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WILLEM B. DREES, Hertog Hendriklaan 11, 3743 DL Baarn

Gelovend denken, denkend geloven of gescheiden
zaken? Overzicht van onderzoek over
natuurwetenschap en geloof in Nederland,
1980-1994

1. Inleiding
In het begin van de jaren negentig verschenen drie populair-wetenschappelijke
boeken over geloof en natuurwetenschappen'. De filosoof J. van der Veken
verdedigde dat nieuwe wetenschappelijke en wetenschapsfilosofische inzich-
ten ruimte bieden voor een nieuw bondgenootschap van geloof en natuurwe-
tenschap. De Delftse hoogleraar A. van den Beukei benadrukte de beperkin-
gen van de natuurwetenschappen, waarnaast ruimte zou zijn voor geloof. En
een recensent karakteriseerde het derde boek als 'een natuurwetenschappelijke
lezing van de godsdienst'2. Deze drie boeken representeren drie strategieën om
in de theologie om te gaan met de inzichten van de natuurwetenschappen.

(1) Sommigen richten zich op een omvattend natuurbegrip, waarin ook
waarde en zin een essentiële plaats hebben - niet voor niets hanteert Van der
Veken het woord kosmos in de titel. Vanuit bepaalde metafysische of reli-
gieuze intuïties wordt gezocht naar een interpretatie van de werkelijkheid
waarin zijnsaspecten en normatieve aspecten verbonden zijn (zie verder §4).
Ik duid dit als een vorm van gelovend denken aan, in die zin dat religieus-me-
tafysische desiderata in hoge mate de interpretatie van, en opvattingen over,
wetenschap lijken te bepalen. Van der Veken benadrukt daarbij de noodzaak
te komen tot nieuwe godsvoorstellingen en metafysische begrippen; in die zin
is er ook sprake van denkend geloven. Minder op vernieuwing gericht is een
tweede vorm van gelovend denken, bijvoorbeeld als 'reformatorische wijsbe-
geerte', dat vanuit een bepaalde interpretatie van christelijk geloof heel het
verstaan van de werkelijkheid aan de orde stelt. Nog een stap verder gaan
auteurs die als 'creationisten' worden aangeduid (§6).

(2) Anderen relativeren de natuurwetenschappen; wezenlijke elementen

Prof. Drees is bijzonder hoogleraar Natuur- en Techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig protestants
perspectief aan de Universiteit Twente en studiesecretaris bij het Bezinningscenlrum van de VU A.

1 J. van der Veken, Een kosmos om in te leven, Kapellen & Kampen 1990; A. van den Beukei, De
Dingen hebben hun geheim: Gedachten over natuurkunde, mens en God, Baarn 1990; W.B. Drees,
Heelal, mens en God: Vragen en gedachten. Kampen 1991.
2 H.R. Plomp, De mens binnen het raadsel van ruimte, tijd en materie. Trouw 18 juli 1991, 10.
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van het menselijk bestaan en de menselijke ervaring zouden zo niet in beeld
komen. Niet voor niets benadrukt Van den Beukei in zijn titel dat de dingen
'een geheim' hebben. De natuurwetenschappen ontlenen aan beperking hun
effectiviteit, maar daardoor hebben zij ook geen toegang tot belangrijke er-
varingen. Het gaat bij geloven en natuurwetenschap om gescheiden zaken
(§5).

(3) Ook zijn er auteurs die sterker afgaan op wetenschap en criteria van ra-
tionaliteit zoals die daar gangbaar zijn, en die dat hun benadering van geloof
laten kwalificeren: 'denkend geloven' (§7).

Indelingen doen natuurlijk te kort aan nuances. Een auteur hoeft niet de-
zelfde opvatting ten aanzien van alle gedeelten van de natuurwetenschappen
te hanteren. Zo kan naar mijn mening wetenschappelijk realisme zodanig in-
gevuld worden dat die houding op meer speculatieve terreinen als de kosmo-
logie overgaat in een agnostische houding. Maar toch meen ik dat de driede-
ling van gelovend denken (in meer traditiegebonden en meer vrije varianten)
denkend geloven, en gescheiden zaken (van geloof en denken) een vruchtbare
is.

Bij de gehanteerde indeling is aan te tekenen dat auteurs die in andere op-
zichten worden gerekend als behorend tot dezelfde 'school' verschillend wor-
den geplaatst. Dat geldt bijvoorbeeld voor auteurs die vooral nadruk lijken te
leggen op de logische consistentie van voorgestelde modellen. Zo zal ik beto-
gen dat sommige auteurs uit wat sinds kort wel als de 'Utrechtse school'
wordt aangeduid3 kunnen gelden als voorbeeld van 'denkend geloven', waar
anderen primair het denken kwalificeren op grond van geloof, terwijl één van
de vaders van deze stroming, V. Brümmer, bij de 'gescheiden zaken' aan de
orde zal komen.

Eerst volgen nu twee preliminaire kwesties, te weten de afbakening van het
terrein en enkele opmerkingen over manieren om discussies over theologie
dan wel geloof en natuurwetenschap in te delen.

2. Afbakening
Inzichten, opvattingen en argumentaties over de verhouding van geloof en
natuurwetenschappen zijn in publikaties van velerlei aard te vinden: van po-
pulair tot academisch, van christelijk tot New Age, en niet alleen in het Ne-
derlands Theologisch Tijdschrift maar ook in het Nederlands Tijdschrift voor

3 Trouw 18 januari 1995, en 7 februari 1995; G.G. de Kruijf (red.), 'Inleiding: een symposium over
openbaring en werkelijkheid', in E. Dekker, G.G. de Kruijff, H. Veldhuis, Openbaring en werkelijk-
heid: systematische theologie tussen empirische werkelijkheid en christelijke zinervaring, Zoetermeer
1994, 1-11; De Kruijf verwijst hierbij naar artikelen van L.J. van den Brom, H. Veldhuis en G. van
den Brink in Kontekstueel: tijdschrift voor gereformeerd belijden nu 8 (1993/94) nr. 3, 21-41 en van
hemzelf in Kontekstueel 8 (1993/94) nr. 4, 8-12.
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Natuurkunde4. Strikte afbakening is hier niet nagestreefd. Ook het begrip
'onderzoek' is los gehanteerd.

Enkele discussies heb ik in dit overzichtsartikel grotendeels ter zijde gela-
ten. Dat betreft discussies die vooral over New Age-gedachtengoed en natuur-
wetenschappen daar handelen (maar zie §4), discussies die over de weten-
schappelijke status van de theologie gaan5, beschouwingen over de wisselwer-
king van theologie en menswetenschappen6, discussies die meer intern natuur-
filosofie en wetenschapsfilosofie betreffen, bijvoorbeeld over teleologie7, en
wijsgerige, godsdienstwijsgerige en dogmatische studies, tenzij ze expliciet in-
gaan op de natuurwetenschappen8. Ook aan historische studies ga ik voorbij,
al leveren met name wetenschapshistorici de laatste jaren zeer relevante bij-
dragen9 en zijn er voorbeelden van gebruik van wetenschapsgeschiedenis voor
hedendaagse apologetische doeleinden10. Dit overzicht beperkt zich in hoofd-
zaak tot publikaties in het Nederlands". Mij zijn voor ons taalgebied geen an-

4 J.L.J. van Schoot, G. Vertogen, 'Over populariserende fysici en hun visie op religie', Nederlands
Tijdschrift voor Natuurkunde 60 (1994): 57-58, een wetenschapsrelativerende bijdrage, met reacties
in hetzelfde tijdschrift van A. Compagner (p. 59) en A. Lodder (p. 161), en, elders, F. Cerulus, 'Fysi-
ca, religie, mystiek en mythen', Kultuurleven 61 (5, juni 1994), 58-61.
5 Zie bijv. H.J. Adriaanse, H.A. Krop, L. Leertouwer, Het verschijnsel theologie: over de weten-
schappelijke status van de theologie, Meppel en Amsterdam 1987; H.M. Kuitert, Filosofie van de
theologie. Leiden 1988; het slot van A.L. Molendijk, Aus dem Dunklen ins Helle: Wissenschaft und
Theologie im Denken von Heinrich Scholz, Amsterdam & Atlanta 1991.
6 Zie bijv. A. van Harskamp (red.), Verborgen God of lege kerk: theologen en sociologen over se-
cularisatie. Kampen 1991; A. van Harskamp (red.), Om de toekomst van een traditie: opstellen over
geloofsoverdracht, Kampen 1993.
7 F.J.K.J. Soontiëns, Evaluatie en finaliteit: een historische en wijsgerige analyse van een vervreem-
de relatie, Nijmegen 1988; 'Evolutie, teleologie en toeval', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor
Wijsbegeerte 92 (1990), 1-14; P. Slurink, 'Natuurlijke selectie, doelgerichtheid en een uitzonderlijke
samenloop van omstandigheden. Een kritiek op F. Soontiëns', A.N.T. W. 83 (1991), 69-82.
8 Zie voor overzichtsartikelen: H.J. Adriaanse, 'Godsdienstwijsgerig onderzoek in Nederland 1980-
1990; een overzicht', N.T.T. 44 (1990), 308-331 en M.E. Brinkman, 'Dogmatisch onderzoek in Ne-
derland 1980-1990', N.T.T. 45 (1991): 310-325.
9 Buiten Nederland o.a. J.H. Brooke, Science and Religion: Some Historical Perspectives, Cam-
bridge 1991, en D.C. Lindberg, R.L. Numbers (eds.), God and Nature: Historical Essays on the En-
counter between Christianity and Science, Berkeley en Los Angeles 1986. In Nederland is een recent
themanummer van Gewina 17 (1994), 57-127, ook verschenen als K. van Berkel (red.). Geloof en na-
tuurwetenschappen in Nederland, Rotterdam 1994, en dissertaties zoals F. van Lunteren, Framing
Hypotheses: Conceptions of gravity in the 18th and 19th Centuries, Utrecht 1991. Een toegang tot he-
dendaagse discussies via de geschiedenis biedt A.W. Musschenga, 'Boedelscheiding een noodzaak?
Over de verhouding tussen theologie en natuurwetenschap'. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 86
(1986), 131-154.
10 Na R. Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science, Edinburgh 1972, is een voorbeeld,
naast andere, W. den Otter, 'De betekenis van de bijbel voor het ontstaan van de moderne natuurwe-
tenschappen', Radix 8 (1982), 107-137, met daarop een 'Commentaar' van de bioloog-filosoof
M. Jeuken, 138-143, en een 'Naschrift' van W. den Otter, 144-146.
11 Goede toegang tot Duitse, en in behoorlijke mate ook tot Engelstalige, Franstalige en Neder-
landstalige literatuur biedt J. Hübner (Hrsg.), Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissen-
schaft: Ein bibliographischer Bericht, Forschungen und Berichte der evangelische Studiengemein-
schaft, 41, München 1987. Meer gericht op de Engelstalige wereld is de Who's Who in Theology and
Science, 1992 Edition, compiled and edited by the John Templeton Foundation, Framingham 1992.
Actuele informatie over publikaties en conferenties is te vinden in Science and Religion News (ISSN
1048-8642).
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dere overzichten van recente literatuur bekend, al zijn er wel artikelen die de
discussie in haar verscheidenheid karakteriseren12.

Een verdere afbakening betreft de aard van de discussie. Soms lijkt het wel
alsof gelovigen baat kunnen hebben bij tegenwind die natuurwetenschap en
daarvan gebruikmakende techniek ondervinden; dan kunnen dominees en
theologen spreken namens bezorgde burgers. Echter, een dergelijk 'New
Science-Faith debate"3 vervangt niet discussies over de aard en inhoud van
cognitieve claims van de natuurwetenschappen. Het is ook de vraag of het
wel moreel is om morele problemen van de natuurwetenschappers uit te bui-
ten om een probleem van de theologie toe te dekken. In deze bijdrage gaat het
met name om de aard, status en inhoud van geloof, theologie en natuurweten-
schappen, en niet om de houding van gelovigen ten aanzien van ethische as-
pecten van de natuurwetenschappen. Overigens zijn er wel relaties tussen het
ethische en het cognitieve debat; met name de milieufilosofie biedt daarvan
veel recente voorbeelden, waar ik in het bestek van dit artikel echter aan voor-
bij zal gaan.

3. Classificaties
In de inleiding werden drie strategieën aangeduid, die met name verschillend
zijn ten aanzien van de wijze waarop de aard van natuurwetenschappelijke
kennis wordt beoordeeld: herinterpretatie naar een rijker natuurbegrip, rela-
tivering, en als kennis die het kader voor denken over religie bepaalt. In deze
paragraaf wil ik kort wijzen op een andere manier waarop het veld in kaart is
gebracht.

Gangbaar is de indeling van de Amerikaanse fysicus en theoloog I.G. Bar-
bour. Hij onderscheidt conflict, onafhankelijkheid, dialoog en integratie14.
Dit zijn vier manieren om een potentieel conflict te hanteren: partij kiezen

12 F. Schipper, 'Over de verhouding van natuurwetenschap en theologie'. Gereformeerd Theolo-
gisch Tijdschrift 86 (1986): 155-167, met nadruk op verschillen in opvatting over de relatie tussen na-
tuurwetenschappelijke kennis en werkelijkheid; M.C. Doeser, 'Natuurwetenschap en geloof', in
A. W. Musschenga (red.), Onderwijs in de natuurwetenschappen en morele vorming, Baarn 1984, 77-
96; H.W. de Knijff, 'Ter inleiding', in H.W. de Knijff (red.). Teksten over theologie en natuurweten-
schap, 's-Gravenhage 1989, 9-21; P. van Dijk, 'Geloof en wetenschap, techniek en cultuur', in Hein
Schaeffer e.a. (red.), Handboek Godsdienst in Nederland, Amersfoort 1992, 256-269; W.B. Drees,
Waarheen leidt de weg?, in W.B. Drees (red.), Theologie en natuurwetenschap: op zoek naar een
Snark?, Kampen 1992, 9-18; W.B. Drees, 'Denken over God en wereld. Tussen scheiding en synthe-
se', in W.B. Drees (red.), Denken over God en wereld: theologie, natuurwetenschap en filosofie in
wisselwerking, Kampen 1994, 9-16. G. Dierick (Katholiek Studiecentrum, Kath. Univ. Nijmegen)
heeft een studie over dit soort discussies in voorbereiding.
13 J.M. Mangum (ed.), The New Science-Faith Debate, Minneapolis and Geneva 1989; zie voor de
gedachte van 'vervanging' het woord vooraf van P. Abrecht.
14 I.G. Barbour, 'Ways of Relating Science and Theology', in R.J. Russell, W.R. Stoeger,
G.V. Coyne, Physics, Philosophy and Theology: A Common Quest for Understanding, Vatican City
State & Notre Dame 1988, 21-48, dat vrijwel identiek is aan I.G. Barbour, Religion in an Age of
Science, San Francisco 1990, 3-30.
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voor de een en tegen de ander, de partijen scheiden, dan wel het gesprek orga-
niseren of zelfs de partijen laten fuseren met eenzijdige of wederzijdse aan-
passing. Echter, een bepaalde uitkomst kan op zeer verschillende gronden
worden bereikt. Zo kan een boedelscheiding met wederzijdse onafhankelijk-
heid van geloof en wetenschap verdedigd worden in een metafysische theolo-
gie die een strikt onderscheid maakt tussen primaire en secundaire oorzaken.
Echter, onafhankelijkheid kan ook worden verdedigd indien geloof wordt
opgevat als affectief en moreel oriënterend zonder cognitieve pretentie. En als
conflicten voegt Barbour samen de discussie over creationisme en over sciën-
tistisch materialisme. Dit is een retorisch aantrekkelijke stap, maar doet on-
voldoende recht aan de verschillen. Het ene botst met nieuwe kennis en nieu-
we opvattingen over kennis, waar het andere daar maximaal rekening mee
probeert te houden. Het eerste maakt zonder veel terughoudendheid de over-
gang van ervaringen (inclusief teksten) naar overtuigingen, terwijl voor de
wetenschappelij k-georiënteerde materialist de distantie tussen uitkomst en
uitgangspunt heel groot kan zijn. Bij een wetenschappelijke benadering past
besef van de distantie tussen wetenschappelijk en manifest beeld van de
werkelijkheid'5, waar de fundamentalist niet wil weten van zo'n verschil.

Niet alleen voegt Barbour benaderingen samen die zeer verschillend zijn in
onderliggende visie op geloof en op wetenschappelijke kennis, maar ook legt
hij benaderingen uiteen die dicht bij elkaar staan. Zo sluiten veel intellectuele
integraties aan bij het wetenschappelijk materialisme (dat onder conflict
wordt behandeld). Immers, beide benaderingen laten geloof en wetenschap
zich uitstrekken tot de gehele werkelijkheid. Ook hanteren metafysische en
materialistische benaderingen beide een kennisbegrip waarin een nadrukkelij-
ke distantie aanwezig is tussen de wereld zoals die zich aan ons voordoet en de
wereld zoals die wetenschappelijk wordt opgevat. En ook hanteren beide be-
naderingen een geloofsbegrip waarin cognitieve of metafysische claims een
centrale rol spelen.

Naar mijn mening is een meer genuanceerd schema te ontwikkelen door
aandacht te geven aan de specifieke uitdagingen die met de opkomst van de
natuurwetenschappen voor geloof zijn ontstaan en de verschillende opvattin-
gen over de aard van geloof16. Drie typen uitdagingen zijn er te onderschei-
den, te weten uitdagingen ten gevolge van nieuwe kennis, nieuwe opvattingen
over de aard van kennis, en verscheidenheid in waardering van de wereld (als
zinvol of zinloos, neutraal, ambivalent, of moreel niet aanvaardbaar als
schepping van een goede God). Drie visies op geloof zijn te onderscheiden:

15 W. Sellars, Science, Perception and Reality, London 1963.
16 W.B. Drees, Religion, Science and Naturalism, Cambridge 1995, 39-49 (licht gewijzigde handels-
editie van Taking Science Seriously: A Naturalist View of Religion, dissertatie bij de Faculteit der
Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit, 1994).
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een cognitieve, een affectieve en een regulatieve, waarbij achtereenvolgens de
nadruk ligt op cognitieve claims, op ervaring, of op religie als regulerende, in
het leven oriënterende traditie17. De combinatie van deze twee driedelingen
leidt tot een schema met negen discussie-velden. Te vaak is de discussie toege-
spitst geweest op slechts één van die negen velden, te weten de confrontatie
van wetenschappelijke kennis met cognitieve claims in religie. Door de na-
druk op verschillende opvattingen over geloof en op zich wijzigende opvattin-
gen over kennis spoort dit schema met recente studies van wetenschapshisto-
rici. Een belangrijk inzicht is dat niet alleen de verhouding van geloof en we-
tenschap in de loop der tijd zich gewijzigd heeft, maar ook de opvatting over
wat wetenschap en wat geloof is. Dus, 'we must not ask "Who was the ag-
gressor?"- but "How were Christianity and science affected by their encou-
ter?"'18. Niet alleen de relatie tussen natuurwetenschap en geloof is aan de
orde, maar ook de visie op de aard van geloof en de visie op de aard van we-
tenschap. We zullen beginnen met een benadering die wetenschap realistisch
opvat, als weg tot religieus significante kennis van de werkelijkheid.

4. Gelovend denken (1): vrije geluiden
Van der Veken hanteerde als titel Een kosmos om in te leven19. Met het woord
'kosmos' geeft hij affectief een positieve beoordeling van de werkelijkheid. In
dit type beschouwingen worden uit de natuurwetenschappen met name de
quantummechanica en de niet-lineaire thermodynamica vaak genoemd20; ook
naar de kosmologie, en met name de 'anthropische' condities die ons soort le-
ven in het heelal mogelijk hebben gemaakt, wordt geregeld verwezen21. Na-
tuurwetenschappelijke inzichten worden door Van der Veken opgenomen in

17 Naar de driedeling 'propositional-cognitivist', 'experiential-expressivist' en 'cultural-linguistic'
in G. Lindbeck, The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age, Philadelphia
1984, 16-18.
18 D.C. Lindberg, R.L. Numbers, 'Beyond war and peace: A reappraisal of the encounter between
Christianity and science'. Church History 55 (1987): 338-354, 354.
19 Ook: J. van der Veken (red.), Goden wereld: Basisteksten uit deprocestheologie, 's-Gravenhage
1989; J. van der Veken, 'De referent van het woord "God"', Bijdragen 53 (1992): 118-134, en 'Wat
verstaan wij onder "God"? als de eigenlijke inzet', in Drees (red.), Theologie en natuurwetenschap.
De geestverwante M. Wildiers heeft in een historische studie, Kosmologie in de westerse cultuur. Ka-
pellen & Kampen 1988, en in een essay, Theologie op nieuwe wegen, Antwerpen & Kampen 1985, ge-
pleit voor theologie die zich aansluit bij het kosmologische denken van A.N. Whitehead en P. Teil-
hard de Chardin.
20 Voor de thermodynamica wordt vaak verwezen naar I. Prigogine, I. Stengers, Orde uit chaos: de
nieuwe dialoog tussen de mens en de natuur, Amsterdam 1985, dat in de oorspronkelijke Franse edi-
tie als titel had La Nouvelle Alliance, Paris 1979. Voor het beroep op de quantummechanica hebben
twee boeken over natuurkunde en oosterse godsdienst een grote rol gespeeld, namelijk F. Capra, The
Too of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism,
Boulder 1976, en G. Zukav, The Dancing Wu-Li Masters: An Overview of the New Physics, New
York 1979.
21 J.D. Barrow, F.J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford 1986. Zie ook
W.B. Drees, Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God, La Salle 1990.
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het metafysische begrippenkader dat door A.N. Whitehead is ontwikkeld.
R.P.H. Munnik en P.M.F. Oomen hebben zich eveneens op diens procesme-
tafysica georiënteerd22, en ook de gereformeerde theoloog H.R. Plomp waar-
deert het procesdenken. Uiteindelijk meent Plomp echter dat bij een dergelijk
kosmologisch georiënteerde theologie te zeer noties die in de Bijbel staan in
het kader van een uniek onherleidbaar gebeuren, getransponeerd worden in
een algemeen ontologisch kader23.

Zelf zou ik niet zozeer dit bezwaar voorop stellen, als wel de interpretatie
die aan wetenschap wordt gegeven en de a priori keuze voor het eigen begrip-
penkader. Zo wijkt de visie op causaliteit en ontologie in proces-filosofische
en -theologische literatuur af van de in de natuurwetenschappen zelf gangba-
re visie. In dit systeem wordt de fysica geïnterpreteerd in termen ontleend aan
de beschrijving van handelende personen. Van een dergelijke herinterpretatie
is in nog grotere mate sprake in veel literatuur die op grond van 'paranorma-
le' gebeurtenissen meent dat de natuurwetenschappen in een nieuw wereld-
beeld dienen te worden verwerkt, zoals veelvuldig aan te treffen in de tijd-
schriften Prana en Kaos2*. Ook is hier te noemen het symposium 'Art Meets
Science and Spirituality in a Changing Economy', dat in 1990 gehouden werd
in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Als sprekers namens de wetenschap-
pen traden op D. Bohm, I. Prigogine, F. Varela, R. Sheldrake en F. Capra;
namens de spiritualiteit spraken onder meer de Dalai Lama, Huston Smith en
R. Pannikar25. Een eigen geluid biedt H. van Erkelens, die religieuze overtui-
gingen verbindt met onderzoek naar het gedachtengoed van de fysicus
W. Pauli en diens interactie met de dieptepsychologie van C.G. Jung26.

22 R.P.H. Munnik, De wereld als creatieve voortgang: De ontwikkeling van de totaliteitsgedachte
bij A.N. Whitehead (2 delen), Tilburg 1987; Munnik, 'Intersubjectieve relaties tussen God, mens en
natuur', in Drees (red.), Denken over God en wereld, 91-106; Munnik, 'Natuurkunde, kosmos, trans-
cendentie', Verbum 61 (3, 1994), 47-51. P.M.F. Oomen, 'God en een autonoom geachte natuur: pro-
bleemverkenning en Whiteheads zienswijze', in Drees (red.), Denken over God en wereld, 62-90;
Oomen, 'Lijden als vraag naar god: een bijdrage vanuit Whitehead's filosofie', Tijdschrift voor
Theologie 34 (1994), 246-268. Ook de hervormde theoloog G.D.J. Dingemans, die de procesfilosofie
pas leerde kennen na afronding van zijn dissertatie Wetmatigheid en Wonder, 's-Gravenhage 1974,
heeft er in positieve termen over geschreven: 'Schepping in eschatologisch perspectief', Kerk en Theo-
logie 34 (1983), 293-309. Eveneens positief: S.A. Boonstra, 'Het godsbeeld in de procesfilosofie en
procestheologie', Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 86 (1986), 168-182.
23 H.R. Plomp, 'Het heelal als hemel-en-aarde? Kosmologie en theologie, in J.W. Hovenier et al.,
Deplaats vanaardeen mens in het heelal, Kasmpen 1987, 80-131, met name p. 117en 124.
24 Zie bijv. ook H. Bouma, F. Wiegel, Holisme: Briefwisseling over een ander wereldbeeld, Baarn
1986; J. Klink, Het onbekende venster: Nieuwe ervaringen met leven en sterven, Baarn 1989; Nieuw-
zicht: Visies op holisme, New Age en het Aquariustijdperk, Utrecht 1987 (uitgave van het Humanis-
tisch Verbond, met ook veel kritische beschouwingen). Analyse in: T. Chowdhury e.a., Holisme en
New-Age bewustzijn: Fenomenologische, theologische en ecologische aspecten van een nieuw wereld-
beeld, Tilburg 1986.
25 Art meets Science and Spirituality in a changing Economy, 's-Gravenhage 1990.
26 H. van Erkelens, Einstein, Jung en de relativiteit van God, Kampen 1988; Quantum Mechanica
en Godsbeeld (AV rapport 11), Amsterdam 1992; Wolfgang Pauli en de meesterfiguur (AV rapport
12), Amsterdam 1992; 'Einstein, Bohr, Pauli en de geest der materie', In de Marge l (2, 1992), 2-7.
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In deze paragraaf over het zoeken naar een omvattend begrip past het ook om
een ambitieus project te noemen van een Vlaamse groep filosofen en weten-
schappers, het project 'wereldbeelden' - al heeft hun project meer de bewe-
gingsrichting van 'denkend geloven', een zoeken naar een nieuwe integratie
vanuit een overtuiging aangaande het geheel. Onder leiding van L. Apostel,
een humanistisch filosoof van de Universiteit van Gent, proberen zij te ko-
men tot integrerend wereldbeelden-onderzoek. De groep is multidisciplinair,
en bestaat ook uit mensen van verschillende religieuze achtergrond. In een
eerste publikatie analyseren zij wat een wereldbeeld is, waarbij descriptieve en
normatieve componenten en handelingsoriëntatie samen komen. In een twee-
de studie hebben zij invulling gegeven aan het zoeken naar wereldbeelden.
Van der Veken levert een bijdrage getiteld 'Geen mens zonder kosmos. Geen
kosmos zonder mens?'. Volgens hem is de geschiedenis van de mens ten diep-
ste verbonden met de geschiedenis van het heelal en, omgekeerd, heeft de ge-
schiedenis van het heelal in de mens een nog ongekende intensiteit bereikt, in
overeenstemming met de christelijke scheppingsleer die juist in de mens het
beeld van God ziet27.

5. Gescheiden zaken: wetenschapsagnosten
Niet alle Vlamingen zijn gecharmeerd van het zoeken naar integratie. De filo-
soof De Dijn beantwoordt de vraag die hij als boektitel gebruikte, Kan kennis
troosten?, negatief28. Pogingen tot integratie lopen volgens hem uit op pseu-
do-wetenschap of misvorming van religie. Wetenschap biedt geen antwoord
op de meest fundamentele vragen van de mens. Voor De Dijn leidt dat niet tot
een verwerpen van wetenschap, en ook niet van datgene wat wetenschap kan
bijdragen aan een humane cultuur, maar dienen wij wel ter wille van een hu-
mane cultuur aandacht te geven aan de waarheid die oplicht in de ontmoeting
met het mysterie in zijn vele vormen. 'In waarheid leven' is iets anders dan zo-
veel mogelijk informatie verzamelen.

Niet alleen De Dijn verwijst naar Wittgenstein om het verschil tussen na-
tuurwetenschap en geloof te benadrukken. Zo waarschuwt V. Brümmer tegen
het toedekken van de verschillen tussen het religieuze en het natuurweten-
schappelijke taalspel29; ze zijn niet te bestempelen als concurrerende of com-
plementaire beschrijvingen, verklaringen, of voorstellingen van dezelfde ver-
schijnselen. Het wetenschappelijke taalspel richt zich met name op verklaren,

27 L. Apostel, J. van der Veken, Wereldbeelden: van Fragmentering naar Integratie, Kapellen
1991, en D. Aerts e.a., Cirkelen om de wereld: concrete invullingen van het wereldbeelden-project,
Kapellen 1994. Het essay van Van der Veken is te vinden op blz. 181-198.
28 H. de Dijn, Kan kennis troosten? Over de kloof tussen weten en leven, Kapellen & Kampen 1994.
29 V. Brümmer, 'Introduction: A dialogue of language games', in V. Brümmer (ed.), Interpreting
the Universe as Creation: A Dialogue of Science and Religion, Kampen 1991, 1-17.
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voorspellen en beheersen van onze materiële omgeving. Het religieuze taal-
spel richt zich op de affectieve en normatieve vragen. Brümmer merkt op dat
mijn bijdrage, over tijd, in het door hem geredigeerde boek het gevaar loopt
om verschillen toe te dekken, aangezien de betekenis van het begrip tijd niet
hetzelfde hoeft te zijn in de kosmologie als in geloofsuitspraken30. Naar mijn
idee dek ik in het hier bekritiseerde betoog niet de verschillen toe door over
religieuze en natuurwetenschappelijke theorieën te spreken als concurrerende
verklaringen, maar doe ik precies datgene wat Brümmer elders in het artikel
aangeeft als de wisselwerking die er ook is wanneer de verschillende aard van
de vragen onder ogen wordt gezien, namelijk het confronteren van vooron-
derstellingen van het ene taalspel - in dit geval die varianten van het religieu-
ze, die tijd veronderstellen als kenmerk van Gods relatie tot de wereld - met
implicaties van het andere taalspel, dat van de kosmologie. Hier blijkt, naar
mijn mening, ook een gevaar van het 'verschillende taalspelen' betoog, name-
lijk dat daarmee reële conflicten worden toegedekt door te beweren dat gesig-
naleerde conflicten het gevolg zijn van het niet voldoende onderscheiden van
verschil in vragen of perspectieven.

Naast Wittgenstein wordt ook Pascal geregeld genoemd in geschriften van ge-
lovige 'wetenschapsrelativeerders'. Met name wordt vaak gerefereerd aan het
Mémorial, waarin een overweldigende ervaring staat uitgedrukt, met onder-
meer de woorden dat het gaat om de God van Abraham, Izaak en Jacob, niet
die der filosofen en geleerden. Met het citeren van deze woorden wordt niet
zozeer bezwaar gemaakt tegen de natuurwetenschappen, als wel tegen metafy-
sische en scholastieke stromingen in de theologie en tegen het daarop volgende
Verlichtingsdenken dat weinig meer dan een abstract aftreksel van geloof in
God zou overlaten doordat te veel gewicht zou worden toegekend aan de rede
en het empirisch herhaalbare, ten koste van het bijzondere, en met name de
Bijbelse verhalen en de daarmee samenhangende particuliere ervaringen.

De filosoof Th. de Boer gaat in dit verband niet geheel voorbij aan de na-
tuur en de natuurwetenschappen31. De opvatting van Karl Barth 'dat hét ken-

30 Brümmer, 'Introduction', 15, n.a.v. W.B. Drees, 'Potential tensions between cosmology and
theology', in V. Brümmer, ed., Interpreting the Universe as Creation, Kampen 1992, 65-89; verder
uitgewerkt als Drees, 'A case against temporal critical realism? Consequences of quantum cosmology
for theology', in R.J. Russell, N. Murphy, C.J. Isham, eds., Quantum Cosmology and the Laws of
Nature: Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican City State & Berkeley 1993, 331-365.
31 Th. de Boer, 'Hermeneutiek van de transcendentie: Over het wijsgerig kader van de theologie',
in A. Geense e.a., In welk kader? Over veronderstellingen in de theologie. Een bundel studies onder
auspiciën van de Raad voor zaken van Kerk en Theologie in de Nederlandse Hervormde Kerk, 's-Gra-
venhage 1988, 95-135; De God van de filosofen en de God van Pascal: Op het grensgebied van filoso-
fie en theologie, 's-Gravenhage 1989. Voor reacties op het laatstgenoemde boek, zie H.M. Vroom,
red.. De god van de filosofen en de god van de bijbel: het christelijk godsbeeld in discussie. Zoeter-
meer 1991.
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merk van de bijbelse God het feit is, dat Hij ook als Heer knecht kan zijn, ook
in kleinheid groot, ook in de vernedering majesteitelijk' wordt niet alleen ge-
zien als hermeneutische sleutel tot de bijbel, maar ook tot de werkelijkheid,
waarin in natuurlijke processen de toename van entropie als teloorgang van
orde leidt tot nieuwe orde; geweldige macht mondt uit in de kwetsbare mens32.

Op andere wijze is een relativering van de natuurwetenschappen samen met
een positieve waardering van het evolutionaire proces ook te vinden bij
E. Schillebeeckx. Aan de ene kant ziet hij wetenschappelijke modellen als
vangnetten waarbij men alleen vangt wat in dat net, die eigen constructie, ge-
vangen kan worden: 'Heel de rest (en daarmee wellicht de interessantste vis-
sen) blijft buiten het net en ontsnapt aan de greep van de natuurwetenschap-
pen'. Maar tevens schrijft hij uitgebreid over de kosmische evolutie, die vol-
gens de huidige wetenschap 'berust op de zelforganisatie van de materie (van
de moleculen)', waarbij er sprake is van 'gerichtheid™.

De relativering geldt met name theorievorming in de natuurwetenschappen.
Zo verdedigt de Leidse hoogleraar dogmatiek A. van de Beek, die ook is ge-
promoveerd in de biologie op een plantensystematische studie over bramen,
dat het primair gaat om de ervaringen34. Zo moet het denken over wonderen
het niet hebben van nieuwere natuurkundige theorieën, met inbegrip van de
quantummechanica, maar van het besef dat de normale, door de theorie be-
schreven gang der dingen, doorbroken kan worden; daarbij gaat het vooral
om de verwijzing naar God, de God die Christus uit de dood heeft opge-
wekt35. Hij meent dan ook geen last te hebben van een conflict tussen geloof
en wetenschap, zowel door zijn kijk op de natuurwetenschappen als door zijn
Schriftbeschouwing, want ook daar gaat het om dat wat geëvoceerd wordt, en
niet om dat wat beweerd wordt. Het symbolisch universum - verrijkt door de
natuurwetenschappen - is meer symbolisch dan universum. De gelovige mens
leeft met een veelheid van symbolen en ervaringen, waaronder de fundamen-
tele ervaring dat hij zich door God weet aangesproken36. Van de Beek bena-

32 De Boer, 'Hermeneutiek', 100, 110 en 132 n. 28 en De God van de filosofen, 83, 93v.; de karak-
terisering van Barth is afkomstig uit H.G. Hubbeling, Denkend geloven: inleiding tot de wijsbegeerte
van de godsdienst. Assen 1976, 50.
33 E. Schillebeeckx, 'Plezier en woede beleven aan Gods schepping', Tijdschrift voor Theologie 33
(1993), 325-347, 327 en 329. Voor een reactie, zie W.B. Drees, 'Welke vissen ontsnappen? Over de re-
levantie van natuurwetenschap voor theologie', Tijdschrift voor Theologie 34 (1994), 169-183.
34 A. van de Beek, Die Brombeeren des geldrischen Distriktes innerhalb der Flora der Niederlande:
Eine pflanzensystematische Studie über die Sektion Kubus des Genus Rubus L. im Mittleren Teil der
Niederlande, Tilburg 1974. A. van de Beek, 'Plantensystematiek en theologie - analogieën en ver-
schillen', Kerken Theologie41 (1990), 26-40.
35 A. van de Beek, Wonderen en wonderverhalen, Nijkerk 1991, 43, 47, 50, 267.
36 A. van de Beek, 'Een jachtverbod op de Snark', in Drees (red.), Theologie en natuurwetenschap,
19-28, 20, 21, 26; Van de Beek, 'Een boek met prenten en verhalen', in Dekker et. al. (red.), Openba-
ring en werkelijkheid, 27-42.
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drukt de veelkleurigheid van ervaringen; de eenheid die in de wetenschappen
door theorieën wordt gesticht is secundair en relatief.

Ook sommige natuurkundigen kiezen voor een relativering van de cognitieve
betekenis van de natuurwetenschappen. Reeds werd genoemd de Delftse
hoogleraar A. van den Beukei'7, die met grote nadruk de beperktheid van de
natuurkunde heeft onderstreept om daarmee ruimte voor religieuze en esthe-
tische ervaring aan te geven. J. Fennema deelt niet de traditionele vorm van
christelijk geloof met Van den Beukei en Van de Beek, maar wel benadrukt
ook hij het primaat van de ervaring, met name zoals die in de persoonlijke
ontmoeting van een 'ik' en een 'gij' gestalte krijgt, waarbij ook niet-menselij-
ke natuur voor ons een 'gij' kan zijn38. Ook G. Nienhuis heeft bij verschillen-
de gelegenheden het gewicht van de natuurwetenschappen gerelativeerd.
Nienhuis accepteert primair een taakverdeling, en daar waar er sprake lijkt te
zijn van een conflict - bijvoorbeeld over sprekende slangen en ezels of over
lopen over het water - is er geen reden om verhalen over die gebeurtenissen op
grond van de natuurwetenschappen als ongeloofwaardig ter zijde te leggen.
Ze waren immers ook zonder natuurwetenschap al ongeloofwaardig en ver-
bijsterend voor de hoorders, maar God is niet gebonden aan menselijke we-
reldbeelden39. Ook de bioloog en filosoof W.J. van der Steen relativeert in
zijn beschouwingen over de perspectieven voor religie sterk de kennis-preten-
ties van de natuurwetenschappen40.

De katholieke chemicus en filosoof W. Derkse benadrukt de beperkingen
van wetenschap die verbonden zijn met haar methoden. Het aanpakken van
deelproblemen kan, ten onrechte, tot een reductionistische visie leiden waarin
het geheel niets anders is dan de som van de onderscheiden deelproblemen.

37 A. van den Beukei, De dingen hebben hun geheim, Baarn 1990; 'Het begrijpen is mij te wonder-
baar', in M.A. Maurice, S.J. Noorda (red.), De onzekere zekerheid des geloofs: Beschouwingen in
het spanningsveld van geloven en denken, Zoetermeer 1991, 150-172 (n.a.v. de rede van H.S. Versnel,
'Geloof het of niet' in dezelfde bundel); Van den Beukei, 'Zin of geen zin, dat is de kwestie', in Wil-
lem B. Drees, red., Harde wetenschap: Waar blijft de mens?, Baarn 1994, 26-46; Van den Beukei,
Met andere ogen: over wetenschap en het zoeken naar zin, Baarn 1994.
38 J.W.R. Fennema, 'Schepping en herschepping'. Kerk en Theologie 34 (1983), 271-283; Fenne-
ma, 'Fysico-theologieanno 1986', Wending 41 (1986): 55-61; Fennema, 'An encounter bet ween scien-
ce and religion: Preliminary observations', in J. Fennema, I. Paul (eds.), Science and Religion: One
World - Changing Perspectives on Reality, Enschede en Dordrecht 1990, 13-23.
39 G. Nienhuis, 'Het gezag van de natuurwetenschap', in Drees (red.), Theologie en natuurweten-
schap, 65-71.
40 W.J. van der Steen, 'Grenzen aan de wetenschap', en 'De waarde van de evolutietheorie', in
A.W. Musschenga (red.). Onderwijs in de natuurwetenschappen en morele vorming, Baarn 1984, 26-
37 en 60-76, en 'Theologie, ook een gewone wetenschap?', in Drees (red.), Denken over Goden we-
reld, 125-138. Minder relativerend t.a.v. de natuurwetenschappen, en daardoor uitdagender voor de
theologie, is zijn VU-collega bèta-filosoof P.P. Kirchenmann, 'De objectieve kennis van de exacte
wetenschappen en de subjectiviteit of relativiteit van de ethiek', in Musschenga (red.). Onderwijs in
de natuurwetenschappen en morele vorming, 38-54 en 'G*ds werken in de natuur: Kennis over de na-
tuur als norm voor de theologie?', in Drees (red.), Denken over God en wereld, 107-124.
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Bij alle verwantschap met Van den Beukel, is Derkse toch meer een realist ten
aanzien van natuurwetenschappelijke kennis. En ook blijkt nergens de be-
hoefte om afstand te nemen van de gangbare theorieën uit de biologie (zie
hierna); Derkse zoekt een verruiming van de grondhouding die het kennen
(met de gangbare onderscheiding van subject en object) plaatst in een breder
verband van participatie, het besef dat ook de kennende mens deel uitmaakt
van de natuur41.

Echter, er is een scheiding van wegen, ook bij de natuurwetenschappers.
Waar Fennema even terughoudend is ten aanzien van religieuze pretenties als
ten aanzien van natuurwetenschappelijke, is Van den Beukel sterker relative-
rend ten aanzien van wetenschap dan ten aanzien van geloof. Daarmee volgt
hij een andere koers dan de meest prominente hedendaagse verdediger van
een empiricistische (en daarmee enigszins agnostische) houding ten opzichte
van de natuurwetenschappen, B.C. van Fraassen. Van Fraassen is van Neder-
landse afkomst, maar woont al jaren in Canada en de V.S. Volgens hem zijn
er veel overeenkomsten tussen wetenschap en veelomvattende mythen, maar
is het kenmerkende van wetenschap dat de inhoud van de theorieën niet ver-
absoluteerd wordt. Het is die instelling die hij ook bepleit als levensinstelling:
met oog voor alle verworven kennis maar zonder zekerheden, ook ten aanzien
van religie, op pad gaan42.

Van den Beukel houdt de instrumentalistische houding ten aanzien van we-
tenschap niet consequent vol. Dat blijkt ook uit zijn kritiek op de evolutiebio-
logie, waarvan volgens hem het paradigma op instorten staat43. Juist de evolu-
tiebiologie blijkt een telkens weerkerend spanningsveld op te leveren. Het ver-
zet van de antropoloog Van Baal44, de fysicus Van den Beukel en anderen te-
gen de evolutietheorie wijst op een van de problemen die zich voordoen bij
een verdediging van probleemloze coëxistentie van echt geloof en natuurwe-
tenschap die rust op een totale scheiding van domeinen. Die scheiding is goed
te verdedigen als het gaat om de relatie tussen geïsoleerde elementen, zeg de
quantummechanica en de schoonheidsbeleving bij het beschouwen van een
kunstwerk, maar is moeilijker vol te houden als onder ogen wordt gezien dat

41 W. Derkse, 'Lichtbak of venster? De plaats van wetenschap en filosofie in een cultureel maat-
schappelijk tijdschrift', Streven 60 (1993), 1029-1034; 'Nog een plaats(je) voor God in de weten-
schap?, Verbum 61 (1994), 42-46; 'Zijn en kennen: denken over weten en natuur', in E.H.L. Brug-
mans e.a., Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven, deel 2, Heerlen 1994, 77-114.
Aan katholieke zijde is ook te wijzen op G.M.N. Verschuuren, S.J., Het modelgebruik in natuurwe-
tenschappen en theologie: Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische mo-
dellen, Kampen 1981; zie ook diverse bijdragen van Verschuuren in de laatste jaargangen van Stre-
ven.
42 B.C. van Fraassen, 'The world of empiricism', in J. Hilgevoord, ed., Physics and our view of the
world, Cambridge 1994, 114-134.
43 A. van den Beukel, Met andere ogen, 84-130, 129.
44 J. van Baal, Mysterie als openbaring, Utrecht 1991.
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de natuurwetenschappelijke benadering zich ook uitstrekt tot de mens, en
met name diens genetische erfenis en neurofysiologische constitutie, die weer
de materiële basis is voor diens mentale, morele en affectieve gedrag.

6. Gelovend denken (2): orthodoxe geluiden
De Groningse godsdienstfilosoof H.G. Hubbeling schreef Denkend geloven;
de VU-filosoof R. van Woudenberg gebruikte onlangs de titel Gelovend den-
kenAi. De titels zijn karakteristiek voor de programma's waartoe zij behoren.
Voor Hubbeling wordt het geloven gecorrigeerd door het denken; we komen
daar in de volgende paragraaf op terug. Bij Van Woudenberg wordt het den-
ken gekwalificeerd door voorafgaande geloofsovertuigingen. Daarmee zit hij
in hetzelfde spoor als de Amerikaanse filosoof Wolterstorff, die onlangs en-
kele jaren hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam was46. Het be-
toog is in deze publikaties niet zozeer gericht op bepaalde wetenschappelijke
inzichten, als wel tegen de gedachte dat allerlei christelijke overtuigingen niet
door de beugel zouden kunnen. Nu gebleken zou zijn dat ook de natuurwe-
tenschappen niet aan de gangbare wetenschaps- en kenfilosofische opvattin-
gen kunnen voldoen, wordt die visie vervangen door een die meer ruimte voor
christelijk geloof biedt47. Christelijke overtuigingen kunnen en mogen een re-
gulerende functie hebben bij theorievorming en -aanvaarding.

Er is ook meer specifiek werk afkomstig uit deze kring, zoals de inzet van
M.D. Stafleu om met behulp van de structuurtheorie van de Wijsbegeerte der
Wetsidee, een filosofische benadering die is voortgekomen uit het werk van
H. Dooyeweerd en D.H.Th. Vollenhoven, de wis- en natuurkunde in hun
theoretische structuur en historische ontwikkeling te begrijpen48.

45 R. van Woudenberg, Gelovend denken: inleiding lol een christelijke filosofie, Amsterdam 1992.
Naast het genoemde boek van Van Woudenberg en de in de volgende noten genoemde publikaties zijn
uit deze geesteshouding nog vele andere bijdragen te vinden in de tijdschriften Radix en Philosophia
Reformata.
46 N.P. Wolterstorff, De rede binnen de grenzen van de religie: geloof, wetenschap en praktijk,
Amsterdam 1993 (vert, van Reason within the bounds of religion. Grand Rapids, Mich., 19842); Wol-
terstorff, The project of a Christian University in a Postmodern Culture, inaugurele rede Vrije Uni-
versiteit, Amsterdam 1988.
47 Zo bijv. Wolterstorff, Project, 3. Grote aandacht voor de aard van kennis o.m. ook bij H.G.
Geertsema in zijn Het menselijk karakter van ons kennen, Amsterdam 1992, en de daarin verwerkte
eerdere inaugurele redes in 1988 in Utrecht, Hoe kan wetenschap menselijk zijn? (Amsterdam 1989)
en in 1989 aan de Vrije Universiteit, Kan een wetenschapper zich bekeren? Het perspectief voor we-
tenschap en samenleving in het denken van Jürgen Habermas en Herman Dooyeweerd (Amsterdam,
z.j.), en ook in zijn bijdrage 'Kennis in reformatorisch wijsgerig perspectief', in E.H.L. Brugmans
e.a., Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven, Deel 2, Heerlen 1994, 43-73.
48 M.D. Stafleu, De verborgen structuur: Wijsgerige beschouwingen over natuurlij-
ke structuren en hun samenhang, Amsterdam 1989; Stafleu, Time and again: A syste-
matic analysis of the foundations of physics, Toronto & Bloemfontein 1980; Stafleu,
Theories at work: on the structure and functioning of theories in science, in particular
during the copernican revolution, Lanham, MD, 1987. Ook in deze wijsgerige stro-
ming staat de tweede dissertatie van de sterrenkundige T.A.Th. Spoelstra, Het ster-
renkundig wereldbeeld- een wijsgerige analyse, Bloemfontein 1984.
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Kenmerkend is verzet tegen 'reductionisme'. In de Wijsbegeerte der Wets-
idee worden er zo'n veertien of vijftien aspecten onderscheiden, zoals ruim-
telijkheid, beweging, maar ook het talige en het juridische aspect, en het ge-
loofsaspect. Deze aspecten, die eigen zijn aan alle dingen in de werkelijk-
heid, zijn niet tot elkaar herleidbaar49. Deze aspecten-leer maakt dat het mo-
gelijk is om een fysische of een biologische benadering van een verschijnsel
te plaatsen, maar leidt er toe dat in deze visie het bezwaarlijk is wanneer zul-
ke verschillende beschrijvingen al te zeer met elkaar in verband worden ge-
bracht. Zelf vrees ik dat bij het verzet tegen reductionisme de eenheid van
het wijsgerige systeem ten koste gaat van de samenhang van de wetenschap-
pen.

Ook in deze reformatorische kringen geldt dat met name de evolutiebiolo-
gie met grote aarzeling wordt bezien. Zo heeft de filosoof A. Plantinga, die in
het najaar van 1995 aan de Vrije Universiteit een eredoctoraat ontvangt,
naast meer algemene kentheoretische beschouwingen - zonder daarbij overi-
gens de aspectenleer van de Wijsbegeerte der Wetsidee te gebruiken - de laat-
ste jaren ook tegen aanvaarding van de gangbare evolutietheorie geschreven,
daarbij pleitend voor wetenschappelijk werk dat inhoudelijk mede gevoed
zou moeten worden door christelijke geloofsovertuigingen50.

In de bezwaren tegen de evolutietheorie én in het pleidooi voor het goed recht
van vooronderstellingen van christelijke aard sporen dergelijke opvattingen
uit filosofische kring, met name geïnspireerd door de Wijsbegeerte der Wets-
idee, met opvattingen die in creationistische kring zijn te beluisteren. Het be-
langrijkste verschil betreft de omgang met de Bijbel. De creationisten houden
zich strikter aan de naar hun overtuiging letterlijke betekenis van de tekst, en
komen daardoor uit bij een meer aangescherpte confrontatie met de gangbare
wetenschap. In Nederland is deze stroming met name aan te treffen rond het
blad Bijbel en Wetenschap, de Evangelische Hogeschool, en de Evangelische
Omroep51. Deze ideeën hebben ook reacties opgeroepen, vaak uit kringen zo-
als de Vrije Universiteit en rond het dagblad Trouw die historisch verbonden

49 Bijv. R. van Woudenberg, 'Het reformatorisch wijsgerig denken', in E.H.L. Brugmans e.a.,
Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven, deel l, Heerlen 1994, 167-197, met name
181-184, 187-190.
50 A. Plantinga, 'When faith and reason clash: evolution and the Bible', Christian Scholar's Re-
view 21 (1, 1991), 8-32; Plantinga, 'Evolution, neutrality and antecedent probability: a reply to Van
Till and McMullin', Christian Scholar's Review 2\ (1, 1991), 80-109; Plantinga, Warrant and Proper
Function, New York 1993, 194-237; Plantinga, 'Methodological naturalism', paper gepresenteerd op
de conferentie 'Our knowledge of God, Christ and Nature', University of Notre Dame, april 1993.
51 Zo publiceerde W.J. Ouweneel 'Stellingen over evolutie', in diverse afleveringen van de 13e en
14e jaargang van Bijbel en wetenschap (1988, 1989). Ook zijn er losse publikaties waarin creationisti-
sche opvattingen worden verdedigd, zoals A.P. Wisse (red.), In het licht van Genesis: Christelijke we-
tenschappers over schepping en evolutie, Barneveld 1986.
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zijn met rechtzinnige protestantse groepen52. Dat de discussie in Nederland
niet die scherpte heeft die zij in de Verenigde Staten heeft, is naar mijn me-
ning mede een gevolg van de reeds bestaande levensbeschouwelijke pacificatie
door de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs.

Naast aanhangers van de Wijsbegeerte der Wetsidee, die in het algemeen tot
de gereformeerde kerken behoren, zijn er onder 'gelovend denken' ook her-
vormden te noemen, en met name een deel van de zogenaamde 'Utrechtse
school'. Waar naar mijn oordeel Van den Brom primair christelijk geloof
probeert inzichtelijk te maken met ontologische noties en epistemologische
benaderingen die in onze tijd gangbaar zijn (zie hierna, onder 'denkend gelo-
ven') en Brümmer vooral het verschil in taal benadrukt (zie hiervoor), probe-
ren andere Utrechtse godsdienstfilosofen en dogmatici vanuit het eigene van
het christelijk geloof kenleer en ontologie te doordenken53. Als een Utrechtse
voorloper van deze benadering is te zien A.E. Loen54.

Een heel eigen geluid heeft G. Stavenga laten horen55. Hij stelt dat de na-
tuurkunde in een crisis verkeert, waaruit zij geholpen kan worden door in de
leer te gaan bij het denken van Karl Barth over openbaring en met name wat
daarin duidelijk is geworden over subject-object relaties.

7. Denkend geloven
Hiervoor noemde ik reeds Denkend geloven van H.G. Hubbeling56. Waar bij
de tot nu toe besproken benaderingen het denken, en breder gesproken het

52 Een discussie gevoerd in het dagblad Trouw leidde tot het boekje Creationisme of Evolutie, Am-
sterdam 1983, waarin vertegenwoordigers van verschillende standpunten aan het woord komen. Van
de Vrije Universiteit is o.m. te noemen: J.R. van de Fliert, 'Geloof en wetenschap rond geologie en
bijbel', in J. van der Hoeven e.a., Geloof en wetenschap. Cahiers voor het christelijk onderwijs, 41,
Kampen 1982; J. Lever, Schepping en evolutie: Een zwerftocht door de literatuur, Kampen 1985;
C. Houtman e.a., Schepping en evolutie: Het creationisme een alternatief?, Kampen 1986.
53 A. Vos, Kennis en noodzakelijkheid: een kritische analyse van het absolute evidentiatisme in
wijsbegeerte en theologie. Kampen 1981 ; Het is de Heer! De opstanding voorstelbaar. Kampen 1990;
'Consistentie en theologie', in Openbaring en werkelijkheid, Zoetermeer 1994; G. van den Brink, Al-
mighty God: A Study of the Doctrine of Divine Omnipotence, Kampen 1993; H. Veldhuis, Een verze-
geld boek: het natuurbegrip in de theologie van J.G. Hamann (1730-1788), Sliedrecht 1990; H. Veld-
huis, 'Openbaring en werkelijkheid: over de wetenschappelijkheid en het werkelijkheidsgehalte van
de systematische theologie', in E. Dekker e.a., Openbaring en werkelijkheid, 12-26; E. Dekker, Rij-
ker dan Midas: vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609),
Zoetermeer 1993.
54 K. Doevendans, Inleiding tot het denken van A.E. Loen: Een wijsgerig-theologische monogra-
fie. Assen 1989.
55 G.J. Stavenga, Science and Liberation: A blind spot in scientific research - exploring a new
structure of reality, Amsterdam 1991. Zie ook 'Wetenschap van de openbaringswerkelijkheid', In de
Waagschaal 12 (1984), 607-610, 685-689, 703-707; 13 (1985), 36-42, 123-128, 370-375, 402-404; 'Wis-
senschaft von der Offenbarungswirklichkeit', Zeitschrift für dialektische Theologie 2 (1986), 267-
282, en 'Physik auf der Wege zur Theologie', Zeitschrift für dialektische Theologie 3 (1987), 29-44.
56 Later verder uitgewerkt in H.G. Hubbeling, Principles of the Philosophy of Religion, Assen,
Maastricht, Wolfeboro NH, 1987.



306 W I L L E M B. D R E E S

wetenschappelijk onderzoek, gekwalificeerd wordt vanuit bepaalde religieuze
overtuigingen, komen nu auteurs aan de orde voor wie het geloven wordt ge-
kwalificeerd door datgene wat aan kennis verworven is, waarbij die kennis in
seculiere zin wordt opgevat. Je zou hier van 'realisten' kunnen spreken in die
zin dat de filosofische relativering van het gewicht van natuurwetenschappe-
lijke uitspraken niet wordt overgenomen (in tegenstelling tot §5). Een derge-
lijke aanduiding zou echter het punt verhullen dat niet alle auteurs hier weten-
schappelijk realist zijn in de zin zoals die term in het contemporaine weten-
schapsfilosofische debat gehanteerd wordt. Het kan ook zeer wel zijn dat na-
tuurwetenschappelijke theorieën slechts als de best beschikbare kennis wor-
den gezien, zonder een al te groot gewicht toe te kennen aan de daarmee ge-
suggereerde ontologie.

Sommige auteurs hebben primair oog voor filosofische vraagstukken be-
treffende de aard van onze kennis. Zo schreef de Groningse godsdienstfilo-
soof A.F. Sanders een studie over Michael Polanyi, en met name diens ken-
nisopvatting57. In de nadruk op stilzwijgende, impliciete of persoonlijke ken-
nis is er wel enige overeenkomst tussen deze visie en hiervoor genoemde bena-
deringen van reformatorische filosofen. Echter, in een benadering als gevolgd
door Sanders staan vooronderstellingen niet buiten kritiek. Immers, hij on-
derscheidt een hiërarchie van wetenschappen (niveaus van structurering) die
in hoge mate overeenkomt met een ontologische hiërarchie in complexiteit58.
Impliciete kennis is kennis die op een bepaald niveau niet expliciet gemaakt is,
maar is daarmee nog niet kennis die een transcendente bron heeft59. In dit ver-
band is het onderscheiden van epistemologische en ontologische vormen van
reductie van groot gewicht60.

57 A.F. Sanders, Michael Polanyi's Post-critical Epistemology: A Reconstruction of Some Aspects
of 'Tacit Knowing', Amsterdam 1988. Ook de dissertatie van P.J. Huiser (Groningen, in voorberei-
ding) over realisme is met name gericht op wetenschapsfilosofische vraagstukken; zie ook
P. J. Huiser, 'Philosophy of science and the objective reality of God' in Studies in Science and Theo-
logy 2 (1994), 269-27'3.
58 Sanders, Polanyi's Post-critical Epistemology, 232; Sanders, 'Geloof, kennis en natuurweten-
schappen', in Drees (red.), Theologie en natuurwetenschap, 37-54, met name 48-50; Sanders, 'Hierar-
chical levels of cognitive structuring and the possibility of design', in Studies in Science and Theology
2 (1994): Origins, Time and Complexity, Part II, eds. G.V. Coyne, K. Schmitz-Moormann, C. Was-
sermann (Geneva 1994, 231-235. Hij verwijst ondermeer naar C. Sanders, H. van Rappard, 'Psycho-
logy and the philosophy of science', in Annals of Theoretical Psychology, Vol. 3, eds. K.B. Madsen,
L.P. Mos, New York 1985. Een dergelijke hiërarchie is binnen het denken over geloof en natuurwe-
tenschap ook op eigen wijze verdedigd door A. Peacocke, 'Het geloof van een wetenschapper', in
Drees (red.), Denken over God en wereld, 17-34, en in zijn Theology for a Scientific Age, Enlarged
Edition, London 1993, 213-244.
59 Bij alle verschillen tussen Popper en Polanyi is hier ook te wijzen op de dissertatie van Abbes.
Metafysische en morele overtuigingen gaan aan individuen vooraf en kunnen tegen genetisch gecon-
stitueerde 'imperatieven' in gaan, maar gaan daarom nog niet de natuurlijke werkelijkheid te boven.
K.J. Abbes, Metafysica en moraal: een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie,
Utrechtse Theologische Reeks, 25, Utrecht 1994. Ook veel aandacht aan Popper schenkt A.J. Scho-
neveld, Christelijk geloof en gezond verstand, 's-Gravenhage 1980.
60 Drees, Religion, Science and Naturalism, hfdst. 1.2.
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Dergelijke visies op de werkelijkheid hebben gevolgen voor opvattingen
over geloof. Dat betekent echter niet dat geloof beperkt hoeft te zijn tot af-
fectieve en ethische aspecten en het functionele belang van religieuze tradities;
zo ziet Sanders geloof als een cognitieve structurering van het hoogste, meest
omvattende niveau. Ook kan geloof verbonden worden met een besef van het
niet-vanzelfsprekende van de werkelijkheid als geheel. Naast een dergelijke
verwondering over het bestaan verwijst de term 'mysterie' in beschouwingen
van de astronoom A.D. Fokker ook naar het niet doorzien van de wijze waar-
op objectieve werkelijkheid en subjectieve realiteit op elkaar betrokken zijn
in de hersenen". Doordenking van de implicaties van een veranderend we-
reld- en mensbeeld voor geloof, leidend tot afscheid van voorstellingen die
God als persoon voorstellen, zijn ook te vinden bij de Leidse godsdienstsocio-
loog P. Smits: wij hebben over God niet te denken als over Iemand tegenover
de mens maar 'als de Werkelijkheid waaraan de mens met lichaam en geest
deel heeft, ja waarvan hij deel uitmaakt'62.

Niet allen die ik onder de noemer 'denkend geloven' zou willen rangschik-
ken maken een dergelijke wending naar een vrijzinnig-christelijke of religieus
humanistische positie. Zo pleit de gereformeerde theoloog en ethicus Manen-
schijn in zijn christelijke milieu-ethiek er voor om God te betrekken 'op een
ecologisch-evolutionair begrip van de natuurwerkelijkheid', maar wil hij
daarbij ook de relatieve zelfstandigheid van de schepping (en van God) vast-
houden63. En een andere gereformeerde theoloog en ethicus, H.M. Kuitert,
heeft in enkele recente boeken geschreven over de perspectieven voor geloof
in het licht van onze huidige wetenschappelijke kennis en opvattingen over de
aard van menselijke kennis. 'Het christelijk geloof hoeft het niet te hebben
van "bovennatuurlijke ingrepen" noch van de ontkenning van (natuur)we-
tenschappelijke gegevens. Kennis is kennis en we mogen blij zijn dat het er

61 A.D. Fokker, 'Hebben natuurwetenschap en religieus bewustzijn een boodschap aan elkaar?'. In
de Marge 2 (2, 1993): 18-23. Ten aanzien van de hersenen minder 'mysterie'-gericht is de bijdrage van
de informaticus F.J. Kylstra over links-rechts verschillen en het toeschrijven van 'stemmen' aan 'go-
den' in F.J. Kylstra, B. Klein Wassink, Mensbeeld-Godsbeeld: Een eigentijdse benadering. Utrecht
1983.
62 P. Smits, Veranderend wereldbeeld, mensbeeld, godsbeeld. Assen 1981, 81. Niet-dualistisch
spreken over het Mysterie doet ook de godsdienstfenomenoloog K.A. Hidding, 'Transformatorisch
geloof'. Wending 41 (1986): 47-54. De kerkmusicus B. Huijbers is een verwante weg gegaan met het
boek Aan gij voorbij; binnenkort komt van hem bij Gooi en Sticht een bundel 'bestaansliederen',
Eerder dan woorden: zingen van zijn, met daarin veel verwijzingen naar inzichten ontleend aan de na-
tuurwetenschappen. J.W. Boersma, Godsdienst, wetenschap en samenleving: de filosofie van dr J. L.
Snethlage, Assen 1986, behandelt het meer Kantiaans-monistische denken van Snethlage, van wie de
laatste verschenen publikatie ook nog net in de hier besproken periode valt: J.L. Snethlage, Moraalfi-
losofie en christendom: wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens? Met een ten geleide
van prof.dr. H.G. Hubbeling, Den Haag 1980. Snethlage ziet theologie niet zozeer als kennis over de
werkelijkheid als als regulatieve ideeën, die onze ervaringswereld mee vormgeven.
63 G. Manenschijn, Geplunderde aarde, getergde hemel: Ontwerp voor een christelijke milieu-
ethiek, Baarn 1988, 165v.
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is'64. Tenslotte is uit gereformeerde kring ook een andere filosoof te noemen,
naast de eerder genoemde filosofen die zich oriënteren op de Wijsbegeerte der
Wetsidee en op de Angelsaksische 'reformed epistemology' van Plantinga en
anderen, namelijk C.A. van Peursen. Mij zijn van hem geen beschouwingen
bekend die expliciet handelen over de verhouding van geloof c.q. theologie en
natuurwetenschap, maar in zijn werk is hij wel op zoek naar een benadering
die beide recht kan doen, zonder noties als opstanding en wonder geheel prijs
te geven; hij meent dat een 'deiktische ontologie' dat kan65.

Uit hervormde kring zijn met name te noemen de theoloog en ethicus
P. van Dijk en de dogmaticus H. W. de Knijff. Niet alleen leiden zij al decen-
nia het werkgezelschap Atomium, maar ook hebben zij, met name Van Dijk,
zich ingespannen om het gedachtengoed van de Commissie Geloof en Na-
tuurwetenschap uit de zestiger jaren door te geven en te ontwikkelen66. Overi-
gens heeft hun werk vaak een cultuurfilosofische inslag. Dat geldt in nog ster-
kere mate voor het werk van het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Sa-
menleving67. Ook het studentenpastoraat is, voor zover het zich richt op de
specifieke academische omgeving waar het dient, meer gericht op vragen be-
treffende macht en verantwoordelijkheid dan op de in dit overzichtsartikel
centraal gestelde thematiek68.

64 H.M. Kuiten, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof; Een herziening, Baarn 1992, 76; zie
ook zijn Zeker weten: Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt, Baarn 1994.
65 C.A. van Peursen, Verhaal en werkelijkheid: een deiktische ontologie. Kampen 1992, en De
Naam die geschiedenis maakt: het geheim van de bijbelse godsnamen. Kampen 1991.
66 C. J. Dippel, J.M. de Jong, Geloof en natuurwetenschap, Deel 1: Scheppingsgeloof, natuur en
natuurwetenschap, 's-Gravenhage 1965; C.J. Dippel, H.C. van der Hulst e.a.. Geloof en natuurwe-
tenschap, Deel II, Wijsgerige en ethische aspecten der natuurwetenschap, 's-Gravenhage 1967; P. van
Dijk, Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Kernbewapening, kerk en cultuur bij C. J. Dippel,
's-Gravenhage 1983; P. van Dijk, Op de grens van twee werelden: Een onderzoek naar het ethische
denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel, 's-Gravenhage 1985; H.W. de Knijff , 'Ter inlei-
ding', in De Knijff (red.), Teksten over theologie en natuurwetenschap. Het werkgezelschap Ato-
mium verzorgde een themanummer van Kerk en Theologie 34 (1983), 265-328; de verscheidenheid
daarbinnen blijkt uit het feit dat ik eerder reeds verwees naar bijdragen van G.D.J. Dingemans en
J.W.R. Fennema uit dit nummer. Over het contingentiebegrip bij Dippel e.a. ook F. Schipper, 'Het
contingentiebegrip in de dialoog tussen natuurwetenschap en theologie', Algemeen Nederlands Tijd-
schrift voor Wijsbegeerte 78 (1986), 81-96.
67 O.a. L. Laeyendecker, Brengt de vooruitgang ons verder? Kanttekeningen bij een wijd verbreid
geloof, Baarn 1986; L. Laeyendecker, Bedreigde cultuur: over moderniteit, wetenschap en religie,
Kampen 1994; D.G.A. Koelega, red., De ingenieur buitenspel? Over maatschappelijke verantwoor-
delijkheid in technische en natuurwetenschappelijke beroepen, 's-Gravenhage 1989. Die maatschap-
pelijke inslag is ook kenmerkend voor veel van de bijdragen van de biochemicus P. van Duijn, zoals
'Niet bij wetenschap alleen'. Wending 40 (1985): 574-579, en 'Kracht en zwakte van de natuurweten-
schap', Trouw (21 juni 1986); zie ook: J. van Dijk, 'Twee zielen in een borst, ofwel het dilemma van
de natuurwetenschapper. Een gesprek van Joh. Blok met Piet van Duijn', Wending 42 (1987): 60-65.
68 D. Tieleman bespreekt in zijn dissertatie De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onder-
wijs, Amsterdam 1984, 215-218, ook de verhouding van geloof en natuurwetenschap, waarbij met
name verwezen wordt naar het werk van G. Picht, de studies van Dippel, J.M. de Jong e.a., de her-
meneutisch georiënteerde dissertatie van G.D.J. Dingemans, Wetmatigheiden wonder, 's-Gravenha-
ge 1974. Vervolgens wordt echter via bespreking van een artikel van P. van Duijn in Wending 33
(1978) weer snel gekoerst op de maatschappelijke interactie van wetenschap en theologie.
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Ik interpreteer het werk van de hervormde dogmaticus en godsdienstfilo-
soof L.J. van den Brom als een zoeken naar een overtuigende interpretatie
van noties zoals Gods alomtegenwoordigheid of Gods handelen69. Zijn werk
past onder de brede noemer van 'denkend geloven' aangezien het instrumen-
tarium waarmee geanalyseerd wordt en het materiaal waarmee constructieve
voorstellen opgebouwd worden, gedeeld wordt met veel niet-christenen, al
zullen zij, en sommige mede-christenen, niet altijd het belang van de con-
structies en analyses inzien70. Verwant ten aanzien van de acceptatie van gang-
bare kennis en methode lijkt mij het werk van M. Sarot, die zich ondermeer
heeft bezig gehouden met de vraag of God kan lijden en de samenhang van
die vraag met opvattingen over de lichamelijkheid van God en dus de relatie
van God tot de (overige) werkelijkheid. In een recent artikel behandelt hij de
wijze waarop de leer aangaande Gods alwetendheid van de natuurwetenschap
afhankelijk is, bijvoorbeeld ten aanzien van het spreken over het bepaald zijn
van de toekomst en over het temporele karakter van de werkelijkheid71.

In katholieke kring is vele jaren de natuurfilosoof A.G.M, van Meisen een
centrale figuur geweest in het denken over geloof en natuurwetenschappen72.
Volgens Van Meisen zijn er op drie niveaus conflicten geweest tussen geloof
en wetenschap. Er waren inhoudelijke conflicten, maar die zijn grotendeels

69 L. J. van den Brom, God alomtegenwoordig. Kampen 1982; 'God's omnipresence agency', Reli-
gious Studies 20 (1984), 637-655; Creatieve twijfel. Kampen 1990; 'Interpreting the doctrine of crea-
tion', in Brummer (ed.), Interpreting the Universe as Creation; Divine Presence in the World, Kam-
pen 1993; 'God en wereld in wisselwerking', in Drees (red.), Denken over God en wereld; 'Waarover
spreken zij? Openbaring of werkelijkheid? De status van theologische uitspraken', in Dekker et al.
(red.), Openbaring en werkelijkheid.
70 A. Houtepen, '"Integrity of creation": naar een ecologische scheppingstheologie'. Tijdschrift
voor Theologie 30 (1990), 51-75, 63, schrijft in een noot waarin hij zijn afkeuring ook laat blijken
door tien keer '(sic)' in te voegen in citaten van Van den Brom: 'Een duidelijker voorbeeld van mo-
derne fysico-theologie en van concordisme van natuurwetenschappelijk en godsdienstig denken is de
laatste decennia wel niet te vinden'. Ik meen dat Houtepen Van den Brom hier onjuist interpreteert
ten aanzien van de fysico-theologie; ook is er sprake van herinterpretatie en niet slechts van concor-
disme.
71 M. Sarot, God, possibility and corporeality. Kampen 1992; 'Alwetendheid en de dialoog tussen
theologie en natuurwetenschap', Tijdschrift voor Filosofie 56 (1994), 237-271.
72 A.G.M, van Meisen, Natuurwetenschap en natuur: een inleiding in de natuurfilosofie, Nijmegen
en Baarn 1983; 'Geloof en wetenschap' in Wetenschap en geloof: verslag van een studiedag georgani-
seerd door het Katholiek Studiecentrum op 30 maart 1985, Nijmegen 1987; Geloof, rede en ervaring:
een wijsgerige bezinning, Nijmegen en Kampen 1989; Tol vooruitgang veroordeeld? Overdenkingen
van een filosoof, Nijmegen en Baarn, 1993. Zie ook Geloven in de wereld: een vriendenboek voor en
over prof.dr. A.G.M, van Meisen, Nijmegen en Baarn 1985. Een ander geluid uit katholieke kring
biedt T. Brattinga, Theologie en wetenschap: kunnen ze met elkaar overweg?, Bolsward 1990; iets
korter ook als 'Theologie en wetenschap: is diskussie mogelijk?, Tijdschrift voor Theologie 27 (1987),
235-258. Volgens hem mag gelovig denken wetenschappelijke kennis benutten om het 'meer' dat in
openbaringservaringen aanwezig is te verwoorden. Ook uit katholieke kring: J. Laurent, J. van der
Lubbe, 'The dialectical approach of Friedrich Schleiermacher as a conceptual framework for infor-
mation and knowledge in science and theology' en J. van der Lubbe, J. Laurent, Information as a
hinge category between science and theology and its impact on the idea of God', beide in C. Wasser-
mann, R. Kirby, B. Rordorf, eds., The Science and Theology of Information: proceedings of the
Third European Conference on Science and Theology, Geneva, March 29 to April I, 1990, Geneva
1992, 72-79 en 83-90.
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verdwenen door een groter besef van het eigen bereik van wetenschap en,
vooral, geloof, waardoor, bijvoorbeeld, men zich is gaan realiseren dat ge-
loof in schepping niets impliceert over de 'geschiedenis' van de kosmos en de
aarde. Een tweede niveau van conflicten betreft de geesteshouding, die van
gelovige aanvaarding van geopenbaarde waarheid respectievelijk van kritisch
zoeken naar waarheid. Deze nog steeds bestaande tegenstelling is van beide
kanten enigszins afgezwakt. Overigens betekent dat niet dat er nu van de zijde
van natuurwetenschappers een grotere belangstelling voor geloof is gekomen;
daarvoor heeft de specifieke geloofshouding teveel aan geloofwaardigheid in-
geboet. Het derde niveau waarop de tegenstelling zich manifesteert betreft de
oriëntatie van de cultuur: gericht op eeuwig heil, dan wel op binnenwereldlij-
ke doeleinden. Deze tegenstelling raakt veel meer mensen dan de eerder ge-
noemde, aangezien ze zich uit op vrijwel ieder terrein. Het lijkt thans te gaan
om de dienst van de geloofscultuur aan de profane cultuur (geloof als inspira-
tiebron voor aardse werkzaamheid), waar dat vroeger andersom was; overi-
gens spoort de huidige oriëntatie in bepaald opzicht met de opdracht van het
evangelie73.

8. Tot besluit
Uit het voorafgaande mag duidelijk zijn geworden dat in het gesprek over de
implicaties van de natuurwetenschappen er veel meer in het geding is dan al-
leen thema's van de traditionele natuurlijke theologie, zoals schepping en be-
gin of orde en planmatigheid. Reflectie op de natuurwetenschappen raakt alle
aspecten van de theologie. Dat geldt niet alleen voor theologie die cognitieve
c.q. metafysische claims centraal stelt, maar ook voor theologie die als het
eigen karakter van geloof primair het affectieve en morele benadrukt. Dat
blijkt wel als we ons rekenschap geven van de verscheidenheid aan aspecten
die aan de orde zijn, waarbij als een stel in elkaar geneste Russische houten
poppen zijn te noemen:

(a) zicht op de werkelijkheid, waarbij naast alle specifieke kwesties met
name ook van groot belang is de distantie tussen, om woorden van Sellars
nogmaals te gebruiken, de 'scientific image' en de 'manifest image', en daar-
mee tussen dat wat ons onmiddellijk evident lijkt en dat wat daar vreemd aan
is;

(b) zicht op de mens als deel van die werkelijkheid, als produkt van een
evolutionaire geschiedenis en als neurobiologisch en genetisch geconstitueerd
individu;

(c) zicht op het denken, ervaren en handelen van mensen, vanwege zicht op
de wordingsgeschiedenis en constitutie van menselijke capaciteiten;

73 Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, 77-83.
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(d) en daarmee ook op menselijk denken voer religie, moraal en gevoel.
Een wetenschaps-agnotische keuze voor ervaring boven theoretische ken-

nis, geeft voorrang aan het manifeste boven het wetenschappelijke beeld van
de werkelijkheid. 'Gelovend denken' probeert men vanuit een voorgegeven
religieuze visie te bepalen hoe de werkelijkheid met inbegrip van de mens ge-
zien dient te worden. De kritiek die ik heb gegeven en mijn uitgesproken
voorkeur voor 'denkend geloven' laat onverlet dat er naar mijn mening bin-
nen andere strategieën ook bijdragen zijn geschreven die belangrijke inzich-
ten verwoorden, waarbij ik met name uit de wetenschapsromantische stro-
ming wil noemen de aandacht voor de rijke mogelijkheden van de werkelijk-
heid, uit de wetenschapsagnostische stroming de nadruk op de verschillen in
functie tussen natuurwetenschap en geloof, en, last but not least, uit meer
cultuurfilosofische benaderingen inzichten betreffende de rollen die weten-
schappen en wetenschappers in onze samenleving spelen74.

74 Dank gaat uit naar L. J. van den Brom, G. Dierick, P. van Dijk en M.A. Maurice voor commen-
taar op eerdere versies van dit overzicht.


