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DE CONSERVATIEVE KOSMOS VAN DE 
ACHTTIENDE EEUW^ 

Rienk Vermij* 

Het verzoek om een bijdrage over 'geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in 
Nederland' heb ik met gemengde gevoelens ontvangen. Een behandeling van het pro
bleem 'geloof en natuurwetenschap' krijgt al snel iets mistigs. Zolang men zich tot indivi
duele geleerden of detailkwesties bepaalt valt een en ander nog wel overzichtelijk te hou
den. Maar krijgt men de opdracht een hele eeuw te bespreken, dan moet men het 
probleem toch iets systematischer aanpakken. Helaas, de benodigde systematiek ligt niet 
bepaald voor het grijpen. Het is om te beginnen al verre van duidelijk wat we precies 
onder begrippen als geloof en natuurwetenschap moeten verstaan. Over het begrip geloof, 
of godsdienst, of theologie, wil ik hier niet uitweiden; evenmin over de diverse vormen 
waarin het geloof kan optreden en over de verschillende geloven die we binnen Nederland 
hadden. Maar wat doen we met het begrip natuurwetenschap? 
Als uitgangspunt voor het volgende betoog heb ik gekozen voor een benadering van de 
natuurwetenschap als vakgebied, als zelfstandige eenheid. Een dergelijke eenheid is natuur
lijk geen natuurlijk gegeven. Zij is geconstrueerd, of zo men wil: zij is fictie. De natuurstudie 
heeft zich op een goed moment als zelfstandig veld van onderzoek uitgekristalliseerd. Als 
zodanig is het een volkomen abstracte entiteit die slechts bestaat bij de gratie van een zekere 
consensus over idealen, maatschappelijke functies, enzovoort. Dit vereist een zekere af
stemming op, of bewerkt eventueel concurrentie met, gelijksoortige entiteiten met ver
wante functies of concurrerende doelen. Minder abstract geformuleerd, een vak als 
natuurwetenschap heeft een verhouding tot andere geïnstitutionaliseerde takken van 
wetenschap; dus zo niet tot het geloof, dan toch tot de theologie. De taakverdeling tussen 
de verschillende vakgebieden is uiteraard niet onveranderlijk, maar verschuift in de loop 
van de geschiedenis. Zeker bij jonge vakgebieden die zich nog een plaats moeten verover
en zullen opvattingen over taak en inhoud voortdurend worden bijgesteld. 

' Instituut voor Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 716, 9700 AS Groningen. 
1. Deze onderzoekingen werden gedeeltelijk gesteund door de Stichting voor Historische Wetenschappen 
(SHVV), die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor VVetenschappehjk Onderzoek (NWO). 

83 



32 Rienk Vermij 

Natuuronderzoek als nieuwe discipline 

De vraag wanneer de natuurwetenschap zich als zelfstandig vakgebied vestigde verdient al 
een studie op zich.^ Het is niet ongebruikelijk om vooral de mate van institutionalisering 
als maatstaf van de vorming van het nieuwe vakgebied te nemen. Het ontstaan van een 
bewuste natuurwetenschap valt dan min of meer samen met de oprichting van de Royal 
Society en de Académie des Sciences in de zeventiende eeuw. Helaas is dit criterium voor 
Nederland niet goed bruikbaar. Hoewel er geen reden is aan te nemen dat de Republiek 
op wetenschappelijk gebied met het buitenland uit de pas liep, bleven institutionali
seringstendensen hier nog ongeveer een eeuw achterwege. Natuunvetenschap had in de 
zeventiende eeuw in Nederland geen zichtbare basis en bestond slechts als intellectueel 
programma. 
Een dergelijk programma lijkt in de Republiek vooral te zijn ontstaan onder invloed van 
de filosofie van Descartes, ergens rond 1650. Uiteraard had men zich in de wetenschap 
ook eerder wel met de natuur beziggehouden en daarover kennis verwor\-en. Deze kennis 
had echter weinig zelfstandige betekenis. Descartes gaf de stoot tot een samenhangende 
wereldbeschouwing waarbinnen de moderne natuurwetenschappelijke kennis een zinvolle 
plaats kreeg. Hij was niet de eerste die zulk een nieuwe filosofie ontwierp. Maar de ideeën 
van zijn voorgangers waren in het algemeen tamelijk esoterisch gebleven: een onderwerp 
van discussie onder geleerden, maar niet geëigend om een revolutie te verwekken. Het 
cartesianisme echter was meer dan een filosofie; het was een partij, een programma. 
Descartes' theorieën maakten reeds enkele jaren na hun publikatie grote opgang aan de 
Nederlandse universiteiten, waar zij het gangbare, op Aristoteles gebaseerde curriculum 
volledig dreigden te overvleugelen.' 

Vlen zal terecht opmerken dat het cartesianisme toch wat anders was dan moderne 
natuurwetenschap. De filosofie van Descartes was een samenhangend geheel waarin niet 
alleen natuuronderzoek, maar bijvoorbeeld ook metafysica was opgenomen. Voor 
Descartes zelf was deze samenhang wezenlijk. Maar voor zijn volgelingen gold dat veel 
minder. In de praktijk functioneerde Descartes' metafysica vooral als een verpakking die 
de revolutionaire natuurkundige ideeën filosofisch acceptabel maakte, maar die men na 
gebruik rustig kon weggooien. De cartesianen, met name ook die in Nederland, lieten zich 
aan de metafysica hoe langer hoe minder gelegen liggen. In het wijsheidsbegrip van de 
zeventiende eeuw kwam kennis van de natuur centraal te staan. Descartes' optreden 
bewerkte dus, tegen zijn eigen bedoeling in, een verzelfstandiging van de natuurweten
schap.-* Formeel werd de band met de filosofie geslaakt toen in de achttiende eeuw de 

2. V'gl. over dit thema W. van den Daele, 'Die soziale Konstruktion der Wissenschaft. Institutionalisierung und 
Definition der positiven Wissenschaft in der zweiten Hiilfte des 17. lahrhunderts', in; G. Böhme, W. van den 
Daele en W. Krohn, Experimcntelle Philosophic. Ursprünge autonomer Wissenschaftsentwickliing (Frankfurt am 
Main, 1977) 129-182; R. Mandrou, From humanisme to science 14S0-1700 (Hassocks, 1979); 1. Ben-David, The 
scientist's role in societ): .A comparative study (Englewood Cliffs, 1971). Geen van deze studies besteedt speciale 
aandacht aan Nederland. 

3. Over het cartesianisme in Nederland: Th. Verbeek, Descartes and the Dutch. Early reactions to Cartesian philos
ophy 1637-1650 (Carbondale en Edwardsville, 1992); C.L. Thijssen-Schoute, Nederlands cartesianisme (Amsterdam 
1954, herdr. Utrecht, 1989). Over het cartesianisme als programma bijv. Ph.R. Sloan, 'Descartes, the sceptics, and 
the rejection of vitalism in seven teenth-centur\' physiology', in: Studies in history and philosophy of science 8 
(1977)1-28. 
4. Verbeek (n. 3), Descartes and the Dutch, 88. I.I.. Heilbron, Electricity in the lyth and iSth centuries. A study of 
early modern physics (Berkeley enz., 1979) 40. 
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'proefondervindelijke wijsbegeerte' werd geïntroduceerd. Deze mocht weliswaar nog de 
naam van wijsbegeerte voeren; maar daar ze alleen op proefnemingen en niet op metafy
sische of andere filosofische overwegingen gebaseerd mocht zijn, was er inderdaad sprake 
van een zelfstandige tak van onderzoek. Maar de 'proefondervindelijke wijsbegeerte' bete
kende in dit opzicht vooral een nieuw etiket. Inhoudelijk gezien had deze verzelfstandi
ging al in de zeventiende eeuw plaats gevonden. Bij iemand als Christiaan Huygens bij
voorbeeld was ze eigenlijk al voltooid. 
Het gaat hier niet enkel om overtuigde cartesianen. Ook velen die de eigenlijke filosofie 
van Descartes kwamen te verwerpen werden in hun wetenschapsideaal diepgaand door 
hem beïnvloed. We kunnen daarom zeggen dat in Nederland de moderne natuurweten
schap, niet wat de vakinhoudelijke kant betreft, maar als een erkend en zelfbe\\aist veld 
van studie, is ontstaan onder invloed van Descartes. In ieder geval was het natuuronder
zoek in de zeventiende eeuw een jong vak dat zich nog een eigen plaats moest veroveren. 
Vandaar ook dat het in sommige kringen weerstand kon oproepen. 

Natuurwetenschap en theologie 

a. De zeventiende eeuw 
Tot de vakken waartegenover het nieuwe natuuronderzoek zich een houding moest bepa
len behoorde ook de theologie. Hoewel Descartes het onderzoek van de natuur had gezien 
als onderdeel van een totaalfilosofie, had hij uitdrukkelijk de filosofie afgezonderd van de 
theologie en een strenge methodische scheiding aangebracht. Een filosoof mocht zich 
enkel door zijn natuurlijke verstand laten leiden, niet door enige bovennatuurlijke open
baring. Daarmee verklaarde hij de geloofswaarheden niet voor onwaar, maar wel voor 
irrelevant voor filosofisch - en in de praktijk ging dat steeds vaker betekenen: natuurwe
tenschappelijk - onderzoek. Deze afgrenzing van de theologie werd door zijn volgelingen 
nadrukkelijk gepropageerd en was een belangrijk element in de verzelfstandiging van de 
natuurwetenschap. Natuurlijk kwam het ook in de zeventiende eeuw wel voor dat onder
zoekers godsdienstige overwegingen vastknoopten aan hun werk. Maar eigenlijk is, gelet 
op de alomtegenwoordigheid van dit thema in de geschiedenis, vooral de rt/\vezigheid van 
dit soort overwegingen bij vooraanstaande onderzoekers als Huygens of Leeuwenhoek 
opvallend. Henri Justel erkende impliciet dat natuuronderzoek voor velen los hoorde te 
staan van godsdienstige overwegingen, toen hij over Swammerdams boek Ephemeri vita 
rapporteerde: 'Ce livre la est plein de speculations metaphysiques et Theologiques, ce qui 
ennuye ceux qui n'ont pour but que de connoitre la Nature.' \ 

Nu ontwikkelden theologen vrijwel in dezelfde tijd heel andere ideeën over de verhouding 
van theologie en filosofie. Dit gebeurde in het kader van de beweging van de Nadere 
Reformatie. Cartesianisme en Nadere Reformatie waren twee fundamenteel verschillende 
wereldbeschouwingen. Beide waren in opkomst, jong en zelfbewust. Beide maakten aan
spraak op een absolute waarheid. En tot overmaat van ramp waren ze in elk geval op één 
terrein eikaars directe concurrent, namelijk in het academisch onderwijs, voor beide bij 
uitstek de plaats om hun opvattingen te verbreiden. Het zal geen verbazing wekken dat dit 
botste. 

5. Justel aan Oldenbug, 1675 aug 12. The correspondence of Henry Oldenburg, XI, p. 453 (nr. 2722). 
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De Nadere Reformatie was in de eerste plaats een uitbreiding van de idealen van de gods
dienstige Reformatie van de zestiende eeuw tot alle gebieden des levens die tot dan toe aan 
de aandacht waren ontsnapt.*' De reformatoren geloofden in één allesbeheersende waarheid 
die alle terreinen des levens moest beheersen. Een dergelijk ideaal was voor de vs'etenschap 
niet noodzakelijk onvruchtbaar. Het kan hebben geprikkeld tot onderzoek op gebieden die 
men in voor-reformatorische tijden weinig relevant achtte. Maar afgezien van deze mogelijk 
positieve weerslag moet ook worden opgemerkt dat dit streven, gecombineerd met een 
streng bibliocentrisch denken, weinig bevorderlijk was voor het ontstaan van een natuurwe
tenschap als zelfstandig vakgebied. In de zestiende eeuw was deze kwestie nog niet actueel, 
maar in de zeventiende eeuw werd deze consequentie duidelijk. 

Het is niet zo dat de theologen van de Nadere Reformatie op zichzelf bezwaar zouden heb
ben tegen het onderzoeken van de natuur, of dat zij nimmer bestaande kennis ter discussie 
zouden willen stellen. Alleen, van een afzonderlijke wetenschap die hierover het laatste 
woord zou hebben wilden zij niets weten. Het was vooral de Utrechtse hoogleraar Gisbertus 
Voetius, een van de belangrijkste leiders van de Nadere Reformatie, die zich tegen het carte
sianisme verzette en zich integendeel sterk maakte voor een onderschikking van filosofie en 
natuurwetenschap aan de theologie. Men diende goed te beseffen dat de enig betrouwbare 
bron van waarheid, ook in de natuurwetenschap, uiteindelijk de bijbel was." 
Aan de universiteiten leidde deze tegenstelling vanaf de jaren 1640 tot onverkwikkelijke 
twisten over het te geven onderwijs. Nadat aan de universiteiten de toon was gezet duurde 
het niet lang of de twist breidde zich uit naar buiten. In pamfletten en vanaf de kansels 
werd de andere partij zwartgemaakt. Het waren vooral natuurfilosofische onderwerpen 
die als twistappels fungeerden. In de jaren 1650 spitste de strijd zich vooral toe op het coper
nicaanse stelsel, in de jaren 1680 op de betekenis van kometen; de jaren 1690 zagen mis
schien de hevigste polemiek van alle, over het bestaan van hekserij.* 

Wetenschappelijk gezien stond dit twistgeschrijf echter niet op een bijzonder hoog niveau. 
Het gaat hier ook niet zozeer om twisten tussen geloof en wetenschap, als wel om twisten 
tussen theologen (eventueel lekentheologen) onderling. Zo ging de discussie over het coper
nicaanse stelsel niet in de eerste plaats over de vraag of de aarde nu wel of niet bewoog, 
maar voornamelijk over de vraag hoe de bijbel moest worden uitgelegd. Cartesiaansgezinde 
theologen meenden dat de bijbel uitsluitend theologische en morele zaken onderwees. In 
natuurkundige zaken bezigde hij de gangbare uitdrukkingen zonder dat men daar iets ach
ter moest zoeken. Als in de bijbel sprake was van een stilstaande aarde of een bewegende 
zon, dan hoefde men zulke uitspraken niet letterlijk te nemen. De voetianen meenden dat 
de bijbel ook in natuurkundige zaken het hoogste gezag toekwam en letterlijk moest worden 

6. Over de Nadere Reformatie bestaat een groeiende hoeveelheid literatuur, voornamelijk over de theologische 
inhoud. Voor een korte algemene karakteristiek zie S. van der Linde, 'De betekenis van de Nadere Reformatie 
voor kerk en theologie', in; idem. Opgang en voortgang der Reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen 
(Amsterdam, 1976) 139-147. C. Graatland, 'De Nadere Reformatie en haar culturele context', in; Met het Woord in 
de tijd; een bundel artikelen rondom het thema "evangelisatie en cultuur" Cs Gravenhage, 1985) 117-138 bespreekt de 
houding van de Nadere Reformatie jegens het culturele leven, waarbij hij ook enkele woorden wijdt aan de 
wetenschapsbeoefening (biz. 131-132). 
7. A.C. Duker, Gisbertus Voetius (4 din., Leiden, 1897-1915). ]. van Oort e.a. (ed.). De onhekeiule Voetius. 
Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht3 maart 19*19 (Kampen, 1989). 
8. Verbeek (n. 3), Descartes and the Dutch; T.A. McGahagan, Cartcsianism in the Netherlands. 1639-1676; the new 
science and the Calvinist counter-reformation (ongepubliceerd proefschrift univ. van Pennsylvania, 1976); R.H. 

l Vermij, 'Het copernicanisme in de Republiek; een verkenning', in: Tijdschrift voor geschiedenis 106 (1993) 362-
366; W.P.C. Knuttel, Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof ('s-Gr&\enhage, 1906). 
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J 

uitgelegd. Zij beschuldigden hun tegenstanders ervan hun bijbeluitleg afhankelijk te maken 

van filosofische vooronderstellingen. 
Er was dus sprake van een competentiestrijd. De voetiaanse theologen verzetten zich tegen 
het idee dat men zich in de theologie iets aan behoorde te trekken van de bevindingen van 
een ander vakgebied, in casu de natuurwetenschap. Natuurwetenschappelijke argumenten 
speelden in deze discussie nauwelijks een rol. Zolang de sterrenkundigen maar met hun han
den van de bijbel afbleven en zich niet bemoeiden met theologische kwesties, konden zij in 
het algemeen vrijelijk hun gang gaan. De meeste theologen hadden te weinig belangstelling 
voor de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen om zich voortdurend rekenschap te geven 
van de consequenties. Pas als deze nadrukkelijk op hun weg werden gelegd kwamen zij in het 
geweer. 

b. De achttiende eeuw 
In de loop van de tijd raakten natuurwetenschap en theologie echter beter op elkaar af
gestemd. In de achttiende eeuw was alles koek en ei tussen theologen en natuuronderzoe
kers. Deze omslag was niet het gevolg van een verwateren van de godsdienstige orthodo.xie. 
De onverzoenlijke vleugel in de kerk bleef ook in de achttiende eeuw waakzaam. In de jaren 
1730 was er een vloed van literatuur over de theologische betekenis van de paalwormenplaag, 
in de jaren 1760 was de bekendwording van de werken van Rousseau aanleiding tot hevige 
theologische twisten over de verhouding van natuur en openbaring.'' We vinden echter nau
welijks polemieken meer die tegen een zelfstandige beoefening van de natuurwetenschap zijn 
gericht. Het onderzoek van de natuur lijkt stilaan geaccepteerd, wordt althans niet meer 
gevaarlijk gevonden. 

Twee oorzaken zijn hien'oor aan te wijzen. In de eerste plaats was de cartesiaanse filosofie, 
die zich in de zeventiende-eeuwse theologische twisten in de ogen van de orthodoxie hope
loos had gecompromitteerd, inmiddels ook officieel verlaten. Ook waar dit niet meer was 
dan een verandering van etiket was daarmee toch een belangrijke psychologische barrière 
opgeruimd. In de tweede plaats toonde de nieuwe generatie natuuronderzoekers veel meer 
omzichtigheid in haar omgang met theologische kwesties. De cartesianen hadden tussen de 
methoden van filosofie en theologie een strikte scheiding aangebracht, met als gevolg dat de 
resultaten van de twee vakken met elkaar in strijd konden komen. Bijvoorbeeld, de natuur
wetenschap leerde dat de aarde om de zon draaide, en de theologie leerde dat ze stilstond. 
Het achttiende-eeuvs'se natuuronderzoek hield al op voorhand rekening met theologische 
standpunten. Sterker, er was sprake van een bewuste vermenging van godsdienst en theolo
gie. In deze tijd verschijnt er een vloed van populair-wetenschappelijke literatuur die expli
ciet religieus gemotiveerd is: de zogenaamde f)'sico-theologie, die, aan de hand van zorgvul
dig onderzoek van de natuur, de lezer wil wijzen op de macht, wijsheid en goedheid van de 
schepper. Deze houding liet niet alleen in populaire literatuur, maar ook in het serieuze 
natuuronderzoek zijn sporen na. Onderzoekers lieten slechts zelden achterwege om in de 
inleiding tot hun publikaties te beklemtonen hoezeer zij hun werk zagen als een opwekking 
tot godsvrucht. Natuurwetenschap werd gerechtvaardigd als een godsdienstige activiteit. 
Ook voor theologen was het een respectabele bezigheid.'" 

9. ). de long, L. Kooymans en H.F. de Wit, 'Schuld en boete in de Nederlandse Verlichting', in: Kleio 19 (1978) 
-37-^44- Een poging tot bepaling van het 'verlichte' gehalte van de Nederlandse cultuur in de tweede helft van de 
achttiende eeuw is I.W. Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting. Een cultuurhistorisch en -sociologisch onder
zoek inun- enkele aspecten van de Verlichting in Nederland (1755-1810) (2 dln., Zwolle, 1992). 
10. Het standaardwerk over de fysico-theologie in Nederland is J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en 
natuumvtenschap in de achttiende eeuw in Nederland (Assen, 1972). 
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Het ironisch gevolg was dat de natuurwetenschap nu ook zelf aan gezag won. De theo
rieën van Copernicus ontmoetten in de achttiende eeuw steeds minder weerstand. In het 
vuur van de controverse waren de voetianen niet bereid geweest het kleinste onderdeel 
van hun bijbeluitleg bij te stellen. Toen men in de natuurwetenschap eenmaal een bond
genoot had leren zien, was men minder bevreesd zich aldus te compromitteren. Ook 
orthodoxe predikanten durfden aarzelend te bekennen dat het copernicanisme wellicht 
niet met de bijbel in strijd was, zonder dat dit voor hun collega's aanleiding was hen van 
atheïsme te beschuldigen." Officieel hield men nog altijd aan de bijbel als opperste waar
heid vast, maar in de praktijk zocht men nu toch zijn bijbeluitleg aan te passen aan de 
natuurwetenschappelijke feiten. 

De definitie van wetenschap 

Wat ik tot dusverre heb beschreven betreft vooral de verhouding tussen verschillende vel
den van kennis, te weten natuuronderzoek en theologie. Een andere vraag is in hoeverre 
deze ontwikkeling ook inhoudelijk consequenties heeft gehad voor de verschillende vak
gebieden. Op het eerste gezicht lijkt dat amper het geval. Wat we gezien hebben is een 
onderlinge afstemming, tot stand gebracht na wat onderlinge wrijving, van de wederzijdse 
competenties. Van een 'warfare' tussen geloof en wetenschap blijkt verder weinig. De 
theologie blijft door de wetenschappelijke ontwikkelingen vrijwel onberoerd. Pas op lange 
termijn vindt er wat inhoudelijke bijstelling plaats, in de vorm van een wat minder strikte 
interpretatie van sommige bijbelteksten. 
De natuurwetenschap verandert inhoudelijk ook niet; tenminste, als we een moderne 
definitie van wetenschap hanteren, volgens welke de wetenschap bestaat uit een zekere 
canon van theorieën, bij voorkeur in wiskundige termen gesteld. De vraag is alleen of zo'n 
definitie van wetenschap niet een weinig onhistorisch is. We zijn hier nog altijd in een 
periode dat de natuurwetenschap zich als vakgebied moest bewijzen en naar haar eigen 
aard op zoek was.'' De verhouding tot de godsdienst was een wezenlijk element binnen de 
wetenschapsbeoefening als zodanig. De omslag van cartesiaans-geïnspireerde wetenschap 
naar f)'sico-theologie betekende meer dan louter een andere inkleding, een uitwisselbaar 
en eigenlijk irrelevant voor- of nawoord bij een gegeven theorie. Het is de definitie en de 
doelstelling van de wetenschap zelf die verandert. 

a. De zeventiende eeuw: wetenschap tegen bijgeloof 
Onder de generatie die als eerste het cartesiaanse programma in de praktijk zocht te bren
gen was sprake van een ongebreideld optimisme. De kennismaking met het cartesianisme 
was voor velen niet minder dan een openbaring. Huygens, die op zijn vijftiende of zes
tiende Descartes' Principia philosophiae hs, getuigde daarvan later: 

11. Zie bijv. C. de Pater, 'Ds. Hermanns Johannes Krom: worstelen met 'geloof en wetenschap", in: Worstelende 
wetenschap. .Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw (overdruk 
uit Archief, mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1987) 195. 
12. Voor Engeland is dit tastend vormkrijgen beschreven door M. Hunter, o.a. in 'The early Royal Society and 
the shape of knowledge', in: D.R. Kelley en R.H. Popkin (ed.), The shapes of knowledge from the Renaissance to 
the Enlightenment (Dordrecht enz., 1991) 189-202. 
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II me sembloit lorsque Je lus ce livre des Principes la premiere fois que tont alloit Ie mieux du monde, et je 
crois, quand j'y trouvois quelque difficuité, que c'étoit ma faute de ne pas bien comprendre sa pensee.'-' 

Beter dan de onderkoelde Huygens wist de Franse schrijver Fontenelle, zelf een fervent 
cartesiaan, de schok van het nieuwe te treffen in zijn levensbeschrijving van Malebranche: 

II avoit 26. ans, & ne connoissoit Descartes que de nom, et par quelque objections de ses Cahiers de 
Philosophic. II se mit a feuilleter Ie Livre [Descartes' Traite de riionnne], & fut frapé comme d'une lumiere 
qui en sortit toute nouvelle a ses yeux. II entrevit une Science dont il n'avoit point d'idée, & sentit qu'elle lui 
convenoit... Il acheta Ie Livre, Ie lut avec empressement, & ce qu'on aura peut-être peine a croire, avec un tel 
tran.sport, qu'il lui en prenoit des battements de coeur, qui Pobligent quelquefois d'interrompre sa lecture.'-* 

Een dergelijke 'bekeringsgeschiedenis' is uiteraard niet vrij van topiek, maar wordt toch 
ook niet voor niets verteld. 
De cartesiaans geïnspireerde natuuronderzoekers barstten bijkans van zelfbewustzijn en 
energie, en stonden klaar om alle problemen onder en boven de maan tot een oplossing te 
brengen. Hun werk, als Snelders opmerkte over dat van Leeuwenhoek, 'is characterized by 
a general eagerness to fathom all secrets of Nature'.'^ Johannes Hudde ontvouwde op 29-
jarige leeftijd zelfbewust zijn plannen om, 

zo haast als ik de fondamenten vande medicijnen zal gelecrt hebben, door vcrgroot-glazen te onderzoeken, 
of men ad oculum de generatie van veel dingen niet zal konnen vinden en demonstreren; en hier toe zie ik 
door verschelde experimenten, die ik airede gedaan heb, groote hoop...'* 

Als de voetianen zich verzetten tegen de pretenties van cartesiaanse filosofen of natuuron
derzoekers was dat dan ook niet zozeer een discussie over bepaalde kentheoretische vra
gen. Voor een wereldbeschouwing die zelf alomvattend pretendeerde te zijn en geen gezag 
naast, laat staan boven zich duldde, was deze hele houding eenvoudig onverdraaglijk. 

Der ungestüme Optimismus, mit dem die Cartesianer sich an die l.ösung der Weltriitsel machten, das fel-
senfeste Vertrauen in die Zuverlassigkeit ihrer Methode und in die Sicherheit ihrer Ergebnisse, das sie 
beherrschte, und die grenzenlosen Hoffnungen, die sie darait verbanden: das alles konnte den Vertretern 
der alten reformierten Lehre nur als Hybris erscheinen, als ein Machtsanspruch aut Gottes Schöpfung, 
geboren aus dem Geist des Bösen selbst."' 

Dit is niet onjuist, maar de -vraag is of het volledig is. De ergernis die deze houding wekte 
had ook meer concrete oorzaken. De pretenties van de zeventiende-eeuwse onderzoekers 
reikten verder dan het louter verklaren van de geheimenissen van de natuur. Wetenschap 
moest in hun ogen een maatschappelijke kracht worden. Het reeds door Bacon geformu
leerde ideaal van de beheersing van de natuur ter verbetering van het welzijn van de 
mensheid speelt nadrukkelijk mee in het wetenschapsideaal van de zeventiende eeuw, en 
niet alleen in Engeland."* 

13. Huygens aan Bayle, 26 febr. 1693. Oeuvres completes, X, 403. 
X4. B. Le Bovier de Fontenelle, Eloges des acadenüciens, avec l'histoire de l'Acadetnie Royale des Sciences en MDCX-
CIX, I (Den Haag, 1740, repr. herdruk Brussel, 1969) 371. 
15. H.A.M. Snelders, 'Antoni van Leeuwenhoek's mechanistic view of the world', in: L.C. Palm en H.A.M. 
Snelders ed., Anioni van Leeuwenhoek 1632-1723. Studies on the life and work of the Delft scientist commemorating 
the 350th anniversary of his birthday (.Amsterdam, 1982) 57. 
16. Hudde aan Velthuysen, 1657 oktober 13. Bibliotheek universiteit van .'\msterdam, hs. D 29. 
17. K. Scholder, Ursprünge und Probleme der Bibetkritik im 17. jahrhundert. Ein Beitrag zur Entstehung der histo-
risch-kritischen Theologie (München, 1966) 139-140. 
18. Hierop is al gewezen door H. Brown, 'The utilitarian motive in the age of Descartes' in: Annals 0) science 1 
(1936) 182-192. Ook sindsdien echter is dit thema vooral voor Engeland uitgediept. 
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Zo schreef Huygens: 

In deze wetenschap, die ik altijd heb bewonderd en die ik telkens als ik mij op haar toelegde het meest 

beminde, wilde ik bii voorkeur die dingen onderzoeken, die nuttig konden zijn voor uitvindingen hetzij om 

het leven aangenaam te maken |ad vitae commoda], hetzij voor de kennis van de natuur.'" 

Het is dan ook geen toeval dat hij een groot deel van zijn tijd besteedde aan zulke prak
tische zaken als het verbeteren van zijn slingeruurwerk, of zelfs aan de vering van koetsen 
en wagens.-" De bovengenoemde Johannes Hudde was een van de grootste wiskundigen 
van zijn tijd, maar jegens de zuivere wiskunde koesterde hij bedenkingen, 'dewijl ick de 
tyd veel te kostlijck acht, als dat ickse in soodanige nutteloo.se questien zouw besteden'. 
Liever hield hij zich bezig met problemen 'daar het gemeen aan gelegen is.'-' De prak
tische onderzoekingen van Hudde reikten van de constructie van optische instrumenten 
tot de verbetering van de kwaliteit van het water in de Amsterdamse grachten. 
Met andere woorden, wetenschapsbeoefening was geen wereldvreemde bezigheid. De 
wetenschap gold als een macht, een macht tot verbetering van de samenleving. En hier ligt 
een van de kernpunten van de weerstand die het cartesianisme opriep. Het cartesianisme, 
met zijn verreikende pretenties, kon als bedreigend worden ervaren door de gevestigde 
orde in de samenleving die het wilde verbeteren; en van deze orde maakte de kerk zeker 
deel uit. 

Kerkelijke groeperingen hadden wel enige reden om argwanend te staan tegenover het 
cartesianisme. De zeventiende-eeuwse filosofie zag wel degelijk een godsdienstige taak 
voor zich weggelegd. Als een van haar wezenlijke taken zag zij het bestrijden van bijgeloof 
Onredelijke en onjuiste opvattingen en gewoonten, die evenwel door gewoonte of anders
zins algemeen ingang hadden gevonden in kerk en samenleving, dienden aan de kaak 
gesteld te worden. Bijgeloof is per definitie geen geloof en een bestrijding van bijgeloof en 
vooroordeel kon uiteraard alleen maar in het voordeel van de religie zijn. Vrijwel nie
mand heeft ooit beweerd dat ware wetenschap in strijd kan komen met waar geloof Maar 
wanneer er geen overeenstemming bestaat over de grens tussen geloof en bijgeloof, kan de 
vooroordeelskritiek zich licht richten tegen gevestigde kerkelijke posities. Dit was precies 
wat in de zeventiende eeuw gebeurde. 

Zonder al te veel overdrijving kunnen we zeggen dat inhoudelijk gezien de conflicten 
vooral draaiden om de afbakening van geloof tegenover bijgeloof En het waren de carte
siaanse filosofen die, op grond van hun inzicht in de natuur, meenden te kunnen uit
maken wat bijgeloof was en wat niet. Het was dan ook geen loutere onvoorzichtigheid dat 
cartesiaanse theologen (want ook onder de theologen waren er natuurlijk die door de 
nieuwe geest waren aangeraakt) de bijbel wilden uitleggen in het licht van filosofische 
overwegingen. Het was een logisch gevolg van de cartesiaanse pretenties.-' 
Dat wil geenszins zeggen dat de cartesiaanse filosofie inherent vijandig was jegens de kerke
lijke orthodoxie. Zoals ik zei, er waren ook cartesiaansgezinde theologen. De nieuwe filosofie 
en het natuuronderzoek waren een wapen in de handen van wie haar geliefde te gebruiken. 
Dat cartesianisme en belangrijke groepen uit de orthodoxie tegenover elkaar kwamen te 
staan was geen onontkoombare ontwikkeling, maar een gevolg van bijzondere omstandig-

19. Uit de opdracht van Horologium Oscillatorium, in OeiiiTc's, XVTII, 75. 
20. Dit laatste is onlangs beschreven door .\. Wegener Slecswijk in zijn Wielen, wagens, koetsen (Leeuwarden, 

1993)-
21. Hudde aan Van Schooten, 1657 dec 1. Huygens, Oeuvres, II, 101. 
22. Vgl. R.H. Popkin, 'Cartesianism and biblical criticism', in: Th.M. Lennon, I.M. Nicholas en J.W. Davis (ed.), 
Problems of Cartesianism (Kingston en Montreal, 1982) 61-81. 
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heden. In de zeventiende eeuw bestond er een onderhuidse spanning tussen het kerkelijke 
gezag enerzijds, en een overheid die haar taak vooral in seculiere termen opvatte anderzijds. 
Dit had op zich niets te maken met de wetenschappelijke revolutie. De spanning tussen kerk 
en overheid gaat terug tot de Reformatie, zo niet tot de Middeleeuwen. In de zeventiende 
eeuw namen de tegenstellingen echter toe, enerzijds door het optreden van Voetius, 
anderzijds door politieke ontwikkelingen. Degenen die zich verzetten tegen kerkelijke, in 
het bijzonder voetiaanse machtsaanspraken vonden in de op de seculiere wetenschappen 
gebaseerde vooroordeelskritiek een dankbaar wapen om de kerkdijken in discrediet te 
brengen. 
Cartesianisme stond voor meer dan filosofie alleen. Tijdens het eerste stadhouderloze tijd
perk bestond er te Utrecht een gezelschap dat, volgens een voetiaans pamfletschrijver, tot 
doel had 'de ware Godsalige en vrome Liefhebbers van Kerk en Prins u)-! te roeyen; en de 
cartesiaensche Philosophie met de resterende aenhangende Nieuwigheden voort te setten.' 
De leden van dit gezelschap waren 'alle vinnige Partijen [=tegenstanders] van de Kerk, en 
van de gene, die het met de Kerk houden.'-' Dit is natuurlijk een zeer partijdige weergave 
die men niet letterlijk moet nemen. Maar belangrijk is dat het cartesianisme hier min of 
meer geldt als de exponent van de kerkelijke en staatkundige ordening waartegen de voe
tianen zich verzetten. Vandaar dat in voetiaanse kring de cartesiaanse wetenschap met al 
haar pretenties als bedreigend werd ervaren en anathema werd. Het conflict tussen 
natuurwetenschap en theologie werd op deze manier maatschappelijk verankerd. Van een 
gewone theologenruzie werd het een partijstrijd, een conflict met structureel karakter. 

Hier, in der Abwehr des Cartesianismus, beginnt Jener Bund zwischen Eundamentalismus und Konserva-
tismus, der für die Kirchengeschichte der Neuzeit so überaus charakteristisch ist.-^ 

b. De achttiende eeuw: wetenschap tegen ongeloof 
In de achttiende eeuw zijn de hemelbestormende pretenties van de wetenschap uit de 
vorige eeuw vrijwel van de baan.-' Dit zal gedeeltelijk een natuurlijke reactie zijn geweest 
op de overspannen verwachtingen uit de eerste periode. Maar anderzijds was het ook 
gewoon een zwichten voor de druk van kerkelijke zijde. Dat is niet verwonderlijk. Gold de 
wetenschap al als een macht, dan berustte deze macht toch louter op haar overtuigings
kracht. Wetenschappers waren generaals zonder leger; voor hun positie waren ze afhankelijk 
van toevallige bondgenoten. Kerk en christendom daarentegen konden een indrukwekkend 
maatschappelijk potentieel mobiliseren. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat weten
schappers uiteindelijk gedwongen werden een toontje lager te zingen. 
Er is dus niet zozeer sprake van een overbrugging van de oude tegenstelling. De wetenschap 
heeft een deel van haar idealen opgeofferd. Boven schreef ik al dat de natuuronderzoekers ; 
van de achttiende eeuw op voorhand rekening hielden met theologische standpunten. Met (J 
andere woorden, het was hun niet te doen om een zelfstandige en onbevooroordeelde zoek
tocht naar waarheid, maar louter om een bevestiging van de orthodoxe leerstellingen. De 
wetenschap heeft daarmee een heel ander karakter gekregen. Spreken van een 'verzoening' 
tussen de twee strijdende partijen is dan ook enigszins misleidend: er is geen sprake meer 
van dezelfde natuurwetenschap. 

23. Geciteerd bij Thijssen-Schoute (n. 3), Nederlands cartesianisme, 445. Vgl. over dit 'collegie der .scavanten' R.H. 
Vermij, 'Genootschappen en de Verlichting, Enkele overwegingen', in: De achttiende eeuw. Documentatieblad 
van de werkgroep achttiende efim'25 (1993) 3-23. 
24. Scholder (n. 17), Ursprünge und l^robleme der Bibelkritik, 144. 
25. Vgl. voor het volgende ook Van den l^aele (n. 2), 'Die soziale Konstruktion der Wissenschaft'. 
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In plaats van tegen bijgeloof richtten achttiende-eeuwse wetenschappelijke auteurs zich 
voornamelijk tegen ongeloof - 'ongodisten', vijanden van alle godsdienstigheid. In de 
zeventiende eeuw waren het vooral orthodoxe predikanten die bezorgd waren over 
oprukkend atheïsme. Voor iemand als Voetius lag atheïsme rechtstreeks in het verlengde 
van het cartesianisme. Waarschijnlijk gaf vooral het feit dat het cartesianisme met uitslui
ting van het bovennatuurlijke de hele werkelijkheid uit natuurlijke oorzaken zocht te ver
klaren, aanleiding tot deze beschuldiging. Maar toen in de loop van de tijd enkele filoso
fen werkelijk zo ver gingen natuurlijke redeneringen op de Openbaring zelf toe te passen, 
groeide in bredere kring ongerustheid over mogelijk schadelijke gevolgen van de nieuwe 
filosofie. Vooral in de periode 1670-1720 hield het atheïsme in heel Europa de geesten 
sterk bezig.-* Zo distantieerden ook natuuronderzoekers zich van het cartesianisme en 
zochten voor hun activiteit een minder aanstootgevend kader te vinden. 
Een en ander valt goed aan te wijzen in het werk van Bernard Nieuwentijt, de belangrijk
ste fysico-theologische auteur in Nederland. Nieuwentijt stelde zijn wetenschappelijke 
kennis uitdrukkelijk in dienst van de geloofsapologie. Belangrijkste mikpunt in zijn werk 
is het systeem van Spinoza. Spinoza gold wel als de atheïst bij uitstek, iemand die zijn filo
sofische beginselen zelfs op God zelf toepaste. Het is opvallend dat Nieuwentijt daarbij 
vooral de wetenschappelijke pretenties van Spinoza aanvalt. Formeel keert hij zich tegen 
Spinoza's 'meetkundige betoogtrant' en bepleit hij daartegenover de methode van het 
experimentele natuuronderzoek. Ogenschijnlijk gaat het hier om een kennistheoretische 
discussie. Maar wat Nieuwentijt in wezen bestrijdt is elke filosofie die zich vermeet het 
bovennatuurlijke aan te tasten; en wat hij bepleit, is een natuurwetenschap die de traditio
nele interpretatie van de bijbel onverlet laat.-' 

Het werk van Nieuwentijt was in de achttiende-eeuwse Republiek uitermate populair en 
zette de toon voor het denken over de relatie tussen wetenschap en godsdienst.-* Het moet 
voor veel mensen buitengewoon geruststellend zijn geweest te horen dat men natuuronder
zoek kon bedrijven zonder gevaar voor de godsdienstige orthodoxie. Dat wil niet zeggen dat 
achttiende-eeuwse onderzoekers zo veel vromer waren dan zeventiende-eeuwse. De bestrij
ding van bijgeloof kon uitstekend godsdienstig gemotiveerd zijn. Anderzijds kennen wij uit 
het buitenland voorbeelden van populaire f\'sico-theologische schrijvers die in hun hart 
overtuigde deïsten waren.-' Het onderscheid tussen de zeventiende-eeuwse en de achttien
de-eeuwse wetenschap is niet zozeer gelegen in de godsdienstige inspiratie. Het belangrijk
ste onderscheid ligt in de maatschappelijke consequenties die men trok. De cartesiaanse 
bestrijding van bijgeloof richtte zich tegen bestaancfe opvattingen en instellingen. De fysico-
theologische bestrijding van atheïsme was iets waar vrijwel iedereen mee kon instemmen en 
dat in elk geval voor niemand bedreigend was. Werkelijke atheïsten kwamen in Nederland 
amper voor. De aanval op het ongodisme was vooral een uiting van solidariteit met de 
kerkelijke status quo. 

26. H.-M. Barth, .Atheismus mui Orthodo.xie .Analysen und Modelle christlicher Apologetik ini 17. Jahrhundert 
(Göttingen, 1971), 20-57. 
27. R.H. Vermij, Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt 
(Amsterdam, 1991). 
28. Bots (n. 10), Tussen Descartes en Darwin. 
29. Hermann Samuel Reimarus schreef behalve een h'sico-theologisch werk over de 'Triebe der Tiere' ook de 
later door Lessing uitgegeven 'Wolfenbütteler Fragmente'. Ook de dichter Brockes, wiens populaire dichtwerk 
sterk f)'sico-theoIogisch is gekleurd, hield minder stichtelijk werk in portefeuille. Zie Wilhelm Deckelmann, 'Das 
Glaubensbekenntniss von Barthold Heinrich Brockes', in: Zeitschrift für Hamburgische Geschichtc }6 (1937) 146-
161. 
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Ter karakterisering van de fysico-theologie van de achttiende eeuw moeten we niet alleen 
kijken naar wat ze verkondigt, maar ook naar wat ze niet verkondigt. Achttiende-eeuwse 
natuuronderzoekers rechtvaardigden hun activiteit met een beroep op het inzicht dat 
men daarmee verwierf in de wijsheid van de Schepper. Het nut voor de samenleving 
kwam hooguit op de tweede plaats. Pas in de tweede helft van de eeuw, onder invloed van 
het verlichtingsdenken, is er weer een voorzichtige tendens waarneembaar die de weten
schap tot een zelfstandige macht in de samenleving wil maken, maar in Nederland heeft 
deze tendens nimmer meer de kracht van de oude cartesiaanse overtuiging verkregen. 
De cartesianen geloofden in vooruitgang. Hun wereld was een wereld die voor verbetering . 
vatbaar was. De fysico-theologie daarentegen bood juist een nogal statisch beeld van de / 
wereld. De natuur toonde Gods wijsheid en goedheid en was daarmee per definitie vol- / 
maakt. De hele werkelijkheid was in overeenstemming met Gods bedoelingen. Sommige ,' 
fysico-theologische schrijvers gingen zelfs zo ver om te verklaren dat alles in de natuur 
voor 's mensen welzijn was ingericht. Fysico-theologie riep op tot dankzegging, niet tot ' 
verbetering. De historicus Basil Willey introduceerde voor deze houding de term 'cosmic 
tor)'ism', samengevat in Popes bekende versregel: 'Whatever is, is right'. Zulk kosmisch 
conser\'atisme was niet een loutere abstracte speculatie, maar had wel degelijk ook een 
maatschappelijke kant. 
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The status quo represents the last word of divine wisdom and goodness; the scale of being is fixed and 
unimprovable: what then is left to us but to content ourselves with the station, both in the cosmical and the 
social .scale, to which it has pleased to call us? No improvements are to be expected; to demand them is in 
fact impious.''" 

In de zeventiende eeuw had zich een breuklijn afgetekend. Tegenover de ongekende aspi
raties van de nieuwe filosofie waren de verdedigers van het bestaande te wapen gelopen 
onder de vlag van de kerkelijke orthodoxie. In de achttiende eeuw zette deze conservatieve 
reactie zich door en wist ook op de toenmalige wetenschapsbeoefening haar stempel te 
drukken. De conservatieve wereldbeschouwing hield zowel natuur als godsdienst binnen 
de perken van de maatschappelijke orde en dwong natuurwetenschappers en theologen 
om, althans voor het oog van de wereld, in harmonie met elkaar te verkeren. 

Vormen van wetenschap en de produktie van kennis 

Men heeft het achttiende-eeuwse verbond tussen geloof en wetenschap wel aangevoerd als 
een weerlegging van de zogenaamde 'warfare-these', die zegt dat de wetenschap in de loop 
van de geschiedenis haar positie heeft moeten vestigen in een voortdurende strijd met gods
dienstige voorstellingen." De fysico-theologie als tegenvoorbeeld aanvoeren kan alleen als 
men de warfare-these slechts oppervlakkig begrepen heeft. De warfare-these is een typisch 
produkt van de late negentiende eeuw, geformuleerd door Amerikaanse historici als White 
en Draper. Zij gingen daarbij uiteraard uit van een laat negentiende-eeuws wetenschapsidee 
dat weinig te maken heeft met het 'cosmic toryism' van de achttiende eeuw. Wat iemand als 
Draper doet is eenvoudigweg het volgende: hij neemt een negentiende-eeuws positivistisch 
ideaalbeeld van vooruitgang; hij zet daarnaast een even negentiende-eeuws schrikbeeld van 
obscurantistisch katholicisme, dat per definitie strijdig is met het eerdere concept; en ver
volgens laat hij zien dat beide beginselen in de geschiedenis op leven en dood met elkaar 
strijden. Daar is geen speld tussen te krijgen; het is even geldig als de vaststelling dat de hele 
geschiedenis door atheïsten het bestaan van God hebben ontkend. 

Het is mij er uiteraard niet om te doen de warfare-these te verdedigen. Deze heeft bepaald 
vele zwakke punten. In dit artikel heb ik juist willen waarschuwen tegen een al te gemak
kelijk generaliserend spreken over 'geloof en wetenschap' op basis van een bepaalde visie 
op wetenschap, die dan aan de hele geschiedenis wordt opgelegd. Niettemin wil ik beslui
ten met de botte vraag: heeft dit alles nog enige weerslag op de produktie van 'echte 
wetenschap' - op de produktie van theorieën en ontdekkingen? Deze vraag is namelijk 
niet zo onhistorisch als zij op het eerste gezicht lijkt. De produktie van wetenschappelijke 
kennis is grotendeels onafhankelijk van wat de onderzoekers die haar voortbrachten nu 
eigenlijk onder 'echte wetenschap' verstonden. Niet zelden wordt iemand door het nage
slacht als een groot wetenschapper geëerd vanwege enkele terloopse waarnemingen in de 
marge van zijn eigenlijke werk, terwijl zijn levenswerk zelf in vergetelheid is geraakt. Met 
andere woorden, de totstandkoming van een canon van wetenschappelijke kennis 
geschiedt grotendeels als autc^noom proces. Het is een legitieme vraag in hoeverre ver
schillende vormen van wetenschap, of zelfs pseudo-wetenschap, aan dit proces hebben 

30. B. Willey, The eighteenth century backgroutui. Studies in the idea of nature in the thought of the period 
(London, 1965) 55; zie ook 48. 
31. Vgl. het artikel van Van Berkel in deze aflevering. 
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bijgedragen. Men mag tenslotte aannemen dat er een zekere samenhang is tussen de 
definitie van wetenschap en zijn inhoud, tussen het gestelde doel en de ondernomen acti
viteiten; en daarmee ook een wisselende invloed op haar behaalde resultaten. 
De meeste onderzoekingen naar de invloed van geloof op vs'etenschap hebben een sterk 
apologetisch karakter. Aan de ene kant staan schrijvers als Draper en White, die de nega
tieve invloed van het kerkelijk 'bijgeloof in schrille kleuren afschilderen. Aan de andere 
kant zijn er de schrijvers die juist naar een positieve invloed zoeken, en geen ogenblik kij
ken naar mogelijke negatieve factoren.'- Het zal duidelijk zijn dat zulke zwart-wit tekenin
gen het probleem voornamelijk vertroebelen. Hooguit kan men zeggen dat in de ene 
periode, onder invloed van bepaalde idealen, de aandacht meer op het ene soort proble
men zal zijn gericht, terwijl in een andere periode andere vragen in het centrum van de 
belangstelling stonden. 

Als men de natuur heeft leren zien als een spiegel van Gods orde, zal men er toch vooral 
op uit zijn deze orde in kaart te brengen. De nadruk komt dan meer op beschrijven en 
classificeren te liggen; inderdaad een belangrijk kenmerk van de achttiende-eeuwse weten
schap. Het is tevens niet onvs'aarschijnlijk dat de fysico-theologie, door overal naar de 
goddelijke orde te speuren, het oog scherpte voor de samenhang en doelgerichtheid in 
vooral de levende natuur. Al te direct moet men zich dergelijke samenhangen echter niet 
voorstellen. In een tijd dat men de wetenschap ziet als een wapen om de maatschappij te 
veranderen, zal men wellicht meer toepassingsgericht denken, maar dat hoeft niet te 
resulteren in louter technische verbetering. Het belangrijkste resultaat van Huygens' 
pogingen om een klok te maken waren zijn slingerwetten, een theoretisch hoogstandje. 
Anderzijds was men in de achttiende eeuw niet tegen technische verbeteringen op zich
zelf Men diende er alleen voor te zorgen dat deze de bestaande verhoudingen niet op hun 
kop zetten. De achttiende eeuw was geen tijd van grootscheepse innovatie, maar de intro
ductie van technische verbeteringen vond niettemin gestaag voortgang." 
Wel lijkt het waarschijnlijk dat er een samenhang is tussen de hoge verwachtingen die 
men in de zeventiende eeuw van de wetenschap koesterde, en de opbloei van wetenschap
pelijk talent in dezelfde tijd. De aspiraties van de zeventiende-eeuwse wetenschappers 
mogen in veel opzichten volstrekt onrealistisch zijn geweest, een bron van inspiratie 
waren zij wel. De 'gouden eeuw' van de Nederlandse wetenschap laat zich toch wel gedeel
telijk verklaren uit de geestdrift die de nieuwe filosofie wist te wekken. Of de betrekkelijke 
terugval in de wetenschappelijke produktie van de achttiende eeuw samenhangt met zelf
beperkingen, ingegeven door voorzichtigheid en behoudzucht, is moeilijker te zeggen. 

32. Bijv. R. Toellner, 'Die Bedeutung des physiko-theologischen Gottesbeweises für die nachcartesianische 
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ossa probant" - human antomy and physicotheology in 17th and i8th century Germany', in; A. Biiumer en M. 
Buttner ed.. Science and religion / Wissenschaft und Religion. Proceedings of the symposium of the XVIIIth interna
tional congress of history of science (Bochum, 1989) 60-66. 
33. Een gedetailleerde studie over de innovatie op lange termijn binnen een bepaald toepassingsgebied is CA. 
Davids, Zeewezeu en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 
1585 en 1S15 (Amsterdam en Dieren, 1985). 
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SUMMARY 

The conservative cosmos of the eighteenth century 

In the seventeenth century, the science of nature took shape as an independent field of 
knowledge, a development which occurred in the Netherlands mainly under the influence 
of Cartesian philosophy. The competence of this new science was challenged by some 
theologians, who just at the same time undertook to assert the leading role of their own 
discipline. Conflict was acerbated by the all-embracing ambitions of the philosophers. 
Seventeenth-centur)' philosophy not only aimed at fathoming all the secrets of nature, it 
also was propagated as a main force for the betterment of man's estate. In particular its 
aim of combating 'superstition' brought it into conflict with established positions. When 
advocates of secularising politics came to use it as a vs'eapon against clerical pretentions, 
conflict with conservative theology became institutionalised. 
In the eighteenth century, in view of clerical resistance and of feelings of uneasiness when 
more radical consequences of the new philosophy asserted themselves, the investigators of 
nature had to give way. Eighteenth-century natural philosophy deliberately kept an eye to 
theological touchiness. It no longer combated superstition, but 'atheism' - a crusade with 
little direct practical consequences, which should mainly be viewed as an expression of 
solidarity with the religious status quo. Societal status quo was also upheld: while the 
seventeenth century had believed in progress, the eighteenth taught that the existing order 
was perfect. 
This new philosophic caution certainly helped to make scientific results acceptable. One 
should not forget, however, that the re-orientation of natural philosophy in the eighteenth 
century was not so much a new cloaking of an existing programme, as well as the redefini
tion of a relatively young field of knowledge, which was still looking for its identity. The 
consequences for the production of knowledge, however, are difficult to assess. Although 
it seems clear that the flowering of Dutch science in the seventeenth century should be 
viewed in connection with its great expectations, one should not be so sure that its pacing 
down in the eighteenth centur)' is due to the new caution and conservatism. 
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