook voor het onderwijs in de exacte
wetenschappen, want ‘nooit mag in een
valsch dualisme heil worden gezocht,
alsof er een andere waarheid ware voor
de natuurwetenschap en een andere voor
de religie’.112
Een belangrijk principieel punt dat
leerlingen moest worden bijgebracht bij
het vak ‘natuurlijke historie’ was dat organismen fundamenteel verschilden van
machines. Leerlingen moesten daarom
worden gestimuleerd het verschil tussen
een plant en een horloge onder woorden
te brengen. Een organisme had, anders
dan een horloge, zowel een uitwendig
als een inwendig doel, een zogenaamd
organiserend of levensprincipe. In orgaJ. Woltjer (1849-1917) (foto: HDC).
nismen werkte het doel als oorzaak, een
causa finalis. Door op deze manier naar ‘het organische’ te kijken, zouden leerlingen als van zelf ‘tot eene teleologische opvatting’ worden gebracht, dat wil zeggen ‘dat in de organische dingen bedoelingen zichtbaar worden’. En het was juist
hierin dat de wijsheid van de Schepper kon worden gezien.113
Op de jaarvergadering van de Vereeniging in 1911 sprak Woltjer over ‘De natuurkundige faculteit aan de Vrije Universiteit’. Hij stelde expliciet de vraag of het
wel geoorloofd was bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs uit te gaan van
bepaalde algemene beginselen, die zelf niet het resultaat waren van wetenschappelijk onderzoek. Daarop moest het antwoord bevestigend luiden en Woltjer voerde
daarvoor argumenten aan vanuit de geschiedenis en stelde ook dat de menselijke
geest nu eenmaal de behoefte heeft om vragen te stellen over de oorsprong en het
wezen der dingen.114 De invloed van de beginselen zou zich vooral doen gelden op
het gebied van de ‘natuurphilosophie’. De wijsgerige vragen kwamen echter wel
voort uit de praktijk van de natuurwetenschap en vormden zodoende één geheel
met de natuurwetenschap.115 Woltjer achtte het wenselijk ‘dat studenten niet alleen op de philosophische colleges, maar ook bij het onderwijs in de bijzondere
wetenschap aangaande de diepere beginselen worden ingelicht. Indien dat aan de
111 De lezingen zijn gebundeld in: Woltjer, Ut cognoscant Te (1923). Over Woltjer: Van der Laan, Jan
Woltjer (2000); Woldring, Een handvol filosofen (2013), 32-38.
112 Woltjer, Ut cognoscant Te, 171.
113 Idem, 122-127.
114 Woltjer, ‘De natuurkundige faculteit’ (1911; overdruk), 12-13.
115 Idem, 16-17.
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universiteiten niet geschiedt, waar moet het dan plaatsvinden?’116 Hij kwam ook
werkelijk tot een formulering van de gereformeerde beginselen die hij van belang
achtte voor het onderzoek aan de natuurkundige faculteit:
In de eerste plaats noem ik dan het groote en alles beheerschende beginsel, dat uitgesproken
staat in het eerste vers van den Bijbel: ‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde’,
dat wil zeggen, niet alleen dat alle dingen den grond van hun bestaan hebben in God, zooals
ook de pantheïst kan verklaren, maar dat zij door den wil van een persoonlijken God eenmaal in het aanzijn geroepen zijn.
Een tweede beginsel houdt in, dat alle dingen door Gods wil zóó geschapen zijn, dat ze
een geordend geheel vormen, waarin het eene deel op het andere is aangelegd, dat zij een
bepaalden aard en eigenschappen, immanente krachten en werkingen bezitten.
Als derde beginsel noem ik dit, dat de Schepper de dingen naar hun wezen en eigenschappen, met hunne krachten en werkingen, voortdurend onderhoudt en regeert naar zijne eeuwige voorzienigheid en door Zijne oneindige kracht.
Een vierde beginsel is dat de mensch het vermogen ontvangen heeft om de dingen naar
hun aard en wezen, binnen zekere grenzen, te kennen en te beheerschen, en den innerlijken
drang en den plicht, om dat vermogen te gebruiken naar Gods wil.117

De invloed van de beginselen zou volgens Woltjer duidelijk aan te wijzen zijn: ‘de
tegenstelling met tal van theorieën, die in den tegenwoordigen tijd op den voorgrond treden, het verband met vraagstukken, die aan de orde van den dag zijn,
treedt scherp in het licht’.118 Zo was het derde beginsel volgens Woltjer onverenigbaar met monisme, pantheïsme of deïsme en stelde het vierde beginsel dat
ons kennen, hoewel het beperkt is, toch resulteert in echte kennis van de werkelijkheid.119 Het vierde beginsel, zijn kennisleer, was bij Woltjer net als bij Bavinck
nauw verbonden met de Logosleer, die ervan uitgaat dat de eeuwige Goddelijke
gedachten in de werkelijkheid zijn uitgedrukt. De menselijke logos, het logisch
denken, kan hierdoor als het ware tot de Goddelijke Logos terugkeren.120
Drie jaar later sprak Woltjer op de wetenschappelijke samenkomst van de vu
over ‘Het wezen der materie’. Uit deze rede blijkt hoe hij omging met de resultaten van de toenmalige natuurkunde. Hij behandelde ‘de vraag naar het wezen en
de oorsprong der materie’ en betrok daarbij recente natuurkundige theorieën over
de bouw en samenstelling van materie. Hij had twee boeken gebruikt om zich
deze kennis eigen te maken: Les idées modernes sur la constitution de la matière
(1913), een elftal verhandelingen geschreven door een aantal vooraanstaande natuurkundigen, en The Theory of Electrons (1909) van de Leidse fysicus H.A. Lorentz. Hij wilde komen tot beantwoording van de vraag ‘of de Heilige Schrift ons
aangaande het wezen der materie iets leert, direct of indirect, waardoor wij in den
strijd der hedendaagsche theorieën tot een voor ons beslissend oordeel kunnen
komen’.121
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Woltjer, ‘Het wezen der materie’ (1914), 8.
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De invloed van de beginselen zou niet merkbaar zijn op het gebied ‘waar wij de
natuurlijke middelen, die ons van God gegeven zijn, gebruiken om de natuur te
onderzoeken’. Wanneer je ook daar koste wat kost de beginselen direct wilde laten doorwerken, liep je volgens Woltjer het gevaar ‘te Gereformeerd, te Bijbelsch
te willen zijn en daardoor ongereformeerd en onbijbelsch te worden’.122
In zijn bespreking van de toenmalige natuurkundige theorieën kwam hij te spreken over atomen, de elektronentheorie, elektromagnetische straling en de rol van
de ether. Er bestond volgens Woltjer onder de geleerden overeenstemming over
het atomistische karakter van de materie, maar dit ging niet noodzakelijkerwijze
gepaard met materialisme, want de atomen werden gezien als ‘atomen van electriciteit’ of ‘atomen van energie’. In de materie scholen grote krachten en ‘kracht’ of
‘energie’ moest dan ook worden aangemerkt als het wezenlijke van de materie.123
Vanuit de Schrift kon worden gesteld dat de materie niet eeuwig was, maar door
Gods kracht geschapen was en in stand werd gehouden. Wanneer Woltjer deze
bijbelse visie naast de nieuwste natuurwetenschappelijke en wijsgerige inzichten
legde, kwam het hem voor ‘dat de wijsbegeerte en de wetenschap tegenwoordig
convergeeren naar de opvatting van het Christelijke geloof’.124 Zo sprak hij op
eenzelfde positieve manier als Bavinck over recente ‘kentering’ in de wetenschap.

4.6 Slot
4.6.1 Terugblik
De eerste generatie neocalvinisten schetste de contouren en het karakter van een
christelijke natuurwetenschap. Kuyper, Bavinck, Geesink en Woltjer legden elk
hun eigen accenten, maar hun denken vertoont genoeg eenheid om te mogen gelden als een neocalvinistische visie op de natuurwetenschap. Deze visie heeft een
aantal kenmerken.
Ten eerste werden wetenschap en geloof door hen niet gescheiden, maar benadrukten zij dat wetenschap uitgaat van geloof. In het verleden was dit samengaan
van geloof en wetenschap veel vanzelfsprekender, maar na de revolutionaire ontwikkelingen in de negentiende eeuw, had de wetenschap in toenemende mate een
naturalistisch en mechanistisch karakter gekregen. In de huidige tijd van botsende
wereldbeschouwingen zou een christelijke wetenschap daarom moeten uitgaan
van eigen beginselen en op een eigen manier vorm moeten geven aan de wetenschap, zoals ze dat ook met de moderne cultuur als geheel moest doen. Zij moest
daarvoor aansluiten en teruggrijpen op elementen uit de wetenschap van voor de
revolutie.
Ten tweede werd wel onderkend dat christelijke wetenschap en niet-christelijke
wetenschap een gezamenlijk gebied deelden: er bestonden onomstreden resultaten van onderzoek, ‘wel geconstateerde feiten’, een gebied waar ‘de natuur zelf’ de
122 Idem, 7.
123 Idem, 8, 11, 20.
124 Idem, 27.
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weg leert. Er werd echter niet duidelijk gemaakt hoe kon worden onderscheiden
tussen deze feiten en de wereldbeschouwing. Dat er dergelijke feiten bestaan, en
dat de wetenschap die kan ontdekken, werd bijna vanzelfsprekend geaccepteerd,
iets wat bij een volgende generatie gereformeerde theologen niet meer het geval
zou zijn.125
Ten derde was de Bijbel voor neocalvinisten zonder meer Woord van God, los
van het oordeel van het historisch-kritisch bijbelonderzoek. Dit betekende echter
niet dat de Bijbel ‘handboek voor de wetenschappen’ was. Toch had dit uitgangspunt natuurlijk wel gevolgen voor de wetenschapsbeoefening van de neocalvinisten, vooral omdat ze de eerste hoofdstukken van Genesis op een of andere manier een rol wilden laten spelen in de wetenschap. Hiervoor werd geen eenduidige
oplossing gevonden. Een christelijke natuurwetenschap ontbrak echter en in de
praktijk leidden bovenstaande uitgangspunten tot concordistische harmonisatiepogingen tussen Genesis en geologie. Deze pogingen komen nu misschien gekunsteld over, omdat ze noch exegetisch verantwoord zijn, noch volledig recht doen
aan de natuurwetenschap. Anderzijds laten ze wel zien dat de neocalvinisten zich
niet gemakkelijk afmaakten van de resultaten van de bestaande wetenschap, maar
ze een plek wilden geven binnen de te ontwikkelen christelijke wetenschap.
Ten vierde was het inhoudelijke uitgangspunt van de christelijke natuurwetenschap dat de natuur schepping van God is en dat God nog steeds op de wereld betrokken is, niet als Deus ex machina, maar met zijn alomtegenwoordige kracht.
Daarom, meenden de neocalvinisten, moest de christelijke natuurwetenschap niet
mechanisch, maar organisch zijn. De organische wetenschap gaat ervan uit dat de
werkelijkheid teleologisch moet worden begrepen, en dat er fundamentele grenzen in de werkelijkheid bestaan. De werkelijkheid zelf kan beter als een organisme
dan als een machine begrepen worden. Fundamentele ideeën over wat natuurwetenschap is, komen hiermee ter discussie te staan.
De neocalvinisten beschouwden de neothomisten als bondgenoot in hun wetenschappelijke streven. Bavinck roemde in zijn brochure Christelijke wetenschap
het vele werk dat op wetenschapelijk terrein reeds door roomse geleerden was
gedaan. De politieke toenadering rond 1900 wordt dus weerspiegeld in de omarming van allerlei elementen uit het thomisme, zoals het organisch-teleologisch
denken. Toch waren dergelijke pleidooien in deze periode niet voorbehouden aan
neocalvinisten en neothomisten. De kritiek op de pretenties en het karakter van de
mechanistische wetenschap werd veel breder gehoord. Er kon daarom ook positief worden gesproken over allerlei ontwikkelingen in de eigentijdse wetenschap.

4.6.2 Vooruitblik
Na het overlijden van de leiders en vormgevers van het neocalvinisme, Kuyper,
Bavinck en Woltjer, rond 1920, ging de gereformeerde wereld een nieuwe fase in.
Een volgende generatie gereformeerden stelde de vraag naar de betekenis van het
neocalvinisme in een nieuwe tijd. Binnen de Gereformeerde Kerken ontstonden
125 Vgl. Harinck, ‘Twin sisters with a changing character’ (2008), 364-366.
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spanningen tussen ‘vernieuwers’ en ‘behouders’. Deze leidden tot verschillende
kerkelijke conflicten, onder meer over de gereformeerde Schriftbeschouwing.
Deze stond ook centraal in de zogenaamde kwestie-Geelkerken (1924-1926), die
zou leiden tot een scheuring in de Gereformeerde Kerken. Bij leidinggevende
theologen is in deze periode een toenemend conservatisme te bespeuren, terwijl
de ‘vernieuwers’ juist om meer ruimte vroegen.126 Hoewel in de kerkelijke conflicten niet rechtstreeks natuurwetenschappelijke onderwerpen in het geding waren,
zou het debat over geloof en natuurwetenschap er wel door worden beïnvloed.
De leidinggevende theologen plaatsten echter ook kanttekeningen bij centrale
noties uit het neocalvinisme. De Kamper hoogleraar J. Ridderbos vond het begrip
‘organisch’ eigenlijk ongeschikt om de ‘christelijke wereldbeschouwing’ mee te
karakteriseren.127 Hij prees weliswaar de manier waarop vooral Kuyper gestreden had voor de christelijke wetenschap, maar hij had kritiek op de wijze waarop
Kuyper zijn idee van christelijke wetenschap had uitgewerkt. Het ‘objectieve beginsel’, de Schrift, was daarin veel te weinig bepalend geweest. Kuyper stelde bijvoorbeeld dat de wetenschap met de Bijbel ‘moest rekenen’, er ‘winst mee moet
doen’. Kuyper had daarmee ongetwijfeld willen voorkomen dat Bijbel werd gebruikt als wetenschappelijk handboek, maar dit was niet concreet genoeg.128 Anderen wezen er in deze periode op dat Kuypers wetenschapsleer wel erg ‘subjectivistisch’ was.129 Het begrip christelijke wetenschap, in ieder geval met betrekking
tot de natuurwetenschap, raakte bij gereformeerde theologen van deze generatie
wat buiten beeld, of zij gaven er een nieuwe invulling aan, zoals we later zullen
zien.130
In dezelfde periode, de jaren twintig en dertig, zouden de vu-filosofen
H. Dooyeweerd en D.H.Th. Vollenhoven het neocalvinisme juist uitwerken in
filosofische richting. In hun ‘calvinistische wijsbegeerte’, vaak aangeduid met de
titel van Dooyeweerds magnum opus, de Wijsbegeerte der wetsidee (1935-36),
stond het begrip christelijke wetenschap juist wel centraal. Zij sloten aan bij bepaalde kernnoties uit vooral Kuypers denken, maar hadden ook kritiek op andere
elementen ervan. Centraal stond de gedachte dat alle (wetenschappelijk) denken
bepaald wordt door religieuze vooronderstellingen, ofwel een religieus ‘grondmotief’. Zij stelden dat naast het christelijke (i.e. calvinistische) grondmotief drie
andere grondmotieven het westerse denken hadden gevormd, die alle een ‘dualistisch’ karakter hadden: het Griekse motief van vorm en materie, het scholastieke
motief van natuur en genade, en het humanistische of Verlichtingsmotief van natuur
en vrijheid. Het calvinistisch grondmotief duidden zij aan met ‘schepping, zondeval, verlossing’. Kerngedachte in deze calvinistische werkelijkheidsvisie is dat de
kosmos in een voortdurende afhankelijkheidsrelatie tot God staat, in haar oorsprong, orde en samenhang, en verder dat de werkelijkheid een totaliteit is, waaraan allerlei niet tot elkaar te herleiden aspecten kunnen worden onderscheiden.131
126
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Kuiper, ‘Gefnuikte vernieuwing’ (2002).
Ridderbos, Gereformeerde Schriftbeschouwing en organische opvatting (z.j. [1926]), m.n. 17-18.
Ridderbos, Dr. Kuyper en de wetenschap (1938), m.n. 35-37.
Van Es, ‘Dr. Kuyper in zijn beteekenis voor de wetenschap’ (1937), 33-34.
Zie paragraaf 7.5.3.
Stellingwerff, De VU na Kuyper (1987), 107-128; Verburg, Herman Dooyeweerd (1989), 165-186;
Woldring, Een handvol filosofen, 91-118.
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Een belangrijk verschil met de wetenschapsopvatting van Kuyper, Bavinck en
Woltjer is dat Vollenhoven en Dooyeweerd het ‘grondmotief’ van het calvinisme
niet alleen positioneerden tegenover het modernisme, maar ook tegenover deze
andere grondmotieven. Ook Kuyper had soms wel andere wereldbeschouwingen
onderscheiden, maar de belangrijkste tegenstelling was bij hem die tussen calvinisme en modernisme. De kritiek op de voormannen komt hierop neer dat ‘Bijbelsreformatorisch’ denken bij hen nog sterk gemengd was met scholastiek denken.
Bij de eerste generatie neocalvinisten waren inderdaad allerlei thomistische, en andere scholastieke, gedachten te vinden. Zij gingen bijvoorbeeld ook uit van de ‘dualistische’ gedachte dat er in de wetenschap een ‘neutraal terrein’ zou bestaan, dat
verbonden werd met Gods ‘gemeene gratie’. Verder hadden zij een Logosleer uitgewerkt, een platonische gedachte, waarin God werd beschouwd als ‘oerdenker’,
die zijn gedachten had uitgedrukt in het geschapene; gedachten die vervolgens
konden worden ‘nagedacht’ door de mens. Deze wijsgerige opvattingen vormden een integraal onderdeel van het neocalvinisme. Kuyper gaf aan veel geleerd te
hebben van neothomistische filosofen, Bavinck sprak vol enthousiasme over de
herleving van het thomisme, en Geesink had het zelfs over de ‘thomistisch-calvinistische’ leer. Dit neocalvinisme moest volgens de latere calvinistische wijsgeren
echter worden gezuiverd van dergelijke scholastieke concepten.132
Ondertussen waren de gereformeerde natuurwetenschappers op eigen wijze
met dit program voor christelijke wetenschap aan de slag gegaan. Zij vatten het
neocalvinisme van de voormannen op als een eenheid, zonder onderscheid te maken tussen een ‘reformatorische’ en ‘scholastische’ lijn. Dit neocalvinisme behelsde echter niet meer dan een aanzet tot een wetenschapsleer, en moest nog verder
ontwikkeld worden. De gereformeerde natuurwetenschappers hadden dus, anders dan de katholieken met hun neothomisme, lange tijd geen uitwerkt wijsgerig systeem tot hun beschikking. Met de ‘wijsbegeerte der wetsidee’ werd daarin
voorzien, maar op een enkele uitzondering na kon deze wijsbegeerte weinig gereformeerde natuurwetenschappers bekoren.133 Binnen de Christelijke Vereeniging
voor Natuur- en Geneeskundigen, en vanaf 1930 ook aan de wis- en natuurkundige faculteit van de vu, ontwikkelden zij hun eigen visie.
De eerste discussies over neocalvinisme in de natuurwetenschap zouden echter
plaatshebben in de kring van gereformeerde studenten. Deze discussies worden
besproken in hoofdstuk 6, nadat in het nu volgende hoofdstuk de opkomst van
het neothomisme in Nederland en het denken over natuurwetenschap binnen die
traditie is besproken.

132 Dooyeweerd, ‘Kuypers wetenschapsleer’ (1939); Verburg, Herman Dooyeweerd, 231-237; Klapwijk, ‘Honderd jaar filosofie’ (1980); Klapwijk, ‘Abraham Kuyper over wetenschap en universiteit’
(1987), 71-74; Tol, Philosophy in the Making (2010), 217-380.
133 Zie Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’, 131-132, en hieronder paragraaf 7.6.2.
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5.1 Inleiding
Nederlandse katholieken hadden rond 1900 niet zo’n duidelijk intellectueel centrum als de gereformeerden dat in de vu hadden. Een katholieke universiteit
kwam er pas in 1923 in Nijmegen. Toch was er rond 1900 al iets veranderd ten opzichte van enkele decennia eerder. Er was inmiddels een kleine gemeenschap ontstaan van intellectuelen die gestudeerd hadden, deels bestaande uit geestelijken,
deels uit leken. Deze groep had behoefte aan een doordenking van de relatie tussen geloof en wetenschap.
Het kader waarbinnen deze doordenking zou gaan plaatsvinden, was het neothomisme. De vernieuwde filosofie van Thomas kreeg het eerst voet aan de grond
in de seminaries, waar het onderwijs op neothomistische leest werd geschoeid en
de filosofie vooral functioneerde als ‘dienstmaagd van de theologie’. Met name de
dominicanen zagen voor zichzelf een belangrijke rol in het verder ontwikkelen
van de thomistische filosofie, omdat Thomas van Aquino zelf dominicaan was geweest. Ook de jezuïeten richtten zich in hun studiehuizen meer en meer op de studie van allerlei moderne wetenschappelijke vakken, en reflecteerden hierop vanuit
een thomistische invalshoek. Zij publiceerden hierover in hun tijdschrift Studiën.
De clerus nam ook de leiding bij het verspreiden van het neothomisme buiten de
seminaries. Daar kreeg het aanvankelijk vooral bekendheid door het werk van de
dominicaan J.V. de Groot en dat van J.Th. Beysens. Beiden lieten zich inspireren
door de ideeën van Mercier, uit Leuven.
De neothomistische filosofie beoogde niet eenvoudigweg een terugkeer tot de
thomistische scholastiek, maar was eerder een herinterpretatie ervan en een poging deze toe te passen op de problemen van de moderne tijd. Binnen de neothomistische beweging ontstonden verschillende stromingen, die zich van elkaar onderscheidden door de mate waarin men vasthield aan het oorspronkelijke denken
van Thomas en zijn commentatoren. Er kan een globaal onderscheid worden gemaakt tussen een ‘gesloten’ en een ‘open’ neothomisme. In het gesloten neothomisme zag men het traditionele thomisme als een philosophia perennis, dat nog
slechts becommentarieerd en toegepast moest worden op nieuwe problemen. In
feite baseerde het zich vooral op de systematische bewerking van Thomas door
diens commentatoren. Het open neothomisme werkte eerder in de geest van Thomas en wilde algemene thomistische beginselen in verband brengen met hedendaagse problemen.1 ‘Open’ neothomisten als De Groot en Beysens moesten in de
1 Winkeler, Gegronde twijfel (1989), 73-76; Struyker Boudier en Struyker Boudier, ‘Uit de geschiede-
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jaren van integralisme en de anti-modernisme-eed, begin twintigste eeuw, ervoor
waken niet met het modernisme te worden geassocieerd. Beysens werd wel een
te open houding naar het modernisme verweten. Overigens gingen ook de ‘open’
denkers, die probeerden aansluiting te zoeken bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen, vaak ver in het duiden van nieuwe ontwikkelingen in termen van de
thomistische filosofie.
Net als de neocalvinisten waren ook de Nederlandse grondleggers van het neothomisme zich bewust van de lastige kwesties die om een oplossing vroegen,
vooral op het terrein van de natuurwetenschap. Katholieken hadden een voorgeschiedenis waarin het wantrouwen ten opzichte van het (liberale) hoger onderwijs
vooral te maken had met de vrees voor de natuurwetenschap en het daarmee geassocieerde modernisme en ongeloof.
In dit hoofdstuk komen allereerst de opvattingen over de natuurwetenschap aan
bod van de grondleggers van het Nederlandse neothomisme, De Groot en Beysens. Daarna wordt aandacht gegeven aan enkele andere (neothomistische) stemmen die in deze periode klonken, vooral in verband met de evolutietheorie. Ten
slotte ga ik in op de stichting van de Roomsch-Katholieke Universiteit in 1923 en
de vraag welke rol het thomisme en het ideaal van ‘katholieke wetenschap’ daarbij speelde, om te besluiten met een korte karakterisering van het neothomisme in
deze periode en een eerste waardering ervan.

5.2 De Groot
De dominicaan De Groot publiceerde in de jaren 1870 zijn eerste artikelen in
Schaepmans blad Onze Wachter. Hij kreeg daarna vooral bekendheid door zijn
Thomas-biografie uit 1882, waarmee hij de thomistische filosofie en theologie in
Nederland ook buiten de seminaries bekendheid gaf. Met Schaepman, Keuller en
anderen vormde hij later de redactie van De Katholiek. In 1894 werd De Groot
benoemd tot kerkelijk hoogleraar aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Zijn inaugurele rede ‘De H. Thomas van Aquino als wijsgeer’ hield hij op
1 oktober 1894; een unieke gebeurtenis, alleen al door de aanwezigheid van twee
bisschoppen – die het curatorium van de leerstoel vormden – in de traditionele optocht van bestuurders en hoogleraren van de universiteit en de aanwezigheid van
tal van andere katholieke autoriteiten. De Groots oratie viel echter vooral op door
de gematigde toon; tegenstellingen werden niet op de spits gedreven. Hij zou in de
navolgende jaren veel invloed krijgen in katholieke studentenkringen en zijn leerlingen zouden leidinggevende posities krijgen in katholiek Nederland. Ook door
niet-katholieken werd hij gewaardeerd.2
In 1902 schreef De Groot een artikel in het eerste Annuarium van de katholieke studenten onder de titel ‘Studieleven in het katholieke Nederland’, waarin hij
de pertinente vraag stelde: ‘Is de wijsheid dezer eeuw niet zeer vijandig aan God?’
nis van een wijsgerige vereniging’ (1984), 65-66; Schillebeeckx, ‘Kreling en de theologische situatie
van zijn tijd’ (1979), 49-56.
2 Over De Groot: Struyker Boudier, Wijsgerig leven, II, 30-37; Steens, Rooms en studentikoos (1993),
39-44; Winkeler, ‘Duurzame ontwikkeling’, 143-146.
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(foto: KDC).

Hij erkende dat er ‘losbarstingen van anti-christelijke geleerdheid’ waren geweest
in de achttiende en het midden der negentiende eeuw. Bovendien ging de ‘moderne wetenschap’ vaak met ongodsdienstigheid gepaard. Hij bestreed echter dat dit
te maken had met de essentie van de wetenschap. De rede kon dwalen, wanneer
zij zich van de goddelijke Openbaring losmaakte, en zij had dat in de negentiende
eeuw ook gedaan door zich met het materialisme te verbinden, maar de katholieken moesten zich daardoor niet laten afschrikken. De Groot wees op het verleden, toen katholieke wetenschappers veel hadden bijgedragen aan de wetenschap.
Tegelijkertijd realiseerde hij zich dat de tijd voorbij was ‘dat de beschaafde volkeren nagenoeg uitsluitend den katholieken godsdienst beleden’. Niettemin hoorden geloof en wetenschap nog steeds bijeen, want volgens De Groot was ‘de Logos, de goddelijke Bron aller wijsheid’ te vinden in zowel de bovennatuurlijke als
in de natuurlijke orde.3
Bovendien toonde hij zich optimistisch over de toekomst. De hedendaagse wetenschap was bescheidener. Er ‘stroomt een frisscher lucht aan’. Er werd nagedacht over ‘de aard der kennis, onze hoogere psychische verrichtingen, de zedelijke orde, het streven naar idealen, de oorsprong der dingen, het verschijnsel der
3 J.V. de Groot, ‘Studieleven in het katholieke Nederland’, Annuarium RKSN 1902, 51-75, m.n. 52-55.
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doelmatigheid, de diepere gronden der evolutie’ en veel meer. Allerlei nieuwe
feiten hadden het denken wakker geschud.4 De wetenschap leek minder vijandig
te staan tegenover het geloof. Toch moest men wel enigszins terughoudend zijn
in het aanwijzen van dergelijke ‘positieve harmonieën’ tussen geloof en wetenschap: ‘Wie meer van het geloof vraagt, dan de Hemel ons door die kostelijke gave
schonk, brengt de heiligste leer noodeloos in opspraak.’ Kalmte en volharding
waren nodig om tot de oplossing van schijnbare tegenstrijdigheid tussen geloof
en wetenschap te komen. ‘Geloovige wetenschap’ moest niet gekenmerkt worden
door oppervlakkige harmonie, maar door voortgaande studie.5
Tegelijkertijd toonde De Groot zich ook strijdbaar. Er moest gestreden worden
tegen de ongelovige tegenstander en voor de studenten sprak hij over ‘Roomsche
weerbaarheid’. Er was nog geen ‘Roomsche universiteit’ en wat aan de bestaande universiteit werd geleerd, was vaak niet ‘in den geest van onze Kerk’. Daarom
moest hetgeen daar werd geleerd worden aangevuld en soms rechtgezet, en moest
uiteindelijk een ‘Roomsche wetenschap’ worden ontwikkeld.6
De Groot publiceerde in deze periode uitgebreide studies over ‘denkers’ uit heden en verleden in De Katholiek, die werden gebundeld in de boeken Denkers van
onzen tijd (1910) en Denkers over ziel en leven (1917). De ideeën van de besproken denkers, zowel katholieken als niet-katholieken – waaronder Herbert Spencer, Emil du Bois-Reymond, Ferdinand Brunetière en John Henry Newman –
confronteerde hij met de wijsbegeerte van Thomas.7
In een artikel over ‘De H. Thomas van Aquino en de nieuwe biologie’ vergeleek
hij de ‘wijsgeerige biologie’ van Thomas en Aristoteles met ‘nieuwe biologische
onderzoekingen’ van allerlei hedendaagse levenswetenschappers.8 Eerst blikte
hij kritisch terug op de negentiende eeuw, ‘een gouden tijd voor het materialisme’. Men trachtte alles te verklaren vanuit het ‘mechaniek der atomen’. ‘Natuur’
stond toen gelijk aan ‘het zintuiglijk waarneembare’. In het perspectief van deze
‘alles-mechanisch-leer’ was het vitalistisch vraagstuk, de kwestie of er een aparte
‘levenskracht’ bestond, volgens velen overbodig geworden. Ook iemand als Du
Bois-Reymond, die had erkend dat het mechanisme tekortschoot, zag niets in het
invoeren van een ‘levenskracht’ bij het verklaren van het leven. Vitalisme werd
door veel wetenschappers gezien als een ‘rem voor het natuurwetenschappelijk
onderzoek’.9 Mechanisme was bovendien verbonden met darwinisme en deze
twee samen leken volstrekt genoeg om het geheim‘van al wat leeft en ademhaalt’
te ontsluieren. Toch was er uiteindelijk twijfel gerezen, en volgens De Groot neigden nu ook sommige wetenschappers tot de erkenning dat mechanistische verklaringen onvolledig zijn.10

4
5
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Idem, 55.
Idem, 71.
‘Algemeene vergadering van Albertus Magnus te Groningen op 17 maart 1915’, Roomsch Studentenblad [RSB], 8 mei 1915. Vgl. Bornewasser, In de geest van Thijm (1985), 17.
7 De Groot, Denkers van onzen tijd (1910) en Denkers over ziel en leven (1917).
8 J.V. de Groot, ‘De H. Thomas van Aquino en de nieuwe biologie’, in: Denkers over ziel en leven
(1917), 1-79. Vgl. J.V. de Groot, ‘Oud en nieuw in de biologie’, De Katholiek (1913), deel 143, 225-253.
9 De Groot, ‘De H. Thomas van Aquino en de nieuwe biologie’, 47-49.
10 Idem, 50.
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Hij signaleerde als algemene tendens een toename van anti-materialistische en
anti-mechanistische ideeën in de wetenschap. Dit ging gepaard met een zekere
verlegenheid. Velen vroegen zich volgens hem af: ‘indien wij geen materialisten
meer zijn willen, wat zullen wij dan wél zijn?’11 Er ontstond weer meer openheid voor vitalistische ideeën. Wel stuitten deze zogenaamde neovitalisten nog op
weerstand, want, zo vroegen de mechanisten:
Wie kwam nu nog op het denkbeeld, iets anders dan het physico-chemische binnen te voeren in de vast afgesloten physikalische natuurnoodzakelijkheid? Darwin had zoo bevredigend alle immanente doelstreving uit het leven verwijderd door het natuurkeusbeginsel.12

Niettemin bestond er weer een grotere verscheidenheid aan opvattingen onder natuurwetenschappers, en dit was positief. Hans Driesch was het duidelijkst in zijn
keuze voor het vitalisme en hij gebruikte daarbij zelfs de aristotelische term entelechie als aanduiding voor de eigenheid van het leven.13 Het thomisme wist volgens De Groot, beter nog dan allerlei ‘nieuwere vitalismen’ tot de kern der zaak
door te dringen. Begrippen die bij hedendaagse neovitalisten vaag bleven, werden
in het thomisme concreet ingevuld. De ‘oude biologie’ van Thomas was niet in tegenspraak met nieuw ontdekte feiten. Sterker, door haar beginselen maakte ze een
‘diepere verklaring’ van de verschijnselen mogelijk.14

5.3 Beysens
5.3.1 Wijsgerig ﬁnalisme
Beysens heeft zich met name in het begin van zijn loopbaan beziggehouden met
natuurwetenschappelijke kwesties. Hij was priester in het bisdom Haarlem en
vanaf 1891 seminarieprofessor aan het groot-seminarie te Warmond; in die tijd
genoot hij al brede bekendheid. Hij bekleedde vanaf 1910 een door de Sint Radboudstichting ingestelde bijzondere leerstoel aan de Rijksuniversiteit Utrecht, de
eerste leerstoel volgens de nieuwe hoger onderwijswet van Kuyper. In Warmond
had Beysens samen met de professor in de dogmatiek G.C. van Noort een volledige cursus thomistische filosofie ontwikkeld. Beysens gebruikte aanvankelijk
buitenlandse literatuur, maar ontwikkelde uiteindelijk eigen traktaten en handboeken. Hij werkte daarbij in de lijn van het Leuvense neothomisme van Mercier. Zijn handboeken waren in het Latijn geschreven, maar toen hij hoogleraar
werd in Utrecht verscheen de hele reeks nogmaals in het Nederlands. Beysens is
wel een ‘systeembouwer’ genoemd en zijn werk heeft een sterk intellectualistisch
karakter.15
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De Groot, Denkers van onzen tijd, viii.
De Groot,‘De H. Thomas van Aquino en de nieuwe biologie’, 58-59.
Idem, 69-79.
Idem, 78.
Over Beysens: Struyker Boudier, Wijsgerig leven, VII, 91-100; Winkeler, ‘Het onderwijs op Warmond’ (2000), 145-150; Winkeler, ‘Duurzame ontwikkeling’ (2005), 148-149.
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In zijn Utrechtse oratie Dualistische teleologie als wijsgeerige theorie (1910)
stond hij, voor het forum van liberale academici, pal voor het thomisme, maar
toonde zich ook ontvankelijk voor de hedendaagse wetenschap. Hij stelde:
Een positief-wijsgeerige denkrichting zal ik voor u vertegenwoordigen, die met een eeuwenoude voorgeschiedenis nog altijd of liever opnieuw een krachtig leven over geheel de
beschaafde wereld ontplooit. (…) De aloude wijsheid blijkt, zonder haar beproefde beginselen op te offeren, ruim en breed genoeg te zijn, om ook de nieuw ontdekte wetenschappelijke waarheden op te nemen en te verwerken.16

De betekenis van zijn optreden aan de Utrechtse universiteit lag volgens Beysens
hierin
dat ook aan deze wereldbeschouwing, die het leven van talloozen beheerschte en nog beheerscht, lucht en leven wordt gegund, dat het ook haar gegeven zij aan deze hoogeschool
haar woord te spreken, en openlijk voor wie het hooren wil, de redenen harer zienswijze
volledig bloot te leggen.17

Over Beysens werd gezegd dat in hem de Utrechtse Universiteit ‘een waardig opvolger van Voetius’ kreeg, ‘iemand die het wederom opnam voor het Aristotelisme contra het Cartesianisme’.18
In zijn oratie concludeerde hij, op grond van de orde en doelmatigheid in de werkelijkheid, tot het bestaan van ‘een verstandelijk overleggende orde-oorzaak’ ofwel
‘een oneindige Wijsheid en Macht, die het wereldplan ontwierp en vaststelde’.19 In
het algemeen stelde hij dat een ‘finalistische metaphysica’ beter bij de werkelijkheid
paste dan een ‘mechanistische metaphysica’. Het ordebeginsel, waarvan hij uitging,
noemde hij zowel ‘immanent’ als ‘buitenwereldsch’ en daarom sprak hij van een
‘dualistische teleologie’.20 Aan het slot van zijn rede bracht dit hem tot de formulering van een theodicee, een antwoord op de vraag hoe dit alles te rijmen met de onvolmaaktheden die er ook in de wereld zijn. Zijn antwoord kwam er, kort gezegd
op neer dat bij veel ‘anti-teleologische opwerpingen’ ons gemoed en verlangens als
maatstaf worden genomen, maar dat dit nog niet hoefde te pleiten ‘tegen de wijsheid
van den bouwmeester, die het wereldverloop bestuurt overeenkomstig den aard der
werkelijke dingen’.21 De hervormd-gereformeerde theoloog Hugo Visscher kwam
overigens met scherpe kritiek, zoals we aan het eind van dit hoofdstuk zullen zien.
Beysens behandelde zowel in zijn Theodicee of natuurlijke godsleer (1907) als in
zijn Natuurphilosophie of cosmologie (1910) allerlei onderwerpen uit de natuurwetenschappen vanuit neothomistisch gezichtspunt. Hoewel hij benadrukte onderscheid te willen maken tussen ‘natuurphilosophie’ (de wijsbegeerte der stoffelijke natuur) en natuurwetenschap, had zijn teleologische kijk op de werkelijkheid
wel consequenties voor de natuurwetenschap.22
16
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Beysens, Dualistische teleologie (1910), 28.
Idem, 27.
Via: Struyker Boudier, Wijsgerig leven, VII, 93.
Beysens, Dualistische teleologie, 23-24.
Idem, 12, 22-23.
Idem, 24-27.
Beysens, Natuurphilosophie of cosmologie (1910), 1-7, 134-141.
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Zo was volgens Beysens het aristotelische ‘hylemorphisme’ – de leer waarin elk
ding begrepen wordt vanuit de principes
van hylè (stof) en morphè (vorm) – beter
dan het wijsgerig ‘mechanisme’ in staat
de diepere gronden voor de natuurlijke
verschijnselen bloot te leggen. De waarde van het hylemorfisme kwam het duidelijkst naar voren in de levende natuur.23
Het mechanisme schoot hier klaarblijkelijk tekort, want levende organismen
konden niet louter begrepen worden uit
de stoffelijke, fysico-chemische processen waaruit ze zijn samengesteld, omdat dan immers volledig voorbijgegaan
werd aan ‘de hoogere innerlijke eenheid
der organisatie en de daaraan verbonden
immanente finaliteit’.24 Het vitalisme van
Driesch bood volgens Beysens daarom,
mits goed geïnterpreteerd, een alternatief
J.Th. Beysen (1864-1945) (foto: KDC).
voor het ‘mechanisme’. Hij had reserves
bij het idee van een levenskracht, maar wilde wel een ‘levensbeginsel’ erkennen als
‘leidend en richtend element’ in elk organisme. Dit sloot goed aan bij de aristotelisch-thomistische benadering van het leven.25
5.3.2 Schepping en evolutie
Ook het onderwerp ‘schepping en evolutie’ was voor Beysens vooral relevant in
het kader van de tegenstelling tussen mechanisme en finaliteit. Het darwinisme
botste volgens Beysens frontaal met de teleologische natuurbeschouwing en juist
dit was de reden van haar populariteit in ‘anti-theistische kringen’:
De evolutieidee, zoo prees men haar, had de hypothese van een wijzen wereldordenaar
nu voor goed ter zijde gesteld; want als resultaat eener voortgaande ontwikkeling was het
bestaan der wereldorde, en nog wel juist in dat onderdeel hetwelk het meest teleologische
karakter vertoont, in de levende natuur, ook buiten allen ordenenden invloed om, volkomen verklaarbaar.26

Het darwinisme, de theorie van ‘physisch-mechanische aanpassing aan de uiterlijke omstandigheden; strijd om het bestaan en de daaraan verbonden natuurkeus’, was volgens Beysens niets anders dan een ‘geconcretiseerde-mechanischetoevalstheorie’ en daarom verwerpelijk.27
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Idem, 109-185, 203-213.
Idem, 229.
Idem, 220-227.
Beysens, Theodicee of natuurlijke godsleer ([1907]), 211-212.
Idem, 220.
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Beysens eigen uitgangspunt was een ‘buiten-wereldsche oneindig wijze oorzaak als eenig voldoende grond der wereldorde’.28 Tegelijkertijd was hij van mening dat met het geloof dat de wereld door God geschapen is nog niets gezegd was
over de manier waarop dat gebeurde. Zowel een leer van onveranderlijke soorten
als een beperkte ontwikkelingsleer was hiermee in principe verenigbaar, zolang
met een evolutionaire opvatting geen ‘monistische of atheïstische-materialistische
factoren’ werden binnengesmokkeld.29 Wetenschappelijk onderzoek zou uitsluitsel moeten geven over wat er werkelijk gebeurd was. De belangrijkste tegenstelling was of de evolutie mechanistisch dan wel teleologisch moest worden opgevat.
Op het Warmonds seminarie was Beysens in zijn colleges wijsbegeerte ook
apart ingegaan op de evolutietheorie. Ter ondersteuning van zijn colleges, en om
een breder publiek te bereiken, publiceerde hij deze colleges in 1902 in boekvorm als De ontwikkelingsgeschiedenis der organische soorten van het standpunt
der scholastieke wijsbegeerte. In het boek behandelde hij, zo stelde hij in de inleiding, ‘de strijdvraag (...) over de algemeene oorzaken van het ontstaan der organische soorten’. Een moeilijke vraag, zo gaf hij toe, omdat het hier een gebied
betrof ‘waarop wijsbegeerte en natuurwetenschap elkander ontmoeten’. Daarom
was eigenlijk expertise in beide gebieden nodig. Omdat hijzelf wijsgeer was, was
hij ‘voor de natuurwetenschappelijke gegevens steeds bij bevoegden en erkende
autoriteiten’ te rade gegaan.30 Wie dat waren, deelde hij niet mee.
In de drie delen van dit boek behandelde Beysens achtereenvolgens onderwerpen uit kosmogonie en geogonie, ‘de wordingsgeschiedenis der organische soorten’, en ten slotte ‘de ontwikkelingsgeschiedenis en den mensch’. De vraag was
niet of God de schepper was – dat stond bij voorbaat vast – maar de wijze waarop
God alles had vormgegeven. Uitgangspunt daarbij was ‘de teleologische opvatting, Gods voorzienigheid en wereldbestuur’.31 Het belang van zijn teleologisch
uitgangspunt onderstreepte hij nog eens:
Alleen de strijdvraag tusschen mechanisme en teleologie staat in onmiddellijk verband met
de leer over God en Zijnen eigenschappen, zooals die ons door wijsbegeerte en christelijk
geloof wordt voorgesteld, en met de wijsgeerige opvatting der wereldorde, van het wezen
der dingen en van hunne werkingen.32

In het boek zijn neothomistische redeneringen en natuurwetenschappelijke gegevens bijna onontwarbaar door elkaar gevlochten. Ook stelde Beysens af en toe de
directe vraag of de Heilige Schrift voor een bepaalde opvatting ruimte biedt. Dit
was vooral van belang bij de vraag naar het ontstaan van de mens.33 Leidend echter
was de vraag of de scholastieke wijsbegeerte die ruimte liet. Wel had de natuurwetenschap, die naar natuurlijke verklaringen zoekt, een zekere zelfstandigheid.
Volgens Beysens was het namelijk ‘de aloude stelregel der christelijke weten28 Idem, 223.
29 Beysens, Natuurphilosophie of cosmologie, 309.
30 Beysens, De ontwikkelingsgeschiedenis der organische soorten (1902), Voorbericht. Over Beysens’
evolutieopvatting ook: Visser, ‘De opkomst van evolutionistische denkbeelden’ (1995), 214-216.
31 Idem, 14.
32 Idem, 35.
33 Idem, 33 en 104-105.
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schap, geen onmiddellijk ingrijpen Gods aan te nemen, zoolang de werkingen der
lagere, natuurlijke oorzaken voldoende gronden bieden kunnen’.34 In deze door
Beysens geformuleerde ‘stelregel’ van de christelijke wetenschap, ligt een verschil
met de neocalvinistische opvatting van christelijke wetenschap. Beysens ziet hier
Gods onmiddellijke ingrijpen als een soort alternatief voor natuurlijke oorzaken,
waar de neocalvinisten dit onderscheid tussen onmiddellijke en gewone betrokkenheid juist wilden doorbreken. Ook Beysens en andere neothomisten erkenden wel dat de secundaire, ‘natuurlijke’ oorzaken uiteindelijk afhankelijk waren
van de Eerste Oorzaak, maar toch wordt God hiermee op grotere afstand van de
natuur geplaatst als in het neocalvinisme. Overigens staan neothomisten en neocalvinisten weer schouder aan schouder in hun strijd voor de teleologie tegen het
mechanisme.
Op grond van gegevens over het ontstaan van de hemellichamen en vanuit de
geologie en paleontologie concludeerde Beysens tot een oude aarde en ‘opeenvolging’ van de soorten in de verschillende geologische tijdperken. Er waren volgens
Beysens twee hypothesen mogelijk ter verklaring van deze feiten: het zogenaamde ‘productionisme’ (ook wel: ‘fixisme’) en het ‘transformisme’. Het productionisme leert dat ‘de soorten in hun volle soortelijke volmaaktheid onmiddellijk
door God geschapen zijn’. Het sloot niet elke ontwikkeling in de levende natuur
uit, maar veronderstelde wel een onmiddellijk ingrijpen van God op momenten
waar een diep ingrijpende verandering plaatsgreep in het proces. Daar was Gods
onmiddellijke tussenkomt de enig mogelijke verklaring.35 Het transformisme, of
evolutionisme, ging ervan uit dat de tegenwoordig bestaande organische soorten
door geleidelijke ontwikkeling waren ontstaan uit één of enkele ‘minder volmaakt
georganiseerde vormen’.36
Zijn thomistisch uitgangspunt bracht hem ertoe een a priori schets te geven van
wat er in een acceptabele theorie wel of niet thuis zou horen. Ten eerste waren
overgangen tussen wat hij noemde ‘wijsgerige soorten’ niet mogelijk. Deze wijsgerige soorten worden namelijk gedefinieerd door een aantal wezenseigenschappen, en moeten dus op die wijze geschapen zijn. De wijsgerige soorten waren echter niet per se dezelfde als de ons bekende ‘natuurwetenschappelijke soorten’.37
Binnen de wijsgerige soorten was wel een zekere evolutie mogelijk, maar hier gold
als belangrijkste voorwaarde dat in de evolutie ‘een innerlijk leidend (teleologisch)
beginsel’ moest worden aangenomen, dat de werking der gewone natuurkrachten
in een bepaalde richting leidt. Ook hier stonden immers tegenover elkaar de ‘mechanistisch-atheïstische’en de teleologische opvatting van de natuur. Overigens,
meende Beysens, hadden de meeste wetenschappers inmiddels afstand genomen
van ‘de almacht der natuurkeus’, bij uitstek een mechanistische verklaring, en ze
hadden weer een dergelijk sturend beginsel omarmd. Hierbij dacht hij aan de verschillende niet-darwinistische evolutietheorieën die er in omloop waren.38
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Idem, 34.
Idem, 28-29.
Idem, 29.
Idem, 16-26.
Idem, 32, 40-41.
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Na de wijsgerige begrenzingen te hebben geschetst, woog hij de wetenschappelijke resultaten en theorieën die golden als onderbouwing van de evolutieleer,
waarbij hij speciale aandacht voor de paleontologie aan de dag legde. Vanuit de
paleontologie kon volgens hem niet tot het transformisme worden besloten, omdat stambomen vaak niet volledig waren en veel tussenvormen ontbraken. Deze
gegevens wezen volgens hem daarom in ieder geval op een polyfyletische (meerstammige) evolutie.39 Dit paste weer bij zijn opvatting van de wijsgerige soorten:
er had wel verandering plaatsgegrepen, maar geen volledige evolutie vanuit een of
enkele oervormen. Nee, ‘de verandering was een omvorming of zelfs ontwikkeling, maar binnen stabiele, van den beginne af aanwezige, grenzen’. Op grond van
de wijsbegeerte en de wetenschap koos hij daarom voor het ‘productionisme’ als
meest waarschijnlijke theorie.40 In het deel over de mens legde hij de nadruk op de
grote verschillen tussen mens en dier. Ook het menselijk lichaam kon volgens hem
niet door evolutie zijn ontstaan.41
Beysens zou zich rond 1916, met de katholieke bioloog A.C.J. van Goor, opnieuw over het evolutievraagstuk buigen, waarbij hij meer openheid zou tonen
voor de evolutionaire wording van de organische wereld. De discussies hierover
vonden vooral plaats in de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging, en komen
verderop aan bod.42

5.4 Andere katholieke stemmen
5.4.1 Schepping en evolutie
De Groot en Beysens hadden veel invloed op katholieke studenten en academici, maar er klonken meer stemmen in katholieke kring. Om een vollediger beeld
te krijgen van de toenmalige katholieke opvattingen over de natuurwetenschap
– het betrof dan vooral de evolutietheorie – luisteren we naar enkele van hen. Tot
in de jaren 1890 was in tijdschriften als Studiën van de jezuïeten en De Katholiek
krachtig stelling genomen tegen allerlei natuurwetenschappelijke theorieën, met
name het darwinisme. Evolutionaire opvattingen werden gezien als onlosmakelijk
onderdeel van de ‘ongelovige’, materialistische en mechanistische natuurwetenschap. Zo schreef F.A.L. Smit in 1891 dat de namen van Darwin, Vogt, Büchner en
Haeckel door velen met eerbied, ja zelfs ‘met godsvrucht’ werden uitgesproken.
Deze ‘profeten der moderne wereldverklaring’ verklaarden de orde in de wereld
vanuit een monistische wereldbeschouwing, waarmee zij aan een ‘God-Schepper’
probeerden te ontkomen.43
Anno 1902 werd in De Katholiek nog steeds benadrukt dat ‘het Darwinisme’
veel meer was dan een wetenschappelijke theorie. Het was een ‘mechanistischemonistische wereldbeschouwing’, stelde de seminarieprofessor en latere bisschop
39
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Idem, 68.
Idem, 166-167.
Idem, 164.
Zie paragraaf 8.4.1.
F.A.L. Smit, ‘Schepping of ontwikkeling’, Studiën 24 (1891), deel 37, 370-391, aldaar 375.
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J.D.J. Aengenent. De werkelijke feiten die door darwinisten werden gevonden,
konden ook katholieken natuurlijk wel aanvaarden, maar een overtuigd darwinist
wilde zijn ideeën op alle terreinen van het leven toepassen. Met instemming verwees Aengenent daarom naar de ‘magistrale rede’ van Abraham Kuyper over evolutie, die dit wereldbeschouwelijke karakter van het darwinisme in het licht had
gesteld. Het mechanisch-monistisch darwinisme was een koude en zielloze theorie en ging lijnrecht in tegen de christelijke wereldbeschouwing.44
Een van de eersten die in De Katholiek een gematigder geluid lieten horen was
de seminarieprofessor J.M.L. Keuller, die vanaf 1905 secretaris van de Sint Radboudstichting was. Hij signaleerde een positievere houding van sommige katholieke geleerden tegenover de evolutieleer:
Tusschen geloovige geleerden zijn in den laatsten tijd de meeningen over de evolutie-leer
aanmerkelijk veranderd. Terwijl men vroeger de evolutie-leer gevaarlijk en wetenschappelijk onhoudbaar achtte, zijn er thans velen, die een loflied op de evolutie zingen en hare
grondstellingen verdedigen.45

Keuller realiseerde zich nu dat de vroegere afkeer van de evolutietheorie misschien niet altijd terecht was geweest. Het gaf echter ook geen pas om dan nu maar
met de ‘zegezang’ in te stemmen. Daarvoor was eerst grondige studie vereist. In
het vervolg van zijn artikel besprak Keuller het evolutievraagstuk vanuit wijsgerig en theologisch perspectief en ten slotte evalueerde hij de wetenschappelijke resultaten.
Een katholiek standpunt behelsde in ieder geval dat de evolutie ‘teleologisch’
moest zijn. Dit was volgens hem ‘a priori bewijsbaar’.46 Vervolgens verwoordde
hij welke ruimte hij binnen een thomistisch denkkader zag voor evolutie. Volgens
Keuller was er alleen ontwikkeling mogelijk binnen de wijsgerige soorten, waarbij
de veranderingen alleen het ‘accidentele’, niet het ‘wezenlijke’ van de soort raakte.47 Net als Beysens stelde hij dus vooraf vast dat evolutie nooit buiten de (wijsgerige) soort kon gaan. Deze soorten hoefden echter niet gelijk te zijn aan de bekende natuurhistorische, biologische soorten.48 Deze wijsgerige mogelijkheid van
beperkte evolutie betekende natuurlijk nog niet dat er ‘historische zekerheid’ bestond dat de evolutie ook werkelijk plaatsgevonden had. En Keuller toonde zich
niet echt onder de indruk van de wetenschappelijke resultaten die als bewijs werden aangevoerd. Vooralsnog was er voor hem dus niet meer dan de theoretische
mogelijkheid van een beperkte evolutie.49
Opvallend is de verschijning van een tweetal artikelen van de jezuïet H. Bolsius
in Studiën in 1902, waarin deze zich relatief open toonde tegenover wat hij noemde een ‘gematigd evolutionisme’. Bolsius had zich eerder een fervent bestrijder
getoond van iedere vorm van evolutie. In een serie artikelen onder de titel ‘Dar44
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winiana’ (1897-1898), had hij evolutie afgeschilderd als een min of meer bewuste
poging om het atheïsme te propageren.50 In 1902 echter maakte hij melding van
het ‘verschijnen van Prof. Beijsens merkwaardig werk over het ontstaan der organische soorten’.51 Het boek van Beysens – en daarnaast ook zijn kennismaking
met de opvattingen van de jezuïet Erich Wasmann – hadden hem aan het denken
gezet:
Zoolang toch en zooveel en zoo hard is er tegen het Evolutionisme gestreden door tal van
mannen, die het niet vereenigbaar achtten met hunne orthodoxie. En nu ontmoeten wij die
twee schrijvers, Prof. Beijsens en Pater Wasmann, beiden zeker orthodox, en beiden voorstanders van Evolutionisme.

Bolsius zocht de verklaring van deze nieuwe openheid vooral in het feit dat er allerlei
nieuwe afstammingstheorieën in opkomst waren. Er werd afstand genomen van een
aantal punten van de ‘school van Darwin’, namelijk de overtuiging dat een Schepper niets met het ontwikkelingsproces te maken had, dat al wat leeft enkel door
blinde natuurkrachten afkomstig was van een oervorm, en ten slotte dat de mens
inclusief zijn ziel door afstamming was ontstaan.52 Juist dit waren, volgens Bolsius,
de struikelblokken geweest in de oude afstammingsleer. Met inachtneming van bepaalde grenzen kon de afstammingsleer dan ook aanvaard worden. Met name ook
de nieuwe theorie van Hugo de Vries werd door Bolsius opgevoerd als een belangrijke vooruitgang ten opzichte van Darwins evolutieopvatting. De Vries had laten
zien dat grote, plotseling optredende mutaties tot nieuwe soorten konden leiden.
Dit verklaarde onder meer het ontbreken van overgangsvormen.53 Bolsius hechtte er
wel aan te benadrukken dat hijzelf geen darwinist was: ‘In zijn geheel genomen verschilt wat wij gezegd hebben hemelsbreed van hetgeen Darwin c.s. leeraart.’54 Het
belangrijkste verschil was dat er een onoverbrugbare kloof bestond tussen, alweer,
de wijsgerige soorten, waarmee hij aansloot bij de ideeën van Beysens en Keuller.55

5.4.2 Bijbel en wetenschap
Hoewel evolutionaire verklaringen vooral langs de maatlat van de thomistische
wijsbegeerte werden gelegd, speelde ook de Bijbel een rol in de katholieke oordeelsvorming. Net als de gereformeerden accepteerden de katholieken de Bijbel
immers als het geïnspireerde Woord van God. Paus Leo xiii had in de encycliek
Providentissimus (1893) over de goddelijke Inspiratie geschreven: ‘Met bovennatuurlijke kracht heeft God [de bijbelschrijvers] tot schrijven opgewekt en bewo-

50 H. Bolsius, ‘Darwiniana’, Studiën 29 (1897), deel 47, 305-326; deel 48, 38-52, 282-294 en (1898),
deel 50, 397-408.
51 H. Bolsisus, ‘Afstammingstheorie’, Studiën 35 (1902), deel 59, 1-24, aldaar 1-2. ‘Merkwaardig’ betekent: ‘het opmerken waard’.
52 Bolsius, ‘Afstammingstheorie’, 2-3. Over Wasmann en evolutie: H. Struyker Boudier, ‘Jezuïet op
de hei’ (1989).
53 Bolsius, ‘Grond en grens der afstamming’, Studiën 35 (1902), deel 59, 137-158, aldaar 156-158.
54 Idem, 148.
55 Idem, 158.
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gen, en onder ’t schrijven bijgestaan, zodat ze alles wat Hij wilde – en ook dat alléén – naar waarheid in hun geest opnamen, het trouw wilden te boek stellen en ook
met onfeilbare waarheid hebben uitgedrukt.’ Dit betekende ook dat wanneer de
Schrift geschiedkundige feiten verhaalde, deze informatie juist moest zijn. Anderzijds was het niet altijd duidelijk of een verhaal misschien allegorisch bedoeld was.56
Een pauselijke Bijbelcommissie boog zich vanaf 1902 over de interpretatie van
de Bijbel, en kwam in 1909 met een decreet dat betrekking had op Genesis 1-3.57
De jezuïet Kroon, seminarieprofessor exegese in Maastricht, die verschillende populariserende werkjes over bijbelexegese publiceerde, legde in Studiën uit wat het
decreet van de Bijbelcommissie precies behelsde. De vraag was, stelde Kroon, of
een bepaalde uitleg van de eerste hoofdstukken van Genesis bindend was. Ging
het in het paradijsverhaal ‘behoudens natuurlijk enkele figuurlijke uitdrukkingen’
om gebeurtenissen ‘in den strengen en letterlijken zin als werkelijk zóó geschied’?
De uitspraak van de Bijbelcommissie luidde: ‘Het paradijsverhaal beschrijft feiten, gebeurtelijkheden die ook gebeurtenissen zijn.’58 De Bijbelcommissie noemde daarbij in ieder geval de volgende ‘bijzonderheden’:
de bijzondere schepping van den mens, de vorming van Eva uit het lichaam van Adam, de
eenheid van afkomst van het mensdom, de oorspronkelijke geluksstaat van rechtvaardigheid en vrijdom van sterven, de beproeving hunner gehoorzaamheid en hun overtreding
van het goddelijk verbod op aansporen des duivels in de gedaante ener slang, de verstoting
uit de lusthof en de toezegging van den komenden Verlosser.59

Wel was het zesdaagse scheppingsverhaal uit Genesis 1 volgens Kroon bedoeld
als een ‘populaire-bevattelijke’ beschrijving van hoe God alles gevormd had. Er
moesten dus geen wetenschappelijke hypothesen uit worden afgeleid.60 Dit betekende echter niet dat de Bijbel onverschillig zou staan tegenover de afstammingsleer. Zo stond het, op basis van de bijbeltekst, en de toelichting van de Bijbelcommissie, vast dat de mens niet van een hogere diersoort kon afstammen, maar dat
God het eerste mensenlichaam uit stof had geschapen. ‘Dit scheppingsfeit is letterlijk en historisch waar.’ De afstamming van de mens kon daarom – noch naar
ziel, noch naar lichaam – geaccepteerd worden.61
Toen de gereformeerden rondom de kwestie-Geelkerken over precies deze zaken – de interpretatie van de eerste hoofdstukken van Genesis – discussieerden,
besteedde ook Kroon aandacht aan deze ‘betreurenswaardige beroering’ in de
Gereformeerde Kerken.62 Velen vroegen zich volgens Kroon namelijk af welke
opvatting katholieken eigenlijk hadden over deze kwestie. Inhoudelijk stemde
Kroon in met de beslissing van Assen: ‘Bij het veelbesproken verhaal der slang
verdedigen wij – en de Assener Synode met ons – den letterlijk-historischen zin.’63
56 O’Leary, Roman Catholicism (2006), 68-72; Kroon, Menselijk denken en Gods openbaring (1937),
9. In deze brochure zijn bewerkte artikelen uit Studiën opgenomen.
57 O’Leary, Roman Catholicism, 124-126.
58 Kroon, Menselijk denken en Gods openbaring, 60.
59 Idem, 62.
60 Idem, 27-35.
61 Idem, 46-49.
62 J. Kroon, ‘Geloof en paradijsverhaal’, Studiën 58 (1926), deel 106, 46-58.
63 J. Kroon, ‘Bewijst de Bijbel zichzelf?’, Studiën 59 (1927), deel 107, 25-36, aldaar 33.
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Bovendien zag Kroon ook geen ruimte voor acceptatie van de evolutietheorie
binnen de katholieke wetenschap, zo bleek toen hij in 1925 schreef over het ‘apenproces’ te Dayton, Tennessee. De belangrijkste vraag in dit proces, waar de leraar
John Scopes terechtstond voor het doceren van de evolutietheorie in een Amerikaanse Staat waarin dit verboden was, was voor Kroon of onderwijsinstellingen
de vrijheid hadden te doceren wat zij goed en waar achten. Immers: ‘de waarheid
in de wetenschap zit niet opgesloten in één hoekje.’ Het proces te Dayton was
volgens hem niet een volgend hoofdstuk in de ‘eeuwigdurenden kamp tusschen
wetenschap en dogma’, zoals wel werd gezegd. Het ging om de vrijheid een eigen
wetenschap te ontwikkelen en te doceren. Dit thema was een belangrijke kwestie
geworden voor de Nederlandse katholieken, omdat zij sinds 1923 een eigen universiteit hadden. 64

5.5 Katholieke universiteit en katholieke wetenschap
5.5.1 Naar een katholieke universiteit
Anders dan bij de gereformeerden, waar eerst de eigen universiteit werd gesticht
en daarna de neocalvinistische wetenschapsleer uitgewerkt, kwam de katholieke
universiteit er pas toen het neothomisme al diepgeworteld was geraakt. In dezelfde periode dat het neothomisme werd uitgewerkt, werd gediscussieerd over de
mogelijkheden en invulling van de katholieke universiteit, en de wijze waarop de
wetenschap daar moest worden vormgegeven.
Sinds 1905 bestond de door de bisschoppen opgerichte Sint Radboudstichting,
maar deze richtte zich aanvankelijk op de stichting van bijzondere leerstoelen.
Zoals kort besproken in hoofdstuk 3 kregen de discussies over de stichting van
een eigen universiteit een nieuwe impuls na de publicatie van een tweetal artikelen
van Gerard Brom in zijn blad De Beiaard in 1918, waarin hij pleitte voor de snelle
oprichting van een katholieke universiteit.65 Broms visie op de katholieke universiteit sloot aan bij zijn visie op de ‘apostolische’ roeping van de katholieken. Brom
was een idealist, die bij katholieke emancipatie niet alleen dacht aan het wegwerken van een achterstand, maar ook en vooral aan herkerstening en herkatholisering van land en wereld. Ook cultuur en wetenschap moesten uiteindelijk door die
idealen worden gevormd.66 Een katholieke universiteit zou eenheid en harmonie
moeten brengen in studieleven en wetenschapsbeoefening en was daarom nodig
om een katholieke wetenschap te ontwikkelen. Met verwijzingen naar de bekende
lezingenserie The Idea of a University (1873) van de Engelse kardinaal John Henry Newman pleitte Brom voor een katholieke universiteit met alle faculteiten, inclusief een theologische. Dat laatste was voor katholieken, waar priesters immers
werden opgeleid aan de seminaries, niet vanzelfsprekend. Op een katholieke universiteit zouden de beginselen en de wijsbegeerte heel het onderzoek en academie64 J. Kroon, ‘Mededeelingen. Een “apenproces” en nog wat’, Studiën 57 (1925), deel 104, 384-387.
65 Zie paragraaf 3.3.4 en vooral: Brabers, Proeven van eigen cultuur (1998), 71-79.
66 Luykx, Andere katholieken (2000), 133-150, m.n. 136.
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leven kunnen doordringen. Juist door als katholieken samen op te trekken in een
eigen academisch leven, zou men invloedrijk kunnen worden in de samenleving.67
De term ‘katholieke wetenschap’ was onder katholieken niet zo leidend in de
discussie als de term ‘christelijke wetenschap’ onder neocalvinisten. Beysens had
in ieder geval afstand willen bewaren tot het streven van de neocalvinisten toen hij
in 1913 expliciet waarschuwde voor het bouwen van de wetenschap op het geloof.
Sommige katholieken pleitten er toen nadrukkelijk voor om het voorbeeld van de
gereformeerden te volgen, maar Beysens stelde: ‘Hierin moeten wij de Anti-revolutionairen niet volgen’.68 Beysens was dan ook tegenstander van het stichten van
een katholieke universiteit.69
Toch streefden veel katholieken naar een nauwe band tussen neothomistische
wijsbegeerte en vakwetenschap, waarmee deze vakwetenschap misschien toch
ook een eigen kleur zou krijgen. Voor Brom was de relatie tussen thomisme en
de katholieke wetenschap duidelijk: uit de school van de thomistische filosofie
moesten de ‘bouwers van een katholieke wetenschap’ komen.70 Brom was dan ook
zeer tevreden toen de universiteit er eenmaal was en hij schreef: ‘Voortaan heeft
de katholieke wetenschap, door onze universiteit van alle kanten opgevangen en
naar alle kanten uitgestraald, een bekend adres in Nijmegen.’ Hij hoopte dat hiermee ‘een nieuwe bloei voor de katholieke wetenschap’ werd ingeleid. Hij wilde
de term ‘katholieke wetenschap’ echter niet polemisch opvatten. Toch moest de
katholieke universiteit niet ‘eenvoudig copieeren’ wat anderen al deden: ‘Het biezondere van een biezondere universiteit dient toch niet het minst te liggen in een
program, waardoor de eigen cultuur wordt uitgedragen’, aldus Brom.71

5.5.2 Eigen cultuur en katholieke wetenschap
De eerste rector van de Roomsch-Katholieke Universiteit, Jos. Schrijnen, was
pragmatischer dan de bevlogen Brom. Niettemin noemde ook hij in zijn openingsrede, Eigen kultuur, als ‘hoogste bestemming’ van de katholieke universiteit dat zij
een ‘haard van kultuur’ zou vormen, waarin de katholieke gedachte zich zou ontplooien en waarin ‘het ééne goddelijke licht der waarheid en kennis met harmonische verscheidenheid weerkaatst in de flonkersteenen harer fakulteiten en korporaties’. Dit ideaal van een ‘eigen kultuur’ betekende in ieder geval dat de universiteit
een hogere dan alleen een emancipatoire taak had. Dankzij de eigen universiteit
zou ‘katholiek Nederland volwassen worden, om des te krachtiger, maar ook des
te vruchtbaarder, zijn aandeel in de nationale kultuurtaak te kunnen volbrengen’.72
Waar de Roomsch-Katholieke Universiteit – net als de vu drieënveertig jaar eer67 Brom, Dies Natalis (1955), 47-52.
68 ‘Notulen van de algemeene vergadering op zondag 25 mei 1913 in het Casino te ’s-Hertogenbosch
gehouden’, Annalen Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland [Annalen] 1914, XXX.
69 Brom, Dies Natalis, 73.
70 G. Brom, ‘Jaarverslag’, Annuarium RKSN 1922, 17-35, aldaar 19.
71 Brom, Herleving van de wetenschap (1930), 255-256.
72 Schrijnen, Eigen kultuur (1923), 20; zie: Brabers, Proeven van eigen cultuur (1998), 35, 82.
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der – begon met drie faculteiten, paste de bioloog Th. van der Bom in een artikel in
Studia Catholica het ideaal van een ‘eigen cultuur’ meteen toe op de natuurwetenschappen.73 Ook op natuurwetenschappelijk gebied hadden katholieken een eigen
weg te gaan, meende Van der Bom, en er zou dus een ‘eigen natuurwetenschappelijke cultuur’ moeten worden opgebouwd. De wijsbegeerte vormde volgens hem
niet alleen de bekroning van de bijzondere wetenschappen, maar ook de grondslag. De experimentele wetenschappen moesten hun verklaringsbeginselen putten
uit de metafysica. Wanneer een eigen ‘philosophische cultuur’ was ontwikkeld,
moest daarom een ‘eigen natuurwetenschappelijke cultuur’ volgen. Aangezien de
gangbare natuurwetenschap ook een filosofisch stelstel had, namelijk het ‘atomistisch mecanisme’, stelde Van der Bom heel concreet dat de ‘katholieke natuurkunde’ moest worden gebouwd ‘op de grondslag van het thomistisch vitalisme’.74
Hij zou zelf in de navolgende jaren regelmatig publiceren over theoretisch-biologische onderwerpen en noemde het vitalisme de grondslag van de ‘Katholieke levenswetenschappen’.75
Ook anderen pleitten voor uitbreiding met een natuurwetenschappelijke faculteit. De katholieke Leidse hoogleraar anatomie J.A.J. Barge, die had gestudeerd in
Amsterdam en zich in het liberale academische milieu goed thuis voelde, drong
er niettemin verschillende malen op aan dat de universiteit zo snel mogelijk zou
worden uitgebreid in medische en natuurwetenschappelijke richting. Reeds in
1924 schreef hij het te betreuren dat door financiële moeilijkheden de universiteit
voorlopig wel tot drie faculteiten beperkt zou blijven en de geneeskundige en natuurwetenschappelijke faculteiten, waaraan juist ‘de meest dringende behoefte bestaat, vermoedelijk nog wel geruimen tijd op zich zullen laten wachten’.76
In mei 1934 sprak hij voor Nijmeegse studenten over ‘Katholicisme en natuurwetenschap’, en in verband daarmee over de urgentie van de ‘uitbouw dezer Universiteit in Natuurwetenschappelijke richting’.77 Barges belangrijkste argument
voor een katholieke natuurwetenschappelijke faculteit was dat het zijns inziens
noodzakelijk contact tussen natuurwetenschap en wijsbegeerte alleen goed kon
plaatsvinden in ‘systematisch geordende samenwerking in gesloten verband’, in
‘een organisme (…), zooals alleen een volledige Universiteit dat vormt’. Het katholicisme leerde immers ‘dat het leven een doel heeft’, dat ‘de geschapen natuur
(…) verstaanbare openbaring Gods’ is. Met de hem eigen bombast – we zullen
meer van zijn redevoeringen tegenkomen in het hoofdstuk over de Katholieke
Wetenschappelijke Vereeniging – riep Barge op tot actie:
Laat nooit in de toekomst het gerechtigd verwijt mogen klinken, dat wij de teekenen van
onzen tijd niet hebben verstaan, en de kans lieten voorbijgaan, weer terug te winnen voor
God, wat het voorgeslacht in argeloosheid verloor.78
73 Th. van der Bom, ‘Eigen natuurwetenschappelijke cultuur’, Studia Catholica 1 (1924-25), 421-428.
74 Idem, 428 en Van der Bom, ‘De scholastieke levensleer en de moderne biologie’, Studiën 55 (1923),
deel 100, 440-460.
75 Th. van der Bom, ‘Het Thomistisch vitalisme in het licht der moderne levenstheorieën’, Studia Catholica 2 (1925-26), 295-310, aldaar 310. In paragraaf 8.5.2 meer over Van der Boms pleidooi voor
het vitalisme.
76 Barge, ‘De katholieken en de wetenschap’ (1924), 157.
77 Barge, ‘Katholicisme en natuurwetenschap’ (1934), 354.
78 Idem, 355.
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In deze periode werden wel al serieuze, maar financieel nog weinig realistische,
voorstellen gedaan om tot een wis- en natuurkundige en geneeskundige faculteit
te komen. Zo noemden curatoren in 1937 de oprichting van deze faculteiten een
zeer urgente zaak, omdat de ‘paganistische en atheïstische ideeën’ die in deze vakken zo vaak werden gepropageerd anders ook wortel zouden schieten in het katholieke volksdeel. Ook zouden hier veel katholieke jongeren terecht kunnen die
nu nog gedwongen werden aan openbare universiteiten te studeren.79 Het zou
echter tot in de jaren vijftig duren voordat de medische en de natuurwetenschappelijke faculteit daadwerkelijk werden ‘teruggewonnen’ voor God. Toen was het
ideaal van ‘katholieke natuurwetenschap’ echter al veel minder bepalend geworden onder de katholieken dan in het interbellum.
De neothomistische natuurfilosofie zou in ieder geval verder uitgewerkt moeten worden, wilde ze werkelijk iets betekenen voor de katholieke natuurwetenschap. Niet alleen was een meer inhoudelijke confrontatie met de vakwetenschappen nodig dan de eerste generatie neothomisten had gegeven; er drongen zich ook
telkens nieuwe vragen op, want de vakwetenschappen waren voortdurend in ontwikkeling. De discussies hierover zouden plaatsvinden in de katholieke studentenvereniging en in de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging.

5.6 Slot
5.6.1 Terugblik
De Nederlandse katholieken maakten rond 1900 een begin met de inhoudelijke
bespreking van allerlei onderwerpen uit de natuurwetenschap. De thomistische
filosofie was daarbij leidraad. Met de leerstoel van De Groot werd het thomisme
voor het eerst op universitair niveau getild. Na de Hoger Onderwijswet van 1905
werden er meer bijzondere leerstoelen gesticht, waarna in 1923 de stichting van
de eigen universiteit volgde. De katholieke wetenschap had nu een adres, zo werd
gezegd, hoewel dat nog niet voor de katholieke natuurwetenschap gold.
Met de opkomst van het neothomisme, dat een kader bood om eigentijdse ideeen te beoordelen, groeide de inhoudelijke belangstelling voor de contemporaine
wetenschappelijke theorieën. Tegelijk bleef er ook enige afstand bestaan en bleef
men ook spreken over katholieke of roomse wetenschap. Nu er een katholieke
filosofie was ontwikkeld, waarom dan geen katholieke wetenschap? Net als de
gereformeerden hadden ook de katholieken immers een hoger doel dan eenvoudigweg het gemiddelde opleidingsniveau van de katholieke bevolkingsgroep te
verhogen (emancipatie), zoals later wel is gesuggereerd. De katholieke waarden
moesten meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving en in de academie.
Op het gebied van de academie betekende dit dat er nagedacht moest worden over
de invloed van het geloof op de wetenschap.80

79 Thijssen, Genesis van een faculteit (1985), 47-50, 379-385.
80 Winkeler, Gegronde twijfel (1989), 73.
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Vanuit het neothomisme werd de menselijke ratio, en daarmee de wetenschap,
positief gewaardeerd. Toch was er ook kritiek op de gangbare wetenschap. De
rede kon namelijk dwalen, en had dat ook werkelijk gedaan. De kritiek gold met
name het negentiende-eeuwse ‘mechanistische’ karakter van de wetenschap, zowel in de verklaring van het leven als de (darwinistische) evolutietheorie. Deze
dingen botsten met het teleologische denken uit het thomisme, dat bovendien
bepaalde essentiële, onherleidbare wezenskenmerken in de substanties onderscheidde. Neothomistische filosofen als De Groot en Beysens stelden dat de werkelijkheid slechts begrepen kon worden met behulp van begrippen als teleologie
en finaliteit. Ook de natuurwetenschap zou volgens hen daarom moeten blijven
werken met deze begrippen. Dit was de reden dat Beysens en anderen het selectiemechanisme in de evolutietheorie afwezen, en neigden naar vitalistische opvattingen over het leven.
De achterliggende problematiek is die van de secularisering van natuurwetenschap en wereldbeeld. Zowel neocalvinisten als neothomisten accepteerden weliswaar de zelfstandigheid van de vakwetenschappen tot op zekere hoogte – en daarmee ook de resultaten die daarmee verkregen waren – maar dit weerhield hen er
niet van principiële kritiek te hebben. Net als Bavinck deed, bracht De Groot de
spanning onder woorden die dat meebracht – een spanning tussen acceptatie van
het moderne wereldbeeld en vasthouden aan de christelijke wereldbeschouwing,
waarin alles, ook het natuuronderzoek, gericht is op God. Bij Beysens is van een
dergelijke spanning veel minder te merken. Hoewel ook hij constateerde dat niet
alles in de werkelijkheid – zeker niet alle resultaten van moderne natuurwetenschap – zonder meer aansloten bij het geloof in een besturende voorzienigheid,
stelde hij hier eenvoudigweg zijn eigen systeem tegenover.
Overigens is het in dit verband interessant dat de Utrechtse hoogleraar theologie, de hervormd-gereformeerde Hugo Visscher, in het geweer kwam tegen Beysens’ oratie uit 1910, met de brochure Geen theodicee. Hij bestreed daarin het
streven van Beysens om een theodicee te formuleren. Dat was immers een poging
om met behulp van de ratio een oordeel te vellen ‘over het geheel der dingen’, terwijl de ratio daar zelf onderdeel van was. Beysens beschouwde de werkelijkheid,
volgens Visscher, als volmaakte machine, waarmee hij in feite een deïstische opvatting huldigde. ‘De Heilige Schrift daarentegen’, stelde Visscher, leerde überhaupt geen theodicee, maar beschouwde geheel de schepping, ‘ook in haar lijden
en strijden’, als openbaring van God. Juist dit bood ruimte om ‘de verschijnselen
in hun samenhang na te speuren’, waarbij uiteraard ook de teleologische aspecten in de werkelijkheid mochten worden benoemd, maar over ‘het wereldgeheel’
mocht men geen ‘waardeeringsoordeel’ uitspreken.81 Hoewel Visscher niet als
woordvoerder van het neocalvinisme kan worden beschouwd – hij was wel beïnvloed door het neocalvinisme, maar ging ook een eigen koers – legde hij hier wel
de vinger bij een verschil tussen de meer ‘voluntaristisch’ ingestelde calvinisten en
de meer tot ‘rationalisme’ of ‘intellectualisme’ geneigde neothomisten.82
81 Visscher, Geen theodicee (1910), 26-30, 34-35, 46. Zie: K. Struyker Boudier, ‘Katholiek wijsgerig leven rondom 1900’ (1995), 75-76.
82 Over Visscher: B.J. Wiegeraad, Hugo Visscher (1991); vgl. hierover ook: Berkouwer, De voorzienigheid Gods (1950), 276v.
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Dit laat onverlet dat zowel neothomisten als neocalvinisten zich tegen het mechanicisme keerden en dat zij teleologisch over de natuur wensten te spreken. Beide groepen waren daarom vol lof over allerlei anti-mechanistische tendensen die
zij aanwezen in de wetenschap rond 1900. Deze ontwikkelingen konden worden
geïnterpreteerd als opmaat voor een nieuwe synthese tussen wetenschap, wijsbegeerte en geloof.
5.6.2 Eerste waardering
De waardering van de rol die het neothomisme heeft gespeeld in de omgang van
de katholieken met de natuurwetenschap loopt sterk uiteen. Volgens de katholieke filosoof A.G.M. van Melsen heeft het neothomisme een belangrijke rol gespeeld in de intellectuele emancipatie van de katholieken. Eind negentiende eeuw
hadden de katholieken immers grote behoefte aan een ‘intellectueel instrumentarium’ om alle nieuwe maatschappelijke en wijsgerige stromingen te beoordelen op
waarheid en dwaling. Het neothomisme, als ‘kerkelijk gesanctioneerd denkkader’
voorzag in deze behoefte. Het is echter niet zo dat elke willekeurige filosofie in
een dergelijke behoefte had kunnen voorzien. Het kon alleen zo populair worden
door ‘de overtuigingskracht van het neothomisme zelf’, aldus Van Melsen die als
student in de jaren dertig ook zelf gegrepen werd door de neothomistische benadering.83 De historicus Lodewijk Winkeler sluit zich hier tot op zekere hoogte bij
aan en noemt als sterk punt van het neothomisme dat het de verstandelijke capaciteiten van de mens hoogschat. Daardoor heeft het neothomisme de katholieken
leren denken en bood het uiteindelijk ruimte voor het zelfstandig beoefenen van
de vakwetenschappen, los van het gezag van de kerk.84
Anderen zijn minder positief en menen dat juist het neothomisme verantwoordelijk zou zijn geweest voor de achterstand van de katholieken in het intellectuele
leven. Recent stelde de historicus Don O’Leary, in zijn Roman Catholicism and
Modern Science, dat het teruggrijpen op deze middeleeuwse filosofie juist een obstakel is geweest voor de harmonisatie van de katholieke leer met moderne wetenschap. Een belangrijk kenmerk van de moderne wetenschap was immers dat
ze het aristotelisme had verworpen; maar nu werden katholieke intellectuelen geacht weer aristotelisch te gaan denken.85 Dit is een gedachte die we ook wel tegenkomen bij tijdgenoten, die vreesden dat de katholieken met hun thomisme weer
werden teruggevoerd van ‘de vrije moderne Wetenschap en Wijsbegeerte naar het
dogmatisch Catholicisme’ van de Middeleeuwen.86
Op dit punt is het opnieuw inzichtgevend de omgang van gereformeerden en
katholieken met de natuurwetenschap in de periode rond 1900 te vergelijken.
Vaak is daarbij de nadruk gelegd op de verschillen tussen die twee groepen. En
ook de waardering van het gereformeerde en katholieke streven loopt sterk uiteen. Zo gaat de historicus Piet de Rooy in zijn oratie Darwin en de strijd langs
83
84
85
86

Van Melsen, ‘Het neo-thomisme’ (1980), 93-98.
Winkeler, Gegronde twijfel, 73-76.
O’Leary, Roman Catholicism, 114, 200; vgl. ook de opmerking bij Winkeler, Gegronde twijfel, 52.
J. de Boer, ‘Denkers’ (bespreking), De Gids 75 (1911), derde deel, 335-354, aldaar 354.

5.6 Slot

131

vaste lijnen uit 1987 in op de evolutierede van Abraham Kuyper. De Rooy merkt
op dat Kuyper goed op de hoogte was van de stand van de wetenschap, en dat
zijn kritiek zich vooral richtte op het ‘sociaal-darwinisme’: zijn kritiek zou vooral dit ‘politieke gebruik van Darwin’ gelden. De Rooy contrasteert dit met katholieke tijdgenoten: Kuyper ‘was veel te intelligent om – wat de katholieken
nog zo’n twee decennia zouden volhouden – de ontwikkelingen in de biologie te
verwerpen.’87
Anderzijds stelt de filosoof Kees Struyker Boudier juist dat het neothomisme
‘door zijn zin voor het onderscheid van wijsbegeerte en vakwetenschap’ de katholieken heeft behoed ‘voor vele dwaze discussies als die omtrent (de onverenigbaarheid van) schepping en evolutie enz.’88 Hij wijst in dit verband met name op
Beysens’ bespreking van de evolutietheorie en stelt: ‘Als ik dit vergelijk met wat in
die tijd tot lang erna met name in calvinistische kringen werd afgeruzied, en zelfs
tegenwoordig meer in het algemeen nog aan onzin gedebiteerd wordt omtrent de
verhouding van geloof en wetenschap, dan mag Beysens, op basis van zijn gezonde thomistische beginselen “voorlijk” heten.’89
Ik denk dat zowel de beoordeling van De Rooy als die van Struyker Boudier
het streven van neocalvinisten en neothomisten onvoldoende peilt. Beide lijken,
in de aangehaalde passages, vooral geïnteresseerd in de vraag in hoeverre Kuyper
respectievelijk Beysens in staat waren wetenschap en ideologie gescheiden te houden. Dit was echter niet hun drijfveer. Zij hadden zich weliswaar terdege op de
hoogte gesteld van de hedendaagse natuurwetenschap, maar bleven toch kritisch.
Kuypers kritiek betrof ook elementen van de wetenschappelijke evolutietheorie
van zijn tijd. In de neocalvinistische wetenschapsvisie werden wereldbeschouwing en wetenschap niet gescheiden. Fundamentele kritiek op de toenmalige natuurwetenschappelijke theorieën is echter ook bij Beysens te vinden. Voor zowel
het neocalvinisme van Kuyper als het neothomisme van Beysens geldt wel dat de
kritiek veel subtieler en inhoudelijker was dan de eenvoudige verwerping van ‘het
darwinisme’ of ‘de apentheorie’ van geloofsgenoten enkele decennia eerder. Het
was bovendien ook een ander soort kritiek dan die van het later zowel in Amerika
als Nederland populair geworden creationisme,90 – waar Struyker Boudier waarschijnlijk aan dacht bij zijn opmerking over ‘vele dwaze discussies’.
Rond 1900 kwam het streven van gereformeerden en katholieken in de wetenschap voort uit vergelijkbare kritiek op de ‘liberale wetenschap’. Ook het alternatief dat vanuit het neocalvinisme en neothomisme werd geformuleerd, vertoont
overeenkomsten. Het neothomisme was, net als het neocalvinisme, een moderne
ideologie, die de moderne wetenschap waardeerde, maar ook inging tegen belangrijke kenmerken van die wetenschap. Het wilde wetenschap en thomistische wijsbegeerte – en daarmee het geloof – weer innig met elkaar verbinden. Hoezeer het
ook de ratio en de wetenschap waardeerde, en een zekere scheiding tussen geloof
87 De Rooy, Darwin en de strijd langs vaste lijnen (1987), 8. Ook: Van der Heide, Darwin en de strijd
om de beschaving (2009), 210. Bulhof , ‘The Netherlands’ (1974), 304, meent zelfs dat Kuyper evolutie accepteerde ‘als hypothese’.
88 Struyker Boudier, ‘Katholiek wijsgerig leven rondom 1900’, 77.
89 Idem, 75.
90 Numbers, The Creationists (2006); Flipse, ‘The origins of creationism’; en hieronder paragraaf 7.5.3.
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en wetenschap voorstond, het wees bepaalde theorieën af als onverenigbaar met
deze wijsbegeerte en probeerde nieuwe theorieën te ontwikkelen binnen een thomistisch denkkader.
Hiermee lijkt het neothomisme inderdaad een obstakel te vormen voor harmonisatie van geloof en ‘de’ moderne wetenschap, zoals O’Leary opmerkt. Niettemin bleek in de praktijk dat het neothomistische streven en het ideaal van
‘katholieke wetenschap’ veel energie losmaakte onder katholieken. De natuurwetenschap leek in een thomistische synthese te kunnen worden opgenomen. Er waren meer kritische geluiden te horen over de ‘mechanistische wetenschap’ en velen
hadden het gevoel dat de wetenschap in crisis verkeerde; de tijd leek rijp voor een
herleving van katholieke wijsbegeerte en wetenschap. De vraag naar de precieze
waarde van het neothomisme in de wetenschap kan echter pas goed beantwoord
worden als we hebben gezien hoe het functioneerde in de praktijk. Hoe werd het
neothomisme ingevuld en uitgewerkt door katholieke studenten en door natuurwetenschappers? Hoe werd het verbonden met de eigentijdse wetenschap? Deze
vragen komen aan bod in de volgende hoofdstukken.

6 Gereformeerde en katholieke
studenten over geloof
en natuurwetenschap
6.1 Inleiding
Aan het eind van de negentiende eeuw organiseerden studenten van gereformeerden en katholieken huize aan de openbare universiteiten zich in eigen studentenverenigingen, buiten de algemene studentencorpora om. Als ‘gescheiden lotgenoten’1 zochten zowel gereformeerde als katholieke studenten steun bij elkaar
in het voor hen vreemde academische milieu. In verenigingsverband hielden ze
zich onder meer bezig met discussies over geloof en wetenschap. Anders dan de
gereformeerde en katholieke ‘voormannen’ zagen deze studenten zich direct geconfronteerd met de praktijk van de moderne, ‘niet-christelijke’, wetenschap. De
vraag hoe hun geloof en deze wetenschap zich tot elkaar verhielden was voor hen
daarom heel concreet. Zoals hiervoor duidelijk werd, trokken de gereformeerden en katholieken rond 1900, vooral in de politiek, gezamenlijk ten strijde tegen
het door hen gesignaleerde liberale wetenschapsmonopolie. Ook inhoudelijk, zo
bleek, bestonden er allerlei overeenkomsten tussen neocalvinisme en neothomisme. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre gereformeerde en katholieke studenten uit de eerste decennia van de twintigste eeuw de eerder besproken
voormannen volgden in hun opvatting over christelijke wetenschap. Beide groepen studenten komen aan bod, zodat goed duidelijk wordt waarin het streven van
gereformeerden en katholieken – in ieder geval in het studentenleven – overeenkwam, en waarin het verschilde.
Allereerst wordt ingegaan op de maatschappelijke en culturele context waarbinnen de gereformeerde en katholieke studentenverenigingen ontstonden en zich
ontwikkelden in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Vervolgens wordt besproken welk doel de verenigingen zichzelf stelden, in het bijzonder hoe zij zich
verhielden tot het neocalvinisme en neothomisme. Een hiermee verbonden vraag
is wat hun positie was in de ‘zuilen’ en hun relatie tot respectievelijk de Vrije
Universiteit en de Roomsch-Katholieke Universiteit. In de tweede helft van het
hoofdstuk wordt een schets gegeven van de discussies over de relatie tussen geloof en natuurwetenschappelijke thema’s die gevoerd werden in de eerste decennia van het bestaan van de verenigingen. Hiermee ontstaat een indruk van wat het
neocalvinisme en het neothomisme voor de natuurwetenschap konden betekenen.
De debatten die in studentenkring werden gevoerd, vormden als het ware een eerste ‘test’ voor de neocalvinistische en neothomistische wetenschapsidealen. Veel
1 De term is van de gereformeerde geoloog J.R. van de Fliert. In: Puchinger, Gesprekken over RomeReformatie (1965), 326.
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van de studenten zouden vervolgens actief worden in de verenigingen van gereformeerde en katholieke wetenschappers, en in die situatie opnieuw nadenken
en schrijven over deze problematiek. Een aantal van hen zullen we dan ook in de
hoofdstukken 7 en 8 opnieuw tegenkomen.

6.2 Opkomst en ontwikkeling van confessionele studentenverenigingen
6.2.1 Een plurale studentenwereld
De oprichting van gereformeerde en katholieke studentenverenigingen rond 1900
betekende een breuk met de traditionele studentencultuur, waarin de grote meerderheid van de studenten lid was van hetzelfde studentencorps. De oprichting van
deze confessionele verenigingen past in een breder patroon. De studentenwereld
was rond de eeuwwisseling in beweging. Er werden allerlei studentenclubs op ideele grondslag opgericht, zoals socialistische leesgezelschappen, gezelschappen die
zich oriënteerden op de zogenaamde ‘kleine geloven’ en zich van daaruit richtten
op drankbestrijding, gezondheid, theosofie of occultisme. Veel studenten waren
in deze tijd ‘bevlogen’, constateert de universiteitshistoricus P.J. Knegtmans, ‘bevlogen door kunst, bevlogen door het christendom en bevlogen door het socialisme’.2 Die bevlogenheid ging gepaard met kritiek op de traditionele corpscultuur.
De meeste van deze gezelschappen werden opgericht om zich te bezinnen op de
verhouding van hun geloofsovertuiging tot wetenschap en maatschappij. Het waren kleine groepjes die zich niet thuis voelden in de bestaande studentencultuur,
van huis uit vaak niet bekend waren met de academische wereld, en de wetenschap
soms als bedreigend ervoeren.
Zo richtten op 9 februari 1886 vijf studenten uit Leiden en Amsterdam, studerend aan de Gemeentelijke Universiteit, de vereniging ‘Hendrik de Cock’ op,
genoemd naar de Groningse dominee die aan de basis had gestaan van de Afscheiding van 1834. De vereniging stelde zich ten doel ‘den vriendschapsbanden
tusschen de verschillende studenten van de Chr. Geref. Kerk aan de verschillende
universiteiten nauwer aan te halen’.3 Ze wilden zich wapenen tegen ‘de verleiding
van het studentenleven’ en ‘tegen de ongeloofstheorieën, die in die dagen als de
hoogste wijsheid ex cathedra verkondigd werden’.4 ‘Hendrik de Cock’, in 1905
omgedoopt tot Societas Studiosorum Reformatorum (ssr), begon als vriendenkring, maar groeide uit tot vereniging voor gereformeerde studenten aan openbare universiteiten. De ssr was van meet af aan een landelijke vereniging, en kreeg
na de eeuwwisseling afdelingen in alle universiteitssteden, in Delft en later ook
in Wageningen en Rotterdam. In 1911 telden de gezamenlijke verenigingen 85
leden, en daarnaast 118 oud-leden, waaronder veel medici, maar ook natuurwetenschappers. In 1926 was het aantal leden gegroeid tot 384; in 1940 was dat 762.5
2 Knegtmans, Professoren van de stad (2007), 332; Knegtmans, ‘Voor wetenschap en maatschappij’,
(2008).
3 L. Bückmann, ‘Uit het leven van een kleine wereld’, in: Gedenkboek SSR 1926, 198-239, aldaar 198-199.
4 P.B. Bouman, ‘Herdenkingsrede’, in: Gedenkboek SSR 1936, 265-274, aldaar 266.
5 Gedenkboek SSR 1911, 385-393; Gedenkboek SSR 1926, 353-363; Almanak SSR 1941, 345-382.
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Studentenvereniging Hendrik de Cock in 1895 (foto: Gedenkboek ssr 1936).

Overigens waren niet alle gereformeerde studenten lid van de ssr. Theologen studeerden immers veelal in Kampen of aan de vu en ook gereformeerde rechtenen letterenstudenten konden aan de vu terecht. Vanaf 1930 kon ook een deel van
de studenten in de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde) aan
de nieuwe Faculteit der Wis- en Natuurkunde van de vu gaan studeren. In 1940
was het aantal studenten aan die faculteit gegroeid tot 142.6 Zowel aan de vu als
in Kampen verenigden de studenten zich in zelfstandige corpora, respectievelijk
‘Nil Desperandum Deo Duce’ (nddd) en ‘Fides Quaerit Intellectum’ (fqi). Verder bleef er aan de openbare universiteiten een groep die ‘neutraal’ was, dat wil
zeggen lid van een niet-gereformeerde vereniging, of helemaal niet georganiseerd.7
Net als de gereformeerde studenten verenigden zich katholieke studenten in
de jaren 1870-1880 in verschillende universiteitssteden in kleine groepjes, met als
belangrijkste doel studie te maken van onderwerpen op het gebied van geloof en
wetenschap. Dit gebeurde meestal onder leiding van een geestelijke. In Amsterdam werden veel katholieke studenten lid van het genootschap ‘Geloof en Wetenschap’, dat onder leiding stond van de jezuïeten van de Krijtbergparochie, en
waarvan ook burgers lid kon worden. Deze vroege discussiegezelschappen was
echter geen lang leven beschoren.8 Iets later bleek de tijd rijp voor bestendiger initiatieven. Er werden nu verenigingen opgericht die zouden uitgroeiden tot volledige studentenvereniging: in Utrecht (1889, ‘Veritas’), Leiden (1893, ‘Augus6 Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’ (2005), 84.
7 H.K.J. Beernink, ‘Eenige cijfers omtrent de positie onzer unie’, Orgaan der Societas Studiosorum Reformatorum [Orgaan SSR], januari 1930, 139-140.
8 Reul, ‘Het ontstaan der katholieke studentenverenigingen’ (1974), 10-42; Steens, Rooms en studentikoos (1993), 22-39.
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tinus’), in Groningen (1896, ‘Albertus Magnus’) en Delft (1898, ‘Virgilius’). In
Amsterdam scheidden in 1896 de studenten zich af van ‘Geloof en Wetenschap’
en vormden de vereniging ‘Thomas Aquinas’. Rooms-katholieke studentenverenigingen waren er uiteindelijk in alle universiteitssteden, in Delft, Wageningen en Rotterdam, en in de ‘katholieke steden’ Nijmegen (sinds 1923) en Tilburg
(sinds 1927). In 1902 telden de katholieke verenigingen tezamen 264 leden. Het
aantal leden van katholieke studentenverenigingen aan openbare universiteit (dus
minus Nijmegen en Tilburg) was in 1926 gegroeid tot 787 en in 1940 bedroeg dit
aantal 1207.9 Ook hier gold dat lang niet alle katholieke studenten lid werden: eind
jaren dertig was zo’n 60% van deze studenten aangesloten bij een katholieke vereniging.10
De afdelingen van de ssr en de katholieke studentenverenigingen functioneerden vooral op plaatselijk niveau, maar zij onderhielden ook landelijke banden. De
katholieke studenten begonnen reeds in 1899 met een landelijke retraite, die daarna jaarlijks werd georganiseerd. Sinds 1902 gaven ze een gezamenlijk Annuarium
uit. Ze richtten in 1908 de ‘Unie der R.K. Studenten-vereenigingen in Nederland’
op en vanaf 1910 gaven ze het Roomsch Studentenblad uit; vanaf 1917 werden de
landelijke Roomsche Studentendagen georganiseerd. Rond die tijd was er sprake
van goed georganiseerde verenigingen en een hechte Unie.11 De gereformeerde
Unie ssr gaf vanaf 1912 een Annuarium uit en organiseerde onder meer een jaarlijkse dies voor alle afdelingen. De ssr werkte daarnaast samen met fqi en nddd.
Gezamenlijk gaven deze verenigingen vanaf januari 1914 het Groot Gereformeerd
Studentenblad Fraternitas uit.12
Naast serieuze bezinning op gewichtige onderwerpen was er van meet af aan
ruimte voor gezelligheid en studentikoziteit. Kenmerk van de confessionele verenigingen werd een combinatie van corpsachtige elementen, zoals groentijd en de
jaarlijkse dies, met specifieke behoeften en pretenties van gereformeerde en katholieke studenten.13 Hoewel er vooral in de beginperiode meningsverschillen bestonden over de doelstellingen van de verenigingen, zoals hieronder aan de orde
zal komen, groeiden de ssr-afdelingen en de katholieke studentenverenigingen
uiteindelijk uit tot ‘een volledige organisatie met vriendschapsleven en al’. Doel
was een gereformeerd c.q. rooms corps ‘dat het volle studentenleven omvat’.14
Het Nederlandse studentenleven raakte hierdoor versplinterd. In de jaren twintig was ongeveer een derde deel van de studenten lid van een religieuze vereniging.15 Naast de ssr-afdelingen en de katholieke verenigingen bestonden er overigens nog meer religieuze verenigingen: de Nederlandsche Christen-Studenten
Vereeniging (ncsv), die was opgericht in 1896, en vrijzinnig-protestantse gezelschappen, die vanaf 1902 in verschillende steden werden opgericht en zich in 1915
9 Annuarium RKSN 1902, 518-522; Annuarium RKSN 1927, 223; Het Groen Hout 3 (1940), 146.
10 Janssen en Voestermans, Studenten in beweging (1984), 48.
11 P. v.d. Velden, ‘Ontstaan en ontwikkeling der Unie’, Annuarium RKSN 1917, 89-109; ‘Verslag van
den eersten R.S.D.’, RSB, 10 en 24 maart 1917.
12 Te Velde, ‘Amicaal contact tussen twee wereldoorlogen’ (1970-1973).
13 Steens, Rooms en studentikoos, 20-22.
14 ‘Jaarverslag’, Annuarium RKSN 1921, 31-60, aldaar 35; D. van der Sterren, ‘Een eigen katholiek studentenleven’, RSB, 7 oktober 1930. ‘Openingsrede’, Annuarium SSR 1918, 4-16.
15 Brom, De omkeer in ’t studentenleven (1923), 179.
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verenigden in de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (vcsb). De ncsv had
wortels in de Engelstalige opwekkingsbeweging en legde zich toe op ‘stichting
en missie’. Ze trok studenten uit de hele breedte van de protestantse traditie, van
orthodox tot vrijzinnig; met name de ‘ethische’ stroming werd invloedrijk. Deze
verenigingen groeiden echter, anders dan de gereformeerde en katholieke, niet uit
tot volledige corpora, maar hielden een beperktere doelstelling.16
Een deel van de katholieke studenten (met name in Amsterdam), voelde aanvankelijk ook weinig voor het isolement van een ‘Roomsch corps’. Dit veroorzaakte
in de beginperiode spanningen tussen hen die de katholieke vereniging wilde laten
uitgroeien tot volledige gezelligheidsvereniging, en de voorstanders van een ‘dubbellidmaatschap’ die hun vertier in het corps zochten en de religieuze vorming
in ‘Thomas’. In Amsterdam zou deze ‘corpsfactie’ – voorstander van het dubbellidmaatschap – pas in de jaren twintig grotendeels verdwijnen. Een groeiende
groep studenten uit de lagere klassen kon zich sowieso een dergelijk dubbellidmaatschap financieel niet veroorloven, en was om die reden voorstander van een
‘roomsche kroeg’.17
In de ssr speelde een andere discussie. Sommige studenten zochten hun religieuze vorming juist buiten de ssr, in de ncsv, en waren van deze beide verenigingen lid.18 Ook sommige katholieken voelden zich overigens tot de ncsv aangetrokken. Gerard Brom was diep onder de indruk van de ‘edele stemming’ en het
‘geestelijk leven’. Maar de culturele en religieuze kloof en, natuurlijk, het verschil
in visie op de kerk waren voor hen veel groter dan voor de gereformeerden. Een
dubbellidmaatschap met de ncsv was voor katholieken dan ook niet aan de orde.19

6.2.2 Ontwikkelingen in het confessionele studentenleven
Zowel in de gereformeerde als in de katholieke verenigingen zou de nadruk nu
eens meer op de studentikoziteit en dan weer op inhoudelijke discussies liggen,
waarbij er eigenlijk een voortdurende discussie plaatsvond over de prioriteiten.
Binnen de ssr liep gedurende de Eerste Wereldoorlog de spanning op tussen hen
die vooral het religieuze karakter wilden versterken, en hen die zo veel mogelijk wilden lijken op andere corpora. Een deel van de leden was de ssr inmiddels
gaan zien als vooral een gezelligheidsvereniging. Anderen hadden juist behoefte
aan meer bezieling: het ‘religieus moment’ moest worden versterkt. In 1918, op
de Unie-dies, sprak de vergadering uit dat de ssr een ‘positief-religieus’ karakter
diende te dragen. Niet alleen gezelligheid in gereformeerde kring, maar bewuste
beleving van het gereformeerd geloof in verband met de eigen tijd.20
In katholieke kring was in deze periode een vergelijkbare discussie gaande over
het godsdienstig karakter van de verenigingen. Sommigen pleitten in deze perio16
17
18
19

Van den Berg, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (1991), 31-38, 82-90.
Steens, Rooms en studentikoos, 77-78, 185-187.
Van den Berg, De NCSV, 95-103; Harinck, ‘Vernieuwing en verwarring’ (1989), 141.
G.B., ‘n.c.s.v.’, RSB, 12, 19 en 26 februari 1921. Vgl. De Goeij, ‘Het contact tusschen protestante en
katholieke studenten’, RSB, 22 oktober 1929.
20 ‘Openingsrede’, Annuarium SSR 1918, 4-16; Harinck, ‘Vernieuwing en verwarring’, 139.
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de voor een speciale rol voor studenten in missie en apostolaat. Zeer idealistisch
was Gerard Brom, die in 1920 was aangesteld als Unie-secretaris. Brom zag een
‘nieuw studentengeslacht’ voor zich, vervuld van idealen. Hij werkte zijn ideeën
uit in lezingen, artikelen in het Roomsch Studentenblad, en een geschiedenis van
het Nederlandse studentenleven onder de titel De omkeer in het studentenleven
(1923).21
Het is niet toevallig dat juist in de periode in en kort na de Eerste Wereldoorlog deze discussie oplaaide. De verschrikkingen van de oorlog hadden op tal van
gebieden tot bezinning geleid, ook in de studentenwereld. Moest er niet radicaal gebroken worden met de negentiende-eeuwse, corporale studentencultuur?
Moesten studenten hun maatschappelijke en religieuze roeping niet veel ernstiger
nemen?22
Een volledige omkeer in het studentenleven bleef uit, maar er was in deze periode wel een nieuw elan in confessionele studentenkringen en er ontstonden allerlei
nieuwe initiatieven.23 Vanaf 1918 werden ook jaarlijks gereformeerde studentencongressen georganiseerd. Hieruit ontstond in 1924 de ‘Gereformeerde Studenten
Beweging’, een samenwerking van de verschillende gereformeerde corpora (ssr,
fqi en nddd), die zich ten doel stelde de ‘bewustwording van de gereformeerde
levens- en wereldbeschouwing’. In de ssr werden plaatselijk bijbelkringen opgericht.24 In dat kader paste ook de intensivering van de bezinning op de relatie geloof-natuurwetenschap. In de ssr ontstond er kritiek op de matte houding
van sommige natuurwetenschappelijke studenten, die als volgt werd omschreven:
‘Het experiment gaat boven het principe. En schijnt het resultaat der wetenschap
in strijd met de geloofsinhoud, – men sluit een compromis en schijnt tevreden.’25
Allerlei vraagstukken werden nu met frisse moed weer aangevat. In verschillende steden werden natuurfilosofische kringen georganiseerd, de eerste in 1921
in Leiden. Deze werd in het eerste jaar geleid door D.H.Th. Vollenhoven, toen
predikant in Den Haag, later hoogleraar aan de vu, die werd beschouwd als ‘een
natuurwetenschappelijk georiënteerd theoloog’, samen met de bioloog J.P. de
Gaay Fortman, oud-ssr-lid.26 Later werd deze kring geleid door F.J.J. Buytendijk, sinds 1914 werkzaam aan de Vrije Universiteit. Voor deze kring van Buytendijk bestond veel belangstelling en er kwamen bijvoorbeeld ook studenten uit
Delft op af. In Utrecht leidde Buytendijk een soortgelijke kring, die ook werd bezocht door studenten uit andere steden.27 In de jaren dertig was er een dergelijke natuurfilosofische kring in Amsterdam onder leiding van de eerste hoogleraar
natuurkunde aan de vu, G.J. Sizoo.28 Plaatselijk werden er ook regelmatig lezingen gehouden door studenten en gastsprekers over natuurwetenschappelijke on21 Steens, Rooms en studentikoos, 180-183, 194-198; Luykx, Andere katholieken (2000), 140-142; Brom,
De omkeer in ’t studentenleven (1923).
22 Caljé, ‘De omkeer in ’t studentenleven’ (1992).
23 Harinck, ‘Vernieuwing en verwarring’, 140; Steens, Rooms en studentikoos, 144.
24 Annuarium SSR 1918, 33.
25 ‘Openingsrede’, Annuarium SSR 1918, 4-16, aldaar 7.
26 C.J. Woudstra, ‘Leiden’, in: Gedenkboek SSR 1936, 182-193, aldaar 185; G.J. Sizoo, ‘De wis- en natuurkundig faculteit’ (1923).
27 Joh. Booy, ‘Afdeeling Leiden’ en J. Barkmeijer, ‘Afdeeling Utrecht’, Annuarium SSR 1924, 44-48.
28 Orgaan SSR, maart 1931, 128.
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derwerpen, waarbij oud ssr-leden nu als spreker werden uitgenodigd. ssr-leden
bleven elkaar ook na hun studententijd ontmoeten, eerst in de ‘Reünistenbond’,
vanaf 1922 officieel in de ‘Organisatie van reünisten der s.s.r.’ Op de landelijke
gereformeerde studentencongressen waren natuurwetenschappelijke en natuurfilosofische thema’s in de jaren twintig een vast onderwerp van debat.29
Ook in katholieke studentenkringen ontstonden er na de Eerste Wereldoorlog
nieuwe initiatieven tot verdieping van het geestelijk peil, hoewel de radicale ‘omkeer’ uitbleef – tot grote teleurstelling van Brom, die in 1923 afscheid nam van de
Unie. Toch werden in deze periode veel activiteiten ontplooid: er werden missieen apostolaatsclubs en studentencongregaties opgericht en op initiatief van Brom
legden katholieke studenten zich toe op bijbelstudie.30 Bovendien ontstond er een
hernieuwde aandacht voor de relatie tussen geloof en (natuur)wetenschap. Deze
ontwikkeling ging gepaard met kritiek op de lakse houding van sommige studenten. Een artikel in het Roomsch Studentenblad in 1917 waarschuwde voor ‘geestelijke slapte’ en bekritiseerde die studenten die zich al te goed leken thuis te voelen
aan de ‘neutrale, in werkelijkheid min of meer anti-Roomsche faculteiten’. Sommige studenten verloren tijdens hun studie het geloof, anderen leken een ‘geheimzinnig compromis’ te hebben gevonden, wat in de praktijk echter betekende dat
iemand ‘het ene moment de leer van Darwin verdedigt voor een professor, het andere moment de katholieke leer op een Roomsch dispuut’.31
Om dit te doorbreken werd de bezinning op de wetenschap, in het bijzonder
de natuurwetenschap, vanuit katholieke invalshoek nu structureler ter hand genomen en er werden binnen de verenigingen allerlei disputen opgericht. Op 13
november 1917 werd in Amsterdam het ‘natuurphilosophisch dispuut Albertus
Magnus’ geconstitueerd. Dit dispuut begon met twaalf leden, waaronder priesterstudenten, die elkaar kenden van colleges en de practica. Het aantal leden groeide
in de jaren daarna gestaag. Om de paar weken werd vergaderd, waarbij meestal
een van de leden een onderwerp behandelde, nu eens vakwetenschappelijk, dan
weer natuurfilosofisch van karakter, menigmaal gevolgd door ‘vurige debatten’.
Het ging over klassieke onderwerpen als ‘de mens en het evolutievraagstuk’, maar
ook over zaken als de relativiteitstheorie, het ‘bankroet der moderne physica’, de
‘thomistische levensleer’, het begrip oorzaak en de filosofische grondslagen van
de wiskunde. Omdat de studenten behoefte hadden aan leiding op natuurfilosofisch gebied werd vanaf 1920 de jezuïet A.J. Mulder van het Ignatiuscollege bij het
dispuut betrokken. Mulder werd ook officieel moderator, en zou jarenlang bij het
dispuut betrokken blijven.32
Ook in andere steden kwam de bezinning op gang. In 1928 richtten Leidse studenten een natuurfilosofisch dispuut op. Het maakte een vliegende start, doordat
de jezuïet en natuurkundige P. Hoenen aan het begin van het jaar een aantal lezin29 Zie bijv. hieronder paragraaf 6.5.3 voor een lezing van De Gaay Fortman in 1929 over ‘De evolutiegedachte’.
30 Steens, Rooms en studentikoos, 144-152; Nico van Rooijen, ‘Bijbelkring’, Annuarium RKSN 1920, 9899; P. Ploumen, ‘De bijbelkring’, Annuarium RKSN 1921, 156-158.
31 V.G., ‘Onze congregaties’, RSB, 13 januari 1917.
32 J. Gerver, ‘Albertus Magnus’, in: Sanctus Thomas Aquinas (1921), 57-58; C.C. Kloppenburg, ‘Het
natuur-philosophisch dispuut Albertus Magnus’, in: Lustrumboek (1946), 60-62; en de verslagen in
de Annuaria.
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gen hield, waarover de studenten zeer enthousiast waren. Door Hoenens bijdragen werd ook meteen de (thomistische) toon gezet op dit dispuut. Hoenen zou
ook in de navolgende jaren lezingen komen geven, waarbij de kern van zijn boodschap was ‘dat de Thomistische natuurphilosophie niet in strijd is met de moderne wetenschap en zelfs, dat deze natuurphilosophie beter dan b.v. het mechanisch
atomisme als grondslag kan worden genomen voor de natuurwetenschappen’.33
Hoenen en zijn opvattingen komen we nog uitgebreid tegen in het hoofdstuk over
de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging.
In Utrecht werd in 1930 het natuurfilosofisch dispuut ‘De Pyramide’ opgericht.
Ook hier was de bezinning sterk thomistisch gekleurd. Studenten hielden inleidingen, maar ook werden niet-katholieke sprekers uitgenodigd, zoals de natuurkundige Ornstein. Al snel kreeg de scheikundestudent Dries van Melsen, een leerling van Hoenen, de leiding over het dispuut. Van Melsen zou later een invloedrijk
‘natuurfilosoof’ worden in katholieke kring en na de Tweede Wereldoorlog werd
hij hoogleraar in Nijmegen.34
De natuurfilosofische disputen vergaderden vanaf 1930 ook eenmaal per jaar gezamenlijk op de Roomsche Studenten Dag.35 Op de ‘natuurphilosophische sectievergadering’ van 1931 probeerden ze een gezamenlijke doelstelling te formuleren.
Ir. F.Ph.A. Tellegen, die namens Delft de bijeenkomst leidde, hield een inleiding
over ‘De taak der Nat. Philosophische Clubs van R.K. studenten’. Hij constateerde dat de natuurfilosoof en de fysicus elkaar vaak niet meer begrepen, en daarom
diende enerzijds de natuurfilosoof zich op de hoogte stellen van de stand van de
natuurwetenschap en anderzijds de fysicus van de algemene wijsgerige beginselen.
Als doel van de natuurfilosofische clubs zou moeten gelden, zo besloot men: ‘Het
toetsen van de begrippen der natuurwetenschappen aan de algemeene begrippen
der wijsbegeerte, ten einde zoo de eenheid tusschen wijsbegeerte en natuurwetenschappen weer te herstellen, waarvoor noodzakelijk is, belangstelling te wekken
bij de natuurkundigen voor wijsgeerige en bij de wijsgeeren voor natuurkundige
problemen.’36

6.3 Karakter van de verenigingen
6.3.1 De SSR en het neocalvinisme
Aanvankelijk was ‘Hendrik de Cock’ een vereniging voor christelijk-gereformeerde studenten, maar enige tijd na het ontstaan van de Gereformeerde Kerken
in 1892 kreeg de vereniging een breder, confessioneel-gereformeerd (niet-kerkelijk), karakter. De belangrijkste motieven bij de oprichting waren eerder defensief
dan ingegeven door de grote Kuyperiaanse idealen van het neocalvinisme. Een
33 H.B.J. Florin, ‘Natuurphilosophisch dispuut’, Annuarium RKSN 1929, 74-75; F. van Roosmalen, ‘Natuurphilosophische club’, Annuarium RKSN 1930, 87-87 en volgende Annuaria.
34 Oomen, ‘Het Veritas-dispuut “De Pyramide” in het decennium vóór de oorlog’ (1985); en de verslagen in de Annuaria.
35 ‘Sectievergadering natuurphilosophische clubs’, RSB, 18 februari 1930.
36 A. Lutgerhorst, ‘Natuurphilosophische sectievergadering’, RSB, 17 februari 1931.
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van de oprichters, Teun van den Hoorn, schreef later: ‘Ook enkelen uit mijne familie en kennissen waren daarvoor gaan studeeren en waren allen ongeloovig geworden’. ‘Toen ik aan de Academie kwam, vond ik er niet één geestverwant, zelfs
niet onder de theologen.’ Daarom zochten de weinige studenten uit afgescheiden
kring elkaar op: ‘wij voelden intuïtief dat wij elkander nodig hadden’.37
De ssr werd uiteindelijk echter onderdeel van het gereformeerde netwerk van
organisaties. Hoewel de vereniging wortels had in de kerken van de Afscheiding,
werd ze aangeraakt door de neocalvinistische idealen. Wel nam de ssr regelmatig een eigen kritisch standpunt in ten opzichte van de ontwikkelingen in de gereformeerde wereld. Dat was zeker zo in de jaren twintig en dertig, toen in de
ogen van ssr-studenten ‘kerkelijke grenzen soms al te eng getrokken’ werden.38
Ondanks de soms kritische houding, was de neocalvinistische benadering van de
wetenschap wel dominant. Bavinck kon de leden in 1911 dan ook voorhouden
dat de ssr als doel had ‘de beoefening der wetenschap naar Gereformeerde beginselen’. Dat leek veel op de doelstelling van de vu, hoewel zij als christelijke
studentenvereniging aan openbare universiteiten natuurlijk een andere positie
innam. Daarom voegde Bavinck eraan toe: de ssr ‘propageert deze slechts indirect, door den invloed, die van haar bestaan en werkzaamheid uitgaat’. Bavinck
benadrukte dat de ssr hiermee een andere doelstelling had dan de ncsv, maar dat
de verenigingen ‘ongehinderd en vredelievend’ naast elkaar konden bestaan.39
Bavinck stond overigens veel positiever tegenover de ncsv dan in gereformeerde kring gebruikelijk was; de generale synode van Leeuwarden (1920) ontraadde
gereformeerde studenten zelfs het lidmaatschap, wat illustratief is voor de groeiende hang naar het isolement van de gereformeerde leiders in die periode. In
ssr-kring had de synode-uitspraak overigens weinig effect. Toch zouden ook de
wegen van ssr en ncsv uiteindelijk uiteengaan en dubbellidmaatschappen zeldzamer worden.40
In een terugblik bracht Bavinck zowel de oprichting van ssr en nscv als die van
de katholieke studentenverenigingen in verband met ‘dien merkwaardige réveil,
die er in de negentiende eeuw in den Christenheid plaats greep’. De negentiende
eeuw, zo stelde Bavinck, is wel aangeduid als ‘eeuw van de geschiedkundige en
natuurkundige wetenschap, van de industrie en verkeer, van het machinewezen
en de techniek, van de emancipatie en democratie’. ‘Maar’, stelde Bavinck ‘met
niet minder recht mag ze ook de eeuw heeten van de herleving van het Christelijk geloof.’41
De band met Bavinck, erelid van het eerste uur, werd binnen de ssr gekoesterd.
Bavinck, zo lezen we in het ssr-gedenkboek 1936, werd gezien als ‘een Calvinistisch cultuurgeleerde van groot gezag’. Ontwikkelingen in de wetenschap in de
periode rond de eeuwwisseling en Bavincks visie op de moderne cultuur stem37 T. van den Hoorn, ‘In ’t verleden’ (1922), in: Gedenkboek SSR 1936, 116-118.
38 W.N. Visserman, ‘De beteekenis der s.s.r. in het persoonlijk leven’, in: Gedenkboek SSR 1936, 143149, aldaar 147.
39 H. Bavinck, ‘Feestrede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der s.s.r., 9 Februari 1911’, in: Gedenkboek SSR 1911, 3-24, aldaar 5.
40 Harinck, ‘Vernieuwing en verwarring’ (1989), 141-142.
41 Bavinck, ‘Feestrede’, 6.
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pelden de invulling die in ssr-kring aan het neocalvinisme werd gegeven.42 Op de
dies van de ssr in 1911 sprak Bavinck een ‘feestrede’ uit, en ook bij deze gelegenheid wees hij op allerlei positieve ontwikkelingen in cultuur, politiek, literatuur
en filosofie. Er was volgens hem ‘allerwege een reactie tegen de vroegere richting
der geesten te bespeuren’. De wetenschap stond niet langer vijandig tegenover het
geloof. Deze kentering was volgens Bavinck ook zichtbaar op het gebied van de
natuurwetenschap. In de fysica en de chemie rees kritiek op het atomisme; in de
biologie werd de theorie van ‘natuurlijke teeltkeus’ vervangen door allerlei nieuwe evolutietheorieën, die goed pasten bij een teleologische wereldbeschouwing.
In het algemeen werd volgens Bavinck, naast de ‘causaliteit’ weer gerekend met de
‘finaliteit’ en met de bijzondere plaats van de mens.43
Bavincks sprak bij de ssr – met relatief veel medische en natuurwetenschappelijke studenten (die immers niet aan de vu konden studeren) – regelmatig over
natuurwetenschappelijke en natuurfilosofische onderwerpen. Op het zesde lustrum, in 1916, hield hij bijvoorbeeld een lezing over ‘Natuurphilosophie’. Ook na
zijn dood werden zijn ‘verzamelde opstellen’ over natuurwetenschappelijke onderwerpen bestudeerd.44 Bavinck wees op deze manier de studenten ook de weg
op het gebied van natuurstudie, en na zijn overlijden werd hij expliciet geëerd om
zijn inzichten op het gebied van de natuurwetenschap. In Fraternitas verscheen
een artikel over ‘Professor Bavinck en de natuurwetenschappen’ van de hand van
de medicus C.J. Honig, die Bavincks verdienste op dit gebied prees. Bavinck had
de richting aangegeven waarlangs de christelijke natuurwetenschap zich zou moeten ontwikkelen. Hij had het ‘mechanisch monisme’ bekritiseerd, en het organische denken aangeprezen. Hij had ook benadrukt dat christenen geroepen zijn tot
‘steeds dieper en ernstiger onderzoek’ van de natuur zelf. Deze is immers schepping van God, en ‘omdat zij geheel en al uit en door God is, [heeft zij] eenige gelijkenis (…) met het Goddelijk zijn’.45
Concreet betekende de oriëntatie op Bavinck ook dat de bioloog en ssr-reünist
J.P. de Gaay Fortman in 1918 pas na overleg met Bavinck een stelling over de evolutietheorie aan zijn dissertatie toevoegde.46 Toen de Leidse student natuurkunde
G.J. Sizoo in 1921 een lezing hield voor ssr-Leiden over ‘Natuurwetenschap en
christelijke wereldbeschouwing’ putte hij rijkelijk uit Bavincks geschriften.47 Ook
artikelen over natuurwetenschappelijke onderwerpen van ssr-leden begonnen
vaak met verwijzing naar Bavinck, zoals we hieronder zullen zien.
Ook andere vu-hoogleraren werden overigens gewaardeerd en traden soms als
spreker voor een ssr-kring op. Reeds in 1903 zocht de Amsterdamse afdeling van
de ssr contact met de directeuren van de vu, omdat medici en natuurwetenschappers grote behoefte hadden aan gereformeerde voorlichting over ‘biologisch-physische vraagstukken’. Het werd ssr-leden vervolgens toegestaan een college van
42
43
44
45
46
47

W.J. Kolkert, ‘Bavinck en s.s.r.’, in: Gedenkboek SSR 1936, 119-122, aldaar 121.
Bavinck, ‘Feestrede 1911’, 9-19.
Gedenkboek SSR 1926, 245; bijv. Annuarium SSR 1929, 59.
C.J. Honig, ‘Professor Bavinck en de natuurwetenschappen’, Fraternitas, 13 oktober 1921.
Cf. Orgaan SSR 1929-30, januari 1930, 150.
G.J. Sizoo, ‘Natuurwetenschap en christelijke wereldbeschouwing’ (30 december 1921), in: archief
Sizoo.

6.3 Karakter van de verenigingen

143

J. Woltjer bij te wonen, wat Amsterdamse leden sindsdien regelmatig deden. Woltjer sprak onder meer over ‘de leer der materie’.48 Abraham Kuyper zelf zou overigens nooit als spreker voor ssr-bijeenkomsten optreden, waarschijnlijk omdat
de ssr toch enigszins buiten zijn blikveld viel. Het liefst verzamelde hij alle gereformeerde studenten immers aan de vu, hoewel er tot 1930 nog geen Faculteit der
Wis- en Natuurkunde bestond.49
De tweede generatie gereformeerde voormannen kon ssr-natuurwetenschappers minder inspireren, zoals we nog zullen zien. Toch werden ook zij uitgenodigd hun licht te laten schijnen over allerlei kwesties. Zo schreef vu-theoloog
F.W. Grosheide in 1917 in het Annuarium over ‘De beteekenis van de gereformeerde beginselen voor de beoefening der exacte wetenschappen’.50 Grosheide
realiseerde zich dat op dit gebied nog steeds weinig vooruitgang was geboekt en
vroeg zich af: ‘Hoe komt het toch, dat ook voor mannen, die op Christelijk standpunt staan, het verband tusschen Gereformeerde beginselen en natuurwetenschap
altijd weer moeite geeft?’ Tot nu toe was eigenlijk nog nooit aangegeven hoe de
Schrift van invloed moest zijn op de exacte wetenschap. Een deel van die wetenschap, ‘de formele logica en de wiskunde’, leek zich immers sowieso aan de invloed van het beginsel te onttrekken. Bovendien gold: ‘Feiten zijn feiten en blijven feiten, op welken grondslag men ook staat.’ Toch moest ook altijd de vraag
gesteld worden: ‘mag hier inderdaad van een feit worden gesproken? In welk
verband wordt het een feit genoemd?’ Daarom waren de gereformeerde beginselen wel degelijk van groot belang voor de wetenschap, zo stelde Grosheide. Het
‘typisch-Gereformeerde’ was, dat men zijn wetenschapsbeoefening stelde ‘onder
de Schrift’. Dit betekende onder meer dat elke uitspraak in de Schrift die voor de
wetenschap van betekenis kon zijn – ‘ook zelfs de geringste aanduiding’- a priori
als juist moest worden aanvaard. En dit maar niet op subjectieve wijze, maar met
de Schrift als ‘objectieve waarheid Gods’. Het einddoel hiervan was ‘een Gereformeerde natuurwetenschap’, waarin ‘gelooven en weten’ zo ‘nauw mogelijk met
elkaar in aanraking’ worden gebracht.51 Dit einddoel was nog steeds weinig concreet, terwijl de studenten in de natuurwetenschappen steeds meer behoefte hadden aan een concrete uitwerking van de neo-calvinistische idealen op het gebied
van de natuurwetenschap.
De Utrechtse oudtestamenticus A. Noordtzij, die Bavincks rol als leidsman van
de ssr als het ware overnam na diens dood, was wel populair in ssr-kring.52 Vooral de natuurwetenschappers waren blij met hem, omdat zij het idee hadden dat hij
– net als Bavinck – hun vragen over wetenschap en geloof werkelijk serieus nam.
Noordtzij realiseerde zich inderdaad dat ssr-leden zich voor vragen zagen gesteld
‘zooals ze noch binnen den kring van f.q.i., noch binnen dien van n.d.d.d. gekend of zelfs vermoed worden’. En deze vragen mochten ‘noch worden wegge48 Bückmann, ‘Uit het leven van een kleine wereld’, in: Gedenkboek SSR 1926, 231-232; C.J. van der
Horst, ‘Afdeeling Amsterdam’, Annuarium SSR 1913, 22-24.
49 G. Puchinger, ‘1886-1961’, in: Vier glazen (1961), 9-33, aldaar 17.
50 F.W. Grosheide, ‘De beteekenis van de gereformeerde beginselen voor de beoefening der exacte wetenschappen’, Annuarium SSR 1917, 54-70.
51 Idem, 54-57, 63-67, 70
52 Van Driel, Gewantrouwd gereformeerd (2010), 325-353.
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doezeld, noch met een groot woord worden afgedaan’, schreef hij in het Orgaan
van de ssr in 1930.53
Noordtzij was een van de neocalvinistische leiders van de tweede generatie,
maar ging ook zijn eigen weg. In zijn voor een breed publiek geschreven Gods
Woord en der eeuwen getuigenis (1924) ging Noordtzij uitgebreid in op het Oude
Testament in relatie tot nieuwe inzichten uit de archeologie. Hij legde daarin sterk
de nadruk op het eigen karakter van het Oude Testament als boek uit het oude
Nabije Oosten. Vooral in de tweede druk (1931), die verscheen na polemieken
rondom de kwestie-Geelkerken, besteedde hij relatief veel aandacht aan de natuurwetenschappen.54 Veel natuurwetenschappers zouden in navolgende jaren
met instemming Noordtzijs ‘kadertheorie’ over Genesis 1 aanhalen.55 Noordtzij beschouwde het zes-dagen-verhaal als een literair kader, waarin de auteur de
structuur van dagen en nachten als kader had gebruikt om Gods scheppingswerk
te beschrijven.56
ssr-leden vroegen zich in deze periode af of zij nog wat konden met het ideaal
van het neocalvinisme in relatie tot de wetenschap. Sizoo, congresvoorzitter op het
zevende Gereformeerd Studentencongres in 1924, sprak in zijn openingsrede over
de eigen tijd als een crisisperiode, een tijd van oorlog en revolutie en grote veranderingen op allerlei vlak. Hij riep niettemin op het hoge doel van het calvinisme
niet uit het oog te verliezen. Dat doel was niet de opbouw van een ‘eigen, Gereformeerde Samenleving’. Het calvinisme moest zijn werking in de wereld uitoefenen, en er geen muren omheen optrekken. De gereformeerde studenten mochten
daarom zoeken naar nieuwe antwoorden, maar konden tegelijk vasthouden wat
‘aan duurzaams is gegeven in de denkarbeid van onze geestelijke voorouders’.57
In de drie opstellen over natuurwetenschappelijke onderwerpen in het Gedenkboek SSR 1886-1926 werd aansluiting gezocht bij Bavincks beschouwingen over de
‘christelijke wereldbeschouwing’, maar tegelijkertijd constateerde De Gaay Fortman dat ook Bavinck hun geen uitgewerkte ‘christelijke natuurwetenschap’ had
geschonken. Voordat er van een ‘christelijke biologische wetenschap’ kon worden gesproken, een nieuwe oriëntering ten opzichte van de feiten, was er nog veel
werk te doen.58

6.3.2 Katholieke studenten en het neothomisme
Net als de gereformeerde studenten hadden ook de katholieke studenten zelf het
initiatief genomen tot de oprichting van studentenverenigingen. Zij zochten steun
bij elkaar om hun geloof te bewaren, na te denken over de relatie van hun geloof
53
54
55
56

A. Noordtzij, ‘Ons orgaan’, Orgaan SSR, maart 1930.
Van Driel, Gewantrouwd gereformeerd, 287-291.
Idem, 277. Bijv. Schouten, Sterren en sterrenstelsels (1932), 172.
Cf. A. Noordtzij, Gods Woord en der eeuwen getuigenis. Het Oude Testament in het licht der Oostersche opgravingen. Tweede vermeerderde druk (1931), 105-120.
57 G.J. Sizoo, ‘Openingswoord gesproken door den voorzitter van het 7de Geref. Stud. Congres’, Fraternitas, 16 oktober 1924.
58 J.P. de Gaay Fortman, ‘Evolutie en christelijke wetenschap’, in: Gedenkboek SSR 1926, 107-112.
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De rooms-katholieke studentenvereniging Sanctus Virgilius in Delft, na een lezing van
M.A.P.C. Poelhekke (foto: KDC).

tot hun wetenschap, en zich te wapenen tegen andersdenkenden. Bovendien raakten zij geïnspireerd door Poelhekkes rede over het ‘te-kort der katholieken in de
wetenschap’, waarin hij had opgeroepen om het ‘tekort’ in de wetenschap weg te
werken en ‘de Christelijke grondgedachte’ weer ‘leidstar’ te doen zijn in de wetenschap. Poelhekke werd regelmatig als spreker uitgenodigd.59
In hun eerste Annuarium (1902) benadrukten de katholieke studenten dat zij
met deze uitgave niet ‘een verstoring (…) van den vrede (…) onder standgenoten van verscheiden religie’ wilden bewerkstelligen, noch een ‘isolement van den
Katholieken student’. Nee, hier was sprake van de ‘uitbotting van de zelfbewuste
energie onder de Katholieke Studenten’.60 Net als Bavinck voor ssr-studenten had
gedaan, duidde Gerard Brom later de oprichting van de katholieke studentenverenigingen aan het einde van de negentiende eeuw, samen met die van de nscv, de
ssr en de vu, als uitingen van een religieuze opleving.61
Hoewel de verenigingen het initiatief waren van de studenten zelf, werden ze
opgenomen in het netwerk van katholieke organisaties. Ze kregen ook te maken
met de daarbij horende controle door de geestelijkheid: zowel de verenigingen als
de Unie kregen een eigen moderator. De laatste, onder protest van de studenten
59 Vgl. Reul, ‘Het ontstaan der katholieke studentenverenigingen’ (1974), 41.
60 ‘Woord vooraf’, Annuarium RKSN 1902, 13-18, aldaar 16-17.
61 Brom, De omkeer in ’t studentenleven (1923), 94, 178-181.
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in 1916 aan de Unie toegewezen, werd tevens censor van het Roomsch Studentenblad. De moderatoren zagen als taak van de studentenverenigingen de studenten
op te voeden tot bewuste katholieke academici. Zij moesten later leiding geven aan
een volksdeel, en zouden het niet makkelijk krijgen in contacten met niet-katholieken.62 Wat de studenten niet wilden, beoogde de geestelijkheid wel degelijk: de
katholieke organisaties gebruiken om de gelovigen af te schermen van andersdenkenden. De studenten zouden zich echter, net als andere intellectuelen, niet altijd
voegen naar de katholieke hoofdstroom in deze periode.
Dat betekende niet dat de studenten hun gang maar gingen en alles zelf uitzochten. Ze gingen wel te rade bij door hen gewaardeerde katholieke geleerden. De
eerste generatie studenten beschouwde met name de wijsgeren De Groot en Beysens als hun leermeesters,63 maar plaatselijk waren ook allerlei andere geestelijken
betrokken bij het studentenleven. De studenten hadden daarbij wel hun voorkeuren. Zo werd tot hun opluchting niet de voorzitter van de Amsterdamse vereniging Geloof en Wetenschap, de jezuïet Van Schijndel, maar De Groot in 1894 benoemd tot eerste bijzonder hoogleraar in de filosofie van Thomas. De Groot was
geliefd bij de katholieke studenten in Amsterdam, die in groten getale zijn colleges
bezochten en hem in 1904 tot ‘eerevoorzitter’ van ‘Thomas’ benoemden.64 Ook in
andere steden trad De Groot regelmatig op als spreker en hij publiceerde een lang
artikel in het eerste Annuarium onder de titel ‘Studieleven in het katholieke Nederland’. Zijn boek Denkers over ziel en leven uit 1917, met name het hoofdstuk
over de nieuwe biologie, werd in studentenkringen ervaren als een ‘verkwikking
des geestes’.65 Door de colleges, lezingen, publicaties en informele contacten oefende De Groot grote invloed uit.
De Amsterdamse student geneeskunde Anton Barge, een van de drijvende
krachten in de begintijd van ‘Thomas’, omschreef in een herdenkingsrede uit 1922
wat De Groot voor zijn studentengeneratie had betekend: hij was ‘professor,
mentor en vriend’. Hij had de katholieke studenten geleerd de ‘diepen innigen samenhang der verschijnselen en het harmonisch verband van alle wetenschappen’
in het oog te houden, zonder de vakstudie te verwaarlozen.66
Beysens werd in 1910 bijzonder hoogleraar in Utrecht, waar katholieke studenten zijn colleges konden volgen. Zowel persoonlijk als schriftelijk voorzag hij velen van advies. Allerlei studieclubs namen zijn boeken als leidraad. Ter gelegenheid van Beysens ‘gouden priesterfeest’ in 1937 verscheen een speciaal nummer
van De Dijk (de opvolger van het Roomsch Studentenblad), waarin artikelen verschenen over allerlei aspecten van zijn werk, waaronder ‘Professor Beysens en de
wijsgerige biologie’. De bijzondere betekenis van Beysens op dat vlak, aldus de
auteur, lag onder meer hierin, dat hij uitstekend op de hoogte was van de natuurwetenschap en dat tegelijkertijd zijn wijsgerige beschouwingen van belang waren
voor een goed begrip van die wetenschap. Hij kon hierdoor de kloof tussen wijs62 Diepenbrock, ‘Katholieke studenten’ (1961), 80-81; Steens, Rooms en studentikoos, 58-64.
63 Over de betekenis van De Groot: Steens, Rooms en studentikoos, 39-44. Over de betekenis van Beysens: themanummer van De Dijk, juni 1937, bij zijn gouden priesterfeest.
64 Sanctus Thomas Aquinas (1921), 10-17.
65 J. Drost, ‘Boekbespreking. J.V. de Groot, Denkers over ziel en leven’, RSB, 28 april 1917.
66 Barge, ‘Prof. Mag. J.V. de Groot. Herdenkingsrede, 24 maart 1922’ , 98.
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begeerte en natuurwetenschap overbruggen en zijn thomisme droeg bij tot een beter doorzien van allerlei hedendaagse biologische theorieën.67
De Groot en Beysens waren zelf geen natuurwetenschappers, maar beiden publiceerden over natuurwetenschappelijke onderwerpen en Beysens onderhield
ook contacten met natuurwetenschappers. Leerlingen van De Groot en Beysens
zouden in het interbellum leiding geven aan de bezinning op de relatie tussen geloof en natuurwetenschap in neothomistisch perspectief, onder meer in de natuurfilosofische disputen van de studentenverenigingen. Ook de volgende generatie
studenten bleef de publicaties van De Groot en Beysens bestuderen.
Oud Thomas-lid Barge zou, inmiddels zelf hoogleraar anatomie in Leiden, betrokken blijven bij de katholieke studentenwereld. Regelmatig trad hij als spreker
op voor verenigingen en gaf lezingen over culturele en wetenschappelijke onderwerpen. Over de ‘doelstelling der katholieke studentenvereenigingen’ sprak hij
in de rede ‘Katholicisme en cultuur’ (1935). De verenigingen waren, betoogde hij
toen, geen ‘apparaat voor het gezelschapsleven’ van katholieke studenten, ze beoogden ook niet het ‘isolement uit kleinmoedigheid of vrees’. Nee, de verenigingen moesten volledig gericht zijn op uitwerking van het katholicisme als ‘cultuurprogram’.68 De studentenbeweging voegde zich daarom in het ‘Katholiek réveil’,
dat sinds het laatste decennium van de negentiende eeuw plaatsgreep in Nederland. Dit was begonnen op politiek gebied – waar katholieken na enkele decennia
zelfs een ‘leidende positie’ hadden – en werd nu volgens Barge ook uitgewerkt in
cultuur en wetenschap. Met name de wetenschap liep nog achter, maar juist hier
had een nieuwe generatie ‘jongeren’ een roeping om te ‘arbeiden aan de voorbereiding van een nieuwen en beteren tijd’. Zijn ideaal was uiteraard niet een terugkeer
naar de middeleeuwen, stelde hij, maar wel een streven om het katholiek beginsel
het geheele maatschappelijke leven te laten doordringen.69 Katholieke studenten
waren in het interbellum minder terughoudend over de mogelijkheid de religieuze
idealen te verwezenlijken dan de gereformeerde studenten. De defensieve motivatie uit de beginperiode was omgebogen in offensief-apostolische richting met het
neothomisme als vanzelfsprekende ideologie.

6.4 Confessionele studentenverenigingen en eigen universiteiten
Zowel de katholieke als de gereformeerde studenten pasten enerzijds binnen de
verzuilde structuur, maar voeren soms ook een eigen koers. Dit blijkt onder meer
uit hun houding tegenover de eigen universiteiten: de vu en de Roomsch-Katholieke Universiteit. Dat waren de plaatsen waar de wetenschapsidealen tot volle
ontplooiing zouden kunnen komen. Toch blijken de studenten reserves te hebben
gehad, die in deze paragraaf uiteen worden gezet.

67 H. Kreutzer, ‘Professor Beysens en de wijsgerige biologie’, De Dijk, juni 1937.
68 Barge, ‘Katholicisme en cultuur’ (1935), 388.
69 Barge, ‘De roeping der jongeren’ (1924), 141, 146; Barge, ‘De katholieken en de wetenschap’ (1924),
157.
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6.4.1 De SSR en de VU
De Vrije Universiteit bestond al toen ssr-studenten hun verenigingsleven begonnen op te bouwen. Hoewel zij zelf niet aan de vu studeerden, zagen zij zeker de
waarde van deze universiteit. Zij gingen, zoals we zagen, dan ook graag in de leer
bij (sommige) vu-hoogleraren. Toch verliepen de contacten met de vu niet altijd
soepel.
Een sprekend voorbeeld dateert van 1911, toen het ssr-Uniebestuur in De Standaard een artikel wilde plaatsen om toekomstige studenten te werven als lid van
de ssr. Dit stuk begon met de zin: ‘Wellicht zijt Gij van plan U binnen enkele weken aan een der hoogescholen van Amsterdam, Leiden, Utrecht of Delft te laten
inschrijven’. De redactie van De Standaard wilde het artikel echter alleen plaatsen,
als eraan zou worden toegevoegd ‘voor een studie die de Vrije Universiteit U nog
niet bieden kan’. Het ssr-bestuur weigerde deze toevoeging, omdat het van mening was dat gereformeerde studenten ook andere goede redenen konden hebben
om niet aan de vu te gaan studeren en het schreef aan de redactie: ‘Het standpunt
onzer vereeniging is wel positief Gereformeerd maar toch wil dat niet zeggen, dat
al hare leden, ook waar de v.u. hun de gelegenheid biedt om in hun faculteit te studeeren, daarvan gebruik maken.’70
ssr-leden lieten in de jaren twintig ook een kritisch geluid horen bij de discussie over het zogenaamde plan-Colijn over de uitbouw van de vu met een vierde
faculteit: een medische of een wis- en natuurkundige. vu-directeur H. Colijn had
in 1922, in verband met de zorgelijke financiële situatie van de vu, voorgesteld het
ideaal van een volledige universiteit met vijf faculteiten te laten varen. Er kon beter samenwerking worden gezocht met andere universiteiten, waarbij de vu zich
zou kunnen beperken tot de principiële vakken. Later werkte hij dit zo uit, dat er
aan andere universiteiten bijzondere leerstoelen konden worden gesticht, die konden uitgroeien tot ‘parallelfaculteiten’. Hoewel Colijn als bestuurder groot aanzien genoot in gereformeerde kring, kreeg hij nu veel kritiek, vanuit de achterban,
maar ook van sommige vu-hoogleraren en andere vu-bestuurders, die vasthielden
aan het ideaal van een volledige universiteit.71
Veel ssr-leden waren echter wel positief over het plan-Colijn. Zij vroegen zich
ook af of hun geloofsgenoten wel een juist beeld hadden van de openbare universiteiten. Natuurkundestudent Gerard Sizoo schreef op 3 februari 1923 een artikel
in De Standaard, waarin hij uitlegde wat de ‘exacte natuurwetenschappen’ aan
openbare universiteiten eigenlijk behelsden. Hij vatte dit samen als het ‘vormen
van een natuurwetenschappelijk wereldbeeld’. Op dat gebied zag hij geen verschil
tussen de christen en de ‘neutrale’ onderzoeker. Het wetenschapsideaal aan de
openbare universiteiten was echter wel een ander dan dat van Kuyper en Bavinck,
erkende hij. Die hadden immers gesteld dat niet alleen de empirische feiten moesten worden onderzocht, maar ook hun ‘oorsprong, wezen en diepere grond’. Het
ideaal moest daarom blijven ‘een geheel door Gereformeerde professoren bezette
faculteit’. Praktisch was dit echter niet mogelijk, en daarom had Sizoo er geen be70 G.A. de Bruijne, ‘… of vu’, in: Vier glazen (1961), 93-116, aldaar 107.
71 Harinck, ‘Colijn en de Vrije Universiteit’ (1994), 162-180.
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zwaar tegen ‘dat de studenten hun exacte kennis opdeden bij “neutrale”, althans
niet Christelijke professoren, maar hun “philosophische bezinning” zochten bij
een Gereformeerd hoogleeraar’. Er werd nu nog niet structureel voorzien in de
behoefte aan dergelijke filosofische bezinning, en daarom was de instelling van
bijzondere leerstoelen een uitstekend plan. Overigens gaf Sizoo toe dat er bij vakken als biologie, geologie en paleontologie, anders dan bij de natuurkunde, een directere invloed van de wereldbeschouwing zou zijn – denk aan onderwerpen als
‘evolutie’ en ‘teleologie’ – maar ook voor deze vakken gold dat een groot gedeelte
van de studie plaatsvond ‘buiten het beginsel om’.72
In Fraternitas schreef H.A. Bakker, student wis- en natuurkunde te Leiden,
over het plan-Colijn. Hij verwoordde een genuanceerd standpunt en constateerde dat maar een deel van de gereformeerde studenten aan de vu kon worden opgeleid. Hij stelde dat het welbeschouwd vreemd was dat veel ssr-leden zo weinig
enthousiast waren voor de vu. Juist die studenten die de ‘gevaarlijkste’ vakken
volgen – medicijnen en natuurwetenschappen – konden niet op de vu terecht.
Waarom was er zo weinig waardering voor de ‘christelijke natuurwetenschap in
den kring der Gereformeerden’? Wat volgens hem ontbrak was een eigen christelijke cultuur. Hij toonde zich voor deze gedachte geïnspireerd door de recente
stichting van de katholieke universiteit en de openingsrede van de eerste rector
J. Schrijnen over het belang en de betekenis van een ‘eigen kultuur’. De katholieken waren begonnen ‘door rusteloos, maar toch rustig werken, een geheel eigen
cultuur tot volle ontplooiing te brengen’. Ook het calvinisme had volgens hem als
ideaal en opdracht een eigen cultuur en wetenschap te ontwikkelen. Een complete
universiteit, het oorspronkelijk ideaal van de vu, was daartoe slechts een middel.
Het plan-Colijn bood een alternatief middel voor het bereiken van het oorspronkelijke doel. Bakker beschouwde de vu dus als een middel om te komen ‘tot rijk
bloeiend christelijk leven en eigen cultuur’ en het plan-Colijn leek hem op dit moment het geëigende middel om het ideaal te verwerkelijken.73
In 1927 besliste de Vereeniging echter anders. Geen bijzondere leerstoelen of
nauwere samenwerking met andere universiteiten, maar een uitbreiding van de vu
met een vierde faculteit voor wis- en natuurkunde. Ondanks de eerdere kritiek uit
ssr-kring had de stichting van de faculteit op termijn tot gevolg dat de band van
de ssr met de vu sterker werd, althans met de nieuwe faculteit. Deze band werd
gepersonifieerd in de natuurkundige Sizoo, die in 1923 nog kritisch was geweest.
Hij werd de eerste hoogleraar natuurkunde aan de vu. Als student was hij praeses
van ssr Leiden en van de Unie-ssr geweest, en hij bleef als hoogleraar betrokken
bij zijn oude studentenvereniging.74 In de jaren dertig zou hij een belangrijke rol
spelen in het opnieuw verwoorden van het ideaal van christelijke wetenschap, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.

72 Sizoo, ‘De wis- en natuurkundige faculteit’, De Standaard, 3 februari 1923.
73 H.A. Bakker, ‘Om “Het plan-Colijn”’, I , II en III, Fraternitas, 18 juni, 2 september, en 16 oktober 1924.
74 Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’ (2005), 54-57.
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6.4.2 Katholieke studenten en de katholieke universiteit
Voor de katholieke studenten begon de discussie over de stichting van een eigen
katholieke universiteit pas toen het verenigingsleven al van de grond was gekomen. Dit maakte hen aanvankelijk (nog) kritischer jegens een katholieke universiteit dan de ssr-leden over de vu waren geweest. De discussie werd vooral actueel
na de Hoger Onderwijswet van 1905. Van meet af aan mengden de studenten zich
in de discussie over de oprichting van een eigen universiteit. De Utrechtse student
Louis van Gorkom hield in 1905 de Unierede, waarin hij stelde: ‘Ideëel en theoretisch eischt de Roomsche gedachte een eigen (…) Universiteit’. Toch toonde hij
zich tevreden over de bestaande situatie en sprak over ‘de genoeglijke branding
der neutrale Universiteit’. Daarom was hij van mening: ‘laat ons practisch geen
moeite doen, dat [de eigen universiteit] er komt’.75
Een jaar later behandelde de Leidse student Henri van der Velden het vraagstuk
‘Katholieke Universiteit of bijzondere professoren?’ Hij waarschuwde voor een
‘onvruchtbaar isolement’, juist in een land met een gemengde bevolking. Daarom
kon beter worden ingezet op bijzondere leerstoelen. ‘Wat de techniek van het vak
betreft’, zo stelde Van der Velden, zou het immers niet uitmaken of een professor
‘liberaal, of anti-revolutionair of katholiek is’. Toch zouden ‘in sommige opzichten de godsdienstige beginselen noodzakelijkerwijze’ meespreken. De antirevolutionairen hadden dat in hun visie op bijzondere universiteiten en de wetenschap
terecht benadrukt. In de praktijk zouden katholieken echter niet vaak aanstoot
hoeven nemen aan de wijze van doceren van neutrale professoren, zo meende Van
der Velden, omdat die vaak ‘getuigt van groote onbevangenheid’. Wanneer de
openbare universiteiten op den duur toch ‘verderfelijk bleken voor de godsdienstige inzichten en het moreele leven der katholieke studenten’, dan zou er onverwijld een katholieke universiteit moeten komen.76 Anderen weerspraken overigens de aanname dat een eigen universiteit tot isolement zou leiden en wezen juist
daarvoor op het voorbeeld van de vu, want ‘zien wij zelf de afgevaardigden der
Antirevolutionaire Vrije Univers. niet op onze feestelijkheden en moet ons hunne
hechte overtuiging gepaard aan een breede, ruime blik, niet doen watertanden?’77
Op 25 februari 1913 probeerde de katholieke politicus A.I.M.J. baron van Wijnbergen, voorstander van een eigen universiteit, de leden van ‘Augustinus’ enthousiast te maken voor een ‘Roomsche Universiteit’. Ook hij wees op het voorbeeld
van ‘onze rechtzinnige Protestantsche landgenoten’. Deze hadden zich terecht
verzet tegen ‘de valsche wetenschap van onzen tijd’. Hij prees daarom Abraham
Kuyper ‘die voor de zijnen althans door de Vrije Universiteit een dam heeft opgeworpen tegen den vloed der valsche wetenschap’ en voegde daar aan toe: ‘En dat
moeten wij ook doen.’78
De studenten bleven niettemin veelal kritisch over de katholieke universiteit.
In 1919 verscheen er bijvoorbeeld nog een lang artikel in het Annuarium, geheel
75 L. van Gorkom in Annuarium RKSN 1904-05, 403.
76 H.E.J.M. van der Velden, ‘Katholieke universiteit of bijzondere professoren’, Annuarium RKSN 1906,
359-387, aldaar 361, 363, 369.
77 W., ‘De Katholieke Universiteit: zonder vraagteken!’, RSB, 16 maart 1912.
78 ‘St. Augustinus’, RSB, 19 april 1913.
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in lijn met het betoog van Van der Velden uit 1906.79 De discussie over een eigen
universiteit was in deze periode geïntensiveerd door de artikelen van Brom in De
Beiaard. Uit de discussies die volgden op Broms artikelen – waarin ook de studenten zich mengden – bleek dat sommige intellectuelen nog steeds kritisch stonden tegenover een eigen universiteit, maar dat velen, ook studenten, enthousiast
waren geworden door Broms betoog. Deze studenten wilden niet slechts een ‘filosofische aanvulling’ in de vorm van bijzondere leerstoelen, maar een ‘synthese van Roomsche wetenschap’.80 Zij waren overtuigd geraakt van het belang van
een eigen wetenschap en de ontwikkeling daarvan was alleen mogelijk aan een
eigen universiteit: ‘Een Roomsche wetenschap vereischt een Roomsche Hoogeschool’.81
De universiteit werd geopend in 1923 en ook veel voormalige critici uit de studentenkringen, zoals de hierboven genoemde Van der Velden, zouden er uiteindelijk bij betrokken raken. Rondom de stichting was er in katholieke studentenkringen veel enthousiasme voor de nieuwe universiteit. Het Roomsch Studentenblad
drukte grote delen van Schrijnens openingsrede af.82 Na 1923 kregen de katholieke
universiteit en de katholieke studentenverenigingen aan openbare universiteiten
elk hun eigen betekenis. Sommige katholieken gingen nog steeds aan openbare
universiteiten studeren, bijvoorbeeld omdat dit ‘familietraditie’ was, of omdat zij
in de buurt woonden, of omdat zij de katholieke universiteit toch als een te gesloten bolwerk beschouwden. De medische en natuurwetenschappelijke studenten
konden sowieso nog niet in Nijmegen terecht. De Nijmeegse studenten traden
met hun vereniging ‘Carolus Magnus’ toe tot de Unie van Roomsch-Katholieke
Studentenverenigingen.83

6.5 Gereformeerde studenten over geloof en natuurwetenschap
Vragen over geloof en natuurwetenschap speelden een belangrijke rol in de gereformeerde en katholieke verenigingen. Inspiratie zoekend bij de voormannen,
maar soms ook kritisch tegenover de aangereikte ideeën, probeerden de studenten
gereformeerde respectievelijk roomse antwoorden te vinden op de problemen die
zich aandienden vanuit hun studie. In deze paragraaf ga ik nader in op enkele heikele kwesties binnen de ssr, met speciale aandacht voor de vraag in hoeverre het
neocalvinisme leidend was in de discussie. Ook wordt kort aandacht gegeven aan
de gevolgen van kerkelijke ontwikkelingen in de jaren twintig voor het debat. In
de daaropvolgende paragraaf komen de katholieke studenten aan bod.

79
80
81
82

Veteranen, ‘De katholieke universiteit’, Annuarium RKSN 1919, 253-278.
V. Dubois, ‘De colleges der bijzondere hoogleeraren’, RSB, 17 april 1919.
P. Brinkman, ‘Nog géén katholieke universiteit’, RSB, 29 maart 1919.
‘Rector magnificus dr. Jos. Schrijnen over de Katholieke Universiteit’, RSB, 27 oktober en 3 november 1923.
83 Brabers, Proeven van eigen cultuur (1998), 221-223.
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6.5.1 Terreinverkenning
Terugblikkend op het ontstaan van de ssr schreef oud-lid Sizoo in 1936 over het
belang van natuurwetenschappelijke kwesties in de geschiedenis van de ssr. Volgens hem had de vereniging ‘op haar wijze medegestreden en medegeworsteld
om het Christelijk geloof te handhaven tegenover de aanvallen van de zijde der
natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing’. Volgens Sizoo zagen de gereformeerde studenten zich rond 1900 voor de volgende problemen gesteld: ‘vragen
van schepping en evolutie, van wonder en natuurwet, van voorzienigheid en determinisme, van doelmatigheid en causaliteit, van verantwoordelijkheid en erfelijkheid, van gelooven en weten, en van nog zoo vele andere kwesties, die door
het natuurwetenschappelijk georiënteerde denken der negentiende eeuw aan het
Christendom werden voorgelegd’.84 Het zijn dezelfde kwesties waarover de neocalvinistische leiders zich hadden gebogen, zo zagen we in hoofdstuk 4.
De sfeer van de negentiende-eeuwse wetenschap was niet orthodox-christelijk,
zoveel was duidelijk. Maar, zo vroegen de studenten zich nu af, was er bij nadere beschouwing werkelijk reden de wetenschap te mijden? Was de natuurwetenschap ook inherent ‘gevaarlijk’? In het eerste Annuarium van ssr, uit 1912, behandelde J. Bruin, gepromoveerd in de mathematische fysica in 1910, dan ook de
vraag ‘Is natuurstudie gevaarlijk voor het geloof?’85
Dit ‘gevaar’ was vooral duidelijk in het biologieonderwijs, meende Bruin. Dat
stond immers volledig ‘in het teeken van de evolutie, van het loochenen van alle
teleologie’. De boodschap was daar dat er in de levende natuur geen doelmatigheid bestond. Daarmee werd volgens Bruin ook ‘algehele doelloosheid’ gepredikt
en was er voor God geen plaats. In de fysica, zijn eigen vak, lag dat op het eerste
gezicht anders. Natuurkundigen stelden zich volgens Bruin bescheiden op: hypothesen werden opgesteld en vervangen zodra er betere waren. Weliswaar werd
er op college niet gesproken ‘over den oorsprong van alles’, noch over ‘een albesturende God’, maar in feite zou aan de studie een openingscollege vooraf hebben
kunnen gaan waarin werd uitgelegd dat God alles geschapen heeft en dat Hij de
wetten in de natuur gelegd heeft. Toch, en hiermee toonde Bruin zich geïnspireerd
door de neocalvinistische kritiek op de natuurbeschouwing van de moderne natuurwetenschap, kon er ook iets anders gebeuren:
Gij vat bewondering op (…), gij arbeidt naar uw kracht dapper mee (…), gij ziet er steeds
meer van, hoe beter het onderwijs tot u doordringt; gij meent nog steeds te gelooven, dat
de zoo geconstrueerde wereld door God is geschapen en wordt bestuurd. Totdat gij opeens
ziet, dat in de zoo geconstrueerde wereld geen plaats is voor God.

Dit leidde vervolgens tot vragen als: Waarom is het nog nodig een scheppende
God aan te nemen? Hoe stelt men zich een God voor die de wereld in standhoudt?
Een God die ingrijpt? Uiteindelijk zou daarom ook de fysicus zomaar verstrikt
kunnen raken in de ‘mechanistische natuurbeschouwing’. Dit betekende niet dat
de hele fysica dan maar moest worden afgewezen. Er was een groot terrein in de
84 G.J. Sizoo, ‘s.s.r. en de natuurwetenschap’, in: Gedenkboek SSR 1936, 35-38, aldaar 36.
85 J. Bruin, ‘Is natuurstudie gevaarlijk voor het geloof?’, Annuarium SSR 1912, 81-93.
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natuurkunde, zoals ook Kuyper had erkend, waarop het geloof geen rol speelde.
Niettemin moest men zich losmaken ‘uit de gevaarlijke omarming’ van de mechanische natuurbeschouwing. Bruin had geen antwoord op de vraag hoe en wanneer
dat precies moest, maar benadrukte tot slot vooral dat het determinisme slechts
op beperkt gebied geldig was, en niet tot wereldbeschouwing moest worden uitgebreid.86
Van meet af aan werd uiteraard ook gesproken over de vraag hoe het geloof in
God als schepper zich verhield tot de evolutietheorie. Al helemaal in de begintijd, op de vierde vergadering van ‘Hendrik de Cock’ in 1886, hield een van de
leden een lezing over ‘het Darwinisme’. In het tweede jaar werd gesproken over
de vraag naar de relatie tussen het bijbelse scheppingsverhaal en de resultaten van
de geologie. De leden waren het er toen over eens dat de Bijbel niet was bedoeld
‘om er geologie, astronomie of welke andere wetenschap ook uit te bestudeeren’.
De meningen waren verdeeld over de interpretatie van Genesis 1. Sommigen beschouwden de scheppingsdagen als dagen van 24 uur, anderen als lange perioden,
en nog weer anderen beschouwden Genesis 1 als ‘een lied van gewijde poëzie’.87
Vijfentwintig jaar later werd deze kwestie nog onverminderd belangrijk gevonden. De geneeskundestudent S.T. Heidema schreef in het Annuarium 1913 een
lang artikel over ‘Scheppingsverhaal en natuurwetenschap’.88 ‘Het probleem van
den oorsprong en het begin aller dingen’ was volgens hem ‘een van de belangrijkste strijdvragen’ op het terrein van geloof en wetenschap. Genesis 1 schetste ons
‘in zeer korte trekken’ hoe God de aarde had geschapen in zes dagen en gedurende een groot deel van de geschiedenis was dit ‘letterlijk’ opgevat en gecombineerd
met de geocentrische kosmologie van Ptolemeus, en het idee dat de aarde zo’n
4000 jaar voor Christus was geschapen. Zowel de astronomie als de geologie hadden echter allerlei zaken aan het licht gebracht, die een totaal ander verhaal vertelden. Met Copernicus verdween het geocentrisch stelsel; Kant en Laplace stelden
een theorie op over de vorming van het zonnestelsel vanuit een oernevel in een
zeer lange periode. Geologisch onderzoek had laten zien hoe de vorming van de
aarde had plaatsgevonden, hoe pas na lange tijd organismen verschenen, waarvan
vele soorten waren uitgestorven, en hoe de mens pas zeer laat op het toneel verscheen.89
Het scheppingsverhaal was dan ook geen ‘wetenschappelijke oorkonde’, zo
was Heidema’s overtuiging. De Bijbel was echter wel ‘het boek der openbaring’,
en dus was dit verhaal ook geen ‘sage of mythe of dichterlijke fantasie’. Heidema
vroeg zich daarom af hoe de ‘vele moeilijkheden’ op te lossen waren. Enerzijds benadrukte hij daarbij dat er nog veel ‘ongewis’ was in de natuurwetenschappelijke
theorieën en hypothesen. Toch moesten de ‘feiten’ worden aanvaard. Dit bracht
hem ertoe allerlei wetenschappelijke resultaten op concordistische wijze met het
scheppingsverhaal te combineren. God zou de oernevel geschapen hebben met
daarin het vermogen ‘om zich tot den kosmos van hemellichamen te rangschikken’. Vervolgens had God de aarde toebereid in zes lange geologische periodes,
86
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Idem, 82-87, 92-93.
Bückmann, ‘Uit het leven van een kleine wereld’, in: Gedenkboek SSR 1926, 206.
S.T. Heidema, ‘Scheppingsverhaal en natuurwetenschap’, Annuarium SSR 1913, 109-126.
Idem, 109-113.
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waarbij ook de levende organismen waren ontstaan, globaal in de volgorde die ook
de evolutietheorie leert. Deze benadering impliceerde onder meer dat ook vóór
de zondeval de dood al in de wereld bestond, maar dit was niet bezwaarlijk. Ook
Kuyper accepteerde die gedachte volgens Heidema, getuige diens recente Herautartikelen in de reeks Van de Voleinding, waarin Kuyper het bestaan van allerlei
verwoestingen in de natuur, die in de aardkorst te traceren zijn, verbond met ‘de
val in de geestenwereld’. Hiermee waren overigens niet alle vragen beantwoord.90
Heidema verwierp het ontstaan en de ontwikkeling van het organische leven
volgens de ‘darwinistische theorie van natuurlijke selectie’. Dit was volgens hem
een poging om het ontstaan van de soorten ‘mechanisch’ te verklaren, Over de
mutatietheorie van Hugo de Vries was hij positiever, omdat deze, in zijn ogen, een
minder mechanisch karakter had. De mutaties konden worden geïnterpreteerd als
‘ingrijpen van God in het natuurgebeuren’. Dit is een gedachte die vaker voorkwam bij gereformeerde studenten in deze periode.91
Behalve Hugo de Vries’ theorie trokken ook andere niet-darwinistische evolutietheorieën de aandacht, zoals die van de Amsterdamse anatoom Louis Bolk.
Deze Bolk, aanvankelijk aanhanger van Darwins theorie van natuurlijke selectie,
had uiteindelijk zelf een theorie ontwikkeld, die uitging van orthogenese, een van
binnenuit gestuurd doelgericht evolutieproces, gericht op de mens als het ultieme
resultaat. Bolks beschouwingen, lezen we in Fraternitas, ‘wierpen een eigenaardig licht op het probleem van Scheppingsverhaal en wetenschappelijke vinding’.
Allereerst had Bolk, aldus de auteur, het bijzondere van de mens wetenschappelijk aangetoond. Een verklaring van het fundamentele onderscheid tussen mens en
overige wezens gaf Bolk niet, maar het sloot mooi aan bij de christelijke overtuiging dat de mens was geschapen naar Gods beeld. Dat gold ook voor een tweede
idee van Bolk: dat overal in de organische natuur ontwikkeling plaatsvindt, maar
dat die niet wordt bepaald door uitwendige oorzaken maar door ‘een inwendig
princip, een levenseigenschap’. Bolk liet zich niet uit over de herkomst van dat
‘princip’, maar vanuit het geloof kon worden gesteld ‘dat het God was, die in de
Schepping dit beginsel heeft gelegd’.92
Behalve de bijdragen over ‘schepping en evolutie’ verschenen in deze periode ook
verschillende bijdragen die in bredere zin probeerden aan te sluiten bij fundamentele kritiek van het neocalvinisme op de mechanische wereld- en natuurbeschouwing. Voor de Amsterdamse geneeskundestudent Rijk Kramer betekende dit een
keuze voor het neovitalisme. Interessant is dat Kramer – een belangrijke stem binnen de vereniging (hij zou in 1936 erelid worden) – ook in zijn proefschrift Over
de betekenis van de physische factoren bij de processen van absorptie en secretie
(1903) zijn christelijk vitalisme verdedigde. De laatste alinea van zijn proefschrift
luidde: ‘Zoo is dan het vitalisme, zooals ik het versta, een theorie, die tegenover
het anorganische het organische stelt; die geen continuïteit van het doode en het
levende aanneemt, maar schepping; die boven het causaal verband een logisch verband stelt; tegenover de Almacht der Natuur een almachtig God; tegenover “igno90 Idem, 115-126. Voor Kuypers Heraut-artikelen: paragraaf 4.2.5.
91 Idem, 121-122; zie ook: Orgaan CVNG 1934, 20.
92 V.d. H., ‘Evolutie en toch schepping’, Fraternitas, 10 mei 1918. Over Bolks evolutieopvatting: L. de
Rooy, Snijburcht (2011), 170-190.
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ramus et ignorabimus” het “Wij kennen ten deele en wij profeteeren ten deele”’.93
In het Gedenkboek SSR 1911 schreef Kramer een artikel onder de titel ‘Het vitalistisch-teleologisch denken’. De mechanische natuurverklaring, aldus Kramer,
ging ervan uit dat anorganische krachten voldoende waren ter verklaring van het
leven. Tegenover deze materialistisch-mechanistische benadering plaatste hij de
vitalistisch-teleologische benadering. In dit vitalisme werd het causaliteitsprincipe
niet verworpen maar breder genomen, en er werd ook gerekend met ‘organische
krachten’. De doelmatigheid en eenheid van het organisme werd weer erkend.
Kramer leunde voor zijn vitalistische ideeën op de gedachten van Driesch, die de
‘eigenwettelijkheid van het leven’ verbond met het van Aristoteles overgenomen
concept entelechiën (hier: doelgerichte krachten), en Reinke, die sprak van Dominanten, een soort richtinggevende principes of krachten die het erfelijkheidsproces sturen. Kramer verbond de neocalvinistische kritiek op de mechanische wereldbeschouwing dus nadrukkelijk met een keus voor het neovitalisme. Volgens
Kramer vond de doelmatigheid zijn grond in de wijsheid van God.94 Neovitalistische ideeën raakten mede door Kramers publicaties wijdverbreid onder gereformeerde natuurwetenschappers. De gereformeerde bioloog en ssr-lid J.H. Diemer, die in de jaren dertig zelf een meer ‘holistische’ benadering in de biologie
voorstond, schreef terugblikkend dat er voor veel christenen ‘een buitengewone
bekoring’ uitging van het neovitalisme. 95

6.5.2 Christelijke natuurwetenschap of christelijke natuurﬁlosoﬁe?
Na de aftastende beschouwingen in de eerste decennia kwamen verschillende ssr-leden in de jaren twintig tot een steviger stellingname over de verhouding tussen geloof
en natuurwetenschap. Het Gedenkboek SSR 1926 bevat drie opstellen over natuurwetenschappelijke onderwerpen. De reünisten J.P. de Gaay Fortman en H.R. Woltjer
schreven over respectievelijk ‘Evolutie en christelijke wetenschap’ en ‘Over de verhouding van James Clerk Maxwell als natuurkundige tot den Bijbel’; student D.N. van
der Neut schreef over ‘Natuurwetenschap en christelijke wereldbeschouwing’.96
De Gaay Fortman begon zijn artikel bij Bavincks afwijzing van de mechanistische evolutie. Hij benadrukte echter vooral dat hiermee de evolutiegedachte als
zodanig niet was weerlegd. Het was volgens De Gaay Fortman zeer wel mogelijk ‘een feitelijke evolutie’ te accepteren zonder mechanistisch te denken – zoals
ook veel biologen volgens hem deden, bijvoorbeeld aanhangers van het vitalisme.
Deze vitalisten meenden ‘dat de krachten, die bij de verwerkelijking van die descendentie hebben gewerkt, niet zijn terug te brengen tot physische en chemische,
maar dat het specifiek biologische, vitale krachten zijn, die niet formuleerbaar zijn
93 Over Kramer: C.J. Honig, ‘In memoriam dr. Rijk Kramer’, Orgaan CVNG 1942, 43-47; C.J. Honig,
‘Dr. Rijk Kramer’, in: Libertas ex veritate (1946), 20-26.
94 R. Kramer, ‘Het vitalistisch-teleologisch denken’, in: Gedenkboek SSR 1911, 127-140.
95 J.H. Diemer, ‘Over de grondslagen der cultuur’, Orgaan SSR, december 1929, 109-114, aldaar 113.
96 J.P. de Gaay Fortman, ‘Evolutie en christelijke wetenschap’; D.N. van der Neut, ‘Natuurwetenschap
en christelijke wereldbeschouwing’; H.R. Woltjer, ‘Over de verhouding van James Clerk Maxwell
als natuurkundige tot den Bijbel’, in: Gedenkboek SSR 1926, 107-112, 113-143, 144-151.
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op de wijze der genoemde mechanische krachten.’ Terwijl de ‘mechanistische wereldbeschouwing’ terecht door Bavinck was afgewezen, had hij ten onrechte ‘de
descendentie-gedachte’ daarmee vereenzelvigd. Christelijke natuurwetenschappers zouden zich ook los daarvan de vraag moeten stellen hoe te oordelen over
deze hypothese. Om tot een goed oordeel te komen, betoogde De Gaay Fortman,
zou er eigenlijk een nieuwe biologie moeten worden opgebouwd door christelijke geleerden, die een nieuwe interpretatie zou geven van de bekende feiten. Er
zou echter zeer veel werk moeten worden verzet, want de christelijke wetenschap
had juist op het gebied der biologie meer dan honderd jaar zo goed als stilgestaan.
Ook Bavinck had er alleen zeer algemene dingen over gezegd. Pas na gedegen studie zou dan kunnen blijken of er binnen de ‘Christelijke biologische wetenschap’
ruimte was voor de descendentiegedachte.97
Minder afwachtend was student Van der Neut in zijn opstel ‘Natuurwetenschap
en christelijke wereldbeschouwing’. Ook hij sloot aan bij Bavincks beschouwingen over christelijke wereldbeschouwing in relatie tot de natuurwetenschap. Van
der Neut wilde Bavincks inzichten echter alleen verbinden met een ‘Christelijke
natuurphilosophie’. Christenen zouden op het vlak van de natuurfilosofie inderdaad tot een eigen visie moeten komen. Het ging hier om vragen naar het waarom,
het wezen, de oorsprong en de toekomst van de kosmos. Op dit vlak behoorden
volgens hem ook beschouwingen over teleologie en doelmatigheid thuis. Hoewel
de ‘Christelijke wereldbeschouwing’ hierover algemene uitspraken deed, moest
hij constateren ‘dat we zeer verre verwijderd zijn van een eenigszins einheitliche
Christelijke natuurphilosophie’.98
Ondertussen was hij wel stellig in zijn visie op de relatie tussen christelijke wereldbeschouwing en de natuurwetenschap in engere zin. Hij toonde zich sceptisch
over de gedachte dat de invloed van de christelijke wereldbeschouwing zover zou
reiken dat je kon spreken van ‘een Christelijke exacte wetenschap’, en kwam met
sweeping statements als ‘De Christelijke wereldbeschouwing mag op ’t gebied der
natuurwetenschap geen uitspraak doen, want dat doende zou zij de wetenschap
in haar vlucht belemmeren.’ Hij besloot zijn verhaal met te benadrukken dat de
exacte natuurwetenschap wat hem betreft ‘neutraal’ was: ‘noch christelijk, noch
onchristelijk’. Alleen de natuurfilosofie zou zich moeten bezighouden met ‘het
wezen der dingen’. De invloed van de christelijke wereldbeschouwing zou daarom alleen te vinden zijn in de natuurfilosofie, niet in de natuurwetenschap.99
Van der Neuts opstel bleef niet onopgemerkt. Zowel in de studentenwereld als
daarbuiten was het aanleiding voor discussie. vu-theoloog F.W. Grosheide verweet Van der Neut in De Heraut een opvatting te verkondigen die ‘niet Gereformeerd’ was, omdat hij had beweerd ‘dat men de natuur kan bestudeeren zonder de
Schrift’. Ook in Fraternitas verschenen kritische artikelen.100 W. Bakker, student
aan de wis- en natuurkundige faculteit uit Leiden, was van mening dat Van der
Neut de invloed van de wereldbeschouwing onderschatte, wanneer hij de exacte
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De Gaay Fortman, ‘Evolutie en christelijke wetenschap’.
D.N. van der Neut, ‘Natuurwetenschap en christelijke wereldbeschouwing’, 131-137.
Idem, 124, 143.
W. Bakker, ‘Natuurwetenschap en christelijke wereldbeschouwing’, Fraternitas, 31 mei 1927.
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natuurwetenschap ‘noch christelijk, noch onchristelijk’ noemde. Met een verwijzing naar Bavinck verdedigde W. Bakker het idee van een christelijke natuurwetenschap, waarin ‘het exacte’ niet van ‘het filosofische’ werd gescheiden. Dit betekende volgens hem dat je geen hypothesen mocht opstellen die in strijd waren
met de christelijke wereldbeschouwing. Het feit dat de christelijke natuurwetenschap nog nauwelijks tot ontwikkeling was gekomen, betekende niet dat er geen
verband bestond tussen natuuronderzoek en christelijke wijsbegeerte.101
H.A. Bakker, die zich eerder enthousiast had betoond over het plan-Colijn, betuigde zijn instemming met Van der Neuts opvatting in een tweetal artikelen in
Fraternitas. Volgens hem was het niets nieuws om een onderscheid tussen natuurwetenschap en natuurfilosofie te maken. H.R. Woltjer had deze opvatting recent
verdedigd in een lezing op het negende Gereformeerd Studentencongres, en ze
was in zekere zin al bij Bavinck te vinden. Bakker vond het volstrekt vanzelfsprekend dat er geen religieuze invloed te vinden was in een natuurkundig proefschrift
met de titel Over den suprageleidenden toestand van metalen, zoals dat het jaar
daarvoor door oud-ssr-lid en natuurkundige Gerard Sizoo in Leiden was verdedigd. Daarin zou niets anders hebben gestaan ‘indien de promovendus in plaats
van gereformeerd: ethisch, modern, ja zelfs atheïst, psychisch-monist of theosoof
was’. Bakker meende echter dat met het onderscheid tussen natuurwetenschap
en natuurfilosofie het probleem van de relatie tussen geloof en natuurwetenschap
nog niet was opgelost. Immers, ook het verband tussen de gereformeerde opvatting en de natuurfilosofie was nog nooit concreet gemaakt.102
Van der Neut reageerde in Fraternitas, februari 1928, op alle kritiek. Tegenover
W. Bakker stelde hij dat deze alleen een negatief verband tussen wereldbeschouwing en wetenschap poneerde, namelijk dat de hypothesen niet in strijd mochten
zijn met de (christelijke) wereldbeschouwing. Echter: een wereldbeschouwing
leert ons simpelweg niets over de structuur der materie, elektriciteit of de relativiteitstheorie, maar wel omtrent wezen en doel van de schepping en van de mens.
Tegenover Grosheide stelde hij dat de Schrift ons niets leert over hoe de wereld in
elkaar zit. Natuurkundig onderzoek zou dus altijd buiten de Schrift om plaatsvinden. Hij verhelderde dat natuurkunde en natuurfilosofie niet konden worden gescheiden, maar wel moesten worden onderscheiden. Dit betekende dat ‘het exacte
uitloopt op en heenwijst naar het philosophische’.103
De discussie werd voortgezet tijdens het tiende Gereformeerd Studentencongres op 12 september 1927, waar de reünist W.J.A. Schouten een lezing hield over
‘De verhouding van bijzondere en algemeene openbaring’. Schouten prees Van
der Neut voor zijn ‘knap geschreven artikel’, maar wilde zelf wel blijven spreken
over een ‘Christelijke natuurwetenschap’, al zou die ‘voor 95 pCt. samengaan met
den “overkant”’. Schouten bracht de spanning en verlegenheid onder woorden,
die velen ervoeren:
101 Ibidem.
102 H.A. Bakker, ‘Over critiek en nog wat’, Fraternitas, 31 mei 1927; zie: H.R. Woltjer, ‘Natuurkunde
en natuurfilosofie’, Orgaan CVNG 1927, 1-14. Het proefschrift van Sizoo: Onderzoekingen over den
suprageleidenden toestand van metalen (1926).
103 D.N. van der Neut, ‘Exacte natuurwetenschap en christelijke wetenschapsidee’, Fraternitas, februari 1928.
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Sinds het laatste der negentiende eeuw hebben we een opleving gehad van de theologie en
de Chr. Wetenschap. Daarvoor zijn we dankbaar, niet het minst voor wat Kuyper en Bavinck ons gegeven hebben. Bezwaarlijk is, dat velen denken dat door deze mannen het laatste woord gesproken is. De wetenschap gaat steeds door en komt tot vaste resultaten, en
vaak zijn deze niet in overeenstemming met wat Kuyper en Bavinck leerden voor 20 jaar.
Dat geeft speciaal voor den Christen-geleerde een moeilijk conflict.104

De vraag waarmee de gereformeerde studenten hier worstelden was of en op welke manier de christelijke wereldbeschouwing van invloed moest zijn op de natuurwetenschap. Hoewel Kuyper en Bavinck ook hadden erkend dat deze invloed
niet overal zichtbaar zou zijn maar vooral aan het licht trad bij vragen over oorsprong, wezen en doel, gingen zij ervan uit dat deze vragen tot de natuurwetenschap zelf behoorden. Van der Neut stelde nu voor deze vragen los te koppelen
van de eigenlijke natuurwetenschap, en tot de zogenaamde natuurfilosofie te rekenen, maar niet iedereen wilde hem op dit pad volgen. Het was immers een inperking van het oorspronkelijke ideaal en betekende in feite ook dat een volledige
universiteit niet meer noodzakelijk was.

6.5.3 Rondom de kwestie-Geelkerken en daarna
De verstrengeling met allerlei discussies in de Gereformeerde Kerken maakten de discussie over natuurwetenschappelijke onderwerpen in gereformeerde
studentenkring in deze periode extra ingewikkeld. Met name de kwestie-Geelkerken (1924-1926) liet de studenten niet onberoerd. In dezelfde periode dat
er in Fraternitas werd gepolemiseerd over het artikel van Van der Neut, stond
het blad ook vol met artikelen over de synode van Assen. Een deel van de gereformeerde studenten werd verdacht van sympathie voor Geelkerken, en de
publicaties die juist in deze periode vanuit ssr-kring verschenen versterkten
dit beeld. Geelkerken was inderdaad populair bij veel ssr-leden, vooral in Amsterdam. De (interkerkelijke) ssr wilde echter niet officieel vóór of tegen ‘Assen’ kiezen, of zich überhaupt mengen in deze kerkelijk-gereformeerde kwestie. Dit niet-kiezen werd echter door andere gereformeerden als problematisch
gezien.105
Hier is vooral van belang of in studentenkringen de kwestie-Geelkerken in verband werd gebracht met de discussies over natuurwetenschap. De redactie van
Fraternitas stelde zich ook de vraag of er een verband was. De synode had benadrukt dat het om een zuiver theologische kwestie ging, en ook voor Geelkerken
zelf speelden, naar eigen zeggen, natuurwetenschappelijke argumenten geen rol.
Er was bij hem bijvoorbeeld geen sprake van het ‘ontkennen van schepping en val
op grond van ’t evolutiegeloof’, of het ontkennen van het spreken van de slang – of
wonderen in het algemeen – vanwege geloof in een ‘gesloten natuurcausaliteit’.
Het ging hem om de vrijheid van exegese: de vrijheid om een andere exegese van
104 W.J.A. Schouten, ‘De verhouding van bijzondere en algemeen openbaring’, Fraternitas, oktober 1927.
105 Vgl. Harinck, ‘Vernieuwing en verwarring’ (1989), 146-149; Te Velde, ‘Amicaal contact tussen twee
wereldoorlogen’, III (1973), 297-300.
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Genesis 2 te geven dan de letterlijk-historische. De synode verweet hem echter het
gezag van de Heilige Schrift te ondermijnen.106
Hoewel dus ogenschijnlijk noch bij de synode, noch bij Geelkerken direct natuurwetenschappelijke overwegingen een rol speelden, was de relatie met de natuurwetenschap op de achtergrond steeds aanwezig. De Kamper hoogleraar Oude
Testament J. Ridderbos bracht Geelkerkens opvattingen in verband met een ‘binnenhalen van de leer der evolutie’.107 En niet toevallig hadden vooral veel natuurwetenschappers bezwaren tegen de uitspraken van de synode, waaronder de eerder genoemde Schouten, De Gaay Fortman en Kramer. In het kerkelijk klimaat
na ‘Assen’ was weinig ruimte meer voor een open discussie over de natuurwetenschappen. De synode had geen uitspraak gedaan over natuurwetenschappelijke
kwesties, noch over Genesis 1, maar de theologen die ‘Assen’ als uitgangpunt namen voor hun denken, zouden in de navolgende jaren een eigen invulling geven
aan het begrip ‘christelijke natuurwetenschap’ die weinig verband meer had met
die van de natuurwetenschappers.108
Hoewel de publieke discussie over geloof en natuurwetenschap door de kwestie-Geelkerken werd gefrustreerd en bijna onmogelijk werd, zou de discussie in
studentenkring worden voortgezet. Deze beperkte zich nu nog meer dan voorheen tot de kring van de ssr. De samenwerking van gereformeerde studenten in de
Gereformeerde Studenten Beweging en Fraternitas ging ter ziele en de ssr kreeg
vanaf 1929 een eigen Orgaan, vanaf de derde jaargang Libertas ex Veritate geheten. Op het twaalfde Gereformeerd Studentencongres, 5 september 1929 te Lunteren, hield De Gaay Fortman een referaat over ‘De evolutie-gedachte’. Op het
congres zelf kreeg hij nauwelijks bijval, maar zijn referaat zorgde wel voor discussie, zowel op het congres als in het Orgaan der SSR.
De Gaay Fortman, die in de voorgaande jaren diverse malen over evolutie had
gesproken voor gereformeerde natuurwetenschappers (zie hiervoor het volgende
hoofdstuk), betoogde dat de biologische evolutiegedachte volstrekt serieus moest
worden genomen. Het had geen zin om te wijzen op ‘werkelijke of zelfs maar vermeende hiaten’. De pro’s waren vele malen sterker dan de contra’s. Bovendien
moest worden opgehouden met het ‘hopeloos concordisme’: het trachten te combineren van Bijbel en sommige resultaten van de wetenschap. Dit leidde slechts
tot ‘rijmen en rekken en verwringen’. Verder moesten evolutie en de mechanistische wereldverklaring niet zomaar worden vereenzelvigd. Het was misschien wel
begrijpelijk dat Bavinck dat laatste had gedaan in zijn opstel in de bundel Pro en
contra, maar natuurwetenschappers moesten nu op de biologische argumenten
ingaan en de evolutiegedachte loskoppelen van filosofische systemen als materialisme, monisme en mechanicisme.109
De Gaay Fortman zag twee mogelijkheden om te komen tot oplossing van de
‘tweespalt’ die er volgens hem bestond in gereformeerde kring. Ten eerste zouden,
106 Redactie, ‘De Asser beslissing’, Fraternitas, 14 april 1926.
107 Ridderbos, Bezwaar en antwoord (1926), 20, 50; Ridderbos, Het verloren paradijs (1925), 19-22;
Aalders, Heeft de slang gesproken? (2013), 307-310.
108 Zie verder paragraaf 7.5.3.
109 J.P. de Gaay Fortman, ‘De evolutie-gedachte’ en ‘Discussie’, Orgaan SSR, november 1929, 88-94.
Zie ook paragraaf 7.4.4.
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binnen het kader van de gebruikelijke gereformeerde theologie én haar Schriftopvatting, alle terreinen van de biologie bestudeerd kunnen worden om uiteindelijk tot een beter verklaringsprincipe te komen dan de evolutiegedachte. Dit zou
moeten gebeuren door biologen die bij voorkeur ook filosofisch geschoold zouden zijn. De tweede mogelijkheid was het bij voorbaat aanvaarden van de evolutiegedachte, maar dan zou ‘het oude gereformeerde theologische systeem’ moeten worden gewijzigd, zodat de evolutie-gedachte er een plaats in kan krijgen. In
dat geval zou wel de gangbare gereformeerde Schriftbeschouwing moeten worden aangepast, terwijl uiteraard de ‘wezenlijke elementen van Schrift en Historie’
moesten worden behouden. Ook bij de tweede oplossing was het uiteindelijke
doel eenheid in de christelijke wereldbeschouwing, waarin de evolutiegedachte
dan een plaats zou hebben.110
De suggestie om de gereformeerde Schriftopvatting te wijzigen was tegen het
zere been van de leidinggevende theologen. De op het congres aanwezige J. Ridderbos, die eerder als verdediger van de synodebesluiten al een verband had gelegd
tussen ‘het vervagen van het Paradijsverhaal’ en het ‘binnenhalen van de leer der
evolutie’, reageerde scherp: hij achtte het ‘paedagogisch verkeerd’ om deze kwestie in deze studentenkringen aan de orde te stellen. Bovendien was De Gaay Fortmans suggestie tot wijziging van het theologisch systeem ‘zeer bedenkelijk’.111
Een van De Gaay Fortmans critici in ssr-kring, G.K. Schoep, ging vooral in op
een ander aspect van zijn betoog, namelijk de stelling dat de mechanistische wereldbeschouwing en de evolutiegedachte onafhankelijk konden worden beoordeeld. Schoep betoogde daartegenover dat de evolutiegedachte historisch voortkwam ‘uit de psychologie van een positivistische tijd’. Het was daarom a priori
erg onwaarschijnlijk dat de evolutiegedachte zou passen bij de christelijke wereldbeschouwing.112 De Gaay Fortman bracht hiertegen in dat de evolutiegedachte, zoals die in de negentiende eeuw te vinden was bij Lamarck, Darwin, Wallace,
Miller en Lyell, was ontstaan los van de mechanistische wereldbeschouwing. Zij
kon daarom wel degelijk op het terrein van de christelijke wetenschapsbeoefening
worden overgebracht. Omdat Schoep met zijn kritiek leek aan te sluiten bij de historische analyses over de evolutietheorie die Kuyper en Bavinck hadden gegeven,
benadrukte De Gaay Fortman dat juist zijn benadering de zegen van Bavinck had.
In 1918 had hij immers overleg gehad met Bavinck over een stelling bij zijn dissertatie , die luidde: ‘In de evolutieleer, mits niet mechanistisch opgevat, ligt een
waarheid, die ook van het standpunt van het theisme dient te worden erkend.’ Bavinck achtte die stelling toen ‘zeer goed verdedigbaar’.113
Biologiestudent J.H. Diemer, niet aanwezig op het congres, reageerde kort na
het congres uitgebreid in het Orgaan van de ssr. Hij was het van harte eens met
De Gaay Fortmans oproep deze kwestie serieus aan te pakken en op te houden
met ‘concordistisch geschipper’. Hij stelde echter dat men er niet was met de keuze
110 De Gaay Fortman, ‘De evolutie-gedachte’; en De Gaay Fortman, ‘Wederwoord’, Orgaan SSR, januari 1930, 150-153.
111 ‘Discussie’, Orgaan SSR, november 1929, 93.
112 G.K. Schoep, ‘Over de evolutiegedachte’, Orgaan SSR, januari 1930, 145-150.
113 De Gaay Fortman, ‘Wederwoord’; De Gaay Fortman, Onderzoekingen over de ontwikkeling van
de wervelkolom (1918), stelling XV.
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voor de tweede weg die De Gaay Fortman had voorgesteld. De evolutieleer moest
volgens hem zeker worden geaccepteerd, want ‘de afkeer die ze verwekt is voornamelijk te wijten aan hare koppeling aan het materialistische tijdperk’. Ook de discrepantie met Genesis zag hij niet als onoverkomelijk probleem. De theologie zou
er alleen maar bij winnen wanneer die meer zou letten ‘op de eeuwige waarheden,
die in de eerste hoofdstukken van Genesis liggen’ en de ‘feitelijkheden’ als inkleding zag. Maar er zou meer moeten gebeuren dan accepteren van evolutie en aanpassen van de theologie. Christelijke wetenschappers moesten blijven zoeken naar
een diep inzicht in de ‘bouw van het Scheppingsplan’ en daartoe zou de ‘naïf-realistische natuurbeschouwing’ moeten worden gezuiverd en verdiept. Op dat diepere
niveau lag volgens Diemer ‘de onmiddellijke werkzaamheid van den Scheppenden
Geest’. Daarom kon de evolutie-gedachte aanvaard worden als wetenschappelijke
theorie, terwijl het wezen der ontwikkeling moest worden gezocht ‘in de plannen
(denkeenheden) van den Goddelijken Geest, die architektonisch geordend zijn’.114
Diemer was in deze periode zeer actief binnen de ssr om allerlei vragen van cultuur en wetenschap nadrukkelijk in een neocalvinistisch kader te plaatsen. Waar
veel van zijn mede-ssr-leden inmiddels verlegen waren met de neocalvinistische
benadering van natuurwetenschap, of in ieder geval vastliepen op de gangbare gereformeerde Schriftbeschouwing, zocht Diemer opnieuw aansluiting bij het denken vanuit ‘wereldbeschouwing’ en ‘christelijke wetenschap’. Hij oriënteerde
zich daarbij meer en meer op de ‘calvinistische wijsbegeerte’, zoals die in deze periode werd ontwikkeld door Dooyeweerd en Vollenhoven.115
‘Een halve eeuw geleden’, schreef Diemer, had ‘het geslacht van Abraham Kuyper’ strijd gevoerd ‘tegen de moderne ongeloofstheoriën.’ Kuyper had in zijn Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid zijn idee van een christelijke wetenschap
ontwikkeld, een idee dat terugging op Augustinus. Het nieuwe geslacht had de
taak dit werk van Kuyper voort te zetten, maar soms ook te corrigeren. Voor Diemer betekende dit niet dat het ideaal van christelijke wetenschap moest worden
afgezwakt, of voor een beperkt gebied moest worden gereserveerd. Veeleer moest
het worden geradicaliseerd. Het gold voor alle vakwetenschappen, inclusief de fysica, de biologie, de psychologie, enzovoort. Diemer bleef overtuigd spreken over
christelijke wetenschap, maar waarschuwde nadrukkelijk dit niet op een verkeerde manier in te vullen: ‘Vakwetenschappelijke principia’ moesten niet direct uit de
Bijbel worden gehaald, bijvoorbeeld door ‘teksten en hoofdstukken’ ten grondslag te leggen aan het onderzoek. Deze opvatting van christelijke wetenschap had
nog nooit iets positiefs opgeleverd.116
Diemer greep zelf bijvoorbeeld terug op Bavincks analyse van de evolutietheorie. Bavinck had deze theorie destijds, volgens Diemer terecht, beschouwd als
onderdeel van de mechanische metafysica. Deze maakte van de wereld een chaos,
‘zonder plan of doel’. De negentiende-eeuwse biologie bande elke teleologie uit
114 J.H. Diemer, ‘De evolutiegedachte. Enkele opmerkingen naar aanleiding van het Congresreferaat’,
Orgaan SSR, december 1929, 125-127.
115 Over Diemer: H. Dooyeweerd, ‘Ter nagedachtenis van Harry Diemer (1904-1945)’ (1949), en paragraaf 7.6.2.
116 J.H. Diemer, ‘De ziel en haar functies. Iets over de idee van een christelijke wetenschap’, Libertas
ex Veritate, mei 1934, 153-157.
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en wilde alles geheel mechanisch verklaren. Hierbij paste ook het selectiebeginsel
van Darwin. Maar daarmee verarmde ze het zicht op de schepping en leidde tot
verkeerde vraagstellingen. Daarom moest ze bestreden worden. Bavinck had de
organische structuur van de schepping als uitgangspunt genomen voor de christelijke wetenschap. Op de mechanische wereldbeschouwing was ook bredere kritiek gekomen, vooral van neovitalisten als Hans Driesch, die met zijn moderne
entelechieleer een ‘causaliteitsvorm’ had geïntroduceerd die ordenend werkte in
de levende natuur. Ook dit was volgens Diemer echter eenzijdig. Alleen de christelijke wetenschap kon aan deze eenzijdigheid ontsnappen.117 Deze christelijke
wetenschap moest nog goeddeels tot ontwikkeling worden gebracht en Diemer
riep ‘jonge menschen met christelijk idealisme’ op om dit met hem te doen. Zelf
zou hij hier eind jaren dertig mee in de weer zijn, waarbij hij voornamelijk uitging
van de wijsbegeerte der wetsidee. Diemer zag daarin ‘de sleutel tot een werkelijk
christelijke beoefening van de “natuur”-wetenschappen’.118 Hoewel Vollenhoven
en Dooyeweerd regelmatig optraden in ssr-kring, zou niet iedereen Diemer op
dit pad volgen.
Wel voelden de studenten het gemis van een christelijke natuurfilosofie – zoals
Van der Neut al had aangekaart in 1926. De ideeën van Bavinck, Woltjer en ook
Buytendijk, die lange tijd leidraad en inspiratiebron waren geweest, behelsden
geen complete wijsbegeerte van de natuurwetenschap. In deze periode bestond er
niet alleen onenigheid over de vraag óf moest worden gestreefd naar een christelijke natuurwetenschap, maar ook over de vraag hoe een gereformeerde natuurfilosofie eruit zou moeten zien. Daarbij kwam nog dat een aantal leidinggevende
vu-theologen zeer kritisch stond tegenover de ideeën van Dooyeweerd en Vollenhoven, die inderdaad op onderdelen ingingen tegen de ideeën van Kuyper en
Bavinck.119
Niettemin werden er in 1936 bij het vijftigjarig bestaan, een hoogtepunt in het
bestaan van de ssr, ook positieve dingen gezegd over de voortgang in het debat
over geloof en wetenschap. In een Gedenkboek bij dit gouden jubileum lieten leden en oud-leden vanuit ‘de s.s.r.-gedachte’ hun licht schijnen over literatuur,
kunst, wetenschap en maatschappij en ook blikten ze terug op de geschiedenis
van de ssr.
In zijn hierboven al genoemde artikel in dit gedenkboek, tekende G.J. Sizoo het
probleem ‘Christendom en natuurwetenschap’ als een rode draad in de geschiedenis van de ssr. Hij wees zowel op de vooruitgang in het denken hierover, als op
de problemen die er nog lagen, en daarnaast op de nieuwe onderwerpen die zich
aandienden vanuit de wetenschap zelf. De tegenstellingen waren volgens hem verzacht en er was ruimte gekomen voor rustiger bezinning in een kalmere sfeer. De
vraag naar de juiste houding tegenover de evolutiehypothese was nog niet beantwoord. Maar anders dan in de negentiende eeuw waren volgens Sizoo voor- en tegenstanders het erover eens ‘dat het hier gaat om het al of niet aanvaarden van een
werkhypothese, waarvoor de bewijskracht der feiten nog allerminst voldoende
117 J.H. Diemer, ‘Dynamisch pluralisme’, Libertas ex Veritate, oktober 1932, 5-11.
118 Diemer, ‘De ziel en haar functies’, 155, 157.
119 Stellingwerff, De VU na Kuyper, 221-251. Zie ook paragraaf 4.6.2.
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is’. Ook voor de kwestie hoe het scheppingsverhaal zich verhield tot de natuurwetenschappelijke gegevens over tijdsduur en wordingsgeschiedenis van aarde
en heelal bestond nog geen definitieve oplossing, maar ook hier was volgens hem
ruimte voor ‘objectieve bespreking’.120 Sizoo zal bij beide kwesties vooral gedacht
hebben aan de discussie onder natuurwetenschappers onderling; een gesprek met
gereformeerde theologen over dit onderwerp bleek op dat moment nauwelijks
mogelijk te zijn.
Een zeer positieve ontwikkeling was volgens Sizoo dat de natuurwetenschap
‘tot een diepgaande zelfkritiek’ was gekomen, waarmee zij afstand had genomen
van veel wat haar in de negentiende eeuw zo bedreigend maakte. Zelfs het geloof
in de ‘zelfgenoegzame gesloten natuurcausaliteit, dat de meest hechte pijler scheen
van het natuurkundig onderzoek en de zich daarop beroepende wereldbeschouwing (…) verloor zijn vastheid’. De ssr had in deze bezinning op haar eigen wijze
een rol gespeeld. Een ‘verdedigingspositie’ was nu veel minder vanzelfsprekend
of nodig dan een halve eeuw geleden. Maar ook in deze tijd, waarin de problemen
wellicht subtieler waren, moest de ssr ‘haar roeping erkennen en verstaan’.121

6.6 Katholieke studenten over geloof en natuurwetenschap

6.6.1 Inleiding
Net als voor hun gereformeerde ‘lotgenoten’ was voor katholieke studenten de relatie tussen geloof en natuurwetenschap een van de terugkerende discussiepunten
in de eerste decennia van het bestaan van de verenigingen. Dat was al zo binnen
de discussieclubs in de jaren 1870-1880, en het bleef zo binnen de studentenverenigingen. In alle verenigingen hielden leden voordrachten over natuurwetenschappelijke onderwerpen en ook in de Annuaria en het Roomsch Studentenblad
publiceerden ze hier regelmatig over. In deze periode kwamen onderwerpen aan
bod waarmee ook de gereformeerde studenten zich bezighielden: het darwinisme, het Mozaïsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschappen, de zondvloed,
het wonder, rede en openbaring. Vooral de vraag naar de relatie tussen schepping
en evolutie werd in de beginperiode door de studenten vaak aan de orde gesteld.
Aanvankelijk werden ze hierover vooral voorgelicht door geestelijken, zoals Van
Schijndel in Amsterdam en Keuller in Leiden, die met name kritisch waren over
‘het Darwinisme’.122
Net als bij de gereformeerde studenten leek de van huis uit meegekregen levensovertuiging moeilijk te combineren met de wetenschap. Iemand als de jezuïet Petrus Hoenen, die rond 1900 natuurkunde studeerde in Leiden, ervoer in zijn studententijd vooral een ‘onoverbrugbare kloof’ tussen thomistische filosofie en de
hedendaagse natuurwetenschap.123 Over Beysens wordt gezegd dat hij begon te pu120
121
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G.J. Sizoo, ‘s.s.r. en de natuurwetenschap’, in: Gedenkboek SSR 1936, 35-38, aldaar 37.
Idem, 38.
Annuarium RKSN 1902, 167-170, 267-268.
Over Hoenen: paragraaf 8.6.2.
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bliceren in een tijd van ‘de schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen nieuwe natuurwetenschap en oude wijsbegeerte’.124 Mede door het werk van De Groot en Beysens, en later ook door Hoenen zelf, veranderde dit en werd de ‘kloof’ overbrugd.
6.6.2 Schepping, evolutie en teleologie
In het eerste Annuarium wordt melding gemaakt van een lezing van student
J.H.A. Rupert, in het academisch jaar 1901-02 bij ‘Thomas’ in Amsterdam, over
‘het immer-belangrijke vraagstuk der Evolutie’. Rupert maakte een onderscheid
tussen ‘het absolute evolutionisme’, dat zeker moest worden verworpen, en ‘het
gematigd evolutionisme’, dat fysische oorzaken alleen onvoldoende acht en ‘God
en zijn werking op de stoffelijke wereld’ erkent. Hij stond niet afwijzend tegenover deze laatste opvatting, maar ook ‘het productionisme’ – een term die we eerder bij Beysens tegenkwamen – beschouwde hij als een ‘gewettigde hypothese’.125
Eind 1908 behandelde priesterstudent L. Backhuys bij ‘Augustinus’ in Leiden
de evolutietheorie. Dat God de wereld geschapen heeft, staat vast, zo betoogde
hij, maar over hoe ze gevormd is kunnen we tot op zekere hoogte vrij hypothesen opstellen. In ieder geval was bij het ontstaan van de levende stof ingrijpen van
God nodig. Daarnaast ging hij, net als Beysens, ervan uit dat het zogenaamde ‘filosofische soortbegrip’ de ware soorten representeerde. Alleen binnen de grenzen van zo’n soort was evolutie mogelijk, mits deze teleologisch werd opgevat.
De ‘letterlijke tekst der Schriftuur’, ten slotte, verzette zich tegen de afstamming
van de mens.126
Het meest uitgebreid hield in deze periode de Delftse student in de mijnbouwkunde J. Schmutzer, later hoogleraar geologie in Utrecht, zich met het onderwerp bezig. Hij publiceerde een tweetal gedegen Annuarium-artikelen in 1902
en 1904 en bracht in enkele brochures ook het werk van Erich Wasmann onder
de aandacht, de jezuïet en onderzoeker van mieren die bekendheid verwierf als
bestrijder van Haeckel in Duitsland, maar ook als pleitbezorger van de evolutietheorie onder katholieken.127 Volgens Schmutzer boden resultaten van paleontologie, ontogenie en vergelijkende anatomie geen uitsluitsel over de vraag of de
hypothese van het productionisme dan wel die van het evolutionisme (opnieuw
het onderscheid van Beysens) juist was.128 In ieder geval zag hij geen ruimte voor
een ‘evolutie volgens Darwin’. De paleontologie liet immers duidelijk zien dat er
bij het ‘eerste optreden van fossielen’ al een grote vormenrijkdom bestond. Dit
wees veeleer op een polyfyletische afstamming en was niet te rijmen met het darwinisme, dat hij ook aanduidde als ‘de materialistische verklaring der ontwikkeling’. Materialisten konden zich daarmee niet meer terugtrekken achter ‘die eene,
toevallig ontstane, mystieke oercel’. Hij constateerde verder dat de ‘oude overtui124
125
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H. Kreutzer, ‘Professor Beysens en de wijsgerige biologie’, De Dijk, juni 1937.
Annuarium RKSN 1902, 179-180.
Annuarium RKSN 1910, 101-102.
J. Schmutzer, ‘De evolutiehypothese’, Annuarium RKSN 1902, 475-514, en Annuarium RKSN 19041905, 220-274, m.n. 253; Schmutzer, Prof. Ernst Haeckel (1907); Schmutzer, Prof. Ernst Haeckel
en de Open brief van Erich Wasmann S.J. (1904).
128 Schmutzer, ‘De evolutiehypothese’, 511-512.
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ging’ weer opgang maakte: dat materiële krachten niet in staat zijn de levensfuncties te verklaren. De wetenschap keerde langzamerhand terug tot haar teleologisch
standpunt, en zelfs ‘metafysische’ beginselen deden volgens Schmutzer weer hun
intrede in de natuurwetenschap. Dit betekende voor Schmutzer: ‘Er moet een
Schepper zijn, die schiep volgens een plan, uitgewerkt tot in fijnste details.’129 Zoals voor alle neothomisten was ook voor Schmutzer het al dan niet teleologische
karakter van de evolutietheorie, en van de natuurwetenschap in het algemeen, van
groot belang. Een stelling bij zijn proefschrift uit 1910 luidde dan ook: ‘Op biologisch gebied moet aan de finaliteit eene gelijkwaardige plaats naast de causaliteit
worden ingeruimd.’130
Pleidooien voor teleologie en niet-mechanische verklaringen zien we ook bij
andere studenten. De ‘afstammingsleer van Darwin’, betoogde de Groningse student J.L.A. Peutz, ging uit van de ‘mechanische wereldverklaring’. Ze stelde dat
de planten- en dierenwereld was ontstaan ‘louter door mechanische wetten en
zonder tusschen-beide-treding van een naar een doel werkende oorzaak’. Precies
dat was, volgens hem, in de negentiende eeuw de aantrekkingskracht ervan voor
velen die zochten naar ‘negatie van het vervloekte Godsbegrip’. Maar inmiddels
klonk er ‘een nieuw geluid’: theorieën als die van Hugo de Vries, die weliswaar
zelf een ‘hartstochtelijk bewonderaar van Darwin’ was, maar wiens mutaties, volgens Peutz, niet mechanisch te verklaren waren.131
De Delftse student E.H.M. Beekman schreef in 1903 een artikel onder de titel
‘Over wereldbeschouwingen’, waarin hij ‘de leer van het materialisme’ plaatste
tegenover de leer van hen ‘die een persoonlijken God, als schepper van ’t heelal erkennen’. Hij wees op de vele inconsequenties en onopgeloste problemen in
de materialistische wereldbeschouwing. Het geloof in eeuwige materie en eeuwige beweging botste met de entropiewet; het ontstaan van leven uit niet-leven
(generatio spontanea) miskende het wezenverschil tussen het anorganische en
organische. Ook aan het wezenverschil tussen dier en mens deed ze geen recht.
Overigens was, ook volgens Beekman, ‘een gezonde evolutieleer volstrekt niet in
tegenspraak met het bestaan van God’. Kenmerkend voor het materialisme was
echter haar ontkenning van ‘de doelmatigheid der natuurkrachten’ en daarmee
van een ‘intelligente maker’.132
De mechanische benadering had wel zijn waarde, zo was de algemene gedachte, maar deze moest altijd worden aangevuld met teleologische begrippen. Zo betoogde de Delftse student A.J.L. Juten dat ‘de mechanische verklaring’ op het gebied van de astronomie en de natuurkunde wel ‘op het goede spoor zat’. Toch
konden katholieken zich ook op deze vakgebieden onderscheiden van de materialisten door vast te houden aan het geloof dat de oerstof niet van eeuwigheid
bestond, maar door God was geschapen. Vervolgens had deze zich ontwikkeld
‘door de krachten die God aan de stof gegeven heeft, volgens zuivere natuurkundige wetten’.133
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Bij ‘Albertus’ in Groningen sprak op 24 maart 1914 R.J.A.J. Tonella over ‘Doelverschijnselen in de anorganische natuur’. God gaf, volgens hem, aan de natuur
een zekere autonomie om het door Hem gewilde doel te bereiken. ‘De moderne
wetenschap’ had hier geen oog voor. Zowel de biologie als de anorganische natuurwetenschap zouden echter met deze doelverschijnselen moeten rekenen.134
6.6.3 Geloof en natuurwetenschap in het interbellum
Waar alle genoemde studenten kritisch waren over het mechanistische en materialistische karakter van de wetenschap, wezen sommigen tegelijkertijd op anti-mechanistische ontwikkelingen. De bloeitijd van mechanisme en materialisme was in
hun ogen al voorbij, zoals bleek uit de opkomst van niet-darwinistische evolutietheorieën. In de navolgende periode werd de toon van veel artikelen nog positiever.
De hedendaagse wetenschap zou, in tegenstelling tot de negentiende-eeuwse, weer
veel beter aansluiten bij de scholastieke filosofie. Ook katholieke studenten spraken, vooral rond de Eerste Wereldoorlog, over het bankroet van het negentiendeeeuwse liberalisme, en bekritiseerden het materialisme en de uitwassen van de moderne cultuur. Zij beschouwden het katholicisme als oplossing voor allerlei kwalen.
In een lezing voor Utrechtse studenten in 1924 karakteriseerde Barge de negentiende eeuw aldus:
Het liberalisme beheerschte de politiek volledig en saeculariseerde daadwerkelijk al wat
men wijsgeerig van zijn bovennatuurlijk en geestelijk aureool ontdaan meende. Darwinisme en theoretisch materialisme leidden de richting van het onderzoek in de laboratoria der
natuurwetenschappen en de natuurhistorische methode [en] ontluisterde meedoogenloos
het gave karakter van zoo menige geestelijke wetenschap.

Deze tijd was echter voorbij. In het laatste decennium van de eeuw kwamen er al
barsten in ‘alles, waarin de tweede helft der negentiende eeuw hare grootheid gezocht had’, waaronder de ‘kracht-en-stoftheorie’ en het darwinisme. En sindsdien
was er veel veranderd, er werd zelfs gesproken van het bankroet der wetenschap.
Tegelijkertijd hoopten velen op ‘een nieuwe wereld met andere en betere verhoudingen’. Juist katholieke studenten hadden daarin een roeping. Ze hadden bovendien alle reden om optimistisch te zijn.135
Ook in het Roomsch Studentenblad schreven studenten over ‘een kentering’ die
er plaats zou hebben. Veel geleerden kwamen tot de overtuiging dat er meer was
buiten de wetenschap, en omgekeerd bepaalden katholieken zich niet meer tot
verdediging ‘tegen de aanvallen der schijn-wetenschap’. Ze richtten zich nu op ‘de
ontplooiing van de eigen wetenschappelijke gedachte en de eigen wetenschappelijke methode’.136
Student biologie M. Bruna, blikte in het Annuarium 1926 ook terug op de ontwikkelingen in de natuurwetenschap onder de titel ‘De strijd om het leven’. Hij
stelde vast:
134 Annuarium RKSN 1915, 171.
135 Barge, ‘De roeping der jongeren’ (1924), 140, 152.
136 A.M., ‘Wetenschap en geloof’, RSB, 1 mei 1928; Jean O., ‘Geloof en wetenschap’, RSB, 13 november 1928.

6.6 Katholieke studenten over geloof en natuurwetenschap

167

De tijd ligt niet ver achter ons dat het [materialisme] als een zware beklemming lag op het
gedachteleven van een geheel werelddeel. Met een natuurwetenschappelijk materialisme
dat zichzelf tot philosophie, ja tot godsdienst verhief ging gepaard – het een volgt trouwens
uit het ander – een historisch materialisme in het economische denken, een determinisme
dat de wilsvrijheid loochende.137

Dit materialisme – waaraan de namen verbonden waren van Büchner, Moleschott, Haeckel en anderen – was nu een overwonnen standpunt. Du Bois-Reymond had zich al vroeg veel bescheidener opgesteld, met zijn Ignorabimus, waarmee hij grenzen had gesteld aan wat de natuurwetenschap vermocht. Maar er had
ook een inhoudelijke omslag plaatsgevonden, en die was vooral te danken aan het
werk van neovitalisten als Reinke en vooral Driesch. Volgens Bruna was er sprake
van een ‘wedergeboorte der vitalistische gedachte in den boezem der biologische
wetenschap zelf’. Driesch bestreed namelijk het mechanisme door de autonomie
van het leven aan te tonen. Hij gebruikte daarvoor zelfs de aristotelische term entelechie. Zijn opvattingen naderden in allerlei opzichten die van de thomistische
wijsbegeerte. Bruna was er daarom stellig van overtuigd dat de moderne biologie
als vanzelf ‘de scholastieke philosophie, de bij uitstek harmonische, gaat terugvinden’.138 Bruna en anderen zouden in deze periode veel werk maken van het verbinden van neovitalistische opvattingen met het neothomisme.
In dezelfde periode deed J. Stommel, in een artikel over ‘Katholicisme en moderne biologische vraagstukken’, de oproep te blijven strijden tegen de atheïstische monistische wereldbeschouwing van Haeckel. Aan veel resultaten uit de
biologie werd nog steeds een anti-christelijk karakter gegeven en deze werden in
stelling gebracht tegen de ‘christelijke wereldbeschouwing’. Veel biologisch onderzoek ging bijvoorbeeld uit van de a priori overweging dat geen Schepper mag
worden aangenomen en ‘daarom moet alles wat bestaat zich langs zuiver natuurlijken weg ontwikkeld hebben’. Hiermee was voor hem overigens niet gezegd dat
de evolutietheorie als natuurwetenschappelijke theorie moest worden afgewezen.
God kon zijn doel net zo goed bereiken middels door hemzelf in de natuur gelegde wetten als door voortdurend ingrijpen.139
Overigens waren zeker niet alle katholieke studenten bereid de evolutietheorie te accepteren. Jac. Stolte schreef in 1933 een artikel ‘Over de oorsprong der
soorten’. Hij realiseerde zich weliswaar dat niet alle evolutionisten uitgingen van
‘mechanische wetten’ en dat er ook katholieke geleerden waren die evolutie accepteerden, maar toch toonde hij zich zelf overtuigd door een achttal ‘argumenten tegen de evolutieleer’ en verdedigde een vorm van ‘fixisme’, waarbij God ‘de
soorten [schiep] naarmate de wereld ervoor geschikt was’.140
Katholieke studenten hielden zich in deze periode, net als de gereformeerden,
nog deels bezig met dezelfde kwesties als vlak na de oprichting van de verenigingen. De katholieke studenten deelden de overtuiging dat hun neothomistische
filosofie relevante antwoorden had op hedendaagse wetenschappelijke vragen.
Daarnaast bestond er een groot vertrouwen dat de wetenschap zich in de juiste,
137
138
139
140

M. Bruna, ‘De strijd om het leven’, Annuarium RKSN 1926, 139-164, aldaar 141.
Bruna, ‘De strijd om het leven’, 151-163. Zie over Bruna verder paragraaf 8.5.2.
J. Stommel,’ Katholicisme en moderne biologische vraagstukken’, RSB, 4 februari en 21 oktober 1930.
Jac. Stolte, ‘De oorsprong der soorten’, Annuarium RKSN 1933, 88-94.
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katholieke, richting ontwikkelde, waarbij vooral werd gedacht aan neovitalistische opvattingen in de biologie. Zo werd Beysens in 1937 geprezen als ‘voorloper
van de moderne theoretische biologie’, omdat hij rond 1900 al opvattingen over
het leven zou hebben gehad, die pas veel later gemeengoed werden.141

6.7 Slot
Gereformeerde en katholieke studenten richtten eind negentiende eeuw hun eigen
studentenverenigingen op vanuit defensieve motieven. Te midden van de liberale
studentencultuur en de moderne wetenschap zochten zij steun bij elkaar. De studenten werden echter al snel aangeraakt door de bredere, offensievere bewegingen
van gereformeerden en katholieken in de samenleving. Vanuit het neocalvinisme
en neothomisme werd fundamentele kritiek geleverd op het karakter van de negentiende-eeuwse natuurwetenschap.
Tegelijkertijd waren de studenten ervan overtuigd dat de wetenschap die hun
op de universiteit werd onderwezen tot op zekere hoogte ‘neutraal’ was. Ze was
zeker niet in alle opzichten anti-christelijk te noemen. Er moest dan ook eerder
harmonie worden nagestreefd dan koste wat kost een eigen wetenschap opgebouwd. Met Bavinck en De Groot constateerden ze bovendien positieve tendensen in deze wetenschap. Er werd breder afstand genomen van het materialisme en
mechanisme, er kwam weer ruimte voor teleologische en zelfs metafysische principes.
Dit uitgangspunt leidde onder meer tot een relatief kritische houding van gereformeerde en katholieke studenten tegenover het streven om tot een (volledige) eigen universiteit te komen. Wat zou een rooms-katholieke universiteit voor
meerwaarde hebben boven de ‘aanvulling’ van de bijzondere leerstoelen? En wat
kon er aan een geformeerde wis- en natuurkundige faculteit immers anders zijn
dan aan openbare faculteiten? Deze houding kan begepen worden uit het feit dat
de studenten in feite in twee werelden leefde. Ze werden tijdens hun studie immers gedisciplineerd in de bestaande, naturalistische, wetenschap, maar ondertussen werd hun het ideaal van een ‘christelijke wetenschap’, of ‘Roomsche wetenschap’ voorgehouden. Dit ideaal zouden ze tot op zeker hoogte internaliseren, zo
bleek in dit hoofdstuk uit allerlei discussies die zij onderling voerden, maar ze bewaarden toch ook enige afstand.
ssr-leden stelden zich na verloop van tijd ook de vraag of het neocalvinistische
ideaal van ‘christelijke natuurwetenschap’ wel realistisch was. Misschien moest de
invloed van de wereldbeschouwing worden beperkt tot, wat genoemd werd, de
‘natuurfilosofie’. Een deel van de gereformeerde studenten kon daarnaast niet uit
de voeten met de gereformeerde Schriftbeschouwing, zoals die in 1926 was vastgelegd en die bepalend was voor het denken van leidinggevende theologen. Deze
theologen konden om die reden dan ook weinig bijdragen aan de bezinning op natuurwetenschappelijke onderwerpen in ssr-kring. Er was ook geen overeenstemming over de invulling van een christelijke natuurfilosofie. Sommige studenten
141 Kreutzer, ‘Professor Beysens en de wijsgerige biologie’, De Dijk, juni 1937.
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waren enthousiast over de nieuwe calvinistische wijsbegeerte, maar dit enthousiasme werd zeker niet door iedereen gedeeld.
Juist in deze periode, het interbellum, was de toonzetting in katholieke kring
veel positiever. De in een bredere kring van intellectuelen levende gedachte dat
er een nieuwe tijd aanbrak in de wetenschap versterkte bij katholieken de overtuiging dat de scholastieke filosofie goed te combineren was met de moderne natuurwetenschap. Hoewel gereformeerde en katholieke studenten in feite nog voor
vergelijkbare onopgeloste vragen stonden, zagen de katholieken in veel nieuwe
theorieën simpelweg ‘een nieuwe openbaring van de scholastieke filosofie’. Waar
gereformeerde studenten wel bleven hopen op harmonie van geloof en (christelijke) wetenschap, meenden de katholieke studenten die harmonie al werkelijk
gevonden te hebben in de neothomistische filosofie. In ieder geval hadden katholieken een wijsbegeerte die door iedereen werd geaccepteerd. Deze uiteenlopende
tendensen in gereformeerde en katholieke studentenkring zullen we in de volgende hoofdstukken in versterkte mate terugzien in de kringen van gereformeerde en
katholieke natuurwetenschappers.

7 Gereformeerde natuurwetenschappers over christelijke wetenschap
De Christelijke Vereeniging van Natuuren Geneeskundigen in Nederland,
1896-1940
7.1 Inleiding
In 1896 richtten enkele orthodox-protestantse medici en natuurwetenschappers de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland
(cvng) op. Deze vereniging zou in de volgende decennia uitgroeien tot de belangrijkste ontmoetingplek voor gereformeerde natuurwetenschappers, en de
plek waar een veelheid aan natuurwetenschappelijke thema’s vanuit gereformeerd
standpunt beschouwd en besproken werd.
De natuurwetenschappers en medici die lid werden van deze vereniging waren
goed op de hoogte van ontwikkelingen in hun vakgebied en tegelijkertijd nauw
betrokken bij de gereformeerde wereld. Binnen de cvng werd onder meer de
vraag besproken wat de betekenis van het neocalvinistische wetenschapsideaal
voor de natuurwetenschappen was. Aanvankelijk waren de natuurwetenschappers in deze vereniging in de minderheid, maar ook de spraakmakende cvng-medici gingen ervan uit dat de relevantie van het ideaal van christelijke wetenschap
moest blijken in de natuurwetenschappelijke basis van hun vak – en niet in de geneeskundige praktijk.1
In het eerste deel van dit hoofdstuk, dat globaal de periode 1896-1926 bestrijkt,
ga ik na met welk doel de vereniging werd opgericht en hoe in de eerste decennia werd gedacht over de relatie tussen geloof en wetenschap. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de houding van de verenigingsleden tegenover de vu
en het daar gehuldigde wetenschapsideaal. Vervolgens geef ik een overzicht van
de onderwerpen die aan de orde kwamen in deze periode. Bestond er een ‘verenigingsvisie’ over relevant geachte kwesties als mechanisme en vitalisme, schepping
en evolutie, Bijbel en wetenschap?2 Daarna bespreek ik apart de (toenmalige) wetenschapsvisie van de spraakmakende fysioloog F.J.J. Buytendijk. Zijn opvattingen weken op enkele punten af van wat binnen de cvng gangbaar was, maar hij
probeerde ook nadrukkelijk een richting voor een christelijke natuurwetenschap
te wijzen.

1 Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap (1990), 9.
2 Ik beperk mij hierbij tot de natuurwetenschap en laat de discussie over geneeskundige en psychopathologische kwesties rusten. Zie daarvoor: Van Belzen, Psychopathologie en religie (1989).
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In de jaren twintig legden de uitspraken van de gereformeerde synode van Assen
een zware hypotheek op de relatie tussen gereformeerde theologen en natuurwetenschappers. Het debat over geloof en natuurwetenschap ging toen een nieuwe
fase in. Dit is het onderwerp van het tweede deel van dit hoofdstuk, dat de periode van ca. 1926-1940 bestrijkt. cvng-leden zouden zich in woord en geschrift
zeer kritisch uitlaten over de synode en de opvattingen van enkele vooraanstaande
theologen. Deze theologen zouden hun eigen opvatting van ‘christelijke natuurwetenschap’ ontwikkelen, die door de meeste gereformeerde natuurwetenschappers werd afgewezen. Ondertussen bepaalde de vereniging ook haar houding tegenover de idealen van de oprichtingstijd, maar de leden kwamen eind jaren dertig
niet tot een door iedereen gedeeld standpunt.

Deel I: 1896-1926

7.2 De vereniging en haar doelstelling
7.2.1 De oprichting
Begin jaren 1890 groeide in kringen van medici en natuurwetenschappers uit orthodox-protestantse kring het idee om zich in verenigingsverband te organiseren.
Het waren vooral medici die verbonden waren aan enkele (christelijke) inrichtingen en die de behoefte voelden om ‘broederlijk, vriendschappelijk, collegiaal
samen te komen’. In tweede instantie ontstond het plan een vereniging met een
wetenschappelijk karakter op te richten en er ook natuurwetenschappers bij te
betrekken.3
Om deze ideeën te bespreken kwamen op 20 december 1895 de artsen S.R. Hermanides, T.G. den Houter en E.A. Keuchenius en de chemicus H.W. Bakhuis
Roozeboom bijeen. Bakhuis Roozeboom was een vooraanstaand chemicus: sinds
1890 was hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, sinds 1893
lector in de fysische chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden, en in 1896 zou hij
Van ’t Hoff opvolgen als hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Deze mannen stuurden vervolgens een uitnodiging aan 48 geestverwanten voor een bijeenkomst op 15 januari 1896, met als motivatie dat ‘aaneensluiting
van de natuur- en geneeskundigen in ons Vaderland, die des Heeren Naam belijden, zeer gewenscht is en nuttig zou kunnen zijn’. Zestien heren gaven aan deze
uitnodiging gehoor. Op de eerste vergadering werd meteen stevig over grondslag
en doelstelling gediscussieerd, resulterend in concept-statuten, die breder werden
rondgestuurd. Op de volgende vergadering, 9 april 1896, werden de naam en statuten van de vereniging vastgesteld. In artikel 1 werd het doel omschreven als ‘de
3 L. Bouman, ‘Verslag van den secretaris over de eerste 10 jaren van het bestaan onzer Vereeniging’, Orgaan CVNG 1906/1907, 28-35; D. Schermers, ‘De eerste kwart-eeuw van de Chr. Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen’, Orgaan CVNG 1922, 24-50; Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap,
9-13; Van Bergen, Van genezen in geloof (2005), 93-118.
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natuur- en geneeskundige wetenschappen in haren geheelen omvang te beoefenen bij het licht van Gods Woord’. Artikel 2 stelde dat de grondslag was ‘het onvoorwaardelijke gezag van de gansche Heilige Schrift (vervattende al de kanonijke
boeken des Ouden- en Nieuwen Testaments) als Gods Woord’. Lid worden kon
ieder die instemde met doel en grondslag en een medische of natuurkundige (dat
wilde toen zeggen: natuurwetenschappelijke) studie had afgerond. Later zou dit
wat verruimd worden tot hen die hun studie bijna hadden afgerond, en werd ook
de mogelijkheid geschapen andere ‘beoefenaars van de natuurwetenschappen’ die
instemden met de grondslag toe te laten als lid.4
Al snel voegde zich een groepje oud-leden van de ‘Unie Hendrik de Cock’ (ssr)
bij de cvng, waaronder Rijk Kramer, die zijn stempel op de vereniging zou drukken
in de eerste decennia. In ssr-kringen ging zelfs het verhaal dat oud-leden van de ssr,
‘door de Uniegedachte bekoord’, de cvng hadden opgericht.5 Binnen de cvng vond
men het in ieder geval belangrijk contacten te onderhouden met christelijke studenten en hen te stimuleren zich met geloof en natuurwetenschap bezig te houden.
Op de ‘feestvergadering’ ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, in 1922,
waren vertegenwoordigers van ‘onze beide Christelijke studentenvereenigingen,
n.c.s.v. en s.s.r.’ uitgenodigd. Hun werd voorgehouden dat zij later ‘in onze voetstappen’ zouden moeten treden. Vooral met de ssr zou er een hechte band ontstaan.6
Op de vergadering van 13 december 1900, toen het ledental gegroeid was tot
meer dan dertig, werd besloten tot de uitgave van een eigen Orgaan, onder meer
omdat niet altijd iedereen op de vergaderingen aanwezig kon zijn. In het Orgaan
zouden de gehouden lezingen worden opgenomen, met een verslag van de discussies, daarnaast ook boekbeoordelingen alsmede ‘principieele stukken van vooren tegenstanders onzer beginselen’.7 Aanvankelijk was het tijdschrift slechts bedoeld voor leden, sympathisanten en verwante instellingen. Vanaf 1906 werd het
Orgaan publiek en kwam het in de handel. Het zou in de periode tot de Tweede
Wereldoorlog doorgaans vier maal per jaar verschijnen. Het ledental groeide gestaag. In 1902 bestond de vereniging uit 36 leden; in 1922, vijfentwintig jaar na de
oprichting, waren dat er 122; en in 1940 waren het er 223.8
Na vijfentwintig jaar vormden de leden ‘een bont gezelschap’ van ‘professoren
en leeraren, dokters en veeartsen, apothekers en tandartsen, ingenieurs en astronomen’. De geneeskundigen werkten meestal in de praktijk als huisarts, of in inrichtingen en ziekenhuizen. De natuurwetenschappelijke leden waren voor het overgrote deel werkzaam in het onderwijs, zowel aan openbare als christelijke scholen.9
Wat zochten de leden in de vereniging? Allereerst hadden ze, net als de studenten bij de ssr, het gevoel dat ze elkaar nodig hadden in een academische wereld die
als vreemd en bedreigend werd ervaren. W.B. van Staveren beschreef dit in 1906
in het Orgaan treffend:
4
5
6
7
8

Schermers, ‘De eerste kwart-eeuw’, 33.
Gedenkboek SSR 1911, 4.
Schermers, ‘De eerste kwart-eeuw’, 50.
De redactie, ‘Ter inleiding’, Orgaan CVNG 1902, 1-2.
Ledenlijsten zijn o.a. te vinden in: Orgaan CVNG 1902, 95; Orgaan CVNG 1922, na 68 en in het archief
cvng.
9 Orgaan CVNG 1923, 15.
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Wie, na een christelijke opvoeding, voor het eerst zich begon te verdiepen in de leer der natuurwetenschappen zooals die aan de Universiteiten in de laatste decenniën algemeen geleerd werden en worden, heeft een zwaren tweestrijd door te maken (gehad), tusschen wat
hem thuis en op de christelijke school aan de hand der Heilige Schrift geleerd werd, en wat
hij leerde aan de Alma Mater, aan de voeten zittende van de mannen, wier titel en naam aan
hun woorden groot gezag bijzette.10

Van Staveren noemde twee punten die de ‘tweestrijd’ veroorzaakten. Ten eerste
de leer over de afstamming van de mens. Hoe bleef het immers mogelijk nog te
geloven dat de mens naar Gods beeld was geschapen als ‘zoo klaarlijk zijn stamboom kon geteekend worden van het Bathybius-slym tot op de missing-link toe?’
Ten tweede was er een groot verschil in denken over het zogenaamd ‘doelmatigheidsbeginsel’, oftewel de teleologie. ‘Het ongeloof’ verwierp volgens Van Staveren dit beginsel, want ‘teleologisch, doelmatig onderstelde immers een bouwmeester, een schepper, die een zelfbewust doel voor oogen had gehad’. Dit was
volgens Van Staveren dan ook een van de belangrijkste onderwerpen in de ‘polemiek met het ongeloof’.11 Binnen de cvng stond dit onderwerp daarom vaak op
de agenda.

7.2.2 Beginjaren: Hermanides en Bakhuis Roozeboom
Van meet af aan was er discussie over de betekenis van de doelstelling van de vereniging en de manier waarop deze het best zou kunnen worden gediend. Het eerste decennium drukte de voorzitter en ‘ziel der vereniging’, de ‘christenarts uit
Geldermalsen’ S.R. Hermanides zijn stempel op de cvng.12 Hermanides en de andere oprichters hadden geen uitgewerkte wetenschapsvisie en hun uitlatingen in
de beginperiode zijn niet meer dan losse gedachten en aanzetten tot een bredere
wetenschapsopvatting. In de beginperiode opende Hermanides de vergaderingen
met het lezen van een bijbelgedeelte en na een korte uitleg probeerde hij aan te
sluiten bij de actualiteit. Hij onderscheidde drie mogelijkheden voor de verhouding tussen geloof en wetenschap. Ten eerste de opvatting dat geloof en wetenschap onafhankelijk van elkaar zijn, ten tweede de overtuiging dat het geloof op
de wetenschap rust, en ten derde het idee dat de wetenschap op het geloof rust. De
eerste opvatting schreef hij toe aan de ‘ethischen’, de tweede aan de ‘modernen’ en
de laatste opvatting was de gereformeerde, die ook de cvng als de hare beschouwde. Deze moest leiden tot een ‘christelijke wetenschap’.13
‘Christelijke wetenschap’ of ‘geloovige wetenschap’, stelde Hermanides, rekent
zowel met de ‘bijzondere’ als met de ‘algemene’ openbaring. De Heilige Schrift
en de natuur zijn de twee boeken waaruit God kan worden gekend. De studie van
Gods Woord vormde geen beletsel om de natuur te onderzoeken en omgekeerd
10 W.B. van Staveren, ‘Iets over de doelmatigheid in de organische schepping, naar aanleiding van onze
betere kennis der klieren zonder uitloozingsbuis’, Orgaan CVNG 1906/1907, 36-53, aldaar 36.
11 Idem, 36-38, 40.
12 L. Bouman, ‘Dr. S.R. Hermanides’, Orgaan CVNG 1908/1909, 49-51.
13 S.R. Hermanides, ‘Over den grondslag der wetenschap’, Orgaan CVNG 1906/1907, 1-27, aldaar 5
noot 1; vgl. Orgaan CVNG 1902, 83.
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S.R. Hermanides (1842-1908) (foto: Orgaan H.W. Bakhuis Roozeboom (1854-1907) (foto:
CVNG 1922).
Orgaan CVNG 1922).

voerde ‘de ware studie der natuur’ niet van God af, maar naar Hem toe. Hermanides waarschuwde meteen al dat het begrip ‘christelijke wetenschap’ niet verkeerd moest worden begrepen. ‘Gods Woord’ was geen ‘speciaal leerboek van
natuurkunde of van natuurlijke historie’. Wel bevatte het ‘eeuwig ware wetenschappelijke beginselen’. Oftewel, zo definieerde hij: ‘Christelijke wetenschap is
dood gewone wetenschap, maar die rekening houdt met de waarheden van Gods
Woord, die bij de duisternis waarvan alle wetenschap omgeven is, licht zoeke bij
dat Woord.’14
Door Hermanides’ redevoeringen heen kwamen diverse ‘algemene beginselen’
naar voren die volgens hem in de christelijke wetenschap een rol zouden moeten
spelen. Zo leerde volgens Hermanides de Openbaring ons ‘dat God Schepper is
van Hemel en van Aarde en van al wat daarin is’. Dit impliceerde bijvoorbeeld dat
er geen generatio spontanea kon bestaan. God zelf stuurde ‘door het woord van
Zijne macht’ de natuurkrachten, zodat het ‘geheimzinnige verschijnsel ontstond
dat wij leven noemen’. God was echter niet alleen Schepper, maar ook Onderhouder. Daarvoor gebruikte Hij opnieuw de mechanische krachten, maar deze werden geleid door een beginsel ‘dat boven die krachten staat’.15
14 S.R. Hermanides, ‘Openingsrede in de 10e vergadering van de Christelijke Vereeniging van Natuuren Geneeskundigen’, Orgaan CVNG 1902, 3-18, aldaar 12, 17-18.
15 S.R. Hermanides, ‘Over den grondslag der wetenschap’, Orgaan CVNG 1906/1907, 1-27, aldaar 7, 9.
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In een van zijn toespraken sloot hij aan bij het Kuyperiaanse concept van ‘tweeerlei wereldbeschouwing’ en ‘tweeërlei wetenschap’. Het onderscheid kwam onder meer tot uiting in de visie op de relatie tussen God en de wereld, op de levende
natuur, en op de mens. Met betrekking tot de relatie tussen God en de wereld was
de belangrijkste tegenstelling dat in de ene visie ‘de dingen door en in zichzelven
bestaan’ terwijl er in de andere visie ruimte is voor een bovennatuurlijke kracht in
de natuur. Wat de levende natuur aangaat, was de vraag of deze is ontstaan uit de
anorganische natuur door evolutie, of geschapen is door God. Wat de mens aangaat was de fundamentele vraag of hij afstamt van dieren en in essentie een dier is,
of een onmiddellijke schepping van God is en daarmee Gods beeld.16
Waar Hermanides enerzijds betoogde dat de wetenschap op het geloof gebaseerd moest zijn, wees hij ook op de filosofie als ‘het fundament der wetenschap’.
Studie van de filosofie kon behoeden voor dwalingen. Interessant is de waarde die
Hermanides in dat verband toekende aan ‘de eenvoudige philosophie van den vader der natuurkunde, Aristoteles’, die in de gelouterde vorm van Thomas Aquinas, ‘eenmaal aan alle Roomsche en Protestantsche universiteiten onderwezen
– tot aan Cartesius het onwrikbaar fundament der wetenschap was’. Sindsdien
was deze filosofie echter overschaduwd door idealisme, scepticisme en ten slotte
door het materialisme.17 Dit aristotelisme was natuurlijk geen stelsel ‘voor de eeuwigheid’. Het kwam immers voort uit de kennis van de oude Grieken en vooral in
de laatste halve eeuw had de natuurwetenschap een hoge vlucht genomen op allerlei gebieden: de fysica, chemie, fysiologie, pathologie en biologie. Toch kon het
aristotelisme nog steeds functioneren als uitgangspunt, vooral omdat het zowel
een empirisch als een theïstisch karakter had. Dat laatste bleek volgens Hermanides uit de belangrijke rol die de Godheid in Aristoteles’ stelsel had. In de rede die
Hermanides schreef voor het tienjarig bestaan van de cvng beloofde hij in enkele
vervolgartikelen uit te werken in hoeverre het aristotelisme ‘bestand zal zijn tegen
den vooruitgang van de biologische en natuurkundige wetenschappen’.18 Deze
rede moest, vanwege ziekte van Hermanides, echter worden voorgelezen door
plaatsvervangend voorzitter Bakhuis Roozeboom. Hermanides zou niet meer
toekomen aan zijn beschouwingen over de relevantie van het aristotelisme voor
de moderne natuurwetenschap; hij overleed op 26 december 1908.
Medeoprichter Bakhuis Roozeboom hield zich meestentijds afzijdig van de discussies over wetenschap en geloof.19 Hij wilde zich als wetenschapper, zoals hijzelf aangaf, liever tot zijn vakgebied, de chemie, beperken, en zich niet op filosofisch terrein wagen. Door sommigen werd dit hem wel kwalijk genomen, en in een
persoonlijk gesprek wezen de leden Bouman en Sap hem er eens op dat een chemicus als Wilhem Ostwald zich wel degelijk op filosofisch terrein bewoog. Dat
maakte op Bakhuis Roozeboom weinig indruk. Als tegenvoorbeeld noemde hij
16 S.R. Hermanides, ‘Iets over de oorzaken der verschillende wereldbeschouwingen’ (openingsrede 30
september 1902), Orgaan CVNG 1903, 29-42.
17 Hermanides, ‘Over den grondslag der wetenschap’, 21.
18 Idem, 24.
19 Over Bakhuis Roozeboom: Bouman, ‘Professor dr. H.W. Bakhuis Rooseboom’, Orgaan CVNG
1906/1907, 213-214 en R. Hooykaas, ‘H.W. Bakhuis Roozeboom’, Geloof en Wetenschap 53 (1955),
68-77.
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de natuurkundige Lorentz – die nauwelijks filosofisch geïnteresseerd was – maar
die hij hoger achtte dan Ostwald.20
Bakhuis Roozeboom droeg niettemin de vu een warm hart toe. Al in 1881, hij
studeerde toen nog, had hij aan Kuyper zijn diensten aangeboden, hoewel hij verwachtte dat de wis- en natuurkundige faculteit wel als laatste opgericht zou worden. Ook stelde hij Kuyper in 1895 per brief op de hoogte van de plannen voor de
oprichting van de cvng. Tegelijkertijd toonde hij zich ook kritisch over de speculatieve manier waarop Kuyper allerlei natuurwetenschappelijke kwesties besprak
in zijn Heraut-artikelen, iets wat hij Kuyper ook per brief liet weten.21
In het openbaar maakte Roozeboom wel duidelijk welke geloofsovertuiging
hij had. In zijn inaugurele rede aan de Gemeentelijke Universiteit in 1896 stelde
hij dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten worden verwerkt
in een levens- en wereldbeschouwing. De positivistische en de monistische wereldbeschouwing stonden allebei tegenover de christelijke. Het christelijke geloof verzekert ons dat ons onderzoek werkelijke kennis oplevert, maar verwerpt
de idee dat de natuurwetenschap alle raadselen kan oplossen. In zijn rede bij de
rectoraatsoverdracht van 1904 sprak hij over ‘de zeer goede dingen’, die Abraham Kuyper voor het hoger onderwijs aan het doen was. Hij sloot aan bij Kuypers onderscheiding van het ‘principiële’ en ‘indifferente’ stelsel in diens verdediging van zijn Hoger Onderwijswet en pleitte voor gelijkstelling ervan ‘in brede
geest’. Roozebooms uitlatingen zorgden, net als de debatten in het parlement,
voor de nodige deining. Critici verweten hem dat het werkelijke onderscheid
niet dat tussen principieel en indifferent was, maar tussen ‘dogmatisch gebonden
wetenschap’ en ‘wetenschap op vrij onderzoek berustend anderzijds’.22 Bakhuis
Roozeboom overleed jong, op 8 februari 1907, en heeft verder op de koers van de
vereniging weinig invloed gehad.

7.2.3 De vereniging en de VU
De relatie van de cvng tot de vu was van meet af aan onderwerp van discussie binnen de vereniging. Aan de vu bestond immers een eigen wetenschapsideaal, vooral
uitgewerkt door Kuyper in diens Encyclopaedie. Daarnaast waren er de beschouwingen van Woltjer, Geesink en Bavinck. De relatie tussen de cvng en de vu was
echter niet altijd even hecht. De oprichters van de cvng waren vooral artsen, afkomstig uit de ‘Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en
Zenuwlijders’, die in 1884 was opgericht door ds. Lucas Lindeboom.
Op verschillende punten had Lindeboom, afkomstig uit de traditie van de Afscheiding, andere opvattingen over de geneeskunde en over geloof en wetenschap
dan Kuyper. Het is echter onmiskenbaar dat de oprichters van de cvng niet alleen Lindeboom volgden, maar ook waren geïnspireerd door het neocalvinisme
van Kuyper. De medisch historicus M.J. van Lieburg suggereert zelfs dat het Kuy20 ‘Verslag van de discussie’ (vergadering 30 november 1909), 5, in: archief cvng, inv. nr. 3.
21 Hooykaas, ‘Bakhuis Roozeboom’, 73-76.
22 Idem, 73. De Ru, De strijd over het hoger onderwijs (1953), 167.
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Deelnemers aan het congres bij het veertigjarig bestaan van de CVNG (1936) in het Amstelhotel te Amsterdam (foto: Orgaan CVNG 1936).

per was die de stoot heeft gegeven tot oprichting van de cvng, die hij zou hebben
gezien als voorportaal voor de nog op te richten medische en natuurkundige faculteiten van de vu.23 Kuypers betrokkenheid bij de vereniging is echter niet concreet aan te wijzen, zo merkt Leo van Bergen op, die onderzoek deed naar de geschiedenis van de medische faculteit van de vu. Er bestonden ook van meet af aan
verschillende opvattingen binnen de vereniging.24 Zo waren er leden die meer heil
zagen in de oprichting van bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten dan
in een volledige bijzondere universiteit. Ook over specifieke geneeskundige onderwerpen als homeopathie en vivisectie, waarover Kuyper uitgesproken opvattingen had, volgde niet iedereen hem. Ten slotte was Hermanides, zelf hervormd,
kritisch over het gereformeerd-kerkelijk karakter van de vu. Feit is dat er binnen
de cvng van meet af aan andere meningen werden verkondigd dan zuiver ‘Kuyperiaanse’. Ook Van Lieburg erkent dat reeds Hermanides het ‘Kuyper-idealisme
tot redelijker proporties’ terugbracht.25 Via de tweede voorzitter Bouman, later
ook via Buytendijk en via de instroom van ssr-leden, kregen niet alleen de opvattingen van Kuyper, maar ook die van Bavinck invloed binnen de cvng.
In gereformeerde kring werd de cvng overigens wel als onderdeel gezien van
het netwerk van eigen organisaties waarmee de gereformeerden in de maatschap23 Van Lieburg, ‘Reformatorische traditie, geneeskunde en geneeskunst’ (1984), 69.
24 Van Bergen, Van genezen in geloof, 93-95, 104, 144, 186.
25 Van Lieburg, ‘Reformatorische traditie’, 70.
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pij actief waren. Geesink schreef in zijn Heraut-artikelen, gebundeld in Van
’s Heeren Ordinantiën, dat door de stichting van verenigingen als de ssr en de
cvng ‘de ban van de monistische wereldbeschouwing’ was gebroken. Aan het gereformeerde volk legde hij het belang van de vereniging als volgt uit:
De behoefte aan eenheid tusschen geloof en wetenschap uit zich ook in het bestaan ten onzent der Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, die sinds
1901 haar eigen Orgaan uitgeeft; een tijdschrift, waaraan mannen van naam medewerken en
dat, niet slechts den vakman, maar ook ons, leeken, zeer gewaardeerde voorlichting biedt.
De geleerde wereld wordt er hierdoor van overtuigd, dat men gelooven kan in God, den
Almachtige, Schepper van hemel en aarde; dat men een Christen, ja zelfs een Calvinist, en
toch een man van eminente wetenschap op het gebied van de natuurstudie kan wezen.26

Er ontstond binnen de vereniging echter geen overeenstemming over de te volgen
koers ten opzichte van de vu. De leden waren, met hun achtergrond aan een openbare universiteit, minder geneigd te kiezen voor het volledige isolement. Maar de
discussies over Kuypers Hoger Onderwijswet werden wel nauwlettend gevolgd
en Kuypers wet werd gezien als overwinning voor de vrijheid van wetenschap.
De christelijke wereldbeschouwing kreeg daarmee gelegenheid haar eigen wetenschap systematisch uit te werken, zo constateerde Rijk Kramer verheugd.27
In de periode 1901-1903 werd er binnen de vereniging stevig gediscussieerd
over haar positie binnen de academische wereld en haar houding jegens de vu. 28
Aanleiding was een motie, ingediend door bestuurslid J.H.A. van Dale, geneesheer-directeur van de inrichting Veldwijk, die de vereniging opriep er bij de directeuren van de vu op aan te dringen ‘onverwijld’ een medische faculteit te stichten.
De vu was volgens Van Dale immers een universiteit ‘die zich bij hare beoefening
der wetenschap gebonden acht aan datzelfde gezag, dat onze Vereeniging aanvaardt, t.w. het onvoorwaardelijk gezag der Heilige Schrift als Gods Woord’. Er
was slechts een verschil in formulering: de vu noemde in haar grondslag immers
de ‘gereformeerde beginselen’. In de praktijk was er echter overeenstemming. Natuurlijk moest bescheiden worden begonnen, zo realiseerde hij zich, bijvoorbeeld
met ‘een leerstoel in de gecombineerde natuur- en geneeskundige faculteit voor
wat we kortweg noemen willen “onze beginselen”’.29
De belangrijkste tegenstander van dit plan was echter Rijk Kramer. Zijn scherpe
kritiek – in woord en geschrift – richtte zich speciaal op het idee om een leerstoel voor
‘de beginselen’ te stichten. Een dergelijke theoretische leeropdracht was een onmogelijke opdracht, omdat noch geneeskunde, noch de natuurwetenschappen volgens
hem ‘ex cathedra’ te beoefenen waren.30 De vu dreigde met een dergelijke leerstoel,
zonder laboratorium of ziekenhuis, een ‘caricatuur op gereformeerden grondslag’
te worden.31 Er kon daarom, aldus Kramer, op dit moment veel meer worden ver26 Geesink, Van ’s Heeren ordinantiën (1907; 2e druk 1927), Inleidend deel, 145.
27 R. Kramer, ‘Eenige fragmenten uit den strijd over de causae finales’, Orgaan CVNG 1906/1907, 74138, aldaar 109.
28 Van Bergen, Van genezen in geloof, 110-118.
29 J.H.A. van Dale, ‘Voorstel betreffende de oprichting eener medische faculteit aan de Vrije Universiteit’, Orgaan CVNG 1902, 86-89.
30 R. Kramer, ‘Bestrijding der motie-Van Dale’, Orgaan CVNG 1902, 137-146.
31 R. Kramer, ‘Tweede bestrijding van de motie’, Orgaan CVNG 1903, 68-70, aldaar 69.
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wacht van het ‘corrigens’ van de bijzondere leerstoelen aan de openbare universiteiten. Hij verwees daarvoor naar het voorbeeld van de leerstoel van J.V. de Groot aan
de Gemeentelijke Universiteit. ‘Rome weet wel wat ze doet’, aldus Kramer, ‘Rome
is gekomen tot een daad, en ze heeft de “Prinzipienreiterei” aan ons overgelaten.’32
De hoofdredacteur van het Orgaan en latere voorzitter, L. Bouman, probeerde
vervolgens de polemiek in een breder perspectief te plaatsen. In een artikel over
‘Vrij onderzoek en katholieke wetenschap’ stelde hij dat Van Dale en Kramer ongetwijfeld beiden graag zouden zien dat de vu bloeiende geneeskundige en natuurfilosofische faculteiten zou bezitten. Terecht had Kramer echter gewaarschuwd
voor het gevaar van een leerstoel ‘voor de beginselen’ waarop waarschijnlijk een
filosoof of theoloog zou worden benoemd. Maar het kon uiteindelijk ook niet blijven bij de ‘correctie’ op de wetenschap aan de openbare universiteiten middels bijzondere leerstoelen.33 De motie-Van Dale werd aangenomen en er werd een commissie benoemd, die het verzoek bij de directeuren van de vu indiende. Er volgde
echter geen directe reactie. Wel werd er binnen de vu over het onderwerp gesproken. Later zouden Hermanides en Keuchenius nog een brief aan directeuren
versturen met het voorstel een leerstoel in de ‘algemene biologie’ op te richten.34
De band tussen cvng en vu werd hechter toen in 1907 daadwerkelijk een leerstoel werd ingesteld, die het begin moest vormen van een medische faculteit. Geen
leerstoel voor ‘de beginselen’, maar in de ‘psychiatrie en algemene biologie’, waarbij de nadruk kwam te liggen op de psychiatrie. De leerstoel was het resultaat van
een samenwerkingsverband tussen de vu en Lindebooms Vereeniging tot Verzorging van Krankzinnigen, maar de voorzitter van de cvng, Bouman, werd de eerste
hoogleraar. Drie jaar later werd er een Psychiatrische en Neurologische Kliniek
geopend, de Valeriuskliniek, met Bouman als geneesheer-directeur.35 Binnen de
cvng werd het belangrijk gevonden dat door de benoeming van de voorzitter de
band tussen het hoger onderwijs en de vereniging weer hechter werd. Na de dood
van Bakhuis Roozeboom, eerder dat jaar, telde de vereniging namelijk geen leden
meer met een vaste positie aan een universiteit. Sommige leden hadden overigens
nog steeds liever gezien dat Bouman aan een van de staatsuniversiteiten was benoemd op een bijzondere leerstoel.36
Boumans onderzoek en onderwijs trok al snel de aandacht. Zijn colleges werden
goed bezocht – ook door studenten van buiten de vu – en aan de Valeriuskliniek
verzamelde hij een groep jongeren om zich heen, waaronder F.J.J. Buytendijk, die
in 1913 werd benoemd tot een van zijn assistenten. In 1916 werd een stap gezet in
de uitbouw van de medische faculteit aan de vu toen de eerste steen werd gelegd
voor het ‘Physiologisch Laboratorium’, dat verrees naast de Valeriuskliniek. Buytendijk, die in 1914 was benoemd tot lector in de algemene biologie, zou hier de
leiding krijgen. In 1919 werd hij hoogleraar met een leeropdracht voor fysiologie
en algemene biologie.37
32
33
34
35
36
37

Kramer, ‘Bestrijding’, 139.
L. Bouman, ‘Vrij onderzoek en katholieke wetenschap’, Orgaan CVNG 1903, 58-67, aldaar 64-67.
Van Bergen, Van genezen in geloof, 158.
Idem, 151-174.
Zie: Schuurmans Stekhoven, ‘Professor Bouman’, Orgaan CVNG 1907/1908, 1-2.
Van Bergen, Van genezen in geloof, 208-210.
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In de jaren twintig kwam er een breuk in deze hechte band met de vu toen de
verdere uitbouw van de medische faculteit stokte. Ook de conservatievere koers
van de Gereformeerde Kerken en de theologische faculteit van de vu – waarvan
de kwestie-Geelkerken een symptoom was – zorgde voor vervreemding. In 1924
aanvaardde Buytendijk een benoeming tot hoogleraar in Groningen en in 1925
vertrok Bouman naar Utrecht.38
Bij de discussies die in deze periode gevoerd werden over uitbreiding van de
medische, dan wel oprichting van de wis- en natuurkundige faculteit aan de vu,
wilden sommigen dat de cvng hierover ook haar stem zou laten horen. Besloten
werd dit niet te doen, waarschijnlijk omdat men niet tot een gezamenlijke opvatting kwam.39 Toen er in 1930 uiteindelijk een wis- en natuurkundige faculteit
werd geopend, duurde het even voordat er een goede relatie met de cvng was.
Sommige cvng-leden hadden liever gezien dat de medische faculteit een doorstart had gemaakt, anderen verwachtten überhaupt weinig meer van de vu in deze
periode. In de loop van de jaren dertig zou de band tussen de cvng en de wis- en
natuurkundige faculteit van de vu echter hecht worden. Veel faculteitsleden waren actief binnen de cvng. Het vijftigjarig bestaan van de vereniging in 1936 zou
worden gevierd met een tweedaags congres in de nieuwe laboratoria voor natuuren scheikunde van de vu.40

7.2.4 Bouman over ‘geloovige wetenschap’ en beginselen
De visie van de tweede voorzitter Leendert Bouman was meer uitgekristalliseerd
dan die van de oprichters. Bouman zou in de volgende twee decennia zijn stempel
drukken op de koers van de cvng. Opgegroeid in een orthodox-hervormd gezin
dat in 1886 met de Doleantie meeging, had Bouman aan de Gemeentelijke Universiteit geneeskunde gestudeerd, was in 1895 gepromoveerd en had zich daarna in
Wenen in de psychiatrie gespecialiseerd. Hij was vanaf de eerste jaargang voorzitter van de redactie van het Orgaan. In 1907 volgde hij Hermanides op als voorzitter van de vereniging en werd ook hoogleraar aan de vu. Over hem schreef H. Sap
later dat hij was ‘opgeleid volgens de natuurwetenschappelijke methode, waarin
geen plaats was voor God en Zijn Woord’. Zelf probeerde hij echter, aldus Sap,
‘in zijn wetenschap zijn beginsel uit te dragen’, maar niet ‘door een paar Bijbelteksten’ erbij te slepen. Dat zou de tegenstelling tussen geloof en wetenschap alleen maar vergroten.41
Al op 29 Mei 1900 had Bouman een voordracht gehouden ‘Over onze beginselen’, omdat, zo gaf hij als motivatie, ‘we er eens toe moeten komen duidelijk en
klaar aan te geven, wat we eigenlijk willen’. De rede werd als zeer belangwekkend
38 Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid, 129-163; Stellingwerff, De VU na Kuyper, 136.
39 J.F. Reitsma, ‘De Faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de Vrije Universiteit’, Orgaan CVNG 1930,
51-53.
40 ‘Congres op 17 en 18 april 1936 te Amsterdam’, Orgaan CVNG 1936, 1; Flipse, ‘Hier leert de natuur
ons zelf den weg’ (2005), 106-107.
41 H. Sap, ‘In memoriam prof. dr. L. Bouman’, Orgaan CVNG 1936, 2-4. Over Bouman: Van Belzen,
Psychopathologie en religie, 37-62; Van Bergen, Van genezen in geloof, 179-192.
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ervaren, en er werd maar liefst vier vergaderingen over gediscussieerd.42 Bouman betoogde allereerst dat er ‘geen
wetenschap denkbaar [was] zonder beginselen’. Daarom had ook de ‘geloovige
wetenschap’ recht van bestaan, naast de
materialistische. Om het eigene hiervan
in het oog te krijgen was studie van de
filosofie nodig. De studie van de wijsbegeerte was echter door veel natuurwetenschappers verwaarloosd en pas recent vond er een zekere opleving plaats
in het werk van enkele jongere biologen
als Weismann, Hertwig en Driesch. Ook
Abraham Kuyper had zich met zijn rectorale rede Evolutie uit 1899 op het gebied van de wijsbegeerte van de biologie
begeven. In zijn Encyclopaedie en Stonelezingen had Kuyper bovendien helder
uiteengezet dat er ‘tweeërlei beoefening
van de wetenschap’ bestond. De ‘geloovige wetenschap’ stond tegenover de L. Bouman (1869-1936) (foto: HDC).
naturalistische of ‘antitheïstische’.43
Op het terrein van de ‘geloovige wetenschap’ bestonden ook verschillende richtingen, en vooral de roomse en de gereformeerde sprongen in het oog. De ‘Roomschen’ werkten vanuit hun neothomistische opvattingen; met name onder leiding
van Mercier te Leuven bloeide deze richting. Kuyper en Woltjer hadden de richting gewezen voor de ontwikkeling van een gereformeerde wetenschaps- en kennisleer. Er lag, zo stelde Bouman, een grote taak, met name op het gebied van de
biologie. Het zat zo: ‘Onze geheele wereldbeschouwing moet eene andere zijn en
dat zal met name in de biologische wetenschap aangetoond worden.’ Natuurlijk
moet deze wetenschap stroken met de feiten, en gebaseerd zijn op logische conclusies, maar zij werkt ook vanuit eigen beginselen.44
Bouman noemde twee beginselen die hij bijzonder relevant achtte voor de christelijke natuurwetenschap. Ten eerste moest ‘tegenover het beginsel der continuïteit in de verschijnselen (…) het beginsel der discontinuïteit geplaatst worden’. De
christelijke wereldbeschouwing ging uit van ‘niet te overbruggen kloven’ of grenzen in de natuur: tussen materie en leven, tussen planten en dieren, en tussen dieren en de mens. Het tweede beginsel was de acceptatie van de teleologie in de natuur, naast en tegenover de mechanische krachten. Het betrof hier een ‘door God
vastgestelde doelwerking’, die niet pantheïstisch moest worden begrepen, maar
42 L. Bouman, ‘Over onze beginselen’, Orgaan CVNG 1902, 55-80; ‘Discussie’, 81-85 (op 29 mei en 13
december 1900, 16 april en 29 oktober 1901).
43 Bouman, ‘Over onze beginselen’, 60-63.
44 Idem, 63, 69.
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theïstisch: ‘De stof, de mechanisch werkende krachten en wetten zijn alleen middelen, waardoor de doeleinden bereikt worden.’ 45
Het is, gezien bovenstaande visie, en de verwijzingen naar Kuyper en Woltjer,
niet verwonderlijk dat Bouman ook al snel betrokken raakte bij de Vrije Universiteit. Op een universiteitsdag, 5 februari 1902, hield hij een referaat over ‘Samengaan en scheiden’. Hij sloot in zijn lezing aan bij de ‘strijd’ die op dat moment in
de Tweede Kamer gaande was ‘tusschen de rechter- en linkerzijde’. Omdat links
en rechts van verschillende beginselen uitgingen was de politieke tegenstelling onverzoenlijk, zo stelde hij. Toch bleek er in de praktijk te kunnen worden samengewerkt. Er was ook een ‘neutrale zone’. Hierin lag een parallel met de wetenschap.
Niet alleen op politiek gebied, ook op wetenschappelijk gebied bestonden enerzijds grote tegenstellingen, maar anderzijds ook neutrale zones.46
Deze inleiding gaf Bouman de ruimte om eerst in te gaan op het goede van de
bestaande wetenschap en pas daarna op de ‘keerzijde van de medaille’. Hij verklaarde dat de laboratoria van de beoefenaars van gelovige en niet-gelovige wetenschap weinig zouden verschillen. Het verschil kwam pas uit ‘indien het laboratorium met de studeerkamer verwisseld wordt. Dan blijkt, dat er beginselen zijn,
waarvan uitgegaan wordt bij de studie en daarna, dat de conclusies moeten getrokken worden uit datgene, wat waarneming en experiment ons gegeven hebben.’47
Dit verschil tussen waarneming en theorie was volgens Bouman lang niet alle
natuurwetenschappers duidelijk, omdat veel natuurwetenschappers niet wijsgerig geschoold waren. Gedurende de negentiende eeuw was de wetenschap meer
en meer gespecialiseerd en daarbij werd de filosofie veronachtzaamd, en zelfs bestreden. In weerwil van deze veronachtzaming van de wijsbegeerte waren juist ‘de
vurige tegenstanders van de wijsbegeerte’ toch gaan filosoferen. Hij doelde hier
op hen die mechanische verklaringen in de wetenschap hadden uitgebreid tot een
mechanische wereldbeschouwing. Deze uitte zich enerzijds in het materialisme
van Vogt en Büchner en anderzijds in het mechanisch evolutionisme van de darwinisten.48
Gelovigen hadden zich hiertegen van meet af aan verzet, maar inmiddels rees er
ook verzet uit wetenschappelijke hoek. De kentering vond ten eerste plaats op het
gebied van de kentheorie. Er was weliswaar nog weinig eenheid in de erkenntnistheoretische beschouwingen, maar in ieder geval won het neokantianisme aan invloed, dat zich keerde tegen het eenzijdige empirisme. Ook de ‘theorie der kennis’
die Kuyper, Bavinck en Woltjer hadden ontwikkeld, kon volgens Bouman ‘zeker
de concurrentie met andere stelsels’ doorstaan. In hun stelsel werd ‘rekening gehouden met het geloof aan den éénen Logos, die beide subject en object schiep’.49
Hoewel er een gebied was waarop ‘samengaan’ mogelijk was, waren er ook
‘principieele terreinen’ waarop een ‘absolute scheiding’ plaatsgreep. Alle beoefenaars der natuurwetenschappen zouden daar positie moeten kiezen. Iedereen
45 Idem, 70-71, 80.
46 L. Bouman, ‘Samengaan of scheiden. Referaat gehouden op de meeting van den provincialen universiteitsdag te ’s Gravenhage op 5 febr. 1902’, Orgaan CVNG 1902, 174-192, aldaar 174.
47 Bouman, ‘Samengaan of scheiden’, 180-181.
48 Idem, 182-183.
49 Idem, 184.
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moest inzien dat ‘er zulke principiëele verschillen bestaan, dat op dat gebied een
algeheele scheiding aanwezig is’. Gelovige natuurwetenschappers moesten ‘gebruik makend van de beste technische hulpmiddelen die er zijn, gaan onderzoeken, problemen stellen aan de natuur en daardoor de bewijzen geven niet alleen,
dat geloovige wetenschap bestaanbaar is, maar ook dat de resultaten daarvan in
geen geval behooren achter te staan bij die der ongeloovige wetenschap.’50
Nadat de cvng zich tot de vu had gericht met de vraag werk te maken van een
leerstoel, had Bavinck contact gezocht met Bouman. Ook stuurde Bavinck aan
Bouman zijn rectorale rede van 20 oktober 1904 over Christelijke wereldbeschouwing, waarop Bouman hem schreef dat hij ‘gaarne [zou] wenschen Uw invloed
bij mijn wetenschappelijk werk te mogen ondergaan’.51 In deze periode bezocht
Bouman ook een lezing van Bavinck over ‘christelijke wetenschap’, waarna hij
de brochure Christelijke wetenschap besprak in het Orgaan. Waar Kuyper in de
Tweede Kamer ‘de scherpe aanvallen der tegenstanders op den Christelijke wetenschap zeker op meesterlijke wijze [had] afgeslagen’, zo schreef Bouman, leverde Bavinck een overtuigend betoog ‘niet alleen voor hen, die reeds overtuigd waren, maar vooral ook voor hen, die misschien eenigszins aan ’t wankelen gebracht
waren door de manier, waarop men de Christelijke wetenschap had trachten af te
maken’. Tegenstanders van de Hoger Onderwijswet hadden betoogd dat er in ieder geval in de natuurwetenschappen geen sprake kon zijn van verschillen tussen
christenen en niet-christenen. Bouman gaf toe dat er inderdaad een ‘groote neutrale zone’ bestond. Hadden de tegenstanders dan misschien gelijk, waar het de
natuurwetenschap betrof? Kon een christelijke natuurwetenschapper zich niet
beperken tot ‘ijverige studie der natuurwetenschap, alleen wat de neutrale zone
betreft’? De verschillen leken immers buiten het bereik van de wetenschap te vallen ‘op terreinen, waarvan Christenen en niet-Christenen beiden niets weten’. Bavinck toonde aan dat het anders lag. Hiervoor was het wel nodig goed inzicht te
hebben in wat (christelijke) wetenschap was. Verhelderend vond Bouman vooral
Bavincks historische benadering en zijn afwijzing van de positivistische wetenschaps- en geschiedopvatting. Volgens het positivisme zou na de theologische en
de metafysische fase, nu de ‘positieve’ fase in de wetenschap aangebroken zijn.
Bavinck bestreed deze visie en pleitte juist voor wetenschap die zich ook met
oorsprong, doel, oorzaak en wezen van de dingen bezighield. Hiermee ontstond
ruimte voor christelijke wetenschap.52
Bouman besloot met de wens dat alle cvng-leden Bavincks boekje zouden aanschaffen, zodat we ‘wanneer we eene lezing voor onze Vereeniging trachten samen te stellen, of eene bijdrage voor het Orgaan willen geven (…) we dan met
vrucht dit uitnemende werkje kunnen naslaan’.53 Wat Bouman betrof, werd Bavincks wetenschapsvisie dus leidraad voor het werk binnen de vereniging. Meer
nog dan de stem van Kuyper en Woltjer, zou de stem van Bavinck als gezaghebbend worden aangehaald in deze kring.
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Idem, 190-192.
Stellingwerff, De VU na Kuyper, 21.
L. Bouman, ‘Dr. H. Bavinck, Christelijke wetenschap’, Orgaan CVNG 1904, 77-78.
Idem, 78.
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7.2.5 Discussie over de werkwijze van de CVNG
Bouman constateerde kort hierna dat er binnen de vereniging weliswaar overeenstemming bestond over het grote belang van de ‘christelijke beoefening der exacte
wetenschappen’, maar niet over de vraag: ‘hoe zulk wetenschappelijke onderzoek
te bevorderen?’ Op zijn initiatief werd daarom in 1909 een commissie ingesteld,
bestaande uit Bouman zelf, J. Hekman en D.J. Hamburger, met als doel te komen
tot ‘maatregelen voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek onder de
leden’. Op de achtergrond speelde ook nog steeds de vraag wat onder christelijk
wetenschappelijk onderzoek eigenlijk moest worden verstaan. Het lukte de commissie echter niet om tot overeenstemming komen. Tijdens de vergadering bleek
dat ook de vereniging verdeeld was. Globaal bleken er drie opvattingen te bestaan.54
Ten eerste was er de opvatting die verdedigd werd door commissielid Hamburger. Hij stelde voor ‘specifiek christelijke werkhypothesen en werkmethodes’ op
te stellen om ‘het zoeken in eene bepaalde richting’ te vergemakkelijken. Op dat
gebied was nog weinig verricht, erkende hij, en daarom moest de theologische
en filosofische professoren om hulp worden gevraagd: ‘bovenal laten we dan tot
Dr. Kuyper gaan’. Bouman en Hekman, de andere commissieleden, konden zich
niet in Hamburgers voorstel vinden. Hypothesen konden volgens hen nooit a priori worden opgesteld. De ervaring leerde immers dat hypothesen tot stand komen
wanneer nieuwe verschijnselen worden ontdekt, en men middels systematisering
tot generalisaties komt, die in nieuwe experimenten kunnen worden getest. Zij
achtten het opstellen van ‘specifiek Christelijke werkhypothesen en werkmethodes’, die uit de Bijbel zouden kunnen worden afgeleid, zelfs gevaarlijk.55
Keuchenius betoogde – de tweede opvatting – dat de vereniging zich zou moeten toeleggen op de ontwikkeling van een christelijke filosofie. Hij stelde: ‘we zijn
machteloos, omdat wij geen philosophie hebben’. Zonder een christelijke filosofie was het onmogelijk om aan een christelijke psychiatrie en natuurwetenschap te
bouwen. Terecht was ook ‘Rome’ begonnen met een leerstoel in de filosofie. Daar
zouden de gereformeerden ook mee moeten beginnen, maar dan wel aan de eigen
universiteit: ‘In plaats van te vragen naar een hypothese moeten wij aan Dr. Kuyper de schreiende behoefte aan een christelijke philosophie bloot leggen, omdat
hij de man is, in staat tot zulk een reuzenarbeid.’ Volgens Keuchenius waren de
oprichters van de cvng, Hermanides en Bakhuis Roozeboom, zo weinig productief geweest vanwege het gemis aan een eigen filosofie.56
Bouman keerde zich – de derde opvatting – tegen beide benaderingen en stelde dat waarneming en onderzoek in de natuurwetenschap altijd voorop moesten
gaan. Vervolgens zou misschien blijken dat er werkhypothesen konden worden
opgesteld die afweken van de gangbare. De werkwijze van de vereniging zou dus
54 De weergave van de standpunten en discussies in deze paragraaf is gebaseerd op: ‘Rapport der commissie ter bespreking van te treffen maatregelen voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
onder de leden van de bond van christelijke genees- en natuurkundigen in Nederland’ (vergadering
4 augustus 1909), ‘Naschrift. Rapport van de minderheid’, ‘Verslag van de discussie’ (vergadering
30 november 1909), ‘Verslag van de tweede bijeenkomst’ (8 april 1910), in: archief cvng, inv. nr. 3.
55 Vgl. D.J. Hamburger, ‘Eene hypothese voor onze taak’ en ‘Eene toepassing der hypothese op de aetiologie der gezwellen’, Orgaan CVNG 1903, 71-76 en 77-79.
56 Over Keuchius: Van Bergen, Van genezen in geloof, 105-109.
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heel praktisch moeten zijn: een belangrijk gebied van onderzoek bepalen – principiële kwesties lagen volgens hem voor het grijpen – en op dat gebied aan het werk
gaan. Een comité zou hierover kunnen adviseren en bijvoorbeeld christelijke studenten kunnen stimuleren zich hiermee bezig te houden. Bouman meende dat
‘zonder christelijke philosophie [wij] nu reeds in staat [zijn] iets goeds te leveren.’
Kuyper had in zijn Evolutierede immers het darwinisme vanuit de filosofie benaderd, zo stelde Bouman, maar in feite waren we daar weinig verder mee gekomen.
Bouman: ‘Ik heb deze rede verscheidene malen doorgelezen, maar ik heb daarin geen houvast voor ons gevonden, geen fundament, waarop we kunnen verder
bouwen. Zelfs nu en dan treft de oppervlakkigheid, waarmede enkele gedeelten
behandeld zijn, al treft tegelijk de genialiteit, waarmee hij de portee der quaestie
begrepen heeft, wat hem alleen mogelijk was door zijne philosophische kennis,
wat erkend moet worden.’57
Daarom was het beter ‘de hand aan den ploeg te slaan’. De globale richting was
wel duidelijk. Die werd gewezen door een aantal ‘centrale uitspraken van Gods
Woord’, die ingingen tegen bestaand onderzoek waarin de mechanische benadering gangbaar was en al het supranaturele werd ontkend. Bouman stelde daartegenover:
Wij daarentegen gelooven, dat de geheele wereld van het zijn door den Logos is voortgebracht, zoowel de organische als de anorganische wereld. Wij huldigen daarom ook geen
mechanische maar een organische levensopvatting.

En dit uitgangspunt kon bijvoorbeeld leiden tot onderzoek van ‘de kracht, door
God in het levende principe werkzaam gesteld’ of tot het bepalen van de ‘verhouding (…) van deze kracht tot de physische factoren, welke ook zeker in het levende organisme werkzaam zijn’.58
Ondanks Boumans pleidooi om zelf onderzoek te doen, zouden veel lezingen
binnen de vereniging in de volgende jaren toch een ‘beschouwend’, meer wijsgerig
karakter hebben of ze zouden handelen over het onderzoek van anderen, waarbij
werd bekeken in hoeverre dat paste binnen de christelijke wereldbeschouwing. Er
waren in de eerst decennia immers nog niet veel leden die ook na hun promotieonderzoek tijd hadden voor eigen onderzoek.
Toen de voorzitter D. Schermers bij het vijfentwintigjarig bestaan terugblikte op wat er binnen de vereniging allemaal was gebeurd, wees hij er ook op dat
het ‘slechts aan weinigen [was] gegeven de echte wetenschap te beoefenen in dien
zin, dat nieuwe gezichtspunten worden geopend’. Toch konden de leden veel
belangrijk werk doen, zo formuleerde hij toen een nieuwe taak, namelijk in het
‘populariseren’ van onderzoek. Resultaten van onderzoek werden aan het grote
publiek namelijk vaak meegedeeld ‘in het licht van de eene of andere wereldbeschouwing’. Als voorbeeld noemde Schermers een recente ‘verdediging’ van de
natuurwetenschap door de chemicus Cohen.59 Cohen had zich gemengd in het
57 ‘Verslag van de discussie’ (zie noot 54), 5-7.
58 ‘Verslag van de tweede bijeenkomst’ (zie noot 54), 2-3.
59 D. Schermers, ‘Openingswoord van den voorzitter’, Orgaan CVNG 1922, 14-20, aldaar 20. Over Schermers: L. Bouman, ‘In memoriam dr. D. Schermers’, Orgaan CVNG 1930, 47-50. Voor Cohens lezing
zie: Baneke, Synthetisch denken (2008), 132-133.
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opnieuw opgelaaide debat over het klassieke artikel van Brunetière uit 1895 over
het ‘bankroet der wetenschap’. Brunetière had daarin kritiek op de grote pretenties van de negentiende-eeuwse wetenschap, die volgens hem niet op alle vragen
van de mens antwoord kon geven, zoals: wie zijn wij, vanwaar komen wij en waar
gaan wij heen? Daarvoor was de religie nodig. Brunetière, zo luidde Cohens kritiek, maakte hiermee een karikatuur van de wetenschap. Zelf meende Cohen dat
de wetenschap wel degelijk antwoorden kon geven op die fundamentele vragen.
Schermers stelde echter dat Cohen hier zijn eigen overtuiging met de wetenschap
vermengde. Dit kwam doordat ‘gepopulariseerde wetenschap’ altijd in nauw verband stond met de levensopvatting van de hoogleraar. Verenigingsleden zouden
daarom de resultaten van de wetenschap moeten tonen vanuit de christelijke wereldbeschouwing, als ‘een schilderij (…) van de grootheid van den Schepper in de
gansche natuur’.60
Overigens zou in de navolgende jaren het aantal actieve onderzoekers wel stijgen. Vaker zouden er nu ook vakwetenschappelijke voordrachten worden gehouden, met name in de sectievergaderingen. Sinds 1930 kende de cvng namelijk een
wis- en natuurkundige en een medische sectie. In die periode werd ook de doelstelling – het beoefenen van de wetenschap bij het licht van Gods Woord – iets
aangepast. Vooral met het oog op de medici werd deze uitgebreid met de zinsnede
‘en de toepassing van deze aldus beoefende wetenschappen op sociaal terrein te
bevorderen.’61

7.3 Christelijke natuurwetenschap in de eerste vijfentwintig jaar
7.3.1 Inleiding
In zijn toespraak bij het vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging gaf Schermers ook een overzicht van ‘den wetenschappelijken arbeid, die in den loop van
deze 25 jaren door onze vereeniging is verricht’. Er waren ‘niet minder dan 51 vergaderingen’ gehouden, en er waren achttien jaargangen van het Orgaan verschenen. Vele onderwerpen uit de geneeskunde waren behandeld, maar ook een groot
aantal uit de natuurwetenschap, zoals het ontstaan en de bouw van het heelal, ontwikkelingen in de fysica, evolutietheorieën, en vooral ‘de strijd tusschen mechanisme en vitalisme’. Het betrof meestal ‘principieele kwesties’, hoewel een enkele
maal ook meer vakwetenschappelijke onderwerpen werden behandeld.62
In deze paragraaf ga ik in op een drietal principiële kwesties die in de beginperiode centraal stonden. Allereerst was er de kwestie van de ‘mechanische’ verklaring van het leven, ook wel kortweg ‘mechanisme’, versus het vitalisme. De belangrijkste woordvoerders op dit gebied waren Kramer en Bouman. Deze kwestie
stond voor de leden in nauw verband met die der teleologie en Gods betrokkenheid op de schepping. Ten tweede was er aandacht voor de (biologische) evolu60 Schermers, ‘Openingwoord’, 16-20.
61 Zie Orgaan CVNG 1936, 44-45.
62 Schermers, ‘De eerste kwart-eeuw’ (zie noot 3), 33v.
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tietheorie in relatie tot het scheppingsgeloof. Ook hier werd de toon gezet door
Bouman en Kramer. Een derde, hiermee samenhangend onderwerp was de relatie tussen de resultaten van geologie, paleontologie en ook astronomie in relatie
tot bijbelse gegevens. Hierover schreef onder meer de fysicus W.H. Nieuwhuis
en lieten ook anderen zich uit in artikelen en de discussies. In al deze discussies
zorgde Buytendijk vanaf 1913 voor een nieuw geluid. Dit zal ik in paragraaf 7.4
apart bespreken.

7.3.2 Mechanisme, vitalisme en teleologie
Rijk Kramer, prominent oud-ssr-lid, die ook snel betrokken raakte bij de cvng,
trok net als in zijn ssr-tijd keer op keer ten strijde tegen het ‘mechanisme’. In de
tweede jaargang van het Orgaan publiceerde hij het laatste hoofdstuk van zijn
proefschrift Over de beteekenis van de physische factoren bij de processen van absorptie en secretie. Uit zijn experimentele onderzoek bleek volgens Kramer dat er
een essentieel verschil bestond ‘tusschen de wetten van de organische en die der
anorganische natuur’. Hij meende hiermee een experimenteel bewijs te hebben gegeven voor het vitalisme.63
Mechanisme en vitalisme gaven volgens Kramer elk een ander antwoord op de
vraag ‘wat is het leven?’ Ze functioneerden daarbij vaak als dogmatische stelsels,
die niet het resultaat waren van onderzoek, maar eraan vooraf gingen. In het eerste geval zocht men in de levende natuur naar dezelfde wetten als die gelden voor
de dode stof. In het tweede geval bezag men de natuur als ‘daad van het Hoogste Intellect’, het Woord, de Logos, en was het de taak van de natuurwetenschap
‘het plan der schepping te vertolken’. Voor deze gedachte verwees hij – opvallend
voor een medisch proefschrift – expliciet naar Kuypers uiteenzettingen over tweeerlei wetenschap, zoals verwoord in diens Encyclopaedie.64 Hij verbond de aloude
discussie over mechanisme en vitalisme – in zijn eigen tijd herleefd als neovitalisme – dus heel concreet met Kuypers antithetisch spreken over christelijke en nietchristelijke wetenschap. Kramer eindigde zijn artikel met deze woorden:
Zoo is dan het vitalisme, zooals ik het versta, eene theorie, die tegenover het anorganische
het organische stelt; die geen continuïteit van het doode en het levende aanneemt maar
schepping; die boven het causaal verband een logisch verband stelt: tegenover de almacht
der natuur een almachtige God, tegenover het ‘ignoramus en ignorabimus’ het ‘wij kennen
ten deele en wij profeteeren ten deele.’65

In een artikel uit 1906 plaatste Kramer de discussies over vitalisme en mechanisme in het bredere perspectief van wat hij noemde de ‘strijd over de causae finales’,
ook wel de strijd tussen (mechanische) causaliteit en finaliteit.66 Deze strijd was
al gaande sinds Democritus, die de werkelijkheid atomistisch-mechanisch had
63 R. Kramer, ‘Over de beteekenis van de physische factoren bij de processen van aborptie en secretie’,
Orgaan CVNG 1903, 109-137, aldaar 109.
64 Idem, 121-122, 135.
65 Idem, 137.
66 R. Kramer, ‘Eenige fragmenten uit den strijd over de causae finales’, Orgaan CVNG 1906/1907, 74-138.
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proberen te verklaren en Aristoteles, die
werkte met doeloorzaken. In de negentiende eeuw was deze strijd, vooral door
de pleidooien van materialisten als Büchner en door Darwins evolutietheorie,
verhevigd en leek ze definitief beslecht
ten gunste van de mechanische causaliteit. Velen meenden dat dit de enige wetenschappelijke benadering was. Kramer
formuleerde de tegenstelling scherp en
principieel: ‘Dank zij de systematische
verdachtmaking van Moleschott, Büchner, Vogt, Haeckel enz. enz. heeft lang
de meening post gevat, dat de weg der
causaliteit die voor ’t denkend deel der
natie was, die der finaliteit voor ’t niet
denkend deel’, waarbij de laatste groep
gelijkgesteld werd aan ‘christelijk’.67 Dit
was niet terecht. Het ging volgens Kramer niet om ‘een strijd tusschen weRijk Kramer (1870-1942) (foto: Gedenktenschappelijk en onwetenschappelijk,
boek ssr 1936).
tusschen onbevooroordeeld en bevooroordeeld’, maar tussen twee vormen van wetenschap. Democritus stond immers
tegenover Aristoteles, Darwin tegenover Agassiz; Haeckel tegenover Wasmann.68
In de laatste decennia was het christelijk verzet zichtbaar geworden en had het
zich weer een plaats verworven, ook in het hoger onderwijs. Hij noemde in dat
verband Kuypers Hoger Onderwijswet een belangrijk moment ‘in den strijd over
de causae finales’. Daarmee werden ‘de twee wegen, beide zoo oud als de historie
reikt, “officieel” erkend’.69
Kramer legde ook uit waarom het werken met ‘causae finales’ bij uitstek paste
bij de christelijke natuurbeschouwing. ‘Christelijke wetenschap’ wil ontdekken
hoe het in de natuur werkelijk toegaat. Omdat God zich heeft geopenbaard in de
natuur, moet ook het doel kunnen worden ‘gelezen uit de natuur’. Het is daarin
een ‘regulatieve factor’. Hij stelde daarom: ‘Met de objectiviteit van het doel en
zijn constitutieve werking staat of valt de christelijke wetenschap.’70 De mechanist, die het doel ontkent, maar ook Kant, die het doel subjectief, als een ‘heuristisch principe’ beschouwt, miskent op apriorische gronden deze wezenlijke karakteristiek van de werkelijkheid. Het doel en het plan worden immers niet door
de onderzoeker in de werkelijkheid gelegd, maar kunnen erin worden ontdekt.71
Kramer bleef de vereniging in de volgende jaren op de hoogte houden van discussies over het vitalisme. Zo schreef hij over ‘Het vitalistisch-teleologisch den67
68
69
70
71

Idem, 109.
Idem, 75-76.
Idem, 109.
Idem, 128, 134.
Idem, 130-133.
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ken’naar aanleiding van een recente discussie in Duitsland . ‘Onvoorwaardelijk’
koos hij opnieuw partij voor de vitalisten. Met de ‘mechanische natuurverklaring’,
zo stelde hij hier, werd immers gewoonlijk bedoeld dat alles ‘onbewust en planloos geschiedt, ofwel dat physica en chemie, anorganische krachten, voldoende
zijn ter verklaring van het leven’. Daartegenover stelde hij:
Het vitalisme nu is die theorie, welke ter verklaring van de levensverschijnselen een levenskracht aanneemt. Deze levenskracht is echter niet op te vatten als een kracht, welke buiten de
natuur staat, (…) maar als een kracht aan een bepaalden toestand van de materie gebonden. 72

Het vitalisme was teleologisch, omdat het rekende met causae finales. Rond 1900
gebruikten natuurwetenschappers daarvoor overigens vaak andere termen. Hans
Driesch sprak van entelechiën, Johannes Reinke van Dominanten, maar het idee
was hetzelfde: mechanische krachten waren niet voldoende om levensverschijnselen te verklaren. Opnieuw benadrukte hij dat ‘het vitalistisch-teleologische
denken’ meer was dan een ‘heuristisch principe’ om richting te geven aan het onderzoek, zoals Kant wilde. Nee, het was nodig ‘om het feitenmateriaal samen te
voegen tot een gebouw der physiologie, dat zijn eeuwigen grond vindt in de Wijsheid Gods’.73
Kramer stond binnen de cvng niet alleen met zijn verdediging van het neovitalisme. Hij vond een medestander in de persoon van de voorzitter Bouman. Op
grond van de algemene beginselen die hij had geformuleerd in zijn rede ‘Over
onze beginselen’ koos ook Bouman voor het vitalisme. Het aloude vitalisme leek
in de tweede helft van de negentiende eeuw weliswaar definitief verslagen, maar
het neovitalisme had volgens Bouman inmiddels weer ‘vele aanhangers onder de
geleerden’. De tijd van het ‘ouderwetsche materialisme’ van ‘Vogt, Büchner en
Moleschot’ was in ieder geval voorbij en in veel wetenschapsgebieden leken de teleologische verklaringen weer terug te keren, zo merkte Bouman op.74
In het artikel ‘Het neovitalisme en de finaliteit in de biologie’ constateerde Bouman dat er zowel onder botanici en zoölogen als onder medici vertegenwoordigers van de neovitalistische richting werden gevonden, waaronder Reinke,
Driesch en anderen. De natuurbeschouwing die dat opleverde was overigens weinig belijnd; volgens Reinke sloot het neovitalisme bijvoorbeeld goed aan zowel bij
een pantheïstische als bij een theïstische voorstelling.75 Bouman gaf toe dat bij het
onderzoeken van deze levenskracht, die ‘door God in het levende principe werkzaam [was] gesteld’, het vaak moeilijk zou zijn een pantheïstische en een specifiek
christelijke opvatting van elkaar te onderscheiden.76
Deze discussie hield niet alleen de cvng-leden bezig. Uit het hoofdstuk over de
studenten bleek reeds dat zowel gereformeerde als katholieke studenten sympathie voor het neovitalisme koesterden. Ook buiten gereformeerde en katholieke
kring bestond er interesse, hoewel het waarschijnlijk minder wijdverbreid was
72
73
74
75
76

R. Kramer, ‘Het vitalistisch-teleologisch denken’, Orgaan CVNG 1910/1911, 18-28, aldaar 21.
Idem, 21, 28.
Bouman, ‘Over onze beginselen’ (zie noot 42), 71-72, 77.
L. Bouman, ‘Het neovitalisme en de finaliteit in de biologie’, Orgaan CVNG 1904, 90-98, aldaar 97.
‘Verslag van de tweede bijeenkomst’ (zie noot 54), 2.
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dan Kramer, Bouman en anderen dachten of hoopten. Wel kon Bouman over dit
onderwerp een toespraak houden voor een breder publiek, een afdeling van de
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.77 Tegenover de
mechanische wereldbeschouwing plaatste hij ook hier de wereldbeschouwing die
met teleologische principes werkt. In de organische natuur stonden daarom tegenover elkaar het mechanisme en het vitalisme. Wel lijkt Bouman wat genuanceerder te denken over het vitalistische ‘levensprincipe’ dan Kramer. Hij noemde het
‘geen kracht, maar de symbolische uitdrukking voor een ingewikkeld spel van talrijke werkingen’ waarvan de doelmatigheid als resultaat te voorschijn treedt.78 ‘De
zucht naar kennis, die den mensch eigen is, doet ons nog een laatste vraag stellen,’
zo besloot Bouman deze lezing, namelijk ‘of aan al deze levensverschijnselen nog
een laatste algemeen principe ten gronde ligt.’ Deze vraag lag niet meer op het gebied der waarneming. Het materialisme loochende het bestaan van een dergelijke
Urgrund. Voor hemzelf was de laatste grond der dingen echter ‘de Schepper van
hemel en aarde, die alle dingen regeert en onderhoudt’. Vanuit dat geloof was de
werkelijkheid ‘geen machine, die heel kunstig in elkaar gezet is, en als wier resultaat doelmatigheid aanwezig is, maar dit beginsel is van den beginne in de schepping gelegd geworden. Maar naast dit zijnde is ook het wordende, naast de actus
ook de potentie en zoo meenen we verder dat door de onderhouding der dingen
ook het doel van den Schepper zal bereikt worden.’79
Kramer en Bouman verwoordden een breed gedeelde opvatting binnen de cvng.
In navolging van Kuyper en Bavinck beschouwden de gereformeerde natuurwetenschappers en medici de ‘mechanische wereldbeschouwing’ als antithetisch aan
de ‘christelijke wereldbeschouwing’. Tegenover ‘het mechanisme’ kozen zij daarom voor het vitalisme. Ter illustratie hiervan nog een lezing uit de beginperiode,
die de latere voorzitter Schermers op 10 december 1907 hield ‘in het belang van de
medische faculteit’ van de vu. Hij sprak over de ‘mechanische levensopvatting’.
Met tal van voorbeelden probeerde Schermers aan te tonen dat de mechanische
levensverklaring wetenschappelijk tekortschoot. De doelmatigheid in de natuur
was realiteit en met het bestaan van doelmatigheid in de natuur was ook het bestaan van een hogere macht gegeven ‘die het plan en bestek gemaakt heeft en die
naast het doel het middel heeft aangegeven, waardoor dit doel kan bereikt worden’. De mechanische leer stond daarmee lijnrecht tegenover de christelijke wereldbeschouwing, omdat ze uitging van het beginsel ‘dat er eigenlijk geen specifiek verschil tusschen de beide naturen [de organische en anorganische] bestond’.
Uit zowel het plan-loze als grens-loze karakter kon de populariteit van de mechanische levensopvatting en de evolutieleer verklaard worden. Kuyper had dat benadrukt in zijn ‘magistrale rede’ over ‘de verflauwing der grenzen’. Want ‘met de
handhaving of uitwissching van deze grenzen staat of valt het geloof in den levenden God, Hij is het die de grenzen schiep.’80
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L. Bouman, ‘Over theoretische biologie’, Orgaan CVNG 1904, 43-67.
Idem, 59.
Idem, 66-67.
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7.3.3 Schepping en evolutie
De mechanische verklaring van het leven en het evolutionisme hadden alles met elkaar te maken. Bouman beschreef ze als twee uitingsvormen van de ‘mechanische
wereldbeschouwing [die] in het midden der vorige eeuw was opgetreden’.81 Deze
gedachte ligt in het verlengde van de kritiek die Kuyper en Bavinck hadden op het
mechanische karakter van Darwins theorie van natuurlijke selectie. In zijn bovengenoemde kritiek op de mechanische levensopvatting gaf Schermers een lang citaat uit
Kuypers Evolutierede, omdat diens kritiek op evolutie net zo goed op de mechanische levensopvatting van toepassing was. Kuyper had opgeroepen in verzet te komen ‘tegen dat stelsel van den zonder doel mechanisch opgebouwden kosmos’. En:
‘Tegenover de besteklooze mechaniek der evolutie stellen wij het geloof in dat eeuwig wezen, dat alle ding gewerkt heeft en nog werkt naar den raad Zijns willens.’82
Ook Kramer verwees regelmatig naar de ‘magistrale rede’ van Kuyper, en sloot
zich ook aan bij andere gedachten van Kuyper. Zo wees hij erop dat het enthousiasme voor Darwins theorie voortkwam uit de principes van de Revolutie, waarin
de mens niet God als Souverein wilde erkennen, maar autonoom wilde zijn. God
was in Darwins theorie niet nodig, want hij had ‘door natuurlijke oorzaken de natuur verklaard’.83
De bioloog J.F. Reitsma sloot ook aan bij Kuyper in een artikel over ‘Dogma’s in
de wetenschap’. Terecht had Kuyper de evolutie een dogma genoemd, want ‘heel
het biologisch onderzoek der laatste 60 jaren is er op gericht geweest om het Evolutiedogma te bewijzen’. Dat was geen onbevooroordeeld onderzoek.84 Naar aanleiding van de Darwinherdenkingen in 1909 schreef Reitsma een overzichtsartikel
waarin hij onder meer probeerde de snelle ingang die Darwins leer had gevonden
te verklaren. Een deel van de verklaring was ‘de eenheid, die in zijn systeem zit,
en waarvan groote bekoring uitgaat’. Daarnaast ook uit de duidelijkheid waarmee
Darwin zijn ideeën uiteenzette. Ten slotte wees ook hij op de wereldbeschouwelijke kwestie ‘dat Darwins causaal mechanische verklaring zeer welkom moest zijn
aan velen zijner materialistische tijdgenooten, die het bij voorkeur zonder God
stelden’. Darwin kwam met een theorie ‘waarbij de harmonie der schepping aan
het toeval, aan bloot mechanische factoren werd toegeschreven en de onderhouding door God geheel werd vervangen door de werking van een stel natuurwetten’. Bovendien maakte hij zelfs voor de afstamming van de mens geen uitzondering.85 Reitsma hoopte dat er een alternatief zou worden ontwikkeld door gelovige
onderzoekers, zodat ‘theorie tegenover theorie’ gesteld kon worden. Dit moest
een theorie zijn ‘gegrond op de eeuwige waarheden van Gods Woord’, maar die
tegelijkertijd rekening hield met de resultaten van het moderne natuuronderzoek.
Wellicht zou ze zelfs ‘aanknopingspunten’ hebben met de evolutiehypothese.86
81 Bouman, ‘Over theoretische biologie’, 54.
82 Schermers, ‘De mechanische levensopvatting’, 75.
83 R. Kramer, ‘Het neo-malthusianisme en het beginsel der Revolutie’, Orgaan CVNG 1907/1908, 97152, aldaar 100.
84 J.F. Reitsma, ‘Dogma’s in de natuurwetenschap’, Orgaan CVNG 1908/1909, 101-111, aldaar 104.
85 J.F. Reitsma, ‘De Darwinherdenking’, Orgaan CVNG 1909/1910, 23-40, aldaar 31-32.
86 Idem, 40.
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Bouman en Kramer hielden zich ook bezig met de vraag welke theorie tegenover de mechanische theorieën gesteld moest worden. In de discussie over de taak
van de vereniging in 1909 had Kramer benadrukt dat niet helemaal opnieuw moest
worden begonnen met de opbouw van een christelijke wetenschap. Er was in het
verleden immers veel goed onderzoek gedaan, maar Darwin was afgeweken van
de goede weg, die tot dan toe gevolgd werd. Daarom moest volgens Kramer weer
aansluiting worden gezocht bij het onderzoek van Cuvier en Agassiz.87
Het is opvallend dat Kramer hier en elders opriep aansluiting te zoeken bij het
werk van Louis Agassiz. Deze Agassiz was in de Verenigde Staten inderdaad een
van de laatste professionele wetenschappers die zich tegen de evolutietheorie van
Darwin hadden verzet. Agassiz, overigens geen orthodox christen, geloofde dat
God een plan had met de schepping, dat Hij in de loop der tijd had uitgevoerd.
Agassiz was beïnvloed door de romantische Naturphilosophie en allerlei neoplatoonse concepten. Hij classificeerde de soorten op basis van algemene bouw en
anatomische verhoudingen, en sprak erover als ‘goddelijke ideeën’. Agassiz verbond dit met een wording van de wereld door verschillende catastrofen en scheppingsmomenten waarbij ook fossielen waren ontstaan.88 Deze benadering van de
natuur heeft overeenkomst met het spreken over de Logos, de praeformatie van de
soorten, en de ‘ideële traditie’ waar ook Kuyper zich bij wilde aansluiten. Kuyper
verwees ook zelf wel naar Agassiz.89 Dit was ook bij evolutiekritische calvinisten
in de Verenigde Staten niet ongebruikelijk.90
Kramer wilde, in navolging van Agassiz, wel een ‘verwantschap tusschen de dieren’ erkennen, maar beschouwde deze ‘niet als materieel, maar als intellectueel’,
als ‘gradaties van structuur’. Agassiz had bijvoorbeeld een verband geconstateerd
tussen het optreden van de soorten in de geologische geschiedenis en de embryonale wording van het individu, en hij omschreef dat als ‘één zelfde gedachte uitgedrukt in de geschiedenis van het type door alle tijden’ en ‘uitgedrukt in den groei
van het individu uit het ei’.91 Deze gedachte lijkt op de biogenetische grondwet
van Haeckel, maar waar Haeckel beweerde dat zijn wet een bewijs vormde voor
de gemeenschappelijke afstamming van hogere dieren uit een oorspronkelijke
stamvorm, was dat bij Agassiz niet het geval. Kramer sprak dan ook liever over de
‘Grondwet van Agassiz’. Haeckels ‘wet’ was volgens Kramer namelijk ‘ontbloot
van alle realiteit, alleen rustend op louter vermoedens’, een poging om feiten in
een mechanische verklaringswijze te dringen. Agassiz probeerde daarentegen ‘om
uit de verscheidenheid der concrete feiten, tot eenheid en wetmatigheid te komen;
aldus een opklimmen van het bijzondere tot het algemeene, van het reële tot het
ideeële, van het zienlijke tot den Onzienlijke’.92
Kramer en Bouman keken echter niet alleen achterom, naar pre-darwiniaanse
ideeën als die van Agassiz en Cuvier; zij waren ook alert op allerlei niet-darwi87
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‘Verslag van de discussie’ (zie noot 54), 4.
Moore, The Post-Darwinian Controversies (1979), 205-213.
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nistische evolutietheorieën die in de decennia rond 1900 onder wetenschappers in
opkomst waren. Het darwinisme, ‘dat meende door natuurlijke oorzaken de natuur te kunnen verklaren’, was volgens Kramer ook ‘wetenschappelijk overwonnen’. De door Bavinck en anderen geconstateerde kentering in de wetenschap leek
ook hier gaande te zijn.93
In de eerste jaargang van het Orgaan vroeg Bouman al aandacht voor de ‘zeer
interessante beschouwingen’ van ‘de bekende Wasmann’, de jezuïet en onderzoeker van mieren die bekendheid verwierf als bestrijder van Haeckel in Duitsland,
maar ook als pleitbezorger van de evolutietheorie onder katholieken. Sinds de jaren 1870 woonde en werkte deze Wasmann in Limburg. Nauwkeurig beschreef
Bouman Wasmanns mierenonderzoek en prees hem voor zijn bescheiden houding ten aanzien van de descendentietheorie, die hij beschouwde als ‘een hypothese die door de feiten goed gestaafd is’. Bij Wasmann geen ‘dogmatisch dwingen’, zoals bij veel overtuigde evolutionisten. Wasmann liet bijvoorbeeld terecht
de vraag open hoeveel stamrijen er waren.94 Buytendijk zou later ook contact onderhouden met Wasmann. Zij correspondeerden en hebben elkaar enkele malen
persoonlijk ontmoet. Buytendijk bezocht Wasmann in Valkenburg, en Wasmann
kwam zelfs een keer een lezing houden aan de vu.95
Bouman besprak verder de mutatietheorie van Hugo de Vries. In zijn omschrijving: ‘De soorten [zijn] niet langzamerhand, maar trapsgewijs uit elkander
voortgekomen.’ Met deze opvatting stond De Vries, volgens Bouman, lijnrecht
tegenover de selectietheorie van Darwin, waarin de individuele variabiliteit als
uitgangspunt werd genomen. Darwin verklaarde de doelmatigheid in de natuur
uit ‘zuiver natuurlijke principes’, zonder een of andere teleologische gedachte te
hulp te roepen. De variabiliteit was bij hem immers richtingloos. Echter, meende Bouman, op deze manier konden nooit nieuwe soorten ontstaan, maar alleen
soorten verdwijnen. In de mutatieleer van Hugo de Vries daarentegen gingen de
plotselinge veranderingen, de mutaties, wel in nieuwe richtingen. Als deze theorie
waar zou zijn, betekende dit een ‘algeheele omkeer in de voorstellingen omtrent
het ontstaan der soorten’.96
Ook Kramer besprak het verschil tussen het darwinisme en de mutatieleer van
Hugo de Vries. Darwinisme, zo definieerde hij, was de verklaring voor het ontstaan der soorten door de natuurlijke oorzaken van selectie en strijd om het bestaan. Iemand als pater Wasmann was nadrukkelijk geen darwinist, hoewel hij tot
op zekere hoogte de evolutietheorie aanvaardde. Hugo de Vries beweerde zelf
weliswaar dat hij overtuigd darwinist was, maar was dat ook zo?97 Kramer noemde enkele verschillen tussen Darwin en De Vries. De Vries stelde dat hij – net als
Darwin – teleologie en vitalisme bestreed, maar zijn experimenten lieten volgens
93 Kramer, ‘Het neo-malthusianisme’ (zie noot 83), 101.
94 L. Bouman, ‘Wasmann en de descendentietheorie’, Orgaan CVNG 1902, 147-149. Over Wasmann:
Struyker Boudier, ‘Jezuïet op de hei’ (1989); Struyker Boudier, Mier en slang (1990).
95 Buytendijk, De wijsheid der mieren (1922), 62; Struyker Boudier, Mier en slang, 35-38.
96 L. Bouman, ‘De Mutationstheorie van prof. Hugo de Vries’, Orgaan CVNG 1903, 1-28 en 138-154,
aldaar 1, 12, 16, 23.
97 R. Kramer, ‘Een wetenschappelijke puzzle’, Orgaan CVNG 1906/1907, 190-202, aldaar 191-192. Over
De Vries: Zevenhuizen, Vast in het spoor van Darwin (2008); Stamhuis e.a., ‘Hugo de Vries on heredity, 1889-1903’ (1999).
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Kramer juist zien dat de mutaties spontaan ontstonden. En ‘wat is spontaniteit anders dan de uiting van het leven, in zijne onafhankelijkheid van inwerkende factoren?’ Deze inwendige kracht, die niet van buiten maar van binnenuit richting gaf,
zou heel goed de ‘levenskracht’ kunnen zijn. Ze bood daarom geen steun aan de
mechanische wereldbeschouwing, maar eerder aan de teleologische. Het verschil
tussen de teleologische en de mechanische theorie was principieel, benadrukte
Kramer nog eens, en De Vries’ waarnemingen waren voor hem daarom aanleiding
tot de uitroep: ‘Neen, laat ons terugkeeren tot die oude natuurphilosophie, welke
zoo scherp onderscheidde tusschen de physisch-chemische krachten der stof en
de krachten van het leven, welke finaliteit en causaliteit onderscheidde en in het
leven de causaliteit ondergeschikt maakte aan de finaliteit.’98

7.3.4 Bijbel en wetenschap
Net als Kuyper, Bavinck en Geesink hadden gedaan, beoordeelden de gereformeerde natuurwetenschappers de biologische evolutietheorie deels onafhankelijk van resultaten uit geologie en paleontologie omtrent bijvoorbeeld de ouderdom van de aarde en fossielen. In zijn pleidooien voor een alternatief voor de
mechanische evolutietheorie wilde Kramer bijvoorbeeld terug naar de theorieën
die vóór Darwin gangbaar waren, zoals die van Cuvier en Agassiz. Deze wetenschappers hadden, in de eerste helft van de negentiende eeuw, echter niet het geologisch onderzoek afgewezen, maar stonden wel kritisch tegenover evolutionaire
verklaringen. Uit allerlei opmerkingen blijkt dat Kramer en andere prominente
cvng-leden ook in die lijn dachten en bijvoorbeeld niet vasthielden aan een ouderdom van de aarde van 6000 jaar. Kramer gaf ergens als voorbeeld dat, alleen al
uit geologisch onderzoek aan koralen, een ouderdom van 70.000 jaren kon worden vastgesteld.99 En tijdens een discussie in 1925, die hieronder uitvoeriger aan
bod zal komen, stelde hij: ‘Vast staat de groote ouderdom der aarde’.100 Op basis
van fossielenonderzoek ging hij er bovendien van uit dat niet alle soorten tegelijkertijd geschapen waren, en dat met de schepping ook de dood was gegeven.101
Ook Abraham Kuyper zelf had, volgens Kramer, ‘met ’t oog op de geologie’ uiteindelijk geaccepteerd dat er ook vóór de zondeval dood was in het dierenrijk.102
De christelijke wereldbeschouwing en haar visie op de natuur leidde dus in deze
periode vooral tot afwijzing van verschillende evolutietheorieën in de organische
natuur, in het bijzonder die welke een uitgesproken mechanistisch karakter hadden. Maar tegelijkertijd was men, net als de voormannen, geneigd open te staan
voor resultaten van geologie, palaeontologie en ook astronomie. Ook daarbij lag
nog wel een probleem, omdat deze immers soms lastig te verenigingen waren met
Genesis. Overigens werd wel keer op keer benadrukt dat in Genesis 1 de schep98
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Kramer, ‘Een wetenschappelijke puzzle’, 202.
Zie Orgaan CVNG 1922, 5.
Zie Orgaan CVNG 1926, 51.
Zie Orgaan CVNG 1924, 2.
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ping slechts in zeer algemene lijnen wordt geschetsts, wat ruimte liet voor acceptatie van sommige resultaten der natuurwetenschap. In de praktijk impliceerde dit
vaak ‘harmoniseren’ of ‘concorderen’ van bijbeltekst en natuurwetenschap, waarvan we ook al voorbeelden zagen in ssr-kring. Een uitgesproken vertegenwoordiger van deze benadering is W.H. Nieuwhuis (1850-1934), leraar wis- en natuurkunde te Kampen, een bekende stem in de gereformeerde wereld rond 1900, die
verschillende artikelen publiceerde in het Orgaan en enkele brochures.
Nieuwhuis schreef bijvoorbeeld over ‘De nevelbolhypothese van Immanuel
Kant’ en ‘De vorming van ons planetenstelsel volgens Pierre Simon Laplace’.103
Het scheppingsverhaal uit Genesis leerde volgens Nieuwshuis slechts zeer beknopt – ‘zoo eenvoudig en toch ook weer zoo verheven’ – dat God hemel en aarde
had geschapen. Daarom was het niet verwonderlijk dat er vele theorieën en hypothesen werden opgesteld over de vraag hoe de aarde en het planetenstelsel konden zijn ontstaan. De belangrijkste van die laatste was de nevelbolhypothese die
genoemd werd naar de ontwerpers Kant en Laplace. Na een uitgebreide uiteenzetting van deze theorieën, wilde Nieuwhuis ze in ‘zoo groot mogelijke bescheidenheid en objectiviteit’ beoordelen. Hij vervolgde met een groot aantal ‘bedenkingen’ en concludeerde dat de theorie in haar oorspronkelijke vorm niet meer
werd verdedigd. Wel was ze op veel punten gewijzigd en aangevuld en de tijd zou
moeten leren of deze aangepaste theorieën houdbaar waren.104
In een uitgebreid overzichtsartikel onder de titel ‘Van voorhistorische dieren en
planten’ behandelde Nieuwhuis resultaten van geologie en paleontologie. Zijn inzet was: ‘Er was eens een tijd, waarin de aarde er geheel anders uitzag dan thans.’
De planten- en dierenwereld bleek een veel langere geschiedenis op aarde te hebben dan de mens. Waar fossiele overblijfsels van (uitgestorven) planten en dieren
al voorkwamen in het primaire en secundaire tijdperk, kwam de mens pas vanaf de
tertiaire periode voor. Vele ‘duizenden bij duizenden’ soorten bleken in de loop
der tijd op grote schaal te zijn uitgestorven, niet alleen planten, maar ook hagedisachtigen en vissen. Ook bleken er nieuwe soorten op te treden. Hij ging echter
niet in op de vraag hoe dit ‘optreden’ van nieuwe soorten in nieuwe tijdvakken
moest worden verklaard.105
Uit andere publicaties blijkt hoe Nieuwhuis wetenschappelijke beschouwingen
over het ontstaan van het zonnestelsel, de aardlagen en fossielen combineerde met
de tekst van Genesis 1, waarbij hij de ‘dagen’ als perioden van honderdduizenden
of miljoenen jaren opvatte. Ook in zeer oude formaties – de aardlagen die hij verbond met de derde ‘scheppingsdag’ – bleken reeds allerlei dierlijke fossielen voor
te komen, als bacteriën en koraaldieren, hoewel in Genesis 1 op die dag nog geen
sprake was van dierlijk leven. Zijn verklaring hiervoor was dat het scheppingsverhaal uitsluitend die dieren noemde ‘die het meest in het oog loopen’, ofwel alleen
die dieren die ‘in Mozes’ tijd’ bekend waren. De mens verscheen volgens hem aan
103 W.H. Nieuwhuis, ‘De nevelbolhypothese van Immanuel Kant’, Orgaan CVNG 1907/1908, 83-97;
‘De vorming van ons planetenstelsel volgens Pierre Simon Laplace’, Orgaan CVNG 1907/1908, 172188; ‘Bezwaren tegen de nevelbolhypothese van Kant en Laplace’, Orgaan CVNG 1908/1909, 30-48.
104 Nieuwhuis, ‘Bezwaren’, m.n. 47-48.
105 W.H. Nieuwhuis, ‘Van voorhistorische dieren en planten’, Orgaan CVNG 1910/1911, 105-150, aldaar 105, 106.
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het eind van de Tertiaire periode op het toneel, geschapen door God uit het stof der
aarde.106 Ook Kuyper en Geesink neigden naar een dergelijke ‘tijdperkentheorie’
en Bavinck had er ruimte voor gelaten; Nieuwhuis koos er zonder aarzeling voor.
Het is overigens duidelijk dat ook Nieuwhuis ‘het Darwinisme’ afwees. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de brochure Twee vragen des tijds (1907), deels een bewerking van een Duitse brochure van Eberhard Dennert, deels een eigen beoordeling
van ‘de leer van Darwin’. Hierin stelde Nieuwhuis dat de descendentiehypothese
‘goed opgevat, en ontdaan van alles, wat men er in den loop der jaren aan heeft
vastgeknoopt’ zeer wel is te combineren met ‘het denkbeeld van een persoonlijken Schepper en eene teleologische beschouwing der natuur’. Een ‘geleidelijke
ontwikkeling van het heelal in ’t algemeen, en van de aarde en hare bewoners in ’t
bizonder’ kan worden geaccepteerd als ‘de transmutatie onder Goddelijke leiding
volgens een welberaamd plan en met een bepaald doel voortschrijdt’.107 Maar ‘het
eigenlijke Darwinisme’, de leer der natuurkeus, verwierp hij. Dit was volgens hem
geen natuurwetenschap, maar ‘een wijsgeerig stelsel op organisch gebied’. Het
was volgens hem niet langs inductieve weg uit feiten of verschijnselen afgeleid,
maar ‘als het ware van uit de hoogte aan de wetenschap opgelegd, en dat niet, om
plaats gehad hebbende, of nog plaats vindende verschijnselen te verklaren, maar
om hypothetische facta te verduidelijken’.108
Noch Bouman, noch Kramer, noch Nieuwhuis of een van de andere cvng-leden
kwam in deze periode met een uitgewerkte christelijke wetenschap. Wel werd benadrukt dat de christelijke wetenschap niet mechanisch, maar teleologisch moest
zijn. Het meest concreet was de keus voor de neovitalistische ideeën, zoals die bij
Driesch te vinden waren. Ook werden de ontwikkelingen in de evolutiebiologie
gevolgd, en werd bekeken in hoeverre nieuwe, niet-darwinistische theorieën, als
die van Hugo de Vries, beter pasten bij de christelijke wereldbeschouwing. In de
praktijk leidde dit, ondanks het radicale uitgangspunt van tweeërlei wetenschap
en de waarschuwing de Bijbel niet als handboek voor de natuurwetenschap te gebruiken, toch vaak tot het concorderen van bijbeltekst en sommige wetenschappelijke resultaten, iets waar overigens de voormannen, als het erop aankwam, ook
al toe geneigd waren. Hiertoe moesten wetenschappelijke theorieën wel op ongebruikelijke wijze geïnterpreteerd worden; wat ook gold voor de interpretatie van
de bijbeltekst.

7.4 F.J.J. Buytendijk
7.4.1 Inleiding
F.J.J. Buytendijk, opgegroeid in een hervormd gezin, studeerde in Amsterdam geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit, waar hij in 1909 het artsexamen be106 Nieuwhuis, De schepping en de zondvloed (1897), 13v, 21v, 31v.
107 Nieuwhuis, Twee vragen des tijds (1907), 63.
108 Idem, 59.
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F.J.J. Buytendijk (18871974) (foto: HDC).

haalde. Hij specialiseerde zich daarna in de fysiologie en zijn belangstelling ging
onder meer uit naar dierpsychologische vraagstukken. In 1913 werd hij aangesteld
als assistent van Bouman aan het fysiologisch laboratorium van de vu, waar hij in
1914 tot lector en in 1919 tot hoogleraar werd benoemd met een leeropdracht voor
fysiologie en algemene biologie. In 1918 promoveerde hij cum laude in Utrecht
op de dissertatie Proeven over gewoontevorming bij dieren. Inmiddels was hij ook
lid geworden van de Gereformeerde Kerken en onder de indruk geraakt van het
neocalvinisme van Kuyper en vooral Bavinck. In de jaren twintig zou hij echter
steeds meer gefrustreerd raken over de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken, met name in de aanloop naar de schorsing van Geelkerken, die zijn predikant
was in Amsterdam-Zuid. Buytendijk zou zich in het openbaar zeer kritisch uitlaten over de synode-uitspraken en verruilde in 1924 zijn positie aan de vu voor een
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hoogleraarschap in Groningen. Nog later ging hij over naar de rooms-katholieke
kerk en werd hij hoogleraar in Nijmegen en Utrecht. Buytendijk publiceerde een
groot aantal wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften. Veel van zijn studies
liggen ook op het grensvlak van biologie, geloof en wijsbegeerte.109
Buytendijk was een origineel denker met een breed nationaal en internationaal
netwerk, ook buiten de gereformeerde wereld. Aanvankelijk voelde hij zich goed
thuis bij het neocalvinisme. Hoewel er aan de vu wel vragen waren bij de ‘belijndheid’ van zijn opvattingen, probeerde hij nadrukkelijke aansluiting te zoeken bij
de inzichten van Kuyper en Bavinck over de wetenschap. Zelf sprak hij ook, in
navolging van Bavinck, van zijn ‘christelijk theïstische wereldbeschouwing’.110 In
het herdenkingsnummer van De Reformatie dat verscheen na Bavincks overlijden, publiceerde Buytendijk een artikel over ‘Bavinck’s beteekenis voor de natuurwetenschappen’. Volgens Buytendijk, die zichzelf rekende tot ‘wij jongeren,
zijn leerlingen’, was Bavinck ‘eigenlijk de eerste onder ons, die begreep, welk een
taak de Christen op het gebied van de natuurwetenschap heeft, maar ook omgekeerd welk een invloed de kennis der natuur op het overdenken, het verklaren der
Schrift kan uitoefenen.’ Het belangrijkste wat Bavinck hen geleerd had was de
juiste levenshouding tegenover de wetenschap der natuur. Daarin was hij allereerst zelf een voorbeeld geweest: ‘de idee, dat de harmonie tusschen geloof en wetenschap in de eenheid der menschelijke persoonlijkheid kan worden teruggevonden was in Bavinck verwerkelijkt.’ Volgens Buytendijk gaf Bavinck ‘geen nieuw
systeem van wijsbegeerte der natuur, hij drong ons geen traditioneele opvattingen
op, al gevoelde hij zelf veel voor de scholastische natuurphilosophie’. Buytendijk noemde een aantal onderwerpen waarover hij veel geleerd had van Bavinck:
‘de onderscheiding tusschen natuurwetenschap als feitenkennis en als wijsgeerige
verwerking der feiten’, ‘de beteekenis van de kenleer voor de natuurwetenschap’,
‘de immanentie Gods in de natuur’, ‘de verhouding van Schriftuur en natuur’ – de
Schrift is geen leerboek voor de natuurwetenschap –, de ‘dringende eisch om zelf
de natuur te doorzoeken’.111
Hoewel er al behoorlijk wat over Buytendijk is gepubliceerd, is er tot nu toe relatief weinig aandacht geweest voor zijn gereformeerde periode.112 Het is inzichtgevend Buytendijks toenmalige visie hier apart te behandelen. Door na te gaan in
hoeverre Buytendijks opvattingen pasten bij het neocalvinisme, en hoe zijn opvattingen binnen de cvng werden ontvangen, wordt meer duidelijk over de richting waarin het gereformeerde denken over de natuurwetenschap zich bewoog.
Buytendijk heeft, ondanks zijn soms omstreden positie in de gereformeerde wereld, wel invloed gehad, met name onder gereformeerde studenten en natuurwetenschappers.
109 Over Buytendijk o.a.: Dekkers, Het bezielde lichaam (1985); Van Bergen, Van genezen in geloof,
208-220; Prick, ‘Levensbericht F.J.J. Buytendijk’ (1974).
110 F.J.J. Buytendijk, ‘Over het oorzakelijk verband in de natuur’, Orgaan CVNG 1913/1914, 1-34, aldaar 2, 23. Vgl. Dekkers, Het bezielde lichaam, 50 noot 12.
111 Buytendijk, ‘Bavinck’s beteekenis voor de natuurwetenschappen’, De Reformatie, 5 augustus 1921,
342-343.
112 Zie kort bij Struyker Boudier, Mier en slang (1990), 21v; Van Bergen, Van genezen in geloof, 208220; Woldring, Een handvol filosofen, 84-89.
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Ik geef eerst een schets van Buytendijks visie op de relatie tussen geloof en wetenschap in zijn gereformeerde periode – dat wil zeggen zijn tijd aan de vu, 19131924 – en zijn mening over enkele belangrijke onderwerpen die binnen de cvng
werden besproken: het vitalisme en de evolutietheorie. Ook ga ik in op kritiek die
hij binnen de cvng kreeg en geef een duiding van dit debat, om te eindigen met het
verloop van de discussies die hij in gang had gezet na zijn vertrek.

7.4.2 Buytendijk over christelijke natuurwetenschap
Om inzicht te krijgen in Buytendijks algemene visie op de relatie tussen geloof en
wetenschap maak ik vooral gebruik van het manuscript ‘Cursus in de christelijke
natuurkunde’, uit ca. 1921.113 Deze cursus had hij geschreven met een specifieke
doelgroep voor ogen, namelijk de ‘Vereeniging van Christelijke Land- en Tuinbouwonderwijzers’, die behoefte hadden aan voorlichting. De opzet was echter
zeer breed, en de opvatting die hij hier expliciteerde, was ook in zijn andere studies uit deze periode op de achtergrond aanwezig. Onder ‘natuurkunde’ wordt
hier overigens ‘natuurwetenschap’ in de brede zin van het woord verstaan, in het
bijzonder toegespitst op de biologie.
Buytendijk wilde, zo stelde hij in de inleiding, uitgaan van de ‘gereformeerde beginselen’. ‘Bij het licht van Gods Woord’ wilde hij de ‘werkelijk betrouwbare resultaten der moderne wetenschap’ bezien. In het eerste algemene hoofdstuk over
‘Geloof en wetenschap’ wees hij op het grote belang van de inzichten van Kuyper
en Bavinck over het idee van een ‘christelijke wetenschap’. De geschiedenis leerde,
zo sprak hij hen na, dat tot ongeveer een eeuw geleden alle wetenschap ‘te midden
van de Christelijke wereldbeschouwing’ was gegroeid. ‘De nieuwe natuurwetenschap, die het zoogenaamde conflict met het Christendom in het leven heeft geroepen, dateert van 1840, als men wil van de Fransche Revolutie en de philosophie van
Kant af.’ Ook die wetenschap leverde ons weliswaar een enorm feitenmateriaal,
maar allerlei grondproblemen, met name in de biologie, had ze terzijde geschoven.114
Velen meenden daarom dat geloof en wetenschap beter gescheiden konden
blijven. Dit was bijvoorbeeld de opvatting van de Duitse Keplerbund, en haar
voorzitters Dennert en Bernhard Bavink, die door de gereformeerde natuurwetenschappers tot op zekere hoogte als geestverwanten werden beschouwd. Zij
maakten een onderscheid tussen ‘wereldbeeld’ dat door de natuurwetenschap
werd gevormd, en ‘wereldbeschouwing’, die de godsdienst geeft. Dit was echter
een te vergaande inperking van de natuurwetenschap tot de terreinen die vaak als
‘neutraal’ werden aangemerkt. Wetenschap moest volgens Buytendijk echter opgroeien uit de wereldbeschouwing als een organische eenheid. De natuurwetenschap begint met vragen. Een andere wereldbeschouwing zou daarom tot een heel
ander soort vragen leiden en de natuur was zo ‘oneindig rijk, dat zij op zeer uiteenloopende vragen kan antwoorden met onthulling van natuurfeiten’.115
113 F.J.J. Buytendijk, ‘Cursus in de christelijke natuurkunde’ (manuscript) (ca. 1921), 4-21, in: archief
Buytendijk, inv. nr. 1348.
114 Idem, 1-6.
115 Idem, 7, 12.
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In het midden der vorige eeuw begon men in de ‘ongeloovige biologie’ uit te
gaan van een tweetal vragen. Ten eerste: hoe kunnen de verschijnselen van het
leven teruggebracht worden tot de mechanische processen der dode natuur? En
ten tweede: welke natuurlijke verklaring kan er gegeven worden van het worden,
het ontstaan der dingen? Deze vragen kwamen voort uit de wereldbeschouwing
van die tijd. Die was, volgens Buytendijk sterk gestempeld door een bewuste afkeer van de christelijke wereldbeschouwing. Men wilde het wonder en alles wat
bovennatuurlijk was uitbannen. Ten diepste ging het hier om een‘hoogmoedige
houding’; men wilde de natuur ‘beheersen’ en onderwerpen aan een systeem
waarin alleen oorzaak en gevolg een plek hadden.116 Men wilde niet accepteren
dat ‘gedachten Gods een bepalenden invloed op de gang der processen uitoefenden’. Ook de evolutieleer had als uitgangspunt ‘dat de natuur geen organisch geheel is, dat de schijnbare eenheid berust op eenvoudige wetten en op toeval, dat de
mensch de laatste van een reeks is, niet het hoofd van een organisme’.117
‘Christelijke wetenschap’ daarentegen moest uitgaan van een eigen levensbeginsel, gekarakteriseerd door een houding van ‘deemoed’ of ‘ootmoed’. Dit was de
houding die de Bijbel leerde. De Bijbel leerde namelijk op een bepaalde manier
aan de natuur vragen te stellen. Dat betekende dus niet, zo ontzenuwde Buytendijk meteen een – blijkbaar hardnekkig – misverstand, dat de Bijbel ‘leerboek voor
de natuurwetenschap’ moest zijn.118
Overigens moesten gelovige natuurwetenschappers de ‘natuurfeiten’, ook wanneer die waren ontdekt door niet-gelovige wetenschappers, uiteraard altijd accepteren als ‘een Openbaring Gods in de natuur’. Feitenreeksen mochten nooit
genegeerd, of ‘weggewerkt’ worden omdat ze niet in een bepaald systeem van natuurverklaring zouden passen. Juist dat zou getuigen van ‘hoogmoed’.119 Wanneer
feiten niet leken te passen, wees dat slechts op het ‘onuitgegroeid zijn’ van ons wetenschappelijk systeem en moest dit een aansporing zijn verder te werken aan de
christelijke wetenschap. Christelijke wetenschap kon nooit worden uitgedacht in
de studeerkamer, maar zou door een groep christelijke geleerden moeten worden
beoefend in de laboratoria, door experimenteren en theoretiseren. Daarbij was het
niet uitgesloten dat bestaande theorieën aan de christelijke wetenschap verwant
bleken, omdat ook ‘de ongeloovige waarheid kan verkondigen’.120
Kenmerkend voor de theïstische christelijke wereldbeschouwing was dat ze
wilde vasthouden aan het algemene geloof dat Gods gedachten in de wereld worden gerealiseerd – oftewel het geloof dat waar in de wereld iets nieuws optreedt,
waar ‘iets soort-eigens ontstaat’, altijd moet worden aangenomen ‘dat dit nieuwe
uit de gedachte Gods is en het de kracht Gods is, waardoor de stof in deze nieuwe
vormen verschijnt’.121 De christelijke wereldbeschouwing beschouwde verder de
natuur niet mechanisch, maar organisch. Dit betekende dat organismen meer zijn
dan de delen waaruit ze zijn opgebouwd. Ze worden gekenmerkt door eenheid,
116
117
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119
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Idem, 12-13, 19.
Idem, 135, 139.
Idem, 14-15.
Idem, 17, 18, 58.
Idem, 19.
Idem, 51, 135.
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groei en doelmatigheid. En hetzelfde geldt voor de werkelijkheid als geheel.122
Vanuit deze algemene visie op christelijke wetenschap, behandelde Buytendijk
in de cursus een groot aantal onderwerpen, waaronder de evolutietheorie. Kuyper en Bavinck hadden terecht opgemerkt dat het begrip evolutie als zodanig niet
in strijd was met de christelijke wereldbeschouwing. Evolutie vóóronderstelt juist
de ‘praeformatie’, want evolutie is niet een mechanisch, maar een organisch-teleologisch begrip. Met Kuyper zou men zelfs kunnen zeggen dat de frase uit Genesis
‘de aarde bracht voort’ een proces van evolutie niet tegenspreekt maar veeleer juist
suggereert.123 Tegelijkertijd leerde Genesis dat ‘alle dingen hun eigenaardige aard
rechtstreeks van den Schepper hebben ontvangen’. Overal dus waar in de wereld
iets ‘soort-eigens’ werd waargenomen, was dit nieuwe ‘uit de gedachte Gods’ en
was het ‘de kracht Gods’ waardoor de stof in nieuwe vormen kon verschijnen.124
In dit verband sprak Buytendijk over geschapen ‘natuurlijke soorten’, die niet gelijk waren aan de ons bekende zoölogische soorten. Het waren de verschillende
groepen van dieren en planten, waarin een afzonderlijke ‘idee’ was verwerkelijkt.
Die verschillende ideeën waren ‘gedachten Gods, welke in de wereld tot werkelijkheid zijn geworden, hetzij tegelijk, hetzij in verschillende stadia van de aardgeschiedenis’.125
In het licht van dit alles stelde Buytendijk zich de vraag of bestaande evolutietheorieën konden worden geaccepteerd. Hij wees ‘de toevalsleer van het consequente Darwinisme’ af, evenals de verschillende, klassieke en eigentijdse vormen
van Lamarckisme en bastaardiseringstheorieën.126 Apart ging hij in op de mutatieleer van Hugo de Vries. Hij constateerde dat deze ‘van Christelijke zijde (zoowel
Roomsche als Protestantsche)’ zeer positief werd beoordeeld. De reden daarvan
was dat de mutaties geïnterpreteerd leken te kunnen worden als nieuwe scheppingen. Buytendijk wilde hier niet in meegaan. Het betrof hier slechts een oppervlakkige overeenstemming; ook de mutatieleer was ten diepste een toevalsleer.127
Anders was dat volgens hem met de ‘orthogenetische regels’, die lieten zien hoe er
binnen zekere grenzen variabiliteit en geleidelijke verandering bestond ‘op grond
van vrij eenvoudige natuurwetten’. Toch kon anderzijds ook de orthogenese niet
het ontstaan van iets werkelijk nieuws verklaren. Dat was altijd de rechtstreekse
uitdrukking van ‘een gedachte Gods’.128
De biologische wetenschap moest nieuwe wegen inslaan, waarbij ‘het wezen
van het organische’ niet werd miskend, maar juist als richtsnoer werd genomen.
Op allerlei manieren onttrok dit wezen van het organische – de eenheid, het doelmatige ervan – zich echter aan het analytische denken. Door logische analyse
kwam men nooit tot kennis van een wezenlijke eenheid. Deze ging door analyse
juist verloren. Het organische was ‘een eenheid van een veelheid van ongelijksoortige elementen’. Het kon daarom slechts door ‘aanschouwing’ gekend worden.129
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Dit betekende niet dat er geen onderzoek meer hoefde te worden gedaan naar fysische en chemische processen, of de werking van organen. Maar altijd moest de
eigenwettelijkheid van biologische processen worden erkend.130
Ten slotte meende Buytendijk dat het principiële verschil tussen mens en dier
zowel door de Schrift als door de wetenschap werd geleerd. Het betrof ‘een verschil, dat zich in redelijkheid, zedelijkheid, schoonheidszin, godsdienst, kunst en
wetenschap, in het kort in het individueel en maatschappelijk leven uit’. Deze wezensgrond van de mens hing samen met zijn schepping naar Gods beeld.131
Apart maakte hij in dit verband melding van de theorie van de Amsterdamse
anatoom L. Bolk, die op grond van embryonaal onderzoek meende te kunnen
concluderen dat de menselijke ontwikkeling ‘de grondlijn’ is van de ontwikkeling
die ook dieren doormaken, waarbij dieren vroeg of laat van die ontwikkeling ‘afwijken’. De mensvorm, zo verwoordde Buytendijk deze opvatting ‘is dus niet het
laatste, maar het ideëel eerste der vormen. De dieren zijn als het waren gebouwd
op het grondplan van den lichaamsbouw des menschen.’ Dit was een gedachte
die volgens Buytendijk in overeenstemming was met de scholastiek en ook met
Kuypers ideeën over evolutie.132 Elders stelde hij dat Bolk had aangetoond dat zowel de groei in een organisme als de evolutie van het organische rijk plaatsvond
‘op grond van gepraeformeerde, de ontwikkeling determineerende factoren’. Dit
was een voorbeeld van een theorie die botste met de ‘Darwinistisch-materialistische toevalsleer’, maar ook met de Lamarckistische, terwijl ze overeenkwam met
‘de diepzinnige wereld- en wordingsconceptie, die in eenvoudigen schematischen
vorm de Schrift ons leert’.133
Buytendijk zou in 1921 het voorwoord schrijven bij een brochure van de gereformeerde predikant H.W. van der Vaart Smit over de evolutietheorie. Deze Smit
was in 1917 gepromoveerd bij Bavinck op De natuurphilosophie en het theïsme,
een promotie waarbij ook Buytendijk al nauw betrokken was.134 De evolutietheorie die Smit in de brochure veroordeelde was, aldus Buytendijk in het voorwoord,
een theorie die stelde dat de krachten die het ontstaan en het vormen van de wereld veroorzaken ‘in de wereld zelf gelegen zijn’.135 Het ging Smit inderdaad, zoals
hij betoogde, om de vraag ‘door wat kracht de schepping geboren is’ en niet om
het al dan niet ‘aannemen van zeer lange perioden’. Veel was immers nog onduidelijk over de uitleg van Genesis 1-2, maar voor de belangrijkste vraag deed dat er
ook niet toe, namelijk: ‘Vanwaar is het begin dier “dagen” of “tijdperken”? Hoe
komt het dat er een overgang is van het eene tijdperk in het andere? Hoe is het
mogelijk, dat er een harmonische groei in elk tijdperk valt op te merken? Vanwaar
komt het, dat al die dagen of tijdperken niet samen een chaos, doch juist een zeer
schoonen kosmos bouwen?’ Het mechanistisch-evolutionistische antwoord was
hier totaal anders dan dat van de christelijke wetenschap. Uitgangspunt voor deze
laatste was namelijk de ‘praeformatie’: dat is een ‘schepping, die van uit de eeu130
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wigheid steeds verrijkt is en verrijkt wordt (…) en die van uit de eeuwigheid zich
steeds nieuwe praeformaties ziet toevoeren, praeformaties, die haar evolutie aanvangen en doormaken, zoodra ze treden in de vormen van tijd en ruimte (en dan
vallen binnen het bereik der experimenteerende wetenschap).’136
Smit zag hier een belangrijke opdracht voor de christelijke wetenschap. Deze
zou eerst de eigen kentheorie verder moeten uitwerken, waarbij goed rekenschap
werd gegeven van de relatie tussen God en de wereld. Hierbij kon natuurlijk worden voortgebouwd op het werk van Kuyper en Bavinck. Ook moest ze studie maken van het karakter van de praeformaties, de Neu-Anfänge in de schepping, en de
vraag in hoeverre ‘ruw materiaal’ van het bestaande daarbij werd aangewend. Dit
had alles te maken met de vraag naar de verhouding tussen Gods transcendentie
en zijn immanentie.137
Buytendijks publicaties in deze periode waren een poging om de rijkelijk abstracte beschouwingen van de voormannen, en ook die van Van der Vaart Smit die
deze probeerde uit te werken, te verbinden met de praktijk van de biologie. Buytendijks opvattingen zouden binnen de cvng tot veel discussie leiden.

7.4.3 Buytendijk over vitalisme en evolutie
Meteen al de eerste publicaties en lezingen van Buytendijk deden binnen de vereniging veel stof opwaaien.138 Daarbij ging het zowel om zijn houding tegenover
het vitalisme als om zijn visie op evolutie. De eerste felle discussie werd aangezwengeld door het artikel ‘Schets eener analyse der functies van organen en organismen’ en door een voordracht, op 8 mei 1913, ‘Over het oorzakelijk verband
in de natuur’. Hiermee werd, zoals Schermers het later uitdrukte, ‘de zoete rust,
waarin het vitalisme onder ons begon te verkeeren, zeer ernstig gestoord’.139
Buytendijk besprak hierin onder meer het neovitalisme van Driesch. Hij waardeerde diens aanval op de mechanistische verklaring van het leven, maar had ook
ernstige kritiek, met name op het feit dat Driesch ‘een immaterieel levensprincipe’
had ingevoerd ter verklaring van het leven, door hem de entelechie genoemd. Afgezien van wetenschappelijke bezwaren had hij hiertegen ook principiële bezwaren, want, aldus Buytendijk:
In deze gedachtengang kan ik de overtuiging niet van mij afzetten, dat het neovitalisme min
of meer inleiding, toelichting of motiveering is voor pantheïstische en psychisch-monistische
wereldbeschouwingen. Hier tegenover staan wij, op grond van onze algemeene en bijzondere kennis, met de zekerheid van het dualisme, God en de wereld; de mensch en de ziel.140

136 Van der Vaart Smit, De Evolutie-theorie, 10-11, 22.
137 Idem, 56-57.
138 F.J.J. Buytendijk, ‘Schets eener analyse der functies van organen en organismen’, Orgaan
1912/1913, 1-58; F.J.J. Buytendijk, ‘Over het oorzakelijk verband in de natuur’, Orgaan
1913/1914, 1-34.
139 Schermers, ‘De eerste kwart-eeuw’ (zie noot 3), 39.
140 Buytendijk, ‘Schets’, 21-27, 43.
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Buytendijk geloofde ook dat het leven méér was dan het mechanische, maar
zijn uitgangspunt was dat ‘de doelmatigheid der wereld door den persoonlijken
Schepper daarin is weggelegd’. Dat verbond hij echter niet met een immaterieel
levensprincipe, maar met een ‘eigen structuur’ van het levende. Hij bekritiseerde
daarom expliciet Rijk Kramer die uit zijn promotieonderzoek ook had geconcludeerd tot het bestaan van een ‘niet-materiëel principe’ à la Driesch.141
In ‘Over het oorzakelijk verband in de natuur’ werkte hij dit verder uit aan de
hand van een analyse van het begrip causaliteit. Aangezien ‘krachten’ de oorzaak
zijn van verandering, kon men de vraag stellen of deze krachten door God geschapen zijn of ‘delen van Gods kracht zijn’. Buytendijk neigde naar de laatste
opvatting, en benadrukte dat dit volstrekt geen pantheïsme was, omdat God in
deze opvatting weliswaar immanent en alomtegenwoordig is, maar tegelijkertijd
transcendent blijft.142 Hij bekritiseerde daarom opnieuw het vitalisme. Dit (moderne) vitalisme was volgens hem het gevolg van een bepaalde natuurfilosofie en
causaliteitsopvatting, die terugging op Thomas en Aristoteles, waarin de zogenaamde formae substantiales als immanente principes worden beschouwd. Buytendijk wilde zelf meer Platonisch denken. Het leven werd gekenmerkt door een
eigen structuur, een Bauplan, dat gevormd is naar ‘Ideeën’, die transcendent in
God zijn.143 Hij plaatste de doelmatigheid daarmee buiten organismen en betrok
deze doelmatigheid heel direct op God. God zelf was ‘doelstellend’ in de natuur
aanwezig.144 Enkele jaren later, in zijn rede ‘Instinct en leven’, gehouden bij de
opening van het Physiologische Laboratorium, zou Buytendijk proberen concreter – en naar hij meende wetenschappelijker – te spreken over deze Ideeën, het
‘wezenlijke van het leven’. Hij verbond dit nu met het begrip ‘levens-instinkt’.
Dit was ‘het psychische van plant en dier’, maar ook een soort ‘“élan”, hoewel het
meer is dan dit’. Alle individuele instincten gingen volgens Buytendijk op in een
algemeen ‘superindividueel’ levensinstinct.145
In dit perspectief zou hij ook de evolutietheorie aan de orde stellen. Dit ‘superindividueel levensprincipe’ werkte namelijk niet alleen organiserend in de levensverschijnselen, maar ook sturend in de evolutie. Ook op dit punt contrasteerde hij
zijn eigen opvatting met die der vitalisten. Deze waren namelijk vaak Lamarckisten, omdat ‘Lamarck niet aan het toeval (en den strijd om het bestaan) het ontstaan
der dieren toeschrijft, maar aan inwendige verlangens, waardoor het organisme
die organen (en veranderingen) voortbracht, waardoor de bevrediging dier verlangens kon plaatsvinden’. Zelf was hij noch Darwinist noch Lamarkist:
Niet het toeval, noch een inwonend principe, noch de verlangens der dieren, noch hun strijd
hebben de veelheid van vormen in het leven geroepen, die de levende natuur ons toont, maar
alleen de Wil van den Almachtigen Schepper, werkend door Zijn eeuwige Kracht.
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God had ‘langs architectonischen weg uit de stof het lichaam (…) geformeerd en
georganiseerd’.146
Na zijn lezing over causaliteit op de vergadering van 2 september 1913 te Amsterdam waren kritische reacties Buytendijks deel, waarvan enkele ook in het Orgaan een plek kregen. Buytendijk zou hier vervolgens weer uitgebreid op reageren.147 Schermers meende dat Buytendijk, door het vitalisme te verwerpen, zich
in mechanistische richting bewoog: ‘Hij plaatst zich dus op geheel ander standpunt dan tot dusverre in deze vereeniging werd ingenoomen.’ Vanaf de oudheid
woedde er immers een strijd tussen de causale en de teleologische opvatting der
levensverschijnselen. Deze uitte zich nu in de tegenstelling tussen mechanisme en
vitalisme: de eerste ging uit van continuïteit, de tweede van discontinuïteit. Het
mechanisme was niet in overeenstemming met de beginselen van de cvng, te meer
omdat het biologisch mechanisme grote overeenstemming vertoonde met het filosofisch materialisme. Men moest daarom het vitalistisch standpunt niet verlaten,
zo luidde zijn betoog.148
Rijk Kramer toonde zich het meest kritisch, wat niet verrassend is gezien zijn
eerdere hartstochtelijke pleidooien voor het neovitalisme en het feit dat Buytendijk hem expliciet had genoemd. Buytendijk kwam met zijn ideeën, aldus Kramer, ‘in flagranten strijd (…) met beschouwingen, steeds van Christelijke zijde
aanvaard en ook in dit “Orgaan” door meerderen onzer verdedigd’. Buytendijk
verklaarde het organische immers uit mechanische wetten. Kramer toonde zich
gepikeerd: ‘Zeker is, dat in beide artikelen geen nota wordt genomen van den inhoud van eenig artikel uit het Orgaan.’149 Buytendijk debiteerde volgens hem allerlei tegenstrijdigheden, maar vooral vanuit christelijk standpunt moest zijn opvatting bestreden worden, want door loochening van de autonomie van het leven
kwam Buytendijk ertoe slechts ‘een eigen structuur’ aan het leven toe te kennen,
en alle actie ‘direct toe te schrijven als van God uitgaande’. De dwaling was duidelijk: ‘Schepper en schepsel worden niet voldoende onderscheiden.’150
Buytendijk verdedigde zich uitgebreid tegen deze en andere aantijgingen in een
artikel in het Orgaan. Hij was soms misverstaan, zo begon hij. Met name bij Kramer was ‘een toon merkbaar, die, naar ik hoop, zijn oorzaak vindt in verkeerd
begrijpen van mijne artikelen’.151 In zijn toelichting verwees hij nu uitvoeriger
naar beschouwingen van Kuyper en Bavinck die volgens hem heel concreet hadden gesprokken over ‘de immanente werkzaamheid Gods’. Kuyper had zelfs gesteld: ‘Een kracht, die iets anders dan kracht van God zou zijn, is ondenkbaar’,
en in aansluiting op Bavincks ideeën meende hij te kunnen stellen dat God zelf
de immanente causa in de dingen is.152 Het gereformeerde geloof in ‘de imma146 Buytendijk, ‘Oorzakelijk verband’, 28, 30.
147 Artikelen van J. Bruin, R. Kramer en D. Schermers en de reactie van Buytendijk zijn opgenomen
in Orgaan CVNG 1913/1914.
148 D. Schermers, ‘Over het oorzakelijk verband in de natuur’, Orgaan CVNG 1913/1914, 47-51.
149 R. Kramer, ‘Beoordeling van de theorie van den heer F.J.J. Buytendijk’, Orgaan CVNG 1913/1914,
56-71, aldaar 56-57.
150 Idem, 63.
151 F.J.J. Buytendijk, ‘Nog iets over “het oorzakelijk verband in de natuur” en het “leven”’, Orgaan
CVNG 1913/1914, 139-161, aldaar 156.
152 Idem, 143-144.
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nente werkzaamheid Gods’ vroeg zeker verdere doordenking in relatie tot de natuurwetenschap, zo gaf hij toe, maar het vitalisme was niet de oplossing. Dit was
volgens Buytendijk juist ofwel pantheïstisch, zoals bij Driesch, ofwel deïstisch,
zoals in feite het geval was bij Aristoteles en de neo-scholastieken, waar God op
afstand kwam te staan.153 Bovendien was in de wetenschap het begrip ‘levenskracht’ totaal onbruikbaar. De beschuldiging een mechanist te zijn, weersprak
hij: ‘De totale opheffing van de mechanistische (materialistische) wereldbeschouwing is het doel van al mijne uiteenzettingen.’ Hij was slechts op zoek naar een
dieper inzicht in de verhouding tussen Gods transcendentie en Gods immanentie
in de natuur.154
In een lezing voor de vereniging op 18 mei 1920 ging Buytendijk apart in op
het onderwerp ‘Evolutietheorieën’.155 Hij betoogde opnieuw dat de evolutiehypothese ‘eene groote mate van waarschijnlijkheid’ had, maar dat de theorieën van
Darwin en Lamarck zeker onjuist waren. Zonder ‘praeformatie’ was evolutie namelijk niet denkbaar. Dit werd tegenwoordig ook door natuuronderzoekers als
Bolk bevestigd. Deze praeformatie moest worden gezien als een ‘immaterieel’,
ook wel een ‘supraindividueel levensbeginsel’. Voor het bestaan van een dergelijk
‘supraindividueel principe’ was ook experimenteel bewijs, zoals ook bleek uit het
onderzoek aan mieren van Erich Wasmann, de jezuïet met wie Buytendijk in deze
periode contact had.156 Voor de christelijke wereldbeschouwing was vooral de
vraag van belang in hoeverre de evolutietheorie zich ook uitstrekte over het ontstaan van den mens. De afstand tussen dierenziel en mensenziel was onoverbrugbaar, aldus Buytendijk. Dit was ook experimenteel vastgesteld. Voor het ontstaan
van de mens was daarom een bovennatuurlijke verklaring noodzakelijk, meer nog
dan voor het ontstaan van leven uit dode stof. Het supraindividuele principe, het
organiserend beginsel, was aan God te danken, maar Buytendijk wilde dit toch
niet direct op Hem terugvoeren. Hierdoor bleef het onderscheid tussen theïsme
en pantheïsme lastig te maken, waaruit bleek dat hij nog steeds geen oplossing had
voor de vraag naar de immanentie van God.157
In de discussie werd gevraagd naar het verband tussen Buytendijks opvatting en
die welke door Kuyper was verdedigd in zijn bekende Evolutierede. Ging Buytendijk niet veel verder mee met de evolutietheorie dan Kuyper? In zijn antwoord
stelde Buytendijk dat Kuypers kritiek was gericht tegen de mechanistische evolutietheorie. Die kritiek deelde hij volledig, want: ‘Christelijke levensbeschouwing
en mechanistische descendentieleer strijden nòg volledig.’ Maar dit was iets anders
dan de vraag naar de verhouding tussen christelijk geloof en ‘de evolutiehypothese
in modernen zin’. Die theorie had namelijk geen mechanisch karakter meer, maar
‘leert praeformatie’.158
153 Idem, 148.
154 Idem, 156.
155 F.J.J. Buytendijk, ‘Evolutietheorieën’ (stellingen en discussie), Orgaan CVNG 1920, 83-87. Dezelfde
opvatting komt naar voren in Buytendijks oratie, Oude problemen in de moderne biologie (1919),
m.n. 24-29, die ik hier gebruik om zijn stellingen te verhelderen.
156 Struyker Boudier, Mier en slang (1990), passim.
157 Buytendijk, ‘Evolutietheorieën’, 84.
158 Idem, 87.
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Bouman vond niettemin dat Buytendijk op een ander punt een stap verder was
gegaan dan in de vereniging gebruikelijk was. Hij had gesuggereerd dat ‘uit een kiem
van een hoogere aap, door goddelijke inwerking, de mensch is ontstaan’. Buytendijk stelde dat dit niet zijn mening was, maar dat deze opvatting op zich niet in strijd
was met de Schrift, wanneer Genesis 1 maar niet ‘naïef-realistisch’ werd opgevat.
Hij wees nog eens op het fundamentele psychische verschil tussen aap en mens.
De afstand van dier tot mens was ook volgens Buytendijk zo groot dat een bovennatuurlijke verklaring vereist was, meer nog dan bij het ontstaan van het leven.159
Hierna zou Buytendijk zich nauwelijks meer mengen in de discussie binnen
de cvng. Schermers memoreerde in 1922 dat de positie van Buytendijk binnen
de vereniging altijd anders was geweest dan die van bijvoorbeeld Bouman. Maar
hij sprak de hoop uit dat ‘de verschillen, die soms nog voor den dag treden, op
den duur zullen verdwijnen’ en dat ‘de band met Prof. Buytendijk steeds hechter
moge worden’.160 In 1928, inmiddels hoogleraar in Groningen, en geen lid meer
van de Gereformeerde Kerken, zegde Buytendijk zijn lidmaatschap van de vereniging echter op. In 1936 zei Reitsma hierover: ‘Hoewel zich in den boezem onzer vereniging geen conflict heeft voorgedaan, oordeelde Buytendijk het beter de
band met ons los te maken.’161
Een ‘conflict’ had zich dus niet voorgedaan, maar wel een forse botsing naar aanleiding van zijn vroege artikelen. Deze botsing tussen Buytendijk en Kramer cum
suis is wel in verband gebracht met de kerkelijke ontwikkelingen in de navolgende periode. Buytendijk was zeer kritisch over de houding van sommige theologen
in de kwestie-Geelkerken en hekelde later ook de ‘leiding’ van de Gereformeerde
Kerken.162 Stellig wordt deze relatie geponeerd door H. Struyker Boudier in zijn
boek Mier en Slang over de correspondentie tussen Buytendijk en Wasmann. Het
‘conflict over de rechtzinnigheid van de leer’, zo omschrijft Struyker Boudier de
kwestie-Geelkerken, ‘diende zich hier aan als een wetenschappelijke discussie
over materialisme en vitalisme’.163 Dit is echter een onjuiste taxatie. Alleen al het
feit dat Buytendijks grootste opponent in dit conflict, Kramer, in 1926 met vele
andere natuurwetenschappers tot de tegenstanders van de uitspraken van ‘Assen’
behoorde, suggereert dat er hier iets anders aan de hand was.
Waar ging het dan wel om bij de botsing tussen Buytendijk en enkele andere
verenigingsleden? Binnen de cvng zochten gereformeerde natuurwetenschappers naar een uitwerking van de ‘christelijke wetenschap’. Vanuit verzet tegen
de mechanische wereldbeschouwing hadden Kramer en anderen van meet af aan
aansluiting gezocht bij het neovitalisme. Buytendijk, hoewel hij de neovitalisten
positief waardeerde vanwege hun kritiek op het mechanisme, achtte dit echter
noch wetenschappelijk, noch wijsgerig-religieus een geschikt alternatief. Sterker
nog, hij vond het spreken over een aparte levenskracht of -beginsel in de schepping eerder passen bij het pantheïsme dan bij de theïstische wereldbeschouwing.
159
160
161
162
163

Idem, 86.
Schermers, ‘De eerste kwart-eeuw’ (zie noot 3), 32-33.
Orgaan CVNG 1929, 14; J. F. Reitsma, ‘Na 40 jaar’, Orgaan CVNG 1936, 39-50, aldaar 42.
Aalders, Heeft de slang gesproken? (2013), 230-231, 325. Zie ook paragraaf 7.5.1.
Struyker Boudier, Mier en slang, 27-29.
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Buytendijk zocht aansluiting bij de nieuwe ‘holistische’ tendensen in de biologie
in deze periode, en hij betrok de orde, de structuur, de doelmatigheid in natuur
heel direct op God. Hij meende hiervoor ook steun te vinden in het denken van
Kuyper en Bavinck over de immanente werkzaamheid van God in de werkelijkheid. De werkelijkheid wilden zij niet opvatten als een machine, maar als een organisme. Niet omdat er een levensprincipe in werkzaam was, maar omdat er allerlei organiserende krachten in werkzaam zijn, in het bijzonder de goddelijke
kracht van de liefde.164 Kramer en anderen konden in Buytendijks visie slechts
mechanisme zien.
De filosoof W.J.M. Dekkers stelt, in zijn proefschrift Het bezielde lichaam over
het ‘antropologisch geörienteerde, fysiologische en medische denken van Buytendijk’, dat Buytendijk een ontwikkeling doormaakte van een mechanistische naar
een meer vitalistische verklaring van het leven. Zijn vroege werk zou dan moeten
worden gezien als ‘exponent van het godsdienstige en wetenschappelijke klimaat’
van de vu – volgens Dekkers blijkbaar een mechanistisch klimaat – terwijl hij,
vooral door contacten met Leuvense neothomisten, in de loop der tijd meer vitalistisch zou zijn gaan denken. In ‘Instinct en leven’ zou hij al enige afstand hebben
genomen tot zijn mechanistische opvattingen.165 Ik denk echter dat Buytendijks
werk in zijn gereformeerde, neocalvinistische periode noch mechanistisch, noch
vitalistisch was. Buytendijk probeerde hier juist deze tegenstelling te doorbreken. Hij wilde wel ‘organisch’ denken, maar dit impliceerde voor hem geen vitalisme. Buytendijks opvatting werd door de in meerderheid vitalistisch denkende
cvng-leden – en Dekkers gaat hier blijkbaar in mee – als mechanicisme geïnterpreteerd. Voor Buytendijk was het echter een poging om invulling te geven aan de
organisch-teleologische natuurbeschouwing van het neocalvinisme, waar andere
verenigingsleden slechts in de ‘antithese’ tussen mechanicisme en vitalisme konden denken.
Het is wel te verklaren dat er onenigheid ontstond over de organische opvattingen van het neocalvinisme in de natuurwetenschap. Kuyper en Bavinck hadden
immers onderstreept dat niets gebeurt zonder dat Gods kracht daar rechtstreeks
op betrokken is. Vandaar hun kritiek op de mechanische wereldbeschouwing en
hun afkeer van het spreken over de natuur als een machine. In plaats daarvan spraken ze over het organisch-teleologische karakter van de werkelijkheid. Maar betekende een dergelijke organisch natuurbeeld nu dat er een doelmatig principe in
de schepping zelf ligt en dat dit met behulp van de wetenschap kan worden gevonden, zoals de vitalisten betoogden? Of ontsnapt dit organische juist aan het
causaal-analytische denken, en moet het op een andere wijze, bijvoorbeeld door
‘aanschouwing’ ontdekt worden, zoals Buytendijk betoogde?166
Ondanks deze verschillen lijken de opvattingen van Buytendijk en Kramer over
de evolutietheorie niet heel ver uit elkaar te liggen. Waar Kramer in navolging van
Agassiz pleitte voor praeformatie – de soorten als uitdrukking van de ideeën in
164 Buytendijk, ‘Cursus in de christelijke natuurkunde’, 145-148. Voor holisme bij Nederlandse biologen
in deze periode: Theunissen, ‘Jan Boeke en de harmonie van het organisme’ (1988) en paragraaf 1.8.
165 Dekkers, Het bezielde lichaam (1985), 47, 53-60, 74.
166 Buytendijk, ‘Cursus in de christelijke natuurkunde’, 141.
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de goddelijke Logos – zag ook Buytendijk Gods gedachten heel direct uitgedrukt
worden in de natuur, daar waar werkelijk iets nieuws ontstaat. Buytendijk ging
wel een stap verder waar hij ook de mogelijkheid open wilde laten dat bij het ontstaan van iets nieuws, ook bij de schepping van de mens, gebruik was gemaakt van
‘bestaand materiaal’.
Ondanks de kritiek die er op Buytendijk was heeft hij de discussie in de vereniging wel beïnvloed en verder gebracht. Ten eerste door te blijven benadrukken
dat ‘feitenreeksen’, verkregen door empirisch onderzoek, niet mochten worden
‘weggewerkt’. Deze overtuiging was weliswaar al bij Bavinck te vinden en ook
Bouman en andere verenigingsleden hadden dit van meet af aan betoogd, maar
Buytendijk verbond dit met de houding van ‘deemoed’, het accepteren van de
openbaring van God in de natuur. cvng-lid A. de Graaf, geoloog van opleiding,
verwees nog in 1933, in zijn Algemeene geologie, waarin hij een hoge ouderdom
van de aarde verdedigde, juist naar Buytendijks ‘Cursus in de christelijke natuurkunde’ voor deze gedachte.167
Ten tweede bekritiseerde Buytendijk de vanzelfsprekendheid van het vitalisme
als passend bij de christelijke wereldbeschouwing. In plaats daarvan wees Buytendijk op het feit dat de natuur weliswaar mechanisch kon worden begrepen, maar
dat zij tegelijk een geordend, organisch, geheel vormde. Daarvoor was een ordenend principe nodig, dat echter op een andere manier gekend moest worden. Hij
stimuleerde hiermee de bezinning op de kentheorie, zoals die in de navolgende jaren te vinden is bij verenigingsleden als L. van der Horst en G.A. Lindeboom en
anderen die over ‘tweeërlei kenvorm’ spraken. In de jaren dertig zocht ook Diemer naar een nieuwe kentheorie in verband met de holistische biologie.168 Overigens zou tot in de jaren dertig ook het neovitalisme binnen de vereniging haar
verdedigers houden.169
Een laatste manier waarop Buytendijk de discussie heeft beïnvloed is zijn benadering van het onderwerp schepping-en-evolutie. Daarin legde hij – meer nog dan
anderen – de nadruk op het feit dat Kuyper en Bavinck de mechanische wereldbeschouwing bedoelden te bestrijden, en niet de lange wordingsgeschiedenis van de
aarde of een ontwikkeling van de organische wereld. Hij sloot wel aan bij het uitgangspunt van ‘praeformatie’, waarvoor hij bevestiging meende te zien in allerlei
nieuwere evolutietheorieën.

7.4.4 De Gaay Fortman in het spoor van Buytendijk?
De zoöloog J.P. de Gaay Fortman – oud-ssr-lid, gepromoveerd in 1918 en docent biologie te Den Haag – was enthousiast over Buytendijks benadering. In zijn
bijdrage aan het ssr-gedenkboek in 1926 wees hij op de studies van Buytendijk
als ‘begin en richting’ voor een ‘Christelijke biologische wetenschap’.170 In de na167 De Graaf, Algemeene geologie (1933), 201-202; verwijzing naar Buytendijk, ‘Cursus in de christelijke natuurkunde’, 18-19.
168 Van Lieburg, Barmhartigheid en wetenschap, 12, en hieronder paragraaf 7.6.2.
169 Zie bijv. Reitsma, De cel (1933), 177.
170 J.P. de Gaay Fortman, ‘Evolutie en christelijke wetenschap’, in: Gedenkboek SSR 1926, 112; zie:
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volgende jaren probeerde hij ook in ssr-kring de discussie hierover te stimuleren,
zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. Net als Buytendijk was De Gaay Fortman geïnspireerd door Bavincks pleidooien voor christelijke wetenschap. In 1932
zei hij dat, hoewel hij Bavinck niet kritiekloos wilde volgen, hij ‘met groote dankbaarheid en eerbied’ op diens levenswerk terugzag. Hoe anders was de verhouding tot de hedendaagse gereformeerde theologen met wie een gesprek nauwelijks
mogelijk was.171 De Gaay Fortman volgde ook Geelkerken, maar bleef anders dan
Buytendijk wel actief in de cvng. Hier gaan we na hoe De Gaay Fortman tot zijn
opvattingen over evolutie kwam, en in hoeverre hij daarbij werkte in de lijn van
het neocalvinisme, en de invulling die Buytendijk daaraan had gegeven.
De eerste keer dat De Gaay Fortman voor de cvng een lezing hield, was op de
vergadering van 23 december 1921, waar hij sprak over ‘De dood als biologisch
verschijnsel’.172 Het vraagstuk van het wezen van het leven en dat van de evolutie
kwamen hier samen. Het onderwerp was voor ‘de christelijke philosophie’ van
groot belang, bevestigde ook Buytendijk tijdens de bespreking. In feite was voor
het materialisme het verschijnsel ‘leven’ onverklaarbaar, maar voor het vitalisme
was de dood een raadsel. De christelijke levensbeschouwing moest daarom juist
op dit punt een eigen weg gaan.173
In de discussie stelde Buytendijk dat hij de dood, in het bijzonder het uitsterven van soorten, moeilijk kon rijmen met het geloof in de doelmatigheid. Meteen
reageerde Kramer hierop. Hij voelde ‘niet die moeilijkheid ter verklaring van den
dood als de heer Buytendijk’. Kramer meende, zo gaf hij meteen zijn oplossing
voor de moeilijkheid ‘dat met de schepping als ’t tijdelijk-zijn, ook de dood gegeven is. Die beteekenis van het tijdelijke komt ook uit in de geologie. Het was
Agassiz, die op grond daarvan komt tot zijn biogenetische grondwet, als vertolking van de gedachten Gods in de schepping.’ In de discussie bleek overigens dat
Buytendijk, De Gaay Fortman en anderen het er wel over eens waren dat er ‘vóór
den val’, vóór Adam lange tijdperken waren geweest dat er diersoorten geleefd
hebben en uitgestorven zijn. Men realiseerde zich echter wel dat ‘de theologen’
hier nogal eens anders over dachten, omdat zij het bestaan van de dood verbonden
met de zonde van de mens.174
Dit was aanleiding om op de vergadering van 17 november 1922 de Utrechtse hoogleraar theologie Hugo Visscher uit te nodigen om te spreken over ‘De
dood’ in theologisch-filosofisch perspectief. Hoewel er enige spraakverwarring
was, bleek ook Visscher de ‘biologische dood’, dat wil zeggen de eindigheid van
het leven, niet per se met de zondeval te verbinden. Het leven van de dieren, en
zelfs dat van de mens, was ook vóór de val niet ‘altijddurend’. ‘Dood’ in de Bijbel
was vaak een ‘religieus-ethisch’ begrip, en in díe zin was het wel verbonden met
de zondeval. Veel leden konden op zich wel instemmen met deze gedachte, maar

171
172
173
174

paragraaf 6.5.2 en 6.5.3. Over De Gaay Fortman: J. Lever, ‘Dr. J.P. de Gaay Fortman 1887-1983’
(1983); Kruyswijk, Baas in eigen Boek? (2011), 123-126.
Zie Orgaan CVNG 1932, 89-90.
J.P. de Gaay Fortman, ‘De dood als biologisch verschijnsel’, Orgaan CVNG 1922, 69-89 en discussie, 3-6.
Orgaan CVNG 1922, 4.
Orgaan CVNG 1922, 4-5.
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wilden graag dat Visscher concreter zou worden. Welke gevolgen had de zondeval
gehad in het dierenrijk? Was die biologische dood in het dierenrijk dan niet iets
verschrikkelijks? Hoe paste een dergelijke disharmonie in de wereld voor de zondeval? Visscher wilde hier niet teveel over speculeren.175 De Gaay Fortman had
daarom het gevoel dat Visscher ‘de moeilijkheid van een biologischen dood der
dieren vóór den val des menschen’ niet echt aanvoelde.176
Op 17 mei 1923 sprak De Gaay Fortman over ‘De mogelijke oorzaken van het
uitsterven van diergroepen’ Aanleiding was een vraag van Reitsma in de discussie na zijn vorige lezing over het uitsterven van soorten.177 De Gaay Fortman ging
nu in op de vraag naar de oorzaak van het feit dat vele diersoorten, zelfs geslachten en families, die vroeger op de aarde hadden geleefd, waren uitgestorven en dat
allerlei tegenwoordig voorkomende groepen niet altijd hadden bestaan. De Gaay
Fortman had zich speciaal verdiept in recente literatuur op het gebied van paleontologie, een vak dat tijdens zijn opleiding slechts als bijvak verplicht was. De vereniging moest op dit punt volgens hem een eigen weg gaan. De Gaay Fortman bakende de positie af in twee richtingen: enerzijds richting vakgenoten die meenden
‘aan de geopenbaarde Waarheid Gods geen critische plaats te mogen of te moeten
inruimen’, maar ook tegenover ‘bevriende theologen’. De laatsten hadden terecht
altijd stelling genomen tegen de ‘mechanistische, aprioristische verklaring der feiten’, maar zij hadden hierdoor soms ook de ‘feiten, die de natuurwetenschap aan
het licht had gebracht’ ten onrechte gewantrouwd.178
Daarom wilde De Gaay Fortman eerst nagaan wat deze ‘goed geconstateerde
feiten’ waren. De geologische wordingsgeschiedenis van de aarde, zoals Lyell die
had afgelezen uit het boek der natuur, waarin ‘de aardlagen bladzijden en de fossielen lettertekens zijn’ had niets te maken met een mechanistische wereldverklaring. Lyells ‘principe van geleidelijke verandering door de tegenwoordig nog werkende krachten’ kon als basis hiervoor gebruikt worden, maar dwong er niet toe.
Paleontologische vondsten van fossielen konden leiden tot opstellen van een theorie van evolutie door blind toeval, maar ook dat hoefde niet. Vervolgens schetste
De Gaay Fortman enigszins poëtisch welke resultaten in de paleontologie vaststaan, en welke geschiedenis er zo aan ons wordt getoond:
En zoo spreken ons in de palaeontologie die fossielen toe als letterteekens, ze laten ons
lezen, hoe in vroeger perioden der aarde diergroepen opeens bleken te leven, hoe ze later
tot hoogen bloei, uitbreiding en ontwikkeling kwamen, om ten slotte weer te gronde te
gaan. Opeens bleken ze te leven als door een plotselinge scheppingsdaad Gods, wanneer
een nieuwe periode als een lente komt. Een verscheidenheid van verwante vormen treedt
telkens op in varieerende uitbundigheid als takken aan een stam, onberekenbaar, ongedetermineerd, maar uitgedreven uit hun kiemen en knoppen door Gods wil en kracht als de
zon van dat scheppingsjaar zijn zomerhoogte gaat bereiken. Daarna wordt de levenkracht
der takken en stammen minder; de soorten sterven uit en verdwijnen spoorloos, eindelijk

175 H. Visscher, ‘De dood’ en ‘Discussie’, Orgaan CVNG 1923, 16-25.
176 J.P. de Gaay Fortman, ‘Zonde en dood’, Orgaan CVNG 1923, 26-27.
177 J.P. de Gaay Fortman, ‘Mogelijke oorzaken voor het uitsterven van diergroepen’ en ‘Discussie’,
Orgaan CVNG 1923, 31-49.
178 Idem, 36-37.
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geheele geslachten en familiën, alsof een winter over dien stam is gekomen. Maar dan geeft
weer een nieuwe periode uit gebleven scheuten en zaden nieuw leven in nieuwen vorm.179

Gods Woord kon de diepere zin van dit alles doen inzien. Het scheppingsverhaal
van Genesis gaf namelijk ‘in onvergelijkbare taal’ een soortgelijk beeld, wanneer
werd gezegd ‘dat het morgen en avond was geweest en een volgende dag aanbrak’ waarop weer nieuwe scheppingen plaatsvonden. Dit was geen ‘mechanische
kringloop, waar God naast of buiten stond, maar elke ‘dag’, elk ‘jaar’, elke ‘periode’ kwam met nieuwe vormen uit Gods hand. ‘God verwezenlijkt nieuwe gedachten in nieuwe vormen, Hij schept ze door zijn onbegrijpelijke wondermacht, wellicht althans ten deele, uit de oude levenskiemen.’ En ‘iets van die gedachten Gods
kunnen wij ook door de natuurstudie verstaan.’180
De pogingen van Darwin en zijn volgelingen om dit ontstaan te verklaren móesten wel op niets uitlopen, omdat deze in verkeerde, mechanistische, richting werden ondernomen.181 De mislukking van een dergelijke ‘mechanische verklaring
zonder God’ was te verwachten, vanuit de christelijke levensbeschouwing. Maar
bij een dergelijke constatering kon het voor christelijke wetenschappers natuurlijk niet blijven. Het doel van onderzoek was niet om zooveel mogelijk onbekend
te doen blijven, maar
om met eerbied Gods gedachten na te denken, te trachten die te begrijpen met al onze geestelijke en intellectueele energie. Hierbij gaan wij een anderen weg, bij intuïtie, zoo ge wilt,
of liever door Goddelijke vingerwijzing, dan de mechanisten en ook een andere dan de vitalisten, kortom een eigen weg. Hierin ligt ook de bijzondere reden van bestaan immers
van een christelijke wetenschap.182

In deze christelijke wetenschap speelde evolutie een rol, en tot op zekere hoogte
ook mechanische verklaringen, maar deze waren nooit allesbeheersend. ‘Buiten
en zonder mechanistische vertroebelingen’ gold voor evolutie dat het een ‘vruchtbare gedachte’ was, waartegen ‘bij zuiver wetenschappelijk gebruik’ geen bezwaar
bestond. Sterker nog, het was ‘een goede, bruikbare samenvatting (…) van de huidige stand der biologische wetenschap’.183
Tijdens de bespreking van dit referaat bleek dat sommigen minder zeker waren over de feiten van de paleontologie en geologische wordingsgeschiedenis dan
De Gaay Fortman. Deze hamerde er echter vooral op dat het belangrijkste was
te waken voor mechanistische verklaringen. De Gaay Fortman wees ook op het
verschil tussen zijn benadering en die van bevriende theologen in de wijze waarop
met de Bijbel werd omgegaan. Deze moest niet worden gebruikt als een handboek
voor de natuurwetenschap; er moesten beginselen uit worden afgeleid.184
De Gaay Fortman streefde eind jaren twintig twee dingen na. Ten eerste wilde
hij werken aan een christelijke biologie in de lijn van Buytendijk, waarbinnen ook
179
180
181
182
183
184

Idem, 37-39.
Idem, 39.
Idem, 40.
Idem, 41.
Idem, 49.
Idem, 33.
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een of andere evolutietheorie een plek moest krijgen. Tegelijkertijd wilde hij met
theologen in gesprek gaan over de exegese van de Bijbel in relatie tot de natuurwetenschap. In de volgende jaren presenteerde hij deze gedachten in de kring van
de ssr; en ook binnen de cvng bleef De Gaay Fortman deze kwesties aan de orde
stellen. Zo sprak hij op 19 december 1931 over de ‘Praehistorie van den mensch.
Orthodox-christelijke theologie en christelijke natuurwetenschap’.185 Het was
moeilijk om vondsten die inzicht gaven in de prehistorie van de mens een plek te
geven in de christelijke wetenschap, realiseerde hij zich. De orthodox-theologische tijdrekening was daarmee niet in verband te brengen. Toch zou een ‘eventueele Christelijke natuurwetenschap’ hier een eigen weg moeten gaan. Wat echter
niet zou kunnen was deze vondsten een plaats geven in een ‘christelijke wetenschap volgens den eisch der theologen’.186 Die ‘eisch der theologen’ was blijkbaar
onoverkomelijk geworden. Blijkbaar was er – nadat veel leden van de cvng in de
begintijd juist geïnspireerd waren door het neocalvinisme van de theologen Kuyper en Bavinck – inmiddels iets misgegaan in de relatie met de theologen. Daarover in de volgende paragraaf.

Deel II: 1926-1940

7.5 Theologen en natuurwetenschappers na de kwestie-Geelkerken
7.5.1 Rondom Assen
Met de dood van Woltjer (1917), Kuyper (1920) en Bavinck (1921) ging de gereformeerde wereld een nieuwe fase in. De gereformeerden namen inmiddels een
belangrijke positie in de samenleving in en veel idealen waren bereikt. Maar er
waren ook belangrijke doelen nog niet bereikt, zoals de ontwikkeling van een eigen natuurwetenschap. Men bezon zich op de toekomst en verschillende vernieuwingsbewegingen staken de kop op. Deze braken soms met uitgangspunten van
de voormannen, maar waren evenzo vaak ook pogingen om het neocalvinisme
weer relevant te doen zijn in een nieuwe tijd. De leidinggevende theologen leken
voor vernieuwing echter weinig te voelen. Zo werd steeds duidelijker dat de gereformeerde natuurwetenschappers andere ideeën over wetenschap ontwikkelden
dan de theologen. Waar de ideeën van Kuyper, Bavinck en Woltjer ook in deze
periode inspiratiebron bleven voor veel cvng-leden, liep de relatie met de theologen in de jaren twintig volledig spaak. Een van de redenen daarvoor was dat de
theologen heel eigen ideeën ontwikkelden over de natuurwetenschap.
In deze paragraaf staat de vraag centraal op welke wijze de leidinggevende gereformeerde theologen in de jaren twintig en dertig invulling gaven aan het begrip
christelijke natuurwetenschap, en hoe de natuurwetenschappers daarop reageer185 J.P. de Gaay Fortman, ‘Praehistorie van den mensch. Orthodox-christelijke theologie en christelijke
natuurwetenschap’, Orgaan CVNG 1932, 26-39: resumé en verslag der bespreking.
186 Idem, 36.
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Karikatuur in De Groene Amsterdammer, waarin de kwestie-Geelkerken wordt vergeleken met de Scopes Trial,
19 september 1925 (tekening:
L.J. Jordaan).

den. In de jaren rondom de kwestie-Geelkerken kruisten natuurwetenschappers en theologen de degens over verschillende onderwerpen. Hoewel de natuurwetenschappers het onderling zeker niet over alles eens waren, zouden zij in de
navolgende jaren wel duidelijk hun positie afbakenen ten opzichte van die der
theologen waar die, in lijn met de uitspraken van de synode van Assen, over natuurwetenschap schreven.
Zoals eerder opgemerkt ging het bij de kwestie-Geelkerken niet direct over natuurwetenschappelijke onderwerpen. Waarover wel? In 1924 had de Amsterdamse predikant dr. J.G. Geelkerken in een preek de boodschap van het verhaal van
de zondeval gesteld boven de historiciteit van bepaalde details ervan. Een klacht
daarover van een gemeentelid kwam via de kerkenraad en de classis uiteindelijk
bij een buitengewone synode terecht, die werd gehouden te Assen van 26 januari tot 17 maart 1926. Verschillende prominente gereformeerde theologen, zoals
J. Ridderbos, G.Ch. Aalders, H.H. Kuyper en V. Hepp, waren als adviseur bij
deze synode betrokken. De synode stelde dat het gezag van de Bijbel in het geding was en vroeg Geelkerken in te stemmen met de uitspraak ‘dat de beide paradijsbomen en de slang en haar spreken naar de klaarblijkelijke bedoeling van het
Schriftverhaal in eigenlijke of letterlijke zin zijn op te vatten en dus zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid waren’. Geelkerken weigerde hiermee in te stem-
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men, en hij werd geschorst en afgezet. In een voortgezette zitting zou de synode
ook alle ingebrachte bezwaren verwerpen. Een aantal bezwaarde gemeenten zou
een nieuw kerkverband gaan vormen: de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband.187
Hoewel de synode in feite geen uitspraak had gedaan over natuurwetenschappelijke kwesties, en zelfs niet over Genesis 1, het scheppingsverhaal, zouden de
uitspraken wel gevolgen hebben voor de discussie over geloof en natuurwetenschap. Ridderbos legde zelfs expliciet een verband met de evolutietheorie, waar
hij stelde dat ‘het vervagen van het Paradijsverhaal (…) beteekent het binnenhalen van de leer der evolutie’.188 Ook werd in verschillende kranten de kwestieGeelkerken vergeleken met het Scopes-proces of Monkey Trial, dat in dezelfde
periode in de Verenigde Staten speelde. Het liberale Het Vaderland kopte ‘De
“monkey trial” in Nederland’ en de Nieuwe Rotterdamsche Courant vergeleek
Geelkerken met de veroordeelde biologieleraar Scopes.189 Hoewel er natuurlijk
allerlei verschillen zijn – in Amerika betrof het een discussie over het doceren van
de evolutietheorie aan openbare scholen; in Nederland was het onderwijs heel anders geregeld en speelde een dergelijke discussie niet – is de overeenkomst toch
meer dan oppervlakkig.
Ook Buytendijk legde een verband met de discussies over natuurwetenschap.
Hij viel in een zeer kritisch artikel in De Telegraaf kort na de uitspraak van de synode ‘de leiding in de gereformeerde kerken’ aan. Hij verweet de synode niet alleen een gebrek aan wijsgerige scholing, maar legde ook de vinger bij ‘den schijn
van Christelijke wetenschap’ waaronder het oordeel werd geveld.190 Toen Buytendijk in 1938 – hij had toen al afscheid genomen van de gereformeerde wereld
– terugblikte op de discussies over schepping en evolutie in de voorafgaande decennia in Nederland, noemde hij de ‘zaak Geelkerken’ een dieptepunt in die discussie. Er vond toen volgens hem een omslag plaats in het denken over wetenschap onder gereformeerden. Ook vóór die tijd dachten zij ‘vanuit de principieele
onderscheiding van christelijke en onchristelijke wetenschap’. Maar tegelijkertijd
bestonden er volgens hem – ook onder de gereformeerden – ‘vele nuanceeringen
van opvatting’. In de jaren twintig werd ‘de letterlijke opvatting van het scheppingsverhaal’ bindend voorschrift. Sindsdien ging het ‘niet meer om beginselen of
wijsgeerige denkbeelden, maar om wat eigenlijk onder dagen, boomen, een slang,
een rib enz. moest worden verstaan’.191 Buytendijks eigen opvattingen en die van

187 Voor de kwestie-Geelkerken: Harinck (red.), De kwestie-Geelkerken (2001); Aalders, Heeft de
slang gesproken?, 187v, 315-337. Aalders, Een handjevol verkenners? (2012).
188 Ridderbos, Bezwaar en antwoord (1926), 20, 50. Vgl. Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’
(2005), 46, 106-107; Van Bekkum, ‘“Naar de klaarblijkelijke bedoeling”’ (2001), 97; Aalders, Heeft
de slang gesproken?, 310.
189 ‘“De ‘monkey trial” in Nederland’, Het Vaderland, 8 september 1925; ‘Fundamentalisme in Amerika
en Nederland, I. Meester Scopes en ds. Geelkerken’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 oktober
1925; ‘Fundamentalisme in Amerika en Nederland, II. “Bryan is not dead”’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 oktober 1925. De overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Amerika,
die ook hieronder nog aan bod komen, heb ik eerder besproken in: Flipse, ‘The origins of creationism’ (2012), 116-130.
190 Buytendijk, ‘De leiding in de Gereformeerde Kerken’, De Telegraaf, 20 maart 1926.
191 Buytendijk, ‘Het evolutievraagstuk. In een nieuw stadium’, De Tijd, 22 augustus 1938.
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veel andere cvng-leden – hoezeer ook onderling verschillend – vertoonden inderdaad weinig overeenkomsten met die van de toenmalige ‘leiding’ in de Gereformeerde Kerken.
Een gevolg van de kwestie was ook dat het debat over christelijke natuurwetenschap aan de vu werd bemoeilijkt. Het vertrek van de twee medische hoogleraren
Buytendijk en Bouman van de vu in deze periode was ingegeven door verschillende overwegingen, maar kan niet los worden gezien van de kwestie-Geelkerken.192 Bovendien zouden de uitspraken van Assen ook van invloed zijn op de
vorming van de ‘vierde faculteit’ van de vu, waartoe in 1927 besloten werd. Uitspraken van de synode waren weliswaar niet zonder meer van toepassing voor
de vu – sommige hoogleraren gingen dan ook met Geelkerken mee – maar bij de
zoektocht naar nieuwe hoogleraren voor de wis- en natuurkundige faculteit waren de uitspraken van ‘Assen’ in feite het criterium voor rechtzinnigheid. Vooral bij het vinden van een natuurkundige leverde dat problemen op.193 Zeven namen stonden er op een eerste lijstje van de door de senaat ingestelde commissie,
maar deze personen bleken of niet geschikt of haakten af vanwege de koers van
de vu na ‘Assen’. Kandidaat H.R. Woltjer, zoon van J. Woltjer, liet in een eerste
reactie weten een eventuele benoeming niet te zullen aanvaarden. Van zijn overwegingen noemde hij er twee die voor hem afdoende waren: ‘1) zie ik geen heil
in het oprichten van eigen laboratoria en lijkt het mij, dat alleen het instituut van
aanvullingsprofessoraten (…) een uitweg kan bieden, 2) is het mij hoe langer hoe
duidelijker geworden (vooral ook na Assen) dat ik de overheersende Gereformeerde Bijbelbeschouwing niet deelen kan.’194 F.M. Penning, een ander cvnglid, hield de boot ook af. Over het scheppingsverhaal uit Genesis 1 schreef hij:
‘Het is voor mij de vraag of het inderdaad Gods bedoeling is ons hier zekerheid
omtrent deze chronologische volgorde te geven. Is nu het stellen dezer vraag een
twijfelen aan “hetgeen de Heilige Schrift ons mededeelt of leert”, dan kan ik (…)
niet instemmen.’195 Uiteindelijk werd, in augustus 1929, contact gezocht met de
laatst overgebleven persoon op het lijstje, de achtentwintigjarige Gerard Sizoo,
werkzaam aan het Philips Natuurkundig Laboratorium.196 Na enkele gesprekken, waarin hij aangaf te kunnen instemmen met de lijn van de vu, werd hij in november 1929 benoemd.197 Ook Sizoo, die we al tegenkwamen als lid van de ssr,
waar hij zich in 1923 overigens positief uit had gelaten over het plan-Colijn om
geen volledige vierde faculteit te stichten, zou in de navolgende jaren zijn eigen
weg gaan.198
Ten slotte is het opvallend dat er nogal wat gereformeerde natuurwetenschappers en medici formeel bezwaar aantekenden tegen de synode-uitspraken.
De Gaay Fortman en met hem enkele andere cvng-leden, waaronder Kramer,
H.R. Woltjer en W.J.A. Schouten, dienden bij de synode een viertal verzoek- en
192
193
194
195

Stellingwerff, De VU na Kuyper, 136.
Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’, 44-51.
Woltjer aan Aalders, 6 mei 1929, in: archief curatoren vu, 1929-1930, nr. 131.
Penning aan Dijk, 7 mei 1929 en Penning aan Aalders 17 mei 1929 (citaat uit deze laatste brief), in:
archief curatoren vu, 1929-1930, nrs. 132 en 142.
196 Notulen, 14 september 1929, in: archief curatoren vu.
197 Notulen, 19 oktober 1929, in: archief directeuren vu.
198 Zie paragraaf 6.4.1.
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bezwaarschriften in. Het eerste verzoekschrift ging gepaard met 167 adhesiebetuigingen. Ook veel leden van de cvng betuigden hun instemming. Niet alle leden
waren kritisch over de synode-uitspraken, maar het kwam niet tot een conflict of
scheiding binnen de vereniging. Binnen de cvng, die immers niet kerkelijk gebonden was, bleven verschillende opvattingen naast elkaar bestaan.199
De inzet van de bezwaarschriften van De Gaay Fortman cum suis was om in
plaats van een incidentele beslissing te nemen een ‘commissie van wetenschappelijke mannen op verschillend gebied’ in te stellen, die ‘het vraagstuk van de rechte
beschouwing der Heilige Schrift’, breed moest bestuderen in theologisch, kentheoretisch, natuurwetenschappelijk en juridisch perspectief. Een begin was gemaakt met het werk van Kuyper, Bavinck, Woltjer en Geesink, maar er lagen nog
‘hoogst belangrijke vraagstukken’ die geen oplossing hadden. Die lagen ten eerste
op het gebied van de ‘organische beschouwing der Heilige Schrift’. Daarom zou
een dergelijke commissie vooral onderzoek moeten doen naar de consequenties
van die visie. In de tweede plaats moest deze commissie op zoek naar ‘een meer
verdiepte en belijnde kentheorie, in tegenstelling met b.v. Aristoteles, Thomas van
Aquino, Immanuel Kant enz.’ De afwijzende antwoorden van de synode bevredigden de indieners allerminst. Sterker nog, door de synodebesluiten was, zo constateerden ze in hun laatste bezwaarschrift van augustus 1927, ‘een sfeer van wantrouwen’ geschapen. De synode suggereerde immers dat het besluit niet ging om
verschillende exegeses van een Schriftgedeelte, maar om ‘geloof of ongeloof’.200
Dat deze natuurwetenschappers een nadere bezinning op het karakter van de
Schrift wensten moge duidelijk zijn. De Gaay Fortman en anderen hadden al eerder geconstateerd dat de opvatting van de theologen de ontwikkeling van een
christelijke wetenschap onmogelijk maakte. Maar ook het verzoek om nadere bezinning op een eigen kentheorie is niet verwonderlijk. Dat was immers een onderwerp dat binnen de cvng steeds aan de orde was geweest als gesproken werd
over de ontwikkeling van een christelijke wetenschap. Het ging hier zowel om
het doorgronden van de betekenis van de Bijbeltekst als om de manier waarop
de werkelijkheid kon worden gekend middels de natuurwetenschap. De theologen toonden zich op beide punten niet toeschietelijk. Zij trokken zich terug op
een ‘klaarblijkelijke’ bedoeling van het Schriftverhaal.201 In de confrontatie tussen
natuuronderzoekers en theologen zou het onderwerp ‘kentheorie’ ook niet meer
aan bod komen, zo merkt Kruyswijk terecht op.202 Met name Schouten, wiens polemiek met de theologen hieronder aan bod komt, focuste op een andere kwestie.
In de twee bezwaarschriften die hij op persoonlijke titel indiende, stelde hij vooral
199 De vier bezwaarschriften van De Gaay Fortman c.s. zijn te vinden in: Acta synode GKN 1926 I, bijlage XXIa, 120-121; Acta synode GKN 1926 I , bijlage XXVIIIa, 127-128; Acta synode GKN 1926 II,
bijlage LVIII, 53-55; Acta synode GKN 1927, bijlage XXXI, 34-35. Zie ook: W.J.A. Schouten, ‘Calvinisme en natuurphilosophie (Een beoordeling van prof. Hepp’s Stone-lectures)’, Orgaan CVNG
1931, 51-81, aldaar 80; Reitsma, ‘Na 40 jaar’, Orgaan CVNG 1936, 42-43.
200 Acta 1926, I, 120, 127-128 en Acta 1927, 35. Aalders, Heeft de slang gesproken?, 283.
201 Harinck, ‘De kwestie-Geelkerken en de moderne cultuur’ (2001), 82; Harinck, ‘Twin sisters with
a changing character’ (2008), 362-363.
202 Kruyswijk, Baas in eigen Boek?, 117-118. Dit betekende echter niet dat de natuurwetenschappers dit
onderwerp niet belangrijk vonden. In de kring der cvng zou er herhaaldelijk over worden gesproken. Zie ook: Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’, 124-129; en hieronder paragraaf 7.6.2.
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de Schriftbeschouwing aan de orde, in relatie met het onderwerp ‘het wereldbeeld
van de Bijbel’.203 Zijn kentheorie was eenvoudig; vooral in de richting van de theologen stelde hij: ‘de inductieve methode is zonder twijfel de aangewezen weg voor
de natuurwetenschap’.204
De kwestie van de ‘Schriftbeschouwing’ was voor Schouten persoonlijk dan
ook de enige kwestie die ertoe deed. Alle andere moeilijkheden waren daarvan afgeleid. Zo scheef hij in het Orgaan:
Ieder onzer komt te staan voor de vraag welke beteekenis de Heilig Schrift heeft voor de beoefening der natuurwetenschap. Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met onze
Schriftbeschouwing. Moge God ons nog eens een man schenken, die in gebondenheid aan
Zijn Woord, ons een Schriftbeschouwing geeft, waarbij de vele problemen, die zich op dit
terrein voordoen, tot oplossing gebracht zijn.205

Schouten trachtte zelf een begin te maken met de ontwikkeling van een dergelijke
Schriftbeschouwing door gebruik te maken van het begrip ‘wereldbeeld’.

7.5.2 Schouten over wereldbeeld en evolutie
W.J.A. Schouten studeerde sterrenkunde in Leiden en promoveerde in 1918 bij
J.C. Kapteyn in Groningen. Daarna was hij onder meer leraar. Hij was zeer actief in de cvng, publiceerde in het Orgaan over geloof en wetenschap, en schreef
daarnaast ook populariserende werken over sterrenkunde.206 Het begrip wereldbeeld had Schouten in 1919 als leidraad genomen in zijn populariserend boekje
De wonderbouw van het heelal en een lezing voor de cvng over het onderwerp
‘Onze kennis van den bouw van het heelal’.207 In navolging van de Duitse natuurwetenschapper Dennert – voorzitter van de Keplerbund, de christelijke tegenhanger van Haeckels Monistenbund – verstond Schouten onder wereldbeeld: ‘de
samenvatting van de kennis aangaande de inrichting dezer wereld, zooals die met
behulp van natuurwetenschappelijke onderzoekingsmethoden gevonden werd’.
Dit onderscheidde hij van de ‘wereldbeschouwing’, die antwoord zocht op vragen van oorsprong, doel en einde van de schepping.208 Anders dan Dennert wilde Schouten wereldbeschouwing en wereldbeeld niet volledig scheiden. Dennert
meende dat het wereldbeeld ‘neutraal’ was. Daar kon Schouten niet in meegaan,
omdat dat zou betekenen dat er geen christelijke natuurwetenschap bestond.209
Christelijke natuurwetenschap zou dus deels een ander ‘wereldbeeld’ moeten
construeren dan niet-christelijke natuurwetenschap. Aan de andere kant legde
203 De bezwaarschriften van Schouten: Acta synode GKN 1926, II, bijlage LVI, 50-53; Acta synode GKN
1927, bijlage LVII, 86-90; vgl. Kruywijk, Baas in eigen boek?, 159-160.
204 Schouten, ‘Calvinisme en natuurphilosophie’ (zie noot 199), 67.
205 W.J.A. Schouten, ‘Het wereldbeeld van den Bijbel’, Orgaan CVNG 1926, 68-106, aldaar 106.
206 Over Schouten: Kruyswijk, Baas in eigen Boek?, 126-128.
207 W.J.A. Schouten, De wonderbouw van het heelal (1919); W.J.A. Schouten, ‘Onze kennis van den
bouw van het heelal’, Orgaan CVNG 1920, 1-27. Vgl. W.J.A. Schouten, ‘De derde cosmologie’, Orgaan CVNG 1942, 48-72, aldaar 49.
208 Schouten, ‘Onze kennis’, 3; Schouten, Wonderbouw, 11, 145v.
209 W.J.A. Schouten, ‘Het wereldbeeld van den Bijbel’, Orgaan CVNG 1926, 68-106, aldaar 69.
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Leden van de wis- en natuurkundige sectie van de CVNG tijdens het jubileumcongres in 1936.
Midden voor (met hoed in de hand): W.J.A. Schouten (1893-1971); achter hem: G.J. Sizoo
(1900-1994); op de achterste rij midden: J.H. Diemer (1904-1945) (foto: Orgaan CVNG 1936).
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Schouten sterk de nadruk op het gebruik van de inductieve methode in de natuurwetenschap. Het wereldbeeld van de christelijke en niet-christelijke wetenschap
zou dan ook grotendeels overeenkomen. Het ideaal van Kuyper, waarin een zelfstandig systeem van christelijke wetenschap zou opgroeien binnen het kader van
een christelijke wereldbeschouwing – waarin andere vragen leidend waren, zoals
Buytendijk het had uitgedrukt – vond bij hem weinig weerklank. Het had in ieder
geval nauwelijks iets opgeleverd, stelde hij vast:
Een beoefening der wetenschap op den grondslag der Gereformeerde beginselen was het
ideaal, dat Dr Kuyper ons een vorige eeuw predikte. Er zou komen een universitas scientiarum. Beoefenaren der wetenschap uit alle faculteiten zouden samenwerken aan een groot
gebouw. Men zou thetisch arbeiden, maar ook apologetisch zich verzetten tegen de beweringen van een wetenschap, die uitgaat van praemissen, welke wij verwerpen. Met dit doel
werd de Vrije Universiteit opgericht, nu reeds meer dan een halve eeuw geleden. Het ideaal
was schoon. Maar wat is ervan terecht gekomen?210

Er waren schrikbarend weinig resultaten. In feite, zou je kunnen zeggen, is dat natuurlijk ook niet vreemd wanneer christenen en niet-christenen wetenschap beoefenen op basis van dezelfde inductieve methode.
Schouten bracht het concept ‘wereldbeeld’ echter niet alleen in verband met de
resultaten van de natuurwetenschap, maar ook met de Bijbel. Hij ontwikkelde de
gedachte dat er zoiets als ‘het wereldbeeld van de Bijbel’ bestond. Dat wilde in dit
verband zeggen: het beeld dat de bijbelschrijvers hadden over de bouw der wereld, al was dat beeld dan niet gebaseerd op systematische natuurstudie. En het
was op dat punt dat er volgens hem conflicten tussen geloof en natuurwetenschap
ontstonden.211
De geschiedenis van de relatie tussen geloof en wetenschap beschouwde Schouten ook als een ‘voortdurende strijd’ over het wereldbeeld en hij gaf een kort overzicht van deze ‘doorloopende twisten’.212 Opvallend genoeg sloot Schouten zich
bij zijn duiding van de geschiedenis aan bij de geschiedschrijving van Andrew D.
White.213 Het was ‘pijnlijk’ om te zien hoe er ‘alle eeuwen door’ strijd gevoerd was
tussen het wereldbeeld van de moderne natuurwetenschap en het wereldbeeld van
de Bijbel. Een voorbeeld was het proces rond Galilei. Galilei werd volgens Schouten veroordeeld omdat zijn Copernicaanse opvattingen in strijd waren met het
wereldbeeld van de Schrift. Hoewel velen hier misschien tegenwoordig ‘met een
medelijdenden glimlach’ op terugkeken, ging het bij de veroordeling van Galilei
om problemen die volgens Schouten nog steeds speelden. Alleen ging de discussie
nu niet over de kosmologie, maar over de schepping en het begin van de menselijke geschiedenis. Ook het scheppings- en paradijsverhaal waren immers gegeven
in een ander wereldbeeld dan het onze.214
Schoutens oplossing voor dit probleem was om aan bijbelse uitspraken die betrekking hadden op het wereldbeeld dat ‘achterstaat bij het onze’ geen normatief
210
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W.J.A. Schouten, ‘De ouderdom van het menschelijk geslacht’, Orgaan CVNG 1938, 19-35, aldaar 19.
Schouten, ‘Het wereldbeeld van den Bijbel’, 70, 85.
Idem, 85-91.
Idem, 85-86.
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gezag toe te kennen. Daarentegen moesten de ‘openbaringsgedachten’, die in dat
wereldbeeld waren gegeven, worden overgebracht, vertaald, naar het huidige wereldbeeld.215 Het doel van dit alles was harmonie tussen enerzijds iemands wereldbeschouwing en anderzijds de resultaten van zijn wetenschap, want ‘wanneer er
een conflict tusschen deze beide ontstaat, roept dit om een oplossing. De onderzoeker, die het zoeken van zulk een oplossing al te lang zou uitstellen, zou er zijn
levensgeluk en levensvreugde bij inboeten.’216 Zelf ervoer hij vanuit zijn eigen vakgebied spanningen, die hij in 1942 als volgt onder woorden bracht:
Wanneer wij het modern astronomisch wereldbeeld als juist erkennen – en er is geen enkele
reden om dat niet te doen – dan brengt dit ons in conflict met verschillende opvattingen, die
ons van jongs af eigen waren. Wij vragen ons met zorg af, of dit heelal, waarover de sterrenkundigen spreken, wel hetzelfde is als de wereld waarvan de schepping ons in Genesis
I beschreven wordt. De hooge ouderdom van de aardlagen leidt tot een andere visie op de
geschiedenis van onze planeet dan die we vroeger hadden.217

Schouten botste op het punt van het ‘bijbels wereldbeeld’ met de theologen Grosheide, Aalders en Hepp, die hem in de pers bestreden en de opvatting verdedigden
dat de Bijbel überhaupt geen wereldbeeld leerde, maar de taal van het dagelijks
leven gebruikt. ‘De Schrift teekent de dingen eenvoudig, zooals ons oog ze ziet’,
aldus Grosheide.218 Het concept ‘wereldbeeld’ dat Schouten had ingevoerd om de
problematiek rond Bijbel en natuurwetenschap te verhelderen, werd hiermee juist
tot een twistpunt met de theologen.
Schoutens wereldbeeldperspectief vormt ook de achtergrond van zijn beoordeling van de evolutietheorie, waarover hij zich vanaf 1925 herhaaldelijk zou uitlaten. Hij sloot zich niet zozeer aan bij de meer wijsgerige kritiek op de evolutietheorie die we eerder in cvng-kring tegenkwamen, zoals op het a-teleologische
of mechanische karakter van de theorie, maar zocht vooral naar een oplossing van
het probleem van de botsende wereldbeelden.
Op 19 november 1925 hield Schouten binnen de cvng een eerste voordracht
over dit onderwerp onder de titel ‘De tegenwoordige stand van het evolutievraagstuk’. Hij betoogde daarin dat, hoewel Kuyper en Bavinck, en ook veel katholieke
theologen, zich aanvankelijk ‘met alle kracht’ tegen de evolutieleer hadden verzet,
‘latere Christelijke biologen’ hen niet op deze weg waren gevolgd. Dat gold voor
rooms-katholieke geleerden als Mivart, Wasmann en De Dorlodot, maar ook
protestantse als Dennert en Bernhard Bavink van de Keplerbund. ‘Zo scheen het
voor enkele jaren wel, dat de evolutietheorie door alle deskundige biologen werd
of zou worden aanvaard.’219 Maar recent, zo vervolgde Schouten hoopvol, was in
Amerika de strijd weer opgelaaid. Dit bleek volgens hem onder meer uit de Scopes
Trial. Schouten had het als boek verschenen verslag van deze rechtszaak doorge215
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Idem, 104-105.
Schouten, ‘Calvinisme en natuurphilosophie’ (zie noot 199), 51.
Schouten, ‘De derde cosmologie’, 66.
Grosheide, ‘Het Bijbelsche wereldbeeld’ (1925). Vgl. Aalders, De goddelijke openbaring (1932),
171-200; Hepp, Calvinism and the Philosophy of Nature (1930), 170-171. Zie ook: Leene, ‘Wereldbeeld en geschiedenisbeeld’ (1999), 65-67.
219 W.J.A. Schouten, ‘De tegenwoordige stand van het evolutievraagstuk’ en ‘Discussie’, Orgaan CVNG
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nomen, en dit behoorde ‘tot de interessantste boeken’ die hij de laatste tijd had gelezen. Schouten was onder de indruk van de bestrijding van de evolutieleer die de
advocaat en driemaal verslagen Democratische presidentskandidaat William Jennings Bryan had gegeven, en diens ‘vurig pleidooi’ voor de ‘letterlijke exegese en
de naïef-realistische opvatting van het Genesisverhaal’.220 Veel interessanter nog
vond Schouten het dat het ‘wetenschappelijk debat’ in Amerika weer was opgelaaid. Dit bleek volgens hem uit de recente verschijning van een aantal anti-evolutieboeken, die hij beschouwde als ‘symptomen van de verandering van standpunt
ten opzichte van de afstammingsleer, die in de wetenschappelijke wereld begint
baan te breken’. Uitgebreid besprak Schouten een aantal recente anti-evolutieboeken, waaronder Louis T. More, The Dogma of Evolution, George B. O’Toole,
The Case against Evolution, en hij ging vooral uitgebreid in op The New Geology
van George McCready Price.221
Vooral dit laatste is opvallend. Hoewel de anti-evolutionisten zich in deze periode in de Verenigde Staten maatschappelijk begonnen te organiseren, was de
zogenaamde ‘zondvloedgeologie’ van Price – een erg strikte theorie, die de zondvloed ziet als oorzaak van bijna alle fossielen – in deze kringen zeker geen gemeengoed. De zevendedagsadventist George McCready Price (1870-1963) was een van
de weinige verdedigers van de opvatting dat de aarde ongeveer 6000 jaar geleden
in zes dagen van 24 uur is geschapen, en alle fossielen tijdens een wereldwijde
zondvloed zijn ontstaan. Dit jonge-aarde-creationisme, door Price uitgedragen in
boeken als Back to the Bible (1916) en The New Geology (1923), vond aanvankelijk ook onder Amerikaanse anti-evolutionisten weinig weerklank. Pas in de jaren zestig zou de theorie van Price worden uitgewerkt door John Whitcomb en
Henry Morris in hun boek The Genesis Flood, en aan een opmars beginnen onder
evangelicalen in de Verenigde Staten.222
Schouten toonde zich echter enthousiast. Price kwam volgens hem met een gedegen kritiek op de gangbare geologie en het belangrijkste was dat hij ook met een
alternatieve verklaring van de feiten kwam, namelijk ‘het ontstaan van de meeste
sedimenten en het begraven worden van veel fossielen’ door toedoen van een grote wereldcatastrofe. Die catastrofe identificeerde hij met de zondvloed. Schouten
was duidelijk onder de indruk van deze ‘vernietigende critiek’ op de ‘gangbare opvatting over de opeenvolging van de aardlagen’.223
Schoutens benadering van het evolutievraagstuk wekte bevreemding bij enkele
bekende cvng-leden. De bioloog A.A.L. Rutgers merkte op dat Abraham Kuypers opvatting een andere was dan Schouten suggereerde. Kuyper had weliswaar
gestreden tegen ‘de evolutieleer, die alles mechanistisch-monistisch wilde verklaren’, maar daarbij de mogelijkheid open gehouden dat de organismen zich uit elkaar zouden hebben ontwikkeld: ‘De schepping zou er niet minder wonderlijk om
zijn.’ Schouten gaf dit toe, maar wees er ook op dat Kuyper in zijn Dictaten dogmatiek de evolutietheorie had bestreden, wat volgens Schouten samenhing ‘met
220 Idem, 8-10.
221 Idem, 10, 24.
222 Over het Amerikaanse anti-evolutionisme in het interbellum en over de rol van Price: Numbers,
The Creationists (2006), 88-119.
223 Schouten, ‘De tegenwoordige stand’, 23.
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zijn opvatting van de scheppingsdagen als dagen van 24 uren’. H.R. Woltjer vond
het merkwaardig dat Schouten niet op de ‘godsdienstig-wijsgeerige zijde’ was ingegaan, maar alleen op de wetenschappelijk-technische. Kramer was het meest kritisch. Schouten had volgens hem de indruk gewekt ‘dat het scheppingsverhaal in
overeenstemming is met het wetenschappelijk onderzoek’. Echter, aldus Kramer:
‘vast staat de groote ouderdom der aarde; geen deskundige oordeelt anders’.224
Schouten vond het blijkbaar – in 1925 – aantrekkelijk dat Price met een theorie
kwam die resultaten opleverde die overeenkwamen met het bijbelse wereldbeeld.
Later zou Schouten zich echter distantiëren van de jonge-aarde-opvatting van
Price. Hij raakte vooral overtuigd door allerlei nieuwe methoden van ouderdomsbepaling met behulp van radioactiviteit en accepteerde daarom de hoge ouderdom
van aardlagen en fossielen.225
Schouten was de eerste die het werk van Price in Nederland bredere bekendheid
gaf. Waarschijnlijk was het de geograaf A. van Deursen, een vriend van Schouten –
die hem vaker van allerlei buitenlandse publicaties op hoogte bracht – die hem ook
op Price had gewezen.226 Nadat Schouten van deze opvattingen afstand had genomen, zou Van Deursen ze blijven propageren, en bovendien werden deze ideeën,
tot Schoutens verdriet, overgenomen door zijn theologische tegenstanders, zoals
we hierna zullen zien.
Schouten bleef echter wel kritisch over de evolutietheorie. Breed oriënteerde hij
zich in de navolgende jaren op allerhande publicaties die het onderwerp schepping
en evolutie, of breder geloof en natuurwetenschap tot onderwerp hadden en deed
daarvan verslag in het Orgaan.227 Het resultaat van zijn voortgaande studie was
het boek Evolutie (1935). Zelf zocht Schouten de oplossing op dat moment vooral in het afwegen van argumenten pro en contra evolutie. Hij benadrukte dat hij
niet a priori, op grond van Genesis, iedere overgang van de ene soort in de andere
wilde uitsluiten.228 Hij besprak de theorieën van Lamarck, Darwin, Hugo de Vries
en anderen. Hij stelde dat ‘de afstammingsleer in engeren zin’ onderdeel was van
de biologie. Daarom moest voortgezet onderzoek antwoord geven op ‘de vraag of
de soorten constant zijn’.229
Toch zag hij ook een rol voor de ‘Christelijke wereldbeschouwing’. Deze werkte namelijk als ‘correctief’. Zij verzette zich als het evolutiebegrip een ‘dogmatisch
karakter’ kreeg. Ook was er op een ander punt ‘volkomen zekerheid voor den
Christen, die den Bijbel aanvaardt als Gods Woord’. En dat betrof de oorsprong
van het menselijk geslacht. God schiep de mens, zowel lichaam als ziel. Adam en
Eva zijn de eerste voorouders van het menselijk geslacht en ‘wie meent, dat de
mensch afstamt van de een of andere apensoort, verwerpt Gods Openbaring, die
ons in het eerste Bijbelboek is opgetekend’.230
224 ‘Discussie-verslag voordracht dr. Schouten’, Orgaan CVNG 1926, 50-51.
225 Schouten, Evolutie (1935), 149-150, 153-154; Schouten, ‘De ouderdom van het menschelijk geslacht’, 30.
226 Vgl. Schouten, ‘De ouderdom van het menschelijk geslacht’, 33. In het exemplaar van The New Geology in de bibliotheek van de Vrije Universiteit staat de naam van A. van Deursen.
227 W.J.A. Schouten, ‘Boekbespreking’, Orgaan CVNG 1933, 47-55, 147-155.
228 Schouten, Evolutie (1935), 10.
229 Idem, 197-199.
230 Idem, 199-201.

224

7 Gereformeerde natuurwetenschappers over christelijke wetenschap

Dit was ook Schoutens benadering in andere publicaties en lezingen die hij
in deze periode verzorgde. Hij woog vooral wetenschappelijke argumenten en
bracht vanuit de Schrift enkele restricties aan, die voor hem behoorden tot de
‘openbaringsgedachten’ die hij wilde behouden in het nieuwe wereldbeeld. Een
harmonie tussen wereldbeeld en wereldbeschouwing verkreeg hij hierdoor echter
niet altijd. In een lezing over ‘De ouderdom van het menschelijk geslacht’ was hij
hierover helder. Hij stelde ‘dat het vooralsnog niet te zien [is] hoe men deze vondsten van fossielen in harmonie kan brengen met de beschrijving van de oudste geschiedenis der mensheid, die ons in de Heilige Schrift wordt gegeven’. ‘Maar tegen één opvatting moeten wij met nadruk waarschuwen. Men meene vooral niet,
dat de evolutieleer een aannemelijke oplossing biedt. Wanneer men er zich toe
laat verleiden deze toe te passen op het ontstaan van het menschelijk geslacht, dan
worden de moeilijkheden steeds grooter en zeker onoplosbaar.’231
Overigens was het – in deze periode – niet de letterlijke interpretatie van het
scheppingverhaal die hem ervan weerhield de evolutietheorie te accepteren. Bij de
interpretatie van Genesis 1 volgde hij, en vele verenigingsleden met hem, de oudtestamenticus A. Noordtzij, die we eerder tegenkwamen als leidsman binnen de
ssr. Noordtzij beschouwde het zes-dagen-verhaal als een literair kader, waarin de
auteur de structuur van dagen en nachten als kader had gebruikt om Gods scheppingswerk te beschrijven. In het boek Sterren en sterrenstelsels stelde Schouten dat
met de exegese van Noordtzij veel ‘conflicten’ en ‘moeilijkheden’ verdwenen.232
Andere bleven echter bestaan.

7.5.3 Christelijke natuurwetenschap volgens VU-theologen
Van de ‘conflicten’ en ‘moeilijkheden’ waar Schouten bijna zijn ‘levensvreugde’
bij inboette – en misschien ook een benoeming aan de vu mee misliep – was bij
de theologen weinig te merken. Vaak brachten zij eenvoudig ‘de openbaring der
H. Schrift’ in stelling tegen de ‘de moderne wetenschappelijke voorstelling omtrent de wording van onze wereld’.233 Toch realiseerde ook de vu-oud-testamenticus Aalders zich dat hij daarmee niet klaar was, en merkte in zijn boek over
Genesis 1-3 uit 1932 bijvoorbeeld op: ‘we moeten toch ook een oogenblik ons
bezig houden met de vraag, hoe de aanwezigheid der fossielen in den bodem is
te verklaren.’234 In dit verband spraken Aalders, Hepp en anderen ook weer over
‘christelijke natuurwetenschap’.235 In deze paragraaf zien we wat zij daaronder
verstonden.
In mei 1930 bracht de vu-dogmaticus V. Hepp een bezoek aan Princeton om
daar, net als Kuyper in 1898 en Bavinck in 1908, de Stone Lectures te houden. Hij
sprak over het onderwerp Calvinism and the Philosophy of Nature.236 Er bestond
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Hoogleraren van de theologische faculteit van de VU in 1930. Staand: J. Waterink (1890-1966),
G.Ch. Aalders (1880-1960), C. van Gelderen (1872-1945). Zittend: F.W. Grosheide (18811972), H.H. Kuyper (1864-1945), V. Hepp (1879-1950) (foto: HDC).

nog nauwelijks een begin van een christelijke natuurfilosofie of natuurwetenschap, stelde Hepp. Hij wilde daartoe in deze lezingen een eerste aanzet geven.237
Volgens Hepp moest een ‘Calvinistic philosophy of nature’ de beginselen leveren,
waaruit hypothesen konden worden afgeleid om de feiten te verklaren. Daarbij
gold het adagium ‘Facts are stubborn things but principles are even more stubborn.’ Het calvinisme had daarom het recht om net als de ‘unbelieving philosophy
of nature’ eigen hypothesen op te stellen.238
Met name in zijn lezing over ‘Calvinism and geology’ deed hij dat zelf heel
concreet. Hij begon deze lezing met twee lange citaten uit The New Geology
van Price en maakte duidelijk dat hij met Price de gangbare geologie volledig afwees, want ‘Faith in creation is disregarded more insistently, and attacked from
behind thicker ramparts by geology than by any other branch of the philosophy
of nature.’239 Hij wees de hoge ouderdom van de aarde af, want het was volgens
hem ‘not true that the data of the natural sciences demand such high numbers;
the evolutionistic principle demands this’. Calvinisten mochten daarom niet meedoen aan de ‘palaeontological and geological hunt after millions’. Volgens Hepp
237 Hepp, Calvinism and the Philosophy of Nature (1930), 21, 53.
238 Idem, 57-96, m.n. 90, 181.
239 Idem, 185-186. Citaten uit Price, The New Geology (1923), 5.
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moest de calvinistische wetenschap een eigen interpretatie van de fossielen geven.
Ze moest breken met het uniformiteitsprincipe van Lyell, en in plaats daarvan uitgaan van de zondvloed als de belangrijkste oorzaak van de vorming van de aardlagen.240
Hepps lezingen lijken in Nederland niet veel directe invloed te hebben gehad.
Dat was wel zo met de hierboven al even genoemde publicatie van Aalders over
Genesis. In 1932 publiceerde Aalders De goddelijke openbaring in de eerste drie
hoofdstukken van Genesis. In feite vormde dit boek een rechtvaardiging van de
uitspraken van de synode van Assen. Het behandelde onder meer de verschillende
interpretaties van Genesis 1, en veroordeelde opvattingen die ‘de dagen’ niet als
‘werkelijke dagen’ opvatten, waaronder de tijdperkentheorie en andere concordistische pogingen, maar ook de kadertheorie van Noordtzij. Dit betekende niet
meteen dat het dagen van 24 uur waren, het ging immers om ‘werkdagen Gods’.241
Apart ging Aalders in op de afstammingsleer en de fossielen en daarbij leunde
ook hij zwaar op argumenten uit The New Geology van Price. Zo wees hij erop
dat de aardlagen niet, zoals maar al te gemakkelijk werd aangenomen, overal op
de aarde in dezelfde volgorde zijn te vinden. Hij stelde dat de geologie en afstammingsleer zich in een ‘vicieuze cirkel’ bevonden, omdat de juistheid van de afstammingsleer gebaseerd was op de volgorde van de fossielen, en omgekeerd, fossielen ook gebruikt werden om de relatieve ouderdom van aardlagen te bepalen.242
Aalders benadrukte dat kritiek op de gangbare geologie niet voldoende was, maar
dat een eigen alternatief moest worden ontwikkeld, waarbij hij verwees naar de
‘Amerikaansche geoloog G. Mc Cready Price’. Deze wees op het belang van catastrofen, tegenover ‘de vele millioenen jaren waarover geologie en palaeontologie
meenen te moeten beschikken’. Het was met name de zondvloed die de aanwezigheid van fossielen uitstekend kon verklaren, zoals ‘rijk ontwikkelde flora’s en
fauna’s, die als het ware plotseling geheel van den aardbodem zijn verdwenen’.243
Behalve door de publicaties van Hepp en Aalders vonden de opvattingen van
Price nog bredere bekendheid in gereformeerde kring door verschillende publicaties van de geograaf Van Deursen, waaronder enkele schoolboeken en het lemma over ‘geologie’ in de bekende Christelijke encyclopaedie, die in zes delen verscheen in de jaren 1925-1931. Van Deursen ging met name in op argumenten van
Price tegen de gangbare geologie. Hij bestreed het uniformiteitsprincipe van Lyell, stelde dat ouderdomsbepalingen erg speculatief waren, en bestreed het idee dat
fossielen chronologisch zijn gerangschikt.244
Resultaat van dit alles was dat het neocalvinistische begrip ‘christelijke wetenschap’ in deze periode nadrukkelijk werd verbonden met de zondvloedgeologische ideeën van Price. De gereformeerde natuurwetenschappers waren het in deze
240 Hepp, Calvinism and the Philosophy of Nature, 201, 216-220; Price, The New Geology, 5. Hepps
lovende woorden voor Price zijn ook door buitenlandse historici opgemerkt: Roberts, Evangelicals and Science (2008), 152; Young, ‘The Reception of Geology’ (2009), 296-297; Numbers, The
Creationists (2006), 471 noot 61.
241 Aalders, De goddelijke openbaring (1932), 229-263.
242 Idem, 285-294.
243 Idem, 294-297.
244 Van Deursen, ‘Geologie’, in Christelijke encyclopaedie (1925-1931), II, 286-291. Zie ook diverse
lezingen in: archief A. van Deursen.
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periode over veel dingen niet eens, ook niet over de vraag of de evolutietheorie
kon worden geaccepteerd – maar deze invulling van het ideaal van ‘christelijke
wetenschap’ wezen zij in grote meerderheid af.245 Dat gold ook voor Schouten,
zelf een evolutiecriticus, die publiekelijk de confrontatie zocht met de theologen.
Overigens herinnerde Aalders hem er in zijn boek over de eerste hoofdstukken
van Genesis fijntjes aan dat hij in 1925 nog positief had geschreven over Price en
het optreden van catastrofen.246
In aansluiting op de synode van Assen werd een aantal bijeenkomsten van theologen en natuurwetenschappers georganiseerd. Hepp verdedigde hier vergelijkbare opvattingen als in zijn Stone Lectures en de besprekingen leidden tot niets.247 Ondertussen publiceerde Schouten een vernietigende bespreking van Hepps lezingen
waarin volgens hem zoveel onjuiste beweringen voorkwamen, ‘dat het niet mogelijk is deze alle te bespreken’. Op 28 mei 1932 bezocht Hepp vervolgens een vergadering van de cvng om te reageren, maar de kloof bleek niet te overbruggen.248
Op 2 april 1932 hield de geoloog-bioloog J. Verseveldt een lezing voor de cvng
over het onderwerp ‘De waardering der geologie in orthodox-christelijk kringen’.249 De aanleiding hiervoor was de verschijning van de Christelijke encyclopaedie en met name het lemma van Van Deursen over geologie. Kort daarvoor was
ook een aardrijkskundeboek verschenen waarin Van Deursen dezelfde opvattingen verdedigde. Van Deursen was duidelijk geïnspireerd door Price, constateerde Verseveldt. Price maakte echter gebruik van allerlei ongefundeerde en onbewijsbare hypothesen, zoals de ‘zuiver hypothetiese wereldkatastrofe’. In feite
gebruikte hij de Bijbel als natuurwetenschappelijk handboek. Dit was gevaarlijk
omdat het ‘ontaarden kan in een transigeren met de wetenschappelike gegevens en
een marchanderen met de Bijbeltekst’.250
Ook G.J. Sizoo, sinds 1930 hoogleraar natuurkunde aan de vu, kon niet uit de
voeten met de benadering van zijn theologische collega’s. In 1930 schrok hij van
Hepps lezingen, die verschenen kort nadat hij benoemd was. Later vertelde hij dat
hij destijds, zacht gezegd, niet enthousiast was over de inhoud: ‘Indien dit calvinistische natuurphilosophie zou moeten heten, indien dit de last zou blijken, die
de gereformeerde dogmatiek op de jonge faculteit zou willen leggen, dan was de
twijfel ten aanzien van haar toekomst (…) ten volle gerechtvaardigd.’251 In 1933
publiceerde Sizoo een boekje over Radioactiviteit in de reeks ‘Christendom en
natuurwetenschap’ van de cvng. Hij behandelde, tamelijk omzichtig, methoden
voor radioactieve ouderdomsbepaling van de aarde, maar concludeerde toch dat
het ‘in elk geval om honderdmillioenen jaren’ ging.252
245 Zie: Orgaan CVNG 1931, 83.
246 Aalders, De goddelijke openbaring, 297.
247 Schouten, ‘Calvinisme en natuurphilosophie’ (zie noot 199), 80. Zie uitgebreid bij Kruyswijk, Baas
in eigen Boek?, 153-154.
248 Schouten, ‘Calvinisme en natuurphilosophie’, 61; ‘Notulen der Vergadering. 28 Mei 1932’, Orgaan
CVNG 1933, 56-59.
249 J. Verseveldt, ‘De waardering der geologie in orthodox-christelijk kringen’ en ‘Bespreking van het
referaat’, Orgaan CVNG 1932, 41-58, 80-94. Over Verseveldt: Den Hartog, ‘Obituary Jacob Verseveldt 1903-1987’ (1988).
250 Verseveldt, ‘De waardering der geologie’, 52, 56.
251 Sizoo, ‘Na vijfendertig jaar’ (1965), 256; Flipse, ‘Against the science-religion conflict’ (2008), 370-378.
252 Sizoo, Radioactiviteit (1933), 195-196.
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Een jaar later stemde de als geoloog opgeleide hbs-docent A. de Graaf hiermee
in, in een nieuw deel in de cvng-reeks, getiteld Algemeene geologie. Voor de lange tijdsduren hoefde men niet terug te schrikken, want, stelde hij, of het nu om de
afstanden in het heelal, het aantal sterren of de aantallen planten- en diersoorten
ging: ‘God de Heere werkt zeer vaak met groote getallen in Zijn Schepping, en
heeft ons daarmee ongetwijfeld wat te zeggen.’253 Enige tijd hierna publiceerde De
Graaf het boekje De wereld in den loop der tijden, waarin hij deze kwestie apart
behandelde. Hierin bekritiseerde hij ook Aalders, die zich ten onrechte op George
McCready Price had beroepen ‘als op een autoriteit’.254
Bij het ontstaan en het verloop van het conflict rondom Geelkerken speelden allerlei kerkelijke, sociaal-culturele en persoonlijke factoren een rol. Welke oorzaken allemaal bijgedragen hebben, de genomen beslissing had in ieder geval tot
gevolg dat gereformeerde theologen in de navolgende jaren een nieuwe invulling
gingen geven aan het begrip christelijke wetenschap. Daarvoor leunden zij op
de recente creationistische publicaties uit de Verenigde Staten. De natuurwetenschappers waren min of meer gedwongen hiertegen positie te kiezen, terwijl discussies over beginselen en wijsbegeerte naar de achtergrond verdwenen. Hiermee
begon een nieuw hoofdstuk in de discussie over geloof en natuurwetenschap in
gereformeerde kring. Tegelijkertijd vond er in de kring van natuurwetenschappers ook nog wel voortgaande bezinning plaats rondom andere thema’s, zoals we
in een laatste paragraaf kort zullen zien.

7.6 ‘Na veertig jaar’
7.6.1 Voortgaande discussie over christelijke wetenschap
Het gesprek tussen gereformeerde theologen en natuurwetenschappers was in de
jaren dertig vastgelopen. Dit wekte veel frustratie bij mensen als Schouten en De
Gaay Fortman, en het bemoeilijkte ook het gesprek tussen de natuurwetenschappers onderling. Toch werd binnen de cvng over meer gesproken dan over de
kwesties waarover men met de theologen van mening verschilde.
Bij het veertigjarig bestaan van de vereniging werd een tweedaags congres georganiseerd in het laboratorium van de vu. Voorzitter J.F. Reitsma blikte in een herdenkingsrede terug op de afgelopen veertig jaar en sprak enkele woorden over de taak
van de cvng in deze tijd. Maar hij begon met een herdenking van Bouman, die kort
tevoren was overleden. Bouman was ‘een der sterren van de eerste grootte aan den
wetenschappelijken hemel’, die aan de bloei van de vereniging veel had bijgedragen,
in de redactie van het Orgaan, als voorzitter, en met vele artikelen en voordrachten.255
Het hoge ideaal ‘beoefening der wetenschap bij het licht van Gods Woord’ was
na veertig jaar onveranderd, en vormde het bestaansrecht van de vereniging, al was
253 De Graaf, Algemeene geologie (1933), 199-200.
254 De Graaf, De wereld in den loop der tijden (1938), 23-24.
255 J.F. Reitsma, ‘Na 40 jaar’, Orgaan CVNG 1936, 39-50.
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er dan misschien veel minder bereikt dan gehoopt. Anderzijds was ook de tijdgeest
veranderd. Deze werd niet meer beheerst door ‘het grof materialisme’. Er was een
reactie gevolgd in neovitalistische richting, er werd in de biologie weer over doelmatigheid gesproken, en er was oog voor het eigen karakter van het leven.256 Op het
congres werd onder andere een lezing gehouden door J.H. Diemer over ‘De nieuwe
holistische biologie’ en G.J. Sizoo over ‘Moderne alchemie’, ofwel radioactiviteit.
De bioloog Diemer en de natuurkundige Sizoo, die beiden een ssr-achtergrond
hadden, probeerden in deze periode binnen hun vakgebied op eigen wijze invulling te geven aan het begrip christelijke wetenschap. Diemer was in zijn studententijd gegrepen door de calvinistische wijsbegeerte en trachtte zijn medestudenten en cvng-leden hiervoor warm te maken. Sizoo was aan de vu verbonden en
uit dien hoofde min of meer verplicht na te denken over ‘christelijke wetenschap’.
Hij hield inhoudelijk echter afstand niet alleen tot de gereformeerde theologen,
maar ook tot de vu-filosofen.

7.6.2 Diemer over christelijke biologie
Vooral Diemer riep zijn medenatuurwetenschappers op méér te doen dan de
theologen te bestrijden. Natuurlijk moesten theorieën als die van Price worden
afgewezen, zo stemde hij in met Verseveldt na diens lezing over geologie, maar
tegelijkertijd bekritiseerde hij Verseveldt. Hij ging volgens Diemer veel te makkelijk mee in de conclusies van de ‘moderne geologie’. Christenbiologen en -geologen zouden zich moeten toeleggen op bestudering van de kentheorie. Daar lag
namelijk de oorzaak van alle moeilijkheden. ‘Kennis’ is meer dan ‘abstract-mechanische verstandskennis’. Kennis moet innig verbonden zijn met het geloof, en
daarom zien christenen feiten anders dan niet-gelovigen.257
De gangbare inductieve natuurwetenschap was – historisch – immers voorbereid door een deductieve natuurfilosofie die een mechanistisch karakter had, aldus
Diemer. Hierdoor was een natuurwetenschap ontstaan die geheel ‘ontgoddelijkt’
was. Pas als christenen hier grondig mee zouden breken, konden zij een ‘waarachtige natuurwetenschap’ gaan opbouwen, die uitging van het geloof in ‘een door
Gods Woord geschapen kosmos’. Diemer probeerde hiermee weer, zoals hij ook
in ssr-kring deed, terug te grijpen op de neocalvinistische natuurbeschouwing.
Verseveldt reageerde afhoudend: misschien ‘beschouwt’ een christen feiten wel
anders dan niet-gelovigen (conform zijn wereldbeschouwing), maar een christen
‘ziet’ toch echt hetzelfde (het wereldbeeld). 258
Op kritische wijze besprak Diemer ook Schoutens boek Evolutie uit 1935.259 Hijzelf verwierp, net als Schouten, ‘een deïstisch of pantheïstisch evolutionisme dat de
plaats inneemt van het scheppingsgeloof’, maar Schouten trok de tegenstelling tussen schepping en evolutie te ver door. Diemer: ‘Met Kuyper, Bavinck, Buytendijk,
de Gaay Fortman, Kohnstamm e.a. kan ik geen tegenstrijdigheid zien tusschen het
256
257
258
259

Idem, 47, 49-50.
‘Bespreking van het referaat van Verseveldt’, Orgaan CVNG 1932, 92-93.
Idem, 92-93, 94.
Diemer, ‘De Evolutieleer’ (1935); Diemer, ‘Het Evolutieprobleem’ (1936).
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schriftuurlijk scheppingsgeloof en de evolutiegedachte als wetenschappelijke hypothese.’ Evolutie kon volgens Diemer juist alleen bestaan op de grondslag van
de creatie, want ‘evolutie onderstelt praeformatie, doelstelling, op een einddoel
gericht gebeuren.’ Daarom bestond evolutie niet in de ‘geschapen structuur der
werkelijkheid’, maar wel in haar ‘tijdelijke vormen of gedaanten’. ‘Ik hoop niet’,
zo besloot hij een recensie van het boek, ‘dat Dr. Schouten’s opvatting inzake evolutie als de eenig mogelijke voor een christen-bioloog zal worden beschouwd.’260
Diemer trachtte in deze periode de richting aan te geven voor een christelijke
biologie. Hij had in zijn studententijd grondig studie gemaakt van de wijsgerige
geschriften van Kuyper, Bavinck en Woltjer, maar sinds hij in 1930 voor het eerst
kennis had genomen van de calvinistische wijsbegeerte, raakte zijn denken steeds
meer hierdoor gekleurd. Dit betekende onder meer dat hij zich begon af te zetten
tegen de (neo)scholastische lijn in het neocalvinistische denken van de voormannen, hoewel hij, tot verdriet van Dooyeweerd, zich er zelf nooit helemaal van losmaakte. Zo bleef hij werken met het Logosconcept dat door Dooyeweerd en Vollenhoven werd bekritiseerd.261
Diemer was van mening dat de natuurwetenschap van zijn tijd in crisis verkeerde, onder meer omdat ze gebouwd was op een mechanistisch fundament. Anders
dan Kuyper, Bavinck en Woltjer zag hij de aristotelisch-thomistische benadering
niet als geschikt alternatief voor de gangbare benadering. Wel oriënteerde ook
Diemer zich op ideeën van anderen, met name het holisme in de toenmalige biologie, de richting waarin ook Buytendijk al had getracht een christelijke natuurwetenschap te ontwikkelen.262 Deze benadering moest de tegenstelling tussen mechanicisme en vitalisme doorbreken. Met de holistische natuurfilosofie stemde
Diemer in dat een organisme meer is dan de som der (mechanische) delen, waarmee hij niet ontkende dat een organisme tot op zekere hoogte ook mechanisch
kon worden begrepen. Ook in de calvinistische wijsbegeerte werd een levend wezen bezien als een totaliteit. Hieraan konden verschillende aspecten worden onderscheiden, waaronder het mechanische en het biotische. Het verschil tussen de
gangbare holistische theorieën en een christelijke benadering was de opvatting
omtrent de oorsprong van die totaliteit. In de calvinistische wijsbegeerte was dit
een geschapen totaliteit, waar het in het holisme slechts een ‘psychisch gedachte totaliteit’ zou zijn.263 Met een afwijzing van het mechanistische, vitalistische
en uiteindelijk ook het holistische kennisideaal (hoewel de verwantschap met de
laatste uiteindelijk het grootst is), had de calvinistische wijsbegeerte zich wel een
erg grote taak gesteld op het gebied van de theoretische biologie. Diemer publiceerde hierover in de jaren 1936-1944 een aantal grotere artikelen, waarin hij ook
weer aansloot bij de natuuropvatting van Kuyper en Bavinck. In een tweetal stu260 Diemer, ‘Het Evolutieprobleem’.
261 Dooyeweerd, ‘Ter nagedachtenis van Harry Diemer (1904-1945)’ (1949), 158-159; Gousmett, The
Miracle of Nature and the Nature of Miracle (thesis 1985), 15-16, 25-36.
262 J.H. Diemer, ‘De nieuwe holistische biologie’, Orgaan CVNG 1936, 76-100 en 136-138 (stellingen);
en J.H. Diemer, ‘Wijsgeerige biologie van thomistisch en calvinistisch standpunt’, Orgaan CVNG
1938, 43-79; Diemer, ‘Het totaliteitsbegrip in de biologie en psychologie’. Voordracht (1938); Diemer, ‘De totaliteitsidee’ (1939). Zie ook: Janse, Van idolen en schepselen (1938), 116-119.
263 Diemer, ‘De nieuwe holistische biologie’, 92-93; Diemer, ‘Het totaliteitsbegrip’, 28-30.
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dies over ‘natuur en wonder’, verschenen in het Orgaan en in Philosophia Reformata, bestreed hij de ‘supranaturele’ wonderopvatting, waarin wonderen worden
gezien als een bovennatuurlijk ingrijpen in een verder autonoom (mechanisch)
natuurproces. Volgens Diemer waren echter zowel de gewone loop der natuur als
het wonder uitdrukking van Gods alomtegenwoordigheid en kracht.264
Dooyeweerd verwachtte veel van Diemer voor de ontwikkeling van ‘de gereformeerde wetenschap op biologisch gebied’. Diemer heeft echter niet de kans gekregen zijn ideeën verder uit te werken. Hij werd tijdens de oorlog, in januari 1945,
vanwege zijn verzetsactiviteiten gevangengenomen door de Gestapo, op transport
gesteld naar Neuengamme, en zou kort na bevrijding overlijden.265

7.6.3 Sizoo over christelijke natuurkunde
Een andere, binnen de cvng breder gedeelde, visie op christelijke wetenschap is te
vinden bij Sizoo. De fysicus Sizoo gaf bij zijn aantreden als hoogleraar al aan dat
een groot gedeelte van het natuurkundige onderzoek onafhankelijk zou zijn van
levens- of wereldbeschouwing. Hij vond voor deze opvatting ook aanknopingspunten in de geschriften van Kuyper, Bavinck en Woltjer. Sizoo kon zich goed
vinden in Woltjers opmerking over ‘het eerste deel van het wetenschappelijk onderzoek’, waarmee ‘de gereformeerde beginselen niet rechtstreeks gemoeid zijn’,
maar waarvoor geldt: ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’.266 Sizoo verbond dit
met de gedachte van de ‘twee boeken’ waarin God zich openbaart, het boek der
Schriftuur en het boek der Natuur, en merkte daarbij op: ‘Het is wel gemakkelijk
maar niet geoorloofd een van beide te verwerpen.’267
Sizoo was terughoudend in het gebruik van de term ‘christelijke natuurwetenschap’, omdat deze gemakkelijk tot misverstanden kon leiden, maar soms gebruikte hij de aanduiding voor wetenschap ‘die haar uitgangpunt bewust kiest in
het christelijk geloof en die zich van de consequenties van dat uitgangspunt ten
volle rekenschap geeft’.268 Sizoo onderscheidde daarom ook tussen natuurwetenschap en natuurfilosofie – of: filosofie van de natuurwetenschap – zoals ook binnen de ssr al gangbaar was, maar deze hoorden wel bijeen.269 Op deze manier kon
gesproken worden over ‘christelijke natuurwetenschap’. Maar, benadrukte hij,
deze ‘erkent ten volle de noodzakelijkheid van de feitelijke kennis der natuur, echter niet om dan bij de feitelijke kennis te blijven staan, maar om ze op te nemen in
het brede verband onzer beschouwing der geschapen wereld’.270
264 Deze artikelen zijn opgenomen in: Diemer, Natuur en wonder (1963), m.n. 41-58.
265 Dooyeweerd, ‘Ter nagedachtenis van Harry Diemer’, 164-165.
266 Uitgebreid over Sizoo: Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’, passim, i.h.b. 53-57; Sizoo,
‘Beteekenis en perspectieven’ (1930), 14; cf. Woltjer, ‘Het wezen der materie’ (1914), 7.
267 G.J. Sizoo, ‘Natuurwetenschap en christelijke wereldbeschouwing’, 7-8, in: archief Sizoo. G.J. Sizoo, ‘Toespraak ter opening van het tweede congres der Chr. Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen’, Orgaan CVNG 1946, 139-148, aldaar 144.
268 Sizoo, ‘Christendom en wetenschap’, 1, in: archief Sizoo, map voordrachten/artikelen.
269 Sizoo, ‘Beteekenis en perspectieven’, 16; G.J. Sizoo, toespraak ‘Natuurwetenschap en christelijke
wereldbeschouwing’, 14-15, in: archief Sizoo.
270 G.J. Sizoo, ‘Geloof en natuurstudie’, 19, in: archief Sizoo, map voordrachten/artikelen.

232

7 Gereformeerde natuurwetenschappers over christelijke wetenschap

Gereformeerde natuurwetenschappers van Sizoos generatie konden weinig
meer met de wijsgerige beschouwingen uit de begintijd van de cvng, zoals van
oprichter Hermanides, die een lans had gebroken voor de aristotelische wijsbegeerte. De natuurkundige C.C. Jonker noemde de uiteenzettingen van Hermanides ‘verward’ en verbaasde zich erover dat in de begintijd zo positief werd gesproken over Aristoteles en de scholastiek.271 De wetenschapshistoricus Reijer
Hooykaas, sinds de jaren dertig actief in de cvng en in 1945 benoemd aan de vu,
noemde Hermanides’ redevoeringen ‘een vreemdsoortige verzameling van citaten
en meningen’, die voor een ‘principiële beschouwing’ moesten doorgaan.272
De natuurfilosofische bezinning van Sizoo en anderen was inderdaad heel wat
zakelijker van toon en inhoud. Een van de onderwerpen die Sizoo van groot belang vond was ‘causaliteit’. Dit onderwerp had raakvlakken met Sizoos eigen onderzoeksgebied en bovendien was hij van mening dat dit ‘voor den physicus thans
brandende vraagstuk’ consequenties had die veel verder reikten dan het eigen vakgebied.273 In de natuurkunde was het causaliteitsprincipe lange tijd gezien als de
onmisbare grondslag van het onderzoek van de natuur. Het had daarbij een specifieke, deterministische vorm aangenomen. Sizoo zag hier een probleem, want
christenen geloven immers ‘dat de mensch als vrij en verantwoordelijk wezen
in de schepping is geplaatst’ en ook de natuur ‘rust in Gods hand’, niet alleen als
er sprake is van een wonder, maar ook bij de gewone gang der dingen. De Bijbel
sprak ‘in zeer concrete termen over de leiding Gods in de natuur. Men kan dit antropomorph noemen, maar daarmede is het nog niet weggeredeneerd.’274 En dus
vroeg hij retorisch: ‘Zullen wij dan een beschouwing aanvaarden, die den wezenlijken inhoud van dit alles problematisch stelt, die postuleert dat er in de gansche
kosmos niets geschiedt, dan hetgeen noodwendig uit de ondoorbreekbare natuurcausaliteit voortvloeit, en dat dus in principe alle gebeuren uit de werking van
physische oorzaken is te verklaren?’275
Uit recent onderzoek bleek echter dat allerlei atomaire en nucleaire verschijnselen moesten worden beschreven in termen van de nieuwe quantummechanica,
die juist niet kon worden begrepen vanuit de traditionele, deterministische, opvatting van causaliteit, maar met behulp van waarschijnlijkheidswetten. Deze interne
ontwikkelingen hadden geleid tot een grondige bezinning op de grondslagen van
de natuurkunde, een ‘zelfcritiek’.276 Deze kritiek op het idee van de ‘gesloten natuurcausaliteit’, die gepaard ging met bredere kritiek op de materialistische wereldbeschouwing, werd door Sizoo met blijdschap begroet. De nieuwe opvatting,
constateerde hij, leek meer mogelijkheden te bieden voor het geloof dat de schepping in Gods hand was, zowel ‘het wonder’ als ‘de normale gang van het natuurgebeuren’.277
271 Jonker, ‘Geloof en wetenschap in onze vereniging’ (1953), 12.
272 Hooykaas, ‘Bakhuis Roozeboom’, 75.
273 Sizoo, ‘Causaliteit en waarschijnlijkheid in de nieuwere physica’, Orgaan CVNG 1932, 1-24, aldaar
2. Vgl. Eigner en Van Lunteren, ‘“The shackles of causality”’ (2011), m.n. 365.
274 Sizoo, Radioactiviteit (1933), 181; zie ook: Orgaan CVNG 1935, 63-64.
275 Sizoo, Radioactiviteit, 181.
276 Sizoo, ‘Zelfcritiek der physica’ (1931).
277 Sizoo, Radioactiviteit, 181.
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Overigens wilde Sizoo de tegenstelling tussen de oude en de nieuwe natuurkunde ook niet te zwaar aanzetten, alsof pas de nieuwe natuurkunde het geloof in
God weer mogelijk zou hebben gemaakt. Nee, hij stelde dat nadenken over deze
zaken ons ‘de belijdenis, dat Gods eeuwige en alomtegenwoordige kracht zijn geschapen wereld bestuurt en dat alle dingen ons uit zijn Vaderhand toekomen, dieper kan doen beleven.’278

7.7 Slot
7.7.1 Terugblik
De cvng wilde bij haar oprichting een eigen weg gaan in de wetenschappelijke
wereld. Ze wilde de geneeskunde en natuurwetenschap beoefenen ‘bij het licht
van Gods Woord’. De mogelijkheden die Abraham Kuyper daarvoor had geboden aan de vu en de ruimte die was gecreëerd door de Hoger Onderwijswet van
1905, werden daarom binnen de vereniging met vreugde begroet. Inhoudelijk
werden vooral de ideeën van Bavinck over christelijke wetenschap invloedrijk.
In de beginperiode werd binnen de cvng gediscussieerd over de vraag of misschien ‘eigen hypothesen’ moesten worden opgesteld of eerst een volledige filosofie moest worden ontwikkeld, die als basis kon fungeren voor de christelijke
wetenschap. Een derde optie was om vanuit enkele centrale grondgedachten van
het christelijk geloof in te zetten op eigen onderzoek, waarbij de waarde van de
christelijke wetenschap in de praktijk moest blijken. Via Bouman en Buytendijk
werd de laatste lijn ingezet, hoewel de mogelijkheden van de vereniging natuurlijk beperkt waren. Daarom verschenen er in de volgende decennia vooral veel beschouwende studies die bestaande theorieën beoordeelden op hun bruikbaarheid
binnen de christelijke wereldbeschouwing en die probeerden de grondbeginselen
voor de christelijke wetenschap te formuleren.
Waar in de eerste jaren Hermanides zich al positief had uitgelaten over de wijsbegeerte van Aristoteles – met haar teleologische karakter – stonden veel leden nu
ook positief tegenover het in opgang zijnde neovitalisme, dat brak met de mechanistische verklaring van het leven. Ook werd positief gesproken over niet-darwinistische evolutietheorieën. De antithese tussen gelovige en niet-gelovige wetenschap ging tussen teleologie en causaliteit, tussen vitalisme en mechanisme, zo was
de overtuiging. Buytendijk stelde echter de vanzelfsprekendheid van deze tweedeling onder kritiek, en pleitte, met een beroep op Kuyper en Bavinck, voor een
meer ‘holistische’ benadering in de biologie. Uit de botsing tussen Buytendijk en
enkele anderen blijkt vooral dat het niet vanzelf sprak hoe het neocalvinistische
natuurbeeld en de visie op de relatie God-natuur in de (christelijke) natuurwetenschap moesten worden uitgewerkt.
Waar ‘mechanisme’ versus ‘vitalisme’ het belangrijkste onderwerp in de periode
tot ca. 1920 was, werd ‘wereldbeeld’ dat vanaf het midden van de jaren twintig, althans in het ‘gesprek’ tussen theologen en natuurwetenschappers. Hier ligt een dui278 Sizoo, ‘Causaliteit en waarschijnlijkheid’, 21.
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delijke breuk in de benadering van de natuurwetenschap in gereformeerde kring. De
natuurwetenschappers werden in deze periode enerzijds gedwongen mee te gaan
in de probleemstelling van theologen; anderzijds leken zij ook zelf andere problemen belangrijk te vinden dan de generatie natuurwetenschappers voor hen. Karakteristiek voor deze generatie theologen was ten eerste een striktere Schriftopvatting
en exegese. Ten tweede waren zij geneigd allerlei ‘resultaten’ van de natuurwetenschap, die Kuyper cum suis nog vaak concordistisch trachtten te harmoniseren
met de Genesistekst, eenvoudigweg te negeren. ‘Christelijke natuurwetenschap’
kon voor iemand als Hepp dan ook bijna deductief worden afgeleid uit de Schrift.
Hierbij ontstond een nieuwe invulling van het begrip christelijke wetenschap,
waarvoor gereformeerde theologen zich lieten inspireren door de creationistische
beweging die in diezelfde tijd opkwam in de Verenigde Staten. Ook Schouten was
in 1925 onder de indruk van de zogenaamde ‘zondvloedgeologie’, maar wees deze
daarna af. Theologen als Hepp en Aalders omarmden dit idee echter en verwerkten het in de gereformeerde theologie. Zowel theologen als natuurwetenschappers deden in deze periode afstand van concordistisch harmoniseren van bijbeltekst met natuurwetenschap. Ook dit maakte de eerdere ‘oplossingen’ onmogelijk.
Door deze ontwikkelingen verdween echter ook de oude, brede, invulling van
het begrip christelijke natuurwetenschap naar de achtergrond. Dit oorspronkelijke ideaal was in zeker opzicht veel radicaler dan de ‘nieuwe’ invulling. Het stelde
immers vanzelfsprekendheden binnen elke wetenschappelijke discipline onder
kritiek, terwijl het ‘nieuwe’ ideaal alleen vakgebieden als historische geologie en
evolutiebiologie aanging. Maar in een ander opzicht was juist de nieuwe invulling
van christelijke wetenschap radicaler, omdat nu allerlei empirische resultaten niet
meer werden geaccepteerd die voorheen als vaststaand werden beschouwd.
In de jaren dertig probeerde vooral Diemer het oorspronkelijke ideaal van
christelijke wetenschap toe te passen in zijn vakgebied, de (theoretische) biologie,
waarbij hij enigszins was geïnspireerd door Buytendijks holistische benadering,
maar vooral door de ‘calvinistische wijsbegeerte’. Daarnaast vertolkte vu-hoogleraar Sizoo de stem van veel cvng-leden. Hij wilde de praktijk van het natuurwetenschappelijk onderzoek grotendeels loskoppelen van de wereldbeschouwing.
De verdere doordenking van wereldbeschouwelijke vragen moest plaatsvinden op
het gebied van wat hij noemde de natuurfilosofie.
In feite was het streven naar een christelijke natuurwetenschap hiermee eind jaren dertig vastgelopen. De calvinistische wijsbegeerte die door de vu-filosofen
werd ontwikkeld, werd niet breed geaccepteerd door natuurwetenschappers. De
uitwerking door theologen van het concept christelijke wetenschap kon op nog
minder enthousiasme rekenen. Hierdoor werd het neocalvinistische wetenschapsideaal op het terrein van de natuurwetenschap tot een twistappel in plaats van een
gedeeld ideaal in gereformeerde kring.

7.7.2 Het vervolg
In de periode na de Tweede Wereldoorlog deden gereformeerde natuurwetenschappers allereerst een poging om de vooroorlogse patstelling te doorbreken. In
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J. Lever (1922-2010) (foto:
HDC).

1948 nam Sizoo het initiatief tot een congres voor cvng-leden over ‘de ouderdom
der aarde’.279 Op dat congres, gehouden op 14 en 15 april 1950, bespraken gereformeerde natuurwetenschappers verschillende dateringsmethoden die alle wezen
op een ouderdom van miljoenen jaren. De gepubliceerde lezingen van dit congres
vonden een wijde verbreiding in de gereformeerde wereld. In het ‘Woord vooraf’
bij de derde druk van de bundel stelde de redactie echter het te betreuren dat er
van theologische zijde nog niet inhoudelijk was gereageerd.280 In de loop van de
jaren vijftig bleek dat een nieuwe generatie gereformeerde theologen wel degelijk
in gesprek wilde met de natuurwetenschappers over bijbelexegese en Schriftgezag.
Voor iemand als Schouten was dit een grote opluchting, en voelde het ook als een
rechtvaardiging na het aangedane onrecht. In de jaren zestig zouden gereformeerde theologen allerlei traditionele opvattingen loslaten.281
Sommige natuurwetenschappers probeerden ook meer te doen dan het vastgelopen gesprek met de theologen weer op gang te brengen. Zij probeerden het ideaal van christelijke wetenschap nieuw leven in te blazen. Twee van hen waren de
bioloog J. Lever en de geoloog J.R. van de Fliert, die vanaf respectievelijk 1950 en
1960 verbonden waren aan de wis- en natuurkundige faculteit van de vu. Beiden
279 Sizoo aan de leden van het bestuur, 20 december 1948, in: archief cvng, inv. nr. 31.
280 Sizoo e.a. (red.), De ouderdom der aarde (4e dr. 1955), 7, 11.
281 Aalders, 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid (2005), 211-312; Schouten, ‘Een zeer geslaagd congres’ (1961). Vgl. Kruyswijk , Baas in eigen Boek?, 237v.
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waren tijdens hun studie lid geweest van de Utrechtse ssr-afdeling. Zij hadden
daar ook kennisgemaakt met de calvinistische wijsbegeerte en hun vroege werk is
hier duidelijk door beïnvloed. Lever had bovendien tijdens de oorlog al contact
gezocht met Diemer om met hem te spreken over schepping en evolutie. Lever
trachtte na Diemers overlijden diens werk voort te zetten en stuurde zijn doctoraalscriptie, over het biologisch soortbegrip, ook naar Dooyeweerd. Samen zouden Lever en Dooyeweerd deze scriptie omwerken tot een viertal artikelen voor
het tijdschrift Philosophia Reformata.282
De eerste artikelen van Lever verschenen in het ssr-blad Polemios. Vanaf 17
november 1945 publiceerde hij een serie waarin hij de aandacht opnieuw wilde vestigen op Kuypers Evolutierede uit 1899. Weliswaar was er ook sindsdien
in gereformeerde kring veel over evolutie geschreven – Lever noemde Bavinck,
H.H. Kuyper, Geesink, Van der Vaart Smit, Schouten – maar vooral Kuypers
visie getuigde van een ‘zeer diep gegrondveste levensbeschouwing’ en ‘een zeer
ver doorgevoerd cultuurideaal’, aldus Lever. Kuyper probeerde maar niet wat te
‘knagen’ aan de evolutieleer, maar kwam met een radicale kritiek op het allesbeheersende karakter ervan. Het was echter sindsdien niet gelukt het specifieke cultuurideaal van Kuyper over te brengen in de biologie. Er was geen ‘Calvinistische
Theoretische Biologie’ ontstaan. Dat was een taak voor Kuypers volgelingen, betoogde Lever, en ‘tot die volgelingen behoren ook wij!’283 Hiermee verzette hij
zich nadrukkelijk tegen hen die inmiddels twijfelden aan de mogelijkheid van een
christelijke wetenschap.284
Dezelfde bevlogenheid om met het neocalvinistische ideaal aan de slag te gaan
sprak uit zijn inaugurele rede aan de vu, getiteld Het creationisme. Hierin plaatste
hij het creationisme tegenover het evolutionisme. Lever gebruikte de term ‘creationisme’ hier op een heel eigen wijze, die afwijkt van wat er tegenwoordig meestal
onder wordt verstaan. Levers creationisme accepteerde de resultaten van de biologische wetenschap, maar ging tevens uit van het geloof in God als Schepper en
Onderhouder, waarbij het evolutieproces kon worden gezien als de manier waarop God had geschapen. Het meest gangbare evolutionisme daarentegen was een
uitloper van het wereldbeschouwelijk materialisme, dat uitging van de volstrekt
autonome wording van de werkelijkheid. Aanvankelijk hield Lever ook vast aan
apart ingrijpen van God op sommige momenten van het evolutieproces, maar in
zijn boek Creatie en evolutie (1956) wees hij een dergelijke ‘supra-naturalistische’
opvatting – God die af en toe ingrijpt in de natuurlijke gang van zaken – consequent af. Vooral door nadere studie van de geschriften van Diemer – aan wie hij
dit boek had opgedragen – had hij geleerd dat de relatie tussen God en de wereld op een andere manier moest worden beschreven. Lever bleef benadrukken
dat zijn visie geen radicale breuk was met de evolutieopvatting van Kuyper. Wat
hij wilde was een christelijke evolutietheorie, als uitloper van de christelijke wereldbeschouwing in de wetenschap.285 Lever, en ook Van de Fliert, wezen wel van
282 Flipse, ‘Natuuronderzoekers dagen de kerk uit’ (2013), 127-131. Over Lever: Flipse, ‘In memoriam
prof.dr. J. Lever, 20 juli 1922 – 23 november 2010’; Kruyswijk, Baas in eigen Boek?, 215v.
283 Lever, ‘Evolutie. Dr. A. Kuyper, 20 October 1899’ (4 artikelen, 1945-1946).
284 Lever, ‘Christendom en natuurwetenschap’ (1947).
285 Lever, Het creationisme (1952); Lever, Creatie en evolutie (1956), 168v.
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meet af aan de bijbelinterpretatie van theologen als Aalders af als ‘fundamentalistisch’ of ‘biblicistisch’.286
Toen ook de gereformeerde theologen in de jaren zestig deze ‘fundamentalistische’ Schriftopvatting hadden laten varen, leek de tijd rijp voor een grondige
doordenking van de relatie tussen natuurwetenschap en theologie. Deze bezinning is echter nooit echt van de grond gekomen en ook Sizoo, Lever en Van de
Fliert zouden uiteindelijk weinig meer in deze richting ondernemen. Eén verklaring hiervoor zal zijn dat de natuurwetenschap in de naoorlogse periode een veel
specialistischer en technischer karakter had gekregen, en weinig natuurwetenschappers hun vak nog verbonden met wereldbeschouwelijke vragen. Een andere
verklaring is dat de gereformeerde wereld op veel gebieden grote veranderingen
doormaakte. Daardoor verschoof de aandacht van velen, ook aan de vu, van het
onderwerp ‘geloof en natuurwetenschap’ naar thema’s als sociale rechtvaardigheid en democratisering.287
De ‘traditionele’ standpunten werden sindsdien nog wel door minderheden verdedigd. Zo maakten de creationistische opvattingen die de theologen in de jaren
dertig hadden ontwikkeld, in de jaren zeventig een herleving door in kringen die
zich afzetten tegen de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken: de kleinere
orthodox-gereformeerde kerkgenootschappen en de nieuwe evangelisch-reformatorische beweging, die zich presenteerden als hoeders van de orthodoxie. Deze
opleving werd overigens, net als in de jaren twintig en dertig, beïnvloed door de
Amerikaanse creationistische beweging.288 Aan het ideaal van christelijke natuurwetenschap in de interpretatie van de wijsbegeerte der wetsidee werd ondertussen
nog vastgehouden in een kleine kring van fijnproevers. In feite bleven de posities
van de jaren dertig bestaan, met dit verschil dat de grootste groep (voorheen) gereformeerde natuurwetenschappers inmiddels hun geloof – nu van een vrijzinniger
karakter – en wetenschap volstrekt gescheiden hield. Dit werd ook de gangbare
opvatting aan de Vrije Universiteit.289 In deze situatie, waarin andere vragen belangrijk werden gevonden, was het voortbestaan van de cvng en haar tijdschrift
niet meer vanzelfsprekend. Het aantal leden en abonnees daalde in de tweede helft
van de jaren zestig dan ook snel en men bezon zich op de mogelijkheden om op
een of andere wijze een doorstart te maken. Desondanks verscheen in december
1971 de laatste aflevering van het tijdschrift en ook de vereniging zou ophouden
te bestaan.290

286 Lever, Creatie en evolutie, 10-14; Van de Fliert, Enkele opmerkingen over de soortnaam in de paleontologie (1960); Van de Fliert, ‘Enkele aantekeningen’ (1961).
287 Flipse, ‘Natuuronderzoekers dagen de kerk uit’, 133-134.
288 Flipse, ‘The origins of creationism’ (2012), 136-146; Flipse, ‘“Amerikaanse geleerden van formaat”’
(2011).
289 Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel (2005), 322v.
290 Smelik, ‘Verslag van de huishoudelijke vergadering’ (1971), 143-150; Verheul e.a., ‘Een afscheid en
een eerbetoon’ (1971). ‘Ledenenquête’, in: archief cvng, inv. nr. 23.

8 Katholieke natuurwetenschappers
over neothomisme
en katholieke wetenschap
De Vereeniging tot het Bevorderen van de
Beoefening der Wetenschap onder
de Katholieken in Nederland, 1904-1940
8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de groeiende groep katholieke natuurwetenschappers in
de eerste decennia van de twintigste eeuw centraal. Veel van hen waren lid van
de Vereeniging tot het Bevorderen van de Beoefening der Wetenschap onder de
Katholieken in Nederland, opgericht in 1904, vanaf 1947 het Thijmgenootschap
geheten. De discussies die binnen deze vereniging gevoerd werden, geven een
goede indruk van de ideeën die Nederlandse katholieke natuurwetenschappers
huldigden over de relatie tussen geloof en natuurwetenschap. Hoewel de meningen binnen de vereniging aanvankelijk verdeeld waren over de precieze doelstelling, zou de vereniging zich ontwikkelen tot de plek waar katholieke natuurwetenschappers invulling gaven aan de katholieke, neothomistisch gekleurde idealen
met betrekking tot de natuurwetenschap. Het ‘open’ neothomisme van De Groot
en Beysens werd hier de leidraad voor reflectie op het gebied van de natuurwetenschap. Ook het ideaal van ‘katholieke wetenschap’ raakte, hoewel de term bij
sommigen gevoelig lag, nooit buiten beeld.
Eerst wordt een beschrijving gegeven van de oprichting en de discussies die gevoerd werden over de doelstelling. Vervolgens wordt nagegaan welke rol het neothomisme speelde in discussies over de natuurwetenschap. Om deze discussies, en
de specifieke ideeën over de rol van het neothomisme, te kunnen plaatsen, worden
ze beschreven tegen de achtergrond van de veranderende katholieke subcultuur
en ontwikkelingen in verschillende wetenschappelijke disciplines in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Dan volgen drie paragrafen over specifieke thema’s
waarover in thomistische termen werd gediscussieerd: de ‘afstammingsleer’, de
‘omkeer in de biologie’ en de ‘crisis in de natuurkunde’.
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8.2 Oprichting en doelstelling
8.2.1 Oprichting en plaatsbepaling
In 1902 nam de jezuïet Is. Vogels het initiatief tot de oprichting van een vereniging
voor katholieke academici. In dat jaar schreef hij een artikel waarin hij pleitte voor
de oprichting van een dergelijk genootschap, waarmee volgens hem kon worden
getoond ‘wat de katholieke wetenschap hier nu reeds is, hoeveel in de toekomst
van haar verhoopt mag worden’. Vogels was geïnspireerd door de rede van Poelhekke uit 1899 over het ‘te-kort der katholieken in de wetenschap’ en door de
oprichting van soortgelijke organisaties in België en Duitsland. Vogels sprak in
datzelfde jaar met een aantal katholieke wetenschappers om hen te bewegen zijn
initiatief te steunen.1
Deze katholieke academici bleken niet onverdeeld enthousiast te zijn. Toch
kreeg Vogels het, in het voorjaar van 1903, voor elkaar om met een aantal van hen
concreter over de plannen door te spreken. Op deze vergadering ontspon zich
een discussie over de doelstelling van een op te richten vereniging. Met name de
Utrechtse patholoog C.H.H. Spronck, op dat moment de enige katholieke gewoon hoogleraar in Nederland, en de rechtsgeleerde A.A.H. Struycken, waren
beducht voor kritiek van niet-katholieke collega’s wanneer katholieke academici
zich in een eigen vereniging zouden terugtrekken. Ook van de zijde van sommige
geloofsgenoten verwachtten zij kritiek. Anderzijds waren alle aanwezigen overtuigd van het belang van de intellectuele emancipatie van de katholieken. Een vereniging zou ook juist een rol kunnen spelen in het wegnemen van vooroordelen
tegen de katholieken. Na een lange discussie konden allen zich vinden in de oprichting van een vereniging die zich ten doel stelde ‘de beoefening der wetenschap
onder de Katholieken in Nederland te bevorderen’, zoals artikel 1 van de statuten
zou luiden.2 Spronck werd voorzitter en Struycken secretaris, terwijl Vogels zijdelings bij het bestuur betrokken bleef.
Op zondag 25 september 1904 werd in Den Haag de vereniging officieel opgericht onder de naam ‘Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland’. Men hechtte aan deze ‘onuitsprekelijke’, programmatische naam. Toch werd zij in de wandeling vaak verkort tot
Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging (hier verder: kwv). De vereniging
wilde haar doel bereiken door het houden van vergaderingen en het ondersteunen van katholieke wetenschappers. De vereniging bestond uit vier afdelingen: de
rechtskundige, geneeskundige, wis- en natuurkundige, en letterkundige afdeling.
Minstens eenmaal per jaar werden er algemene en afdelingsvergaderingen gehouden. Het lidmaatschap stond open voor alle katholieke Nederlanders die een academische graad hadden. Bij uitzondering konden ook andere ‘wetenschappelijke
katholieke Nederlanders’ lid worden op grond van bijzondere verdiensten – op
voordracht van een van de afdelingen en na toestemming van het hoofdbestuur.
1 De geschiedenis van deze vereniging is beschreven in: Bornewasser, In de geest van Thijm (1985). Deze
paragraaf is grotendeels gebaseerd op dit boek.
2 ‘Statuten’, Annalen 1907, afl. 1, xiv.
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Geestelijken konden dus niet zonder meer, op basis van hun theologische studie,
lid worden. Hiermee probeerden de oprichters te voorkomen dat de geestelijken
een te groot stempel op de vereniging zouden drukken en de vakwetenschap te
veel vanuit de theologie benaderd zou worden. Anderzijds kon wel ruimte worden gemaakt voor die theologen en wijsgeren die betrokkenheid bij een ander
wetenschapsgebied aan de dag hadden gelegd.3 De vereniging wilde nadrukkelijk
een ‘lekenvereniging’ zijn en hoewel sommige priesters en religieuzen een belangrijke rol zouden spelen binnen de vereniging (oprichter Vogels was zelf jezuïet)
en men zeker niet anti-clericaal was, werd gestreefd naar een zekere onafhankelijkheid van de clerus.4 In de volgende decennia zou de vereniging een sterke groei
doormaken. Bij de eerste algemene vergadering, 28 mei 1905, telde de vereniging
174 leden, waarvan 28 behoorden tot de wis- en natuurundige afdeling. In 1920
waren er meer dan 500 leden en nog eens tien jaar later meer dan 1200. Het ledental van de wis- en natuurkundige afdeling groeide in vooroorlogse periode tot
ruim 200.5
Van meet af aan waren de oprichters er huiverig voor zich teveel van de academische wereld te isoleren. Desalniettemin vormde de vereniging ook een integraal
onderdeel van de katholieke subcultuur. De bisschoppen rekenden de vereniging
tot het katholieke organisatie-netwerk, al hadden zij er minder invloed op dan op
veel andere organisaties. De vereniging had geen officiële geestelijke adviseur of
moderator, zoals bijna alle andere katholieke verenigingen, en de Annalen van de
vereniging verschenen zonder de betrokkenheid van een bisschoppelijke censor.
Als gevolg daarvan prijkten op de omslag de woorden ‘niet in den handel’.6 Vanaf
1907 verschenen deze Annalen, waarin werden opgenomen de notulen van de vergaderingen, de ledenlijst en de gehouden redevoeringen.
Niet alleen het aantal afgestudeerden en gepromoveerde katholieken groeide,
maar de vereniging telde ook steeds meer leden die naam maakten in de universitaire wereld, zoals de anatoom J.A.J. Barge, hoogleraar anatomie en embryologie
in Leiden vanaf 1919, en de natuurkundige W.H. Keesom, hoogleraar in Leiden
vanaf 1923. Ook de sterrenkundige en jezuïet J. Stein, gepromoveerd in Leiden,
enkele jaren assistent-directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht in Rome, daarna
leraar aan het St.-Ignatiuscollege in Amsterdam, en vanaf 1930 directeur van de
Vaticaanse Sterrenwacht, was actief in zowel de sterrenkundige als katholieke wereld. Verder hadden ook de thomistische ‘natuurfilosofen’, die een belangrijk rol
speelden in de discussie over geloof en natuurwetenschap, meestal een universitaire opleiding genoten in een van de natuurwetenschappen. De bekendste van hen
was de jezuïet Petrus Hoenen, die in de jaren dertig furore maakte met zijn pleidooien voor een nieuwe natuurkunde op een thomistisch fundament.

3
4
5
6

Bornewasser, In de geest van Thijm, 33-34, 49-50; Brom, Herleving van de wetenschap (1930), 225-226.
Bornewasser, In de geest van Thijm, 23, 30-33; Brom, Herleving van de wetenschap, 226-227.
Bornewasser, In de geest van Thijm, 34, 49.
Idem, 16, 33-34.
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8.2.2 Discussie over de doelstelling
In de eerste aflevering van de Annalen werd gesteld dat de vereniging geen ‘separatistisch’ of ‘apologetisch’ karakter wilde dragen: ‘Den gestudeerde Katholiek
uit den schuilhoek van zijn dagelijkschen werkkring naar buiten te dringen in het
open, vrije wetenschappelijken strijdveld, dat is haar doel.’7 De eerste secretaris
van de vereniging (en latere voorzitter), de rechtsgeleerde Struycken, onderstreepte keer op keer dat de vereniging niet beoogde de katholieke wetenschappers van
andere wetenschappers te isoleren. In 1910 betoogde hij: ‘De Vereeniging beoogt
niet eene wetenschappelijke vereeniging te zijn in dien zin, dat daarin de Katholieken zich in hunne wetenschappelijke studiën van anderen zouden afzonderen,
eene met de algemeene wetenschappelijke vereenigingen concurreerende vereeniging vormen, evenmin beoogt zij een soort apologetische vereeniging te zijn ter
bespreking van geloofswaarheden, nog minder een soort leekenconcilie, waarin min of meer dubieuze questies op het gebied van geloofs- en zedeleer zouden
worden in behandeling genomen en beslist.’ Het enige doel was volgens Struycken
‘het te kort in het gewone wetenschappelijk werk der Katholieken, ieder in zijn
eigen vak, te doen verdwijnen’. En als het doel bereikt is, ‘dan is daarmede hare
vernederende bestaansvoorwaarde opgeheven en zij zelve nutteloos geworden’.8
Struycken hanteerde daarmee wel een zeer stringente taakopvatting, zeker in
het licht van het oorspronkelijke plan van Vogels en het ideaal van Poelhekke,
dat immers verder reikte dan ‘emancipatie’. Volgens Struycken moest iemand die
‘zuiver wetenschappelijk’ bezig was, in het bijzonder binnen de exacte en empirische vakken, zich richten op ‘betere technieken en methoden, het aandragen van
nieuwe gegevens en feiten, het verwerpen van foutieve of het corrigeren van verouderde theorieën en het ontwerpen van nieuwe hypotheses of stellingen’.9 In de
begintijd werden op de vergaderingen daarom nogal eens toespraken gehouden
over vakwetenschappelijke onderwerpen en ook op de jaarvergadering hield de
voorzitter een toespraak over een ‘neutraal’ thema uit zijn eigen vakgebied, waarbij soms een enkele principiële opmerking werd gemaakt. Zo werd bijvoorbeeld
gesproken over onderwerpen als ‘aard- en zeebevingen’, ‘onderzoekingen bij zeer
lage temperaturen’ en ‘eiwitchemie’ en Spronck sprak als voorzitter onder meer
over ‘bestrijding der tuberculose’ en ‘bestrijding van den kanker’.
Hoewel Struyckens taakopvatting in de eerste periode bepalend was voor de officiële koers van de vereniging, bestonden er wel degelijk ook andere ideeën over
de invulling van de doelstelling. Bovendien bleek in de praktijk dat veel leden
zich niet alleen verbonden voelden door hun katholiek-zijn, maar dat zij behoefte hadden aan gezamenlijke reflectie op specifieke onderwerpen die met het geloof in verband stonden. Geleidelijk zou de vereniging daarom een andere functie
krijgen. Ze werd het forum waarop katholieke wetenschapsbeoefenaren niet alleen over vakinhoudelijke kwesties, maar ook over daarmee verbonden levensbeschouwelijke problemen konden praten.
7 ‘Inleiding’, Annalen 1907, afl. 1, v.
8 ‘Jaarverslag over 1909’, Annalen 1910, afl. 1, xxxiv-xxxv.
9 C.J. Vinkesteyn, ‘In memoriam prof. dr. A.H.H. Struycken’, Annalen 1925, afl. 2, 5-9.
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J.A.J. Barge (1884-1952)
(links) met L. Bolk (rechts)
(collectie Museum Vrolik
AMC).

Op het eerste gezicht lijkt deze gezamenlijke bezinning een vanzelfsprekende
bezigheid voor een vereniging die bestaat uit louter katholieke academici, terwijl
de nadruk die Struycken legde op het emancipatoire doel van de vereniging wel
erg beperkt overkomt. Er zijn echter wel redenen waarom Struycken en anderen
in de begintijd benadrukten dat de vereniging maar een beperkte doelstelling had.
Enerzijds wenste men zoals gezegd aan collega-wetenschappers duidelijk te maken dat men geen apologetische vereniging wilde zijn, waar de geloofsverdediging
centraal zou staan. Anderzijds moest ook de plaats binnen de eigen zuil goed worden afgebakend. Men wilde niet betrokken raken in de richtingenstrijd tussen modernisme en integralisme die de oprichtingsperiode overschaduwde. Die zorgde
ervoor dat het bijna gevaarlijk werd een al te uitgesproken visie op geloofszaken
uit te dragen, wilde men niet met het modernisme geassocieerd worden.10 Dit verklaart de huiver voor specifiek katholieke bezinning, waarbij immers onvermijdelijk theologische vragen aan de orde zouden komen. In 1910 stond het hoofdbestuur de geneeskundige afdeling bijvoorbeeld niet toe een vergadering te beleggen
over mogelijke wetenschappelijke bewijzen voor de Lourdeswonderen.11
Sommige leden bleven echter pleiten voor specifiek katholieke bezinning op
wetenschappelijke onderwerpen, waarbij ook gewezen werd op het voorbeeld
10 Bornewasser, In de geest van Thijm, 18.
11 Idem, 29-30.
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van de gereformeerden. Zo betoogde op de algemene vergadering van 25 mei
1913 een zekere dr. Hofman ‘dat onze Vereeniging veel meer dan tot nu toe zich
met de eigenlijke katholieke wetenschap moet gaan bezighouden, evenals de Anti-revolutionairen met betrekking tot hunne wetenschap’. Niet iedereen was het
daarmee eens: ‘Prof. Noyons merkt op, dat het doel onzer Vereeniging niet is het
bevorderen van de beoefening der katholieke wetenschap, maar van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken.’ Beysens was zeer kritisch. Hij waarschuwde ‘tegen den door Dr. Hofman aanbevolen opbouw van de wetenschap op
het geloof: wij Katholieken behooren in dat opzicht de Anti-revolutionairen niet
te volgen.’12
Overigens kon ook Beysens, hoewel hij dus geen voorstander was van de ‘opbouw van de wetenschap op het geloof’, de twee niet volledig gescheiden houden,
zoals we eerder al zagen. Sinds 1910 was hij bijzonder hoogleraar in de thomistische wijsbegeerte in Utrecht en in zijn handboeken schreef hij onder meer over
kosmologische, biologische en sociaal-wijsgerige kwesties in neothomistisch perspectief. Met de bioloog Van Goor en de seminarieprofessor Van Noort werkte
hij in 1916 aan een boek over de ‘afstammingsleer’, waarin zowel de vakwetenschappelijke als de filosofische en de theologische kant van de evolutietheorie
werd behandeld, zoals we hieronder zullen zien.13 In 1918 zou er een jaarvergadering aan de evolutietheorie worden gewijd en werd uitgebreid gesproken over de
(on)verenigbaarheid van evolutie en thomistische wijsbegeerte. Dergelijke discussies bewezen het bestaansrecht van de vereniging, maar de strikte beperking tot
een emancipatoire functie was hier al losgelaten.14
Geleidelijk ontstond er meer ruimte voor een dergelijke specifiek katholieke
bezinning binnen de vereniging. Dit was mogelijk geworden doordat de tegenstellingen in de katholieke kring minder scherp werden. Er ontstond een eigen
verenigingsklimaat en zoiets als een ‘sfeer van katholieke wetenschap’, zoals Bornewasser het in zijn geschiedschrijving van de vereniging heeft genoemd.15 De
term ‘katholieke wetenschap’ bleef overigens gevoelig liggen en van tijd tot tijd
werd door sommigen de oorspronkelijke emancipatoire doelstelling onderstreept.
In het interbellum was er met name binnen de wis- en natuurkundige afdeling
veel aandacht voor de gemeenschappelijke reflectie op natuurwetenschappelijke
onderwerpen vanuit katholiek, neothomistisch, oogpunt.16 In de periode 19241933 was Barge algemeen voorzitter. In zijn eerste toespraak als voorzitter liet hij
vooral een ‘Struyckiaans’ geluid horen: de bevordering van de wetenschap onder
katholieken was het voornaamste doel van de vereniging. Op dat gebied konden
nieuwe initiatieven ontplooid worden, zoals het stimuleren van katholieke studenten om te kiezen voor een wetenschappelijke loopbaan, en het organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten in het land.17 Barge en anderen plaatsten dit streven
echter wel in een ander perspectief dan enkele decennia eerder, toen men vanuit
12
13
14
15
16
17

‘Notulen van de A.V., 25 mei 1913’, Annalen 1914, afl. 1, xxix-xxx.
Zie paragraaf 8.4.
Bornewasser, In de geest van Thijm, 34-36.
Idem, 31. Vgl. Brabers, Proeven van eigen cultuur (1998), 72-73.
Bornewasser, In de geest van Thijm, 50.
Barge, ‘Openingsrede bij de algem. vergadering van 24 mei 1925’, Annalen 1925, afl. 2, 23-36.
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een gevoel van achterstelling de ‘emancipatie’ ter hand nam. Men sprak nu over
het ‘apostolische’ karakter van het katholicisme. Men had een boodschap voor
andersdenkenden en wilde nadrukkelijk met de eigen ideeën naar buiten treden.18
Barge omschreef dit streven op het gebied van de wetenschap aldus: ‘Minder
apologie, meer apostolaat. Niet het defensief maar het offensief. Niet het afslaan
van den aanval, maar het vooruitdringen op het terrein van den tegenstander. Natuurlijk zonder verdoezeling der waarheid, maar wel met helder psychologisch
inzicht in alles, wat het voor den tegenstander moeilijk kan maken ons daar als
vriend en brenger der waarheid te begroeten.’ Ook de pas opgerichte katholieke
universiteit had volgens Barge een taak in dit katholicisme met een apostolisch
karakter. Zij moest niet bijdragen tot een ‘afzijdige mentaliteit’, maar juist aan de
‘vruchtbare doorwerking van het ons bezielend beginsel, ook buiten den eigen
kring’19
Dit naar buiten treden kon heel goed samengaan met een streven naar ‘katholieke wetenschap’. Dit was namelijk geen isolationistisch streven, maar verbonden
met het grotere ideaal van een katholieke cultuur. In zijn rede bij het vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging schetste Barge de ontwikkelingen in de voorgaande kwarteeuw. De periode van het kabinet-Kuyper was voor het Nederlands
katholicisme buitengewoon belangrijk geweest, niet alleen in de politiek, maar
veel breder. Ze had tot gevolg ‘dat wij de bewuste opvoering der Katholieke cultuur, ook op ander gebied dan dat der staatkunde, als van onmiddellijke urgentie
hebben erkend’.20 De kwv en de katholieke universiteit hadden volgens Barge en
zijn vriend Gerard Brom, die in 1930 in opdracht van de vereniging het gedenkboek Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland schreef, elk een eigen
rol in het verder tot bloei brengen van de herleefde ‘katholieke wetenschap’.21
In zijn periode als voorzitter zou Barge in zijn jaarlijkse redevoering ingaan op
de veranderingen in de biologie sinds de negentiende eeuw. In dat kader brak hij
een lans voor de filosofie in het algemeen en de neothomistische natuurfilosofie in
het bijzonder. De wijsbegeerte was immers de wetenschap van de synthese en, zo
stelde hij: ‘Nog altijd is de Aristotelisch-Thomistische biologie in hare wezensbepaling van het eigene des levens onovertroffen.’22
Deze overwegingen brachten Barge ertoe om twee decennia na de oprichting
ook nieuwe perspectieven te zien voor de vereniging, waar immers vakwetenschappers uit verschillende disciplines samenkwamen: ‘Zou het niet mogelijk wezen het eigene en bijzondere der vakstudie langs strakker lijnen met de wijsbegeerte te verbinden door den aard van hare objecten, van hare methoden, van hare
oordeelen, hypothesen en theorieën opzettelijker te toetsen? En vooral, zou niet
in het bijzonder onze Vereeniging in dit opzicht iets kunnen bereiken?’, zo vroeg
18 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren (1953), 569v.
19 Barge, ‘Openingsrede 24 mei 1925’, 29-32.
20 Barge, ‘Rede van den voorzitter, ter opening van de feestelijke algemeene vergadering op 15 september
1929 ter viering van het 25-jarig bestaan der vereeniging’, Annalen 1929, afl. 1, 63-74, aldaar 66-67.
21 Brom, Herleving van de wetenschap, 255-261.
22 Barge, ‘Rede van den voorzitter, ter opening van de algemeene vergadering op 29 mei 1932’, Annalen 1932, afl. 1, 70-78, aldaar 78. Barges redevoeringen als voorzitter zijn opgenomen in de Annalen,
jaargangen 1925-1933. Ze worden hieronder (paragraaf 8.5.1) in houdelijk besproken.
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hij zich in de jaarvergadering van 1932 af.23 In 1934 stelde hij echter dat een dergelijke wijsgerige synthese eigenlijk alleen aan de katholieke universiteit bereikt kon
worden. Wat voor goeds er binnen de vereniging ook allemaal kon worden gedaan, het ideaal was alleen te bereiken in ‘systematisch geordende samenwerking
in gesloten verband’, aan ‘een organisme dus, zooals alleen een volledige Universiteit dat vormt’.24
De fysicus Keesom, die Barge opvolgde als voorzitter, lijkt minder betrokken te
zijn geweest op het ideaal van een thomistische natuurfilosofie en een katholieke
wetenschap. Hij beperkte zich in de periode dat hij voorzitter was (1934-1941) tot
een jaarlijkse voordracht over een onderwerp uit zijn eigen vakgebied, de natuurkunde, meestal zijn eigen lage-temperaturen-onderzoek.25 Toch leefden de idealen van Barge veel breder in de vereniging.
De neothomistische filosofie, zoals die rond 1900 was geïntroduceerd door de
filosofen De Groot en Beysens, kwam in deze periode tot bloei, en werd uitgewerkt door personen die ook een natuurwetenschappelijke studie hadden gevolgd, onder wie de verderop te bespreken P. Hoenen, M.A. Bruna en Th. van der
Bom. Hun publicaties waren leidraad voor de discussies in de katholieke studentenverenigingen en in de kwv. De neothomistische benadering kreeg op deze manier veel overtuigde aanhangers.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zou andermaal over de doelstelling gediscussieerd worden. Verschillende ‘vernieuwers’ pleitten er toen voor de strikte
focus op de emancipatie nu ook officieel te laten varen. Veeleer moest de vereniging zich richten op de godsdienstige, theologische, wijsgerige en algemeen wetenschappelijke vorming van de leden. Anderen pleitten ervoor meer naar buiten
te treden en tegelijkertijd de activiteiten van de vereniging een nadrukkelijker katholiek karakter te geven. De strikt-wetenschappelijke zaken konden beter met
andersdenkenden samen gedaan worden, terwijl de vereniging meer moest doen
aan ‘speciaal katholiek werk op vakterrein’. Deze discussie zou resulteren in een
statutenwijziging, terwijl tegelijkertijd ook de ‘onuitsprekelijke’ naam van de vereniging werd veranderd in Thijmgenootschap. De statuten noemden nu meer dan
alleen emancipatie, namelijk het bevorderen van ‘de beoefening van de wetenschap onder de Nederlandse katholieken en de samenwerking tussen de Nederlandse katholieke academisch gevormden, tot handhaving en verrijking van de
Christelijke levenswaarden’. Hiermee was het strikte emancipatoire ideaal van
de begintijd ook officieel losgelaten. In de praktijk veranderde er echter niet zoveel. Bornewasser spreekt over ‘oude wijn in nieuwe zakken’, want ‘veel van wat
de vereniging altijd ontkend had te zijn’, maar in de praktijk wel was, ‘was nu tot
ideaal verheven’.26
Vooral binnen de wis- en natuurkundige afdeling had men zich in de jaren twintig en dertig al uitgebreid met filosofische onderwerpen beziggehouden. Deze lijn
werd nu voorgezet onder leiding van de afdelingsvoorzitter A.G.M. van Melsen,
23
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Barge, ‘Rede 29 mei 1932’, 77-78.
Barge, ‘Katholicisme en natuurwetenschap’ (1934), 355.
Keesoms redevoeringen zijn opgenomen in de Annalen, jaargangen 1934-1941.
Bornewasser, In de geest van Thijm, 66-78.
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een leerling van Hoenen.27 Deze Van Melsen, opgeleid als scheikundige en gepromoveerd op een historisch-filosofisch onderwerp, zou een belangrijke rol gaan
spelen in discussies over geloof en natuurwetenschap in katholieke kring vanaf de
jaren vijftig, zowel binnen het Thijmgenootschap als aan de Rooms-Katholieke
Universiteit, maar daarmee zijn we in een andere periode beland.

8.3 Neothomisme en natuurfilosofie
8.3.1 Inleiding
Neothomistische filosofen als De Groot en Beysens wezen de groeiende groep
katholieke natuurwetenschappers de weg op het gebied van geloof en natuurwetenschap. Zowel binnen de studentenverenigingen als binnen de kwv werden veel
natuurwetenschappelijke onderwerpen besproken in neothomistisch perspectief.
Geleidelijk kristalliseerde zich, in confrontatie met de natuurwetenschap, een
neothomistische natuurfilosofie uit. Dit werd de gedeelde taal waarin over geloof
en natuurwetenschap werd gesproken door katholieke academici.
De term ‘natuurfilosofie’ is overigens geen eenduidige term. De term werd in
deze periode nog weleens gebruikt om de natuurwetenschappen als zodanig mee
aan te duiden, maar dit gebeurde steeds minder. In ieder geval de neothomisten
onderscheidden, in navolging van Beysens, de natuurwetenschap van de natuurfilosofie, en deze laatste zagen ze dan als onderdeel van de wijsbegeerte. Deze stond
echter wel in nauwe verbinding met de natuurwetenschap. Men was het echter
niet altijd eens over de vraag hoe de verhouding tussen de natuurwetenschap en
natuurfilosofie precies lag, en wat precies de taak was van de natuurfilosofie.
Veel neothomistische werken die in Nederland verschenen, zoals over ethiek,
sociale leer en aanvankelijk ook de natuurfilosofie, waren sterk geïnspireerd door
literatuur uit het buitenland, met name uit Leuven, maar toch is het opvallend dat
juist op het gebied van de natuurfilosofie Nederlandse katholieken een eigen weg
zijn gegaan. Er werd in Nederland, zo zullen we zien, veel belang gehecht aan
een directe band tussen natuurfilosofie en de natuurwetenschap. Natuurfilosofie en natuurwetenschap werden sterk op elkaar betrokken en men streefde naar
een inhoudelijke synthese, waarbij ook de natuurwetenschap door die synthese
inhoudelijk gekleurd werd. Ook in het buitenland was aanvankelijk getracht tot
een inhoudelijke synthese te komen op basis van thomistische beginselen, maar
dit streven werd in de eerste decennia van de twintigste eeuw verlaten. Zo werd
in Leuven in het interbellum de klassieke ‘natuurfilosofie’ in feite omgevormd tot
‘filosofie der natuurwetenschap’.28

27 Idem, 87. Van Melsen, Natuurwetenschap en wijsbegeerte (1946).
28 Struyker Boudier, Wijsgerig leven, V, 248v; en VII, 281v; N. Luytend, ‘De thomistische studiedagen
te Leuven’, Studia Catholica 12 (1936), 36-39.
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8.3.2 Crisis in cultuur en wetenschap
Met name rond de Eerste Wereldoorlog kreeg het ideaal van een wetenschap met een
katholiek karakter in Nederland een extra dimensie. Enerzijds was de positie van de
katholieken in de samenleving in enkele decennia sterk verbeterd, waardoor ze zich
een minder defensieve, meer ‘apostolische’ houding konden aanmeten. Anderzijds
was ook de beeldvorming rond de wetenschap aan het veranderen. De maatschappelijke kritiek op de pretenties, de waarden en de consequenties van de natuurwetenschap was sinds de ‘bankroetdiscussies’ in de jaren 1890 niet verstomd, en kreeg
door de oorlog een nieuwe impuls. Ondertussen leek ook inhoudelijk de wending
naar een minder materialistische wetenschap door te zetten. In de biologie was het
neovitalisme weliswaar een marginale stroming gebleven, maar het ‘holistische’ denken vond in het interbellum veel breder ingang. In de natuurkunde zorgden in deze
periode de relativiteitstheorie en allerlei ontwikkelingen in de atoomtheorie ervoor
dat vanzelfsprekendheden van de klassieke fysica onder vuur kwamen te liggen.29
Voorzitter Struycken sprak in 1918 over de schok van de oorlog in relatie tot
de wetenschap: ‘De natuuronderzoeker, die aan de werkelijkheid hare geheimste
wetten tracht te ontwringen, om haar des te meer dienstbaar te kunnen maken aan
de voldoening der menschelijke behoeften, hij moest het aanzien, hoe het beste
wat hij gevonden had, werd gebruikt als middel tot vernietiging in het groot van
wat er goeds en nuttigs is op aarde.’ Meer nog dan in de oorlogvoerende landen,
die een nieuw nationalistisch geloof hadden gevonden, leidde deze ‘ineenstorting
der beschaving’ in de neutrale landen tot zedelijk verval, tot twijfel, moedeloosheid of een materialistische levensopvatting. Juist daarom moest er gewerkt worden aan het herstellen en versterken van het zedelijk en het godsdienstig leven,
ook in en door de wetenschap, zo gaf de voorzitter de verenigingsleden mee.30
Deze analyse is ook bij andere katholieke wetenschappers te vinden. Pater Stein
schreef kort na de Eerste Wereldoorlog:
Wij leven in een tijd van algemeene omwentelingen. De oude wereldorde is tot in haar
grondvesten geschokt, en wij weten nog niet, hoe een nieuwe orde zal worden opgebouwd
uit de puinhopen der verwoesting. Die revolutie schijnt ook overgeslagen te zijn op het
terrein der natuurwetenschappen.31

Barge liet in zijn jaarlijkse redevoeringen herhaaldelijk blijken dat na de oorlog
niets meer hetzelfde zou zijn, ook in de wetenschap niet. ‘In de toekomst’, zo stelde hij in 1926, zal waarschijnlijk ‘de wereldoorlog van 1914 (…) worden aangewezen als het tijdstip, waarop zich een algemeene en algeheele omwenteling voltrok
in het menschelijke denken, streven en handelen.’ Er was crisis en ontreddering,
maar er was ook een andere kant: ‘Wij speuren alom en in velerlei omgeving een
streven naar bezinning, een streven tot inkeer.’32
29 Baneke, Synthetisch denken, 119v; Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland, 1-14.
30 A.H.H. Struycken , ‘Rede van den voorzitter bij de opening der algemeene vergadering van 2 juni
1918’, Annalen 1918, afl. 3, 123-129, aldaar 125-126, 129.
31 J. Stein, ‘Einsteins theorie’ I en II, Studiën 52 (1920) deel 93, 385-399, 482-502, aldaar 385.
32 Barge, ‘Rede van den voorzitter ter opening van de algemeene vergadering van 30 mei 1926’, Annalen 1926, afl. 2, 18-26, aldaar 18-19.
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In deze situatie presenteerde Barge het katholicisme als een program voor de
cultuur, en ook voor de natuurwetenschap. De ‘katholieke geesteshouding’ was
volgens hem bij uitstek geschikt voor de nieuwe natuurwetenschap. De natuurwetenschap behoorde immers altijd onscheidbaar met de wijsbegeerte verbonden
te zijn. Zij was niet autonoom, zoals velen – zeker in de negentiende eeuw – hadden gemeend. De bezinning op het verbreken van de verbinding tussen natuurwetenschap en wijsbegeerte voltrok zich alom. De zelfgenoegzaamheid van de autonome natuurwetenschap wankelde en velen probeerden de natuurwetenschap in
te passen in een grote synthese. Vooral katholieken konden hieraan een bijdrage
leveren vanuit hun filosofie. ‘De geestelijke conjunctuur’ was gunstig. Maar katholieken moesten wel op eigen wijze hun bijdrage leveren, zij moesten cultuur en
wetenschap ‘terugwinnen voor God’. Want, riep Barge uit: ‘Laat nooit in de toekomst het gerechtigd verwijt mogen klinken, dat wij de teekenen van onzen tijd
niet hebben verstaan, en de kans lieten voorbijgaan, weer terug te winnen voor
God, wat het voorgeslacht in argeloosheid verloor.’33

8.3.3 Een Nederlandse benadering?
De sterke nadruk op het verbinden van wijsbegeerte en natuurwetenschap was
typisch Nederlands, constateerde de jezuïet E. Hüffer, toen hij in 1936 de vraag
stelde ‘Is de thomistische natuurfilosofie verouderd?’34 In enkele artikelen in Studiën constateerde hij dat de natuurfilosofie, internationaal gezien, tot ‘het zorgenkind der scholastiek’ was geworden – terwijl het voor de katholieken juist in
die tijd zo belangrijk was de natuurfilosofie niet te negeren, gezien de ‘reorganisatie, krisis of revolutie’ in de natuurwetenschappen. Hij liet vervolgens zien hoe
internationaal verschillende neothomisten omgingen met de natuurwetenschappen. Ten eerste de bekende Franse neothomist Jacques Maritain. Diens opvatting
kwam er op neer dat natuurfilosofie en natuurwetenschap volledig moesten worden losgekoppeld. Natuurwetenschappelijke theorieën gaven in feite geen informatie over de werkelijkheid. Ze waren slechts een mathematische beschrijving,
een manier om het feitenmateriaal te classificeren en overzichtelijk te rangschikken. Dit was in feite een positivistische visie, hoewel Maritain in tegenstelling tot
de positivisten daarnaast ruimte zag voor de natuurfilosofie, die juist wel op de
realiteit betrokken was.35
Onder Duitse neoscholastici was een andere opvatting dominant. Iemand als
Albert Mitterer loochende niet zozeer de realiteitswaarde van natuurwetenschappelijke kennis, maar bekritiseerde de thomistische natuurfilosofie zelf. Deze was
volgens Mitterer simpelweg verouderd. Ze paste niet op de werkelijk bestaande
wereld zoals de moderne natuurwetenschap ons die had getoond.36
33 Barge, ‘Katholicisme en natuurwetenschap’ (1934), m.n. 355. Vgl. voor een schets van het intellectuele
klimaat onder Amerikaanse katholieken in het interbellum bij Gleason, Contending with Modernity
(1995), 114-123, en Halsey, The Survival of American Innocence (1980), 8-19.
34 E. Hüffer, ‘De thomistische natuurfilosofie verouderd?’ I, Studiën 68 (1936), deel 126, 479-492.
35 Idem, 481-483.
36 Idem, 483v.
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Zowel de ‘Franse’ als de ‘Duitse’ benadering werd door Hüffer afgewezen.
In Nederland, stelde hij, was gelukkig een ander soort natuurfilosofie ontstaan,
waarvan de belangrijkste vertegenwoordiger de natuurkundige en jezuïet P. Hoenen was. Hoenen pleitte voor een nauwe verbinding tussen natuurwetenschap en
natuurfilosofie. De natuurwetenschap moest worden opgebouwd op het fundament van de thomistische natuurfilosofie. 37 Hoenen had zich dan ook herhaaldelijk zeer kritisch uitgelaten over Maritain, onder meer na een bezoek van Maritain
aan Nederland.
Op 30 mei 1926 was Maritain te gast geweest op de algemene vergadering van de
kwv, gehouden in het St.-Ignatiuscollege in Amsterdam. Hij hield daar een rede
onder de titel ‘Philosophie et science expérimentale’. Maritain was internationaal
een van de grote katholieke filosofen, en de ‘cher maître’ werd door de aanwezigen dan ook ‘geestdriftig, luide toegejuicht’.38 Toch bleek in de volgende jaren dat
de Nederlandse natuurfilosofen een andere koers voeren. In Studiën publiceerde
Hoenen dan ook meteen een forse kritiek op Maritains visie op de natuurwetenschap. Hij bekritiseerde Maritains stelling dat de moderne natuurwetenschap zich
niet meer met het zoeken van reële oorzaken zou moeten bezighouden. Volgens
Maritain was de mathematische natuurwetenschap – sinds Descartes – niet meer
‘organisch verbonden met de Thomistische natuurphilosophie’ en hij wilde zich
bij deze situatie neerleggen.39 Hoenen pleitte echter voor een direct verband tussen metafysische beginselen en natuurwetenschappelijke theorieën. Maritain zag
helaas niet in dat de metafysica van Thomas ook vandaag nog de weg kon wijzen
in de fysische wetenschap. Hoenen was er van overtuigd dat ook de nieuwe wetenschappelijke theorieën moesten worden gevestigd ‘op ònze metaphysica in
plaats van op de mechanistische’.40
Hoewel de grondleggers van het neothomisme in Nederland, De Groot en
Beysens, hun wetenschapsleer minder vanuit de antithese met de bestaande wetenschap hadden opgebouwd dan de neocalvinisten, zouden hun navolgers wel
hechten aan een sterke band tussen natuurwetenschap en thomistische (natuur)
filosofie. Hiermee bleven ook de katholieken, net als de gereformeerden, op natuurwetenschappelijk terrein proberen iets eigens op te bouwen.

8.4 De evolutietheorie in discussie: de visie van A.C.J. van Goor
8.4.1 Beysens, Van Goor en Van Noort over evolutie (1916)
Voordat de neothomistische natuurfilosofie in het interbellum tot bloei werd gebracht door Hoenen cum suis, werd rond de Eerste Wereldoorlog eerst een stevi37 E. Hüffer, ‘De thomistische natuurfilosofie verouderd?’ II, Studiën 68 (1936), deel 127, 61-72.
38 ‘Notulen algemeen vergadering zondag 30 mei 1926’, Annalen 1927, afl. 1, 37-40; J. Maritain, ‘Philosophie et science expérimentale’, Annalen 1926, afl. 2, 27-56. Over Maritain: McCool, The NeoThomists (1994), 75-95.
39 P. Hoenen, ‘Maritain’s rede te Amsterdam. Thomistische philosophie en mathematische natuurwetenschap’, Studiën 59 (1927), deel 107, 333-352, m.n. 335-337.
40 Idem, 352. Zie verder paragraaf 8.6.
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ge discussie gevoerd over de evolutietheorie. Negentiende-eeuwse katholieken
hadden elke vorm van evolutie nog radicaal afgewezen, maar met de publicatie
van Beysens uit 1902 was meer openheid
ontstaan, hoewel Beysens zelf nog voor
een ‘productietheorie’ had gekozen.41
Daarna was er onder meer in studentenkringen over de evolutietheorie gediscussieerd. De eerste grote, inhoudelijke
discussie over het onderwerp in katholiek Nederland vond echter plaats in de
kwv. Centraal stond de vraag in hoeverre de thomistische benadering van de
natuur te combineren was met een evolutionaire wording van de organische
wereld. Een hoofdrol in deze discussies
was weggelegd voor de jonge bioloog
A.C.J. van Goor.
Van Goor was aanvankelijk onderwijA.C.J. van Goor (1881-1925) (foto: Bijzonzer.
Na het behalen van het staatsexamen
dere Collecties UvA, archief Th.J. Stomps,
inv. nr. 48A).
studeerde hij plant- en dierkunde aan de
Universiteit van Amsterdam, onder anderen bij Hugo de Vries. Na zijn kandidaatsexamen werd hij leraar aan een hbs en
zette ook zijn wetenschappelijk onderzoek voort, wat in 1917 resulteerde in een
promotie cum laude over het eencellig organisme Noctiluca milliaris sur. Daarna
was hij werkzaam aan het Rijksinstituut voor Biologisch Visscherij-onderzoek te
Den Helder. Hier moest hij in 1924 na een reorganisatie echter vertrekken, waarna hij een assistentschap aanvaardde aan het Biologisch Instituut van de Universiteit van Siena in Italië. Hij overleed echter kort daarna op vierenveertigjarige
leeftijd. Vanaf 1916 was hij ook lid van de kwv en vanaf 1920 bestuurslid van de
afdeling wis- en natuurkunde. In de periode tot zijn vertrek naar Italië publiceerde
hij veel over de verhouding tussen evolutie en scheppingsgeloof, en verzorgde ook
lezingen binnen de kwv, en voor een breder publiek.42
Enkele van de stellingen bij zijn proefschrift raakten al aan het onderwerp evolutie, zoals de oorsprong van plant- en diergroepen, verwantschap tussen diersoorten en het bestaan van levende wezens vóór het Cambrium.43 Van Goor was
tijdens zijn studie al bezig met de verhouding tussen katholicisme en de ‘afstammingsleer’. In 1913 had hij een brief geschreven aan de Leuvense geoloog Henri
de Dorlodot, die bekend stond als verdediger van een evolutionistische visie. De
Dorlodot had zijn opvattingen uiteengezet in een college uit 1911, waarvan Van
Goor het dictaat bezat, en hij zou ze verder uitwerken in een serie lezingen, die
41 Zie paragraaf 5.3.2.
42 Over Van Goor: Smit, ‘Houding en reactie van het katholieke volksdeel ten aanzien van de evolutiegedachte’ (1980); Visser, ‘De opkomst van evolutionistische denkbeelden’ (1995).
43 Van Goor, Noctiluca milliaris sur (1917), stellingen III, XII, XIV.
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in 1918 werden gepubliceerd als Le Darwinisme au point de vue de l’Orthodoxie
Catholique.44 Van Goor legde hem in 1913 een groot aantal vragen voor betreffende mogelijkheden en bezwaren om evolutie te combineren met het geloof. De
Dorlodot antwoordde hem met een 22 pagina’s lang (getypt) epistel, waarin hij
een thomistische rechtvaardiging van evolutionaire opvattingen gaf. Later zou
Van Goor regelmatig naar deze brief en publicaties van De Dorlodot verwijzen.45
Ondertussen was Van Goor ook in contact gekomen met Beysens. Deze wilde
komen tot een herziening van zijn boek uit 1902 over De ontwikkelingsgeschiedenis der organische soorten. Een samenwerking met de bioloog Van Goor, zo
hoopte Beysens, bood mogelijkheden om dit werk op natuurwetenschappelijk gebied bij de tijd te brengen. Beysens was in 1910 al van mening dat zijn Ontwikkelingsgeschiedenis ‘op het stuk der positief-wetenschappelijke gegevens dringend
herziening noodig heeft’.46 Ook wenste Beysens een explicietere behandeling van
de theologische kant van het vraagstuk. Daarvoor benaderde hij pastoor G. van
Noort, die net als hijzelf verbonden was geweest aan het grootseminarie Warmond. Beysens was inmiddels bijzonder hoogleraar te Utrecht; Van Noort was
in 1908 ontslagen van Warmond en pastoor in Amsterdam geworden. Dit ontslag
vond plaats zonder opgaaf van redenen, maar waarschijnlijk hing het samen met
het feit dat hij door enkele invloedrijke integralisten werd verdacht van sympathie
voor het modernisme.47
Gedrieën werkten zij nu aan een boek dat ‘de ontwikkelingsgeschiedenis van
het organische leven’ behandelde vanuit ‘wijsgerig, natuurwetenschappelijk en
theologisch’ standpunt. Het manuscript voor het boek kwam gereed in februari
1916. Het volgde grotendeels de opzet van Beysens’ boek uit 1902, en het werd
dan ook gepresenteerd als ‘Tweede herziene druk’ van dat boek. Het was echter
door Van Goor aangevuld met talloze recente natuurwetenschappelijke inzichten.
De drie delen van het boek – deel 1 een ‘algemeen overzicht’ dat vooral handelde
over geologie en paleontologie, deel 2 ‘over de wordingsgeschiedenis der organische soorten’ en deel 3 ‘over de ontwikkelingsgeschiedenis en den mensch’ – werden nu gevolgd door een vierde deel, geschreven door Van Noort, dat handelde
over de ‘theologische gegevens voor het ontwikkelingsvraagstuk’.48
Beysens was ingenomen met deze samenwerking, omdat daardoor, zoals hij het
uitdrukte, een ‘kleine universitas scientiarum’ was ontstaan, waardoor ‘wetenschappelijke ernst en volledigheid wordt bevorderd, en eenzijdigheid wordt vermeden’. Behalve voor katholieke lezers was het boek ook voor een breder publiek
bedoeld. Er werd namelijk, zo stelde Beysens in zijn voorrede, ‘ongeloofelijk veel
onzin verkocht over de verhouding van geloof tot wetenschap, en geheel in het
bijzonder natuurlijk van de katholieken tot de wetenschap’. De vooroordelen die
44 De Bont, ‘Rome and theistic evolutionism’ (2005); De Bont, Darwins kleinkinderen (2008), 283-293.
45 Brief gedateerd 2 januari 1914. De brief is niet ondertekend (of is misschien niet in zijn geheel bewaard).
Boven de brief staat: Louvain, b, 2 janvier 2014. Van Goor zou later verschillende malen passages
uit deze brief citeren, waarbij hij ze toeschrijft aan De Dorlodot. In: archief Van Goor, inv. nr. 27.
46 Beysens, Natuurphilosophie (1910), 310 noot 1.
47 Zie voor Van Noort, en zijn ‘overplaatsing’ naar Amsterdam: Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 571; vgl. Greitemann, Op zoek naar de tweede onschuld (1981), 60-67, 80.
48 Beysens, Van Goor en Van Noort, De ontwikkelingsgeschiedenis van het organisch leven.Tweede
herziene druk (1916).
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daarover bestonden leken wel ‘onwankelbaarder dan het onbuigbaarste dogma’.
Het onderhavige boek zou ertoe kunnen bijdragen een juister beeld te geven van
‘den katholieken wijsgeer en natuurgeleerde in hun werkelijke en directe verhouding tot geloof en theologie’. Tegelijkertijd was Beysens voorbereid op ‘scherpe,
ja misschien gepeperde kritiek’ van geloofsgenoten, omdat hier standpunten werden verdedigd die tegen de in katholieke kring gangbare opvatting indruisten.49
Hoewel de opzet van het gezamenlijke boekje dezelfde was als het boek van
Beysens uit 1902, was de conclusie een andere. Niet meer een ‘gematigd productionisme’, maar ‘evolutionisme’ of ‘transformisme’ werd nu als meest waarschijnlijke verklaring van de feiten gezien. Aan de vraag of de evolutie monofyletisch of
polyfyletisch moest worden beschouwd, werd een apart artikel gewijd. Het betrof
hier de vraag of de ‘grote groepen’ van dieren en planten voortkwamen uit één (of
een klein aantal) eenvoudige vormen, of dat ze van meet af aan naast elkaar hadden
bestaan. Waar Beysens in 1902 nog duidelijk had gesteld: ‘polyphyletisch moet
de evolutie zeker worden gedacht’, werd nu ruimte gezien voor een monophyletische afstamming.50 Van Goor verdedigde dit punt met verschillende verwijzingen naar De Dorlodot. Het geloof in een polyfyletische levensoorsprong maakte
in feite dezelfde fout als de productietheorie, meende Van Goor. Beide gingen uit
van ‘een wirwar van oude en recente scheppingsdaden’. Dat idee moest worden
afgewezen vanwege het wijsgerig uitgangspunt dat ‘zoolang ter verklaring der
feiten geschapen natuurlijke oorzaken (…) kunnen dienen, geen rechtstreeks ingrijpen Gods daartoe mag worden ingeroepen’.51 Zij noemden dit ook ‘de aloude
stelregel der christelijke wetenschap, geen onmiddellijk ingrijpen Gods aan te nemen, zoolang de werkingen der lagere, natuurlijke oorzaken voldoende gronden
bieden kunnen’.52
De kwestie of de ontwikkeling van plant en dier en overgangen tussen de zogenaamde ‘wijsgerige soorten’ onmogelijk zouden zijn vanwege de ‘wezenheidsverandering’ die dan zouden plaatsvinden – iets wat Beysens in 1902 nog had belet
de monofyletische afstamming te accepteren – werd apart behandeld. Een wezenheidsverandering was, zo heette het nu, wel mogelijk wanneer sprake was van ‘de
aanwezigheid eener geschikte materie (potentialiteit)’ en ‘een voldoende of geëvenredigde oorzaak’. Juist een finalistisch-realistische theorie, inclusief de hylemorfistische opvatting van materie, bleek voor beide voorwaarden te kunnen zorgen.53
Beysens’ kritiek op het idee van de ‘almacht der natuurkeus’ van de ‘mechanistisch-gezinde Darwinisten’ bleef overeind. Tegenover elkaar stonden immers een
mechanistisch-atheïstische en een teleologische visie op de oorzaak van de evolutie. De ‘natuurkeus’, hoewel ze een beperkte rol had in de evolutie, kon nooit de
‘ontwikkelingsoorzaak of alomvattende ontwikkelingsfactor’ zijn. Er moest, aldus de auteurs, hoe dan ook een ‘innerlijk leidend (teleologisch) beginsel’ worden
aangenomen, dat de fysisch-chemische natuurkrachten in goede banen leidt. In
49 Idem, vii, viii.
50 Beysens, De ontwikkelingsgeschiedenis der organische soorten (1902), 68 en Beysens, Van Goor en
Van Noort, De ontwikkelingsgeschiedenis (1916), 68-73, 101-127.
51 Beysens, Van Goor en Van Noort, De ontwikkelingsgeschiedenis (1916), 129-130.
52 Idem, 40.
53 Idem, 116-119.
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dit verband benadrukten ze dat het hier niet om een kracht, maar om een beginsel
ging, dat ‘leidend’ en ‘begrenzend’ de mechanische krachten stuurde. Het bestaan
van een dergelijk beginsel werd inmiddels door veel natuurwetenschappers ingezien, volgens de auteurs. In dit verband werd gewezen op het neolamarckisme en
de mutatietheorie van Hugo de Vries. Zo werd Beysens’ finalistische wijsbegeerte,
zijn teleologische natuurbeschouwing, nu verbonden met recente niet-darwinistische evolutietheorieën.54
De wijsgerige ruimte die Beysens in 1902 al had gecreëerd voor een (beperkt)
evolutionisme in planten- en dierenrijk, werd in dit boek daadwerkelijk benut en
zelfs nog wat uitgebreid, doordat ook de monofyletische afstamming wijsgerig
werd gerechtvaardigd. Deze veranderde conclusie had enerzijds te maken met een
grote hoeveelheid wetenschappelijke gegevens die Van Goor aanvoerde ter onderbouwing van de evolutiegedachte. Anderzijds kwamen de auteurs op sommige punten tot een andere wijsgerige beoordeling, met name van het zogenaamde
productionisme.
Van Noort, ten slotte, ging in op de betekenis van het Genesis-verhaal en de recente uitspraken van de pauselijke Bijbelcommissie voor deze kwestie. Het zesdagenverhaal gaf volgens hem zelf aanwijzingen dat het niet letterlijk moest worden opgevat, zoals ook Augustinus dat niet had gedaan. Voor het paradijsverhaal
lag dat anders. Uit de uitspraken van de pauselijke Bijbelcommissie, alsmede de
reactie van het Vaticaan op katholieke evolutionisten als J.A. Leroy en J.A. Zahm,
bleek dat de overtuiging van het Vaticaan was dat het menselijk lichaam niet door
evolutie tot stand was gekomen. Het belangrijkste was weliswaar de stelling dat de
menselijke ziel was ‘ingestort’ in één ouderpaar, maar toch mocht ook de lichamelijke afstamming (nog) niet worden geaccepteerd. Wel zouden resultaten van de
‘profane wetenschap’ reden kunnen zijn om van de letterlijke lezing af te wijken,
maar deze bewijzen waren er nog niet.55
Het gezamenlijke project van Beysens, Van Goor en Van Noort kwam gereed
toen de invloed van de integralisten, na het aantreden van paus Benedictus XV in
1914, al enigszins geluwd was. Toch bleek er nog geen ruimte voor dit boek. Dit
werd duidelijk toen geprobeerd werd de kerkelijke goedkeuring te verkrijgen
voor de uitgave ervan. De censor van het bisdom Haarlem, onder wiens verantwoordelijkheid de uitgever viel, weigerde echter het imprimatur. De hele oplage
werd nu, op vijf exemplaren na, vernietigd, waarmee het tegenovergestelde zal
zijn bereikt van wat Beysens voor ogen had gestaan. Het vooroordeel over de katholieke houding tegenover de wetenschap zal er alleen maar door versterkt zijn.
Later schrijft Rogier in zijn geschiedschrijving van ‘Katholiek Nederland’ vol onbegrip over de beslissing van het bisdom. Een jaar later, zo stelt hij, kon De Dorlodot in Leuven immers vergelijkbare opvattingen wel publiceren, met kerkelijke goedkeuring.56 Dat was echter minder onproblematisch dan Rogier het deed
voorkomen (of wist) aangezien ook De Dorlodot achter de schermen werd tegengewerkt.57
54
55
56
57

Idem, 38, 44-48, 51, 139, 144.
Idem, 235-253. Voor Leroy en Zahm zie: O’Leary, Roman Catholicism (2006), 94-103.
Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 574-575; Rogier, Katholieke herleving, 493-494.
De Bont, ‘Rome and theistic evolutionism’, 469-475.
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Duidelijk is dat acceptatie van de evolutietheorie allesbehalve vanzelfsprekend
was in katholieke kring. Van Goor schreef in zijn aantekeningen over dit project
– waarvoor alle inspanningen nu tevergeefs leken te zijn geweest – ‘1916: ongeluksboekje’.58 Niettemin weerhield dit Van Goor er niet van te blijven spreken en
schrijven over de evolutietheorie. Beysens zou echter vanaf nu alleen op de achtergrond betrokken blijven.

8.4.2 De discussie in de vereniging (1918)
Van Goor bracht zijn ideeën nu eerst binnen de besloten kring van de vereniging
in bespreking. Daarvoor was geen toestemming vereist en de publicaties, zoals de
Annalen en Praeadviezen, waren immers ‘niet in den handel’. Allereerst hield Van
Goor een tweetal voordrachten voor de wis- en natuurkundige afdeling. Op 23
juni 1917 te Scheveningen sprak hij over ‘Afstamming en palaeontologie’ en op 23
december 1917 te Utrecht over ‘De afstamming van den mensch’.59 Hij beperkte zich hierin voornamelijk tot het presenteren van wetenschappelijke gegevens,
maar aan het eind kwam hij kort te spreken over de relatie tussen afstammingsleer
en wijsbegeerte. Zo had de vraag of de paleontologie nu werkelijk steun gaf aan
de afstammingsleer niet alleen een natuurwetenschappelijke, maar ook een wijsgerige kant. Niet-gelovigen zouden immers zonder meer geneigd zijn de afstammingsleer te accepteren, terwijl het vanuit gelovig standpunt ook denkbaar was
dat God de soorten rechtstreeks geschapen had. Gezien het feit van de opeenvolging van fossielen in de aardlagen zou dit echter betekenen dat God de soorten
wel rechtstreeks, maar niet allemaal tegelijkertijd geschapen had. Dit was volgens
Van Goor ‘ten zeerste in strijd met den regel van St. Thomas en de scholastieke
wijsbegeerte, welke leeren, dat men geen wonder of bovennatuurlijke inmenging
in de natuur moet aannemen zoolang er een natuurlijke verklaring is’.60 Met inachtneming van alle onzekerheden die nu eenmaal eigen zijn aan de wetenschap,
leken alle gegevens ook vanuit christelijk oogpunt te wijzen op afstamming, zodat
hij moest concluderen ‘dat er nooit meer een tijd zal komen, waarin zij [de wetenschap] zal beweren, dat er geen afstamming zou hebben plaats gehad’.61 Met betrekking tot de afstamming van de mens was Van Goor voorzichtiger. Allereerst
sprak hij helder uit dat de ziel nooit in de afstammingsleer betrokken mocht worden. Wat de afstamming van het menselijk lichaam betreft, voerde hij allerlei wetenschappelijke gegevens op, die dit idee ondersteunden, maar hij wees anderzijds
ook op onzekerheden. Er was dus nog geen dringende reden om de katholieke
opvatting over de aparte schepping van de mens aan te passen, maar er mocht wel
verder onderzoek worden gedaan in deze richting.62

58 Plakboek met knipsels, in: archief Van Goor, inv. nr. 8.
59 A.C.J. van Goor, ‘Afstamming en palaeontologie’ en ‘De afstamming van den mensch’, Annalen
1918, afl. 2, 54-68; 69-106.
60 Idem, 66.
61 Idem, 67.
62 Idem, 106.
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In 1918 werd ook een algemene vergadering van de kwv gewijd aan de afstammingsleer. Daarvoor werd een uitgebreid preadvies geschreven door Van Goor,
de filosoof J. Hoogveld – die apart inging op wijsgerige aspecten – en pastoor
G. van Noort, wiens bijdrage bijna gelijkluidend was aan zijn bijdrage in het ‘ongeluksboekje’ uit 1916.63 Anders dan in het boek uit 1916 waren het natuurwetenschappelijke en het wijsgerige gedeelte nu gescheiden. Van Goor kon zich daardoor beperken tot een bespreking van natuurwetenschappelijke gegevens die in
lijn lag met zijn twee voordrachten in de afdeling. Van Goor baseerde zijn betoog
op gegevens uit de paleontologie, de experimenten van Hugo de Vries, de vergelijkende morfologie, embryologisch onderzoek, onderzoek van rudimentaire organen en atavismen, en de geografische verspreiding van diersoorten. De monofyletische levensoorsprong van alle dieren en planten werd door hem ‘de meest
waarschijnlijke en meest aannemelijke natuurwetenschappelijke verklaring’ genoemd. Hij maakte opnieuw een uitzondering voor de mens.64
Na Van Goor betoogde Hoogveld dat, vanuit de scholastieke wijsbegeerte,
God als Eerste Oorzaak moest worden erkend. De theïstische wereldbeschouwing verzette zich er daarom tegen dat de werkelijkheid louter mechanisch verklaard zou worden. Ze ging immers uit van wezenverschillen in de stof. Zo bekeken was de belangrijkste vraag met betrekking tot evolutie of een onmiddellijk
ingrijpen moest worden aangenomen wanneer in de ontwikkeling sprake was van
een wezensverandering, bijvoorbeeld bij het ontstaan van het plantaardig leven of
dierlijk bewustzijn. Dit was volgens Hoogveld niet het geval. Juist een hylemorfistische materieopvatting maakte het mogelijk dat God de levensaanleg al bij de
schepping aan de stof geschonken had. Hoogveld ontkende nadrukkelijk dat hij
hiermee een mening voorstond ‘die ook maar enigermate met materialisme verwant zou zijn’. Niet alleen vanwege zijn hylemorfisme, maar ook omdat hij benadrukte dat het bestaan van een buiten de stof staande ‘Ordenaar’ noodzakelijk was
voor het proces.65 Voor het verschijnen van de mens op aarde maakte hij een uitzondering. Hiervoor was rechtstreeks ingrijpen nodig. Hiermee werd de natuurlijke ontwikkeling weliswaar onderbroken, zo zou de kritiek kunnen luiden, maar
deze kritiek was goed te weerleggen. Immers, de mens onderscheidde zich van de
dieren. ‘Hij alleen stelt zich de vraag naar de overzijde van dit aardsche bestaan,
zoekt grond en samenhang van dit kosmische zijn en dringt door tot de kennis van
het Wezen’. Daarom was hier ook een bijzondere verklaring toegestaan.66
Het preadvies werd besproken op de algemene vergadering van 2 juni 1918 te
’s-Gravenhage en leidde tot, zoals in de notulen staat, een ‘zeer geanimeerd debat’.67 Het doel van de bespreking was, zoals voorzitter Struycken verwoordde,
‘aan de hand van de jongste resultaten van den experimenteele wetenschap u helder ervan bewust te worden, wat gij op dit zoo gewichtig, maar tevens in menig opzicht zoo netelig gebied der moderne natuurbeschouwing als vaststaande
kunt aannemen, wat gij als vruchtbare hypothese moogt aanvaarden, wat gij als
63
64
65
66
67

Van Goor, Hoogveld en Van Noort, Praeadvies der Vereeniging (1918).
Idem, 50, 76-77.
Idem, 99.
Idem, 104.
‘Notulen algemeene vergadering, 2 juni 1918’, Annalen 1924, afl. 1, 43-45.
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goed katholiek in volstrekten zin of vooralsnog als onwaar of onbewezen hebt te
verwerpen.’68 Het bleek echter dat men het er absoluut niet over eens was wat wel
en niet geaccepteerd kon worden. Vooral Van Goor en Van Noort moesten zich
verdedigen tegen scherpe kritiek.
De discussie werd geopend door Vogels, een van de oprichters van de vereniging, die was gevraagd een uitgebreide kritiek voor te bereiden. Hij toonde zich,
‘met alle respect’ voor Van Goors werk, en ondanks de lange ‘Lijst der Boeken
en Publicaties die op de samenstelling van dit preadvies van invloed zijn geweest’,
opvallend kritisch. Hij formuleerde een viertal bezwaren van wetenschappelijke en wijsgerige aard. Het eerste betrof Van Goors opmerkingen over de veranderlijkheid van de soorten. Soortovergangen, zo stelde Vogels, waren nog nooit
waargenomen. Integendeel: keer op keer bleek de standvastigheid van de soort.69
In de tweede plaats bekritiseerde hij de waarde van argumenten uit de vergelijkende morfologie, die Van Goor had aangevoerd als bewijs voor het transformisme.
Morfologische overeenkomsten tussen soorten bewezen niets over een eventuele
genetische overeenkomst.70 Op de derde plaats achtte hij Van Goors verwijzing
naar Thomas – dat geen bovennatuurlijke ingrijpen mocht worden aangenomen
wanneer er een natuurlijke verklaring is – niet van toepassing. De scheppingsact
was bij Thomas namelijk helemaal geen wonder of bovennatuurlijke inmenging.71
Ten slotte stelde hij dat de enige echte wetenschappelijke, experimentele benadering, zoals opgezet door Hugo de Vries, eerder het tegendeel had aangetoond van
evolutie. Namelijk de constantheid van de soorten.72 Evolutie, kortom, berustte niet op feiten, maar slechts op bespiegelingen. Bovendien voldeed Van Goors
wijsgerige onderbouwing niet.
In zijn ‘verdediging op de aanvallen gericht tegen het natuurhistorisch praeadvies’ toonde Van Goor zich nogal eens geïrriteerd. Hij verbaasde zich onder meer
over bepaalde kritiekpunten van Vogels die ‘zoo onjuist [waren] dat ik van de
bewering versteld heb gestaan’. Een voor een behandelde hij deze. Uiteraard, zo
stelde hij, zagen we nu geen overgangsvormen tussen de soorten; de paleontologie
had echter wel sommige overgangsvormen gevonden als fossiel. En inderdaad was
morfologische gelijkenis op zich geen bewijs van afstamming. Deze kreeg pas haar
waarde in samenhang met fossielenonderzoek. Ten slotte weersprak hij de opvatting van Vogels dat het enige bewijs voor evolutie middels de methode van Hugo
de Vries kon worden gevonden. Wel vormden De Vries’ experimenten, mits goed
geïnterpreteerd – Van Goor bevond zich hier als leerling van De Vries op bekend
terrein – een belangrijke steun voor de evolutieleer. Van Goor ging niet in op de
kritiek op zijn interpretatie van Thomas. Hij poneerde nu eenvoudig dat het ‘onaannemelijk’ was dat God ‘in alle verschillende stamrijen ieder hooger lid telkens
afzonderlijk zou hebben geschapen’.73
68 A.H.H. Struycken, ‘Rede van den voorzitter’, Annalen 1918, afl. 3, 123-129, aldaar 123.
69 Is. Vogels, ‘Inleiding op het debat over het ontwikkelingsvraagstuk ter algemeene vergadering, 2 juni
1918’, Annalen 1918, afl. 3, 130-147, aldaar 133-135.
70 Idem, 136-139.
71 Idem, 140-141.
72 Idem, 144-146.
73 A.C.J. van Goor, ‘Verdediging op de aanvallen gericht tegen het natuurhistorisch praeadvies’, Annalen 1918, afl. 3, 148-160, aldaar 150.
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Ook op de andere kritische opmerkingen uit de zaal reageerde Van Goor
scherp. De jezuïet J.L.E. Peeters vroeg Van Goor of de evolutieleer wel ooit meer
kon zijn dan een hypothese. Het was toch veeleer een geloof naast andere theorieën, zoals die van de schepping, die ook op geloof was gebaseerd? Dit was Van
Goor niet met hem eens. Evolutie werd gesteund door waarschijnlijkheidsbewijzen. Het enige alternatief was ‘de telkens herhaalde scheppingen in schijnbare
stamrijen’. Dit zou een ‘valschen schijn van evolutie’ wekken, waarmee God ons
op een dwaalspoor zette. Ook andere kritiek van Peeters werd op deze wijze gerepliceerd. Peeters en Van Goor zouden later nog een keer botsen in de pers.74
De arts J. Kramer stelde enkele vragen over de embryologie en de biogenetische
grondwet. Deze wet zou, toegepast op de mens, volgens hem tot onzinnige resultaten leiden. Het apenembryo zou in zijn ontwikkeling juist volwassen menselijke toestanden laten zien. Van Goor reageerde opnieuw fel. Onlangs was hij eenzelfde opmerking tegengekomen in een katholiek dagblad. Er werd beweerd dat,
wanneer de biogenetische grondwet waar zou zijn, de apen van de mensen moesten afstammen. Het betrof hier geen serieuze kritiek, maar een poging om met ‘uit
het verband gerukte citaten en onwaarheden’ de evolutietheorie te ridiculiseren.
Een ander kritiekpunt van Kramer had meer om het lijf, namelijk dat leven niet uit
dode stof kon ontstaan. Daar kon Van Goor in principe mee instemmen. Juist op
dit punt onderscheidde hij zich als katholieke wetenschapper van anderen. Deze
moeilijkheid verdween namelijk met de veronderstelling ‘dat God in den beginnen het vermogen tot die ontwikkeling in de stof legde’. Hoogveld had deze gedachte uitgewerkt in zijn deel van het preadvies. Van Goor verwees hiervoor tevens naar de inzichten van De Dorlodot, die, zo zei Van Goor, ‘mij schreef, dat
wij ons die ingeschapen krachten, niet als speciale, maar zeer zeker als natuurlijke
krachten moeten voorstellen’.75
J. van Ginneken, ten slotte, maakt zich zorgen over het te ver afwijken van de
letterlijke bijbeltekst, waarin immers duidelijk stond dat God Adams lichaam
vormde en hem het leven gaf, iets wat ook door de pauselijke Bijbelcommissie
was gerekend tot de ‘feiten die de grondslag van de christelijke godsdienst raken’. Was het niet mogelijk, zo zocht hij een compromis, dit zo voor te stellen
dat God Adam geschapen had uit het lijk van een hoogontwikkelde aap? Daarop antwoordde Van Goor zakelijk dat deze opvatting ‘van natuurwetenschappelijk standpunt zeker verwerpelijk’ was. Als hij iets concreets zou moeten zeggen
over de oorsprong van de mens, achtte hij het nog het meest aannemelijk ‘dat God
langs natuurlijken weg zeer vele individuen den hoogen ontwikkelingstrap liet bereiken en in slechts twee een onsterfelijke ziel schiep’. De andere individuen zouden dan later zijn uitgestorven.76
Tijdens deze discussie bleek dat ook binnen de kwv, en dus niet alleen bij de
censor van het bisdom, er nog grote bezwaren bestonden tegen de evolutietheorie. Toch weerhield dit Van Goor er niet van in de navolgende jaren zijn opvattingen verder uit te dragen. Zijn beweegredenen daarvoor bracht hij onder woorden
74 Idem, 151-155. Zie hieronder paragraaf 8.4.4.
75 Idem, 155-159.
76 Idem, 159.
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tijden de discussie. Hij constateerde dat er vaak op oppervlakkige en spottende
manier over de afstammingsleer werd gesproken in de katholieke pers. Misschien
kwam deze manier van doen voort uit bezorgdheid over ‘het zieleheil van studeerende katholieke jongelui’. Maar dat ging hem juist ook aan het hart. De eerste de
beste student zou immers dergelijke bespotting doorzien, wat de ‘katholieke wetenschap’ een slechte naam zou bezorgen. Ook hij voelde zich verantwoordelijk
voor katholieke studenten, maar wilde hen daarom juist van gedegen informatie
voorzien.77

8.4.3 Andere publicaties van Van Goor
Het was deze motivatie die Van Goor ertoe bracht in de navolgende jaren een aantal artikelen te publiceren in tijdschriften als De Katholiek, De Beiaard en De Nieuwe Eeuw en toespraken te houden voor verschillende katholieke gezelschappen,
zoals de vereniging Geloof en Wetenschap en voor katholieke onderwijzers. Hij
gaf zijn deel van het preadvies ook uit als apart boekje.78 Hij beperkte zich nu niet
meer tot natuurwetenschappelijke beschouwingen, maar ontwikkelde zijn eigen
wijsgerige en theologische onderbouwing, iets wat hij eerder aan Beysens, Hoogveld en Van Noort had overgelaten. Waar iemand hem ooit had toegevoegd: ‘De
waarheid van de afstammingsleer treft de Aristotelisch-Thomistische wijsbegeerte
in hare grondstellingen’, was zijn streven om juist aan te tonen dat er geen ‘strijd
tusschen de Katholieke Wijsbegeerte en de afstammingsleer’ bestond.79 In zijn uiteenzettingen verwees hij veel naar inzichten van De Dorlodot. Ook verwees hij
naar Beysens, waarbij hij lange passages citeerde uit het niet gepubliceerde ‘ongeluksboekje’ uit 1916, zonder overigens expliciet naar het boek zelf te verwijzen.80
In 1919 resulteerde dit alles in Van Goors eigen boek Het afstammingsvraagstuk in zijn verhouding tot geloof en wijsbegeerte. Het boek was bedoeld om voor
katholieken en ook voor ‘geloovige andersdenkenden’ een leidraad te wezen ‘in
den chaos der tegenstrijdige werkelijk wetenschappelijke en ook pseudo-wetenschappelijke meeningen, welke laatste vooral in populaire werken en dagbladen
worden aangetroffen’. Enerzijds werd er soms veel te stellig over de afstammingsleer gesproken, aan de andere kant werd ze soms daar aangevallen waar ze werkelijk sterk stond. Hij sprak de wens uit dat dit boekje de lezer mocht helpen ‘het
betrouwbare van het onbetrouwbare te onderscheiden’. Wanneer dat het resultaat
zou zijn, was ‘de vele moeite aan de samenstelling en vooral aan de voorbereiding
ervan besteed ruimschoots beloond’.81
Na een deel over de natuurwetenschappelijke gegevens volgde een deel met als
titel ‘De diepste grond der ontwikkeling en het bestaan van God’, wat hij presen77 Idem, 157.
78 Zie knipsels en aantekeningen in archief Van Goor. Van Goor, Afstammingsleer en de tegenwoordige stand der natuurwetenschap (1918).
79 Van Goor, ‘De natuurwetenschappelijke gegevens der afstammingsleer’ (1919), 341.
80 Zie bijv. Idem, 349-351 en Van Goor, Het afstammingsvraagstuk in zijn verhouding tot geloof en
wijsbegeerte (1919), 47-56 (passages uit brief van De Dorlodot).
81 Van Goor, Het afstammingsvraagstuk, 5-6.
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teerde als ‘enigszins populaire uiteenzetting’ op het gebied van de wijsbegeerte.
Hierbij leunde hij zwaar op de adviezen die De Dorlodot hem had gegeven.82 Omdat het voor Van Goor inmiddels niet meer de vraag was of de ontwikkelingsleer
(grotendeels) juist was, restte de vraag ‘of die natuurbeschouwing niet in strijd
is met ons Geloof’. Hiermee werd de kwestie dus op scherp gezet. In dit kader
behandelde Van Goor verschillende problemen. Allereerst ging hij in op de discrepantie met het scheppingsverhaal, want er werd vaak gezegd ‘dat wij het Bijbelverhaal verdraaien en naar onze hand zetten’. Dit weerlegde hij met een verwijzing naar Augustinus, die immers reeds van mening was ‘dat God in den beginne
de ongeordende stof had geschapen en daarin de vermogens om zich verder te
ontwikkelen en dat sedert dien tijd geen speciaal ingrijpen Gods in de natuurlijke
orde meer nodig was’.83
Een ander argument dat wel tegen de evolutietheorie werd aangevoerd, was ontleend aan de wijsbegeerte, namelijk het scholastieke causaliteitsbeginsel. Volgens
de afstammingsleer ontstonden in de loop van de geschiedenis immers nieuwe
soorten, met ‘nieuwe specifieke volmaaktheden’, die de voorouders niet hadden,
iets wat in tegenspraak leek met de scholastieke opvatting dat ‘iedere volmaaktheid’ vervat moet zijn ‘in de volmaaktheid van de som zijner oorzaken’. Dit uitgangspunt bracht veel katholieken ertoe vast te houden aan een meerstammige
evolutie, waarbij elke ‘grote groep’ apart was geschapen, waarna binnen de groep
nog slechts ‘bijkomstige veranderingen’ plaatsgrepen. Van Goor meende echter
dat deze opvatting niet noodzakelijk volgde uit de scholastieke causaliteitsopvatting. Ze was ook inconsequent, omdat dan elke verandering aan de ‘Goddelijke
oorzakelijkheid’ moest worden toegeschreven. Soorten konden zich immers wel
ontwikkelen zonder voortdurend ‘speciaal’ ingrijpen van God. Er was sprake van
‘ingeschapen vermogens’, die als natuurlijke krachten konden worden gezien.84
Dit vermogen tot verandering moest worden gezien als behorend tot de causae secundae, dus als ‘afhankelijke oorzaak’, die hun werkzaamheid in laatste instantie
ontlenen aan de Causa Prima. De ‘Goddelijke Kunstenaar’ had blijkbaar instrumenten uitgedacht en verwezenlijkt waardoor de organismen zich konden ontwikkelen. God had de wereld door een langzame ontwikkelingsgang haar tegenwoordige vorm gegeven.85
Toch moest ook de pertinente vraag gesteld worden of de afstammingsleer het
bestaan van God dan niet overbodig maakte. Want als het waar is dat alles zich
vanzelf langs natuurlijke weg heeft ontwikkeld, waarom zou men dan nog het bestaan van een onstoffelijk wezen moeten aannemen?86 Waar hij eerst had betoogd
dat geloof en wijsbegeerte niet in strijd hoefden te zijn met de evolutie-idee, wilde
hij vervolgens een stap verder gaan door te betogen dat de afstammingsleer niet
zonder God kon.
Het tegendeel leek namelijk het geval. Ook de doelmatigheid leek nu immers
verklaard te kunnen worden en hoefde niet meer te worden toegeschreven aan
82
83
84
85
86

Idem, 44-56.
Idem, 44-45.
Idem, 46-48.
Idem, 55-56.
Idem, 56.
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‘een Alwijzen Ordenaar’. Darwin verklaarde immers de doelmatigheid door middel van de natuurkeus.87 De ontwikkelingsleer kon inderdaad zowel de doelmatigheid als de ondoelmatigheid verklaren. De natuurwetenschap mocht deze verklaring ook geven, want de natuur gehoorzaamde aan natuurlijke wetten, en God
greep niet voordurend in die wetten in. Anderzijds was met de wetten de concrete samenloop van omstandigheden nog niet gegeven. Deze moest dus zijn grond
buiten de natuurwetten vinden. Het ‘toeval’ kon nooit een verklaring zijn, want
dit was slechts een ander woord voor het feit zelf, namelijk ‘het gelukkig samentreffen der omstandigheden en invloeden, een samenloop van causaliteitslijnen’.
De orde en doelmatigheid in het wereldproces en in zijn bijzonderheden vroeg
daarom nog steeds om ‘een verklaringsgrond, die dieper ligt, dan de volledigste
causaliteitsopgave, welke de wetenschap ons ooit zou kunnen verschaffen, een
diepere oorzaak gelegen in of buiten de stof’.88
Uiteindelijk concludeerde hij dat een dergelijk ontwikkelingsbeginsel nooit in
de stof zelf gelegen kon zijn. Het moest daarbuiten worden gezocht. Het was ‘onveranderlijk en eeuwig, onveroorzaakt en onafhankelijk’. En dit waren precies de
eigenschappen, die ‘door de Christelijke Leer aan haar Godheid worden toegekend’. Bovendien bewees de inrichting der natuur en van het wereldproces, met
name haar doelmatigheid, dat die Eerste Oorzaak ‘denkend en wijs’ moet zijn.89

8.4.4 Discussie en invloed buiten de vereniging
Net als binnen de kwv werden er ook daarbuiten kritische woorden gesproken
over Van Goors opvattingen, hoewel er naast kritiek ook lof was voor zijn inspanningen. De Warmondse seminarieprofessor A.Th. Seysener besprak in De
Katholiek Van Goors Afstammingsleer en de tegenwoordige stand der natuurwetenschap uit 1918. Seysener was behoorlijk positief over de ‘beknopte, maar
klare, populaire, maar wetenschappelijke wijze’ waarop Van Goor het evolutievraagstuk had belicht. Wel plaatste hij kanttekeningen bij de al te grote stelligheid
waarmee Van Goor zijn evolutieopvattingen verdedigde. Er was van een strikt bewijs voor evolutie nog absoluut geen sprake. Een gemeenschappelijke levensoorsprong van het planten- en dierenrijk moest worden afgewezen, gezien het ‘qualitatief-onherleidbare’ in het levensbeginsel ervan. 90 In dezelfde periode verdedigde
Seysener ook de opvatting van de pauselijke Bijbelcommissie dat de afstamming
van de mens, ook naar het lichaam, moest worden afgewezen.91
Eveneens in De Katholiek richtte de jezuïet Peeters, die ook tijdens het kwv-debat al kritisch was geweest, zijn pijlen op Van Goor. Peeters, leraar aan het St.-Ignatiuscollege in Amsterdam, reageerde op een recensie die Van Goor had geschreven over een nieuw leerboek dierkunde voor hbs en gymnasium van de hand van
Schierbeek en Valkema. Van Goor had dit boek voor De Katholiek gerecenseerd
87
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Idem, 74-75.
Idem, 78-83.
Idem, 84-85.
A.Th. Seysener, ‘Boekaankondiging’, De Katholiek (1919), deel 155, 63-64.
A.Th. Seysener, ‘De mensch en het evolutievraagstuk’, De Katholiek (1918), deel 153,1-19, 65-80.
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en was positief geweest, juist omdat het uitgebreid de afstammingsleer behandelde. Zelf had Van Goor ook lesgegeven, onder meer op een rooms-katholieke hbs,
en ‘het dierkundeboek van Schierbeek en Valkema geeft thans wat ik toen tevergeefs heb gezocht, dierkunde in verband met een populaire behandeling der afstammingsleer’. Het zal Van Goor ook gestreeld hebben dat de auteurs verwezen
naar zijn eigen boek, waarin volgens hen ‘het Katholiek standpunt’ te vinden zou
zijn. Van Goor beval het boek daarom van harte aan, ook voor gebruik in het katholiek bijzonder onderwijs.92
Het was op deze recensie dat Peeters furieus reageerde. Het boek was volgens
hem totaal ongeschikt voor het katholiek onderwijs, en wel om twee redenen: ‘ten
eerste, omdat het boek suggereert dat de mens van het dier afstamt en ten tweede
om de behandeling van alles, wat de voortplanting van het dier en indirect van den
mensch raakt’. Over die laatste zaken diende volgens Peeters helemaal gezwegen
te worden aan hbs of gymnasium. In het boek werd gesuggereerd dat er slechts
een gradueel verschil bestaat tussen mens en dier, onder meer door een afbeelding
van de Pithecanthropus. Het kon niet anders of leerlingen zouden daarop met vragen komen en zich vervolgens ‘niet met een kluitje in het riet laten sturen’. Ook
omdat de voortplanting van bijen, wormen, hagedissen en zelfs van zoogdieren
werd behandeld, kon het de leerlingen alleen maar op foute gedachten brengen,
huiverde Peeters, terwijl in de ‘lijst van lezenswaardige boeken’ publicaties van de
‘evolutie-pornograaph’ Bölsche voorkwamen. Hij achtte het boek daarom totaal
ongeschikt voor gebruik op katholieke bijzondere scholen. Hij besloot: ‘vroeg
wijs, vroeg zot – vroeg rijp, vroeg rot’.93 Van Goor kreeg van de redactie de gelegenheid hierop te reageren, maar toonde zich weinig bereid tot een inhoudelijk
debat, hoewel hij pater Peeters zijn ‘meest gewaardeerde opponent’ in het debat
in de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging noemde. Hij verwees naar zijn
eigen publicaties en gaf aan dat hij zijn tijd verder liever besteedde aan ‘eigenlijk
wetenschappelijk werk’.94
Na Van Goors vertrek naar Italië en zijn overlijden heeft eigenlijk niemand zijn
missie in katholiek Nederland voortgezet. Er waren dan ook nog niet veel katholieke biologen, en die er waren zullen zich waarschijnlijk in het openbaar terughoudend hebben opgesteld, gezien de reacties die Van Goors deel waren geweest
zowel rond het ‘ongeluksboekje’ uit 1916, als bij de discussie in de kwv, en gezien de afwachtende of kritische reacties in verschillende tijdschriften. Bovendien
werd in deze periode in het buitenland achter de schermen grote druk uitgeoefend
op katholieke evolutionisten als De Dorlodot.95 Met name geestelijken zal dat ervan weerhouden hebben zich over deze kwestie in het openbaar uit te laten.
In de navolgende jaren lijken Van Goors vergaande opvattingen bewust of onbewust te zijn genegeerd. Een opmerking in het ‘In memoriam’ dat kort na zijn
dood verscheen in het dagblad De Tijd suggereert dat Van Goor zelf ook afstand
zou hebben genomen van zijn oorspronkelijke ideeën en enthousiasme voor de
92 A.C.J. van Goor, ‘Schierbeek en Valkema’, De Katholiek (1919), deel 155, 79-81.
93 L. Peeters S.J. ‘Een moderne leidraad bij het onderwijs in de natuurlijke historie’, De Katholiek
(1919), deel 155, 242-250.
94 A.C.J. van Goor, ‘Naschrift’, De Katholiek (1919), deel 155, 251-252.
95 De Bont, ‘Rome and theistic evolutionism’ (2005), passim.
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evolutietheorie. Hij zou na enige tijd hebben erkend ‘dat voortgezette studie en
meer bezonken oordeel (…) hem langzamerhand tot meer omzichtigheid gestemd
hadden’.96 In Van Goors latere publicaties was van meer omzichtigheid echter
niets te merken, dus hier zal de wens de vader van de gedachte zijn geweest.
In de monumentale vijfentwintig-delige Katholieke encyclopaedie (1933-1939)
is waarschijnlijk de gangbare – dat wil zeggen: toegestane – opvatting te vinden
in deze periode. De relevante lemma’s over onderwerpen als ‘afstammingsleer’ en
‘darwinisme’ waren geschreven door de seminarieprofessor dr. Th. van der Bom,
die ook binnen de kwv actief was. Van der Bom gaf een thomistische beoordeling.
Hij ging uit van de eigen natuur van het anorganische, het planten- en het dierenrijk, en op grond daarvan kon alleen een beperkte afstammingsleer worden geaccepteerd, dat wil zeggen: ‘een meerstammige ontwikkeling binnen plant- en dierrijk uit stamvormen, die door goddelijk ingrijpen eens werden voortgebracht en
die zich hebben ontwikkeld hoofdzakelijk overeenkomstig inwendigen aanleg’.
Het eigenlijke darwinisme, dat als oorzaak der ontwikkeling slechts ‘toevallige
variaties met daaropvolgende natuurkeus’ erkende, moest worden afgewezen. Dit
was een mechanistische wijze van natuurverklaring. Overigens, voegde hij hieraan
aan toe, kwam een thomistische opvatting goed overeen met recent onderzoek.97
Net als in gereformeerde kring, zo kunnen we concluderen, bestonden er onder
katholieken uiteenlopende opvattingen, en ook spanningen rond het onderwerp
evolutie. Toch bestond er geen sympathie voor het jonge-aarde-creationisme zoals we die wel signaleerden onder gereformeerden. Enkele decennia na de eerste
– vooral wijsgerige – beoordelingen van de evolutietheorie door neocalvinistische en neothomistische voormannen, begonnen de wegen uiteen te gaan. Gereformeerde theologen namen in deze periode immers ideeën over van de Amerikaanse anti-evolutiebeweging. Dat kwam hun weliswaar op kritiek te staan van
gereformeerde natuurwetenschappers, maar deze hadden in feite geen alternatief.
In dezelfde periode oriënteerden Nederlandse katholieken zich veeleer op geestverwante thomistische wetenschappers en filosofen in het buitenland, waaronder
Leuven. Dit betekende niet dat zij allemaal tot eenzelfde oordeel kwamen – Van
Goor accepteerde immers, in navolging van De Dorlodot, de evolutietheorie nagenoeg volledig, terwijl anderen veel meer restricties in acht namen – maar de discussies werd in principe wel gevoerd binnen een gedeeld wijsgerig kader.

8.5 Neothomisme en de ‘omkeer in de biologie’
8.5.1 ‘Nieuwe opvattingen in de biologie’
Hoewel de meningen over evolutie in katholieke kring verdeeld bleven, zou de
discussie hierover onder academici niet op de spits worden gedreven of tot een
patstelling leiden, zoals in gereformeerde kring. In de kwv richtte men zich in de
96 V.N. [G. van Noort?], ‘In memoriam dr. A.C.J. van Goor’, De Tijd, 29 april 1925.
97 Van der Bom, ‘Afstammingsleer’, De katholieke encyclopaedie (1933), I, 556-558; Van der Bom, ‘Darwinisme – wijsgeerige beoordeling’, De katholieke encyclopaedie (1934), VIII, 546-547.
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jaren twintig en dertig vooral op de uitwerking van de neothomistische natuurfilosofie, waarbij de inzet veel breder was dan alleen de evolutietheorie. De discussies gingen, net als in de beginperiode bij de cvng, over de waardering van neovitalistische en holistische ideeën in de biologie (waarbij zijdelings overigens ook
de evolutietheorie weer een rol speelde), en over de betekenis van natuurkundige
theorieën als de relativiteitstheorie en quantummechanica. In deze paragraaf staan
de biologische kwesties centraal, waarna in de volgende de natuurkunde wordt
besproken.
Een belangrijke vraag was of het leven verklaard kon worden louter door fysisch-chemische krachten, of dat een ‘levenskracht’ dan wel ‘levensbeginsel’
moest worden aangenomen, zoals de (neo)vitalisten wilden. Over vitalisme en
mechanisme in de biologie had ook De Groot al geschreven, met name in zijn
‘Oud en nieuw in de biologie’ (1913), dat ook was opgenomen in Denkers over
ziel en leven. Daarin betoogde hij dat het leven wezenlijk moest worden onderscheiden van niet-leven. Leven werd immers gekenmerkt door voeding, wasdom
en voortplanting. Het ‘mechanisme’ echter wilde alles verklaren uit fysica en chemie. Volgens De Groot kregen allerlei nieuwe resultaten in de biologie echter pas
betekenis wanneer ze in het kader werden geplaatst van de ‘oude biologie’, dat
was de biologie van Thomas en Aristoteles.98 Ook Beysens had het mechanicisme
of mechanisme bestreden, waarbij hij enige afstand hield tot het vitalisme, dat een
levenskracht poneerde.
De jezuïet Th. Paimans publiceerde diverse artikelen waarin hij een verblijdende ontwikkeling ‘van mechanisme naar vitalisme’ in de biologie constateerde,
waarbij hij speciaal wees op de opvattingen van Driesch.99 Diens opvattingen kwamen met de scholastieke wijsbegeerte overeen, voor zover hij het wezenlijke onderscheid tussen leven en niet-leven aannam. Ook in zijn verklaring van het leven
met behulp van het begrip entelechie naderde hij deze. In ‘Nieuwe opvattingen in
de biologie en hare consequenties’ noemde hij het een ‘algemeen erkend feit, dat
de moderne stroomingen der philosophie zich bewegen in de richting der Scholastieke wijsgeerige ideeën’.100 Deze ‘toenadering’ bleek vooral zeer sterk in de biologie. Nog niet iedereen was de nieuwe ideeën toegedaan, maar er was een sterke
tendens naar een spreken over ‘eenheid, doelmatigheid, vitalisme, Godsbestaan’,
zowel bij katholieke als niet-katholieke wetenschappers, waaronder Nederlanders als Barge, Jordan, Buytendijk, Boeke en Bouman. Buytendijk had volgens
Paimans op grond van zijn dierpsychologisch onderzoek de mechanistische levenstheorie verworpen. De biologie bewoog dus in de juiste richting, maar uiteindelijk moesten fysische theorieën gevestigd worden op de thomistische metafysica. Volgens Paimans had kwv-voorzitter Barge hiervoor gepleit, en had Hoenen
het als geen ander laten zien op het gebied van de natuurkunde.101
Binnen de kwv ging voorzitter Barge in zijn jaarlijkse redevoeringen inderdaad
uitgebreid in op de ontwikkelingen in de biologie, waarbij hij iets meer afstand
98 J.V. de Groot, ‘Oud en nieuw in de biologie’, De Katholiek (1913), deel 143, 225-253. Zie paragraaf 5.2.
99 Th. Paimans, ‘Van mechanisme naar vitalisme’ I en II, Studiën 55 (1923), deel 100, 59-77, 122-132.
100 Th. Paimans, ‘Nieuwe opvattingen in de biologie en hare consequenties’ I en II, Studiën 59 (1927),
deel 108, 277-292, 369-391, aldaar 277.
101 Idem, 370-391.
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hield tot het neovitalisme dan Paimans. Hij signaleerde in 1926 dat zich sinds de
negentiende eeuw een groot aantal veranderingen had voltrokken in de natuurwetenschap in het algemeen en de biologie in het bijzonder. Het materialisme en
mechanisme was grotendeels verlaten en vervangen door ‘vitalisme, zij het ook in
wat vagen agnostischen vorm’. Ook was ‘het Darwinisme’, dat ‘met een beroep op
algemeene variabiliteit, strijd om het bestaan en natuurlijke teeltkeus heel de rijke
en bonte verscheidenheid der levensverschijnselen’ verklaarde, verlaten. Hierdoor
was het spreken over doelmatigheid en finaliteit, naast de ‘causaliteit der levensverschijnselen’, niet langer een taboe. De oorzaak van deze veranderingen lag zowel in de wetenschap zelf – ‘het Darwinisme’ had de ‘meest kenmerkende eigenschap van het leven, de doelmatigheid’ eenvoudigweg niet mechanistisch-causaal
kunnen verklaren – als daarbuiten. Onder invloed van allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen waren velen het eigen karakter van het leven weer meer gaan onderkennen.102
Maar, zo stelde hij een jaar later, nu in de biologie zowel het materialisme als
het darwinisme waren losgelaten, ontbrak een overkoepelende theorie, die ‘tegelijk de geesteshouding van den tijd karakteriseert en het onderzoek in een bepaalde richting voert’. En: ‘Waar deze toestand welhaast dertig jaren voortduurt, kan
het geen verwondering wekken, dat de steeds meer tot een leuze wordende noodkreet van onzen tijd: “Synthese! Geef ons synthese!”, ook in de biologie vernomen wordt.’103
Er bestond grote behoefte aan een nieuwe synthetische theorie. Pogingen om
die te ontwikkelingen waren te vinden bij Driesch, Reinke en andere neovitalisten. Maar dit was toch niet een werkelijke levenswetenschap in lijn met het thomistisch denken. Driesch gebruikte weliswaar het aristotelische begrip entelechie,
maar verstond er iets anders onder, vond Barge:
Dat hij [Driesch], peinzende over het wezen des levens, door het entelechiebegrip van Aristoteles gegrepen werd, daarover mogen wij ons verheugen; dat hij deze entelechie, anders
dan Sint Thomas, niet recht in Aristotelischen zin heeft verstaan; dat hij de entelechie losmaakte van de stof; dat hij uit het oog verloor hoe de levensuitingen zijn: ‘actiones conjuncti’, dit alles moeten wij helaas ten diepste betreuren, omdat hij daarmede èn het entelechiebegrip èn Aristoteles bij zeer vele biologen opnieuw in discrediet heeft gebracht.104

Niettemin was het goed dat er, vooral in de biologie, ruimte kwam voor andere
dan de mechanische, causaal-analytische en deterministische methoden. Op dit
punt nam hij ook afstand van de visie van zijn Leidse collega de natuurkundige
H.A. Lorentz. Die had hem in een persoonlijke brief laten weten dat zijn mening
was dat ook voor de biologie de ‘strenge niet falende methode van het causaalanalytisch onderzoek’ nog steeds de aangewezen weg was.105
102 J.A.J. Barge, ‘Rede van den voorzitter ter opening van de algemeene vergadering van 30 mei 1926’,
Annalen 1926, afl. 2, 18-26, aldaar 21-22, 24-25.
103 J.A.J. Barge, ‘Rede van den voorzitter ter opening van de algemeene vergadering van 12 juni 1927’,
Annalen 1927, afl. 1, 52-62, aldaar 57-58. Zie Baneke, Synthetisch denken (2008), 133v.
104 J.A.J. Barge, ‘Rede van den voorzitter, ter opening van de algemeene vergadering op 29 mei 1932’,
Annalen 1932, afl. 1, 70-78, aldaar 73-74.
105 Idem, 77.
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Volgens Barge was iedere vakwetenschap echter op haar eigen methoden aangewezen, die vervolgens in de wijsbegeerte in een synthese samenkwamen. Hij had
in dat verband gewezen op het belang van samenwerking van katholieke vakwetenschappers op verschillende gebieden, al dan niet aan een katholieke universiteit. Voor deze samenwerking zou ‘een zorgvuldig gedetailleerd werkprogram’ op
aristotelisch-thomistische grondslag kunnen worden opgesteld.106
Overigens was dit voor Barge niet een beperkt katholiek ‘werkprogram’. Een
vergelijkbaar pleidooi hield hij in maart 1935 voor studenten van alle faculteiten
van de Leidse universiteit, waar hij drie lezingen gaf over de vraag ‘Wat is het leven?’ Ook in dit gezelschap presenteerde hij de geschiedenis van de biologie als
een strijd tussen mechanicisme en vitalisme. En ook hier wees hij op het mislukken van het mechanistisch program en de herleving van het vitalisme. Nog altijd,
zo hield Barge zijn Leidse toehoorders bovendien voor, was het aristotelische onderscheid tussen werkoorzaak en doeloorzaak in dit verband nuttig. Met name het
leven, gekenmerkt door voeding, wasdom en voortplanting, gaf blijk van een immanente finaliteit. Bij Aristoteles lag het wezen van het leven in het levensbeginsel dat als ‘forma substantialis’ werkelijk verenigd was met de ‘materia prima’.107
Barge was overigens voldoende op de praktijk georiënteerd om zich aan het
eind van zijn lezingenreeks ook de vraag te stellen: ‘Wat koopt nu de biologie eigenlijk voor al deze wijsheid?’ Hij gaf toe dat de vraag naar ‘het wezen van het
leven’ een wijsgerige kwestie was. Deze zou echter ook een plaats moeten krijgen in de vakwetenschappen. Een onjuiste kijk op het wezen van het leven kon er
namelijk toe leiden dat de biologie tot biochemie of biofysica werd gereduceerd.
En elke bioloog zou vroeg of laat zijn laboratoriumwerk willen verbinden met de
waarden van het bredere leven: ‘Ook zijn geest is de hang naar synthese ingeschapen, een synthese, die nog iets anders dan het physico-chemische alleen vraagt en
noodig heeft.’108
In 1936 onderzocht Barge, in een lezing voor de kwv onder de titel ‘Het totaliteitsbegrip in de biologie’, of het begrip totaliteit of Ganzheit voor de biologie
‘theoretisch en practisch van waarde kan zijn’.109 Uitgebreid ging hij weer in op
het neovitalisme, waarbij hij opnieuw aantekende dat Driesch het begrip entelechie anders definieerde dan Aristoteles. Bij Aristoteles was het nog een realistischobjectief begrip, maar Driesch interpreteerde het idealistisch.110 Positief was echter dat de neovitalisten hadden gewezen op de noodzaak van het begrijpen van
het organisme als geheel, als Ganzheit, of totaliteit. Dit was een element dat een
veel bredere invloed had en velen meenden met een vorm van totaliteitsdenken
‘jenseits von Mechanismus und Vitalismus’ te kunnen geraken. In Nederland was
het vooral de bioloog H.J. Jordan die een dergelijke holistische benadering propageerde. Jordan zocht het eigene van het leven in de structuur en orde van de samenstellende delen. Barge was echter ook niet onverdeeld enthousiast over al deze
pogingen, omdat deze in de praktijk vaak toch weer tot mechanicisme leidden.
106
107
108
109
110

Idem, 78.
J.A.J. Barge, Wat is het leven? (1935), 20-21, 36-38, 66-70.
Idem, 70-73.
J.A.J. Barge, ‘Het totaliteitsbegrip in de biologie’, Annalen 1936, afl. 1, 86-111, aldaar 87.
Idem, 91-92.
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Misschien was het dan toch beter om het begrip ‘vitalisme’ te blijven gebruiken
voor het thomistisch ideaal, maar dan in brede zin als die opvatting, die de herleiding van het leven tot louter fysisch-chemische krachten verwierp.111
Barge gaf zelf geen uitgewerkte thomistische synthese in de biologie. Het bleef
een ideaal waarvan hij de contouren schetste. Hij legde vooral de nadruk op het
niet-mechanistische karakter van een thomistische levenswetenschap. Daarom
stond hij sympathiek tegenover elementen uit het denken van neovitalisten en holisten, hoewel hij ook op de verschillen met het thomisme wees. Andere katholieke wetenschappers waren veel concreter over de verbinding tussen thomisme
en biologie. Hierboven noemde ik al de jezuïet Paimans, nu kijken we nog kort
naar de biologen Th. van der Bom en M.A. Bruna, die beide binnen de kwv van
zich lieten horen.

8.5.2 Van der Bom en Bruna over het vitalisme
De seminarieprofessor Th. van der Bom (1894-1966) kwamen we eerder tegen als
pleitbezorger van een natuurwetenschappelijke faculteit in Nijmegen en als auteur van de lemma’s over evolutie in de Katholieke encyclopaedie. Hij publiceerde
verder in Studiën en Studia Catholica en het boek Philosophie van het leven (1932)
in de thomistische reeks ‘Philosophische bibliotheek’. Met vele andere katholieken verheugde hij zich erover dat de natuurwetenschap zich had afgekeerd van het
mechanisme. Zijn conclusie was ondubbelzinnig: de tegenwoordige biologie bevestigt het thomistisch vitalisme.112
Zijn Philosophie van het leven noemde hij een vorm van ‘wijsgerige biologie’.
Die moest volgens hem ‘zowel grondslag’ als ‘bekroning’ van de empirische wetenschap vormen. Biologische kennis moest altijd passen in een bredere wijsgerige wereldbeschouwing. Gedurende de negentiende eeuw kwamen bijna alle biologische theorieën voort uit de ‘mechanische wereldbeschouwing’, wat leidde tot
het zogenaamde ‘biologische mechanisme’. Deze mechanische benadering van het
leven was in de laatste decennia echter steeds meer onder kritiek komen te staan.
In dat verband wees ook hij op het werk van Driesch, maar ook dat van Buytendijk en Boeke. Veel onderzoek leidde bijna als vanzelf terug naar de ‘aristotelischthomistische wereld- en levensbeschouwing’.113 Veel biologen kwamen weer tot
inzichten ‘die alleen in de aristotelisch-scholastische traditie tot op onzen tijd bewaard werden’. Van der Bom: ‘Wij hebben in onze moderne biologie, Gode zij
Dank, menschen, die weer aristotelisch-thomistisch gaan denken.’114
Vanaf midden jaren dertig begon ook de bioloog M.A. Bruna (1903-1975) te
publiceren. Bruna had gestudeerd in Utrecht, alwaar hij ook promoveerde bij
111 Idem, 101-111.
112 Th. van der Bom, ‘Eigen natuurwetenschappelijke cultuur’, Studia Catholica 1 (1924-25), 421-428,
aldaar 426. Over Van der Bom: Struyker Boudier, Wijsgerig leven, VII, 282.
113 Van der Bom, Philosophie van het leven (1932), 54v.
114 Th. van der Bom, ‘Enkele gedachten over den opbouw van een thomistische leer over het plantaardige leven’, in: Vraagstukken uit de Natuurphilosophie, bijlage van Studia Catholica (1940), 5-30,
aldaar 25, 14.
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H.J. Jordan op een proefschrift over Biologie en wijsbegeerte (1937). Hij publiceerde in verschillende katholieke tijdschriften, en hield lezingen in kwv-verband.
In 1947 publiceerde hij zijn Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven in de ‘Philosophische bibliotheek’.115 In zijn proefschrift verdedigde hij het thomisme als vruchtbare benadering binnen de theoretische biologie.
Hij betoogde dat er een ‘wisselwerking tusschen biologisch inzicht en wereldbeschouwing’ bestond en pleitte voor een werkelijke levenswetenschap, met eigen
denkmethoden en kennisidealen, passend bij de neothomistische natuurfilosofie.
Voor de ontwikkeling daarvan was samenwerking nodig van empirische, theoretische en wijsgerige biologen. Bruna wees het mechanicisme af, maar hij was, net als
Barge, ook niet onverdeeld enthousiast over het neovitalisme van Driesch. Deze
beschouwde immers de entelechie als iets dat van buiten kwam, waarmee Driesch
het vitalisme in feite bouwde ‘op het fundament eener mechanistische natuurtheorie’. Anderzijds werd in holistische synthesepogingen als die van zijn promotor
Jordan – die het organisme als een ‘eenheid’ wilden denken – ‘het wezensonderscheid tusschen levende en levenlooze vormen’ in feite verlaten.116
Op 20 mei 1939 sprak Bruna voor de wis- en natuurkundige afdeling van de kwv
over ‘Natuurphilosophische uitzichten’. Hij wees daarin op het verlaten van het
‘het mechanicisme’ en een ‘herleving van een meer synthetisch denken’ zowel in de
nieuwere biologie als in de natuurkunde. Deze wetenschappen waren volgens hem
op weg naar een nieuwe synthese. Het ging Bruna er niet om zonder meer terug te
keren tot de natuurleer van Aristoteles en Thomas of aan te tonen ‘dat de Scholastiek tòch gelijk heeft gehad’. Veeleer moest een ‘moderne Thomistische natuurleer’
worden ontwikkeld om ‘op de goed onderzochte en met andere philosophieën vergeleken fundamenten een geheel nieuw gebouw op te trekken’. Met name Hoenen
had laten zien dat ‘de scholastieke denkwijze nog volle vruchtbaarheid bezit’.117
Samenvattend. De neothomisten streefden naar een thomistische levenswetenschap, die het onderscheid tussen leven en niet-leven benadrukte, de doelmatigheid van het levende organisme als uitgangspunt nam, en het organisme als
totaliteit probeerde te begrijpen. Hierdoor stonden zij sympathiek tegenover elementen uit zowel neovitalisme als holisme, terwijl zij ook het eigene van een thomistische benadering bleven benadrukken.

8.6 Neothomisme en de ‘crisis in de natuurkunde’
8.6.1 Neothomisme en natuurkunde: van Beysens tot Hoenen
De natuurfilosoof Petrus Hoenen was in de jaren twintig en dertig het boegbeeld
van de opbloeiende thomistische natuurfilosofie in Nederland. Hoenen was opge115 Over Bruna: Struyker Boudier, Wijsgerig leven, VII, 282-283.
116 Bruna, Biologie en wijsbegeerte (1937); Bruna, Philosophie der organische natuur (1947), m.n. 6,
39-41, 44-45.
117 M.A. Bruna, ‘Natuurphilosophische uitzichten’, Annalen 1939, afl. 2, 148-163, m.n. 156, 153-154.
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leid als fysicus en zelf zou hij zijn thomistische ideeën dan ook uitwerken op het
gebied van de natuurkunde. Waar op het eerste gezicht vooral de ‘nieuwe’ biologie, met haar neovitalistische en holistische tendenzen, mogelijkheden leek te bieden voor een verbinding met het thomisme, meende Hoenen dat ook de natuurkunde zich niet aan de invloed van de wijsbegeerte mocht onttrekken. Ook de
natuurkunde verkeerde volgens hem in crisis en deze grondslagencrisis kon alleen
opgelost worden door de fysica van een nieuw, thomistisch fundament te voorzien. Hoenen kreeg grote bekendheid zowel in Nederland als internationaal, en
zowel onder katholieken als niet-katholieken.
Hoenen had, zo zagen we hierboven al, in 1927 Maritains pleidooi voor een
scheiding van natuurwetenschap en natuurfilosofie bestreden, en representeerde daarmee een ‘typisch Nederlandse’ natuurfilosofie. Kort daarna publiceerde
hij het programmatische artikel ‘De groote crisis der physische wetenschappen’.
Ondanks de ‘schitterende resultaten in haar toepassingen op de techniek’ was de
natuurkunde volgens hem op een dood spoor beland. De oude methodes en theorieën weigerden nog langer dienst te doen. Hij constateerde dat deze crisis vooral
door de ‘quantentheorie’ acuut was geworden. Deze had een scheur veroorzaakt
in het gebouw van de traditionele fysica, te weten de mechanica en elektrodynamica. De nieuwe quantumtheorie beschreef weliswaar de verschijnselen correct,
maar zij ging in tegen de grondbeginselen van de klassieke – mechanistische – fysica. De mechanistische beginselen schoten klaarblijkelijk tekort en daarom gingen
ook fysici als Max Planck en Niels Bohr volgens Hoenen op zoek naar een nieuwe
filosofie. Zelf wist Hoenen al welke kant het op moest met de natuurkunde: ‘De
physische wetenschap zal Aristotelisch-Thomistisch zijn of zij zal niet zijn.’118 In
de navolgende jaren werkte hij deze gedachte systematisch uit.
Deze reflectie op de nieuwe natuurkunde in neothomistisch perspectief begon
overigens niet pas bij Hoenen. Ook Beysens had in zijn Natuurphilosophie al aandacht voor onderwerpen uit de natuurkunde en scheikunde, maar hij benadrukte
meer dan Hoenen het verschil tussen wijsbegeerte en natuurwetenschap. Ook in
de periode tussen Beysens en Hoenen hielden verschillende katholieke geleerden
zich bezig met de nieuwe natuurkunde in wijsgerig perspectief.119 Om Hoenens
natuurfilosofische synthese beter te kunnen plaatsen, bespreek ik enkele van deze
ideeën hier kort. Het betrof zowel de discussie over de nieuwe theorieën over het
atoom, vooral de quantummechanische benadering, als de relativiteitstheorieën.
Gepromoveerde fysici als A.J. Mulder (1872-1951) en J.W. Jacobs (1881-1963)
pleitten ervoor, in kwv-verband en daarbuiten, ook de wijsbegeerte te betrekken
bij de bezinning op een nieuwe atoomtheorie. De fysicus en de natuurfilosoof
moesten hier samenwerken.120 Tot uitgewerkte ideeën kwam het vooralsnog niet.
Dat was anders met betrekking tot de relativiteitstheorie. In 1922 schreef Jacobs
118 P. Hoenen, ‘De groote crisis der physische wetenschappen’, Studiën 60 (1928), deel 109, 173-190,
aldaar 173, 190.
119 Zie voor enkele van hen: F. Kurris, ‘Nederlandse jezuïeten in de bètavakken tijdens de emancipatie’
(2010), en W. Derkse, ‘Jezuïeten in de exacte wetenschappen’ (2010).
120 A.J. Mulder, ‘Natuurphilosophische beschouwingen naar aanleiding van de transmutatie der elementen’, Annalen 1916, afl. 2, 67-84, aldaar 68, 80; W. Jacobs, ‘De bouw der levenloze stof’, De Katholiek (1918), deel 154, 185-200.
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daarover in De Katholiek. In het interbellum werd in de samenleving breed gediscussieerd over de wijsgerige en wereldbeschouwelijke implicaties van deze theorie. Waar ontwikkelingen in de atoomleer in katholieke kring werden begroet als
een indicatie van het feit dat ook niet-katholieken het falen van de mechanistische
wetenschap onder ogen begonnen te zien, werd de relativiteitstheorie anders geduid. Jacobs noemde de theorie ‘een wezenlijk ernstige bedreiging van den kant
der natuurwetenschap tegen de christelijke wereldbeschouwing’.121 Jacobs was
niet de enige katholieke die kritisch stond tegenover de relativiteitsthorie. Klomp
spreekt in zijn proefschrift De relativiteitstheorie in Nederland zelfs over ‘een offensief tegen de relativiteitstheorie’ van katholieke intellectuelen in het interbellum.122
Ook de sterrenkundige pater Stein (1871-1951) behoorde tot die katholieke critici. Hoewel Stein ernaar streefde zijn geloof en wetenschap gescheiden te houden,
beoordeelde hij deze nieuwe, omvattende theorie wel degelijk vanuit zijn geloof.123
Hij toonde zich geschokt door de relativiteitstheorie, die ongeveer alles aan het
wankelen had gebracht ‘wat beschouwd werd als de zekere grondslag voor ons
natuurkundig weten (…), al onze grondbegrippen omtrent ruimte, tijd en beweging’.124 Zo had Einstein het begrip gelijktijdigheid geproblematiseerd. Stein wilde
hier niet in meegaan. Hij stelde voor een onderscheid te maken tussen Einsteins
fysische gelijktijdigheid en de ‘objectieve gelijktijdigheid’, die bestond als ‘hooge
philosophische waarheid’. Het bestaan van een dergelijke gelijktijdigheid was zo
‘eenvoudig en klaar voor een ieder, dat het voor nadere omschrijving ternauwernood vatbaar is’. Het was een begrip dat niets te maken had met de snelheid van
het licht, zoals bij Einstein, maar kon door het menselijk verstand eenvoudig worden ingezien. Ook over Einsteins verwerping van ‘een kosmische middenstof’, de
ether, was Stein kritisch. In zijn algemeenheid was Stein van mening dat aan Einsteins ideeën een reële fysische betekenis moest worden ontzegd.125
De meest militante katholieke criticus van Einsteins relativiteitstheorie was de
natuurkundige J.H. Tummers (1879-1968). Deze Tummers had filosofie gestudeerd bij de jezuïeten, waarna hij wis- en natuurkunde studeerde en promoveerde bij W.H. Julius te Utrecht. Vanaf 1926 verzorgde hij als privaatdocent colleges
wijsbegeerte van de wis- en natuurkunde en natuurfilosofie aan de Roomsch-Katholieke Universiteit. Tummers publiceerde onder meer, in 1924, een brochure
gericht tegen Einsteins relativiteitstheorie, waarin hij pleitte voor terugkeer naar
Lorentz’ contractietheorie. In het tijdschrift Physica werd (de tweede uitgave van)
121 W. Jacobs, ‘Over relativiteitstheorie’, De Katholiek (1922), deel 161, 1-18, aldaar 1; Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland (1997), passim.
122 Klomp, De relativiteitstheorie, 102. Overigens vormde de fysicus Keesom hier een uitzondering. In
1921 hield hij een voordracht voor de wis- en natuurkundige afdeling van de kwv waarin hij stelde
zich te willen beperken tot de theorie ‘die op physische waarneming is opgebouwd en de physisch
waarneembare werkelijkheid tot haar object heeft’. Hij liet de vraag rusten ‘hoe zij past in het systeem onzer overige wetenschap, om uit het al of niet daarin passen de noodige consequenties te trekken.’ Keesom, ‘De relativiteitstheorie’, De Beiaard 8 (1923), 187-210, aldaar 187.
123 Vgl. Daling, ‘De Tweede Gouden Eeuw’ (2003); en Klomp, De relativiteitstheorie, 102.
124 J. Stein, ‘Einsteins theorie’ I en II, Studiën 52 (1920), deel 93, 385-399, 482-502; Stein, ‘Einsteins theorie en de feiten’, Studiën 53 (1921), deel 96, 366-374; citaat: ‘Einsteins theorie’ II, 385.
125 Stein, ‘Einsteins theorie’ II, 489, 494, 500.
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de brochure genadeloos bekritiseerd door de natuurkundige A.D. Fokker.126 Stein
recenseerde Tummers’ brochure in Studiën echter waarderend. Stein stemde met
Tummers in dat de mogelijkheid van absolute gelijktijdigheid niet a priori mocht
worden afgewezen. Sterker nog, zo stelde Stein, ieder mens had een intuïtief begrip van gelijktijdigheid. Wanneer Einstein gelijktijdigheid slechts dan wilde aannemen wanneer het door een fysicus gemeten kon worden, had hij het in feite over
een ander begrip dan Tummers.127
De voornaamste reden voor deze katholieke kritiek op de relativiteitstheorie
lijkt te zijn dat zij steun bood aan een (neo)positivistische en niet aan een realistische kennisleer. Ze was daarom niet te rijmen met het neothomisme. Hoenen
werkte in zijn natuurfilosofie al deze aanzetten in detail uit, zoals we nu zullen
zien.

8.6.2 Thomistische natuurﬁlosoﬁe volgens Petrus Hoenen
Petrus Hoenen begon begin jaren twintig aan de uitwerking van een eigentijdse
thomistische natuurfilosofie, waarover hij een groot aantal artikelen zou publiceren. Dit culmineerde in de publicatie van zijn in het Latijn geschreven Cosmologia
(1936) en zijn vuistdikke Philosophie der anorganische natuur (1938) in de reeks
‘Philosophische bibliotheek’. Met het eerste boek vestigde hij zijn naam in de internationale katholieke wereld; met het tweede, dat in 1940 en 1947 een (herziene)
herdruk beleefde, verwierf hij in Nederland ook buiten katholieke kring bekendheid.128
Hoenen werd op 28 oktober 1880 geboren te Maastricht. Na het gymnasium te
hebben doorlopen, trad hij in bij de jezuïeten, studeerde filosofie aan het Berchmanianum, het studiehuis van de jezuïeten in Oudenbosch, en daarna wis- en natuurkunde aan de Leidse universiteit, waar hij in 1912 promoveerde op een proefschrift op het gebied van de thermodynamica. Daarna was hij enige tijd docent en
vanaf 1924 was hij hoogleraar aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome. In de
zomermaanden verbleef hij gewoonlijk in Nederland. Hij was lid van de kwv en
sprak regelmatig voor katholieke studentenverenigingen. Toen hem in 1949 door
de Nijmeegse universiteit het eredoctoraat werd verleend, sprak zijn leerling Van
Melsen hem toe. Tijdens Hoenens Leidse studietijd, aldus Van Melsen, leek er
geen enkel verband te bestaan tussen thomistische wijsbegeerte en de natuurwetenschappen en ‘het was niet te zien, hoe zij ooit weer met elkaar in verband gebracht konden worden’. Toch moest dit mogelijk zijn, want beide pretendeerden
immers dezelfde werkelijkheid te bestuderen. Niettemin hadden veel katholieken
zich erbij neergelegd dat er een onoverbrugbare kloof bestond. Sommigen tracht126 Klomp, De relativiteitstheorie, 104-105; Struyker Boudier, Wijsgerig leven, VII, 122-123; Hendriksen, Het wetenschappelijk werk van dr. J.H. Tummers (1965).
127 J. Stein, ‘Einstein’s relativiteitstheorie en de logica. Een nieuwe brochure’, Studiën 56 (1924), deel
102, 474-476.
128 Over Hoenen: Struyker Boudier, Wijsgerig leven, I, 151-155; Van Melsen, ‘In memoriam prof.dr.
P. Hoenen S.J.’ (1965); Huffer, ‘P. Hoenen als filosoof’ (1961); Schelland, Contrasting Aristotle
with Carnap (scriptie 2010).
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Petrus Hoenen (1880-1961)
(foto: Archief Nederlandse
jezuïeten).

ten die zelfs te verbreden ‘omdat dit een uitmuntende verdedigingslinie leek tegen
de aanvallen van de kant der natuurwetenschapsbeoefenaars’. Zo niet Hoenen.
Die had zich juist tot levensprogramma gesteld de kloof te overbruggen. Dit programma werd tot een levenswerk, en als resultaat hiervan, zo stelde Van Melsen,
had ‘de Thomistische natuurfilosofie de aansluiting met de hedendaagsche natuurwetenschap weer gevonden’. Hoenen liep, aldus Van Melsen ‘in dertig jaren
(…) een achterstand van drie eeuwen in!’129
In een artikel in Studiën uit 1920 had Hoenen een eerste poging gedaan de kloof
te overbruggen. De directe aanleiding daarvoor waren uitlatingen van de Groningse scheikundige F.M. Jaeger, die had beweerd dat ‘in bijna elk opzicht Aristoteles de geestelijke antipode is van den natuurvorscher der twintigste eeuw’.
Vooral de ‘vieroorzakenleer’ van Aristoteles bleek niet bij de moderne natuurwetenschap te passen. Hoenen kwam hiertegen in het geweer en zette Aristoteles’ oorzakenleer uiteen en benadrukte de relevantie ervan. In allerlei nieuwe natuurkundige theorieën werd volgens hem juist weer gewerkt met doeloorzaken.130
In zijn artikel uit 1928 presenteerde Hoenen het thomisme nadrukkelijk als uitweg uit ‘de groote crisis der physische wetenschappen’, die volgens hem vooral in
de quantumtheorie zichtbaar was geworden. Deze theorie was overigens niet de
oorzaak van de crisis, zo benadrukte hij. De natuurwetenschap had ‘de kiem der
crisis van haar geboorte af meegedragen’ en wel in haar mechanistische beginselen. De problemen waren echter vooral zichtbaar geworden in de recente ontwikkelingen in de microfysica. Daar werd gezocht naar ‘de krachten die de atomen
in het molecule en het kristal binden, de electronen in het atoom aan de kern, de
deeltjes in de kern aan elkaar, terwijl dat alles in relatieve beweging is’. Deze zoektocht resulteerde in de formulering van quantumregels waaraan de bewegingen en
krachten moesten voldoen. Hier faalden de klassieke theorieën. De grondbeginselen daarvan bleken onhoudbaar.131
129 A.G.M. van Melsen, ‘Prof. dr. P.H.J. Hoenen S.J.’, knipselarchief P. Hoenen, kdc.
130 P. Hoenen, ‘Professor Jaeger over Aristoteles en de scholastiek’, Studiën 52 (1920), deel 94, 36-55,
m.n. 38.
131 P. Hoenen, ‘De groote crisis der physische wetenschappen’ (zie noot 118), 188, 183, 184-185.
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Het uitgangspunt van die klassieke theorieën was dat alles moest worden verklaard vanuit kleine, bewegende deeltjes. Daarbij was ‘het ontstaan van iets dat
waarlijk nieuw is’ onmogelijk en het bestaan van ‘innerlijke qualiteiten’ uitgesloten. De nieuwe theorieën toonden echter aan dat deze uitgangspunten niet houdbaar waren. Er was daarom een nieuwe filosofie nodig, als fundament voor de
natuurwetenschap. En juist het aristotelisme bezat, ‘in hare metaphysische, goed
begrepen finaliteit, een sleutel die voor de ontcijfering van het geheimschrift der
quantenleer dienstig zal zijn. Zij, en zij alleen.’ De manier waarop finaliteitsbeschouwingen in de natuurkunde concreet een rol konden spelen, werkte hij hier
niet verder uit, maar hij beloofde dat later te doen.132
Behalve tegenover het mechanicisme, positioneerde Hoenen zijn visie ook nadrukkelijk tegenover alle stromingen die fysische theorieën geen verklarend, maar
slechts een beschrijvend karakter wilden toekennen, waarmee de realiteitswaarde
van natuurwetenschappelijke theorieën en concepten werd ontkend. Deze positie werd in feite ook ingenomen door geloofsgenoten (en mede-neothomisten) als
Jacques Maritain en Pierre Duhem. Weliswaar stonden ook deze niet-realisten kritisch tegenover het mechanicisme, maar Hoenens kritiek had een ander karakter.
Hij bekritiseerde het mechanicisme niet omdat het een werkelijk verklarende theorie wilde zijn, maar, zoals hij stelde, ‘omdat de werkelijkheid niet mechanisch is’.133
In de jaren die volgden werkte Hoenen aan de uitwerking van zijn thomistische
natuurfilosofie. Op 31 mei 1931 sprak hij op de algemene vergadering van de kwv
over ‘De heropbouw der thomistische natuurphilosophie’. Tegenover het defaitisme van talloze neothomisten die geen perspectief meer zagen voor een thomistische natuurfilosofie, of pleitten voor een scheiding van wijsbegeerte en wetenschap,
stelde Hoenen dat natuurwetenschap en wijsbegeerte nauw verbonden hoorden te
zijn.134 In de discussie bevestigde hij dat hij daarmee verder ging dan Beysens,
omdat hij meende uit zijn ‘onderzoekingen te mogen besluiten, dat de Aristotelische opvatting de eenige is, die de natuur – ook de anorganische – verklaart’.135
In de inleiding van zijn Philosophie omschreef hij de taak die hij voor de natuurfilosofie zag weggelegd, aldus:
Een natuurphilosophie heeft tot taak, uit de diepste gronden een verklaring te vinden van de
natuur; te trachten het wezen te begrijpen der dingen, die deze wereld van veelheid en verandering, van worden en vergaan, constitueeren. Daartoe zal hij [sic] noodzakelijk moeten
beschikken over algemeene principes (…). Maar daarna zal hij verder moeten doordringen
tot het begrijpelijk maken van het specifieke wezen der dingen.136

Natuurfilosofie en natuurwetenschap moesten niet gescheiden worden. Natuurwetenschap was een nadere uitwerking van de algemene beginselen van de natuur132 Idem, 185, 190, 189 noot 1.
133 Idem, 180 noot 2. Overigens verschilden Duhem en Maritain aanzienlijk van mening over de rol van
de natuurfilosofie, maar voor Hoenens kritiek was dat niet van belang. Zie voor Duhem-Maritain:
Paul, The Edge of Contingency (1987), 174-176.
134 P. Hoenen, ‘De heropbouw der thomistische natuurphilosophie’, Annalen 1931, afl. 1, 80-119.
135 ‘Gedachtenwisseling’, Annalen 1932, afl. 1, 102-107, aldaar 106.
136 Hoenen, Philosophie der anorganische natuur (2e druk 1940), 5-6.
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filosofie. Eeuwenlang was geen onderscheid gemaakt tussen de twee, noch door
Aristoteles, noch in de Middeleeuwen. Ook Newton had zijn hoofdwerk nog
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica genoemd. Helaas was de klassieke
natuurwetenschap innig verbonden geraakt met een mechanistische natuurfilosofie. Met het afwijzen van de mechanistische natuurfilosofie hoefden echter nog
niet alle resultaten van de op haar gebouwde natuurwetenschap te worden afgewezen. Maar een onjuiste natuurfilosofie kon er wel toe leiden dat de natuurwetenschap ging dwalen. En precies dat werd duidelijk in de crisis van de moderne
fysica. Hoenen:
Men spreekt van een crisis der moderne physica, die voortkomt uit het bankroet der mechanistische natuurbeschouwing. Men weet het en men zegt het, dat de philosophie, die
de klassieke natuurwetenschap inspireerde, onvoldoende gebleken is. Maar men weet niet
en zegt dit even uitdrukkelijk, waar de andere philosophie te zoeken, die beter in staat zal
zijn, het gebouw der moderne natuurwetenschap te dragen. Zie: tegenover de mechanistische natuurbeschouwing stond de Aristotelische. Zij stond er tegenover als een andere
metaphysische oplossing van hetzelfde probleem: het probleem van de veelheid en de veranderlijkheid in de natuur.

En, vroeg hij retorisch: ‘Zou de tijd nog niet daar zijn, dat men een ernstige poging
doet, om op deze principes voort te werken?’137
Hoenen stelde de ‘Democritisch-Cartesiaanse’ tegenover de ‘AristotelischThomistische’ natuurfilosofie als twee manieren om het klassieke probleem van
de verandering te begrijpen. De mechanistische natuurbeschouwing was lang dominant geweest in de natuurwetenschap, maar in feite was zij nu ‘bankroet’. Volgens Hoenen waren de mechanistische elementen van de klassieke theorieën bij
nadere beschouwing overbodig. Allerlei bestaande fysische theorieën, die ‘de
naaste oorzaken’ der verschijnselen beschreven, hoefden zeker niet te worden verworpen, maar zij konden vaak beter begrepen worden als ‘specificaties’ van Aristoteles’ natuurbeschouwing dan van een mechanistische. Soms bleek bij nadere
beschouwing ook dat specifieke theorieën onjuist waren.138 Er moest daarom een
nieuw aristotelisch-thomistisch fundament komen voor de natuurwetenschap.
Hoenen liet in zijn boek onder meer zien welke gevolgen een dergelijk fundament
had voor de atoomtheorie en de relativiteitstheorie.
Een eerste kerngedachte in Hoenens atoomtheorie was dat een atoom moest
worden gezien als een nieuwe ‘totaliteit’, opgebouwd uit losse delen die echter
niet meer los van elkaar gezien kunnen worden. De vraag of eigenschappen van
een compositum konden worden gezien als ‘aggregaatsresultante’ of ‘totaliteitsresultante’, bepaalde volgens Hoenen of het atomistisch-mechanistisch of het
aristotelische stofbegrip juist was.139 Uit een analyse van recente atoomtheorieen concludeerde Hoenen dat atomen tegenwoordig werden opgevat als totaliteit.
Hiertoe citeerde hij onder meer de natuurkundige Fokker, die in Physica had geschreven:
137 Idem, 432-438, 7.
138 Idem, 243.
139 Idem, 409.
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In [het atoom] zijn de individualiteiten der opbouwende deelen opgeheven geworden.
Het atoom is een organisme geworden, dat zijn deelen beheerschend, hun eigenschappen
heeft veranderd. Het electron als zoodanig verliest zijn eigen bestaan, wanneer het zich in
het atoom voegt. Het heeft geen afzonderlijke beweging meer, noch een afzonderlijke omloopsfrequentie. Zijn beteekenis gaat op in, en wordt beheerscht door de beteekenis van
het geheel. De elementen, die in dit geheel gesynthetiseerd zijn, zijn geen onveranderlijke
starre identiteiten. Hierin ligt een tegenstelling tot klassieke opvattingen van vroeger.140

Een tweede kerngedachte was dat de moderne atoomtheorie, met haar quantumtheoretische benadering, heel goed kon worden gecombineerd met de teleologische bewegingstheorie van Aristoteles. Niet alleen de begintoestand, maar ook de
eindtoestand was immers van belang om het gedrag van elektronen in een atoom
te begrijpen. Een mechanische beschrijving van dit gedrag was daarbij overbodig.
De quantumregels uit het atoommodel van Bohr konden daarom worden geïnterpreteerd als een specificatie van de algemene theorie van de causa finalis van Aristoteles.141 Hoenen werkte nauwelijks uit in welke zin de teleologische benadering
in de praktijk vruchtbaar kon zijn. Ook ging hij slechts heel kort in op de toen
meest recente atoomtheorie, de golfmechanica van Schrödinger. Sommigen hadden op grond daarvan geconcludeerd tot indeterminisme of zelfs tot het ontbreken van causaliteit, vermeldde Hoenen. Hijzelf benadrukte in dit verband vooral
dat het in de golfmechanica ging om de onmogelijkheid de gedetermineerde toestand van de natuur te achterhalen door fysische waarneming, met als gevolg dat
de metafysische vraag van het (in)determinisme onbeantwoord bleef.142
Uitgebreid ging Hoenen daarnaast in op de relativiteitstheorie, waarbij hij zich
aansloot bij de eerdere neothomistische critici als Stein, Jacobs en Tummers. Tegenover Einstein hield hij vast aan het bestaan van de ‘allesdoordringende, in rust
zijnde aether van Lorentz’. Die vervulde namelijk ‘op volmaakte wijze al de voorwaarden, die Aristoteles stelde aan de realiteit, die de functie van “plaats” moet
vervullen’.143 Ook stond hij pal voor de notie van gelijktijdigheid. Einstein meende dat objectieve gelijktijdigheid niet bestond, omdat deze niet gemeten kon worden vanwege de eindige lichtsnelheid. Echter, de achterliggende gedachte hierbij – ‘wat principieel niet gemeten kan worden, bestaat niet’ – was het filosofisch
uitgangspunt van het neo-positivisme, dat Hoenen net als het mechanicisme afwees.144
Hoenens werk werd, ondanks het door en door thomistische karakter ervan,
door niet-katholieken niet genegeerd. Zo recenseerde de wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis Hoenens Philsosophie in De Gids onder de titel ‘Aristoteles reviviscens’. Positief noemde hij het ‘een uitmuntend gecomponeerd, volkomen helder en met beheerschte kracht van overtuiging voorgedragen betoog van
een zeer scherpen, origineelen en zelfstandigen denker’. Inhoudelijk was hij echter kritisch. Hoenen meende immers dat men ‘alle resultaten der 17e-eeuwsche
physica ook had kunnen (hij meent zelfs, had moeten) opvatten als specificaties
140
141
142
143
144

Idem, 408, 414-416.
Idem, 265-267, 415-416.
Idem, 420-423.
Idem, 135.
Idem, 297-308.
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van de Aristotelisch-Thomistische principes’. Volgens Dijksterhuis was Hoenen
hier veel te positief over de mogelijkheden van de scholastieke natuurwetenschap.
Men was, in de zeventiende eeuw, de natuur immers mechanistisch gaan benaderen nadat gebleken was dat de scholastieke natuurwetenschap niet toereikend was.
Daarmee was een nieuw kennisideaal geboren, dat zeer succesvol was gebleken.
Ook verwierp Dijksterhuis de taak die Hoenen nog steeds voor de natuurfilosofie zag weggelegd, namelijk middels ‘normatieve regelen’ de natuurwetenschap in
een bepaalde richting sturen.145
Ook gereformeerde natuurwetenschappers zouden reageren op de opbloei van
de neothomistische natuurfilosofie, zoals we in de slotparagraaf van dit hoofdstuk
zullen zien.

8.6.3 De school van Hoenen: het vervolg
Hoenens ideeën werden met veel enthousiasme ontvangen in de vereniging. Voorzitter Barge sprak in 1932 over ‘het magistrale betoog van Prof. Hoenen’, en wilde
zelf ook in deze lijn verder denken in de levenswetenschappen.146 Hoenens werk
werd door veel jonge katholieke natuurwetenschappers als uitgangspunt genomen bij hun denken over geloof en natuurwetenschap. Hoenen sprak regelmatig
voor de katholieke studentenverenigingen en zijn werk werd bestudeerd in de natuurfilosofische disputen. Zo werd in het Utrechtse natuurfilosofisch dispuut ‘De
Pyramide’ Hoenens Philosophie der anorganische natuur leidraad voor de door
studenten te houden referaten.147 Er ontstond een school van Hoeniaans-thomistische natuurfilosofen. De scheikundige E.J.E. Hüffer, die had gestudeerd en was
gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, noemde Hoenens Philosophie
‘een program van een veelomvattend onderzoek’, waarmee hij ‘een nieuw tijdperk voor de Thomistische Natuurphilosophie’ geopend had.148 Ook P.H. van
Laer, gepromoveerd in de natuurkunde bij Keesom in Leiden, was enthousiast.
Hij sprak in 1946 van ‘baanbrekend werk’: Hoenen had laten zien dat de thomistische natuurfilosofie een diepere verklaring kon geven van resultaten van de natuurwetenschap, en dat zij beter dan andere systemen bekende feiten en theorieën
wijsgerig kon funderen. Van Laer zou in 1946 bijzonder hoogleraar thomistische
wijsbegeerte in Leiden worden. Hij werkte volledig in het spoor van Hoenen, en
bij het schrijven van zijn eerste boek Actio in distans en aether (1947) had Hoenen
hem geadviseerd.149
De bekendste leerling van Hoenen, A.G.M. van Melsen, studeerde scheikunde
in Utrecht, en promoveerde in 1941 op een wijsgerig-historisch proefschrift Het
wijsgerig verleden der atoomtheorie. In zijn vroege publicaties werkte ook hij vol145
146
147
148
149

Dijksterhuis, ‘Aristoteles reviviscens’ (1940). Zie ook: Schelland, Contrasting Aristotle with Carnap.
Barge, ‘Rede van den voorzitter’, Annalen 1932, afl 1, 70-78, aldaar 77.
Oomen, ‘Het Veritas-dispuut “De Pyramide” in het decennium vóór de oorlog’ (1985), 36.
E. Hüffer, ‘Een Nederlandse cosmologie’, Studiën 71 (1939), deel 131, 290-297, aldaar 297.
Van Laer, ‘Het nut van de Thomistische wijsbegeerte bij de beoefening van de natuurwetenschappen’ (1946-1947), 226. Over Van Laer: C.J.P. van Laer, ‘P.H. van Laer. Leids fysicus en filosoof’
(1990) en ‘Neothomisme en moderne wetenschap’ (1990).
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A.G.M. van Melsen (1912-1994) (foto: KDC).

ledig in lijn met Hoenens opvatting van natuurfilosofie. In zijn proefschrift verdedigde hij de stelling van Hoenen dat de aristotelische leer van de ‘minima naturalia’ historisch van invloed was geweest op het ontstaan van de moderne atoomleer.
In zijn Natuurwetenschap en wijsbegeerte (1946) – een werk dat hij van tevoren
door Hoenen had laten becommentariëren150 – ging hij in op de verhouding tussen natuurwetenschap en wijsbegeerte en besprak specifieke problemen die waren
opgeworpen door de relativiteits- en quantumtheorie. Hij gaf in de inleiding aan
dat zijn inzichten konden zijn gekleurd door zijn vorming in de school van het
‘Aristotelisch-Thomistisch realisme’, maar sprak de hoop uit ‘dat wijsgeeren, die
in bepaalde fundamenteele uitgangspunten van ons verschillen, in deze beschouwingen iets zullen vinden, wat hun wijsgeerige inzichten kan verdiepen’. Het
boek droeg echter een sterk thomistisch, Hoeniaans stempel. Dit bleek alleen al
150 Van Melsen, Natuurwetenschap en wijsbegeerte (1946), 5.
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uit Van Melsens definitie van natuurfilosofie. Maar Van Melsen bestreed ook nog
eens Maritains rede uit 1926 en koos het ‘mechanicisme’ als wijsgerige tegenstander.151 Van Melsen zou in de loop van zijn leven echter steeds meer afstand nemen
van het neothomisme als natuurfilosofisch systeem. Wat de ‘fundamentele levensvragen’ betrof, zo schreef hij in 1989, wist hij zich echter nog steeds geïnspireerd
door Thomas.152
Waar Van Melsen zeer geleidelijk afstand nam van het neothomisme, deden andere katholieke natuurwetenschappers in de jaren zestig dit veel radicaler. In 1963
sprak de fysicus B.F. Saris over ‘de tragisch aandoende volharding van Hoenen
om de natuurwetenschap te laten passen in het thomistische kader’. Hij maakte
zich in aansluiting daarop ook boos over recente uitspraken van de toenmalige
paus Pius xii die ‘op grond van opvattingen over substantie en accidenten’ een
oordeel had geveld over de relativiteitstheorie.153 Een dergelijke benadering viel
niet meer in goede aarde bij een nieuwe generatie katholieke natuurwetenschappers. De magie van de neothomistische natuurfilosofie was in de jaren zestig uitgewerkt.
De maatschappelijke en kerkelijke aardverschuiving van de jaren zestig bracht
niet alleen de vanzelfsprekendheid van het neothomisme aan het wankelen; ook
het Thijmgenootschap zelf raakte in crisis. Net als bij veel andere katholieke organisaties daalde het ledental sterk, en daarom werd gezocht naar een nieuwe invulling van het verenigingsleven. Toen dit zonder resultaat bleef, werd ook opheffing
van het genootschap overwogen, maar uiteindelijk werden in 1969 doelstelling en
statuten grondig herzien en kregen de Annalen een andere opzet. Hoewel het ledental bleef dalen, zou het genootschap – anders dan de gereformeerde cvng, die
immers begin jaren zeventig werd opgeheven – deze crisisperiode overleven. Het
Thijmgenootschap bestaat anno 2014 nog steeds en presenteert zich als ‘vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing’.154

8.7 Slot
8.7.1 Natuurwetenschap en neothomisme in de vereniging
De kwv ontwikkelde zich van een vereniging die zichzelf het bevorderen der
wetenschap in katholiek Nederland ten doel stelde tot de plek waar katholieke
natuurwetenschappers zich bezonnen op de relatie tussen geloof en natuurwetenschap in neothomistisch perspectief. Rond 1900 hadden de Nederlandse katholieken hun ‘tekort’ in de wetenschap onder ogen gezien en zich ten doel gesteld te emanciperen. De oprichters van de kwv waren daarbij beducht voor een te
groot isolement. Tegelijkertijd stelden sommigen zich, in navolging van de antirevolutionairen, ook een hoger doel, namelijk de herkerstening van de samenleving,
151
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153
154

Idem, 10, 92v.
Van Melsen, Geloof, rede en ervaring (1989), 240.
Saris, ‘De denkwereld van de gelovige en van de wetenschappen’ (1963), 6.
Bornewasser, In de geest van Thijm, 156v; Jacobs en De Valk, Thijmgenootschap 1984-2004 (2004);
www.thijmgenootschap.nl (geraadpleegd 29 december 2013).
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ofwel het toe-eigenen, maar tegelijkertijd opnieuw vormgeven van cultuur en wetenschap. Het neothomisme bood daarvoor de handvatten, ook in de natuurwetenschap. Dit impliceerde dat de bestaande natuurwetenschap van karakter moest
veranderen voor zover ze botste met de katholieke wijsbegeerte en theologie.
In de praktijk was de neothomistische filosofie bepalend voor de vraag wat wel
en niet uit de bestaande wetenschap kon worden overgenomen. Maar dit neothomisme werd niet door iedereen gelijk geïnterpreteerd. Dit bleek bij de discussies
over de afstammingsleer naar aanleiding van de publicaties van Van Goor. Van
Goor gaf zelf – met verwijzing naar Beysens en De Dorlodot – een thomistische
rechtvaardiging van zijn verregaande acceptatie van de afstammingsleer. Maar velen ging dit te ver. Zij brachten het thomisme juist in stelling tegen de evolutietheorie.
Toch werd het neothomisme binnen de vereniging niet als een juk ervaren.
Prominente leden als Barge en Hoenen propageerden een synthese van wijsbegeerte en natuurwetenschap. Hierbij kon de filosofie van Thomas ook inhoudelijk de weg wijzen daar waar de wetenschap in crisis verkeerde, of zelfs bankroet
verklaard was. Zeker in het interbellum, toen de katholieken een sterke positie
in de samenleving innamen, en daarnaast veel natuurwetenschappers ook kritische kanttekeningen plaatsten bij de al te hoge verwachtingen van de negentiende-eeuwse wetenschap, zagen neothomisten mogelijkheden voor de opbouw van
een natuurwetenschap op neothomistische grondslag. Nadat er een aantal gedegen natuurfilosofische werken was verschenen over biologische en natuurkundige
onderwerpen, waren veel katholieke natuurwetenschappers doordrongen van de
positieve betekenis van het thomisme voor de natuurwetenschap. Juist deze filosofie leek bij uitstek geschikt om de nieuwe synthese te bieden waaraan behoefte
was in de biologie en de natuurkunde.

8.7.2 Katholieke en gereformeerde natuurwetenschappers: een eerste vergelijking
Rond 1900 hadden gereformeerden en katholieken tezamen de liberale wetenschap aangevallen en gestreden voor ruimte om hun eigen wetenschap te ontwikkelen. Daarbij waren initiatieven over en weer elkaar tot voorbeeld, en ook inhoudelijk werden ideeën overgenomen. Een kwart eeuw later leken beide groepen
echter genoeg te hebben aan hun eigen gelijk. Het debat in gereformeerde kring
kreeg, zo zagen we in het vorige hoofdstuk, vanaf de jaren twintig een heel eigen
dynamiek, waarin het neocalvinistische ideaal van christelijke wetenschap voor
verdeeldheid zorgde en theologen en natuurwetenschappers tegenover elkaar
plaatste. In vergelijking daarmee was de sfeer in katholieke kring in het interbellum veel positiever. De thomistische natuurfilosofie zorgde juist voor eenheid.
Toch zijn er ook in deze periode nog wel parallellen aan te wijzen in de wijze
waarop geprobeerd werd moderne natuurwetenschap te verbinden met het neothomisme respectievelijk neocalvinisme. Ook sommige gereformeerde natuurwetenschappers bleven immers vasthouden aan het oorspronkelijke neocalvinistische wetenschapsideaal. En ook zij constateerden dat zij konden aansluiten bij
ontwikkelingen in de natuurkunde en biologie – die als minder mechanistisch en
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deterministisch werden ervaren. Deze benadering constateerden we bij Diemer en
in gematigder vorm bij Sizoo.
Het is daarom ook niet toevallig dat juist Diemer zich op de hoogte stelde van
de neothomistische natuurfilosofie en daarvan verslag deed voor zijn geloofsgenoten in de cvng. Het streven van de neothomisten kon hij waarderen. Zij bleven trouw ‘aan de natuurphilosophische beginselen van Aristoteles en Thomas’
en wilden van een scheiding van natuurwetenschap en natuurfilosofie niet weten. Diemer was onder de indruk van het werk van Van der Bom, Barge, Hoenen,
Hüffer en Bruna:
Zij waren zich ernstig bewust een taak te hebben in dezen tijd nu het mechanistisch fundament der natuurwetenschap is ondergraven en de natuuronderzoekers meer en meer ertoe
neigen principieel het positivisme te aanvaarden.155

Diemer kon instemmen met veel van de kritiek van de neothomisten op het mechanicisme en subjectivisme, en ook met hun streven naar een werkelijke levenswetenschap:
De tijd is rijp voor een nieuwe conceptie van natuur en leven. De thomistische natuurphilosophen maken er dankbaar gebruik van en zijn bezig het aloude hylemorphisme weer
nieuw leven in te blazen. Zij prijzen de vorm-materiemetaphysica aan als de meest afdoende
oplossing van het structuurprobleem der werkelijkheid.156

Wel was hij kritisch over de specifieke invulling van het ideaal. Het ‘hylemorfisme’ en de thomistische kentheorie wees hij als aanhanger van de calvinistische
wijsbegeerte radicaal af. Het was hem een raadsel hoe ‘christendenkers’ telkens
weer ‘een synthese konden leggen tusschen de heidensche natuurphilosophie en
de leer der Schrift’. Zijn eigen traditie bezat volgens hem beginselen die ver boven die van het thomisme uitgingen ‘èn wat diepte van conceptie èn wat werkelijkheidsgetrouwheid betreft’. Hij dacht hierbij aan ‘het pionierswerk van Kuyper, Bavinck en Woltjer’, maar vooral aan ‘de nieuwere wijsgeerige concepties van
Dooyeweerd en Vollenhoven’.157 Ook anderen uit de school van de calvinistische
wijsbegeerte, waaronder Dooyeweerd zelf, wezen het streven van de neothomistische natuurfilosofen als zodanig niet af – zoals de liberaal Dijksterhuis had gedaan – maar bekritiseerden wel de inhoud van de thomistische natuurfilosofie.158
Veel gereformeerde natuurwetenschappers waren echter kritischer, niet alleen
over de inhoud, maar ook over het streven van de katholieken om tot een eigen
natuurfilosofie te komen in nauw verband met de natuurwetenschap. Nadat de
gereformeerde natuurkundige J. Fokkens in 1940 voor de cvng een uiteenzetting
had gegeven van alle veranderingen die plaatsgrepen in natuurkunde en biologie,
speciaal met betrekking tot het causaliteitsbeginsel, stelde hij de vraag naar de be155 J.H. Diemer, ‘Wijsgeerige biologie van thomistisch en calvinistisch standpunt’, Orgaan CVNG 1938,
43-79, aldaar 44.
156 Idem, 44.
157 Idem, 59, 60.
158 Zie bijv. verslag en bespreking van Dooyeweerds lezing ‘De wijsbegeerte der wetsidee en het substantiebegrip’, Orgaan CVNG 1940, 41-53; Groen, ‘Hoenen’s Philosophie der anorganische natuur’,
(1948). Zie ook: Geertsema, ‘Dooyeweerd in discussie met de rooms-katholieke filosofie’ (1994).
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tekenis van religieuze principes en de wereldbeschouwing voor de natuurwetenschap. In eigen kring hadden Bavinck, Kuyper en Woltjer daarover geschreven,
maar hij tekende erbij aan dat zij wat hem betreft wel eens te directe verbanden
hadden gelegd tussen wereldbeschouwing en natuurwetenschap. Over wat hij van
de katholieke natuurfilosofie had begrepen, was hij nog minder enthousiast. De
rooms-katholieken, stelde hij enigszins afkeurend vast, achtten de ‘oude leer van
Aristoteles (…) van hoge waarde; de geweldige vasthoudendheid en het conservatisme der Roomse Kerk spelen hierin zeker wel een grote rol. Mij althans is in het
geheel niet duidelijk, wat voor betekenis dergelijke termen hebben voor de bevordering der natuurstudie.’159
De gereformeerde wetenschapshistoricus Reijer Hooykaas – overigens ook een
criticus van de wijsbegeerte der wetsidee – publiceerde een vernietigende bespreking van de visie van Hoenen en Van Melsen op de chemische atoomleer. Hun
vereenvoudigde en schematische weergave van het historische ontstaan daarvan,
waarbij ideeën van Aristoteles een grote rol zouden hebben gespeeld, kon door
een historicus nooit worden aanvaard. En hun stelling dat de fysische wetenschap
weer een aristotelisch-thomistisch karakter moest krijgen, zou door de fysicus
‘met een glimlach gelezen worden’.160 Hooykaas ontkende niet dat de natuurwetenschap werd beïnvloed door iemands wereldbeschouwing, maar in de praktijk
moesten wetenschappers streven naar een methodische scheiding en ging de wetenschap ook haar eigen weg.161
Dát hun christelijke wereldbeschouwing betekenis kon hebben voor de wetenschap, daarover waren veel gereformeerde en katholieke natuurwetenschappers
het eind jaren dertig wel eens, maar over de manier waarop liepen de meningen
uiteen. De gereformeerde natuurwetenschappers konden het daarover overigens
met hun ‘eigen’ theologen en filosofen al niet eens worden, en ook deze laatste
twee groepen bestreden elkaar. Daarbij vergeleken heerste er in katholieke kring
grote eensgezindheid. Op hoofdlijnen waren katholieke natuurwetenschappers
het immers eens: de neothomistische natuurfilosofie en natuurwetenschap moesten niet gescheiden worden, en het mechanicisme werd verworpen ten gunste van
meer holistische en teleologische benaderingen. Met dat uitgangspunt zag men
een gouden toekomst voor de katholieke wetenschap, te meer daar ook de gangbare wetenschap zich in deze richting leek te bewegen.

159 J. Fokkens, ‘Inductie en deductie in de natuurstudie’, Orgaan CVNG 1938, 162-171, aldaar 170-171.
160 Hooykaas, ‘Critische studie’ (1947), 135-136.
161 Zie bijv. Hooykaas, ‘Boekbespreking E.W. Beth, Natuurphilosophie’, (1948-49), 229, en vele andere publicaties van Hooykaas. Over Hooykaas: Flipse, ‘Reijer Hooykaas (1906-1994)’ (2013).
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9.1 Voorbij de beeldvorming
De vraag die in deze studie centraal stond was hoe gereformeerden en katholieken
in Nederland in de periode 1880-1940 omgingen met de natuurwetenschap. Wellicht ten overvloede zij hierbij opgemerkt dat de aandacht vooral is uitgegaan naar
de houding van een beperkte groep van natuurwetenschappers en medici, en de
theologen en filosofen door wie zij zich lieten inspireren of met wie zij in discussie waren. Niet-natuurwetenschappers, maar vooral niet-academici hadden deels
andere opvattingen over de natuurwetenschap, die overigens ook weer niet helemaal losstonden van het hier besprokene.
In de inleiding is uitgelegd waarom ik me niet tot één thema heb beperkt, maar
de wetenschapsidealen centraal heb gesteld. Om deze idealen, geformuleerd rond
1900, reliëf te geven, begon ik met een schets van de lange-termijnontwikkelingen
in de relatie tussen geloof en natuurwetenschap. Daaruit bleek wat het gangbare
ideaal van natuurwetenschap was, waarmee de gereformeerden en katholieken
hun ideaal contrasteerden. In de negentiende eeuw was de moderne natuurwetenschap ontstaan als specialistische, professionele activiteit, die niet meer in eerste
instantie werd beschouwd als onderzoek van Gods schepping en werd gelegitimeerd door religieus geloof. Geloof en wetenschap werden geacht gescheiden te
blijven en werden soms gepresenteerd als inherent vijandig aan elkaar. Ik heb laten zien hoe deze ontwikkelingen samenhingen met allerlei maatschappelijke veranderingen in de negentiende eeuw. Rond 1900 veranderde het sociaal-culturele
landschap opnieuw ingrijpend, en ook dat zou weer gevolgen hebben voor de wetenschap.
Door deze benadering heb ik geprobeerd voorbij te komen aan de (populaire)
beeldvorming over de houding van gelovigen tegenover de natuurwetenschap.
Daarin klinkt nog vaak de ‘traditionele’ conflictopvatting door: gelovigen zouden
zich vooral tegen ontwikkelingen in de natuurwetenschap hebben verzet. Ook
wordt vaak generaliserend gesproken over de houding van bepaalde geloofsgroepen en, bijvoorbeeld, gesproken over ‘de’ visie van ‘de’ protestanten of ‘de’ katholieken of ‘de’ kerk of christenen tegenover de evolutietheorie. Dit ontneemt echter het zicht op de ideeën en de motieven van specifieke groepen gelovigen in een
bepaalde periode onder bepaalde omstandigheden. Ook wordt dan niet duidelijk
welke elementen van de natuurwetenschap hun eventuele kritiek precies betrof.
Populaire ideeën over de geschiedenis blijken vaak gekleurd door recente ontwikkelingen. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens het Darwinjaar 2009, toen wereldwijd
werd stilgestaan bij het feit dat het honderdvijftig jaar geleden was dat de Origin of
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Species werd gepubliceerd en tweehonderd jaar geleden dat Charles Darwin werd
geboren. Terwijl in Nederland een groep – vooral orthodox-protestantse creationisten – deze gelegenheid aangreep om een folderactie op touw zetten teneinde
alle huishoudens te bereiken met de vraag ‘Evolutie of schepping. Wat geloof jij?’,
schreef hulpbisschop Everard de Jong in dagblad Trouw: ‘Katholiek kan best leven met Darwin’.1 Hedendaagse creationisten menen bovendien dat orthodoxe
protestanten zich ook in het verleden van meet af aan fel tegen elke vorm van evolutie hebben verzet. Nederlandse creationisten hechten er daarom aan te benadrukken dat ook een orthodox voorman als Abraham Kuyper de evolutietheorie
al verwierp.2 Omgekeerd, zo meent hulpbisschop De Jong – met een verwijzing
naar de opvattingen van katholieke wetenschappers als Mivart en Wasmann – is
door katholieken altijd ‘terughoudend en bedachtzaam’ op de opkomst van het
evolutionaire denken gereageerd.3
Op het eerste gezicht lijkt het misschien vanzelfsprekend dat verzet tegen de
evolutietheorie vooral voorbehouden is (en was) aan orthodoxe protestanten.
Zij leggen immers sterk de nadruk op de Bijbel als geïnspireerd en gezaghebbend
Woord van God, terwijl meer vrijzinnige christenen hun geloof laten beïnvloeden
door buitenbijbelse gegevens, en rooms-katholieken naast de Bijbel ook andere
gezaghebbende bronnen onderscheiden. En rondom de Bijbel lijken de problemen te liggen: waar deze immers spreekt over de schepping van de wereld in zes
dagen zo’n 6000 jaar geleden, gaat de evolutietheorie uit van het ontstaan van alle
organismen uit een gemeenschappelijke levensvorm in een periode van miljarden
jaren. Een vergelijk is niet mogelijk.
Het is echter, zo bevestigt ook deze studie weer, niet mogelijk op een dergelijke
generaliserende wijze over ‘de’ (orthodoxe) protestanten of ‘de’ katholieken en de
evolutietheorie te spreken. De reacties van Nederlandse gereformeerden en katholieken in de onderzochte periode kunnen alleen goed begrepen worden als onderdeel van allerlei sociaal-culturele veranderingen die er in Nederland optraden.
Beide groepen, voorover zij werden meegenomen in de beweging van het neocalvinisme en neothomisme, verzetten zich niet vanuit hun geloof tegen de wetenschap als zodanig – ook niet (zonder meer) tegen de evolutietheorie – maar wilden
naast en tegenover ‘de liberale wetenschap’ iets anders tot ontwikkeling brengen.
Aanvankelijk liepen de wegen van Kuyperiaanse gereformeerden en thomistische
katholieken daarbij niet ver uiteen. Beide groepen wilden de moderniteit niet buiten de deur houden, maar deze mede vorm geven. Onderdeel daarvan was het formuleren van een visie op natuurwetenschap, en het oprichten van organisaties om
de eigen idealen te verwerkelijken. Pas later zouden de wegen uiteengaan.4
1 Folder: Evolutie of schepping. Wat geloof jij? (2009); De Jong, ‘Katholiek kan best leven met Darwin’,
Trouw, 4 maart 2009. Vgl. Blancke, Towards an Integrated Understanding of Creationism (2011),
99-107. Deze slotbeschouwing berust deels op: Flipse, ‘De schepping zou er even wonderbaar om
zijn’ (2010).
2 J.A. van Delden, ‘Kuyper verzette zich tegen evolutieleer’, Reformatorisch Dagblad, 6 april 2006.
Over de creationistische historiografie in het algemeen: Livingstone, Darwin’s Forgotten Defenders
(1987), 170-174.
3 De Jong, ‘De katholieke visie op schepping en evolutie’ (2006), 212-213.
4 Overigens zijn er ook vandaag genoeg voorbeelden te noemen van orthodoxe protestanten die de evolutietheorie wel accepteren, of rooms-katholieken die zich er kritisch over uitlaten, maar deze wor-
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9.2 Neocalvinisme, neothomisme en de natuurwetenschap
Gereformeerden en katholieken hielden zich veelal met dezelfde problemen bezig, zo bleek, maar zij deden dat in de beslotenheid van de eigen ‘zuil’. Op dit
punt is het goed nog iets naders te zeggen over ‘verzuiling’ en natuurwetenschap
– karakteristiek immers voor het Nederlandse debat –, aansluitend bij wat in
hoofdstuk 2 is gezegd over de meerduidigheid van het begrip ‘verzuiling’. Vanouds hebben historici en sociologen, speciaal in verband met de confessionele
zuilen, verschillende motieven onderscheiden in het verzuilingsstreven, waaronder het emancipatiemotief, het beschermingsmotief, en het herkersteningsmotief.
De ‘vergruizing’ van het verzuilingsbegrip plaatst ook het zoeken naar dergelijke
motieven in een ander perspectief. Het is immers niet mogelijk om algemene motieven en strategieën voor ‘de verzuiling’ aan te wijzen. Dat neemt niet weg dat
bovenstaande (en andere) motieven een rol hebben gespeeld bij de oprichting van
allerlei concrete organisaties en discussies.5
Welke motieven speelden nu een rol in de manier waarop gereformeerden en
katholieken in deze periode de natuurwetenschap benaderden? Anders gezegd,
waar was het hun nu eigenlijk om te doen in de vele discussies over natuurwetenschappelijke onderwerpen? Vanuit het oogpunt van bescherming en/of emancipatie zouden discussies over geloof en natuurwetenschap begrepen kunnen worden
als verzet tegen de natuurwetenschap vanuit het geloof. Er werden eigen organisaties opgericht om als het ware een verdediginglinie op te werpen tegen de moderne wetenschap. Zo bekeken zijn de discussies niet meer dan achterhoedegevechten die plaatsvonden binnen een kunstmatig isolement; ze komen voort uit
spanningen tussen ‘conservatieven’, die de moderne natuurwetenschap afwezen,
en ‘vernieuwers’, die de resultaten van de natuurwetenschap (reeds) geaccepteerd
hadden. Tot de jaren zestig lukte het om de moderne natuurwetenschap buiten de
deur, i.e. buiten de zuil, te houden. Met de ontzuiling verdween het isolement en
kwam het tot een verregaande integratie in de samenleving en de dominante cultuur en dus ook tot acceptatie van de wetenschap. Deze benadering klinkt door in
de studies van Visser en vooral Kruyswijk over de gereformeerden en de evolutietheorie.6 Visser spreekt, in verband met de gereformeerden en de evolutietheorie,
over een proces van ‘afwijzing’ naar ‘aanpassing’ in de periode 1900-1960. Kruyswijk vindt de term ‘aanpassing’ te passief klinken en meent dat de gereformeerden uiteindelijk tot ‘de “ruiterlijke” erkenning [kwamen] dat het seculum een betere methode voor het begrijpen van de werkelijkheid bood’.7 De gereformeerde
den meestal begrepen als uitzonderingen die de regel bevestigen. Zie bijv. verschillende bijdragen in
de drie bundels onder redactie van C. Dekker e.a. (2005, 2006, 2007). Evolutiekritische katholieken
zijn in Nederland te vinden rondom het Katholiek Nieuwsblad, maar ook de prominente kardinaal
Christoph Schönborn heeft zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over de gangbare neodarwinistische
evolutietheorie: zie O’Leary, Roman Catholicism (2006), 213-218.
5 Zie paragraaf 2.2.4; Van Dam, Staat van verzuiling (2011).
6 Visser, ‘Van afwijzing naar aanpassing’ (1994). Kruyswijk, Baas in eigen Boek? (2011) verbindt het
onderwerp verzuiling vooral met een streven naar ‘isolement’, gecombineerd met ‘emancipatie’, zie
bijv. 13, 16, 23, 190, 199, 204v, 289-292.
7 Visser, ‘Van afwijzing naar aanpassing’, passim; Kruyswijk, Baas in eigen Boek?, 289-296, 302. Vgl.
Van Deursen, Een hoeksteen (2005), 224-225.
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natuurwetenschappers hebben in zijn verhaal de rol van ‘veranderingsgezinde’
voorhoede die de evolutietheorie – lange tijd tevergeefs – ingang probeerden te
doen vinden bij hun geloofsgenoten. Deze ‘stormloop’, dit ‘offensief’, had pas effect toen het isolement was doorbroken en de moderne wetenschappelijke inzichten niet meer konden worden ontkend.8 Hoewel deze benadering wel enig inzicht
biedt in de veranderende houding tegenover de evolutietheorie vanaf de jaren vijftig, wordt de voorafgaande periode hiermee toch onvoldoende recht gedaan. Het
spectrum aan opvattingen over een veelheid aan kwesties, binnen het kader van
een gedeelde ideologie, wordt gereduceerd tot een keuze voor of tegen de evolutietheorie. Het is een kwestie van afwijzen of aanpassen.
Mijn onderzoek richtte zich niet op de grote omslag in de jaren zestig en zeventig, en het complex aan oorzaken dat ertoe leidde dat de gereformeerde en
katholieke wereld toen in allerlei opzichten radicaal van karakter veranderde en
deze groepen gelovigen zich, inderdaad, in meerderheid aanpasten aan de ‘gangbare’ wetenschap. Echter, juist door te focussen op de periode tot 1940 werd het
mogelijk het volle licht te laten vallen op de eigenheid van de omgang met de natuurwetenschap in het tijdvak vóór die omslag. De toenmalige houding werd, zo
bleek, niet alleen gekenmerkt door ‘afwijzing’. Uit een analyse van de activiteiten,
beschouwingen en discussies op het gebied van de natuurwetenschap werd duidelijk dat het isolement met als doel ‘bescherming’ niet het enige en ook niet het
belangrijkste motief vormde. Het ging gereformeerden en katholieken niet alleen
om wat er mis was met ‘de’ evolutietheorie, maar vooral om de ontwikkeling van
een eigen alternatieve natuurwetenschap binnen het bredere kader van de neocalvinistische en neothomistische ideologie. Dat gold allereerst de neocalvinistische
en neothomistische voormannen, die zich rond 1900 dit hoge doel hadden gesteld;
en het gold, ondanks reserves die er soms ook waren, ook voor de groeiende groep
natuurwetenschappers die dit ideaal had omarmd.
Neocalvinisten en neothomisten hadden hun geloof juist ‘in rapport’ gebracht
met de tijd, een eigen ‘wetenschapsideaal’ geformuleerd, en wilden het nu gaan
toepassen Daarvoor hadden zij onder meer een eigen universiteit nodig. Zij wezen de moderne natuurwetenschap niet af, maar anderzijds wilden ze die ook niet
zonder meer overnemen. De gangbare ‘moderne natuurwetenschap’ werd door
hen immers beschouwd als onderdeel van de liberale cultuur. Neocalvinisten en
neothomisten stelden daar hun eigen maatschappij- en wetenschapsvisie tegenover. Naast de ‘liberale wetenschap’ mochten ook deze tot ontplooiing komen.
Inhoudelijk onderscheidde het neocalvinistische en neothomistische wetenschapsideaal zich op een aantal punten van het liberale. Ten eerste werd de opvatting bestreden dat geloof en wetenschap gescheiden moesten worden, of dat ze
met elkaar in conflict zouden staan. Religie mocht – eventueel bemiddeld via de
filosofie – een normerende rol spelen in de natuurwetenschap. Ten tweede gingen
zowel neocalvinisten als neothomisten ervan uit dat de wetenschap een eenheid
of organisme was. Bij discussies over natuurwetenschap en geloof ging het daarom ook maar niet om enkele losse kerkelijke uitspraken, het Schriftgezag, of de
exegese van enkele relevante bijbelpassages, die relevant zouden zijn voor enke8 Kruyswijk, Baas in eigen Boek?, o.a. 86, 183, 205-206, 292.
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le heikele disciplines, maar om een fundamentele kritiek op het gangbare wetenschapsideaal. Beide groepen streefden naar een nieuwe synthese van wetenschap,
wijsbegeerte en geloof. In feite was het een gedeeltelijke terugkeer naar een ouder
wetenschapsideaal, waarin de hele werkelijkheid werd bestudeerd als schepping
Gods.
Ten derde keerden neocalvinisten en neothomisten zich inhoudelijk vooral tegen wat ze noemden het ‘mechanistische’ karakter van de natuurwetenschap. Om
deze reden keerden zij zich veelal ook tegen de (darwinistische) evolutietheorie.
Voor de gereformeerden was een ‘machinale’, autonome opvatting van de natuur
niet te rijmen met Gods voorzienigheid en betrokkenheid op deze wereld. Voor
neothomisten lag het struikelblok vooral in het mechanistische materiebegrip, dat
botste met dat van Aristoteles en Thomas waarin teleologische noties een belangrijke rol spelen. Voor beide groepen impliceerde hun wetenschapsideaal een herwaardering van het teleologische denken contra de gangbare wetenschap.
Dit laatste punt verdient enige verheldering vanuit breder wetenschapshistorisch perspectief. Hoewel het misschien vanzelfsprekend lijkt dat gelovigen zich
verzetten tegen het ‘mechanistische karakter’ van de moderne wetenschap, is dit
vanuit een langetermijnperspectief minder vanzelfsprekend. Ten tijde van de ‘wetenschappelijke revolutie’ in de zeventiende eeuw waren verschillende protestantse natuuronderzoekers, zoals Robert Boyle, juist geneigd vanuit hun geloof te
kiezen voor de nieuwe, mechanistische natuurfilosofie, die zich keerde tegen het
dominante aristotelisme. Juist een ‘machine’ kwam hun minder autonoom voor
dan een organisme, en anders dan een organisme gaf juist een machine blijk van
intelligent ontwerp, schepping en aansturing. Niet voor niets was de klok of het
horloge een geliefde metafoor in het ontwerp-argument, zoals bijvoorbeeld Paley
dat presenteerde. De doelmatigheid wordt daarbij verplaatst van de natuur zelf,
naar de schepper en onderhouder. Boyle had overigens wel vastgehouden aan het
(aristotelische) idee van doeloorzaken, maar plaatste ze buiten het natuuronderzoek. Hij onderscheidde zich op die manier van Descartes, die alle teleologie het
bestaansrecht had ontzegd. Gezien deze voorkeur van Boyle en andere orthodoxe
protestantse natuuronderzoekers voor het mechanicisme is het enigszins ironisch
dat juist de neocalvinisten nu weer neigden naar een meer ‘aristotelische’ natuuropvatting, inclusief allerlei teleologische noties.9 De praktische uitwerking van dit
natuurbeeld voor de wetenschap was overigens allerminst duidelijk. Veel gereformeerde natuurwetenschappers zouden op grond hiervan met waardering spreken
over neovitalistische stromingen, die inderdaad iets teleologisch in zich droegen.
De neothomisten sloten rechtstreeks aan bij de aristotelische materie- en oorzakenleer en ook zij spraken vandaaruit positief over het neovitalisme. Neothomisten worstelden echter met de vraag wat de relatie was tussen de thomistische
natuurfilosofie en de natuurwetenschap. Ging de invloed van de aristotelisch-thomistische wijsbegeerte zover dat men ook de (mechanistische) natuurwetenschap
moest afwijzen, zoals Hoenen meende, om vervolgens een nieuwe natuurwetenschap op te bouwen op een thomistisch fundament? Of kon de bestaande natuur9 Cook, ‘Divine artifice and natural mechanism’ (2001). Opvallend genoeg wijst Kuyper de klokmetafoor zelfs expliciet af. Zie paragraaf 4.2.2.
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wetenschap – instrumentalistisch geïnterpreteerd – toch worden geaccepteerd?
De reden van de afkeer bij gereformeerden en katholieken van de ‘naturalistische’ en ‘mechanistische’ natuuropvatting is vooral te verklaren uit de negentiende-eeuwse voorgeschiedenis. Deels was het een reactie op de luidruchtige bestrijding van het orthodoxe christendom door materialisten als Vogt, Büchner en
Haeckel. Daarnaast rekende vooral het neocalvinisme de moderne natuurwetenschap in feite af op de manier waarop de moderne theologen deze zich hadden toegeëigend. Ook de moderne theologen legden een sterke nadruk op natuurwetten
en determinisme, wat grote gevolgen had voor hun Godsbeeld.
Ondanks de forse kritiek was er ook waardering voor de bestaande wetenschap. Allereerst konden allerlei resultaten worden overgenomen, nadat ze waren losgemaakt uit de onjuiste wereldbeschouwingen. Bovendien waren er positieve tendensen aan te wijzen in de vroeg-twintigste-eeuwse wetenschap. Met
name Bavinck en ook De Groot wezen er rond 1900 al op dat, in weerwil van allerlei Haeckeliaanse provocaties, de tijd van de grootste wetenschapsoverschatting voorbij was. Zelfs het mechanistische ‘darwinisme’ werd rond 1900 immers
nauwelijks meer aangehangen, zo was hun overtuiging. Daarnaast kreeg het neovitalisme steeds meer aanhang en vonden er positieve ontwikkelingen plaats in de
fysica.

9.3 Ontwikkelingen en internationaal perspectief
Dit laatste punt, het aanwijzen van positieve tendensen in de wetenschap, kreeg
nog meer nadruk toen in de eerste decennia van de twintigste eeuw in verschillende wetenschapsgebieden deze beweging leek door te zetten. Ook natuurwetenschappers zelf stelden zich bescheidener op, het ignorabimus klonk alom, sommigen spraken zelfs van een ‘bankroet’ van de mechanistische natuurwetenschap.
De onvrede met de negentiende-eeuwse, gefragmentariseerde en mechanische natuurwetenschap leefde veel breder. Met hun kritiek sloten de neocalvinisten en
neothomisten aan bij deze culturele onderstroom.
De revolutie in de fysica en allerlei ontwikkelingen in de levenswetenschappen
werden gezien als mogelijkheid om een brug te slaan tussen het eigen wetenschapsideaal en de bestaande wetenschap. Er werd daarom nogal eens verwezen naar
neovitalisten als Driesch, naar niet-darwinistische evolutietheorieën als het neolamarckisme en de theorie van orthogenese (die beiden teleologisch konden worden geïnterpreteerd), en naar de mutatietheorie van Hugo de Vries (sommigen
meenden dat de mutaties met goddelijk ingrijpen konden worden verbonden).
Ontwikkelingen in de fysica leken te passen bij holistische en teleologische noties
uit het thomisme, of in ieder geval te breken met een strikt determinisme.
Na de Eerste Wereldoorlog werd deze discussie verbonden met reflectie op de
brede cultuurcrisis. In allerlei verbanden werd gesproken over een ‘omslag’ of
kentering, of het nu ging om het studentenleven, de samenleving of de natuurwetenschap. Meer dan de gereformeerden lukte het de katholieken in deze periode de
eenheid te bewaren, door zich gemeenschappelijk te scharen rondom het neothomisme. De voorzitter van de kwv, Barge, en vooral ook de jezuïet Hoenen brach-
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ten de neothomistische natuurfilosofie met veel overtuiging naar voren als uitweg
uit de crisis in de wetenschap. Het was de tijd van het triomferend katholicisme
met een apostolisch karakter. Velen waren geraakt door de gedachte van herkerstening en katholisering van de cultuur en verwachtten ook een nieuwe synthese
van thomisme en natuurwetenschap.
In gereformeerde kring was de discussie over natuurwetenschap en geloof, ondanks enkele decennia van intensief debat onder natuurwetenschappers, grotendeels vastgelopen. De reden hiervoor was dat natuurwetenschappers, theologen
en filosofen het niet eens waren over de invulling van het gemeenschappelijke
wijsgerige kader. Bevlogen natuurwetenschappers als Bouman, Buytendijk en De
Gaay Fortman kregen geen gehoor bij de theologen en verdwenen daarom naar
de marge of verlieten de gereformeerde wereld. Binnen de kring van natuurwetenschappers probeerden sommigen in de jaren dertig de oude idealen weer nieuw
leven in te blazen, zoals Diemer en op eigen wijze ook Sizoo. Ook het streven van
theologen als Hepp en Aalders is niet alleen te verklaren vanuit conservatisme en
een rigide bijbelopvatting. Ook zij zochten nog naar een ‘christelijke wetenschap’,
maar zij gaven hier een creationistische invulling aan.
Waar gereformeerde en katholieke natuurwetenschap zich aanvankelijk veelal
met dezelfde onderwerpen hadden beziggehouden, begon de dynamiek van de
discussie nu grote verschillen te vertonen. In gereformeerde kring was men het
fundamenteel oneens over de vraag wat het eigen wetenschapsideaal eigenlijk behelsde. In katholieke kring werkte het neothomisme samenbindend, hoewel ook
hier de meningen over de precieze betekenis ervan verschilden.
Na de Tweede Wereldoorlog zetten de discussies uit het interbellum zich voort.
Onder katholieke natuurwetenschappers bleef het neothomisme het vanzelfsprekende denkkader. Wel wist vooral Van Melsen, inmiddels hoogleraar ‘natuurfilosofie’ in Nijmegen, bruggen te slaan naar andere wijsgerige stromingen en daardoor de ruimte binnen het neothomisme te vergroten. In gereformeerde kring was
rond de vu-hoogleraren Lever en Van de Fliert enige tijd sprake van een nieuw
elan: in de jaren vijftig werd opnieuw gesproken over christelijke wetenschap en
christelijke wereldbeschouwing. Tegelijkertijd verliep het gesprek met de theologen aanvankelijk nog moeizaam.
De beschreven gang van zaken in Nederland vertoont zowel overeenkomsten als
verschillen met de door Peter Bowler beschreven pogingen in Groot-Brittanië in
het interbellum om tot een nieuwe verzoening van geloof en natuurwetenschap te
komen. Ook in Groot-Brittannië wezen veel ‘verzoeners’ op de kentering in de
natuurwetenschap: de tijd van het materialisme was voorbij. Ook daar stonden
neovitalistische opvattingen als die van Driesch in de belangstelling, evenals nietdarwinistische evolutietheorieën en de ‘nieuwe’ natuurkunde.10 Wel waren het
vooral liberale theologen uit de Church of England die streefden naar een nieuwe
synthese. Leden van orthodoxe ‘vrije’ kerken, zoals baptisten en presbyterianen
speelden in de discussies in Engeland slechts een marginale rol, hoewel ook bij hen

10 Bowler, Reconciling Science and Religion (2001), 87v, 122v, 160v.
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soms deze ideeën zijn te vinden; en hetzelfde geldt voor de Engelse katholieken.11
Bij gereformeerden en katholieken in Nederland ging het aanwijzen van positieve tendensen in de wetenschap overigens wel altijd gepaard met het benadrukken
van de eigenheid van de eigen wetenschapsopvatting. Synthese was het doel, maar
wel binnen de eigen zuil.
Een ander verschil is dat in Engeland het streven naar een nieuwe synthese van
geloof en wetenschap in de loop van de jaren dertig alweer werd verlaten. Er ontstond opnieuw polarisatie, en er werd weer gedacht vanuit een tegenstelling tussen geloof en wetenschap. In Nederland is dat niet het geval. Zelfs na de Tweede
Wereldoorlog bleef het ‘synthetische denken’, zowel in confessionele kring als
daarbuiten, nog enige tijd wetenschappers inspireren. De meeste Nederlandse natuurwetenschappers dachten in ieder geval niet in termen van conflict, of lieten
zich hier niet over uit.12
Vergelijken we de situatie in Nederland met de door Ronald L. Numbers en
anderen beschreven opkomst van de creationistische beweging in de Verenigde Staten, dan valt op dat in Nederland weliswaar polarisatie optrad rondom
het onderwerp schepping-evolutie, net als in de vs, maar dat deze discussie niet
maatschappijbreed werd gevoerd. Dit kan verklaard worden uit de verschillende
manieren waarop het onderwijs in de Verenigde Staten en Nederland is georganiseerd. De polarisatie in de vs begon namelijk als een discussie over het onderwijzen van evolutie op openbare scholen,terwijl de gereformeerden en katholieken
in Nederland hun eigen scholen hadden en tot in de jaren zestig de evolutietheorie
uit hun schoolboeken weerden.13
In paragraaf 7.5.3 hebben we gezien hoe creationistische ideeën als die van George
McCready Price relatief vroeg ingang vonden in Nederland, toen gereformeerde
theologen ze, in de nasleep van de kwestie-Geelkerken, overnamen en verbonden
met het neocalvinistische ideaal van christelijke wetenschap. Dit creationisme was
echter onder gereformeerden van meet af aan niet onbetwist. Het was in het interbellum niet de enige manier waarop invulling werd gegeven aan het rond 1900
geformuleerde wetenschapsideaal. Een verdere ‘verenging’ van het begrip christelijke wetenschap trad op na de ‘tweede golf’ van creationisme in de jaren zeventig.
Toen werd de discussie, meer dan in de jaren dertig, ook onderdeel van een breder
maatschappelijk debat, dat in het Darwinjaar 2009 nog eens zou ontvlammen.14

9.4 Wetenschappelijke cultuur
De discussie over natuurwetenschap en geloof in Nederland is gestempeld door
specifieke maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen. Rond 1900 leidden
11 Idem, 215-243, 321-328.
12 Idem, 24, 407-420; Baneke, ‘Synthetic technocracy’ (2011), 102-103. Vgl. Somsen, ‘Value-laden science’ (2008).
13 Numbers, The Creationists (2006), 88v; Brattinga, ‘Zouden onze voorouders er zoo uitgezien hebben?’ (scriptie 2006), 96v.
14 Over de drie ‘golven’ van creationisme: Blancke, Flipse en Braeckman, ‘The Low Countries’ (2014).
Vgl. Smedes, ‘Intelligent Design. De Amerikaanse invloed’ (2010).
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die tot een botsing van verschillende wetenschapsidealen. Er werd zowel ideologische als institutionele ruimte gecreëerd voor een eigen ontwikkeling van de wetenschap door gereformeerden en katholieken. De groeiende groep natuurwetenschappers kon en wilde hiermee aan de slag. In deze paragraaf ga ik kort nader in
op de houding van deze gereformeerde en katholieke natuurwetenschappers en
tracht deze te begrijpen binnen de context van de veranderende wetenschappelijke cultuur.
Hoe groot het geloof in een eigen wetenschap en wijsbegeerte onder gereformeerde en katholieke natuurwetenschappers ook moge zijn geweest, wanneer de
academische wereld als geheel in ogenschouw wordt genomen, betrof het hier
slechts een kleine groep, die bovendien weinig invloed had en in de marge opereerde. De vrees die er rond 1900 bestond bij liberalen, dat nu ook de wetenschap en de academie hen zouden ontglippen, is niet bewaarheid. Ten eerste kon
het voornemen van Kuyper – het volledig openbreken van de universitaire wereld – organisatorisch nauwelijks worden doorgezet, zeker niet op het gebied van
de natuurwetenschap. Bovendien bleek dat ook voor die natuurwetenschappers
die geraakt waren door neocalvinistische en neothomistische idealen, en ze verder uitwerkten, de zuigkracht van de ‘gangbare’ wetenschap toch te groot was. In
de praktijk van het onderzoek onderscheidden zij zich nauwelijks van hun collega’s.15
Misschien is nog het meest verrassend dat gereformeerden en katholieken zo
lang hebben geloofd in hun eigen wetenschapsideaal, ook wanneer de discussie
erover vastliep. In katholieke kring is in het interbellum de toon zelfs triomfalistisch. En ook in gereformeerde kring waren er, ondanks de verdeeldheid, steeds
weer natuurwetenschappers die opriepen de oorspronkelijke idealen als leidraad
te nemen.
Een belangrijke reden voor deze vasthoudendheid is dat men aansluiting leek
te kunnen vinden bij ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld. De wetenschap bewoog zich weer in de richting van de religie, zo meende men. Deels is
dat – net als het vijandbeeld van de negentiende-eeuwse wetenschap – een geconstrueerd idee geweest. Anderzijds is het waar dat er sinds de jaren 1890, en vooral
ook gedurende het interbellum veel meer wetenschappers zich afzetten tegen ‘de
negentiende-eeuwse wetenschap’ die allerlei gebreken zou hebben vertoond. Dit
bood aan de confessionelen de mogelijkheid te geloven dat zij zich niet gewonnen hadden gegeven aan de naturalistische wetenschap, aangezien ook de gangbare wetenschap van karakter was veranderd. Gereformeerden en katholieken verwezen regelmatig naar neovitalisten als Driesch, holistische biologen als Boeke en
Jordan en natuurkundigen als Planck, Bohr en Kohnstamm. Omgekeerd stonden
niet-confessionele Nederlandse natuurwetenschappers in het interbellum niet onwelwillend tegen ontwikkelingen in gereformeerde en katholieke kring. Iemand
als Kohnstamm was bijvoorbeeld geïnteresseerd in de calvinistische wijsbegeerte.16 Een vrijzinnig denker als J. Boeke schreef waarderend over sommige inzich15 Zie bijv. Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’ (2005), 92v; Daling, ‘De tweede gouden eeuw’
(2003), 113-114; Casimir, Het toeval van de werkelijkheid (5e dr. 1992), 204.
16 Stellingwerff, De VU na Kuyper (1987), 389-391; Verburg, Herman Dooyeweerd (1989), 322-324.
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ten van gereformeerden en katholieken. Zo schreef Boeke, in een artikel over de
evolutieleer, levende versus levenloze natuur en ‘de herontdekking van het scheppingsbegrip’, over Abraham Kuyper als iemand die in zijn ‘voortreffelijke’ Evolutierede uit 1899 zeer terechte kritiek had geuit op het evolutiedogma van zijn tijd,
dat immers ‘bleef staan bij de analyse’, en niet tot synthese kwam. Inmiddels was,
ook volgens Boeke, de breuk tussen geloof en wetenschap geheeld en de strijd beeindigd. Er werden nieuwe syntheses ontwikkeld, maar er werd ook teruggegrepen op oude natuurbeschouwingen. In dat verband schreef hij ook waarderend
over ‘de gelovige volgelingen van de Thomistisch-Aristotelische wijsbegeerte’ en
noemde het werk van Barge, Bruna en Van der Bom.17
Dit soort gedachten, over een (gewenste) nieuwe synthese tussen religie en natuurwetenschap, met verwijzing naar holistische tendensen in biologie en natuurkunde, zouden in de jaren vijftig overigens snel verdwijnen. De natuurwetenschap
kreeg voor velen een zakelijker karakter. Ze stond eerder in dienst van de wederopbouw en technische toepassingen dan dat ze was gericht op het construeren van
een wereldbeeld of wereldbeschouwing. Er waren nog maar weinig natuurwetenschappers te vinden als Kohnstamm, Boeke en Jordan die zich bezighielden met
wijsgerige vragen over onderwerpen als indeterminisme, holisme en reductionisme. In de biologie won de neodarwinistische theorie terrein ten koste van allerlei
alternatieve evolutietheorieën. Nog afgezien van allerlei ontwikkelingen op religieus en maatschappelijk gebied zorgde dit ervoor dat de discussies over natuurwetenschap en geloof onder gereformeerde en katholieke natuurwetenschappers
sterk van karakter veranderden en uiteindelijk door een meerderheid niet meer
relevant werden geacht.

9.5 Epiloog
Vanaf de jaren vijftig boette het neocalvinisme en neothomisme als wijsgerig uitgangpunt in wetenschap en samenleving snel aan belang in. ‘Het was allemaal wat
hoog gegrepen’, merkt Winkeler later nuchter op over het neothomistische ideaal.18 Hoe onafwendbaar deze constatering ook moge klinken, niet iedereen legde
zich zo makkelijk neer bij de onbereikbaarheid van het ideaal. De discussies erover zouden dan ook geruime tijd doorgaan, hoewel deze ‘wijsgerige bezinning’
steeds losser kwam te staan van de wetenschappelijke praktijk. Behalve de wijsgerige zouden ook de publieke discussies over geloof en natuurwetenschap, vooral
over schepping en evolutie, niet verstommen. Ze zouden in de loop van de twintigste eeuw zelfs steeds heftiger worden. Met name de gereformeerde achterban
van de vu kwam in het geweer tegen de ‘capitulatie’ voor de evolutietheorie die zij
vu-hoogleraren als Lever en Van de Fliert en verschillende gereformeerde theologen verweten. Toen het verzet tegen de evolutietheorie in de achterban van de
vu, voornamelijk de Gereformeerde Kerken, in de jaren zeventig was verdampt,
concentreerde het zich in de kleinere orthodox gebleven gereformeerde kerkge17 Boeke, ‘Biologie en evolutieleer’ (1951), 339, 347.
18 Winkeler, ‘Neothomisme en emancipatie’ (1987), 106.
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nootschappen en de nieuwe evangelisch-reformatorische beweging rond de Evangelische Omroep (eo). Deze zette zich sterk af tegen de ontwikkelingen in de
Gereformeerden Kerken. Het in Amerika herleefde creationisme kreeg in deze
kringen een warm onthaal. Het zou een relatief sterke basis krijgen in Nederland,
waarbij de eo tegenstellingen op de spits dreef en veel aandacht genereerde met
televisieprogramma’s als ‘Adam of aap’ (1977).19
In de naoorlogse periode was ook in katholieke kring de evolutietheorie aanvankelijk nog zeer omstreden. In 1950 verscheen de pauselijke encycliek Humani Generis, die weliswaar minder kritisch stond ten aanzien van de evolutie als
wetenschappelijke theorie, maar die toch een aantal beperkende uitspraken deed
voor het onderzoek (met name voor wat betreft de afstamming van de mens). In
Nederland zou in de navolgende periode Van Melsen echter een verzoening van
schepping en evolutie presenteren in thomistische termen.20 Veel katholieken waren ook enthousiast over de (omstreden) ideeën van de paleontoloog en jezuïet
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), die al vóór de Tweede Wereldoorlog met
een mystiek-evolutionistisch stelsel had geprobeerd een verzoening tussen scheppingsgeloof en evolutie tot stand te brengen.21 Hoewel de jaren zestig voor de Nederlandse katholieken minstens zo’n grote breuk met het verleden betekenden
als voor de gereformeerden, zouden opvattingen over evolutie geen splijtzwam
vormen tussen progressieven en conservatieven. Toen er eind 1977 aan de Katholieke Universiteit een Studium Generale werd georganiseerd over het onderwerp
‘Evolutie en scheppingsgeloof’ keerden alle (merendeels katholieke) sprekers zich
tegen de kort daarvoor door de eo op scherp gezette tegenstelling ‘schepping òf
evolutie’.22 Niet alleen progressieve katholieken beschouwden dit als een vals dilemma, ook het Vaticaan sprak steeds vaker gematigd over evolutie. Paus Johannes Paulus II stelde in 1996 dat de evolutie ‘meer is dan slechts een hypothese’.
Het onderwerp is tegenwoordig in katholieke kring overigens vooral een academische discussie en houdt de meeste ‘gewone katholieken’ nauwelijks bezig.
De beeldvorming over ‘de’ protestanten en ‘de’ katholieken en de natuurwetenschap, waarmee dit hoofdstuk begon, blijkt dus sterk gekleurd door de ontwikkelingen sinds de jaren zeventig in de publieke discussie over schepping en evolutie.
De periode die in deze studie centraal stond gaf een veelkleuriger beeld te zien. De
houding van de gereformeerden en katholieken kan alleen begrepen worden binnen de context van een snel moderniserende cultuur en samenleving, waarbinnen
zij trachtten hun eigen visie op de wetenschap te ontwikkelen en in de praktijk te
brengen. Dat deze pogingen strandden en dat gereformeerden en katholieken zich
uiteindelijk gevoegd hebben naar het gangbare wetenschapsideaal, mag het zicht
niet ontnemen op de ‘hooggegrepen’ wetenschapsidealen waarmee zij begonnen,
en de pogingen die werden ondernomen deze te verwerkelijken.
19 Flipse, ‘The origins of creationism’ (2012); Blancke, ‘Creationism in the Netherlands’ (2010); Van
Delden, Adam of aap? (1977).
20 Van Melsen, Evolutie en wijsbegeerte (2e dr. 1968), 90-105, 124-142, 150v. Cf. Smedes, ‘Denken over
dansen’ (2010), 134-136.
21 Delfgaauw, Teilhard de Chardin (14e dr. 1974), 19v, 89v.
22 Bonting (red.), Evolutie en scheppingsgeloof (1977). Vgl. Van Delden (red.), Schepping of evolutie?
(1977). Vanuit vu-kringen werd overigens ook kritisch gereageerd; zie bijv. Van de Fliert, ‘Valse tegenstelling’ (1977).
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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over de vraag hoe gereformeerden en rooms-katholieken in
Nederland in de periode 1880-1940 omgingen met de natuurwetenschap. Bij het
beschrijven en analyseren daarvan heb ik me, in navolging van de hoofdrolspelers
in het toenmalige debat, geconcentreerd op hun wetenschapsidealen. Deze waren
onderdeel van de bredere ideologieën waarmee de gereformeerden en katholieken
de moderne wereld tegemoet traden: neocalvinisme en neothomisme.
In hoofdstuk 1 worden drie richtinggevende vragen geformuleerd:
– Wat zijn de aard en de inhoud van de neocalvinistische en neothomistische wetenschapsidealen voor wat betreft de natuurwetenschap?
– Hoe verhielden de gereformeerde en katholieke natuurwetenschappers zich tot
deze idealen? Hoe eigenden ze zich deze toe? Wat deden ze ermee in de praktijk?
– Hoe kan het ontstaan en de uitwerking van deze idealen begrepen worden in
de context van een veranderende cultuur, samenleving en wetenschap in de periode 1880-1940?
In dit hoofdstuk geef ik tevens een schets van de lange-termijnontwikkelingen in
de relatie tussen geloof en natuurwetenschap. In de negentiende eeuw, zo blijkt,
was de moderne natuurwetenschap ontstaan als specialistische, professionele activiteit, die niet meer primair werd beschouwd als onderzoek van Gods schepping
en werd gelegitimeerd door religieus geloof. Geloof en wetenschap werden geacht
gescheiden te blijven en werden soms gepresenteerd als inherent vijandig aan elkaar. Deze ontwikkelingen hingen samen met allerlei maatschappelijke veranderingen gedurende de negentiende eeuw. Met deze realiteit en dit ideaal confronteerden de gereformeerden en katholieken hun wetenschapsideaal.
Hoofdstuk 2 gaat over het streven van Nederlandse gereformeerden en roomskatholieken in de decennia rond 1900. In deze periode veranderde het sociaalculturele landschap ingrijpend. Waar vanaf het midden van de negentiende eeuw
een liberale, modern-protestantse elite de politiek en samenleving had gedomineerd, raakten in de laatste decennia van de eeuw ook orthodoxe protestanten en
rooms-katholieken maatschappelijk betrokken. Onder leiding van voormannen
als Abraham Kuyper en Herman Schaepman organiseerden zij zich en formuleerden hun visie op de toekomst. Het ontstaan van organisaties op gereformeerde en
katholieke grondslag ging gepaard met de ontwikkeling van eigentijdse ideologieen: neocalvinisme respectievelijk neothomisme. Met behulp daarvan werden op-
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lossingen gezocht voor allerlei problemen van de moderniteit. Tegelijkertijd werd
de identiteit van de groep erdoor versterkt. Hierdoor zou het politieke en maatschappelijke landschap uiteindelijk de plurale structuur krijgen die later ‘verzuiling’ is genoemd.
In hoofdstuk 3 ligt de focus op de activiteiten die gereformeerden en katholieken
ontplooiden op academisch terrein. Ook wordt hier nader ingegaan op de vraag
wat de neocalvinistische en neothomistische visies op universiteit en wetenschap
behelsden en waarin deze botsten met de liberale opvattingen. De publieke discussies hierover laaiden vooral op nadat Kuyper als minister een wijziging in de
Wet op het Hoger Onderwijs had voorgesteld, waardoor, onder meer, confessionele initiatieven in de wetenschap (de stichting van bijzondere universiteiten en
leerstoelen) konden worden versterkt. Uitgebreid komen de Kamerdebatten in
1903-1905 aan bod, omdat hieruit het fundamentele verschil van inzicht over het
karakter van de wetenschap helder tot uitdrukking komt. Speciale aandacht is er
voor de samenwerking tussen gereformeerden en katholieken in de politiek, en
de interactie tussen deze groepen. Deze was ook op het debat over geloof, wetenschap en de stichting van een eigen universiteit van invloed.
In de hoofdstukken 4 en 5 ga ik nader in op de opvattingen van de gereformeerde
en katholieke voormannen – A. Kuyper, W. Geesink, H. Bavinck en J. Woltjer,
respectievelijk J.V. de Groot en J.Th. Beysens – die richtinggevend waren voor
de neocalvinistische en neothomistische benadering van de natuurwetenschap.
Ze leverden als het ware het werkprogram voor de natuurwetenschappers in de
volgende decennia. De neocalvinistische en neothomistische wetenschapsidealen
kenden een aantal belangrijke overeenkomsten, waarmee zij zich onderscheidden
van de liberale visie. Zo keerden ze zich tegen de opvatting dat geloof en wetenschap gescheiden moesten worden, of dat ze met elkaar in conflict zouden staan.
Religie mocht – eventueel bemiddeld via de filosofie – een normerende rol spelen in de natuurwetenschap. Zowel gereformeerden als katholieken spraken in dit
verband over ‘christelijke’ of ‘katholieke’ wetenschap, die bestaansrecht had naast
de liberale. Bovendien gingen zowel neocalvinisten als neothomisten ervan uit dat
de wetenschap een eenheid of organisme was. Beide groepen streefden naar een
(nieuwe) synthese van wetenschap, wijsbegeerte en geloof. In feite was het een gedeeltelijke terugkeer naar een ouder wetenschapsideaal, waarin de hele werkelijkheid werd bestudeerd als schepping Gods. Verder keerden neocalvinisten en neothomisten zich vooral tegen wat ze noemden het ‘mechanistische’ karakter van de
natuurwetenschap, dat niet te rijmen zou zijn met een organische, teleologische
visie op de natuur. In het kader van dat verzet hadden zij ook forse kritiek op de
(darwinistische) evolutietheorie.
Ondanks de kritiek was er ook waardering voor de bestaande wetenschap. Allereerst konden allerlei resultaten worden overgenomen, nadat ze waren losgemaakt uit de onjuiste wereldbeschouwing. Bovendien waren er positieve tendensen aan te wijzen in de vroeg-twintigste-eeuwse wetenschap. De tijd van de
grootste wetenschapsoverschatting was voorbij, zo meende men. Zelfs het mechanistische ‘darwinisme’ werd rond 1900 immers nauwelijks meer aangehangen.
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Daarnaast kreeg het zogenaamde neovitalisme steeds meer aanhang in de biologie
en vonden er positieve ontwikkelingen plaats in de fysica. De onvrede met de negentiende-eeuwse, gefragmentariseerde en mechanische natuurwetenschap leefde
inderdaad breder en met hun kritiek sloten de neocalvinisten en neothomisten aan
bij deze culturele onderstroom.
De volgende hoofdstukken behandelen de confrontatie van dit program met de
praktijk. In hoofdstuk 6 kijk ik eerst naar de opvattingen van gereformeerde en
katholieke studenten die studeerden aan een van de openbare universiteiten, maar
lid waren van een confessionele studentenvereniging – een van de afdelingen van
de Societas Studiosorum Reformatorum (ssr), of een van de katholieke studentenverenigingen. Daarna volgen twee lange hoofdstukken waarin de opvattingen
van gereformeerde en katholieke natuurwetenschappers in de periode tot 1940
aan bod komen. Deze natuurwetenschappers moesten het ideaal in praktijk brengen. Ik ga daarom uitgebreid in op hun afwegingen, keuzes en meningsverschillen.
In hoofdstuk 7 gebeurt dat aan de hand van de geschiedenis van de ‘Christelijke
Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland’ (cvng), opgericht in
1896. Parallel hieraan komt in hoofdstuk 8 de ‘Vereeniging tot het Bevorderen van
de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland’ aan bod, opgericht in 1904. Zowel de studentenverenigingen als de verenigingen voor gereformeerde en katholieke wetenschappers hadden een eigen ontstaansgeschiedenis en
doelstelling, maar voegden zich in het gereformeerde, respectievelijk katholieke
netwerk van organisaties. Neocalvinisme en neothomisme werden de dominante
denkkaders. Zowel de studenten als de natuurwetenschappers hadden soms reserves bij de grootse idealen, maar niettemin blijkt dat zij gedurende de hele periode
hier toch op een of andere manier invulling aan probeerden te geven.
De cvng wilde bij haar oprichting een eigen weg gaan in de wetenschappelijke
wereld. Ze stelde zich ten doel de geneeskunde en natuurwetenschap te beoefenen ‘bij het licht van Gods Woord’. In de beginperiode werden de discussies sterk
gestempeld door de kritiek op het ‘mechanistische’ karakter van de wetenschap.
Prominente leden als S.R. Hermanides, L. Bouman, Rijk Kramer en F.J.J. Buytendijk deden dat ieder op eigen wijze, wat soms leidde tot stevige aanvaringen. Zij
oriënteerde zich echter allemaal aan (vooral) de opvatting van Bavinck over christelijke wetenschap. In lijn daarmee trachtten zij een eigen visie te ontwikkelen op
de vraag naar het leven, evolutie, en de relatie tussen de Bijbel en de resultaten van
de natuurwetenschap.
Vanaf de jaren twintig kregen de natuurwetenschappers te maken met een nieuwe generatie gereformeerde theologen, die het ideaal van ‘christelijke wetenschap’
op een nieuwe manier invulden. Met name na de kwestie-Geelkerken (1926) bleek
dat theologen als V. Hepp en G.Ch. Aalders de ‘christelijke natuurwetenschap’
nauwer verbonden met gegevens uit Genesis dan voorheen. Zij lieten zich daarbij
inspireren door de creationistische beweging, en meer specifiek de zogenaamde
‘zondvloedgeologie’, die in deze periode opkwam in de Verenigde Staten. Deze
‘nieuwe’ invulling gold slechts disciplines als geologie en evolutiebiologie, maar
betekende wel een verwerping van allerlei voorheen geaccepteerde wetenschap-
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pelijke resultaten. In gereformeerde kring zou de discussie over natuurwetenschap en geloof, ondanks enkele decennia van intensief debat onder natuurwetenschappers, hierdoor vastlopen. W.J.A. Schouten kruiste, tevergeefs, de degens
met de theologen, maar zijn stem, en ook die van Bouman, Buytendijk en J.P. de
Gaay Fortman, werden uiteindelijk nauwelijks meer gehoord. Deze vier, en ook
andere natuurwetenschappers, verdwenen daarom naar de marge of verlieten de
gereformeerde wereld. Binnen de kring van natuurwetenschappers probeerden
sommigen in de jaren dertig de oude idealen weer nieuw leven in te blazen, zoals
J.H. Diemer, geïnspireerd door de wijsbegeerte der wetsidee, en op eigen wijze
ook G.J. Sizoo. Duidelijk is dat het neocalvinisme op het terrein van de natuurwetenschap tot een twistappel was geworden in plaats van een gedeeld ideaal.
De ‘Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging’ (kwv), zoals de officiële naam
soms werd afgekort, ontwikkelde zich van een vereniging die zichzelf het bevorderen der wetenschap in katholiek Nederland ten doel stelde, tot de plek waar
katholieke natuurwetenschappers zich onderling bezonnen op de relatie tussen
geloof en natuurwetenschap. De neothomistische filosofie was daarbij het vanzelfsprekende denkkader. Deze was in feite ook bepalend voor de vraag wat wel
en niet uit de bestaande wetenschap kon worden overgenomen. Het neothomisme werd echter niet door iedereen gelijk geïnterpreteerd. Dit bleek bij de felle discussies over de evolutietheorie naar aanleiding van de opvattingen van de bioloog
A.C.J. van Goor rond 1920. Van Goor gaf zelf – met verwijzing naar Beysens en
de Leuvense geoloog H. de Dorlodot – een thomistische rechtvaardiging van zijn
verregaande acceptatie van de afstammingsleer. Maar velen ging dit te ver. Zij
brachten het thomisme juist in stelling tegen de evolutietheorie.
Toch werd het neothomisme binnen de vereniging niet als een juk ervaren. Prominente leden als J.A.J. Barge en P. Hoenen propageerden een synthese van wijsbegeerte en natuurwetenschap. Hierbij kon de filosofie van Thomas ook inhoudelijk de weg wijzen daar waar de wetenschap in crisis verkeerde, of zelfs bankroet
verklaard was. Nadat er een aantal gedegen natuurfilosofische werken was verschenen over biologische en natuurkundige onderwerpen, raakten veel katholieke
natuurwetenschappers doordrongen van de positieve betekenis van het neothomisme voor de natuurwetenschap. Juist deze filosofie leek bij uitstek geschikt om
de nieuwe synthese te bieden waaraan behoefte was in de biologie en de natuurkunde. Velen waren in het interbellum geraakt door de gedachte van herkerstening en katholisering van de cultuur en verwachtten ook een nieuwe synthese van
thomisme en natuurwetenschap.
In hoofdstuk 9 wordt een vergelijkende analyse gegeven van het gereformeerde en
het katholieke ideaal en gezocht naar een verklaring van de ontwikkelingen. Ook
worden enkele lijnen doorgetrokken naar het heden. Rond 1900 hadden gereformeerden en katholieken tezamen de liberale wetenschap aangevallen. Zij wilden
de moderniteit op eigen wijze vormgeven en claimden ruimte om hun eigen wetenschap te ontwikkelen. Daarbij waren initiatieven over en weer elkaar tot voorbeeld, en ook inhoudelijk werden ideeën overgenomen. Enkele decennia later
leken beide groepen echter genoeg te hebben aan hun eigen gelijk. Het debat in
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gereformeerde kring kreeg vanaf de jaren twintig een heel eigen dynamiek, waarin
het neocalvinistische ideaal van christelijke wetenschap voor verdeeldheid zorgde.
In katholieke kring daarentegen zorgde de thomistische natuurfilosofie juist voor
eenheid en de toon in het interbellum was hier zelfs triomfalistisch.
Toch zijn er ook in de latere periode nog wel parallellen aan te wijzen in de wijze
waarop geprobeerd werd moderne natuurwetenschap te verbinden met de eigen
ideologie. Ook sommige gereformeerde natuurwetenschappers bleven immers teruggrijpen op het oorspronkelijke neocalvinistische wetenschapsideaal. Een belangrijke reden voor deze vasthoudendheid is dat men aansluiting leek te kunnen vinden bij ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld. De wetenschap
bewoog zich weer in de richting van de religie, zo meende men. Deels is dat een
geconstrueerd idee geweest, maar toch was er ook in werkelijkheid wel iets veranderd. Sinds de jaren 1890, en vooral ook gedurende het interbellum, zetten veel
meer intellectuelen zich af tegen ‘de negentiende-eeuwse wetenschap’ die allerlei
gebreken zou hebben vertoond. Dit bood aan de confessionelen de mogelijkheid
te geloven dat zij zich niet gewonnen hadden gegeven aan de naturalistische wetenschap. Ook die wetenschap was immers van karakter veranderd. De revolutie
in de fysica en allerlei ontwikkelingen in de levenswetenschappen werden gezien
als mogelijkheid om een brug te slaan tussen het eigen wetenschapsideaal en de
bestaande wetenschap.
Na de Tweede Wereldoorlog zetten de discussies uit het interbellum zich voort.
Onder katholieke natuurwetenschappers bleef het neothomisme in de jaren vijftig
het vanzelfsprekende denkkader. Wel wist vooral de filosoof A.G.M. van Melsen
openheid te creëren in de richting van andere wijsgerige stromingen en daardoor
de ruimte binnen het neothomisme te vergroten. In gereformeerde kring was in de
jaren vijftig rond de vu-hoogleraren J. Lever en J.R. van de Fliert enige tijd sprake
van een nieuw elan. Het gesprek met de theologen verliep aanvankelijk nog moeizaam, terwijl ook de gereformeerde achterban zich verzette tegen de ruimere interpretatie van de oorspronkelijke idealen die Lever en Van de Fliert voorstonden.
Het bredere streven naar, en de hoop op, een nieuwe synthese tussen geloof en
natuurwetenschap, met verwijzing naar vitalistische, holistische en indeterministische tendensen in biologie en natuurkunde, zou overigens snel verdwijnen. De
natuurwetenschap kreeg voor velen een zakelijker, minder ideologisch karakter.
De vooroorlogse idealen werden als te hoog gegrepen, onjuist of irrelevant beschouwd. Een meerderheid van gereformeerde en rooms-katholieke natuurwetenschappers accepteerde deze benadering. De ‘traditionele’ standpunten werden
vanaf nu nog wel door minderheden verdedigd, waarbij de discussie erover overigens steeds minder in verband stond met de natuurwetenschappelijke praktijk.
Zo herleefden de creationistische opvattingen die de gereformeerde theologen in
de jaren dertig hadden omarmd in de jaren zeventig onder orthodox-protestanten en werden meningsverschillen op de spits gedreven. In katholieke kring werden op de lange duur steeds vaker verzoenende woorden gesproken over geloof
en natuurwetenschap. Sindsdien is de beeldvorming over ‘de’ protestantse en ‘de’
katholieke visie op de natuurwetenschap vooral door deze latere ontwikkelingen
gekleurd. De discussies in de periode 1880-1940 kunnen echter beter begrepen
worden in het historische kader dat dit proefschrift biedt.

Summary
Christian science. Dutch Roman
Catholics and Calvinists
about the sciences, 1880-1940
This dissertation is a study of the attitudes of Calvinists and Roman Catholics in
the Netherlands to the natural sciences in the period 1880-1940. Following the
leading figures in the debate at the time, I have focused on their ideal conceptions of science. These ideals of science were based on the continental concepts of
wetenschap or Wissenschaft, and included the humanities. They were part of the
wider ideologies developed by Calvinists and Roman Catholics to define their positions vis à vis the modern world: neo-Calvinism and neo-Thomism.
In chapter 1 three leading questions are formulated:
– What is the nature and the content of the neo-Calvinist and neo-Thomist ideal
conceptions of science?
– How did Calvinist and Roman Catholic scientists relate to these ideals? How
did they appropriate these ideals? What did they do with these ideals in the
practice of science?
– How is the emergence and the detailed elaboration of these ideals to be understood in the context of the changing culture, society and science of the period
1880-1940?
In this chapter I also sketch the long-term developments in the relation of natural science and religion. In the course of the nineteenth century, modern natural
science had emerged as a specialist, professional activity, which was no longer
primarily viewed as the study of God’s creation and as legitimized by religious
faith. Science and religion were supposed to remain separate and they were sometimes represented as inherently hostile to each other. These developments were
connected with various changes in society in the course of the nineteenth century.
With this reality and this ideological position Calvinists and Catholics confronted
their ideal of science.
Chapter 2 is devoted to the ambitions of Dutch Calvinists and Roman Catholics
in the decades around 1900. During this period far-reaching changes took place in
the socio-political landscape of the country. The liberal, modern-protestant elite
had dominated politics and society since the middle of the nineteenth century, but
in the last decades of the century orthodox Protestants and Roman Catholics became more involved in politics and other areas of society. Following leaders like
Abraham Kuyper and Herman Schaepman they created their own organisations
and formulated their programmes for the future. The emergence of organisations
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based on Calvinist or Roman Catholic principles was accompanied by the development of contemporary ideologies: neo-Calvinism and neo-Thomism. These
were expected to provide solutions for various problems of modernity. At the
same time they reinforced the identity of the group. As a result the political and
social landscape of the country would in the end acquire the pluralistic structure
that was later called ‘pillarization’.
Chapter 3 focuses on the activities of Calvinists and Catholics in the academic
domain. The implications of the neo-Calvinist and the neo-Thomist conceptions
of the university and of science, and the question of where they clashed with liberal views are further explored. The public debate about these divergent views
flared up when Kuyper, as the responsible Minister, proposed an amendment of
the Law on Higher Education that facilitated religious initiatives in science (the
foundation of universities and professorships). The parliamentary debates of the
years 1903-1905 are analysed in detail, because they clearly show the fundamental
difference between the liberal and the religiously inspired conceptions of science.
Special attention is paid to the political cooperation between Calvinists and Catholics, and the interaction between these two groups. This cooperation influenced
the debate about faith, science and the foundation of their own universities.
In chapters 4 and 5 the views of the Calvinist and the Catholic leaders – A. Kuyper,
W. Geesink, H. Bavinck and J. Woltjer on the one hand, and J.V. de Groot and
J.Th. Beysens on the other – are discussed. These views defined the direction of
the neo-Calvinist and the neo-Thomist approach to natural science. They provided as it were the practical agenda for scientists during the following decades.
The neo-Calvinist and neo-Thomist ideals of science had important similarities,
which distinguished them from the liberal view. They both opposed the view that
science and religion are to be kept in separate compartments, or that there should
be a conflict between the two. Both groups aimed at a (new) synthesis of science,
philosophy and faith. This was actually to some extent a return to an older conception of science according to which the whole of reality was studied as God’s
creation. In addition, neo-Calvinists and neo-Thomists were particularly opposed
to what they called the ‘mechanist’ character of natural science, which, they felt,
could not be reconciled with an organic, teleological conception of nature. In the
context of this opposition they also voiced strong criticism of (Darwinist) evolutionary theory.
Despite this criticism, there was a positive appreciation of current science as
well. Many of the achievements of science could be accepted once they had been
set free from the incorrect, mechanist worldview. In addition there were positive developments in the sciences of the time. The period of the greatest overestimation of science had passed, it was felt. Even the ‘mechanist’ theory of Darwinism had few adherents around 1900. Instead neovitalism was gaining ground
within biology and there were positive developments in physics. Dissatisfaction
with the fragmented and mechanist science of the nineteenth-century was widespread and the critique of neo-Calvinists and neo-Thomists was in line with this
cultural undercurrent.
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The following chapters are devoted to the confrontation of this programme
with the practice of science. In chapter 6 I examine the views of Calvinist and
Catholic students at the state universities who were members of the Societas Studiosorum Reformatorum (ssr) or one of the Catholic student societies. The following two chapters focus on the views of Calvinist and Catholic natural scientists in the period up to 1940. These scientists had to put the ideal into practice. I
therefore extensively discuss their deliberations, the choices they made and their
disagreements. In chapter 7 this is done by examining the history of the ‘Christian
Society of Physicists and Physicians’ (Christelijke Vereeniging van Natuur- en
Geneeskundigen in Nederland, cvng), founded in 1896. In chapter 8 its Catholic
counterpart, the ‘Society for the Advancement of Science among Catholics in the
Netherlands’, founded in 1904, is reviewed. Both the student societies and the societies for Calvinist and Catholic scientists had their own histories and their own
aims, but they were part of the Calvinist and Catholic networks of organisations.
Neo-Calvinism and neo-Thomism became the dominant frameworks of debate.
Both students and scientists sometimes had their reservations about the lofty
ideals, but it is clear that during the entire period they nonetheless attempted to
implement the ideals in one way or another.
At its inception the cnvg wanted to adopt an independent stance in the scientific
world. Its aim was to practise science and medicine ‘in the light of God’s Word’.
In the early period the debates in the society were dominated by critiques of
the ‘mechanist’ character of science. Prominent members like S.R. Hermanides, L. Bouman, Rijk Kramer and F.J.J. Buytendijk did this each in his own way,
which occasionally led to fierce clashes. They were influenced in particular by the
views about the Christian science of Bavinck. In line with his ideas they tried to
develop their own views concerning questions about life, evolution, and the relation between the Bible and the results of science.
From the 1920s on the scientists had to deal with a new generation of theologians, who had a novel interpretation of the ideal of ‘Christian science’. In particular after the Geelkerken controversy (1926) theologians like V. Hepp and
G.Ch. Aalders appeared to link ‘Christian natural science’ more closely with the
Genesis account of the creation than had been done before. They were inspired in
this approach by the creationist movement, in particular the so-called ‘flood geology’ which at the time was emerging in the United States. This novel twist to the
idea of a Christian science only concerned disciplines like geology and evolutionary biology, but it implied that all kinds of previously accepted results of science
had to be rejected. This meant that, although there had been intense discussions
for several decades, the debate about science and religion in Calvinist circles was
to come to a standstill. W.J.A. Schouten attempted to make a stand against the
theologians, but his voice and those of Bouman, Buytendijk and J.P. de Gaay
Fortman were barely heeded in the end. These four men, and other scientists as
well, were relegated to the margins or left the Calvinist fold altogether. Within
the circle of scientists there were some who tried to revivify the old ideals in the
thirties, amongst them J.H. Diemer, who was inspired by Herman Dooyeweerd’s
Philosophy of the Cosmonomic Idea (wijsbegeerte der wetsidee), and in a differ-
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ent way G.J. Sizoo. Clearly, in the area of natural science, neo-Calvinism had become an apple of discord instead of a shared ideal.
The Catholic Scientific Society (Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging,
kwv), as the official name was sometimes abbreviated, developed from an association that aimed at the advancement of science in the Catholic community in the
Netherlands into a platform where Catholic scientists reflected on the relation of
science and religion. Neo-Thomist philosophy provided the intellectual framework for these discussions. It also determined what elements in contemporary
science could and what elements couldn’t be accepted. However, not everybody
interpreted neo-Thomism in the same way. This was apparent during the fierce
discussion about evolutionary theory provoked by the views of the biologist
A.C.J. van Goor around 1920. Appealing to Beysens and the Louvain geologist
H. de Dorlodot, Van Goor gave a Thomist justification of his largely accepting
the theory of descent. This was a bridge too far for most. They rather advanced
Thomism in their opposition against evolutionary theory.
Even so neo-Thomism was not experienced as a constraint within the Society.
Prominent members like J.A.J. Barge and P. Hoenen campaigned for a synthesis
of philosophy and science. In this endeavour the philosophy of Thomas Aquinas
could provide a roadmap when science was in crisis or even had been declared
bankrupt. A number of thorough philosophical studies of biological and physical
topics were published, which convinced many Catholic scientists of the significance of neo-Thomism for the sciences. Precisely this philosophy seemed suited
to provide the new synthesis that was needed in biology and physics. During the
interbellum period many were inspired by the idea of a rechristianisation and
catholicisation of cultural life and they also expected a new synthesis of Thomism and science.
In chapter 9 a comparative analysis is given of the Calvinist and Catholic ideals, and
an explanation of the developments is attempted. Some links with the present are
indicated. Around 1900 Calvinists and Catholics had together attacked the liberal,
secular conception of science. They wanted to create their own forms of modernity and they claimed a space to create their own science. After a few decades,
however, the two groups seemed to become self-absorbed and satisfied with their
sense of being on the right track. The debate in Calvinist circles developed its
own dynamics, the neo-Calvinist ideal of a Christian science causing division. In
Catholic circles on the other hand, neo-Thomist philosophy provided unity, and
there the spirit during the interbellum period was actually rather triumphalist.
On the other hand there were parallels in the ways the two groups tried to establish links between modern science and their own ideologies. Some Calvinist
scientists held on to the original neo-Calvinist ideal of science. An important reason for this tenacity was that it seemed to offer possibilities for linking up with
developments in science. Science was moving again in the direction of religion,
they felt. To some extent this may have been wishful thinking, but there had been
genuine signs of a transformation in the sciences. Since the 1890s, and particularly
during the interbellum period, growing numbers of intellectuals reacted against

322

Summary

‘nineteenth-century science’, which allegedly had suffered from all kinds of shortcomings. This offered Calvinists and Catholics the option of believing that they
hadn’t surrendered to science in its naturalist form. After all, the character of
science had changed as well. The revolution in physics and various developments
in the life sciences were viewed as an opportunity to establish links between their
own ideal of science and current science.
After World War II the discussions of the pre-war period were continued.
Among Catholic scientists neo-Thomism remained the generally accepted framework of the debates. Within this context the philosopher A.G.M. van Melsen
managed to create more openness towards other philosophical movements and to
enlarge the latitude for debate within neo-Thomism. In the 1950s there was for
some time a new élan in Calvinist circles around the Free University professors
J. Lever and J.R. van de Fliert. The dialogue with the theologians was initially difficult and among the Calvinist rank and file there was resistance against the broad
interpretation of the original ideals advocated by Lever and Van de Fliert.
The wider ambition and hope for a new synthesis between science and religion,
linked to vitalist, holist and indeterminist developments in biology and physics,
actually petered out fairly quickly. Many felt that science had become less ideological.
The pre-war ideals were viewed as overambitious, erroneous or simply irrelevant.
As a result the majority of Calvinists by and large accepted the developments in the
sciences. From now on the ‘traditional’ positions were only defended by minorities,
and in the debate the actual practice of science was increasingly ignored. In this way
the creationist views that had been embraced by Calvinist theologians in the thirties,
re-emerged among orthodox Protestants and differences of opinion became ever
more confrontational. In Catholic circles a conciliatory stance about science and
religion was increasingly adopted. Since then the popular image of ‘the’ protestant
and ‘the’ Catholic views of science have been coloured to a large extent by these
relatively recent developments. The debates in the period 1880-1940, however, can
be properly understood only within the historical framework offered by this study.
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Flipse

mensen aan een geschiedenis van conflicten. Toch

is bij nadere beschouwing de verhouding tussen geloof en wetenschap in het verleden niet zo gemakkelijk
op één noemer te brengen. In de periode 1880-1940,
die in dit boek centraal staat, ontbrak het zeker niet
aan conflictstof, maar tegelijk was er een sterk verlangen naar synthese van religie en wetenschap.
Eind negentiende eeuw stelden Nederlandse gereformeerden en rooms-katholieken zich steeds
positiever op tegenover de moderniteit, inclusief de
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natuurwetenschap. Naast de bestaande ‘liberale we-

Christelijke wetenschap

B

ij het thema ‘religie en wetenschap’ denken veel

Christelijke
wetenschap
Nederlandse rooms-katholieken
en gereformeerden over de
natuurwetenschap, 1880-1940

tenschap’ bepleitten zij het bestaansrecht van een
‘christelijke wetenschap’. Onderbouwing en rechtvaardiging voor deze visie vonden zij in de ideologie
van het neocalvinisme en het neothomisme. Gereformeerde en rooms-katholieke natuurwetenschappers
moesten het ideaal in praktijk brengen. Ab Flipse beschrijft wat deze idealen precies inhielden, op welke
punten ze botsten met de dominante ‘liberale’ visie en
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wat ervan terecht is gekomen.

Ab Flipse

