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Voorwoord

DIT BOEK ZOU ER niet gekomen zijn zonder... Hier valt veel in te vullen. Ik beperk
mij tot de meer direct betrokkenen. Dat wil allerminst zeggen, dat ik de verder verwijderde invloeden onderschat: vorming (ouders, onderwijzers), opleiding (missionarissen van de Heilige Familie, Katholieke Universiteit Nijmegen, KUN), steun
en kritiek van velen.
Dit boek zou er niet gekomen zijn zonder het Katholiek Studiecentrum (KSC) van
de KUN. Dit centrum heeft het belangrijk gevonden, in de traditie van zijn oprichter prof. dr. A.G.M, van Meisen, een project te wijden aan het onderwerp 'wetenschap en geloof en het heeft de uitvoering van dit project aan mij toevertrouwd.
Ik ben het KSC daar dankbaar voor.
Frieda Wassenberg ben ik zeer erkentelijk voor haar hulp in de beginfase van het
project. Zij heeft een bibliografische sneeuwbal aan het rollen gebracht.
Conceptteksten zijn kritisch gelezen en becommentarieerd door Jan Brabers,
Mariëlle Polman, Jan Roes, Joos van Vugt, Maria Werner en Lodewijk Winkeler.
Zij hebben vele kleine en vaak ook grote verbeteringen voorgesteld. Dat geldt ook
voor al degenen die bereid zijn geweest over het onderwerp te discussiëren.
Hen allen dank ik van harte.

II

Inleiding

ι. Waar dit boek om draait
COPERNICUS EN GALILEI ZEIDEN het al in de zestiende en zeventiende eeuw: de

zon draait niet om de aarde, maar de aarde draait om de zon. Ook al staat zoveel
eeuwen later nog dagelijks in de kranten hoe laat de zon opkomt en ondergaat,
toch vindt intussen iedereen dat Copernicus en Galileï gelijk hadden. Jozua had
dus kosmografisch gezien ongelijk toen hij bad: "Zon, sta stil!"1 Zijn gebed verried
immers een kosmisch model waarin de zon rond de aarde draait. Maar Copernicus,
Galileï en Jozua waren er eendrachtig van overtuigd, dat de aarde om de hemel
draait: de uiteindelijke zin van al het aardse overstijgt de aarde, en bij al wat bestaat
draait het om die uiteindelijke zin. Hoe is de verhouding tussen de wetenschappelijke opvatting dat de aarde om de zon draait en de geloofsopvatting dat de aarde om de hemel draait? Daarover gaat dit boek.
Een aantal jaren geleden is binnen het Katholiek Studiecentrum (KSC) van de
Nijmeegse universiteit met de gedachte gespeeld aan een empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar opvattingen en gedragingen op het terrein van de verhouding wetenschap-geloof. 2 Dit plan is de concrete aanleiding geweest voor dit
boek. Van het beoogde onderzoek is het tot n u toe niet gekomen. Al snel bleek
namelijk, dat niet alleen de financiële mogelijkheden hiertoe ontbraken, maar dat
er ook behoefte bestond aan een voorafgaand theoretisch onderzoek, in de vorm
van een inventarisatie van doordachte opvattingen. 3 Om bruikbare en verwerkba' Jozua, io, 12.
Er is een empirische voorstudie verricht. Zie Nel ten Haaf, Cecile Timmermans, Wetenschap
en levensbeschouwing. Een verkenning naar de verhouding tussen wetenschap en levensbeschouwing, Nijmegen 1986. Een niet gepubliceerd onderzoeksrapport Zie ook W. J. Berger, "Voorstel
voor een empirisch onderzoek naar de verhouding van wetenschapsbeoefening, levensbeschouwing en geloof in Nederland', in: A.G.M, van Meisen e.a., Wetenschap en geloof. Verslag
van een studiedag, georganiseerd door het Katholiek Studiecentrum op }0 maart 1985 (Nijmegen
1987. Cahiers van het Katholiek Studiecentrum, nr. 6), p. 66-75.
3
Een dergelijke inventarisatie zou onder meer aansluiten bij de activiteiten die al verricht
waren door de studiegroep Wetenschap en levensbeschouwing van het Katholiek Studiecentrum
(KSO van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Na een aantal discussiebijeenkomsten heeft deze studiegroep een studiedag gehouden waarvan de resultaten zijn gepubliceerd: zie A.G.M, van Meisen e.a., Wetenschap en geloof. Verslag van un studiedag, georganiseerd door het Katholiek Studiecentrum op 30 maart 1985, Nijmegen 1987. Cahiers van het
Katholiek Studiecentrum, nr. 6.
2
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re antwoorden te krijgen zou immers bij een dergelijk complex onderwerp bijzondere aandacht gegeven moeten worden aan heldere en ondubbelzinnige vragen en aan een verfijnd onderzoeksinstrument Daarbij zou een genuanceerd overzicht van de tegenwoordig bestaande opvattingen waarschijnlijk een nuttig kader
kunnen bieden. Deze achtergrond wordt hier vermeld, omdat hij in dit boek sporen heeft nagelaten, met name bij de aanpak en inperking van het thema, bij de
ordening van de stof en bij de indeling van het boek.
Behalve aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek hoopt dit boek vooral diensten
te bewijzen aan de eigen meningsvorming van de lezers. Onder hen zijn misschien
mensen die zelf eigenlijk geen probleem hebben met de verhouding wetenschapgeloof, maar die eenvoudigweg graag willen weten wat er rond dit thema zoal wordt
gedacht. Misschien zijn er ook lezers die hun eigen opinies willen toetsen aan die
van anderen. En misschien willen sommigen munitie verzamelen om hun opvattingen te verdedigen tegen aanvallen. Die aanvallen worden gedaan, impliciet en
expliciet. Alleen al het bestaan van allerlei verschillende opvattingen impliceert een
onderlinge 'strijd' van die opvattingen. Minstens moet er dan duidelijkheid komen
over de vraag welke opvattingen naast elkaar kunnen bestaan en welke niet.
Er zijn ongetwijfeld ook mensen die onzeker zijn over de verhouding wetenschap-geloof en die tot meer helderheid zouden willen komen. Ze voelen zich bijvoorbeeld uitgedaagd door uitspraken zoals: "Je moet wel schizofreen zijn om als
wetenschapsbeoefenaar gelovig te kunnen zijn",1 of: geloof in God is vaak "een aanslag op intellectuele eerlijkheid",2 of: "De incompatibiliteit van wetenschap en godsdienst is al lang geleden in het voordeel van de wetenschap beslecht",' maar ook:
"De theoretische 'waarheidsmomenten' die in de wetenschap aan het licht komen,
krijgen pas hun volle betekenis in het licht van de geloofswaarheid, die aan alle
wetenschappelijke arbeid voorafgaat".4
Tot de geïnteresseerden die voor zichzelf tot meer helderheid willen komen,
reken ik ook mijzelf. Mede vanuit mijn werk5 heb ik op het terrein van wetenschap
en geloof een aantal vragen waarop ik graag (desnoods alleen een begin van) een
antwoord zou krijgen. Waarom deze persoonlijke noot? Om aan te kondigen dat
dit boek zich niet beperkt tot een zakelijke opsomming van opvattingen, als zo'n
'zakelijke opsomming' al mogelijk zou zijn. De aangetroffen opvattingen zullen
ook worden benut om een antwoord te beproeven op bepaalde kwesties die achter
1
1

Simon van der Meer, in NRC van 18 april 1987.
H.S. Versnel, 'Geloof het of niet. Rede gehouden in de late herfst van 1990, bij gelegenheid van het iio-jarig bestaan van de VU [Vrije Universiteit] te Amsterdam'. De rede is op
28 december 1990 gepubliceerd in Trouw en maakte in die krant een stroom van reacties
los. Een selectie van de reacties is, voorafgegaan door de rede en gevolgd door een nawoord
van Versnel, gepubliceerd als brochure: Geloof het of niet, Amsterdam 1991. Het citaat staat
hierin op p. 5.
34 R. Kousbroek, Einsteins poppenhuis. Essays overfihsofie I (Amsterdam 1990), p. 125.
W.J. Ouweneel, 'Kennis en openbaring', in: Bijbel en wetenschap, 15 (1990), nr. 129, januari,
p. 20.
5
De auteur is studiesecretaris van het Katholiek Studiecentrum (KSC), een instelling van de
Katholieke Universiteit Nijmegen, met als taak binnen de universiteit de studie te bevorderen
van onderwerpen waarin de relatie tussen wetenschap en levensbeschouwing een rol speelt.
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of onder die opvattingen liggen en die mij persoonlijk boeien. Bijvoorbeeld: zijn
er in de wetenschap aanknopingspunten te vinden voor religieus geloof? in hoeverre moet religieus geloof overeenstemmen met de resultaten van de wetenschap?
is theologie wetenschap? enz. De selectie van deze kwesties is weliswaar slechts in
beperkte mate subjectief, maar persoonlijke interesses en achtergronden spelen er
wel een rol in. Daarbij ben ik zo vrij geweest aan te nemen dat wat voor mij boeiend en verhelderend is, ook anderen kan boeien en voor hen verhelderend kan zijn.
De verhouding wetenschap-geloof is een oud onderwerp. Er is al veel over nagedacht. Toch is er aanleiding tot een voortgaande bezinning, om de eenvoudige
reden dat het thema voortdurend van gestalte verandert, deels onder invloed van
de wisselende historische gestalten van wetenschap en van geloof zelf. Bijvoorbeeld:
het maakt voor de wetenschap nogal wat uit of ze te maken heeft met een geloof (sinterpretatie) waarin dogma's als onveranderlijk worden beschouwd of niet, en het
maakt voor het geloof nogal wat uit of het te maken heeft met een wetenschap die
alleen empirische kennis als echte kennis beschouwt of niet. Omdat elke tijd zijn
eigen gestalte van wetenschap en van geloof vertoont, is er steeds behoefte aan
nieuwe bezinning en plaatsbepaling. Er is geen a-historische en a-culturele opstelling beschikbaar voor de verhouding van wetenschap en geloof. Niet alleen vertoont elke historische periode haar eigen gestalten van wetenschap en geloof, maar
bovendien kunnen wetenschap en geloof niet los van hun culturele en maatschappelijke context adequaat worden beschreven. Voorts moet ook het spreken
zelf over dit onderwerp steeds gebruik maken van cultuurgebonden taal.
Omtrent de specifieke gestalte van de verhouding wetenschap-geloof in de tegenwoordige tijd valt onder meer het volgende op te merken. De vaardigheid en de
bereidheid om over deze verhouding na te denken en van gedachten te wisselen
zijn in het huidige culturele klimaat minder groot dan enkele decennia geleden.
Dat komt onder meer door de ideologisch-religieuze en institutionele ontzuiling
sinds het begin van de jaren zestig. Op het terrein van het geloof wordt de opinievorming niet meer zo sterk ondersteund door groepsstandpunten, door het lidmaatschap van dezelfde organisaties, het bezoeken van dezelfde bijeenkomsten
(o.a. kerkdiensten) en het lezen van dezelfde tijdschriften, kranten en andere publicaties. De betrekkelijke eensgezindheid die op geloofsgebied lang bestaan had,
althans binnen de verschillende kerken en kerkgemeenschappen, is geleidelijk
weggevallen. In de katholieke wereld bleek dit onder meer tijdens het Tweede
Vaticaanse Concilie (1962-1965) en, als uitvloeisel daarvan, tijdens het Pastoraal
Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie (1966-1970).1 Ongeveer in dezelfde
1

Over het Tweede Vaticaanse Concilie: B. van Leeuwen e.a.. Het concilie in kort bestek, Roermond
1966; Y. Congar e.a., TTteoiogen antwoorden op de hoofdproblemen van de kerk van nu, Roermond
1968; Is Pinksteren voorbij? Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie tussen geschiedenis en actualiteit, Hilversum 1989. Redactie: J. Jacobs. Over het Pastoraal Concilie van de Nederlandse
Kerkprovincie: W. Goddijn e.a., Pastoraal Concilie (3965-1970^: een experiment in kerkelijk leiderschap, Baam 1986; E. Simons, L Winkeler, Het verraad derclercken. Intellectuelen en hun rol in de
ontwikkelingen van het Nederlandse katholicisme na 1945 (Baam 1987), in het bijzonder p. 274-306.
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periode deed een nieuwe bezinning op de aard en op de reikwijdte van de wetenschap haar intrede, gestimuleerd en gevoed door een aantal vernieuwende publicaties, die vooralsnog vooral tot complexe discussies leidden.1 Een grote verscheidenheid aan opvattingen zowel op het terrein van het geloof als op dat van de wetenschap was het gevolg. Een dialoog tussen wetenschap en geloof werd door de gegroeide verscheidenheid en door de daarmee samenhangende onzekerheid en onduidelijkheid bemoeilijkt. Naast onzekerheid waren ook onverschilligheid en toenemende afzijdigheid bij velen het gevolg.
Ook het traditionele wantrouwen tussen wetenschap en geloof is in de tegenwoordige tijd nog aanwijsbaar. Aan de kant van het geloof bestaan bezwaren tegen
de arrogantie van de wetenschap, die in haar presentatie nogal eens de indruk wekt
alle niet-wetenschappelijke werkelijkheidsbenaderingen, waaronder een gelovige,
overbodig te maken. Wetenschapsboefenaars van hun kant voelen zich soms hinderlijk voor de voeten gelopen door officiële en niet-officiële vertegenwoordigers
van het geloof. Dat doet zich onder meer voor bij de ethische bezinning op de (toegepaste) wetenschap. Het geloof speelt daar vaak een rol bij. Sommige toepassingen van wetenschap botsen op bepaalde 'gelovige' standpunten, bijvoorbeeld bij
abortus en andere medische handelingen, bij geboortebeperkingsprogramma's en
bij aidsbestrijding. Dergelijke confrontaties worden des te scherper gevoeld, naarmate enerzijds de wetenschap tegenwoordig vooral toegepaste wetenschap wil zijn
en naarmate anderzijds de standpunten van de gelovigen slechts met gezagsargumenten of met ongenuanceerde beschouwingen worden onderbouwd.
Toch lijken er in de tegenwoordige tijd ook kansen te zijn voor toenadering
en dialoog. Geloof en wetenschap vormen geen van tweeën meer de geduchte bastions van vroeger; beide zijn bescheidener geworden en minder monopolistisch. Dat geeft ruimte voor onderlinge gesprekken en voor nieuwe bezinning op de onderlinge verhouding. Ook hun posities in de maatschappij zijn
veranderd; beide worden meer aangevochten dan vroeger, niet alleen van buitenaf maar ook van binnenuit. Bijvoorbeeld: de traditionele religies verliezen
aanhang en invloed; dat het secularisatiedebat ergens over gaat, wordt algemeen erkend. De wetenschap van haar kant wordt steeds dringender geconfronteerd met de twijfel of alles wat zij voortbrengt het menselijk welzijn wel
echt bevordert. Debatten over kernenergie en chemisch afval, over milieuvervuiling en de milieurampen van de laatste decennia, worden wereldwijd
gevoerd, soms zelfs in apocalyptische toonzettingen.

1

Als vernieuwende publicaties kunnen worden genoemd: T.S. Kuhn, The Copemican Revolution,
Cambridge Mass. 1957; K.R. Popper, The Lope of Scientific Discovery, London 1959; T.S. Kuhn,
The Structure of Scientific Revolution, Chicago 1962; K.R. Popper, Conjectures and Refutations.
The Growth of Scientific Knowledge, London 1963. Nederlandse reflecties hierop: H. Koningsveld,
Het verschijnsel wetenschap: een inleiding tot de wetenschapsfilosofie, Meppel 1980 (vijfde druk);
AA. Derksen, Rationaliteit en wetenschap. Assen 1980; A.A Derksen, Wetenschap ofwiUekeur.
Wat is wetenschap, Muiderberg 1985; CA. van Peursen, Filosofie van de wetenschappen, Leiden
1986; G. de Vries, De ontwikkelingvan wetenschap: een inleiding in de wetenschapsfilosofie,
Groningen 1995 (derde druk).
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De historische en culturele bepaaldheid van wetenschap, geloof en hun verhou
ding is niet het eigenlijke thema van dit boek. Toch moet met deze bepaaldheid
terdege rekening worden gehouden en zal er ook regelmatig gelegenheid zijn hier
de aandacht op te vestigen. De specifieke tegenwoordige gestalte van de verhou
ding wetenschap-geloof is in elk geval een beweegreden geweest voor deze studie.

2. Beperkingen
Dit boek wil, zoals gezegd, een instrument zijn ten behoeve van sociaal-weten
schappelijk onderzoek en vooral ook ten behoeve van de eigen meningsvorming
van de lezers. Daartoe is een literatuuronderzoek verricht waarvan de resultaten
worden gepresenteerd, in een kritische typologie gerangschikt, geanalyseerd en
becommentarieerd. Aldus wordt geprobeerd een antwoord te geven op de vraag,
waar de tegenwoordige discussie over gaat en welke standpunten worden ingeno
men. Bij de opzet is een aantal beperkingen aangebracht.
Een eerste beperking wordt gevormd door de keuze voor opvattingen en niet voor
gedragingen. Een onderzoek naar gedragingen zou nochtans verhelderend kun
nen zijn. Daaruit zou op grote schaal naar voren kunnen komen, of en hoe geloof
en wetenschap in een onderlinge relatie functioneren in het menselijk handelen
en leven, onder meer in de praktijk van de wetenschapsbeoefening en in de prak
tijk van het geloofsleven. Toch is van een onderzoek naar gedragingen afgezien,
om redenen die aan het begin van deze Inleiding zijn genoemd. Overigens ont
breken de gedragingen niet geheel in dit boek. Degenen die een opvatting naar
voren brengen, doen dat immers vaak op grond van praktische ervaringen en dik
wijls ter afsluiting van een arbeidzaam leven.1 Langs die weg krijgen we dus toch
met gedragingen te maken.
Aan de beperking tot opvattingen moet nog iets worden toegevoegd: er is alleen
gezocht naar uiteenzettingen die uitdrukkelijk over de verhouding wetenschapgeloof gaan. Een andere mogelijkheid zou geweest zijn, zelfbij auteurs een onder
zoek in te stellen naar hun opvattingen over wetenschap en over geloof, en vervol
gens deze opvattingen met elkaar te confronteren. Maar in feite zijn alleen opvat
tingen opgenomen die door de auteurs zelf als opvattingen over de verhouding
wetenschap-geloof zijn gepresenteerd. Deze beperking leek omwille van de hel
derheid en ook van de haalbaarheid noodzakelijk.
Een tweede beperking bestaat in het feit dat gezocht is naar gepubliceerde opvattin
gen en niet naar niet-gepubliceerde. Tot dat laatste bestond binnen de grenzen van
het onderzoek geen gelegenheid.
1

Het valt op dat er nogal wat opvattingen over de verhouding wetenschap-geloof te vinden
zijn in afscheidscolleges van hoogleraren. B.v. W. Berger, R. van Kessel, Α. van Meisen,
D. Scheltens, E. Schillebeeckx, O. Schreuder. Voor titels, zie de lijst van gebruikte literatuur,
op p. 338 en volgende.
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Mogelijkerwijs zijn onder de niet-gepubliceerde opvattingen opinies te vinden
die onder de gepubliceerde ontbreken. Hun gemis is dan uiteraard te betreuren,
al kan daarbij worden bedacht dat hun opiniërende invloed waarschijnlijk geringer is dan die van de gepubliceerde opvattingen.
Het feit dat alleen gezocht is naar gepubliceerde opvattingen houdt ook in, dat
niets gezegd kan worden over de aanhang van deze opvattingen in het algemeen.
Hoogstens zal af en toe een aanduiding gegeven kunnen worden over de verbreiding van een bepaalde opinie onder de onderzochte groep van publicisten. Maar
ook onder deze groep is de aanhang van de diverse opinies niet systematisch onderzocht. Het onderzoek is in dit opzicht exploratief van aard, niet representatief.
Het onderzoek is beperkt tot het Nederlandse taalgebied, waaronder in dit geval wordt
verstaan: Nederland en Vlaanderen.1 Het tesamen nemen van Nederland en Vlaanderen is ingegeven door de relatieve eenheid van het Nederlandse taalgebied, met
onderlinge uitwisselingen van inzichten via boeken en tijdschriften, lezingen, voordrachten, gastcolleges op universiteiten, audio-visuele media enz.
Van een uitbreiding van dit zoekgebied is om praktische redenen afgezien. Zo'n uitbreiding zou alleen uitvoerbaar zijn geweest, wanneer op voorhand voor een bepaald
deelthema gekozen zou zijn (bijvoorbeeld de verhouding fysica-scheppingsgeloof).
Een dergelijke selectie zou evenwel in strijd geweest zijn met het beoogde overzichtskarakter van het onderzoek en ook met de bedoeling een hulpmiddel te bieden
voor gedragswetenschappelijk onderzoek, dat immers juist baat kan hebben bij een
overzicht (en niet zozeer bij een selectie) van bestaande opinies en van de gangbare
termen in de Nederlandse taal.
Op grond van de betrekkelijk geringe omvang van het Nederlandse taalgebied zou
men kunnen veronderstellen dat Nederlanders en Vlamingen, meer dan bijvoorbeeld
Fransen, Duitsers of Engelsen, geneigd zijn zich ook op de hoogte te stellen van wat
er leeft buiten hun eigen taalgebied en zich ook daardoor te laten beïnvloeden. Wanneer
deze veronderstelling juist is - ik heb haar niet onderzocht - , dan zou een beperking
tot het Nederlandse taalgebied toch breder kunnen uitvallen dan op het eerste gezicht
lijkt.
In elk geval vormen Nederland en Vlaanderen voor de verhouding wetenschapgeloof een interessant gebied: zowel wetenschap als geloof zijn er sterk vertegenwoordigd. En, ondanks de toegenomen secularisatie, zijn in Nederland en
Vlaanderen nog talrijke instellingen te vinden waar wetenschap en geloof elkaar
ontmoeten en waar over hun verhouding wordt nagedacht. Hier kan met name
worden gedacht aan onderwijsinstellingen, waaronder de bijzondere universi-

1

Soms dwingt de Nederlandstalige discussie tot uitstappen over de grenzen. Dat is met name
het geval, wanneer het gaat over de katholieke waarheidsopvatting. In dat verband worden
in Nederland en Vlaanderen regelmatig pauselijke uitspraken te berde gebracht, soms met
instemming, soms met kritiek. Omdat deze pauselijke uitspraken een rol spelen in de
Nederlandstalige discussie, wordt er rechtstreeks naar verwezen, in een aantal gevallen overigens aan de hand van Nederlandstalige publicaties waarin ze opgenomen zijn.
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teiten, maar ook aan andere maatschappelijke instellingen, zoals op het terrein
van de gezondheidszorg.
Het onderzoek is beperkt tot het recente verleden, globaal genomen het decennium
1980-1990.1 Ook aan deze beperking liggen de bovengenoemde factoren ten grondslag: praktische mogelijkheden, de bedoeling een overzichtsstudie te verrichten en
hulp te bieden aan gedragswetenschappelijk onderzoek. Eerder is opgemerkt dat
zich eind jaren vijftig en begin jaren zestig belangrijke verschuivingen hebben
voorgedaan, zowel op het terrein van het geloof als op dat van de wetenschap. Men
mag aannemen dat deze verschuivingen in het onderzochte decennium intussen
enigszins hun doorwerking hadden gekregen.
Wat mag de lezer, al bij al, verwachten? Een gestructureerd en becommentarieerd
overzicht van recente, gepubliceerde, Nederlandstalige opvattingen over de verhouding wetenschap-geloof.
De woorden Svetenschap' en 'geloof zijn niet op voorhand op een afsluitende manier
gedefinieerd. Ook de inhoud van de term Verhouding' is voorshands opengelaten. Het
maakte juist deel uit van het onderzoek na te gaan wat hieronder telkens werd verstaan
en wat als zodanig werd gepresenteerd. Wel is het woord 'geloof in principe ingeperkt
tot christelijk geloof, zoals dat in de westerse cultuur en samenleving concreet gestalte heeft gekregen. Bij hun bespreking van de verhouding tussen wetenschap en christelijk geloof brengen veel auteurs evenwel ook algemenere aspecten van geloof ter sprake, omdat zij het christelijk geloof beschouwen als een verbijzondering van 'geloof in
bredere zin. Daarom komt in het hiernavolgende het woord 'geloof niet uitsluitend als
christelijk geloof aan de orde, maar ook als godsdienstig geloof in het algemeen en ook
als een niet-godsdienstig fenomeen, dat als een menselijk, antropologisch geloof kan
worden aangeduid.
Wanneer wèl wordt gesproken over christelijk geloof, gaat het op relatief veel
plaatsen over het katholieke geloof, dat wil zeggen het geloof zoals het binnen de
rooms-katholieke kerk gestalte heeft gekregen of gepresenteerd wordt. De toespitsing op het katholieke geloof maakt niet altijd een belangrijk verschil uit met een
'niet-katholiek' christelijk geloof. Dikwijls is er helemaal geen verschil; in andere
gevallen betreft het verschil slechts een andere toonzetting of couleur locale van

1
De meeste van de onderzochte publicaties stammen uit de tweede helft van de jaren tachtig, met augustus 1991 als eindtermijn. Soms worden auteurs vermeld uit de decennia vóór
1980, bijvoorbeeld C. Dippel (1902-1971) en A. Loen (1896-1989). De reden ligt doorgaans
in de praktische bruikbaarheid van de betrokken auteurs: ze formuleren soms helder een
opvatting die ook in het decennium 1980-1990 in het Nederlandse taalgebied kon worden
aangetroffen. Ik ben de betrokken auteurs overigens op het spoor gekomen door proefschriften over hen uit de jaren tachtig, resp. Paulus van Dijk, Op de grens van twee werelden.
Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel, 's-Gravenh
1985. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, theologie, en K. Doevendans, Inleiding tot het
denken van A.E. Loen. Een wijsgerig theologische monografie. Assen, Maastricht 1989. De schrij
vers van deze dissertaties geven er blijk van, dat ze bepaalde inzichten van Dippel. resp. Loen
in hoge mate delen.
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dezelfde verschijnselen of tendensen (b.v. andere voorbeelden, ander woordgebruik, andere verwijzingen naar de geschiedenis). In de meeste gevallen wordt door
de besproken auteurs zodanig geabstraheerd van concrete geloofsbelijdenissen dat
zij hun uiteenzettingen zowel op het katholieke als op het niet-katholieke christelijke geloof van toepassing achten.
Voorzover in deze studie naar volledigheid is gestreefd, betreft die niet alle auteurs
die in de betrokken periode Nederlandstalige publicaties over de verhouding wetenschap-geloof hebben uitgebracht. Evenmin is gestreefd naar een volledig overzicht
van alle publicaties van een bepaalde auteur. Wel is het de bedoeling een volledig
overzicht te bieden van de bestaande opvattingen. Dit doel is niet nagestreefd door
eerst een complete verzameling aan te leggen van alle publicaties over het onderwerp en daar vervolgens een selectie uit te maken. Die werkwijze zou zeer omslachtig zijn geweest. Ik ben aan de andere kant begonnen en heb mijn uitgangspunt
genomen in een vijftigtal publicaties, die ik vervolgens via een soort 'sneeuwbaleffect' heb aangevuld.1 Langs die weg heb ik aandacht besteed aan de publicaties
die de thematiek expliciet bespreken. Ik ben gestopt met zoeken toen ik vrijwel
geen nieuwe gezichtspunten meer tegenkwam en meende te moeten aannemen,
dat eventuele nieuwe vondsten het totaalbeeld van dit, als exploratief bedoelde,
onderzoek niet meer wezenlijk zouden veranderen.
De aangetroffen opvattingen worden steeds aan de hand van één auteur, of soms
meer dan één (met het oog op de duidelijkheid), gepresenteerd. Zoals gezegd, is
daarbij geen volledigheid van auteurs nagestreefd. Het is zelfs enigszins willekeurig
welke auteur wordt opgevoerd. De nadruk ligt in deze studie immers niet op de
auteurs (hun achtergronden zoals opleiding, Sitz im Leben, ontwikkelingsgang,
onderlinge contacten e.d.), maar op de opvattingen die zij vertegenwoordigen.
Daarom kan het voorkomen dat bepaalde auteurs die een in dit boek genoemde
opvatting - misschien zelfs zeer goed - hebben geformuleerd, desondanks in deze
studie niet voorkomen. De herkomst van de opvattingen zal doorgaans in de voetnoten te vinden zijn, soms ook in de tekst zelf.
Het bovenstaande houdt in, dat deze studie geen antwoord kan geven op vragen
als: wordt de verhouding wetenschap-geloof in reformatorische kring meer besproken dan in katholieke kring? zijn het vooral theologen die zich ermee bezighouden, of ookfilosofen?hoe is de verdeling van de auteurs wat hun leeftijd of kerkelijke participatie betreft? Ook de hier genoemde keuzes met betrekking tot de volledigheid zijn ingegeven door praktische mogelijkheden en door de bedoeling vooral een instrument aan te bieden ten behoeve van gedragswetenschappelijk onderzoek en van de meningsvorming van de lezers.
Een overzicht van opvattingen over de verhouding wetenschap-geloof is zowel
voor de wereld van het geloof als voor die van de wetenschap relevant. Voor één
1
Als bijlage wordt, ter inleiding van het overzicht van de gebruikte literatuur, meer gedetailleerde informatie gegeven over de gevolgde zoekmethode. Zie p.338-339.
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tak van wetenschap is de kwestie in het bijzonder van belang: die wetenschap
namelijk waar geloof en wetenschapsbeoefening het meest direct samenkomen, de theologie. Dit geldt met name waar de identiteit van de theologie ten
diepste wordt bepaald door de pretentie tegelijk wetenschappelijk en gelovig te
zijn. Deze theologie ziet zich voortdurend opgeroepen verantwoording afte
leggen van haar eigenheid als geloofswetenschap (doorgaans ten overstaan van
de gelovige wereld) en als gelovige wetenschap (doorgaans ten overstaan van de
wetenschappelijke wereld). Dit is met name een taak van de fundamentele theologie. Speciaal voor een wetenschap die 'leeft' van de verhouding wetenschapgeloof, is het leerrijk (en misschien ook wel troostrijk en stimulerend) te merken hoe diezelfde verhouding elders wordt beleefd.
Dit wil niet zeggen dat het hier in de expliciete betekenis van het woord een theologisch boek betreft. Er worden geen specifiek theologische vragen beantwoord;
evenmin wordt een specifiek theologische methodiek toegepast.' De vraag of theologie wetenschap is, zal weliswaar worden gesteld, maar het kader van dit boek staat
niet toe in te gaan op de interne discussie binnen de theologie over de verhouding
wetenschap-geloof, een discussie die al een lange en rijke traditie heeft. De analyses
hiervan blijven zich voornamelijk op beschrijvend niveau bewegen. Evenmin betreft
het hier eenfilosofischboek. Er zullen weliswaar wetenschapstheoretische en andere
filosofische kwesties aan bod komen, maar deze zullen niet vanuit een filosofische
vraagstelling worden benaderd. Geschiedenis, c.q. contemporaine ideeëngeschiedenis,
is het ook niet. Om ideeëngeschiedenis te kunnen heten, biedt dit overzicht van de ene
kant te weinig en van de andere kant te veel. Te weinig, omdat slechts literatuur is
gebruikt die rechtstreeks opinies over het onderwerp weergeeft en nauwelijks literatuur die op deze opinies (historisch of anderszins) reflecteert. Er wordt bijvoorbeeld
niet systematisch gepoogd historische ontwikkelingslijnen te schetsen of de aangedragen opvattingen en auteurs historisch te situeren, al gebeurt dat hier en daar wel.
Om ideeëngeschiedenis te kunnen heten biedt deze studie anderzijds te veel, doordat
bepaalde grenzen van afstandelijkheid hier en daar te buiten worden gegaan: er wordt,
voorzover dat kan, nogal eens gezocht naar 'het gelijk' van de verschillende auteurs.
Wat is het dan wel? De vraag die wordt gesteld2 en de methode die wordt gevolgd
behoren niet exclusief tot een bepaalde discipline, maar kunnen in verschillende
disciplines worden teruggevonden. Kernwoorden zijn tekstkritiek, interpretatie,
hermeneuse en typologie, zonder dat overigens positie wordt gekozen in de uitvoerige discussies die over deze termen bestaan.3 Soms staat de gevolgde werk1

Voor theologische methoden, zie onder meer Wolfhart Pannenberg, Wissenschaftstheorie
und
Theologie, Frankfurt 1977.
2
Zie het begin van deze paragraaf.
' Zie over hermeneutiek onder meer H.J. Adriaanse e.a., Paul Ricoeur: l'herméneutique à l'école dek phénoménologie, Paris 1995; Hans Albert, Kritik der reinen Hermeneutik: der Antirealism
und das Problem des Verstehens, Tubingen 1994; Eros and Eris: contributions to a hermeneu
cal phenomenology: liber amicorum for Adriaan Peperzak, Dordrecht 1992. Redactie: Paul van
Tongeren e.a.; Th. de Boer e.a., Hermeneutiek:filosofischegrondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Meppel 1988.
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wijze in een filosofisch kader, soms in het kader van de theologie of van de geschiedenis. Dat geeft aan deze studie een pluridisciplinair karakter, in de zin dat zowel
de gestelde vraag als de gevolgde methode als onderdeel van verschillende disciplines voorkomen.
In het algemeen betreft het hier een krrasch-rationele ordening van het weten,
die voor verschillende wetenschappelijke disciplines van belang is en die onder
meer kan gelden als voorfase of onderdeel van wetenschappelijk werk in specifieke wetenschappelijke disciplines, met name defilosofie,de theologie, de geschiedenis en de gedragswetenschappen. Als zodanig probeert dit overzicht bij te dragen aan het methodisch zoeken naar betrouwbare kennis en naar waarheid.1

3. Enkele onderscheidingen
Aan het begin van een studie als deze is het raadzaam om, ter algemene oriëntatie
en om de aandacht aan te scherpen, de vraag te stellen, wat voor opvattingen over
wetenschap, over geloof en over hun verhouding eventueel te verwachten zijn. Daarom
volgt hieronder een aantal mogelijke onderscheidingen van 'wetenschap', van 'geloof
en van hun 'verhouding', bij wijze van provisorische verkenning en dus zonder de
pretentie van volledigheid. Deze verkenning berust vooral op het algemeen gangbare taalgebruik en voorts op bedenksels en vermoedens. Daarnaast is een, enigszins
willekeurige, greep gedaan uit het arsenaal van onderscheidingen die in het verleden
al zijn gemaakt en ten dele al grondig zijn uitgewerkt. Tesamen kunnen deze onderscheidingen de veelkleurigheid van de betrokken begrippen en verschijnselen laten
zien. Of de genoemde varianten in de praktijk door iemand naar voren worden gebracht,
zal verderop moeten blijken. In het slothoofdstuk zullen hierover concluderende
opmerkingen worden gemaakt.

Wetenschap
Wanneer iemand een opvatting naar voren brengt over de verhouding wetenschapgeloof is het belangrijk te weten wat hij (of zij; deze toevoeging is verderop steeds
bedoeld) onder wetenschap verstaat. Laten we eerst eens in een veel gebruikt Nederlands woordenboek kijken. Blijkens de trefwoorden 'kennen', 'kennis', 'weten'
en "wetenschap', verstaat Van Dale, zeer in het algemeen, het volgende onder wetenschap. Wetenschap is het systematisch geordende geheel van het weten en van de
regels, wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen kan worden, eventueel op een speciaal gebied. Als zodanig is (het
weten binnen) de wetenschap een vorm van kennis, bekendheid met iets, weten
omtrent iets, zich bewust zijn van iets. Wetenschap is, volgens Van Dale, mogelijk
1

Vergelijk de omschrijving van wetenschap door A. Derksen, in: Wetenschap ofwillekeur, passim.
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door het vermogen om te begrijpen, door het verstand. Zij resulteert in begrip,
inzicht, door onderzoek, studie of oefening verkregen bekendheid met, vertrouwdheid
met iets.1
Ten aanzien van wetenschap kunnen diverse onderscheidingen worden aangebracht.
i. Wetenschapsopvatting
Een eerste vraag is: wanneer vindt men iets wetenschap en wanneer niet? Welke
wetenschapsopvatting wordt aangehangen? Aan welke voorwaarden moet wetenschap voldoen? Kan bijvoorbeeld antroposofie een wetenschap zijn? En theologie,
of homeopathische geneeskunde? Waarom wel, waarom niet? Moet wetenschap
altijd met bewijzen komen en wat wordt dan als een geldig bewijs erkend?
2. Soorten van wetenschap
Men kan verschillende soorten van wetenschap onderscheiden. Mogelijke onderscheidingscriteria zijn daarbij:
a. de gehanteerde methode
Dit criterium kan bijvoorbeeld leiden tot een onderscheid tussen experimentele en
niet-experimentele wetenschappen.
b. het doel of het resultaat van wetenschap
Dit kan leiden tot het onderscheid tussen erklärende en verstekende wetenschappen
(een onderscheid van W. Dilthey, 1833-1911) of tussen idiografische en nomothetische wetenschappen (een onderscheid van W. Windelband, 1848-1915; idiografisch is: het eigene, het unieke beschrijvend, zoals in de geschiedwetenschappen;
nomothetisch is: wetten opstellend, zoals in de natuurwetenschappen),
с het object van de wetenschap
Afhankelijk van het object kan verschil gemaakt worden tussen disciplines, zoals
bijvoorbeeld wiskunde, biologie, psychologie, geschiedenis, filosofie.
3. Aspecten van de wetenschapsbeoefening
Als aspecten van de wetenschapsbeoefening kunnen bijvoorbeeld worden onder
scheiden: de themakeuze, de vraagstelling, het onderzoek zelf, de conclusies, de
toepassing van de resultaten (zoals in de 'kundes': geneeskunde e.a.). Een hieraan
verwant onderscheid is dat tussen zuivere en toegepaste wetenschap.
Bij al deze varianten kan de vraag worden gesteld of en op welk moment de ver
houding wetenschap-geloof aan bod komt. Bij bepaalde disciplines (mensweten
schappen, theologie, filosofie) misschien meer dan bij andere (natuurweten
schappen)? En misschien speelt het geloof van de wetenschapsbeoefenaar wèl een
rol bij zijn themakeuze en bij de toepassing van de resultaten, maar niet bij het
wetenschappelijk onderzoek zelf?

1

Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, elfde druk, Utrecht/Antwerpen 1984.
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Geloof
Ook hier eerst maar eens een blik in het woordenboek. Op grond van de woordbetekenissen die Van Dale vermeldt onder de trefwoorden 'geloven', 'geloof, 'vertrouwen', kan het christelijk geloof- waarop deze studie is toegespitst, zoals eerder is gezegd - zeer in het algemeen als volgt worden beschreven. Geloof is een
vorm van vertrouwen (staat maken op, rekenen op, betrouwbaar achten, zich op
iemand verlaten, op zijn trouw steunen). Tegelijk impliceert geloof een overtuiging. Deze overtuiging komt voort uit het vertrouwen in de waarheid van Gods
openbaring (zijn beweringen, verzekeringen en beloften). Het christelijk geloof
resulteert volgens Van Dale in een bepaalde vorm van godsdienstige overtuiging,
een geloofsbelijdenis, een geloofsovertuiging.
Ook ten aanzien van christelijk geloof zijn vele onderscheidingen mogelijk,
i. Fides qua enfidesquae
Gedeeltelijk parallel aan de twee elementen van geloof die Van Dale noemt - vertrouwen en overtuiging - wordt met name in de theologische analyse onderscheid
gemaakt tussenfidesqua enfidesquae. Defidesqua (volledig:fidesqua creditur, het
geloof waarmee geloofd wordt) duidt de geloofshouding (c.q. geloofsdaad) aan en
wordt vaak vertaald met vertrouwen. Defidesquae (volledig:fidesquae creditur, het
geloof dat geloofd wordt) duidt op de geloofsinhoud, dat wil zeggen de informatieve en begrijpelijke dimensie van het geloof (geloofsbelijdenissen, dogma's, officiële leerstellingen e.d., maar ook privé-geloofsopvattingen).
2. Andere indelingen
In wetenschappelijke beschouwingen over geloof en over daaraan verwante verschijnselen worden ook andere aspecten onderscheiden. Deze onderscheidingen,
die met name in de godsdienstfenomenologie, -sociologie en -psychologie te vinden zijn, kunnen ook in opvattingen over de verhouding van geloof tot wetenschap
worden doorgetrokken. Bij wijze van voorbeeld noem ik de sociologen Ch. Glock
en R. Stark, die binnen het begrip 'religiosity' vijf verschillende dimensies hebben
onderscheiden:
- de experiential dimension (religious feeling);
- de ideological dimension (religious belief);
- deritualisticdimension (religious practice);
- de intellectual dimension (religious knowledge);
- de consequentional dimension (religious effects).1
3. Confessies
Voorts kan binnen het godsdienstig geloof verschil gemaakt worden tussen confessies, zoals het katholiek en protestants geloof, en daarbinnen weer tussen vrijzinnig of orthodox.
1
С Glock, R. Stark, Religion and Society in Tension, Chicago 1965, p. 19-38, in het bijzonder
p. 20-21. De onderscheidingen van Glock en Stark zijn klassiek geworden; ook in de
Nederlandstalige literatuur wordt er regelmatig naar verwezen.
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De genoemde onderscheidingen maken duidelijk dat, evenals met 'wetenschap',
ook met 'geloof veel verschillende zaken bedoeld kunnen zijn. Vaak zal uit de
samenhang blijken op welke aspecten van geloofde nadruk wordt gelegd. Daarnaast
moet rekening worden gehouden met een a-specifiek gebruik van de term geloof.
Het staat dan voor een complexe en veeldimensionele levenspraktijk, waarin overtuigingen en handelingen, ervaringen en interpretaties, waarden en idealen een
geheel vormen. Juist in de polariteit tot een dergelijk idee van geloof kan ook de
term wetenschap bij velen op eenzelfde a-specifieke manier als aanduiding gelden
van een veeldimensionele levenspraktijk.
Bij alle genoemde en andere varianten van geloof moet, evenals bij de wetenschap, steeds worden vastgesteld waar de verhouding wetenschap-geloof opkomt.
Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat de wetenschap geen bezwaar heeft tegen
een gelovige levenshouding {fides qua), maar wel tegen bepaalde leerstellingen van
het geloof {fides quae). En bij de vijf dimensies van Glock en Stark lijkt de dimensie van het ritual voor ons minder belangrijk dan belief, experience en knowledge.

De verhouding wetenschap-geloof
Hoe voor de hand liggend is het om wetenschap en geloof tegenover elkaar te stellen? Zijn ze daar niet te zeer verschillend voor? Wil een vergelijking niet asymmetrisch of oneigenlijk zijn, dan moet er een tertium comparationis voorhanden
zijn: een dimensie, een opzicht, een niveau waarop twee dingen op elkaar kunnen
worden betrokken. Zo kunnen goudreinetten en sterappels met elkaar worden vergeleken onder het opzicht van 'appel zijn'. Ook een appel en een peer kunnen met
elkaar worden vergeleken, hoewel dat soms wordt ontkend: beide zijn fruit. Maar
wat is het tertium comparationis tussen een appel en de wereldvrede?
Is een dergelijke vraag ook niet aan de orde, wanneer wetenschap en geloof met
elkaar in verband worden gebracht? Misschien is er nauwelijks een opzicht te vinden waaronder ze zinvol met elkaar kunnen worden vergeleken. Misschien blijken
sommige vragen onoplosbaar, omdat wetenschap en geloof even verschillend zijn
als een appel en de wereldvrede. Wellicht zal dit probleem in de praktijk meevallen, maar we moeten vooralsnog de zeer reële verschillen tussen wetenschap en
geloof niet veronachtzamen. Het valt bijvoorbeeld op, dat veel mensen te kennen
geven dat ze over bepaalde wetenschappelijke vragen geen mening hebben. Ze voelen zich niet deskundig, ze hebben zich nooit in de kwestie verdiept en het opvallende is, dat ze daar tamelijk rustig onder blijven. Maar over het geloof heeft iedereen een mening: afwijzend, denigrerend, beamend, steun zoekend enz. Het geloof
raakt kennelijk de menselijke existentie. Je kunt je er niet vanaf maken zoals van
een wetenschappelijk vraagstuk. Een ander verschil is dat de wetenschap zich
beperkt tot een bepaalde sector. Daar selecteert ze bepaalde kwesties, die ze op een
afstandelijke manier methodisch ordent en controleerbaar analyseert. Maar het
geloof is geen deelkwestie. Het omvat het totale menselijke bestaan en de totale
werkelijkheid.
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Taalkundigen en taalfilosofen hebben het problematische karakter van de combinatie van geloof en wetenschap intussen op hun manier nader toegelicht. Ze hebben erop gewezen, dat de begrippen 'geloof en *wetenschap' ook linguïstisch gezien
op verschillende niveaus thuishoren. Het taalspel van het geloof heeft volgens hen
een heel andere functie dan het taalspel van de wetenschap. Verwisselen van die taalspelen leidt tot problemen.1
Om de gedachten over de mogelijke verhoudingen van wetenschap en geloof te
bepalen kan men zich er een schematische voorstelling van maken. Het schema
kent drie vertikale kolommen, zie hieronder. De linker kolom is gewijd aan de
wetenschap, de rechter aan het geloof. In de wetenschapskolom staan allerlei varianten en kenmerken van wetenschap, in de geloofskolom varianten en kenmerken
van geloof. Bij wetenschap staan bijvoorbeeld disciplines, methodes van onderzoek, voorwaarden van wetenschap; bij geloof staan confessies, kenmerken van de
geloofshouding. Tussen deze twee kolommen staat een reeks van mogelijke verhoudingen vermeld, bijvoorbeeld conflict, dialoog.
wetenschap

fysica
psychologie
theologie
natuurwetenschappen
menswetenschappen
experimenten
themakeuze
onderzoek
toepassing enz.

verhouding wetenschap-geloof

conflict
onafhankelijkheid
fides
dialoog
integratie enz.

geloof

katholicisme
lutheranisme
godsdienstig geloof
niet-godsdienstig geloof
qua
fides
quae
religie
rituelen
leergezag enz.

Er kunnen nu allerlei lijnen getrokken worden van een vorm van wetenschap naar
één of meer vormen van geloof en van een vorm van geloof naar één of meer vormen van wetenschap. Al die lijnen kruisen elkaar in het midden bij een bepaalde

1
Over de verschillende taalspelen van geloof en van wetenschap en over de vergelijkbaarheid van hun taalkundige kenmerken, zie bijvoorbeeld A.R. White, The nature ofknowledge,
Totowa, New Jersey 1982. Met betrekking tot wetenschap merkt White op, dat er verschil is
tussen weten dat p, en: X kennen. Er is ook verschil tussen iets weten (in het bezit zijn van
kennis), claimen dat men iets weet (beweren dat men iets weet), geloven dat men iets weet,
geloven in iets dat men weet. Aan de kant van het geloof kan onderscheiden worden tussen
geloven dat p, geloven in X, en: vertrouwen hebben in X. Een ander onderscheid is, in het
voetspoor van uitvoerige theologische discussies: geloven dat, geloven aan, en geloven in.
Dit laatste onderscheid noemt Van Tongeren, in: P. van Tongeren, 'Over geloven. Prelirninaria
voor een christelijke antropologie', in: Een nieuw christelijk mensbeeld (Baam 1988. Redactie:
A.G. Weiler), p. 11-32, in het bijzonder p. 15-20.
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verhouding. Er kan bijvoorbeeld een lijn worden getrokken van fysica, via conflict,
naar leergezag; van psychologie, via dialoog, naar rituelen of naarfidesqua; van themakeuze, via integratie, naar godsdienstig geloof. Van de andere kant: van fides
quae, via onafhankelijkheid, naar natuurwetenschappen; van niet-godsdienstig
geloof, via integratie, naar menswetenschappen.
Welke vormen van wetenschap en welke vormen van geloof kunnen met elkaar in
verband worden gebracht? Anders gezegd: van waar naar waar zijn de meeste lijnen te verwachten? Wellicht kan de totaliteit van de wetenschap met de totaliteit
van het geloof in verband worden gebracht? Maar is de vereiste spanwijdte van een
dergelijke vergelijking niet teveel gevraagd voor een mens? Het lijkt waarschijnlijker dat er lijnen lopen van bepaalde onderdelen van de wetenschap naar bepaalde onderdelen van het geloof. Het meest komen dan de onderdelen in aanmerking,
lijkt mij, die in beide kolommen te vinden zijn. Als dergelijke overeenkomstige
onderdelen van wetenschap en van geloof kunnen bijvoorbeeld worden genoemd:
i. het object
Hoe verhouden wetenschap en geloof zich ten opzichte van elkaar, gelet op hun
object? Bijvoorbeeld, hebben ze hetzelfde object of een verschillend?
2. het fonnisaspect
Zowel geloof als wetenschap zoekt naar kennis, maar wat voor kennis?
3. het vertrouwensaspect
Vertrouwen speelt overduidelijk een rol in het geloof, maar ook in de wetenschap.
Ditzelfde geldt voor een verwant aspect, namelijk: iets aannemen op gezag van een
ander.
4. het aspect van aanvaarding
Zowel de gelovige als de wetenschapsbeoefenaar is in een bepaald opzicht passief:
hij stelt zich open voor datgene wat zich aan hem voordoet en aanvaardt dit als werkelijk.
5. de doeleinden
Hoe verhouden wetenschap en geloof zich ten opzichte van elkaar, gelet op hun
doeleinden?
Als doeleinden van wetenschap en van geloof valt te denken aan:
- het zoveel mogelijk opheffen van de menselijke beperktheid;
- greep op de werkelijkheid verkrijgen;
- een (ander) nut.
Of zijn de doeleinden van wetenschap en geloof niet zozeer van utilitaire, maar
meer van existentiële aard, zoals bij:
- het zoeken naar de waarheid omwille van haarzelf;
- de zelfverwerkelijking van de mens;
- het zoeken naar zin, zingeving?
6. de methoden
Hoe verhouden wetenschap en geloof zich ten opzichte van elkaar, gelet op de
methoden waarmee zij hun doeleinden nastreven?
7. het verschil tussen de beoefening zelf en het resultaat van de beoefening
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Zoals gezegd bestaat er verschil tussen wetenschap als wetenschapsbeoefening en
wetenschap als (beoogd) eindresultaat. Bestaat een dergelijk verschil ook op het
terrein van het geloof? Of klinkt in het woord geloof van meet af aan al meer een
eindresultaat door? In dit verband is het ook van belang welk koppel werkwoorden
wordt gehanteerd: bijvoorbeeld wetenschap beoefenen en geloven, of weten (als
resultaat van wetenschapsbeoefening) en geloven.
8. de attitude van de gelovige en van de wetenschapsbeoefenaar
Met name in psychologische zin.
Naast de zojuist genoemde overeenkomstige aspecten van wetenschap en van geloof,
zijn er waarschijnlijk aan beide zijden ook kenmerken te noemen die uniek zijn,
voor wetenschap of voor geloof. Zij komen vooral aan bod bij het zoeken naar verschillen tussen wetenschap en geloof en zullen dus met name een rol spelen in
verhoudingen van verschil (zoals scheiding, onafhankelijkheid).
Welke verhoudingen tussen wetenschap en geloof zijn denkbaar? Anders gezegd: wat
komt er midden tussen de twee kolommen te staan? In theorie zijn er twee uitersten,
met een aantal tussenmogelijkheden: i. geloof en wetenschap hebben niets met elkaar
te maken; ze zijn volstrekt verschillend, en 2. geloof en wetenschap hebben alles met
elkaar te maken; ze zijn hetzelfde. Het spectrum van mogelijke verhoudingen verloopt dan ongeveer van een waterdichte scheiding naar unificaties van wetenschap en
geloof, met daartussenin verhoudingen in de sfeer van: raakvlakken, overlappingen,
vermengingen. Bij deze, vooral in ruimtelijke termen geformuleerde, verhoudingen
zou het inhoudelijk kunnen gaan om: conflicten, onderlinge beïnvloedingen, wederkerige visies, onderlinge dienstverlening, harmonie, dialoog.
Bij dit alles moet ook nog met het volgende rekening worden gehouden: spreekt
men over theoretische of over praktische gestalten van wetenschap, van geloof en
van hun beider verhouding? Vindt men bijvoorbeeld dat een bepaalde verhouding
tussen wetenschap en geloof in theorie zo is of zo zou moeten zijn, of meent men
die verhouding in de praktijk te kunnen aanwijzen? Wanneer men in theorie spreekt
over de verhouding wetenschap-geloof, brengt men een theoretische onderlinge
relatie aan, of anders gezegd, men maakt een theoretische vergelijking. Bij een vergelijking hoeft in de praktijk geen relatie tussen de betrokken grootheden te bestaan
of bestaan te hebben, bijvoorbeeld bij een vergelijking tussen het Romeinse en het
Inca-Rijk.
Men kan ook spreken over de verhouding wetenschap-geloof in de praktijk. Dan
gaat het over feitelijke onderlinge relaties tussen wetenschap en geloof.
Er bestaat ook verschil tussen wezenlijke verhoudingen tussen wetenschap en
geloof en verhoudingen die al dan niet terecht van wetenschap of van geloof zijn
afgeleid. Een wezenlijke verhouding is die tussen het kennen door de wetenschap
en het kennen door het geloof: het is immers zowel voor wetenschap als voor geloof
wezenlijk om naar kennen te streven. Een afgeleide verhouding ontstaat bijvoorbeeld wanneer uit de Big Bang-theorie wordt afgeleid dat het idee van een scheppende God onzinnig is, of wanneer op grond van de psychologische projectietheorie
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het bestaan van God wordt ontkend. Iemand gaat dan met bepaalde wetenschappelijke of geloofsinzichten aan de haal en leidt daar een bepaalde verhouding tot
geloof, resp. wetenschap uit af, waarbij het de vraag is of wetenschap en geloof zelf
krachtens hun wezen verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor die verhouding.
De bovengenoemde onderscheidingen op het terrein van het geloof, van de wetenschap en van hun verhouding, zouden nog veel verder kunnen worden uitgewerkt
en er zou op allerlei varianten kunnen worden ingegaan. Maar laten we eerst afwachten of de feitelijke oogst aan opvattingen, die hierna zal worden gepresenteerd, aanleiding biedt tot een dergelijk fijnmazig vangnet. In het slothoofdstuk wordt kort
nagegaan welke verhoudingen uit de wirwar van mogelijkheden wel en welke niet
in dit onderzoek zijn aangetroffen.

4. De indeling
Een vierdeling, aan de hand van Ian Barbour
Er zijn veel mogelijkheden om de resultaten van een onderzoek als dit te ordenen
en in te delen. Een overzicht van opvattingen over de verhouding wetenschap-geloof
kan bijvoorbeeld per auteur worden gerangschikt, of naar religieuze confessie, naar
wetenschapsgebied, chronologisch, of naar filosofische stroming die op de achtergrond meespeelt. Een chronologische indeling viel al meteen af, omdat de behandelde periode te kort is om veel ontwikkelingen te laten zien. Aan de chronologie
van de diverse opvattingen wordt uiteraard wèl aandacht gegeven wanneer daar
aanleiding voor is, bijvoorbeeld wanneer de ene opvatting uit de andere voortkomt.
Een thematische indeling, rondom thema's als rationaliteit, vertrouwen, waarheid,
bleek in de praktijk ook minder geschikt. Andere mogelijkheden, zoals een ordening per auteur, zouden de aandacht te zeer laten vallen op degenen die een opvatting huldigen en op hun concrete omstandigheden, en minder op de opvattingen
zelf. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een reeds bestaande ordening en indeling,
namelijk die van Ian Barbour. Die keuze is weliswaar niet willekeurig geweest,
maar ze is evenmin alleenzaligmakend. Het zoeken naar een indelingsprincipe
voor een onderzoek als dit heeft iets weg van het hanteren van een caleidoscoop:
telkens wanneer de kdjkcilinder iets wordt verdraaid, vallen de stukjes heel anders
in elkaar en ontstaat een nieuw plaatje. De plaatjes zijn niet allemaal even fraai,
maar er zijn wel meer fraaie plaatjes dan één.1
1

W. Drees is recentelijk uitgegaan van negen discussievelden, die hij construeert door zowel
aan de kant van de natuurwetenschappen als aan de kant van het geloof een onderverdeling
in drieën aan te brengen. Aan de kant van de natuurwetenschappen onderscheidt hij uitdagingen ten gevolge van nieuwe kennis, ten gevolge van nieuwe opvattingen over de aard van
kennis, en ten gevolge van verscheidenheid in waardering van de wereld. Aan de kant van
het geloof onderscheidt hij drie visies op geloof: een cognitieve, een affectieve en een regu-
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Barbour heeft in 1988 een artikel gepubliceerd waarin hi) de internationale 'ways
of relating science and theology' volgens vier trefwoorden heeft gerangschikt confita, independence, dialogue en integration.1 Barbour vermeldt geen speciale redenen
voor de keuze van juist deze vier trefwoorden. Ik zie er een zekere interne logica
in. Het trefwoord conflict wordt overduidelijk door de geschiedenis aangedragen,
waama onafhankelijkheid, dialoog en integratie kunnen worden opgevat als voor
de hand liggende strategieën om de conflicten te bezweren. De meest adequate
verantwoording van de vier trefwoorden bestaat overigens in hun praktische bruikbaarheid. Daarover kan aan het eind van dit boek meer worden gezegd.
Mijn keuze voor de vierdeling van Barbour is ingegeven door het feit dat deze
vierdeling rechtstreeks betrekking heeft op de verhouding van wetenschap en geloof,
terwijl daarentegen thema's zoals rationaliteit en vertrouwen vooral bepaalde dimensies van wetenschap en van geloof raken. Een voordeel is ook, dat de indeling van
Barbour helder en betrekkelijk duidelijk is en dat ze bij veel geïnteresseerden bekend
en gangbaar is en dus op herkenning kan rekenen. Voorts kunnen de vier trefwoorden dynamische aspecten laten zien van de discussie over de verhouding wetenschap-geloof: de ene opvatting (bijvoorbeeld een dialoogpositie) wordt door de andere (bijvoorbeeld een conflictpositie) uitgelokt en reageert daarop.
Overeenkomsten en verschillen met Barbour
De keuze voor de indeling van Barbour brengt evenwel enkele moeilijkheden en
schijnmoeihjkheden met zich mee. Allereerst de schijnmoeihjkheden.
Barbours zoekgebied lijkt kleiner dan het mijne. Blijkens de titel van zijn artikel
is hij op zoek naar 'ways of relating science and theology'. Onder science verstaat
hij: de empirische studie van de orde van de natuur.2 Wat ik onder 'wetenschap'
vat is, in aansluiting op het Nederlandse taalgebruik, breder. Het sluit ook de menslatieve Elk facet aan de kant van de natuurwetenschappen kan met elk van de dne visies op
geloof worden geconfronteerd. Zo ontstaan negen discussievelden. Zie Drees' proefschrift
uit 1994: Willem B. Drees, Taking science seriously: a naturalist view of religion (Amsterdam
1994 Proefschrift Vnje Universiteit), p. 36-44 en zijn artikel 'Gelovend denken, denkend
geloven of gescheiden zaken' Overzicht van onderzoek over natuurwetenschap en geloof in
Nederland, 1980-1994', in. Nederlands Theologisch Tijdschnfi, 49 (1995), nr. 4, p. 291-311, in
het bijzonder p. 295-296. In dat laatste artikel gaat Drees overigens uit van een driedeling,
zie de ütel.
Een vierdeling is gepresenteerd door J.F. Haught, in zijn boek Science and Religion. From
Conflict to Conversation, New York 1995. Als types van interactie tussen wetenschap en religie
noemt hij· conflict, contrast, contact, confirmation
1
Ian G. Barbour, 'Ways of relating science and theology', in· Physics, philosophy, and theology· a common quest for understanding (Vatican City State. Vatican Observatory 1988. Editors
R J. Rüssel, W.R. Stoeger SJ and G.V. Coyne SJ), p. 21-48.
2
Ibidem, p. 21. Het is nskant de term science met een enkel Nederlands woord te vertalen.
Een vertaling met 'wetenschap' is dikwijls te weinig nauwkeurig, gelet op de natuurwetenschappelijke connotaties van science. Maar een vertaling met 'natuurwetenschap' doet geen
recht aan de vele gevallen waann de term m een bredere zin wordt gebruikt W. Drees, bijvoorbeeld, vertaalt zelfde titel van zijn proefschrift Taking science seriously met Wetenschap
serieus nemen, zie Summary, op p. 293. Een blik op enkele vertaalde boektitels van A. van
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wetenschappen, defilosofieen de theologie in. En terwijl Barbour in zijn titel over
theologie spreekt,1 gaat het bij mij over geloof. Is het wel verstandig om bij dergelijke verschillen toch Barbours vierdeling over te nemen?
De verschillen zijn minder groot dan ze lijken. In de praktijk gebruikt Barbour de
term science op een aantal plaatsen in een bredere zin dan natuurwetenschap. En
met betrekking tot theologie is van belang te signaleren, dat hij nogal eens van
perspectief wisselt. Zonder toelichting of waarschuwing verspringt hij van theologie naar religieuze tradities, religies, geloofsinhouden en geloof. Omwille van de
consistentie van de tekst zal ik hier preciezer in moeten zijn dan Barbour, maar
eenvoudig is dat niet, omdat ook de door mij gebruikte publicaties in dit opzicht
allerlei nuances vertonen. Nochtans moet uiteraard zo precies mogelijk worden
aangegeven waar het over gaat: over geloof, religie, geloofsinhoud, theologie enz.
Hetzelfde geldt bij de verschillende verschijningsvormen van wetenschap.
Een andere moeilijkheid lijkt te liggen in het feit dat Barbour vooral een epistemologische interesse heeft. Hij is er zich goed van bewust dat elke kijk op de verhouding
wetenschap-theologie wordt ingegeven door bepaalde filosofische en meer in het bijzonder epistemologische aannamen. Onder epistemologie verstaat hij de analyse van
de karakteristieken van onderzoek en kennis (inquiry and knowledge).2 Ik ben van plan
om ook andere dan epistemologische aspecten van de verhouding wetenschap-geloof
naar voren te halen en dus niet alleen te letten op de theologie. Maar ook hier is het
verschil met Barbour minder groot dan het lijkt. Hij kondigt weliswaar aan zich op
theologie te gaanrichten,maar hij geeft daar later een verbreding aan. Theologie houdt
zich volgens Barbour vooral bezig met religieuze geloofsinhouden (religious beliefs).
Deze moeten volgens hem altijd worden gezien tegen de bredere achtergrond van een
religieuze traditie, die insluit formerende geschriften, groepsrituelen, individuele ervaringen en ethische normen (formative scriptures, communal rituals, individual experiences, and ethical norms).3 Deze verbreding komt steeds meer in de buurt van wat
de in dit boek bestudeerde auteurs onder geloof verstaan, zodat ook de epistemologische interesse van Barbour in de praktijk geen beletsel hoeft te zijn om zijn vierdeling
over te nemen.
Natuurlijk brengt Barbours indeling onvermijdelijk het nadeel met zich mee dat aan
elke indeling kleeft: zij sluit andere uit Zo sluit Barbours vierdeling een indeling naar
auteurs uit. Iemand die geïnteresseerd is in de opvattingen van één bepaalde auteur

Meisen maakt het beeld niet helderder. Natuurwetenschap en techniek wordt Science and technology, Natuurwetenschap en ethiek wordt Physical science and ethics, Wetenschap en vera
woordelijkheid wordt Science and responsability. Zelf uitmaken waar door de diverse auteurs
waarschijnlijk 'wetenschap' wordt bedoeld en waar 'natuurwetenschap', is evenmin bevredigend. Daarom zal ik stìence (met name bij Barbour) toch maar steeds met 'wetenschap'
vertalen (en scientific met 'wetenschappelijk'), maar de lezer moet zich realiseren dat dit
woord
gebruikt wordt bij gebrek aan een beter.
1
Onder theologie verstaat Barbour: "critical reflection on the life and thought of the religious
community".
Zie Ibidem, p. 21.
2
Ibidem, p. 21.
' Ibidem, p. 21.
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of in een bepaalde stroming onder hen, moet - bijvoorbeeld via de registers - op verschillende plaatsen gaan zoeken en hij loopt kans dat de versnipperde vermelding van
auteurs onvoldoende recht doet aan hun specifieke denkkader. Maar zoals al eerder
gezegd is: de nadruk valt in deze studie niet op de auteurs maar op de opvattingen die
zij vertegenwoordigen.
De weergave van de opvattingen is in de meeste gevallen gedepersonaliseeerd.
Daarbij gelden wel enkele uitzonderingen. Hier en daar bestond behoefte om, ter
verduidelijking of verluchting, voorbeelden te geven. Deze voorbeelden zijn uiteraard ontleend aan individuele auteurs, van wie de namen dan in de tekst worden
genoemd. In andere gevallen zijn de weergegeven opvattingen zozeer eigen aan
één concrete auteur, dat het onwaarachtig zou zijn om door een onpersoonlijke
vermelding de indruk te wekken dat het hier om een algemene opvatting zou gaan.
Ook in die gevallen zijn namen genoemd.
Ondanks de genoemde uitzonderingen komen in de tekst van dit boek relatief
weinig namen voor. Daardoor zou op een aantal plaatsen onduidelijkheid kunnen
ontstaan over de vraag wie aan het woord is. Om aan dit probleem het hoofd te bieden wordt telkens aan het begin van een alinea via een voetnoot aangegeven aan
wie de inhoud van de alinea is ontleend. Wanneer niet naar een bepaalde auteur
wordt verwezen, kan de lezer ervan uitgaan dat de auteur van dit boek aan het woord
is.
Nog een ander punt vraagt de aandacht. Ik zal niet alleen Barbours vierdeling overnemen, maar in principe ook zijn rangschikking van de diverse opvattingen onder
de vier hoofdtrefwoorden, bijvoorbeeld het wetenschappelijk materialisme onder
conflict, methodologische parallellen van wetenschap en theologie onder dialoog.
In de rangschikking van de opvattingen onder een bepaald trefwoord zit uiteraard veel interpretatie en typologie verscholen, zowel bij Barbour als in deze studie. De opvattingen van de auteurs moeten worden geïnterpreteerd, maar ook de
trefwoorden. Wat dit laatste betreft is van belang, dat ik de vier posities strikter uit
elkaar houd dan Barbour doet. Ik heb geprobeerd ze zo te hanteren dat ze elkaar
uiteindelijk uitsluiten. Dat leidt tot duidelijker onderscheidingen dan bij Barbour,
bij wie bijvoorbeeld de dialoogpositie kan samengaan met de posities van onafhankelijkheid of van integratie.
Allereerst heb ik het innemen van een bepaalde positie als een eigen activiteit
opgevat: iemand in de conflictpositie wil zelf strijd voeren, conflicten aangaan;
iemand in de onafhankelijkheidspositie wil afstand houden, afzijdigheid betrachten, contacten vermijden, elkaar uit de weg gaan; iemand in de dialoogpositie wil
een dialoog aangaan, zoeken naar raakpunten, naar overeenkomsten; en iemand
in de integratiepositie wil een integratie nastreven, vermenging en eenheid construeren.
Bij het op deze manier innemen van een bepaalde positie moet nog het volgende
onderscheid in acht worden genomen. Een positie innemen komt doorgaans voort
uit dieper liggende principes. Iemand die bijvoorbeeld vindt dat er geen conflict kan
of mag zijn tussen wetenschap en geloof, heeft daar zijn dieper liggende redenen
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voor b.v. de overtuiging dat de waarheid één is, of dat wetenschap en geloof niet op
hetzelfde vlak liggen, of dat het geloof geen bestaansrecht heeft. Er is dus een niveauverschil tussen opvattingen die bestaan uit principes en opvattingen die bestaan uit
toepassingen daarvan (i.e. het verrichten van de activiteiten die onder de vier trefwoorden zijn gevat).
Naast de hantering van de posities als activiteiten heb ik erop gelet wat in een
bepaalde positiekeuze uiteindelijk wordt nagestreefd: conflict, onafhankelijkheid,
dialoog, of integratie? Ik heb de diverse opvattingen en auteurs naar hun eindstations ingedeeld, niet naar eventuele tussenstations: iemand die uiteindelijk integratie wil, wil als tussenstation waarschijnlijk ook dialoog, maar is ingedeeld bij integratie. En bepaalde dialoog- of integratiedenkers kunnen het eens zijn met de opvattingen van taalanalytici, die in het onafhankelijkheidskamp thuishoren. Maar ze trekken niet de rigoureuze en verregaande conclusies die bepaalde taalanalytici wèl trekken. Het onafhankelijkheidskamp is voor hen een tussenstation, geen eindstation.
Aldus opgevat sluiten de posities elkaar uit: gelet op het eindstation kan men maar
één van de vier posities innemen en niet twee of meer tegelijk.
Deze exclusieve interpretatie van de vier posities heeft ertoe geleid dat ik bepaalde
opvattingen anders rangschik dan de auteurs zelf doen of dan Barbour doet. De meeste auteurs typeren zichzelf niet. Maar wanneer ze het wèl doen, heb ik hun typering
niet steeds overgenomen, omdat deze naar mijn mening soms een tussenstation in
hun gedachtengang betreft en niet het eindstation.1

5. De inhoud
De keuze voor Barbours trefwoorden heeft geleid tot de vier secties: conflict, onafhankelijkheid, dialoog en integratie.
Elke sectie wordt onder meer ingeleid met een weergave van datgene wat Barbour
eronder heeft gegroepeerd. In twee gevallen vormen deze inleidingen afzonderlijke hoofdstukken (de hoofdstukken 3 en 9). Na deze inleidingen komt steeds de
vraag aan de orde hoe het met de betreffende positie in het Nederlands taalgebied
is gesteld.
Twee secties zijn opvallend veel langer geworden dan de andere twee, namelijk
III Dialoog en IV Integratie. Terwijl I Conflict en II Onafhankelijkheid elk in één
hoofdstuk konden worden ondergebracht, vergden Dialoog en Integratie resp. 6
en 7 hoofdstukken. De reden is eenvoudigweg, dat de betreffende posities momenteel in het Nederlandse taalgebied de meest gevarieerde aandacht krijgen. Deze feitelijke situatie heeft, samen met de keuze voor de indeling van Barbour, onvermijdelijk geleid tot de genoemde disproportie. Om doublures te voorkomen wordt
1

Bijvoorbeeld, Van der Veken spreekt over Dialoog, maar zijn opvattingen horen bij Barbour
en bij mij onder Integratie. Barbour zet bijvoorbeeld de Middeleeuwen onder Independence.
Daar zijn inderdaad wel argumenten voor, maar uiteindelijk wilden de Middeleeuwen naar
mijn oordeel integratie. Ik zet ze dan ook onder Integratie.
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de hoofdstukkenindeling van de serties Dialoog en Integratie niet hier, maar telkens aan het eind van het inleidend hoofdstuk (resp. de hoofdstukken 3 en 9) aangekondigd en verantwoord.
In de loop van het onderzoek bleek dat een aantal auteurs, binnen het kader van
hun beschouwingen over de tegenwoordige tijd, ook opvattingen naar voren bracht
over de verhouding wetenschap-geloof in de geschiedenis. Deze opvattingen over
de geschiedenis zijn in de tekst verwerkt wanneer zij de opvattingen over de tegenwoordige tijd kunnen verhelderen en van een achtergrond kunnen voorzien (b.v.
hoe hangen de opvattingen historisch samen? hoe komt het dat tegenwoordig juist
deze opvattingen heersen?). De lezer kan in dit boek dus passages over de geschiedenis aantreffen, maar moet geen afgeronde geschiedschrijving verwachten; daartoe volstaan de gebruikte bronnen niet. De historiografische beschouwingen zijn
tamelijk algemeen, globaal en doorgaans tweedehands. Een afgeronde geschiedschrijving, of bijdragen daartoe, kunnen elders worden aangetroffen.1
De historiografische opmerkingen zijn niet bijeen geplaatst, maar gerangschikt
onder de thema's waar ze betrekking op hebben, met name aan het begin van de
vier secties: conflict, onafhankelijkheid, dialoog en integratie. Deze opdeling werd
mede in de hand gewerkt, doordat het meestal ging om thematische beschouwingen en niet om beschrijvingen en interpretaties van een complete historische periode.
Na de vier trefwoordsecties volgt sectie V Kritiek. Daar gaat het niet meer om
beschrijvingen, maar om beoordelingen en evaluaties. Deze sectie is verdeeld in
vijf hoofdstukken: vier met onderlinge beoordelingen door de aangehaalde auteurs,
aangevuld met commentaren van Barbour en van de auteur van dit boek, en één
met een nabeschouwing van de auteur. Bij de vier beoordelingshoofdstukken moeten hier alvast enkele toelichtende opmerkingen worden gemaakt, opdat de lezer
tijdig weet wat hij kan verwachten.
Er dienden zich minstens drie mogelijke plaatsen aan om de onderlinge beoordelingen door de auteurs ter sprake te brengen: ten eerste bij de opvattingen die
beoordeeld worden, ten tweede bij de opvattingen die als uitgangspunt en argument dienen voor de beoordelingen en ten derde in een afzonderlijke sectie. Vanwege
de overzichtelijkheid heb ik gekozen voor de laatstgenoemde mogelijkheid. Ook
omdat vrijwel alle commentaren voortkwamen uit een voorkeur voor een bepaalde positie, leek er iets voor te zeggen om ze pas te vermelden, nadat de vier posities waren weergegeven. Maar het bleek onmogelijk daar volstrekt consequent in
te zijn. Allereerst houden de verschillende posities uiteraard al impliciete onderlinge kritiek in, te meer omdat de posities in dit boek zo zijn opgevat dat ze elkaar
uitsluiten: het innemen van een bepaalde positie houdt ipso facto de afwijzing in

1

B.v. bij Lodewijk Winkeler, zie diens Gegronde twijfel. Vier opstellen over de positie van intellectuelen in de katholieke kerk, Baam 1989.
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van de andere drie posities: Ъ. . een dialoogdenker heeft bezwaar tegen een con
flictpositie.1 In de weergave van de vier posities zaten dus al onderlinge beoorde
lingen opgesloten, ook zonder dat dit uitdrukkelijk onder woorden werd gebracht.
Maar vaak werd het wèl uitdrukkelijk onder woorden gebracht. Iemand die
een bepaalde positie wil verdedigen, doet dat dikwijls door tegelijk aan te geven
welke positie hij níet wil innemen. Het is dan gekunsteld om dergelijke uiteenzettingen uit elkaar te pluizen en de positieve uitspraken te scheiden van
de negatieve; beide verhelderen elkaar immers en hebben elkaar dus nodig.
Daarom heb ik ze in een aantal gevallen bijeen gelaten.
Bovendien heb ik bij mijn weergave van de verschillende posities nogal eens de
voors en tegens bij elkaar gezet en heb ik geprobeerd een 'uitslag' te bereiken, na
een onderlinge confrontatie van uiteenlopende standpunten. Die werkwijze impliceerde uiteraard dikwijls een weergave van onderlinge commentaren en kritieken.
Dat betekent, dat de beoordelingen in de hoofdstukken 16-19 moeten worden opgevat als aanvullingen op de overal in dit boek al verspreid staande beoordelingen.
Iemand die bij een bepaalde sectie meteen al kennis wil nemen van beoordelingen
en commentaren, doet er daarbij uiteraard goed aan alvast vooruit te kijken naar
het corresponderende kritiekhoofdstuk.
Tot slot: het gesprek tussen geloof en wetenschap kan "een alle verstand te boven
gaande vrede en vreugde" opleveren, heeft С Dippel ooit geschreven.2 Ik hoop dat
hij gelijk krijgt, voor mezelf en voor degenen die dit boek zullen lezen.

1

Wel kan iemand die een bepaalde positie inneemt, het zoals gezegd tot op zekere hoogte eens
zijn met een andere positie. Zo zijn sommige dialoogdenkers het tot op zekere hoogte eens
met
sommige onafhankehjkheidsdenkers, en integratiedenkers met dialoogdenkers.
2
Geciteerd in Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 172.
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Sectie I
Conflict

I

Conflicten en hun achtergronden

IN DE NEDERLANDSTALIGE LITERATUUR over de verhouding tussen wetenschap en
geloof neemt het begrip 'conflict' een prominente plaats in. Daarmee wil niet gezegd
zijn, dat de conflictpositie op grote schaal daadwerkelijk wordt ingenomen. Het
gaat eerder om uitvoerige beschrijvingen van conflicten uit het verleden, of om het
ongegrond verklaren van vroegere en tegenwoordige conflicten.' Ook valt op, dat
verhandelingen die niet uitdrukkelijk over conflicten handelen, vaak worden opgezet vanuit een conflictidee. Met name de onafhankelijkheid, dialoog of integratie
van wetenschap en geloof worden nogal eens opgevoerd als reacties op conflicten.
Bij al deze aandacht voor conflicten gaat het in het kader van dit hoofdstuk toch
vooral om de vraag of de conflictpositìe in het Nederlands taalgebied daadwerkelijk wordt ingenomen en zo ja, met welke argumenten.
Volgens Ian Barbour worden er uiteenlopende redenen genoemd voor de mening
dat wetenschap en geloof met elkaar in conflict verkeren. De ene auteur is deze
mening toegedaan, omdat hij een vorm van wetenschappelijk materialisme aanhangt, een ander omdat hij de bijbel letterlijk neemt en een derde omdat hij uitgaat van een staatsideologie.2 Hieronder zullen we twee van deze redenen aan de
orde stellen met betrekking tot het Nederlands taalgebied.'
Daaraan voorafgaand zal iets gezegd worden over klimaatsverschillen tussen
wetenschap en geloof. Een aantal auteurs maakt daar melding van.4 Ze wijzen met
name op verschillen in denkklimaat tussen wetenschap en geloof en op verschuivingen in het culturele klimaat. Doorgaans beschrijven deze auteurs de mening
van anderen, maar soms geven ze er zelf blijk van klimaatsverschillen tussen weten-

1
1

Voor dat laatste, 2de hierna, hoofdstuk 16.
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 22-27.
' De staatsideologieën zullen in het vervolg niet terugkeren, omdat er in de Nederlandstalige
literatuur geen melding van wordt gemaakt. Barbour doelt op gevallen waarin de staatsmacht
zich in een wetenschappelijke discussie mengt, ter bevoordeling van bepaalde theorieën die
stroken met de staatsideologie en die daarom welgevallig zijn aan het regime, b.v. in HitlerDuitsland, Stalin-Rusland, Khomeini-Iran. Ibidem, p. 27.
4
De oorzaken van de antithese tussen wetenschap en geloof kunnen volgens A. van Meisen
worden herleid tot een drietal (complexen van) factoren: een nieuw denkklimaat, concrete
conflicten en veranderingen in het algemene culturele klimaat. Zie A.G.M, van Meisen,
Geloof, rede en ervaring (Nijmegen, Kampen 1989), p. 77-83. Zie ook J.M. Peet, 'Discussieverslag',
in: A.G.M, van Meisen e.a., Wetenschap en geloof. Verslag van een studiedag, georganiseerd d
het Katholiek Studiecentrum op jo maart 1985 (Nijmegen 1987. Cahiers van het Katholiek
Studiecentrum, nr. 6), p. 76.
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schap en geloof reëel te achten. Ze zijn daarbij van mening dat deze klimaatsverschillen onvermijdelijk tot conflicten moesten en moeten leiden.

i. Klimaatsverschillen tussen wetenschap en geloof: een verhouding
in ontwikkeling
"De zgn. tegenstelling tussen geloof en 'wetenschap' is een fenomeen van recente datum", schrijft J. van der Veken.' De grondleggers van de moderne natuurwetenschappen hadden er in elk geval nog geen last van. Pas A.D. White is, volgens
Van der Veken, in de laatste jaren van de negentiende eeuw begonnen te spreken
over een kloof tussen geloof en wetenschap, in zijn boek A History of the Warfare
of Science with Theology.* Betekent dit dat een zoektocht naar conflicten tussen geloof
en wetenschap zich kan beperken tot de laatste honderd jaar? Er lijkt toch aanleiding te zijn om verder in de geschiedenis terug te gaan. White's boek hoeft ons
hier niet vanaf te houden. Aan het spreken over een kloof tussen geloof en wetenschap kan al veel eerder het bestaan (en ook het besef) van zo'n kloof voorafgegaan
zijn. Alleen al uit de titel van White's boek blijkt dat de strijd volgens hem al een
hele geschiedenis had.
Die geschiedenis gaat minstens terug tot de zeventiende eeuw, toen de moderne natuurwetenschap begon op te komen. De nieuwe wetenschap vertegenwoordigde een nieuw denkklimaat, dat gekenmerkt werd door een ondogmatisch karakter en door een gerichtheid op het aardse, het Diesseits. Hierdoor ontstond een
tegenstelling met onder meer het geloof, waarin een dogmatische denktrant en
een gerichtheid op het Jenseits centraal stonden. Dit leidde ertoe dat wetenschap
en geloof elkaar de voorrang gingen betwisten op het terrein van de menselijke
bestaansinterpretatie, de 'definitie van de situatie'. Deze ontwikkeling wordt hieronder nader beschreven.

Dogmatisch-ondogmatisch
Tot de opkomst van de nieuwe wetenschap in de zeventiende eeuw had het denkklimaat van de theoretische wetenschappen (wiskunde, filosofie, logica, met de
theologie als bekroning) overheerst.' Zowel in deze theoretische wetenschappen
als in het geloof werd uitgegaan van beginselen die niet empirisch kunnen worden vastgesteld maar die toch als vaststaand werden beschouwd. Dergelijke vaststaande beginselen waren in de wetenschappen: de axioma's van de wiskunde en
de grondstellingen van de wijsbegeerte, in het geloof: de dogma's.
1
J.
2

van der Veken, Kosmologie en geloof. Kansen voor een nieuwe dialoog (Vught 1989), p. 9.
A.D. White, A History of the Warfare of Science with Theology, New York 1896.
' Voor deze alinea, zie A.G.M, van Meisen, Tot vooruitgang veroordeeld? Overdenkingen van
een^losoo/(Nijmegen, Baam 1993), p. 211-213.
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Met name voor de bestaanservaring van de middeleeuwse mens was het geloof
in datgene wat God geopenbaard had over zichzelf, over de wereld en over de mens
richtinggevend.1 Dat gold ook bij het menselijk streven naar kennis en naar waarheid. Van de aardse kennisbronnen, rede en ervaring, verwachtte men - uit ervaring - niet al te veel, van het geloof des te meer: het geloof gaf toegang tot de hoogste waarheid. Om die hoogste waarheid ging het, niet zozeer om de alledaagse waarheid (het is waar dat het regent) of om de wetenschappelijke waarheid.2 Hieraan
moet uiteraard worden toegevoegd dat de toppositie die de geloofswaarheid in de
hiërarchie van waarheden innam, in de praktijk nauwelijks werd aangevochten.
Het ontbrak immers vooralsnog aan een krachtige, betrouwbare wetenschap die
de geloofswaarheid zou kunnen beconcurreren. De natuurwetenschap die in de
Middeleeuwen bestond, was nog slechts brokkelig en gebrekkig en haar kennis
was veelal onjuist.
Wat de wetenschap betreft, bleef men tot de zeventiende eeuw trouw aan het
Griekse ideaal van wetenschappelijke verklaringen: het opstellen van enkele grondbeginselen, waaruit de verschijnselen logisch afte leiden waren (door de ratio, als
discursieve rede).' Dat leidde ertoe dat slechts de wiskunde, de wijsbegeerte en de
theologie als wetenschap werden beschouwd.
Een verschil tussen de theologie en de andere wetenschappen was wel, dat de eerste beginselen van de theologie, namelijk de geopenbaarde waarheden, niet voor
het verstand inzichtelijk waren, terwijl dat bij de andere wetenschappen wèl het
geval was (de waarheid van deze beginselen kon worden ingezien door de intellectus, de beschouwende rede).4 Maar al konden de geloofsgegevens niet inzichtelijk
worden gemaakt, ze waren wel redelijk in de zin van: niet in strijd met de rede. De
rede kon ermee instemmen, voorzover de geloofsgegevens in harmonie waren met
de wetten van de logica en ook met de menselijke ervaring.
Zoals gezegd, kenden de Middeleeuwen enige elementen van wat later de natuurwetenschap zou worden.5 Deze natuurwetenschappelijke kennis was evenwel zeer
beperkt en de mogelijkheden er uitbreiding aan te geven waren gering, bij gebrek
aan experimentele methoden, aan instrumenten en vooral ook aan theorieën die
richting konden geven aan experimenten. De middeleeuwse wetenschapsmensen
waren ook niet zozeer uit op vergroting van hun ervaringskennis over de natuur.
Evenals hun Griekse voorgangers waren ze geïnteresseerd in het wezen van de dingen, zodat natuurwetenschappelijke vragen (waar men meestal toch geen natuurwetenschappelijk antwoord op kon geven) al snel uitliepen op wiskundige en filosofische vragen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de fysica nauwelijks een zelfstandig bestaan leidde, maar onderdeel bleef uitmaken van de filosofie. Maar ook
de filosofie kon slechts zeer ten dele tegemoet komen aan de eigenlijke belang-

1
2

Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 29-30, 53-55; Winkeler, Gegronde twijfel, p. 36.
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 14.
'4 Ibidem, p. 45-46.
Ibidem, p. 51.
!
Ibidem, p. 30.
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Stelling van de middeleeuwers. Niet alleen de mogelijkheden van de ervaring, maar
ook die van de rede waren beperkt en dat zag de rede ook zelf in. Voorzover de filosofie de laatste waarheden benaderde, gebeurde dat 'meta ta fysica' (voorbij aan de
fysieke werkelijkheid), waar de vraag naar God kon worden gesteld. Maar eenmaal
daar aangeland lag het voor de hand een overstap naar de theologie te maken. De
theologie hield zich immers bezig met de openbaringsgegevens en dáár was de uiteindelijke waarheid te vinden; waarom dan zich moe maken met het ontoereikende?
Iets nieuws ontdekken behoorde niet tot de wetenschappelijke verlangens, empirische vragen werden nauwelijks gesteld.' Dat hoefde ook niet. Omdat de openbaring afgesloten was en omdat de menselijke rede in het werk van een aantal grote
filosofen evenzovele hoogtepunten had bereikt, ging men ervan uit dat de kennis
die voor mensen haalbaar was in principe al ter beschikking stond. Het ging er nog
slechts om deze kennis in haar volle omvang te leren kennen, haar te doorgronden en door te geven. De gerichtheid op (de inhoud van) de traditie en op het 'tradere' daarvan maakte de middeleeuwse wetenschapsbeoefening 'traditioneel· en
in zekere zin statisch.
Een ingrijpende consequentie van de positie die de theologie in de Middeleeuwen
innam, moet hier worden vermeld.2 Doordat alle wetenschappelijke kwesties in de
Middeleeuwen in een theologisch perspectief werden bezien, raakte de theologie
'erfelijk belast' met een aantal onderdelen die volgens de tegenwoordige opvattingen niet strikt theologisch zijn, bijvoorbeeld met de vraag of alle levende wezens
van den beginne af op aarde aanwezig geweest zijn. Dit zou later leiden tot de
behoefte de theologie te zuiveren. We komen hier zo dadelijk op terug, bij 'de definitie van de situatie'.
Sinds de zeventiende eeuw kreeg de natuurwetenschap een zelfstandig gewicht.
Deze wetenschap ontwikkelde een eigen empirische methode om haar problemen
op een intellectueel bevredigende manier op te lossen. Het was toen niet meer
nodig om voor oplossingen uit te wijken naar de filosofie of de theologie. Een
wezenlijk kenmerk van het wetenschappelijk denken van de nieuwe wetenschap
was haar principieel ondogmatisch karakter.3 De empirische wetenschappen gingen niet uit van eerste beginselen,4 maar van de ervaring. In de wetenschap werd
voortaan niets meer als vaststaand beschouwd voordat het bewezen of althans
plausibel was gemaakt. Aldus leek nog slechts één 'dogma' over te blijven: niets
staat vast voordat het empirisch bewezen is.5 De tegenstelling tussen het oude en
het nieuwe denkklimaat kan worden gekarakteriseerd als: gelovig-aanvaardend
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A-G.M. van Meisen, Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen. Wijsgerige bes
wingen
over de crisis in de kuituur (Baarn 1977), p. 42-46; Winkeler, Gegronde twijfel, p. 37.
1
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 54-55. Zie ook Winkeler, Gegronde twijßl, p. 19, 64.
3
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 75.
4
Meer
hierover in de sectie Onafhankelijkheid.
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Winkeler, Gegronde twijfel, p. 44-45.
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versus kritìsch-wetenschappelijk, alias: dogmatisch-niet dogmatisch, of: autoritair-niet autoritair.1
De traditionele dogmatische denktrant is met name in de kringen van kerk en
geloof (in elk geval bij de katholieken) lang blijven bestaan en bestaat daar in de
ogen van velen nog steeds.2 Dat heeft vanaf de zeventiende eeuw tot wrijvingen
geleid. De kerk stelde zich in de ogen van wetenschapsbeoefenaars op als een hautain bastion van zekerheid, terwijl de wetenschapsbeoefenaars toch goede redenen
meenden te hebben om die zekerheid hier en daar in twijfel te trekken. Een aantal geloofsovertuigingen werd immers in strijd geacht met de resultaten van de
empirische wetenschappen. In latere perioden, vanaf de achttiende eeuw, zagen
de wetenschapsbeoefenaars bovendien aanleiding tot psychologische, sociologische en historische relativeringen van de als absoluut betitelde kerkelijke theologie en moraal. Maar een open en vrije discussie over deze kwesties werd gefrustreerd doordat de kerk zich verschanste achter haar 'onveranderlijke' dogma's. Als
klassiek voorbeeld van deze houding geldt nog steeds de Syllabus Enorum van Pius
IX, uit 1864. Ook de encycliek Humani generis van 1950 strooide nog rijkelijk met
veroordelingen: de evolutietheorie, het dogmatisch relativisme, het existentialisme, het irenisme, de 'aantasting van de methode van St Thomas', de nouvelle théologie, werden alle afgewezen. Het gevolg van dergelijke lapidaire uitspraken was
dat de wetenschapsbeoefenaars (bijvoorbeeld ten tijde van het modernisme, maar
volgens Han Fortmann ook nog in de jaren zestig van de twintigste eeuw)' zich
niet serieus genomen voelden.
De wetenschappelijke argwaan tegen dogmatisme komt in de tegenwoordige tijd
bijvoorbeeld tot uiting bij een auteur als H.S. Versnel.4 Hij is van mening dat het
dogmatisch denkklimaat het geloof ertoe verleidt inconsistenties te aanvaarden.
Inconsistenties zijn voor de wetenschap altijd en overal onaanvaardbaar, dus ook
wanneer ze zich in het geloof voordoen. Op grond van de inconsistenties in het
geloof is het voor Versnel uitgesloten dat het geloof zou kunnen behoren tot de
zinvolle werkelijkheidsbenaderingen die eventueel buiten de wetenschap bestaan.
De belangrijkste inconsistentie die Versnel noemt is het probleem van het lijden.5
De gangbare antwoorden op dit probleem vindt hij onbevredigend.6 In hoofdstuk
5, paragraaf 5 zal nader op dit verwijt worden ingegaan.
1
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Van Meisen, Tot vooruitgang veroordeeld?, p. 211-213.
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 60; Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 150, 235.
' Winkeler, Gegronde twijfel, p. in. Winkeler verwijst hier naar een artikel van H.M.M.
Fortmann, 'Gelieve de ketters niet te verbranden', in: de Volkskrant van 3 september 1966.
4
H.S. Versnel e.a., Geloof het of niet, Amsterdam 1991.
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Ibidem, ρ. 1 en passim.
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Onder meer A. van Meisen heeft over het probleem van het kwaad en het lijden geschre
ven, in Geloof rede en ervaring, p. 135-171. Hij lijkt Versnel anticiperend te portretteren, waar
hij op p. 136 schrijft." "De vraag is overigens of de ongelovige niet consequenter is [dan de
moderne theologen die Gods almacht schrappen. GD] als hij, voor de keus gesteld ofwel aan
te nemen dat God niet almachtig is of niet goed, concludeert dat het redelijker is helemaal
niet in God te geloven dan in een 'halve'."
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Maar het komt ook voor dat het dogmatisch denken juist aan de wetenschap wordt
aanbevolen. Van der Wulp weet wel hoe het komt dat de officiële wetenschap de voorkeur geeft aan het idee van evolutie boven dat van schepping.1 Volgens hem weigeren veel wetenschapsbeoefenaars een Schepper te aanvaarden, omdat ze dan in
iemand hun meerdere moeten erkennen. Door deze uitspraak suggereert Van der
Wulp dat er tussen wetenschap en geloof een conflict bestaat op het niveau van de
geesteshoudingen: het geloof is bereid een autoriteit boven zich te erkennen, de
wetenschap niet. Hierop zal in hoofdstuk 16, paragraaf 3 nader worden ingegaan.

Jenseits-diesseits
De conflictueuze verhouding tussen wetenschap en geloof moet ook gezien worden tegen de achtergrond van een historische verschuiving die eruit bestond, dat
het oriëntatiepunt in het leven van de mensen steeds meer verschoof van de hemel
naar de aarde, van het Jenseits naar het Diesseits.' Het algemene culturele klimaat
van de Nieuwe Tijd, na de Middeleeuwen, werd voor een belangrijk deel bepaald
door het groeiend besef van de aardse mogelijkheden van de mens. Zowel de ervaring als de rede - de twee 'aardse' kennisbronnen naast het geloof- bleken veel
machtiger dan men vroeger meende. Dat kwam in eerste instantie vooral tot uitdrukking in de ontwikkeling van de nieuwe wetenschap. Hierdoor werd duidelijk
dat er aanleiding bestond tot secularisatie in de zin van: het erkennen van de eigen
structuren en doeleinden van de aardse werkelijkheid.'
Al aan het eind van de Middeleeuwen kwam, in de veertiende en vijftiende eeuw,
het humanisme op, met zijn nadruk op de mogelijkheden van de mens en diens
rede. Later zou de Verlichting in de achttiende eeuw (bij alle verschillen) een soortgelijk accent leggen.4 De nadruk op de rede maakte ook deel uit van een streven
zich aan kerkelijke bevoogding te ontworstelen. Het was niet toevallig dat de genoemde bewegingen vooral door leken werden gedragen.
De activiteiten van de (natuur)wetenschap leidden in de Nieuwe Tijd steeds meer
tot een 'mechanisering van het wereldbeeld' (een term van Dijksterhuis).5
Wetenschappelijk gezien was in zo'n wereld voor God geen plaats meer. Dat Zijn
afwezigheid verschillend werd opgevat deed hier weinig aan af. Voor de een bestond
Hij niet, voor de ander was Hij afwezig, omdat Hij zich, als een Grote Horlogemaker,
had teruggetrokken, na ooit het rationele raderwerk van zijn schepping in beweging te hebben gezet (deïstische filosofen van de achttiende eeuwse Verlichting,

1
J.A.A. van der Wulp, 'Jesus Christus et S. Maria dicunt: evolutio non existit. Jezus Christus
en de H. Maria zeggen: de evolutie bestaat niet', in: Katholieke Stemmen, 18(1989), nr. 3,
maart,
p. 174-184, in het bijzonder p. 175.
2
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 78, 80.
3
Ibidem, p. 59-60.
4
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 40.
5
Voor dit punt, zie Ibidem, p. 46-47.
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zoals Voltaire). Voor deze wetenschap waren God en geloof overbodig en nutteloos. Het religieuze geloof hoefde hierdoor niet te verdwijnen - dat vond vrijwel
niemand - , maar de plaats ervan moest wel opnieuw worden bepaald. In elk geval
zou het geloof voortaan rekening moeten houden met de klaarblijkelijke mogelijkheid van zelfstandige en onafhankelijke verklaringen van de werkelijkheid, 'etsi
Deus non daretur' (alsof er geen God was).1
De westerse cultuur raakte in de negentiende en twintigste eeuw verder geseculariseerd, in zoverre oplossingen voor moeilijkheden, interpretaties van verschijnselen, verklaringen van situaties steeds exclusiever binnen de wereld zelf
werden gezocht. De immanente kennisbronnen kregen steeds duidelijker de voorrang boven de transcendente en de eigen werkdadigheid van de mensen kreeg grotere aandacht dan het ingrijpen van Godswege. Het gevolg was dat het geloof naar
de marge van de samenleving verschoof en vaak ook naar de marge van het persoonlijk leven. De vrijkomende ruimte werd ingenomen door de zich steeds verder ontvouwende wetenschap, die steeds beter in staat bleek antwoord te geven op
de meeste vragen die de mensen zich in hun gewone dagelijkse leven stelden. De
aardse mogelijkheden van de mens kwamen met name tot uiting in de kennis en
kunde met betrekking tot de materie. Onder meer bleek de natuurwetenschap
uiterst waardevolle diensten te kunnen bewijzen bij de opheffing van de materiële noden van de mensen. Hierdoor streefde zij in de ogen van velen de kerk en het
geloof steeds nadrukkelijker in 'krediet'-waardigheid voorbij, wanneer het erom
ging de wereld beter bewoonbaar en het leven beter leefbaar te maken.
Het toenemend belang van de wetenschappen raakte natuurlijk ook de wereld
van het geloof; wetenschap en geloof waren immers geen geïsoleerde gehelen. Bij
het doorgronden van de geloofsleer werd steeds meer gebruik gemaakt van wetenschappelijke studie, niet alleen de studies van de theologie, met haar perspectief
van binnenuit, maar ook de studies van menswetenschappen als geschiedenis,
sociologie, psychologie en linguïstiek, met hun cultuur- en ideologie-kritische
methodes. Ook kregen de wetenschappen, vooral de menswetenschappen, in de
recente tijd steeds meer toegang tot de priesteropleidingen en tot de pastoraal. In
het algemeen werd steeds duidelijker dat de wetenschappen onschatbare diensten
konden bewijzen bij de vestiging van het Rijk Gods op aarde. Een belangrijke vraag
was hierbij, hoe een verzoening van de wereld van het geloof met die van de wetenschap mogelijk was, met vermijding van de eroderende werking van de wetenschap.

De 'definitie van de situatie'
De omslag van de gerichtheid op het Jenseits naar de aandacht voor het Diesseits en
de daaruit voortvloeiende gespannen verhouding tussen geloof en wetenschap heb-
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Ibidem, p. 46-47; Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 59-68. Ook de twee volgende alinea's zijn hierop gebaseerd.
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ben vooral de wetenschapsbeoefenaars niet onberoerd gelaten.1 In toenemende
mate zijn zij, als vertegenwoordigers van de aandacht voor het Diesseits, vervreemd
geraakt van geloof en kerk. Veel wetenschapsbeoefenaars namen afstand van kerkelijke standpunten; soms distantieerden ze zich er openlijk van, maar vaker deden
ze er eenvoudig het zwijgen toe. Dat wil nog niet zeggen dat de zaak hun onverschillig liet, al groeide ook de desinteresse. Het besef bleef bestaan dat wetenschap
en geloof elkaar, minstens op bepaalde terreinen, ontmoetten. Maar velen neigden
ertoe de discussie op dit gebied uit de weg te gaan, vanwege de ingewikkeldheid
van de vraagstukken en vanwege de verharde standpunten. Alleen al over de omvang
van het ontmoetingsgebied bestonden grote verschillen van mening: welke kwesties vielen onder de wetenschap, welke onder het geloof en welke onder allebei?
Aan wie kwam 'de definitie van de situatie' toe?2
Lange tijd was het antwoord op deze vraag duidelijk geweest. Vóór de 'mechanisering van het wereldbeeld' hadden geloof, kerk en theologie vrijwel het alleenrecht.3 Zij vormden, zoals we gezien hebben, een alomvattend verklaringssysteem
en meenden ook antwoorden te kunnen geven op de toenmalige wetenschappelijke vragen. Hier moet herhaald worden, dat de theologie hierdoor erfelijk belast is
geraakt met een aantal onderdelen die volgens tegenwoordige opvattingen niet
strikt theologisch zijn.4 Een aantal tijdgebonden wetenschappelijke (of voorwetenschappelijke) opvattingen (bijvoorbeeld het ptolemeïsche wereldbeeld) waren
in het geloof 'ingegroeid'. Ook later nog zou het leergezag van de kerk(en) uitspraken doen over natuurwetenschappelijke, biologische, sociologische, historische, literaire, psychologische en andere kwesties. De katholieke geloofsleer stelde zich afhankelijk van de betrokken traditionele inzichten en bekleedde ze met
het gezag van 'geloofswaarheden'. Geleidelijk is evenwel de overtuiging gegroeid
dat de kerk zich eeuwenlang competent had geacht op terreinen die eigenlijk de
hare niet waren. Ze had gehoorzaamheid geëist jegens deze 'geloofsuitspraken',
maar bracht daarmee velen - vooral de wetenschapsbeoefenaars die op de betrokken terreinen deskundig waren - in een conflict van loyaliteiten. Toen een aantal
in het geloof ingegroeide tijdgebonden opinies wetenschappelijk in diskrediet dreigde te raken, bracht de kerk het gezag van 'geloofswaarheden' in stelling. Ze verdedigde deze opinies niet met wetenschappelijke maar met geloofsargumenten;
het geloof werd tegenover de wetenschap geplaatst, het 'oude' tegenover het 'nieuwe'. Maar de kerk bewees zichzelf in de ogen van velen met een dergelijke strijd
tegen de wetenschap een slechte dienst. Er deden zich steeds meer gevallen voor
waarin de kerk, met haar verstrengeling van traditionele wetenschap en geloofsleer, het moest afleggen tegen de nieuwe wetenschap. Maar juist deze verstrenge-
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ling met de geloofsleer leidde ertoe, dat het klaarblijkelijke gelijk van de nieuwe
wetenschap niet slechts de omstreden wetenschappelijke kwesties raakte, maar de
totale geloofsleer ongeloofwaardig maakte. En in het verlengde van de omstreden
geloofsleer raakte ook het geloof zelf in diskrediet.
De verzwakkende positie van het geloof bood aan de wetenschap kansen om in de
cultuur haar status te versterken en om haar intrede te doen op terreinen die tot
dan toe exclusief aan de kerk waren voorbehouden.1 Geleidelijk ging de wetenschap
zich niet alleen aandienen als een Objectieve' methode om de wereld te onderzoeken, maar ook als een alternatief zingevingssysteem en als een alomvattende
werkelijkheidsinterpretatie. Traditionele functies van de religie nam zij over: verklaringen bieden, samenhangen construeren, heil en verlossing aankondigen, geluk
en welzijn bewerken. Gezien de indrukwekkende toename van wetenschappelijke
en toegepaste kennis leek de religie overbodig te worden, de wetenschap zou de
vooruitgang van de mensheid voortaan ter hand nemen. De bereikte successen
dienden als een steeds overtuigender Openbaring' van de 'almacht' van de wetenschap. Deze openbaring hoefde voorlopig, in tegenstelling tot de christelijke, nog
niet als afgesloten te worden beschouwd: er was rede(n) genoeg voor geloof en voor
hoop jegens de beloften die de wetenschap inhield.
Tijdens de strijd om 'de definitie van de situatie'richttede wetenschap, zoals gezegd,
haar pijlen niet altijd uitsluitend op de binnengeslopen niet-theologische onderdelen van de theologie, maar bracht zij de totale theologie en het totale geloof in
diskrediet. Het geloof op zijn beurt bestreed niet slechts de grensoverschrijdingen
door de wetenschap, maar liet zich verleiden tot een houding van vijandigheid
jegens de wetenschap in het algemeen.
Het door het leergezag bepaalde en beheerde terrein van de geloofswaarheden
heeft zich sinds de zeventiende eeuw niet aan een geleidelijke afkalving kunnen
onttrekken; deze tendens heeft zich in de negentiende en twintigste eeuw versterkt
doorgezet.2 De kerk verzette zich hiertegen, omdat haar gezagsdomein hierdoor
in omvang afnam, maar ook omdat zij meende dat door deze ontwikkelingen veel
'empirische' basis aan het geloof ontviel. Wanneer de bliksem niet meer als de
hand Gods werd gezien en de storm niet meer als Zijn adem, waar zouden de mensen dan op de duur Gods handelen nog in hun leven en in de geschiedenis kunnen waarnemen? Wat door velen als een noodzakelijke zuivering van het geloof
werd beschouwd, zag het rooms-katholiek leergezag als een uitholling.
Wanneer het gaat om de instanties waarbij de mensen van de negentiende en
twintigste eeuw te rade gingen (en gaan) om antwoorden op hun vragen te vinden,
is de balans steeds meer ten gunste van de wetenschap en ten nadele van het geloof
doorgeslagen. Dat wil, volgens Winkeler, niet zeggen dat op alle terreinen het pleit
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al beslecht is.1 Tussen aan de ene kant de erkende wetenschappelijke kwesties en
aan de andere kant de (door de gelovigen als zodanig erkende) geloofskwesties
bevindt zich een gebied waar zowel wetenschap als geloof rechten menen te hebben en waar mensen bij beide antwoorden zoeken. In dit gebied kunnen bijvoorbeeld morele vraagstukken worden aangetroffen en ook mens- en wereldbeelden.
De ontwikkeling die hierboven is geschetst, is de achtergrond (geweest) van de concrete conflicten tussen wetenschap en geloof. Er kunnen nog enkele evaluerende
opmerkingen aan worden toegevoegd. Sommige auteurs zijn van mening dat de
groeiende invloed van de wetenschap op de twintigste eeuwse samenleving voor
een deel een correctie betekende van een wanverhouding tussen geloof en wetenschap.2 Het geloof en de theologie hadden bevoegdheden op zich geladen (gekregen) die hun niet toekwamen. De opkomende wetenschappen hebben, in een
gerechtvaardigde inhaalmanoeuvre, terecht aanspraak op deze bevoegdheden
gemaakt. De wetenschap heeft een strijd moeten voeren om de culturele dominantie van het geloof in te dammen en voor zichzelf een plaats te verwerven.' De
plaats die de godsdienst lange tijd in de maatschappij heeft ingenomen, mag niet
zonder meer als 'normaal' worden beschouwd. Wanneer die plaats dus onder
invloed van de secularisatie verschuift, hoeft dat niet per se als een verschuiving
in 'abnormale' richting te worden gezien.4
Hierbij is één punt van groot belang voor de discussie. Bestaat er wel een verband tussen de marginalisering van de religiositeit in onze cultuur en de vooruitgang van de wetenschap? Is niet vooral de tegenwoordige drang tot beheersing van
de natuur verantwoordelijk voor de marginalisering van de religiositeit, omdat religie immers weinig mogelijkheden biedt tot beheersing van de natuur?' Een oplossing van dit discussiepunt zou kunnen zijn, dat de ene stelling de andere niet uitsluit Ook wanneer men de nadruk wil leggen op de tegenwoordige drang tot beheersing, dan is daarmee niet uitgesloten dat er een verband bestaat tussen de marginalisering van de religiositeit en de wetenschap. De mentaliteit van beheersing van
de natuur vindt in de (natuurjwetenschap immers juist haar meest pregnante uitdrukking.6
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2. Wetenschappelijk materialisme
Hierboven is gesproken over klimaatsverschillen tussen wetenschap en geloof. Het
spreekt vanzelf dat deze verschillen met name tot conflicten leiden, wanneer een
van de twee - het wetenschappelijk klimaat of het geloofsklimaat - wordt verabsoluteerd en het alleenrecht voor zich opeist. Een dergelijke verabsolutering doet
zich voor in twee stromingen die hieronder apart zullen worden besproken: het
wetenschappelijk materialisme en het letterlijk nemen van de bijbel. Zoals gezegd,
zijn het met name deze twee stromingen die I. Barbour verantwoordelijk stelt voor
conflicten rassen geloof en wetenschap in verleden en heden.1
Degenen die een vorm van wetenschappelijk materialisme aanhangen doen volgens Barbour twee uitspraken: i. Materie (of materie en energie) is de fundamentele werkelijkheid in het universum. Dit is een metafysische of ontologische bewering over de karakteristieken van de werkelijkheid en van de wereld. 2. De methode van de wetenschap is het enige betrouwbare pad naar kennis. Dit is een epistemologische of methodologische bewering over de karakteristieken van onderzoek
en kennis.
In beide beweringen gaat men ervan uit dat alleen de entiteiten en oorzaken waar
de wetenschap zich mee bezighoudt reëel zijn, zodat alleen de wetenschap stap
voor stap de natuur van de hele werkelijkheid kan onthullen.2 Veel vormen van
materialisme zijn reductionistisch, dat wil zeggen: ze herleiden een meer complexe werkelijkheid tot een minder complexe of tot een eenvoudiger opvatting erover, en stellen die herleiding vervolgens absoluut. Het metafysisch reductionisme
stelt, dat de meest fundamentele werkelijkheid van elk systeem bestaat uit de samenstellende delen ervan. De materiële componenten van alle verschijnselen worden
beschouwd als de enige effectieve oorzaken in de wereld. Het epistemologisch
reductionisme beweert, dat de wetten en theorieën van alle wetenschappen in principe te herleiden zijn tot de wetten van de fysica en de chemie.
Volgens het wetenschappelijk materialisme gaat wetenschap uit van reproduceerbare openbare gegevens. Men formuleert theorieën en test de implicaties daarvan in experimentele observaties. Bijkomende criteria om tussen theorieën te kiezen zijn coherentie, begrijpelijkheid en vruchtbaarheid. Wetenschap is objectief,
open-minded, universeel, cumulatief en progressief. Dit alles ontbreekt, volgens het
wetenschappelijk materialisme, o.a. bij religieuze geloofsovertuigingen. Daarom
zijn die niet acceptabel als wegen tot kennis. Religieuze tradities zijn subjectief,
dose-minded, parochieel, onkritisch en niet vatbaar voor veranderingen. Dat maakt
ze ongeloofwaardig.3
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Barbour, 'Ways of relating science and theology,' p. 22-27.
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naar religieuze geloofsovertuigingen en religieuze tradities.
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Het wetenschappelijk materialisme wordt volgens Barbour vertegenwoordigd
door onder meer: de logisch positivisten (1920-1940),1 Francis Crick (de ontdekker van het DNA), de fysicus Stephen Weinberg, de astronoom Carl Sagan, de bioloog Jacques Monod2 en de sociobioloog E.O. Wilson.' Het moge duidelijk zijn dat
Barbour hier slechts prominente en kenmerkende voorbeelden noemt. Onze vraag
is of de opvattingen van dit wetenschappelijk materialisme in Nederland en
Vlaanderen voorkomen.

Er is alken materie
Er zijn in het Nederlands taalgebied inderdaad wetenschapsbeoefenaars die als
stelling hanteren, dat de werkelijkheid uiteindelijk uit niets anders bestaat dan uit
materie en beweging en uit blinde natuurprocessen.4 Wetenschap kan dan uiteraard niets anders zijn dan: op de materie betrokken wetenschap. In de ogen van
de betrokken wetenschapsbeoefenaars is er geen ruimte voor het geloof, want dat
pretendeert zich met immateriële zaken bezig te houden. Volgens een materialist
kan de wetenschap de hele werkelijkheid bestrijken en zijn er buiten de wetenschap geen zinvolle werkehjkheidsbenaderingen mogelijk. Een relatie tussen wetenschap en geloof is in deze visie uiteraard uitgesloten, tenzij een negatieve relatie
waarbij de zin van het geloof wordt ontkend.
Maar het lijkt wel of het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want een aantal
materialistische onderzoekers probeert schijnbaar de positivistische uitgangspunten te boven te komen en te geraken tot een naturalistisch-humanistisch of 'reli-

1

Volgens de logisch positivisten is het discours van de wetenschap (science) de norm voor
elke vorm van betekenisvolle taal. De enige betekenisvolle uitspraken (behalve dan abstracte logische relaties) zijn empirische proposities die verifieerbaar zijn langs de weg van zintuiglijke gegevens. Ethische, metafysische of religieuze uitspraken zijn noch waar, noch
onwaar: het zijn betekenisloze pseudo-uitspraken, uitdrukkingen van emotie of van voorkeur, zonder cognitieve betekenis. Ibidem, p. 22-23.
2
Volgens Monod heeft de biologie bewezen dat er geen doel (purpose) in de natuur bestaat.
Alles is toeval (chance). Alles kan worden gereduceerd tot eenvoudige, duidelijke mechanische interacties. De mens is een machine. Ibidem, p. 23-24.
3
Alle menselijk gedrag kan volgens hem gereduceerd worden tot en verklaard worden uit
de biologische oorsprongen en uit de aanwezige genetische structuur. Sociale wetenschappen en ook de menswetenschappen kunnen worden beschouwd als takken van de biologie.
Religieuze praktijken waren in de vroege geschiedenis van de mensheid overlevingsmechanismen. Ook moraliteit komt uit de genen voort Religie zal, als product van de evolutie, verdwijnen en plaatsmaken voor eenfilosofievan wetenschappelijk materialisme. Ibidem, p.
24-25.
4
A.M. Stadhouders, 'Wetenschap en geloof. Een situatieschets vanuit het natuurwetenschappelijke arbeidsveld', in: A.G.M, van Meisen e.a., Wetenschap en geloof. Verslag van een
studiedag, georganiseerd door het Katholiek Studiecentrum op jo maart 1985 (Nijmegen 1987
Cahiers van het Katholiek Studiecentrum, nr. 6), p. 53-65, in het bijzonder p. 62-63. Á.
Stadhouders beschrijft de opvattingen van de wetenschappelijk materialisten; hij hangt deze
stroming zelf niet aan.
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gieus' perspectief. Dat gebeurt via drie stadia.1 Als uitgangspunt geldt de overtuiging dat de natuurwetenschap geen cognitieve grenzen kent (i) en dat de natuurwetenschap het enige cognitieve verband met de werkelijkheid vertegenwoordigt
(2). Vandaar komt men tot de stelling dat de uiteindelijke werkelijkheid, en daarmee de bron en oorsprong van alles, uit niets anders bestaat dan uit materie, beweging en blinde natuurprocessen die de natuurwetenschap in haar eigen beperkte
onderzoek heeft blootgelegd (3). Dit is evenwel een metafysisch-theologische stelling. Stadhouders wijst erop dat in dit 'perspectief natuurwetenschap en natuur
in de plaats van God en natuur staan. In feite betekent dat een vergoddelijking van
de natuurwetenschap zelf. De tegenstelling tussen wetenschap en geloof wordt tot
de vervanging van het laatste door het eerste. In de beoefening van de natuurwetenschap vindt men onder meer ruimte voor een zogenoemde 'ervaringskunst': de
wetenschappelijke successen kunnen tot 'religieuze' ervaring worden.*

De wetenschap trekt in de praktijk alle aandacht naar zich toe
In de Nederlandstalige literatuur wordt niet alleen de opvatting 'er is alleen materie' genoemd; er wordt bovendien op een ander aspect gewezen: het (empirisch)
wetenschappelijk perspectief is in de praktijk zó dominant, dat men - ook los van
theoretische overwegingen - eenvoudigweg aan geen ander perspectief toekomt.
Men zou dit een praktische vorm van wetenschappelijk materialisme kunnen noemen.
De manier waarop de wetenschap tegenwoordig in de praktijk wordt beoefend
(o.a. met haar agressieve competitie tussen wetenschapsbeoefenaars onderling)
heeft ertoe geleid dat er weinig tijd meer is voor reflectie en dat "het bewust-makend
geweten voornamelijk per toeval tot stand moet komen".' In dit kader past een
beschrijving van een - vroegere - opvatting (of vrees) dat de wetenschap (sbeoefening) in de praktijk geen ruimte voor geloof overliet.4 Sizoo zegt over de natuurkunde rond 1930: "Natuurkunde werd geacht een wetenschap te zijn waar je ongelovig van werd. Als je in die tijd 's nachts droomde dat de Aarde misschien niet
5000 jaar oud was, had je 's morgens het gevoel dat je gezondigd had." Het gereformeerde volk was volgens Sizoo bang voor de natuurkunde: "Men meende dat
de hele fysica in handen was van ongelovigen. En ook voor mij was het een grote
ontdekking dat wetenschappers als Kepler, Copernicus en Newton gelovige christenen waren." Toen er aan de Vrije Universiteit een faculteit natuurwetenschap1

Stadhouders noemt deze stadia, die hij ontleent aan L. Gükey, 'De creationistische kwestie. De visie van een theoloog', in: Concüium. Internationaaltijdschriftvoor theologie, 19(1983),
nr
6 (Theologie en kosmologie), p. 81.
2
Stadhouders,
'Wetenschap en geloof, p. 62-63.
3
Ibidem, p. 61.
4
G.J. Sizoo, interview door B. Vermeer onder de titel 'De beker der ongelovige wetenschap.
Prof. G.J. Sizoo over 60 jaar natuurkunde aan de VU', in: VU-kwartaal, 8(1990), nr. 3, juli,
P- 6-7.
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pen moest worden opgericht, gingen de curatoren op zoek naar iemand die "gedronken heeft uit de beker der ongelovige wetenschap en door God is behouden", zoals
hun notulen het omschreven. Het kostte nogal wat moeite een gelovige hoogleraar
te vinden die de confrontatie met de Ongelovige wetenschap' aandurfde.
Waarom men dacht dat de wetenschap geen plaats liet aan het geloof, zegt Sizoo
er niet bij. Naast het bezwaar dat de wetenschap zich niet onmiddellijk op de bijbel baseerde, zal er zeker ook beduchtheid zijn geweest voor het overrompelende
en alle aandacht naar zich toe trekkende karakter van de moderne natuurwetenschap, met de techniek in haar kielzog.
Dat de wetenschap in de praktijk zeer overheersend en monopoliserend is geworden, is een hoofdthema van onder meer defilosoofM. Heidegger. Door zijn diepgaande analyse van de verwetenschappelijking en vertechnisering van onze wereld
heeft hij begrijpelijk gemaakt dat het spreken over God in onze tijd slecht verstaanbaar is geworden.'
In dit verband is het van belang dat veel wetenschapsbeoefenaars een afkeer vertonen van ieder perspectief dat de grenzen van het tastbare te buiten gaat. Onder
meer een aantal rechtskundigen wil niets weten van een openheid voor transcendentie.2 Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen bij de discussie over de idee van de mensenrechten. Volgens Scheltens moet aan dit idee juist iets universeels en absoluuts
worden toegekend. Daaraan ontleent dit idee zijn kracht en geldigheid. Scheltens
is het dan ook niet eens met de tegenwoordige afkeer van alles wat naar absoluutheid neigt. De waarheid wordt tegenwoordig vaak relatief geacht, stelt hij vast; dat
is geen theoretisch inzicht, maar een soort moreel postulaat; dit postulaat wordt
beschouwd als een voorwaarde voor de vrije samenleving.
Het valt op dat in de literatuur nauwelijks iemand aangetroffen kan worden die
zelf zegt dat hij het wetenschappelijk materialisme aanhangt. De betrokken positie wordt vooral beschreven door niet-aanhangers. Bovendien signaleren dezen niet
zozeer een theoretisch maar een praktisch wetenschappelijk materialisme. Een verklaring voor de afwezigheid van aanhangers van een vorm van wetenschappelijk
materialisme zou kunnen zijn, dat zij geen opvatting over de verhouding wetenschap-geloof ten beste geven, omdat ze het geloof een te verwaarlozen fenomeen
vinden. Ik heb hen dan ook niet opgemerkt, omdat ik alleen heb gelet op uitspraken over de verhouding wetenschap-geloof.'

1

H. Berger, interview door H. van Veghel
onder de titel 'De confrontatie van het denken',
in:
Kohekt, 6(1989), nr. 2, p. 10-14, m het bijzonder p. 13.
1
D.F. Scheltens, Open en gesloten secularìteit. Nijmegen 1989. Afscheidsrede als hoogleraar
in de wijsbegeerte van het recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op vrijdag 30
juni
1989, in het bijzonder p. 3-4.
5
Voor kritiek op het wetenschappelijk materialisme, zie hoofdstuk 16.
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3· Het letterlijk nemen van de bijbel
De conflicten die hieronder ter sprake zullen komen vinden hun bron niet aan de
kant van de wetenschap, maar aan de kant van het geloof. Ze komen voort uit biblicisme, het letterlijk nemen van de bijbel zonder dat interpretatie wordt toegelaten.
Deze stroming heeft in de geschiedenis tot aanvallen op de wetenschap geleid en
is nog steeds een bron van tweespalt russen wetenschap en geloof. De 'klassieke'
en meest exemplarische conflicten zijn in dit verband die rondom Galilei en rondom Darwin.1
De letterlijke lezing van de bijbeltekst: 'Zon, sta stil' (Jozua, io, 12) bracht theologen eeuwenlang tot een ondersteuning van het Ptolemeïsche wereldbeeld; in dit
wereldbeeld draait de zon rond de aarde. Galilei toonde in zijn rijd evenwel aan dat
de visie van Copernicus aannemelijker was. In deze visie draait de aarde rond de
zon. Een conflict tussen deze wetenschappelijke theorie en het letterlijk nemen
van de bijbel was het onvermijdelijke gevolg. Darwins evolutietheorie kwam op
haar beurt in conflict met een letterlijke lezing van het boek Genesis, waarin staat
dat de aarde in zes dagen door God geschapen is.
Onze vraag is opnieuw of het letterlijk nemen van de bijbel en de daarbij behorende conflicten zich momenteel in Nederland en Vlaanderen voordoen. Het lijkt
nuttig hierbij verschil te maken tussen drie posities met betrekking tot de relatie
tussen bijbel en wetenschap, die aangeduid kunnen worden als: 1. de letter van de
bijbel, 2. de bijbel in de wetenschap en 3. de bijbel en de wetenschap.2

De letter van de bijbel
Het letterlijk nemen van de bijbel, inclusief de daarbij behorende conflicten met
de wetenschap, komt in onze rijd met name bij de zogenoemde creationisten voor.
Zij houden vast aan de schepping (creatio) van de wereld zoals die in Genesis
beschreven is en ze verzetten zich tegen de evolutietheorie.3 Auteurs die op grond
van Jozua 10,12 willen vasthouden aan de opvatting dat de zon rond de aarde draait,
heb ik overigens niet aangetroffen. Ondanks biblicistische theorieën lijkt het
Ptolemeïsche wereldbeeld toch opgegeven te zijn. Het letterlijk nemen van de bijbel kent kennelijk toch grenzen die mede door de wetenschap en door algemene
overtuigingen worden bepaald.

' Barbour spreekt hierover op p. 25-27 van zijn artikel 'Ways of relating science and theology'·
1
De grenzen tussen deze posities zijn niet steeds scherp. Ook zijn verdere nuanceringen en
onderverdelingen mogelijk.
' Een voorbeeld is H.J. van Dijk, De evolutieleer infeerfeeli/kperspectief, Helmond 1978. Brochure
verschenen bij 'Profideet ecclesia'. Opnieuw afgedrukt in: Katholieke Stemmen, 18(1989),
nr. ii, nov., p. 608-625 en nr. 12, dec, p. 679-690.
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Een curieuze variant van de biblicistische stroming neemt niet alleen de bijbel
letterlijk, maar ook een soort verlengstuk van de bijbel dat men meent te kunnen
aantreffen in visioenen e.d. J. van der Wulp heeft een artikel geschreven onder de
titel: "Jesus Christus et Maria dicunt: evolutio non existit. Jesus Christus en Maria
zeggen: de evolutie bestaat niet".1 Jesus en Maria hebben volgens Van der Wulp
hun inzichten over de evolutie kenbaar gemaakt in een aantal visioenen van mystiek begenadigde personen. Van der Wulp erkent dat men met de interpretatie van
die visioenen voorzichtig moet zijn, maar men mag toch aannemen (tenzij de kerk
het verbiedt) dat de visioenen betrouwbaar en van hemelse oorsprong zijn. In het
betrouwbare visioen is het God zelf, de Heerser over de Geschiedenis, die meedeelt hoe de wording van de wereld destijds in haar werk gegaan is. En God kan
niet liegen. Wel kunnen er kleine fouten en onjuistheden in de weergave van de
visioenen zijn ingeslopen, ten gevolge van de menselijke onvolmaaktheid van de
zieners, ziensters of hun secretarissen. Van der Wulp presenteert citaten uit visioenen van Anna Katarina Emmerick, Maria Valtorta, Leonie van den Dijck en Young
Michael. De inhoud van deze citaten stemt overeen met de gangbare creationistische opvattingen.2
Als bron voor wetenschappelijke kennis heeft Van der Wulp de wetenschap eigenlijk niet nodig. Hij heeft genoeg aan de bijbel en aan visioenen. Toch ruimt hij wel
een plaatsje in voor de wetenschap, maar alleen voorzover deze de bijbelse en visionaire inzichten bekrachtigt. Van der Wulp meent in het Franse tijdschrift Science
et Foi allerlei wetenschappelijke gegevens aangetroffen te hebben "die de bijbelse
scheppingsleer ondersteunen".3 Science et Foi geeft volgens Van der Wulp een
wetenschappelijke uitwerking en onderbouwing van de gebeurtenissen die de H.
Schrift beschrijft. Deze externe steun versmaadt Van der Wulp niet. De bijbel is
immers volgens hem verre van volledig in zijn beschrijvingen. Er zijn vele lacunes
en onduidelijkheden. Science et Foi probeert langs wetenschappelijke weg de gaten
in onze kennis op te vullen. Daar moeten we gebruik van maken, vindt Van der
Wulp.

De bijbel in de wetenschap
Bepaalde auteurs brengen niet zozeer de letter van de bijbel tegen de wetenschap
in stelling, maar spreken meer algemeen over de inhoud van de bijbel. Ze ontlenen aan de bijbel bepaalde inzichten of stellingen waarvan ze menen dat deze een

1
In: Katholieke
2

Stemmen, 18(1989), nr. 3, maart, p. 174-184.
Het zal duidelijk zijn dat de wetenschap de visioenen die Van der Wulp naar voren haalt,
niet als betrouwbare kennisbron zal accepteren. Ook moet duidelijk zijn dat visioenen binnen de kringen van gelovigen omstreden zijn. Ze behoren niet tot het algemeen aanvaarde
geloofsgoed (dat geldt trouwens ook voor de opvatting die uit Van der Wulps titel naar voren
lijkt
te komen, dat Jesus en Maria doorgaans Latijn spreken).
3
Ibidem, p. 174.
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conflict met de wetenschap opleveren. Voorbeelden van dergelijke inzichten zijn:
God is de Schepper en Onderhouder van de wereld; God is werkzaam in de wereld;
er bestaat een absolute waarheid. De betrokken auteurs zijn van mening dat deze
inzichten in de wetenschap zelf een rol behoren te spelen.
Een eerste opvatting die in dit verband kan worden genoemd is: een juiste kijk op
de dingen kan slechts worden verworven door te letten op hun relevantie voor het geloof.
Geloof laat, bijvoorbeeld volgens M. Oudkerk, zonder meer geen ruimte voor
wetenschap, want er is geen andere wetenschap dan het Sola Scriptum van de
Reformatie. "We moeten ons allemaal weer richten op het Sola Scriptura van de
Reformatie, maar dan in de zin van: geen andere wetenschap dan Deze."1
Gemeenschap rassen het christelijk geloof en de op abstractie en logica gebaseerde moderne wetenschap is onmogelijk. De moderne wetenschap geeft een vals
beeld van de werkelijkheid, omdat zij God als Schepper en Onderhouder doelgericht buiten het denken houdt. Dat is vroeger anders geweest; vanaf de elfde eeuw
is het misgegaan. Pogingen om compromissen met de wetenschap te sluiten zijn
onvruchtbaar en gaan ten koste van het geloof; het zijn schijnoplossingen.
Immanente kritiek op de wetenschap is eveneens onvruchtbaar. Het probleem zit
namelijk in het verschijnsel wetenschap als zodanig: zij gaat van foutieve methoden uit. Zij is logisch-mathematisch. Met haar schamele logische en mathematische methoden probeert de wetenschap een verband in de schepping te ontdekken, maar dat lukt op die manier niet. Er zit wel een verband in de schepping, maar
de enige weg om dat te achterhalen is het geloof. Al wat de wetenschap in de schepping ontdekt zit er weliswaar in, maar het is onzinnig om dat er op een abstraherende manier uit te halen. Aan zichzelf overgelaten is de wetenschap niet in staat
de werkelijkheid te kennen zoals zij is. Ter toelichting wijst Oudkerk hier op het
streven van sommigen om in de muziek van Bach allerlei 'Bachgetallen' aan te wijzen.2 Die getallen zitten er wel in, maar het is onzinnig ze eruit te halen; ze zijn
immers niet relevant voor de muziek van Bach.
De vertegenwoordigers van deze opvatting gaan ervan uit dat er maar één waarheid is en dat het geloof toegang geeft tot deze waarheid. Het idee van niveaus van
waarheid ontbreekt bij hen. De wetenschap wordt, strikt genomen, niet afgewezen, maar zij kan uitsluitend goed worden beoefend vanuit een bijbels-gelovig perspectief. Alleen vanuit het geloof kan men tot waarheid komen, dus ook de weten-

1

M. Oudkerk, interview door P. Bergwerffen R. Sikkema onder de titel 'Dr. Matthijs Oudkerk
en de relatie tussen geloof en wetenschap: "Een strijd op leven en dood"', in: Kerk, 2(1991),
nr.
3,18 jan. p. 8-n, citaat op p. 8.
2
Ibidem, p. n. Een Bachgetal is bij voorbeeld 158, zijnde de optelsom van de cijfers die verkregen worden, wanneer men de letters 'Johann Sebastian Bach' volgens hun plaats in het
alfabet nummert: A=i, B=2 enz. Dit Bachgetal kan in sommige composities van Bach worden aangetroffen, bijvoorbeeld door het aantal noten of maten op te tellen. Zie voor nadere
informatie K. van Houten en M. Kasbergen, Bach en het getal. Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esoterische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastian Ba
Zutphen 1985.
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schap moet vanuit het geloof opereren.' Daarom is, bijvoorbeeld, Davidse van
mening dat de historische methode fundamenteel ontoereikend is om de werke
2
lijkheid van het menselijke handelen te verklaren. Hij beschouwt het als een beslis
sende tekortkoming van de geschiedwetenschap, dat deze afziet van Gods werk
zaamheid in de wereld. Een benadering die daarvan afziet, moet beschouwd wor
den als een verminkte en verminkende benadering van de werkelijkheid en kan
nooit tot waarheid leiden.
In het algemeen menen vertegenwoordigers van deze opvatting dat de weten
schap in het leven van de tegenwoordige mens een veel te overheersende plaats
inneemt. Wij moeten niet alles willen weten. De mens mag wel wat optellen en
3
aftrekken, maar dat moet geen centrale bezigheid worden. De eigenlijke bestem
ming van de mens ligt immers in het hiernamaals.
Een variant van deze opvatting is te vinden bij degenen die menen, dat het geloof
vragen kan oplossen die de wetenschap weliswaar kan stellen, maar zelf niet kan
beantwoorden. CA. Bosselaar bijvoorbeeld wijst voor de creationisten een "sco
4
ringskans voor open doel" aan. Hij vermeldt de veronderstelling van Paul Davies
"dat er een dieper niveau van werkelijkheid zou liggen onder de natuurwetten, een
soort 'metawet', of'wet der wetten'". Volgens Bosselaar zouden de creationisten
er goed aan doen zich juist op dit punt in de discussie te mengen. Zij hebben
immers "weet van een Schepper die transcendente wetten gegeven heeft en met
grote zorg de schepping heeft ingericht". Bosselaar lijkt te menen dat de schep
pingsleer de wetenschappelijke problemen rondom natuurwetten kan oplossen.
De opvatting dat een juiste kijk op de dingen slechts kan worden verworven door
te letten op hun relevantie voor het geloof, wekt de schijn oneigenlijke elementen
in de wetenschap binnen te halen. Haar aanhangers beseffen dit en ze verdedigen
zich met een soort ideologie-kritisch argument als volgt hiertegen. Het is helemaal
niet zo vreemd, dat christenen de wetenschap in een dieper fundament wensen te
baseren. Zoiets doen eigenlijk alle wetenschapsbeoefenaars. Zij allen kiezen voor
een of ander onbewijsbaar uitgangspunt, evenzeer vanuit religieuze uitgangspun-

1

CA. Bosselaar, 'Denkpatronen van de natuurkunde', in: Bijbel en wetenschap, 15(1990), nr.
131, maart, p. 73-75; J-A van Delden, 'De grondslag van wetenschap', in: Bijbel en wetenschap,
14(1989), nr. 128, dec. p. 292-294; W.J. Ouweneel, drie artikelen over 'Wetenschap en waar
heid' (dit is telkens de ondertitel), in: Bijbel en wetenschap, resp. 14(1989), nr. 127, nov., p.
260-262 ('Realisme en instrumentalisme'); 14(1989), nr. 128, dec., p. 295-297 (Theorievorming
en christelijk geloof); 15(1990), nr. 129, jan. p. 20-22 ('Kennis en openbaring'). Zie ook С
van der Louw, H. Wiegers, Ijstijden, fantasie ofwerkelijkheid? Creationistische studies over geo
logie en astronomie. Amersfoort 1991. Amersfoortse Studies no. 7, uitgegeven door de 'Stichting
tot bevordering van bijbelgetrouwe wetenschap'.
1
J. Davidse, "God wil het!'. De eerste kruistocht als socio-religieuze beweging', in: Geloofen
wetenschap (Kampen 1982. Cahiers voor het christelijk onderwijs, nr. 41, uitgegeven onder
auspiciën van de Stichting Unie 'School en Evangelie'), p. 58-72, in het bijzonder p. 72.
' Oudkerk, 'De relatie tussen geloof en wetenschap', p. 10.
4
Bosselaar, 'Denkpatronen van de natuurkunde', p. 75.
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ten. De christenen kiezen voor de bijbel. Hieraan wijd ik een iets langer citaat van
Ouweneel: "Zo kunnen wij dankbaar zijn voor het feit dat ook verscheidene seculiere wetenschapsfilosofen (Popper, Kuhn, Lakatos, Polanyi, Feyerabend) tot het
inzicht zijn gekomen dat onze keuze van theorieën en onze interpretatie van de
zin en het waarheidsgehalte van theorieën sterk afhankelijk is van onze wijsgerige en wereldbeschouwelijke vooronderstellingen. Dit punt moet gehonoreerd worden. Maar deze vooronderstellingen worden zelf weer ten diepste bepaald door de
gesteldheid van het hart van de wetenschapper, en deze gesteldheid is van religieuze aard. Zo onderkent bijv. enerzijds de christen de tekortkomingen van het
menselijk verstand en erkent God als de uiteindelijke bron van alle ware kennis,
de God die zich geopenbaard heeft zowel in de natuur als in de persoon van Christus
en in Zijn geschreven Woord, de Schrift. En zo zal anderzijds menige hedendaagse
wetenschapsfilosoof vanuit zijn religieus uitgangspunt kiezen voor een 'metafysische' stellingname, bijv. het rationalisme, het idealisme, het materialisme, het fenomenalisme, e.d. Zulke ten diepste religieuze uitgangspunten kunnen zoals gezegd
niet bewezen, maar slechts in geloof aanvaard worden."1
Men kan zich afvragen of deze positie ('alles bezien vanuit het geloofsperspectief )
onder het trefwoord 'conflict' thuishoort. Is het niet een integratiepositie? Al eerder is gezegd dat niet in alle gevallen scherpe grenzen getrokken kunnen worden,
maar toch meen ik dat het hier om een conflictpositie gaat, omdat één van de twee
polen wordt afgewezen of sterk gerelativeerd. De eigen waarde van de wetenschap
wordt ontkend, of zeer laag aangeslagen. Men gaat uit van een strijd tussen wetenschap en geloof en laat het geloofde overwinning wegdragen: het geloof beschikt
immers over het enig juiste perspectief om tot kennis van de waarheid te komen.
Bij een integratiepositie zou uitgegaan moeten worden van een zekere gelijkwaardigheid van wetenschap en geloof en dus ook van een eigen waarde en een
relatieve autonomie van de wetenschap. Dat gebeurt hier niet.
Een tweede opvatting van degenen die aan de bijbel een rol toekennen in de wetenschap - zozeer zelfs dat de wetenschap vrijwel door de bijbel wordt ingekapseld is: de bijbelse waarheid laat alleen ruimte voorwetenschap die zichzelf ondergeschikt acht
aan de bijbelse waarheid.
Sommigen nemen een pessimistische houding aan ten aanzien van wetenschap,
en anderen een optimistische. Daar tussenin pleit een auteur uit de kring van het
tijdschrift Bijbel en wetenschap voor een 'realistische opstelling'.2 De 'realiteit' waarnaar hier wordt verwezen, is evenwel een realiteit vanuit een welbepaald, in dit
geval een bijbels, oogpunt. De bijbel (en de 'wet' van God) is het begin en het einde van alles. Uit de bijbel (en het geloof daarin) komt een religieus gegronde wereldbeschouwing voort: een bijbelse manier om naar de wereld te kijken. Deze wereld-

1
2

Ouweneel, Theorievorming en christelijk geloof, p. 296-297.
Van Delden, 'De grondslag van wetenschap', p. 292.
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beschouwing dient de grondslag te vormen van wijsbegeerte en van (vakwetenschap. Wijsbegeerte en wetenschap behoren daarom Gods wet (de structuur van
de geschapen werkelijkheid) te bestuderen.1
De wetenschap moet bedreven worden binnen het raam dat door de bijbel wordt
aangegeven.2 Aldus wordt de wetenschap door de bijbel begrensd. Dat is in het
belang van de wetenschap zelf, want alleen de Schepper geeft betrouwbare informatie over zijn werken, onder meer over het begin ervan. Elke wetenschap staat
hier buiten spel, wanneer ze op zichzelf is aangewezen. Wetenschap is niet als
zodanig slecht, mits ze in het juiste perspectief wordt gezien.3 Ook haar methoden
- reductie en abstractie - zijn op zichzelf niet slecht, zegt Van Delden, in tegenstelling tot Oudkerk. Alleen misbruik van de wetenschap door de mens (zoals in
hetevolutionisme) is slecht*
Dit laatste zinnetje lijkt mij onthullend. Af en toe lijkt het er nog op, dat de opvatting van de auteurs in Bijhd en wetenschap overeenstemt met later (onder Integratie)
te vermelden posities: er is plaats voor een relatief autonome, zelfstandige wetenschap, zij het binnen de grenzen van de waarheid en van het algemeen belang, of
eventueel binnen het kader van een christelijke visie op de menselijke persoon en
op de wereld, zonder dat deze grenzen evenwel in de wetenschapsbeoefening zelf
ingrijpen.
Maar de opvatting dat het evolutionisme misbruik van de wetenschap inhoudt,
betekent dat Bijbel en wetenschap verder wil gaan: men vindt dat de bijbelse wereldbeschouwing als een soort scheidsrechter kan uitmaken wat goede en wat slechte
wetenschap is. De opvatting luidt ongeveer aldus: God heeft de wereld geschapen,
in zes dagen. Het is dan de uitsluitende taak van de wetenschap hier nadere argumenten voor aan te dragen en niet iets te beweren wat tegen deze wereldbeschouwing ingaat. De bijbel wordt aldus gehanteerd als richtsnoer niet slechts voor het
adequate perspectief, maar voor wetenschappelijke waarheid en onwaarheid; zij
wordt geplaatst op (of verlaagd tot?) het niveau van de wetenschap zelf.
Iemand die, als ik het goed zie, probeert vanuit dit standpunt wetenschap te beoefenen, is de taal- en letterkundige L. Strengholt.5 Wat men aan zijn universiteit de Vrije Universiteit te Amsterdam - in het algemeen onder christelijke weten1

Theologie daarentegen houdt zich bezig met derichtingvan de werkelijkheid, in de teimen
van de door Van Delden geciteerde A.M. Wolters. Van de hand van Wolters noemt Van
Delden het boek: Schepping zonder grens, bouwstenen voor een bijbelse wereldbeschouwing,
Amsterdam
1988.
2
H. Wiegers, 'Vierde scheppingsdag of oerknal? Over de grenzen van de natuurkunde', in:
C. van der Louw, H. Wiegers, Ijstijden, fantasie of werkelijkheid? Creationistische studies over
geologie en astronomie. Amersfoort 1991. Amersfoortse Studies no. 7, uitgegeven door de
'Stichting tot bevordering van bijbelgetrouwe wetenschap', p. 4-15, in het bijzonder p. 11-12.
3
Van Delden, 'De grondslag van wetenschap', p. 293.
4
Ibidem,
p. 294.
5
L Strengholt, 'Literatuurwetenschap in een bijbels kader', in: Geloofen wetenschap (Kampen
1982. Cahiers voor het christelijk onderwijs, nr. 41, uitgegeven onder auspiciën van de
Stichting Unie 'School en Evangelie'), p. 53-57.
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schapsbeoefening verstaat, is Strengholt niet genoeg. Het geloof laat de wetenschap
aan de VU inderdaad niet ongemoeid, erkent Strengholt, maar men beperkt de
betekenis van het christelijk geloof voor de wetenschap volgens hem tot de 'ethiek'
van het vak (eerlijkheid in discussies e.d.). Dat vindt Strengholt beneden de maat.
Evenals Bijbel en wetenschap gaat ook Strengholt uit van het opperste belang van
het geloof en van de waarheid die daarin wordt aangenomen. Die waarheid hoeft
zich eigenlijk niet voor de rechterstoel van de ratio te laten dagen. In elk geval kan
de ratio deze waarheid slechts zeer ten dele omvatten. Dat is geen tekortkoming
van die waarheid, maar van de ratio. De ratio en de wetenschap zijn ondergeschikt
aan de bijbelse waarheid. Daarom moeten christenen hun wetenschapsbeoefening,
zoals trouwens heel hun leven, ordenen naar de wil van God. Toegepast op zijn
eigen vakgebied vertaalt Strengholt dit uitgangspunt aldus. Alleen een vanuit de
bijbel werkende literatuurwetenschap is in staat ten volle recht te doen aan de werkelijkheid van de literatuur en van de kunst in het algemeen.
Strengholt noemt twee inzichten die langs de weg van een vanuit de bijbel werkende literatuurwetenschap gewonnen kunnen worden. Het eerste is het besef van
de bescheiden positie van kunst en kunstenaarschap. De bijbel leert immers dat
de kunstenaar ooit rekenschap zal moeten afleggen van zijn kunst, coram Deo (voor
Gods aanschijn). Dit eerste inzicht zou nog kunnen worden opgevat als een invloed
van de bijbel op of rondom de wetenschapsbeoefening, maar niet per se erbinnen.1
Maar bij het volgende inzicht ligt dat anders.
Het bijbelse geloof leert ons volgens Strengholt dat er een absolute waarheid
bestaat. Dit besef past Strengholt concreet toe in de literatuurwetenschap. Hij
gebruikt het namelijk als argument tegen de 'receptietheorie'. Deze theorie beschouwt
hij als een van de vele vormen van humanistische literatuurwetenschap, waar hij
zich, als voorstander van een literatuurwetenschap 'met de bijbel in de hand', tegenover geplaatst ziet; de mens wordt in de humanistische literatuurwetenschap ten
onrechte tot maat van alle dingen verheven. De receptietheorie hecht, bij de beoordeling van de betekenis en de waarde van het kunstwerk, groot belang aan de receptor. Strengholt is daarentegen van mening, dat niet de receptor bepaalt wat waar
is aan een kunstwerk, maar dat men bovendien zeer serieus rekening moet houden met een eigen waarheid van het werkstuk. Die eigen waarheid wordt bijvoorbeeld achterhaald door onderzoek naar de auteur (zijn biografie, psychologie e.d.)
en naar het kunstwerk zelf (interpretatie, analyse, structuuronderzoek enz.).
Strengholt ontkent niet dat de receptor een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van de betekenis van een kunstwerk. Maar hij ziet in de nadruk op
de receptor een symptoom van een filosofie die karakteristiek is voor het klimaat
van de twintigste eeuw. Hij bedoelt: het diepgewortelde besef dat er geen algemeen
geldende waarheid is, of dat deze voor mensen in elk geval onvindbaar blijft. Dat
leidt tot een nadruk op het menselijk 'beleven', op de eigen 'ervaring', als de enige menselijke 'waarheid'. De vraag naar de werkelijke waarheid wordt daarbij ter-

' Zie ook elders, b.v. hoofdstuk 4, paragraaf 8.
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zijde geschoven. "Voor christenen, die de hoge pretentie van de bijbelse waarheid
au sérieux nemen, kan het fundamentele relativisme t.a.v. de waarheidsvraag nooit
uitgangspunt van denken vormen. Het christelijk geloof grijpt hier weer rechtstreeks in in de realiteit van de huidige literatuurwetenschap", zegt Strengholt.1

De bijbel en de wetenschap
Er is nog een derde manier om bijbel en wetenschap met elkaar in verband te brengen. Dit derde verband hoeft evenwel geen conflicten op te leveren; daarom kan
het hier achterwege blijven. Met het oog op het totaalbeeld wordt het kort aangeduid. Varianten ervan zullen ter sprake komen in de secties Dialoog2 en Integratie.'
Dit derde verband van bijbel en wetenschap zou kunnen worden omschreven als
'wetenschap op bijbelse grondslag'.4 De letter van de bijbel wordt hier niet tot norm
verheven. Evenmin worden bijbel en wetenschap als twee concurrenten beschouwd,
waarbij men de bijbel de overwinning laat wegdragen. Anders dan bij de twee eerdere verbanden worden de eigen waarde en de relatieve autonomie van de wetenschap serieus genomen. Wel wordt de wetenschap beoefend binnen de grenzen
van de waarheid en het algemeen belang, of eventueel binnen het kader van een
christelijke visie op de menselijke persoon en op de wereld. Maar deze grenzen
grijpen niet in de wetenschapsbeoefening zelf in.

1
Strengholt, 'Literatuurwetenschap
2
Zie
hoofdstuk 4, paragraaf 8.
3
Zie hoofdstuk 12.
4

in een bijbeb kader', p. 56.

Zoals bijvoorbeeld voorgestaan door Alvin Plantinga, God and other Minds (1969); The
Nature of Necessity (1974) en door Nicholas WolterstorfF, Van zekerheid naar trouw: christenzijn en de wetenschap in een postmoderne cultuur, Zoetermeer 1969.
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Sectie II
Onafhankelijkheid

2

Gescheiden domeinen, uiteenlopende methoden,
functies en talen

DE ONAFHANKELIJKHEIDSPOSITIE BENADRUKT VOLGENS Barbour de verschillen tussen wetenschap en geloof en concludeert tot wat in het Nederlands taalgebied nogal eens wordt aangeduid met de term 'een boedelscheiding'.1 Als redenen om wetenschap en geloof uit elkaar te houden noemt I. Barbour hun gescheiden domeinen
en hun uiteenlopende methoden, functies en talen.* Deze redenen zullen hier successievelijk aan de orde worden gesteld.

i. Gescheiden domeinen, uiteenlopende methoden
Wat wordt bedoeld met de gescheiden domeinen en uiteenlopende methoden van
wetenschap en geloof? Tijdens een rechtszitting over een wet die onderwijs in de
creationistische theorie verplicht stelde (Arkansas, Verenigde Staten, in 1982) is
een viertal verschillen genoemd tussen wetenschap en religie:'
1. Wetenschap probeert uitleg te geven van objectieve, openbare en herhaalbare
gegevens. Religie stelt vragen over orde en schoonheid in de wereld en over ervaringen in ons innerlijk leven (zoals schuld, angst, zinloosheid, vergeving, vertrouwen, heelheid).
2. Wetenschap stelt objectieve hoe-vragen. Religie stelt persoonlijke waarom-vragen, over zin en doel en over uiteindelijke herkomst en bestemming.
3. Het fundament voor gezag wordt in de wetenschap gevormd door logische coherentie en experimentele adequaatheid. Het uiteindelijke gezag in religie wordt ontleend aan God en de openbaring, verstaan door mensen aan wie verlichting en
inzicht gegeven is, en bekrachtigd door hun eigen ervaring.
4. Wetenschap doet kwantitatieve voorspellingen die experimenteel getest kunnen
worden. Religie moet symbolische en analoge taal gebruiken, omdat God transcendent is.4
1
1
5

Zie bijvoorbeeld Willem B. Drees, 'Gelovend denken', p. 295.
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 27-33.
Ibidem, p. 29. De verschillen zijn verwoord door Langdon Gilkey. N.B. Gilkey voerde de
tegenstelling wetenschap (bij hem science) en religie op. Ook Barbour spreekt vooral over het
onderscheid
tussen wetenschappelijke kennis en religieuze kennis.
4
Op grond van de hier weergegeven uitspraken lijkt Gilkey de onafhankelijkheidspositie toegedaan te zijn. Toch kan hij, volgens Barbour, op grond van andere uitspraken ook tot de
dialoogdenkers worden gerekend. In de passie van de beoefenaar van de science om tot ken-
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Als stromingen die de verschillen tussen wetenschap en geloof uitdrukkelijk
onderstrepen noemt Barbour met name de protestantse neo-orthodoxie en het existentialisme. De protestantse neo-orthodoxie, vooral Karl Barth, legt veel nadruk op
het primaat van de openbaring en op de centrale plaats van Christus, zoals de
Reformatie dat ook had gedaan. Daarbij aanvaardt men de resultaten van het moderne bijbelonderzoek (het letterlijk nemen van de bijbel wordt verworpen) en van het
onderzoek in de wetenschap. Volgens Barth en zijn geestverwanten kan God alleen
worden gekend als geopenbaard in Christus en voorzover Hij erkend wordt in
geloof. God is transcendent, de Ganz Andere, onkenbaar behalve voorzover Hij
zichzelf openbaart.
'Natuurlijke theologie'1 is in de ogen van Barth en de zijnen verdacht, want die
is gebaseerd op de menselijke rede, terwijl God alleen te kennen is door het geloof.
Religieus geloof is volledig afhankelijk van Gods initiatief, het kan niet steunen op
menselijke ontdekkingen zoals die in de wetenschap worden gedaan. Het domein
van Gods handelen is de geschiedenis, niet de natuur.
In deze protestantse neo-orthodoxe visie bestaat een helder contrast: wetenschap
is gebaseerd op menselijke observatie en rede; theologie en geloof zijn gebaseerd
op goddelijke openbaring. Him methoden en onderwerpen zijn totaal verschillend.
Daarom zijn beoefenaars van de wetenschap vrij om te werken zonder tussenkomst
van de theologie2 en theologen kunnen werken zonder tussenkomst van de beoefenaars van de wetenschap.
Ook het existentialisme maakt een scherp onderscheid tussen wetenschap en
religie. Wetenschap behoort tot het domein van onpersoonlijke objecten, religie
tot het domein van het persoonlijke zelf van de mens. Het domein van de wetenschap wordt gekend in objectieve afstandelijkheid, het domein van de religie in de
subjectieve geïnvolveerdheid van unieke individuen die vrije beslissingen nemen.'
De betekenis van het leven kan volgens de existentialisten alleen worden ontdekt
in betrokkenheid en actie, nooit in de rationalistische toeschouwershouding van
de beoefenaar van de wetenschap, die zoekt naar abstracte algemene concepten en
universele wetten. Tot zover voorlopig Barbour.
Hieronder gaan we op zoek naar de opvatting van de gescheiden domeinen en
methoden in het Nederlands taalgebied. Achtereenvolgens zullen het eigen domein
van de wetenschap en het eigen domein van het geloof aan de orde worden gesteld,

nis te komen herkent Gilkey een 'dimension of ultimacy', een 'commitment' voor het zoeken naar waarheid, een geloof (faith) in de rationaliteit en in de uniformiteit van de natuur.
Ook de beoefenaar van de science bezit, wat Tillich zou noemen, een 'ultimate concern'. Zie
Ibidem, p. 30.
1
Onder natuurlijke theologie wordt in het algemeen verstaan: de poging van de mens om
met
zijn natuurlijke vermogens op zoek te gaan naar God. Zie ook verderop, hoofdstuk 10.
2
Hier verspringt Barbour van religie naar theologie.
' Dit zeggen de aanhangers van het wetenschappelijk materialisme ook. Alleen voegen die
er, vanuit hun exclusieve voorkeur voor het positivistisch perspectief, aan toe dat het subjectieve domein zinloos en betekenisloos is.
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met als conclusie de opvatting dat wetenschap en geloof zich op verschillende
niveaus bevinden. Op grond van de opzet van deze studie zullen de eigenheid van
wetenschap en die van geloof uiteraard vooral worden besproken vanuit het oogpunt van een onderlinge vergelijking van de twee, en niet in hun algemeenheid.

Het eigen domein van de wetenschap
DefilosoofAugust Comte heeft in de negentiende eeuw een driedeling aangebracht
in de manieren waarop mensen dingen verklaren en hij heeft aan die driedeling
drie perioden verbonden.1 Eerst was er een theologische periode. Een verklaring
voor de dingen werd gezocht in het bestaan en handelen van goden. Wat er aan de
hand was, hoe dat kwam en wat daar de zin van was, kon worden achterhaald door
te rade te gaan bij de goden en door te luisteren naar de verhalen over de godenwereld: de mythen. Het geloof speelde hier een hoofdrol. Daarna kwam een periode waarin de metafysiek voor verklaringen zorgde. De werkelijkheid werd op grond
van wijsgerige beginselen verklaard, met de rede in de hoofdrol. De derde periode
was die van het positivisme. De positieve wetenschappen zouden voortaan de geheimen van de werkelijkheid ontrafelen en ze zouden door hun ontdekkingen doelmatig handelen mogelijk maken. In deze derde periode was vooral voor de ervaring een hoofdtaak weggelegd. Comte zag in deze drie perioden een opgaande lijn,
met het positivisme als hoogtepunt. Eigenlijk hadden de theologie en de metafysica, resp. uit de eerste en de tweede periode, met de komst van de positieve wetenschappen moeten verdwijnen, meende Comte. Dat dit niet gebeurd is, werd in zijn
ogen een bron van vele conflicten.2
Voor Comte was het duidelijk: het domein van de wetenschap waren de posita,
de gegevenheden die langs de weg van de ervaring (empirie) konden worden bestudeerd. Maar er zijn ook bredere wetenschapsopvattingen mogelijk dan deze positivistische. A. van Meisen ontwaart ook in de tweede periode van Comte al wetenschap. Bovendien ziet hij het beslissende onderscheid tussen de drie perioden niet
in een exclusieve rol van resp. geloof, rede en ervaring. Hij is eerder van mening
dat geloof, rede en ervaring bij álle vormen van kennis een rol spelen, zij het in
onderscheiden mate.3 Daarom is hij het ook niet met Comte eens, dat de theologie en de metafysica, resp. uit de eerste en de tweede periode, met de komst van
de positieve wetenschappen hadden moeten verdwijnen. Ze bleven ook later hun
bestaansrecht behouden.

1

Auguste Comte, Cours de philosophie positive, Paris 1830-1842, 6 vol., vol. I, ch. 1. Zie Van
Meisen,
Geloof, rede en ervaring, p. 16-18, 56-58.
2
Door deze opvatting en door zijn monopolisering van de positieve wetenschappen rangschikt Comte zich onder de conflictdenkers. Tegelijk zijn zijn opvattingen illustratief voor
het eigen domein van geloof en van wetenschap.
' Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 16-18, 56-57.
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Omdat Van Meisen meent dat geloof, rede en ervaring in alle kennis een rol spelen, zoekt hij het onderscheid tussen de verschillende perioden niet zozeer in de
wegen waarlangs naar antwoorden op de levensvragen werd gezocht (geloof, rede
en ervaring), maar in de plaatsen waar gezocht werd.1 Terwijl, bijvoorbeeld, in de
eerste periode vooral gezocht werd in mythen over de godenwereld, werden antwoorden in de tweede periode (ook) gezocht in beginselen en krachten die in de
verschijnselen zelf aanwezig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het verschil tussen
de eerste en de tweede periode bestaat in het onderscheid irrationeel versus rationeel.2 De mythisch-theologische verklaringswijzen kunnen niet irrationeel worden
genoemd. Voor iemand die in het bestaan van goden gelooft, is het niet onredelijk
de verschijnselen en gebeurtenissen aan goddelijke invloeden toe te schrijven.
Evenmin is het onredelijk in goden te geloven.
Toch schuilt er iets waars in de driedeling van Comte, in zoverre hij historische
accenten op achtereenvolgens geloof, rede en ervaring heeft aangewezen: na de
theologische periode verwierven de rede en de ervaring zich een eigen plaats en
autonomie, in wetenschappen die voor zichzelf een eigen domein hebben ontwikkeld.3 Hoe dat gegaan is, zal hieronder globaal worden geschetst, deels dus in
overeenstemming met Comte (met zijn historische accenten), maar deels ook in
afwijking van hem, namelijk in zoverre hij vond dat de periode van de positieve
wetenschappen de theologische en de metafysisiche periode overbodig had gemaakt.
Eerst zal aandacht worden gewijd aan de rationele wetenschappen en vervolgens
aan de ervaringswetenschappen.
De Grieken hebben een wetenschapsbegrip geconstrueerd waarin het belang van
de rede scherp naar voren kwam.4 Zij waren tot het besef gekomen dat de wereld
toegankelijk is voor de menselijke rede en ze stelden daar vertrouwen in. Maar
deze nadruk op de rede leidde wel tot strenge eisen aan wetenschap. Wetenschap
moest:
- op intellectueel inzicht berusten: haar beginselen moesten inzichtelijk zijn;
- de stellingen moesten logisch uit de beginselen afte leiden zijn, b.v. de meetkunde van Eudides;
- wetenschap moest kritisch zijn, b.v. onderscheid maken tussen wat wezenlijk en
wat bijkomstig is.
Deze strenge eisen hadden tot gevolg dat er maar weinig wetenschap was: wiskunde, logica, wijsbegeerte, met daarbij hoogstens enkele elementen van fysica,
astronomie en mechanica. De wiskunde was een inspirerende modelwetenschap.
Het ideaal van wetenschap leek hier bereikt te zijn: het opstellen van enkele grond-

1
2

Ibidem, p. 26.
Ibidem, p. 25-26. Uiteraard is hier van belang wat onder rationeel wordt verstaan. Van
Melsens opvatting over rationaliteit zal verderop opnieuw ter sprake komen. Zie hoofdstuk
5, paragraaf 1.
'4 Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 27.
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beginselen, uit ervaring en inzicht verkregen, waaruit de verschillende verschijnselen logisch afte leiden waren. De theoretische grondbeginselen konden door het
verstand onmiddellijk uit de ervaring (b.v. uit waargenomen meetkundige figuren)
worden geabstraheerd. Vervolgens ging het erom de theoretische beginselen verder te ontvouwen en langs de weg van de deductie logische conclusies te trekken
voor het object van onderzoek. Iets dergelijks zou voor elk gebied van verschijnselen moeten gebeuren.
De Grieken gingen er vanuit dat er in beginsel slechts één wetenschappelijke
methode bestond. De afzonderlijke wetenschappen hadden weliswaar alle hun
eigen object, maar hun methode was dezelfde. Hieraan werd geen afbreuk gedaan
door het feit dat sommige wetenschappen (b.v. wiskunde en logica) minder een
beroep hoefden te doen op zintuiglijke ervaring dan andere (b.v. fysica, mechanica).
Natuurwetenschap was geen wetenschap, dat was alleen een ervaringskennis,
zonder inzicht. Zij ging niet uit van inzichtelijke beginselen en zij kon niet verklaren waarom de dingen waren zoals ze waren. Om dezelfde reden viel ook het
grootste deel van de technische kennis en kunde naar het Griekse besef buiten de
wetenschap: ook hier kwam geen afleiding uit algemene beginselen aan te pas.1
In de zeventiende eeuw begon zich - in eerste instantie over de natuur - een nieuwe vorm van wetenschap te ontwikkelen.2 Tot dan toe had het Griekse wetenschapsideaal standgehouden. Er waren intussen wel allerlei aanzetten gegeven tot
natuurwetenschappelijke theorieën, maar deze waren binnen het kader van de wijsbegeerte gebleven. Vanaf de zeventiende eeuw moest het Griekse wetenschapsideaal plaatsmaken voor, of kreeg het in elk geval de concurrentie van, een vorm
van wetenschap die niet meer op de eerste plaats deductief was. Langs de weg van
de inductie probeerde de nieuwe natuurwetenschap vanuit ervaringskennis (veelal verkregen met behulp van experimenten) tot algemene beginselen te komen. De
moeilijkheid hierbij was om uit te maken waarop moest worden gelet. Welke van
de vele waargenomen verschijnselen en eigenschappen waren van belang en welke niet? De inductie moest 'gestuurd' worden door theoretische inzichten. Het
heeft eeuwen geduurd voordat in de zeventiende eeuw het proces van 'gestuurde'
inductie eindelijk op gang kwam. De twee belangrijke factoren die de opkomst en
bloei van de natuurwetenschap uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt zijn: de toename van theoretische inzichten over de natuur en de groei van de experimentele
ervaringskennis en van de technische kunde (waaronder de vaardigheid om betrouwbare instrumenten voor waarneming te construeren waarschijnlijk een belangrijke plaats inneemt). Toen de vicieuze cirkel van 'de theorie heeft het experiment
nodig en het experiment de theorie' eenmaal doorbroken was, ontstond een vruchtbare spiraal van theorie, experiment, verbeterde theorie, nieuw experiment enz.

1
2

Ibidem, p. 27-28.
Ibidem, p. 33.
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In de nieuwe wetenschap werd de basis niet langer gevormd door vaststaande
wijsgerige of geopenbaarde waarheden, maar door de waarneming. Intussen hadden de beoefenaars van de natuurwetenschappen trouwens al ontdekt dat de 'natuurwetenschappelijke' theorieën van grote filosofen als Aristoteles in een aantal gevallen onjuist waren; Copernicus en Galilei hebben dat bijvoorbeeld in de astronomie
aangetoond.1
Newton is een van de eerste wetenschapsbeoefenaars geweest die met veel succes de inductieve methode tot kennisverwerving heeft gehanteerd; hij vergaarde
empirische gegevens en nam van daaruit, generaliserend, een algemene wetmatigheid betreffende de empirische fenomenen aan.2
Geleidelijk werd echter ook deze inductieve werkwijze (na de deductieve) als te
beknottend ervaren. Een exclusieve gerichtheid op de empirische fenomenen leverde in de mechanica e.d. waardevolle resultaten op, maar was op vele andere terreinen onvoldoende. De werkelijkheid bleek niet zo eenvoudig dat haar structuur
uitsluitend via de inductieve methode kon worden ontdekt. Veel regelmatigheden
lieten zich pas via een beroep op een onderliggende structuur of een onderliggend
mechanisme betrappen. Dit mechanisme kon niet empirisch-inductief worden
achterhaald, maar moest worden verondersteld: via hypothesen. Generaliseren op
grond van inductie kan immers hoogstens kennis opleveren over datgene wat empirisch waargenomen is, maar niet over een onderliggende en niet meteen waarneembare structuur van de werkelijkheid (b.v. het bestaan van genen of van electriciteit). De empirisch-inductieve methode bleek maar één mogelijkheid om tot
kennis te komen en dan nog maar een beperkte.
Na circa 1750 werd de nieuwe werkwijze: begin met het stellen van een hypothese over een onderliggende structuur die de empirische verschijnselen verklaart
en toets deze hypothese vervolgens in de empirie. Naarmate de voorspellingen
beter uitkomen, is de theorie waarschijnlijker. Rond 1800 was de hypothetische
methode, als noodzakelijke aanvulling op de inductieve methode, algemeen aanvaard.
De nieuwe wetenschap ging steeds meer haar eigen, autonome weg. Ze ontwierp
specifieke probleemstellingen, eigen methoden van onderzoek en algemeen aanvaarde eisen waaraan goede verklaringen en theorieën moesten voldoen.3 Tot deze
eisen behoorde vooral, dat de verklaringen en theorieën in de praktijk hun vruchtbaarheid moesten bewijzen en dat ze in voldoende mate empirisch moesten worden ondersteund.
Op het gebied van zekerheid en inzicht bestond een fundamenteel verschil tussen de traditionele deductieve wetenschappen naar Griekse trant en de nieuwe
empirisch-inductieve. De grondbeginselen van de deductieve wetenschappen func1
1

Winkeler, Gegronde twijfel, p. 44.
Derksen, Wetenschap ofwiüekeur, p. 173-174. Ook de volgende twee alinea's zijn hieraan ontleend.
' Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 31-36.
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tioneerden als zekere, vaststaande en inzichtelijke uitgangspunten van de wetenschapsbeoefening. Ze waren weliswaar voor een deel aan de ervaring ontleend,
maar ze werden toch vooral gekenmerkt door het feit dat ze door het redenerend
verstand ontwikkeld waren en dat hun evidentie door het verstand werd ingezien.
De inhoudelijke beginselen van de empirische wetenschappen1 waren daarentegen geen vaststaande uitgangspunten, maar na te streven (voorlopige) eindpunten; ze berustten niet op inzicht, maar ze werden veronderstellenderwijze opgesteld op basis van ervaringsgegevens, waarvan zij generaliseringen waren. Hun
doel was een (voorlopige) verklaring te bieden van de ervaringsgegevens. Deze
beginselen hadden niet de pretentie (althans in latere perioden) reële uitspraken
over de werkelijkheid te zijn; het waren slechts (voorlopige) werkinstrumenten.
Het feit dat de evidentie van de beginselen van de empirische wetenschappen niet
door het verstand werd ingezien, verhinderde nu overigens niet (in tegenstelling
tot de Griekse tijd) dat de empirische kennis als wetenschappelijke kennis werd
beschouwd.
Zekerheid is in de inductief-empirische wetenschappen niet bereikbaar, zoals
onder meer door Hume logisch-theoretisch is aangetoond.2 Het generaliseren liet
steeds twijfels achter. Meer dan waarschijnlijkheid was niet haalbaar. Deze beperking bleek evenwel een grote bloei van de natuurwetenschappen niet in de weg te
hoeven staan.
Toch bleef er - bij alle verschil op het gebied van de inzichtelijkheid van de beginselen - in een zeker opzicht ook een overeenkomst bestaan tussen de traditionele
en de empirische wetenschappen.3 Zoals in de traditionele wetenschappen de afleidingen uit de grondbeginselen logisch inzichtelijk moesten zijn, zo moesten ook
in de empirische wetenschappen de ervaringsgegevens uit de inhoudelijke beginselen afleidbaar zijn; de logische inzichtelijkheidseis van de afleidingen bleef dus
gehandhaafd. Het feit dat de inhoudelijke beginselen dikwijls pas ná de ervaringsgegevens tot stand kwamen, doet daar niets aan af.
Uit het bovenstaande blijkt hoe in een historische ontwikkeling eerst de rationele wetenschappen en later ook de ervaringswetenschappen zich een eigen plaats
en een relatieve autonomie hebben verworven. Hun eigen domein raakte steeds
duidelijker onderscheiden van dat van het geloof.

Het eigen domein van het geloof

Naarmate de wetenschap zich een eigen domein verwierf, is in de loop van de
geschiedenis de vraag dringender geworden naar het eigen domein van het geloof.

1
Naast de inhoudelijke beginselen onderscheidt Van Meisen bij de empirische wetenschappen
ook methodische beginselen, zie hoofdstuk 4, paragraaf 7.
2
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 34. Zie ook Derksen, Wetenschap ofwiüekeur, p. 20-

21.

' Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 36.

69

Het aloude antwoord 'Alles behoort tot het domein van het geloof, voldeed niet
meer Met betrekking tot de theologie heeft paus Joannes Paulus II eraan herinnerd dat deze vroeger een alomvattend systeem van explanarle is geweest, zelfs met
betrekking tot de fysieke wereld (Hierop is in sectie I al gewezen ) Later hebben
de verschillende takken van kennis zich volgens de paus uit de theologie geëmancipeerd "Niemand bestrijdt dat de verwerving van de experimentele methode vooruitgang heeft gebracht, zowel voor de nieuw geëmancipeerde wetenschappen als
voor de theologie zelf, die nu gedwongen was het specifieke object van haar onderzoek preciezer vast te stellen "'
Wat was dan het specifieke object van het theologisch onderzoek en wat was het
eigen domein van het gelooP Antwoorden op deze vragen zijn in dit boek op verschillende plaatsen te vinden2 Op deze plaats kunnen enkele historische antwoorden
worden vermeld die de nadruk leggen op de subjectieve dimensie van het geloof
In de negentiende eeuw en rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw bestond in bepaalde kringen (bijvoorbeeld bij een aantal modemisten)
de neiging de stnjd tussen wetenschap en geloof te beslechten door de strijdende
partijen 'uit elkaar te halen' het terrein van het raüonalistisch-objectieve werd toegewezen aan de wetenschap, het terrein van het subjectieve aan het geloof3 Op
basis van deze boedelscheiding moest de vrede worden getekend Wanneer het
geloof met allereerst werd opgevat als een verzameling objectieve kennisgegevens,
hoefden de wetenschappen op hun eigen terrein met al te zeer voor de concurrentie
van het geloof beducht te zijn het geloof probeerde hen dan immers niet van hun
troon te stoten, maar hield zich met een a-wetenschappelijke bestaansdimensie
bezig.
Ook de 'Entmythologisierung' door Rudolf Bultmann e a kan worden gezien als
een poging om de subjecüef-existenüele geloofsbeleving meer op de voorgrond te
stellen Het ging erom de bedoeling van bijbelverhalen en ook van kerkelijke dogma's voor de moderne mens begrijpelijk te maken Dergelijke opvattingen werden
ook tijdens het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie (1966-1970)
geuit 4 Een recente vertegenwoordiger van deze visie is de psycholoog Sanders s
Als verschil tussen enerzijds religieuze kennis, of godskenms, en anderzijds wetenschappelijke of alledaagse kennis, noemt hij dat de verwerving van godskennis

1

Joannes Paulus II, 'Il Santo Padre ai Partecipanti al Congresso Promosso dalla Specola
Vaticana Le realta profane e le realta della fede hanno ongine dal medesimo Dio Creatore',
in
L'Osservatore Romano, 27 september 1987, ρ 4, punt 6
2
Onder meer in de sectie Dialoog Zie ook elders in deze paragraaf
' Winkeler, Gegronde twijfel, ρ 54 55
t Ibidem, ρ 92 ioo, in het bijzonder ρ 95 Tegelijk bestond tijdens dit concibe een bekom
mernis om het juiste evenwicht Samen met de officiële kerkelijke instanhes verzetten de
conciliedeelnemers zich tegen de opvatting dat het geloof een puur subjectieve aangelegenheid zou zijn, louter een vorm van persoonlijke zingeving Het geloof is meer dan alleen de
vrucht van menselijke behoeften, zoals het secularisme wil In een geseculanseerde wereld
heeft het geloofde funrtie de mensen telkens weer te wijzen op het eigenlijke, waarover de
gelovige
niet vanuit zijn eigen subjectiviteit kan beschikken
5
С Sanders, Geloof- zm en on zm Over gebofikenms en werkelijkheid (Kampen 1990), ρ i8
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nauw samenhangt met de bewustwording en met het vinden van de eigen identiteit.

Verschdlende niveaus
Wanneer wetenschap en geloof elk een eigen domein hebben en dus op verschillend vlak opereren, hoeven zich geen conflicten voor te doen, concludeert een aantal auteurs Ik noem enkele voorbeelden Wetenschap en geloof zijn geen concurrenten die tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld, vindt Schroten " De bijbel
bedoelt geen wetenschap aan te bieden, zijn inhoud mag dan ook met als primitieve wetenschap worden afgedaan.
Onder invloed van de culturele antropologie, de etnopsychiatne, de taalfilosofie
en met name de psychoanalyse is volgens Van der Lans het inzicht doorgebroken
dat men m de mythologie en in de bijbel geen primitieve wetenschap vindt, maar
dat die verhalen het product zijn van de verbeelding en dat ze het zoeken naar de
zin van het menselijk bestaan uitdrukken. 2 Daarom zijn deze verhalen van een
andere orde dan de wetenschappelijke ratio Vanuit deze erkenning kan men bezorgd
zijn over het toenemend funcüeverhes van de religieuze verbeelding, meent Van
der Lans.'
J. van de Fliert zegt hetzelfde, maar brengt en passant een nuance aan over wetenschappelijke studie van de bijbel 4 Bijbels geloof heeft betrekking op de dingen die
niet gezien worden, op het antwoord dat we geven op de grondvragen over oorsprong en zin van ons mens-zijn Wetenschap heeft betrekking op de dingen in de
kosmos die wèl gezien, bestudeerd, gecontroleerd kunnen worden, op grond van
menselijke mogelijkheden (handen, ogen, verstand etc ) Ook over de bijbel is dus
wetenschap mogelijk, voorzover de bijbel behoort tot de zichtbare dingen
Van der Hoeven maakt een terminologische opmerking. 5 Door h u n niveauverschil kennen wetenschap en geloof volgens h e m geen directe concurrentiever-

1
E Schroten, In statu nascendi De beschermwaardigheid van het menselijk embryo vanuit het
gezichtspunt van de christelijke ethiek (Utrecht 1988 Inaugurele rede als hoogleraar in de christelijke ethiek aan de faculteit der godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht), ρ ii 12
2
J M van der Lans, 'Geloven een kwestie van fantasie Een godsdienstpsychologische bij
drage aan een hedendaagse verantwoording van het godsdienstig geloven', in Een nieuw
christelijk mensbeeld (Baam 1988 Redactie AG Weder), ρ 69 83, in het bijzonder ρ 7778
5
Ibidem, ρ 77 Zie ook W J Berger, logos en mythos Een empirisch psychologische benadering
van de verhouding tussen levensbeschouwing, geloof en wetenschapsbeoefening (Baam 1984
Afscheidscollege als hoogleraar in de godsdienstpsychologie en pastorale psychologie aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen, op 30 november 1984), ρ 14-15, W J Berger, Taal van
het geloof moet opnieuw worden ontdekt', m Trouw, 20 apnl 1989
* J R van de Fhert, 'Geloof en wetenschap rond geologie en bijbel', in Geloof en wetenschap
(Kampen 1982 Cahiers voor het christelijk onderwijs, nr 41, uitgegeven onder auspicien
van de Stichting Unie 'School en Evangelie'), ρ 34-52, in het bijzonder ρ 35
s J van der Hoeven, 'Geloof en wetenschap ЕпкеІе aantekeningen van algemene aard', m
Geloof en wetenschap (Kampen 1982 Cahiers voor het christelijk onderwijs, nr 41, uitgegeven
onder auspicien van de Stichting Unie 'School en Evangelie'), ρ 9-22, m het bijzonder ρ zo
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houding. Het is dan ook niet zo juist om te zeggen dat het geloofde wetenschap
aanvult; Vervult' is beter.

2. Uiteenlopende functies en talen
De wederzijdse onafhankelijkheid van wetenschap en geloof wordt door sommigen, met name beoefenaars van de linguïstische analyse, afgeleid van het feit dat
hun functies totaal verschillend zijn, met het gevolg dat hun talen geen relatie tot
elkaar hebben, aldus Barbour.1 Deze opvatting verzet zich onder meer tegen die
van de logisch positivisten. De laatsten hadden gesteld, dat uitspraken zoals die in
de wetenschap worden gedaan de norm zijn voor elk discours. Elke uitspraak die
niet empirisch geverifieerd kan worden, beschouwden zij als betekenisloos. In reactie hierop onderscheidt de linguïstische analyse verschillende typen van talen die
verschillende functies hebben en die niet tot elkaar te reduceren zijn. Elk taalspel
(zoals Wittgenstein en zijn navolgers het noemden) is onderscheiden door de
manier waarop het in een sociale context wordt gebruikt. De taal van de wetenschap en die van de religie2 vervullen totaal verschillende functies. Geen van de
twee mag beoordeeld worden volgens de standaarden van de ander.
De taal van de wetenschap dient vooral voor voorspelling en controle. Een wetenschappelijke theorie is een nuttig werktuig om gegevens samen te vatten, om regelmatigheden in waarneembare fenomenen met elkaar in verband te brengen en om
technologische toepassingen tot stand te brengen. We moeten van de wetenschap
niet verwachten dat ze functies kan uitvoeren waar ze niet voor bedoeld is, zoals
een alomvattende wereldbeschouwing leveren, of een levensfilosofie of een stekel
van ethische normen.
De eigen functie van religieuze taal is, volgens de beoefenaars van de linguïstische analyse, een levenswijze aanbevelen, een reeks van attitudes oproepen en aansporen tot het huldigen van bepaalde morele principes. Deze taal kan ook uitdrukking vormen van of leiden tot religieuze ervaring. Veel van de religieuze taal
is verbonden met rituelen en met praktijken in de godsdienstige gemeenschap.
Hieronder wordt nagegaan hoe hierover in het Nederlands taalgebied wordt
gedacht.

1

Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 30-33. Ook de volgende alinea's zijn
aan
Barbour ontleend.
1
N.B. Hier spreekt Barbour over religie en dus niet zozeer over, bijvoorbeeld, theologie of
geloof.
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Uiteenlopende Juncties
Wetenschap heeft in de praktijk veelal een manipulatieve interesse.1 Zij wil dingen
ter hand nemen en naar haar hand zetten. In elk geval worden bepaalde vormen van
wetenschap gekarakteriseerd door een drang naar beheersing.2 De manipulatieve
interesse van de wetenschap brengt ook een behoefte aan kennis met zich mee, maar
voor de wetenschap volstaat díe kennis die het manipuleren mogelijk maakt. In feite is de wetenschap dikwijls slechts uit op een toetsing van haar zelfontworpen theorieën: 'werken' ze en geven ze op een beperkt terrein meer kennis en inzicht?' De
wetenschap heeft dus slechts in beperkte mate de bedoeling de werkelijkheid te kennen en ze is er zeker niet op gericht de werkelijkheid in haar totaliteit te kennen.
Partiële kennis die richting kan geven aan het handelen, is haar voldoende.
Het geloof daarentegen heeft een zingevingsinteresse. Het heeft betrekking op
een belijdenis die door de kerk op grond van bijbel en traditie aan de gelovigen in
de mond is gegeven, over oorsprong, doel en zin van al wat is.4 Het articuleert onder
meer het 'zinsverband' waarin al het menselijk handelen staat en waarin ook wetenschap en techniek bedreven worden. Volgens bepaalde auteurs heeft het geloof niet
de bedoeling de werkelijkheid te kennen. In religie gaat het om zingeving, niet om
kennis, althans niet om letterlijk op te vatten theoretische overtuigingen.5 Dat wil
niet zeggen dat men in de religie niet meent wat men zegt, maar wat men zegt zijn
nooit letterlijk op te vatten theoretische overtuigingen.
Wetenschap en geloof kunnen niet in eikaars functies voorzien, al is dat in het
verleden wel gedacht, zoals hiervóór al is gebleken. Wetenschap kan niet voor zingeving zorgen en geloof kan geen wetenschappelijke verklaringen bieden. Het
beroep dat in de vroegere wetenschapsbeoefening op 'Acts of God' is gedaan, was
dan ook niet terecht, omdat deze acts zich onttrekken aan wetenschappelijke toetsing.6 Dit soort 'Acts of God' is geen bron van kennis voor de wetenschap.
Wetenschap mag zich niet op geloof beroepen.7 Het geloof kan immers geen wetenschappelijke vragen oplossen, althans niet op wetenschappelijke wijze. "God als
'Lückenbüsser' heeft afgedaan in de wetenschap. En terecht."8

1
Arnold Burms en Herman De Dijn maken onderscheid tussen een manipulatieve, een cognitieve en een zingevingsinteresse. Zie hun De rationaliteit en haargrenzen. Kritiek en deconstructie (Leuven en Assen/Maastricht 1986), p. 1-2. Over de "gecompliceerde wisselwerking''
tussen
zingeving en manipulatie, zie p. 91-101.
2
Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 36-37.
3
Peet, 'Discussieverslag', p. 80.
4
Schroten, In statu nascendi, p. 11.
' Zo interpreteert H.J. Adriaanse de opvattingen van Burms en Dedijn. Zie 'Godsdienstwijsgerig
onderzoek in Nederland 1980-1990; een overzicht', in: Nederlands Theologisch Tijdschrift,
44(1990), afl. 4, oktober, p. 321-322.
" Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 99-100.
ι T. Brattinga, Theologie en wetenschap: is discussie mogelijk? Peiling naar de verhouding
van geloof, wetenschap en theologie', in: Tijdschrift voor theologie, 27(1987), nr. 3, juli-augsept., p. 235-258, in het bijzonder p. 239; 241.
8
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 100.
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Dat neemt volgens een aantal auteurs niet weg, dat het geloof en de wetenschap
beide met waarheid te maken hebben. "Voor een deel blijkt het zelfs om eenzelfde soort waarheid te gaan als waarmee sommige wetenschappen zich bezighouden, bijvoorbeeld de historische waarheid."1 Desondanks is het terecht, dat in historisch-wetenschappelijk opzicht interferentie van een geschiedtheologie in de
geschiedwetenschap wordt afgewezen.2 Een ander voorbeeld waarin wetenschap
en geloof met dezelfde waarheid te maken hebben is de kwestie van de schepping.3
De schepping is, behalve een geloofswaarheid, onmiskenbaar ook een filosofisch
probleem, minstens als vraag. En het mysterie van de schepping kan ook bij de
beoefening van de wetenschap opkomen. Maar de antwoorden die het geloof geeft
op deze en andere gemeenschappelijke kwesties zijn niet wetenschappelijk verifieerbaar en kunnen daarom geen wetenschappelijke antwoorden worden genoemd.
Op grond van hun verschillende functies dienen wetenschap en geloof volgens
een aantal auteurs uit elkaar te worden gehouden. Onderling respect wordt hierdoor overigens niet uitgesloten. De gelovige bijvoorbeeld beziet de wetenschap met
diep respect voor een gegeven, waardevolle mogelijkheid.4

Uiteenlopende talen
Het verschil tussen de wetenschappelijke taal en de geloofstaal wordt in de literatuur regelmatig onderstreept. Op het eerste gezicht is daar ook alle aanleiding toe.
Wanneer we een greep doen uit de diverse talen die in de wereld van het geloof en
in de wereld van de wetenschap worden gesproken, dan blijkt bijvoorbeeld dat de
taal van de theologie of van de liturgie nogal grondig verschilt van die van de wiskunde, de fysica, de mechanica e.d. Het object van de theologie is niet in de taal
van de wiskunde uit te drukken en het object van de wiskunde niet in theologische
taal.
Taalverschillen doen zich overigens niet alleen voor tussen wetenschap en geloof,
maar ook tussen geloofstalen onderling (bijvoorbeeld theologische taal en liturgische taal), tussen wetenschapstalen onderling (bijvoorbeeld bij wiskunde, sociologie, geschiedenis), en ook tussen de talen van wetenschap en poëzie, wetenschap
en het leven van alledag e.a. De taalverschillen bestaan niet alleen uit allerlei verschillende termen, maar ook uit allerlei verschillende inhouden van steeds dezelfde termen (b.v. leven, recht, wet, macht, kracht, liefde, god). Wel kan één mens
verschillende talen leren, die dan in die ene mens toch bij elkaar komen.5

1
2
3
4

Ibidem, p. 95.
Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 41-42.
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 98.
Van der Hoeven, 'Geloof en wetenschap', p. 13.
' De wetenschapsfilosoof Derksen spreekt met betrekking tot uiteenlopende theorieën en
paradigma's over "communicatie ondanks onvertaalbaarheid". Zie Derksen, Wetenschap of
willekeur, p. 93.
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Datgene wat over dit onderwerp door de verschillende auteurs gezegd wordt,
bevestigt het algemene beeld van dit hoofdstuk: men ziet goede redenen om, ook
op grond van de taalverschillen, een zekere onafhankelijkheid van wetenschap en
geloof te benadrukken. Na enkele meer algemene opmerkingen, met name over
taaivorming en over de mededeelbaarheid van het geloof, zal hier de vraag worden
gesteld of het taalverschil van wetenschap en geloof steun biedt aan de onafhankelijkheidspositie.
Aan het probleem van de taalverschillen gaat een ander probleem vooraf: het probleem van de taaivorming zelf. De moeilijkheid ervaringen te vertalen is een gemeenschappelijk taalprobleem bij wetenschap en geloof. Noch wetenschappelijke, noch
geloofservaringen zijn geheel en al in taal onder te brengen.1 Er bestaat weliswaar
geen ervaring zonder interpretatie, maar tegelijk houdt elke interpretatie een verenging van de ervaring in. De ervaring gaat nooit geheel in de interpretatie op.
Anders zou het niet te verklaren zijn waarom het zo moeilijk is bepaalde ervaringen uit te drukken. Binnen de eenheid van ervaring en interpretatie komt een primaat toe aan de ervaring. Ook Wittgenstein heeft er blijk van gegeven het primaat
van de ervaring boven de taal te erkennen. Niet alles is tot taal te herleiden. De filosofie is "een gevecht tegen de beheksing van ons verstand door de taal", heeft
Wittgenstein gezegd.2
Het vertaalprobleem geldt ook voor het geloof. De religieuze dimensie die in elke
diepmenselijke ervaring aanwezig is, gaat vooraf aan interpretatie en aan taal (ze is
prelinguïstisch), al zal ze nooit zonder interpretatie aan het woord komen.' Ook de
ontmoeting met God staat dus open voor een gevecht met de taal. Dit probleem wordt
geconcretiseerd en geactualiseerd door de taalarmoede die momenteel op het terrein van het geloof bestaat: bij velen is de vertrouwdheid met traditionele (joodschristelijke) woorden en beelden verloren gegaan, waardoor het moeilijker is geworden een taal voor het geloof te vinden, nog moeilijker dan het uit zichzelf al is.4
Wanneer er dan een taal voor het geloof gevonden is, in hoeverre kan dit een algemeen verstaanbare taal zijn? Anders gezegd: hoe staat het met de mededeelbaarheid
van het geloof?^

' Jaak Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring. Naar aanleiding van A. Vergote's 'Cultuur,
religie, geloof', in: Tijdschrifl voor theologie, 29(1989), nr. 3, p. 270-278, in het bijzonder p.
277.
2
Geciteerd door Vandenbulcke, Ibidem, p. 277, uit Wittgensteins Philosophical Investigations,
nr. 109.

' Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 277-278. Sprekend over het geloof als radicale ervaring merkt ook Peperzak op, dat het niet gemakkelijk is goede geloofswoorden te
vinden; het is ook een taalprobleem, vindt hij. Zie A.Th. Peperzak, interview door Annemiek
Neefjes onder de titel 'Filosofie is meestal kitsch', in: Hervormd Nederland, 6 juli 1991, p. 2627·
4
Peet, 'Discussieverslag', p. 95-96.
' Ibidem, p. 92-93. N.B. Mededeelbaarheid kan ook te maken hebben met andere communicatiemiddelen tussen mensen dan alleen de taal.
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Hier moet verschil gemaakt worden tussen geloof in de algemene zin van belief,
"een geheel van redelijke en verantwoorde aannamen omtrent de werkelijkheid", en
geloof in de religieuze zin van faith.1 Beließen mededeelbaar zijn, ook al is het een
beschouwingswijze die boven de strikt wetenschappelijk-rationele uitgaat. Een dergelijk 'geloof bestaat ook binnen de wetenschap: fundamentele vragen rond wetenschap en werkelijkheid leven immers in alle wetenschappen, zodat op dit terrein
communicatie russen beoefenaars van verschillende wetenschappen mogelijk is.
Maar faith is moeilijker mededeelbaar. Toch heeft ook faith aspecten die overdraagbaar lijken. Faith heeft immers betrekking op gemeenschappelijke ervaringen van mensen, bijvoorbeeld rond leven en dood. In die ervaringen worden mensen geconfronteerd met vormen van werkelijkheid die zich aan adequate verwoording en verbeelding onttrekken. Omdat deze confrontaties iedereen kunnen
overkomen, is mededeelbaarheid van de betrokken ervaringen niet uitgesloten.
Bezig zijn met die confrontaties heeft daardoor een zekere eigen redelijkheid en
bespreekbaarheid.
Sommigen suggereren dat pogingen om faith over te dragen wellicht zouden
kunnen aanknopen bij het eerder genoemde belief, juist waar dit belief fundamentele aannamen rond wetenschap en werkelijkheid inhoudt. Op dit punt lijkt een
overeenkomst te bestaan met faith, dat een gelovige interpretatie geeft van gemeenschappelijke ervaringen van mensen, bijvoorbeeld rond leven en dood. Degenen
die deze suggestie opperen, verbinden er wel een waarschuwing aan. Volgens hen
"moet de gelovige beschouwing van de werkelijkheid zich niet beroepen op geloofswaarheden die voor de rede niet toegankelijk zijn (fideïsme) en evenmin tenderen
naar een mystiek die de wereld achter zich laat en alleen maar leeft vanuit de kennis van het privé geopenbaarde en ervaren mysterie".2
Biedt het verschil tussen de wetenschappelijke taal en de geloofstaal steun aan de
onafhankelijkheidspositie? Verschillende auteurs tonen, zoals we gezien hebben,
begrip voor het twee-talen-model: geloof en wetenschap spreken inderdaad elk hun
eigen taal en er zijn belangrijke verschillen tussen die twee talen. Wetenschappelijke
taal is veel abstracter en kan daardoor 'zekerder' schijnen.' In de religie daarentegen gaat het om het menselijk leven in al zijn concreetheid. Daarom is verificatie
in religieuze aangelegenheden veel moeilijker. Het getuigenis van het hart, bijvoorbeeld, laat zich niet experimenteel in een laboratorium natrekken.4 Desondanks
zijn de betrokken auteurs niet van mening, dat er op grond van de verschillen tussen de gebruikte talen een scherpe scheiding tussen wetenschap en geloof aangebracht zou kunnen worden. De verschillen zijn namelijk niet wezenlijk,5 Zowel de

1

Ibidem. Ook de volgende alinea's zijn hieraan ontleend. Overfaith en belief, zie ook hoofdstuk
6, paragraaf i.
2
Ibidem, p. 93.
3
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 14-15. Zie ook p. 11-12.
4
Ibidem.
5
Ibidem, p. 14.
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wetenschappelijke taal als de geloofstaal zijn interpreterend, het zijn beide modeltalen. Het twee-talen-model is uiteindelijk niet vol te houden. Alle taalspelen hebben het over de ene wereld waarin wij leven. Het zijn verschillende lichtbundels
die de éne werkelijkheid doorkruisen en het is de ene mens die de verschillende
lichtbundels hanteert.1 De bovenstaande suggestie over de mededeelbaarheid van
het geloof biedt evenmin steun aan de onafhankelijkheidspositie. Het is eerder een
poging de weg te effenen voor een dialoog.
Soms worden niet alleen wetenschappelijke taal en geloofstaal tegenover elkaar
gezet, maar ook wetenschappelijke taal en theologische taal. Thiemann en Lindbeck
hebben gezegd, dat wetenschap en theologie niets met elkaar te maken hebben op
grond van de verschillen in taalspelen. Maar Drees is het daar niet mee eens; hij
vindt dat deze mensen er een onjuist begrip van theologie op na houden. Thiemann
en Lindbeck beschouwen theologie als een interne aangelegenheid van de geloofsgemeenschap, met als taak de traditie door te geven. Maar theologie heeft ook een
taak ten opzichte van de buitenwacht.2

1
2

Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 232.
Willem B. Drees, 'Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', in: Science and
religion. One world - changing perspectives on reality (Dordrecht, Boston, Londen 1990. Redactie
Jan Fennema en Iain Paul), p. 99-130, in het bijzonder p. 102. N.B. Lindbeck wordt ook door
Barbour genoemd, p. 31-32. Zie over deze kwestie ook hoofdstuk 13.
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Sectie HI
Dialoog

3
Gesprek op afstand

ZOALS ELKE SECTIE WORDT ook sectie

III Dialoog ingeleid met een weergave van datgene wat Barbour eronder heeft gegroepeerd. In dit geval (en ook bij sectie IV
Integratie) zal deze inleiding een afzonderlijk hoofdstuk vormen.
Tussen integratie en dialoog wordt in navolging van Barbour het volgende verschil gemaakt.1 Bij integratie zullen directe relaties tussen wetenschap en geloof (en
wetenschap en theologie) worden ondergebracht, met name wanneer theorieën uit
de wetenschap van invloed zijn op religieuze geloofsopvattingen, of wanneer geloof
(via de theologie) en wetenschap samen bijdragen aan de formulering van een coherent wereldbeeld of van een systematische metafysiek. Onder dialoog worden indirecte interacties gerangschikt. Als indirecte interacties tussen wetenschap en geloof
(en wetenschap en theologie), waarover een dialoog kan worden gevoerd, noemt
Barbour methodologische parallellen (met name tussen wetenschap en theologie)
en grenskwesties.2 Wat hij daaronder verstaat, zal in de paragrafen 3 en 4 van dit
hoofdstuk worden gepresenteerd. Daaraan voorafgaand zal worden gesproken over
de dialoog van wetenschap en geloof in de recente geschiedenis.

1. De dialoog van het geloof met de wetenschap
Het neothomisme3
Aan het eind van de negentiende eeuw was de tijd rijp voor een toenadering van
de katholieke kerk tot de wereld van de natuur- en menswetenschappen.4 Het was
duidelijk geworden dat de kerk in de toekomst onmogelijk om de nieuwe weten-

1
2

Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 33.
Barbour begint met grenskwesties en laat de methodologische parallellen daarop volgen
(p. 33-40). Ik heb deze volgorde omgedraaid, omdat een aantal Nederlandstalige auteurs
methodologische parallellen als argumenten gebruikt in de discussie over grenskwesties.
' Barbour rangschikt het neothomisme onder het trefwoord 'integratie'. Dat is juist voorzover in het neothomisme elementen van integratie voorkomen: een poging tot synthese van
wetenschap en geloof, een integratieve waarheidsopvatring. Deze elementen zullen ook in
dit boek onder Integratie ter sprake komen. Daarnaast heeft het neothomisme, binnen de
katholieke kerk, een belangrijke historische rol gespeeld in de dialoog van geloof en wetenschap.
Daarom verdient deze stroming ook aandacht in de sectie Dialoog.
4
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 50.
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schappen heen zou kunnen: ze waren een wezenlijk onderdeel geworden van de
moderne cultuur en ze konden bovendien vele positieve resultaten opleveren, ook
ten bate van de kerk. Een toenadering van de kant van de kerk werd voorts begunstigd door het feit dat 'de vijand' intussen een deel van zijn kwaadaardigheid had
verloren, door zich van zijn grenzen en beperkingen bewust te worden en door een
aantal van zijn aanvankelijke pretenties te laten vallen.'
Op zoek naar een denkkader dat de mogelijkheid zou bieden de moderne wereld
geharnast, maar wel met open vizier, tegemoet te treden, greep de katholieke kerk
terug naar de middeleeuwse scholastiek en vooral naar het thomisme. Het thomisme was destijds immers ook in staat gebleken een synthese van geloof en wetenschap te bewerkstelligen.2 Inderdaad is het neothomisme gaan fungeren als een kerkelijk gesanctioneerd - denkkader om de verhoudingen binnen de trias 'het
geloof, de wereld en de wetenschappen' nader te bepalen.3
In de loop van de jaren heeft het neothomisme veel verschillende gestalten
gekend.4 Wijd verbreid was een conservatieve vorm van neothomisme: een van elk
historisch besef gespeende verabsolutering van Thomas en van diens commentatoren uit de vijftiende tot en met de achttiende eeuw. Dit 'handboekenthomisme',
dat in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw op de meeste seminaries
werd gedoceerd, was gesloten en star. Het achtte zijn eigen stellingen onwrikbaar
en kende eenzelfde onwrikbaarheid toe aan de in neothomistische vorm gegoten
uitspraken van het kerkelijk leergezag.
Daarnaast kan een open vorm van neothomisme worden onderscheiden. Deze
variant was gevoelig voor historische - onder meer wetenschappelijke - ontwikkelingen en voor de invloed van moderne wijsgerige stromingen. J.V. de Groot,
A.C. Doodkorte, A.G.M, van Meisen e.a. waren hier vertegenwoordigers van. Zij
koesterden een, volgens hen typisch neothomistisch, respect voor de wetenschappen: op wetenschappelijk gebied lieten zij alle vrijheid aan de wetenschappen en
wezen zij de gedachte aan een voorsprong van het geloof af.
Onder meer de theologie deelde in het nieuwe elan dat het neothomisme op het
eind van de negentiende eeuw bracht.5 Met betrekking tot de wetenschapstheoretische status van de theologie werd de gedachte van Thomas weer opgenomen dat
de theologie niet in haar methode van andere wetenschappen verschilt, maar alleen
in haar uitgangspunten, haar vaststaande eerste beginselen. Zoals in de andere
wetenschappen axioma's fungeren, zo fungeert de goddelijke openbaring in de
theologie. Het geloof is gebaseerd op de openbaringsgegevens, maar is vervolgens
heel goed rationeel en wetenschappelijk te verantwoorden in de theologie.6

1

Ibidem, p. 49, 58.
* Zie hierna hoofdstuk 9, paragraaf 1, Een nieuwe integratie.
twijfel, p. 51-53.

3
Winkeler, Gegronde
4
Ibidem.
5
Ibidem p. 51.
6

Hier ligt misschien wel een reden waarom de neothomistische theologie het uiteindelijk
niet gehaald heeft. Voor de wetenschapstheoretische plaatsbepaling van de theologie werd
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Op deze manier probeerde de neothomistische theologie een koers te varen tussen enerzijds een vorm van rationalisme in de wetenschappen, die de zelfgenoegzaamheid van de rede tot uitgangspunt nam, en anderzijds het fideïsme, dat een
puur subjectief geloof beleed.1 De opbouw van de theologie vanuit de praeambula
fidei (kennis waardoor het geloof wordt voorbereid) werd in het negentiende- en
begin twintigste-eeuwse neothomisme overigens wel zeer rationalistisch doorgevoerd, geheel in de wetenschappelijke geest van de tijd. En de juiste interpretatie
van de bronnen van het geloof werd geheel aan het kerkelijk leergezag overgelaten; dat was meer in de geest van het vigerende ultramontanisme dan in de geest
van Thomas.
Het neothomisme is als theologisch en filosofisch systeem binnen de katholieke
wereld van grote invloed geweest.2 Het leverde aanknopingspunten voor een katholiek standpunt op allerlei terreinen. Onder meer heeft het zijn neerslag gekregen
in een aantal pauselijke encyclieken. Omdat de eenheid van de waarheid een centrale gedachte was in het neothomisme,' is het vervolgens begrijpelijk dat de encyclieken een richtsnoer werden voor levensterreinen als de wetenschap en de dagelijkse praktijk. De katholieke, neothomistische sociale leer bepaalde de grenzen
van de door katholieken bedreven sociologie; de neothomistische moraal deed hetzelfde bij de psychologie. Resultaten hiervan waren de zogenoemde 'seminariesociologie en -psychologie'. Aldus ontstond niet alleen wetenschap door katholieken, maar ook 'katholieke wetenschap'. 4 Ook speelden vormen van neothomisme
een legitimerende rol op de achtergrond van de dagelijkse praktijk van het katholiek leven. Het ging hierbij vooral om de politieke en sociale praktijk en om het
privé-leven.
In de loop van de twintigste eeuw raakte de neothomistische filosofie vermengd
met andere wijsgerige stromingen, met name de fenomenologie en het personalisme.' De fenomenologie is in de jaren dertig door de open neothomisten verwelkomd als een correctie op het sterk rationalistische karakter van het neothomisme. Ook het anti-dualisme van de fenomenologie verschilde nogal van de 'distinctie-drang' van het neothomisme. De fenomenologie wees de vele dualismen af

teruggegrepen naar Thomas van Aquino en dus naar de wetenschappen uit Thomas' tijd.
Maar 'de andere wetenschappen' waarmee Thomas in zijn tijd de theologie vergeleek, waren
sindsdien opgevolgd door nieuwe soorten en takken van wetenschap. De neothomistische
vergelijking van de goddelijke openbaringsgegevens met axioma's in de wetenschappen was
daardoor minstens zeer eenzijdig. Axioma's bestonden in de wiskunde en in de logica, maar
niet in de nieuwe wetenschappen. Een plaatsbepaling van de theologie in vergelijking met
de 'middeleeuwse' wetenschappen had door het neothomisme aangevuld moeten worden
met een plaatsbepaling in vergelijking met de moderne wetenschappen.
1
Ibidem, p. 52.
2
Ibidem, p. 53.
3
Ibidem, p. 74.
* Ibidem, p. 74-76.
' Ibidem, p. 61.
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die het traditionele katholieke denken kenmerkten: ziel-lichaam, kerk-wereld, mens(boze buiten)wereld. De onderlinge wisselwerking tussen al deze aspecten van het
bestaan werd benadrukt.1 Nauw verwant aan de fenomenologie was het personalisme: een reeks rijkelijk vaag omschreven ideeën over de ontplooiing van de individuele mens, over diens persoonlijke waardigheid en over de ontwikkeling van
het gemeenschapsbesef.2
Vooral in de menswetenschappen werden de fenomenologie en het personalisme populair omdat ze, beter dan het neothomisme, de mogelijkheid boden de mens
als eenheid te beschouwen en recht te doen aan de organische verwevenheid van
de mens met zijn omgeving.' Nog om een andere reden was de fenomenologische
en personalistische denktrant aantrekkelijk. Het neothomisme was van meet af
aan nogal innig omhelsd door het kerkelijk leergezag; via het leergezag was het
verbonden geraakt met officiële kerkelijke standpunten over de geloofsleer en over
het katholieke leven (moraal, sociale leer, mensbeeld enz.). Daardoor hadden wetenschappelijke stromingen die op neothomistische leest geschoeid waren tegelijk
met het neothomisme nogal wat kerkelijkheid in zich opgenomen.4 De fenomenologie en het personalisme maakten het mogelijk zich aan de kerkelijkheid van
het neothomisme te ontworstelen en tot een meer zelfstandige ontwikkeling van
de wetenschappen te komen. Door zich buiten het domein van het neothomisme
te begeven vond de fenomenologisch en personalistisch geïnspireerde wetenschapsbeoefening niet meer voortdurend allerlei kerkelijke voorschriften op haar
pad.5
De herneming van het thomisme aan het eind van de negentiende eeuw was
mede bedoeld om de toenadering van wetenschap en geloof te bevorderen.6 Een
tijdlang leek dit een begaanbare weg, maar aan het begin van de jaren vijftig van
de twintigste eeuw bleek dat de ontwikkelingen in de maatschappij en vooral ook
in de wetenschappen steeds moeilijker in een neothomistisch denkkader te vatten
waren. Voor degenen die op zoek waren naar een alomvattend systeem bleek het
neothomisme dus niet toereikend, wat niet uitsluit dat sommige onderdelen van
het neothomistisch gedachtengoed en begrippenarsenaal goed bruikbaar waren en
bleven.7

1
Ibidem, p. 61,87.
2

Ibidem, p. 86.
'4 Ibidem, p. 87.
Ibidem, p. 61. Zie ook A.G.M. van Meisen, 'Het neo-thomisme. Herleving van een schijndode of schijnherleving van een dode?', in: De identiteit van katholieke wetenschapsmensen
(Baam/Nijmegen 1980), p. 93-113, in het bijzonder, p. 99-100.
5
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 106.
6
Ibidem, p. 76.
7
Zie Van Meisen, 'Het neo-thomisme'. Zie ook A.G.M, van Meisen, 'Wat maakte het neothomisme zo attractief? Beschouwingen over universaliteit, systematiek en inzichtelijkheid',
in: De wijsgerige Thomas. Terugblik op het neothomisme (Baam 1984), p. 28-48.
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Modernisering van de theologie
Niet alleen binnen het kader van het neothomisme werd naar een modernisering
van de theologie gestreefd. Rond de eeuwwisseling schaarde een aantal theologen
zich in de rij van de wetenschapsbeoefenaars die probeerden, op een manier die
verder ging dan in het neothomisme, het geloof en het moderne levensgevoel bij
elkaar te brengen.1 Hun pogingen werden als 'modemisme' gebrandmerkt en in
1907 veroordeeld (in de encycliek Pascendi en het decreet Lamentabüe). Als verweer
stelde de kerk in 1910 een antimodemisten-eed verplicht voor priesters en in 1931
ook voor professoren in de theologie en filosofie en bij promoties in kerkelijke academische graden. Min of meer ondergronds bleef het 'modernisme' evenwel voortbestaan en later werd ook 'bovengronds' door theologen en filosofen de draad van
de historisch-kritische wetenschapsbeoefening weer opgepakt. Onder meer R.
Guardini en K. Adam probeerden het katholieke erfgoed voor de mensen van hun
tijd verstaanbaar te maken.2
In de modernisering van de theologie speelde sinds de negentiende eeuw het idee
van de dogma-ontwikkeling een belangrijke rol.' Parallel aan de toentertijd opkomende evolutiegedachte (de evolutie van de natuur had volgens Darwin tot het verschijnen van de mens geleid; de evolutie van de maatschappij zou volgens Marx
op een klassenloze maatschappij uitlopen)4 ontstond bij velen de overtuiging dat
ook de dogma's, of althans de menselijke visie daarop, aan ontwikkeling onderhevig waren. De bijbel, de kerkelijke traditie en de kerkstructuren werden steeds meer
beschouwd als producten van een historische ontwikkeling; de visie daarop was
dus vatbaar voor verandering en eventueel ook voor verbetering. Een implicatie van
deze opvatting was dat het kerkelijk leergezag bij de vaststelling van de inhoud van
het geloof een stap terug moest doen ten gunste van de sensusfidelium (het geloofsgevoel van de gelovigen) in haar concrete historische gestalten.5 Het dogmatisch
positivisme moest plaatsmaken voor dogmatisch relativisme.6 In de antimodernisten-encycliek Pascendi (1907) verzette het leergezag zich ook tegen elke vorm
van evolutionair denken over de kerkelijke leer. Deze vorm van denken was immers
vooral onder de 'modernisten' gemeengoed geworden.
Tussen de twee wereldoorlogen begonnen in Frankrijk jezuïeten en dominicanen
aan een wetenschappelijk onderzoek naar de bronnen van de scholastiek.7 Dat leidde tot de nouvelle théologie. In deze theologie werden theologische en kerkelijke uit-
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Ibidem, p. 60.
3

twijfd, p. 54-56.

Ibidem, p. 55, 87.
*5 Ibidem, p. 49.
Ibidem, p. 115.
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Ibidem, p. 62, 87.
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spraken in hun historische context geplaatst. Ook deze historisering had een relativering van absoluut geachte inzichten tot gevolg. In 1950 werd de nouvelle théologie veroordeeld (in de encycliek Humani generis), maar zoals dat al vaak gebeurd
was, betekende ook deze keer de veroordeling niet het einde van het verschijnsel.
De nouvelle théologie, inclusief het dogmatisch relativisme, vond ook in Nederland
een ruime aanhang.
Het zou tot i960 duren, voordat Joannes XXIII in zijn openingstoespraak voor het
Tweede Vaticaanse Concilie het dogmatisch relativisme in de kerk zou sanctioneren.1 Herhalend wat veel katholieke intellectuelen, daartoe geïnspireerd door de
moderne wetenschappen, al twee eeuwen hadden betoogd, zei de paus: de substantie van de oude geloofsschat is één ding, de wijze waarop die gepresenteerd
wordt is iets anders. De ambiguïteit van de condliedocumenten zou zelf een bewijs
gaan vormen van het dogmatisch relativisme in de kerk.
In het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie werden de woorden
van Joannes XXIII beaamd.2 Het merendeel van de deelnemers meende dat, wanneer al gesproken kan worden van de substantie van de oude geloofsschat, anders
gezegd van een onveranderÜjke kern van het geloof, daar dan toch onmiddellijk
aan moet worden toegevoegd dat deze onveranderlijke kern niet los verkrijgbaar
is, maar slechts in een historisch en cultureel bepaalde formulering.

Pluriformiteit
Eerder is gesproken over een verschillend denkklimaat binnen de wereld van het
geloof en die van de wetenschap: gelovig aanvaardend versus kritisch wetenschappelijk, dogmatisch versus niet-dogmatisch, autoritair versus niet-autoritair.3
De ontwikkeling van de wetenschappen is evenwel aanleiding geweest tot een geleidelijk binnendringen van het wetenschappelijk denkklimaat in de wereld van het
geloof. Dat leidde onder meer tot sympathie voor - minstens voorlopige - pluriformiteit.4 Tevoren was uniformiteit eeuwenlang, met name in de rooms-katholieke kerk, als ideaal beschouwd. De uniformiteit werd bevorderd door een sterke
positie van het leergezag en door de opvatting dat het depositumfidei (het geheel
van de geopenbaarde geloofswaarheden) een objectief en onveranderlijk gegeven
was (dogmatisch objectivisme). Deze twee factoren versterkten elkaar: het leergezag urgeerde het dogmatisch positivisme en het depositumfidei legitimeerde de
sterke positie van het leergezag.
De nieuwe opvattingen over defidesquae hielden evenwel, zoals gezegd, een dogmatisch relativisme in. Samen met de nadruk op de subjectieve dimensie van de
1
Ibidem, p. 62.
2
Ibidem, p. 94-95.
3
Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.
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Winkeler, Gegronde twijfel, p. 63; Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 212-228.
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fides qua zette het dogmatisch relativisme de deur open voor pluriformiteit: in de
theologie, in de geloofsbeleving en in de vormgeving van de kerkstructuren.
De voorstanders van pluriformiteit lieten zich onder meer leiden door een bekommernis om de verstaanbaarheid van het geloof.1 De wereld is geen uniforme eenheid, maar is veranderlijk naar tijd en plaats. Dan moeten ook de geloofsformulering en -beleving veranderlijk en dus pluriform zijn; op straffe van onverstaanbaarheid moeten zij dan vormen aannemen die passen bij een bepaalde tijd en
plaats. Op de achtergrond speelde hier een verschuiving mee in de verhouding
kerk-wereld: men ging er niet meer eenzijdig van uit dat de wereld zich maar aan
de kerk moest aanpassen, maar de kerk moest zich ook aan de wereld aanpassen.2
Daartegenover stond de mening van degenen die vreesden dat pluriformiteit de
waarachtige godservaring in de weg zou staan.' Het dogmatisch relativisme en de
nadruk op de subjectieve geloofservaring zouden slechts syncretisme, gnosticisme
en pantheïsme opleveren. God zoekend op pluriforme wijze zou de mens uiteindelijk slechts zijn eigen bedenksels op het spoor komen. Geloofszekerheid was
slechts te bereiken door te varen op het kompas van het ene, centrale leergezag dat
de dogma's op gezagvolle wijze interpreteert en te geloven voorhoudt. Deze tegenstanders van pluriformiteit in de kerk erkenden dat pluriformiteit in het wetenschappelijk bedrijf misschien een vruchtbare weg is, maar de kerk is geen democratie: haar waarheid hoeft niet van onderaf bij stukjes en beetjes te worden opgebouwd, zij beschikt al over de openbaring van Godswege.4 Bovendien is de kerk
niet of nauwelijks te beschouwen als een intellectual community die door rationalisme en intellectualisme wordt beheerst. Zij is een levende gemeenschap, waar
het behalve om rationele overeenstemming over de geloofsleer ook gaat om geloofsbeleving, orthopraxie, liturgie en diakonie. Omdat een dergelijke gemeenschap
sterk onderhevig is aan sociologische en sociaal-psychologische wetmatigheden,
zou pluriformiteit daar versnipperend werken en zou zij het gevoel van saamhorigheid teniet doen.5
De twee geschetste visies op pluriformiteit werden onder meer tijdens het Pastoraal
Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie naar voren gebracht.6 Daar bleek dat
intussen een aantal verschillende referentiekaders voor het gesprek tussen wetenschap en geloof gangbaar geworden was. Het neothomisme, de fenomenologie,
het personalisme en de nouvelle théologie waren de belangrijkste.7 Door het Tweede
Vaticaanse Concilie en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie
leek de gegroeide verscheidenheid zelfs enigszins gesanctioneerd te worden, bij-
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voorbeeld in de constitutie Gaudium et Spes.1 De vrijheid en ruimdenkendheid waar
de katholieke kerk in haar aggiornamento tijdens de jaren zestig blijk van gaf, hebben een aantal wetenschapsbeoefenaars weer tijdelijk met de kerk verzoend. Maar
naar veler gevoelen zette deze klimaatsverandering niet door, integendeel. Onder
paus Joannes Paulus II werd door het Vaticaan geprobeerd een mens- en maatschappijbeeld met personalistische trekken centraal aan de katholieken voor te houden, ook met de bedoeling de kaders voor wetenschapsbeoefening door katholieken weer scherper afte bakenen en in handen te krijgen.2 Hier werd weliswaar een
denkkader - het personalisme - gepropageerd dat in het verleden door de katholieke wetenschapsbeoefenaars met enthousiasme was verwelkomd, maar dat kon
niet verhinderen dat de teleurstelling nu bij velen groot was. De presentatie van
deze ene manier van denken werd ervaren als een centralistische denkdwang, terwijl de wetenschapsbeoefenaars bij het zoeken naar waarheid nu juist de waarde
hadden leren kennen van pluriformiteit, zowel binnen als buiten de wetenschapsbeoefening.

2. De dialoog van de wetenschap met het geloof
De natuurwetenschappen
De opkomst van de moderne wetenschappen heeft zich in de negentiende en twintigste eeuw versterkt doorgezet. De toenemende bijdrage van de techniek aan het
bewoonbaar maken van de aarde betekende daarbij voor velen een overtuigende
'proef op de som'. Wat was dat voor wetenschap die zich in de twintigste eeuw
steeds autonomer begon te voelen en steeds meer gesterkt door haar eigen successen? Een ingewijde op het terrein van de natuurwetenschappen schetst het volgende beeld.'
In de laatste decennia is er iets veranderd met de (natuur)wetenschappen en met
de houding en mentaliteit van de (natuur)onderzoekers. Deze veranderingen liggen niet op het terrein van de interne structuur en cultuur van het (natuur)wetenschapssysteem; deze zijn sinds het begin van de twintigste eeuw vrijwel hetzelfde
gebleven. Maar wel zijn de externe relaties sterk gewijzigd. Vooral sinds de Tweede
Wereldoorlog is de wetenschap geïndustrialiseerd. Dat is onder meer met een tempoverhoging gepaard gegaan. En met dienstbaarheid aan de industriële productie
en aan andere maatschappelijke doeleinden. Het ambachtelijke is voor een deel
verloren gegaan. Ook is er een door de overheid gestuurd wetenschapsbeleid gekomen. Er komen steeds meer toepassingsmogelijkheden en de grenzen russen zui-
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vere en toegepaste wetenschap worden steeds vager. Ook is het aantal mensen dat
zich in dienst van de wetenschap stelt sterk gestegen.
Dit alles heeft gevolgen gehad voor het leef- en werkklimaat van de onderzoekers. Er is weinig romantiek meer over. Het verlangen naar 'pure kennis' en het
zoeken naar de 'zuivere waarheid' is in het gedrang gekomen. Het is in de wetenschapswereld, althans in de professionele, een struggle for life geworden, waarbij
alle middelen geoorloofd lijken. Bovendien weet men steeds meer over steeds minder, wat ook niet zo inspirerend is. Het bewustmakend geweten krijgt weinig aandacht in de opleiding en evenmin in de beoefening van de wetenschap.
Als karakteriserende trefwoorden voor de natuurwetenschap komen uit deze schets
naar voren: autonomie, zelfverzekerdheid, industrialisatie, gerichtheid op toepassing, specialisatie, weinig ruimte voor het verlangen naar 'pure kennis' en 'zuivere waarheid' en voor bezinning op achterliggende vragen.
Tegelijk met de successen van de natuurwetenschap groeide het besef dat deze
vorm van wetenschap zijn beperkingen had. Haar belofte de vaststaande natuurlijke orde te zullen ontrafelen kon de natuurwetenschap vooralsnog niet inlossen:
elk antwoord leverde nieuwe vragen op.1 Bovendien bleek een aantal natuurwetenschappelijke en technische verworvenheden, vooral in de loop van de twintigste eeuw, moeilijk beheersbare schadelijke neveneffecten op te leveren.2
Maar niet alleen schoot de natuurwetenschap op haar eigen terrein tekort. Het
werd steeds duidelijker dat dit terrein zelf zijn begrenzingen had: veel vragen vielen buiten het bereik van de natuurwetenschap.3 De aanvankelijke tendens om deze
vragen dan maar te negeren of ze als onbelangrijk te beschouwen nam, na de roes
van de eerste natuurwetenschappelijke successen, af. Er was misschien toch meer
op aarde - en vooral tussen hemel en aarde - dan de natuurwetenschap kon overzien.

De menswetenschappen
Het ideaal van de natuurwetenschappen om de natuurlijke orde te ontrafelen werd
in de negentiende eeuw overgenomen door de menswetenschappen.4 Zij gingen
op zoek naar de wetmatigheden in de samenleving, in de cultuur, in de geschiedenis en in de mens zelf. Als model werd de kritische en empirische instelling van
de natuurwetenschappen gebruikt.
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Na de mechanisering van het wereld- en mensbeeld vond nu een relativering en
historisering ervan plaats.1 Vooral de geschiedwetenschap maar ook andere menswetenschappen hebben de mens en zijn leven gerelativeerd in de letterlijke betekenis van het woord: zij hebben de mens ervan bewust gemaakt dat zijn leven
bepaald wordt door de relaties die hij heeft met de geschiedenis en met zijn omgeving, zowel in de sociale als in de psychische zin. Dat heeft geleid tot velerlei pogingen het menselijk leven voortaan op rationele basis te organiseren. Menselijke verhoudingen werden voorwerp van bestudering en van ordening door de menswetenschappen; ze werden niet meer op de eerste plaats geregeld op basis van, bijvoorbeeld, de moraalvoorschriften van de kerk, zodat geloof en kerk ook hier plaats
moesten inruimen voor de wetenschap.
In de loop van de twintigste eeuw nam het prestige van de menswetenschappen
in steeds bredere lagen van bevolking toe. Men verwachtte van deze wetenschappen verklaringen voor de loop van de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen, in de stille hoop dat daarmee ook de zin ervan duidelijk zou worden. Maar
evenals de beoefenaars van de natuurwetenschappen realiseerden ook de beoefenaars van de menswetenschappen zich steeds meer de beperktheid van hun hypothesen en mogelijkheden. Zij zouden de zin van het menselijk bestaan niet kunnen ontrafelen. Zij trokken zich geleidelijk weer terug uit het terrein van de zingeving, uit het terrein van het levensbeschouwelijke, waarop zij zich in hun aanvankelijke overmoed hadden gewaagd.2
Het rationalistische zelfvertrouwen van de natuur- en menswetenschappen heeft
trouwens van meet af aan tegenstromingen opgeroepen: conservatisme in de kerken, sekten, romantische en subjectivistische stromingen.3 Deze stromingen vroegen om autoriteit en zekerheid; ze werden begunstigd door de teleurstelling over
de resultaten van de wetenschappen en door de onvrede over het steeds verder wegvallen van zingeving in het openbare leven: het daardoor ontstane gat probeerden
zij op te vullen.

Tegen de dominantie van de wetenschap
Ondanks de verminderde pretenties van de wetenschap bestaat er een vrij grote
eenstemmigheid over haar dominantie in de tegenwoordige samenleving. Tegelijk
signaleert een aantal auteurs een geleidelijk toenemende tegenstroming. Voor de
dominantie van het wetenschappelijk weten over de levenspraxis en over het geloven moet een prijs worden betaald en steeds minder mensen zijn bereid die prijs
te blijven betalen.4 Wetenschappen zoals economie, pedagogie en psychologie hebben zich losgemaakt van hun vroegere levensbeschouwelijke en normatieve grond1
Ibidem, p.
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slagen en zich gekeerd tot de zogenoemde waardevrije analytische methode. De
prijs hiervoor bestaat evenwel in een reductie van hun objecten, een reductie waartegen de praxis van het leven zich verzet. Er is meer kennen dan alleen wetenschappelijk kennen. Bovendien wil de objectswerkelijkheid zelf zich in haar onherleidbare subjectiviteit niet restlos aan het denken uitleveren. De mens herstelt zich
als subject tegenover het structuralistische, functionalistische en deterministische
systeem-denken, in het bewustzijn dat hij alle determinismen transcendeert1
Ook in het postmodernisme kunnen tendensen worden aangewezen waarin
afstand wordt genomen van wetenschap, en toenadering wordt gezocht tot geloof.2
Het postmodernisme stemt in dit opzicht overeen met de romantiek. In beide stromingen is veel aandacht voor gevoeligheid en intuïtie; er is behoefte aan het esoterische, aan symboliek, aan geloof en mystiek; er bestaat een verlangen om natuur
en cultuur, subject en object, mens en schepping, holistisch in een alles omvattende kosmische eenheid te zien. Men ziet dit bijvoorbeeld in de New Age-beweging, maar niet alleen daar.
Intussen vertoont het postmodernisme ook enkele opvallende ongerijmdheden.3
Ook in dat opzicht stemt het overeen met de romantiek, die immers eveneens nogal wat interne tegenstrijdigheden kende. Postmodernisme is een "caoutchouc-achtig begrip" dat schier eindeloos op te rekken is en waaronder van alles wordt bijeengebracht. Men rekent er bijvoorbeeld ook het 'postmoderne weten' van de Franse
filosofen toe, maar die hebben - in weerwil van de postmodernistische idealen helemaal geen behoefte aan consensus en aan een nieuwe eenheid. Ze ontkennen
de metafysiek en de transcendentale filosofie en demonstreren hun afkeer van de
universaliteit van de rede en van 'meta-verhalen'. Ook verlustigen veel belijders
van de postmoderniteit zich in het concrete, actuele, vergankelijke en modieuze
van elk moment, uit reactie tegenover iedere ideologie, maar in strijd met hun
holistische, kosmische gerichtheid. Zelfs lijkt het postmodernisme - in strijd met
zijn anti-houding jegens het modernisme - bepaalde resultaten van het modernisme als basiscategorieën in zich opgenomen te hebben, met name pluraliteit en
difTerentiatie.
Het verzet tegen de pretenties en tegen de alleenheerschappij van de wetenschap
leeft, zoals gezegd, niet alleen in kerkelijke kringen, maar ook binnen onder meer
de New Age-beweging.4 New Age zou daarom een bondgenoot van de kerk kunnen zijn in de 'strijd' tegen de wetenschap. De kerk zou er goed aan doen New Age
niet onnodig van zich te vervreemden. Anders zou ze er zelf wel eens ongewild toe
kunnen bijdragen dat er inderdaad een 'new age' komt, maar dan zonder geloof
en kerk.
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In een publicatie over New Age heeft kardinaal G. Danneels zich (waarschijnlijk
blij) verrast getoond over het verzet van velen tegen de dominantie van de wetenschap:1 "De kerk had zich grondig voorbereid op een confrontatie met een geseculariseerde atheïstische mens, geheel en al opgeslorpt door materiële bekommernissen. En wat treft ze aan in deze tijd? Een zoekende mens die niet gelukkig
is met de vruchten van wetenschap en techniek."2

Verenigingen
Gelovige wetenschapsbeoefenaars hebben nooit volledig vrede kunnen vinden in
een houding van afstandelijkheid en onverschilligheid jegens het probleem van de
verhouding wetenschap-geloof. Het zoeken naar een synthese is nooit opgehouden.' Dit zoeken werd mede ingegeven door de behoefte loyaal te zijn aan de beide werelden waarin een gelovige wetenschapsbeoefenaar verkeert en waaraan hij
voor zijn persoonlijk bestaan veel te danken heeft.4 Bij het zoeken naar een evenwicht tussen geloof en wetenschap gaat het - zoals het wetenschapsbeoefenaars
betaamt - niet alleen om een subjectief maar ook om een intellectueel verantwoord,
inter-subjectief evenwicht.
In de loop van de negentiende eeuw ontstonden verenigingen van katholieke
intellectuelen waar kwesties van geloof en wetenschap aan de orde kwamen: bijvoorbeeld de Société Scientifique (België 1875) en de Görres-Gesellschaft (Duitsland
1876).5 In de Görres-Gesellschaft is in de jaren dertig van de twintigste eeuw een
discussie gevoerd die in elk geval wat de gebruikte termen betreft interessant was:
het ging over het verschil tussen scientia exfide(wetenschap uit het geloof) en seientia cumfide(wetenschap met het geloof). Het laatste wilde men wel, het eerste niet 6
Ook in Nederland werd het aan het eind van de vorige eeuw in toenemende mate
van belang geacht, dat katholieken leerden hun geloof te verdedigen tegen aanvallen van de kant van de moderne wetenschap en dat ze zich wapenden met het oog
op de confrontatie met niet-katholieken. Dat leidde tot de oprichting van verenigingen voor 'Geloof en wetenschap' en van katholieke studentenverenigingen.7
Een strijdpunt binnen deze gremia was de vraag of gestreefd moest worden naar
een specifiek katholieke wetenschapsbeoefening en wat dat dan was. Een uitdrukkelijk standpunt over deze kwestie kreeg gestalte in de naam van de Vereeniging
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tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in
Nederland (1904, sinds 1947 Thijmgenootschap geheten). De naamgevers van deze
vereniging wensten geen isolement, noch maatschappelijk, noch inhoudelijk. De
katholieken wilden zich in hun wetenschappelijke studies niet van anderen afzonderen,1 alleen al niet omdat de kleine katholieke elite aan openbare universiteiten
was gevormd en goeddeels was opgenomen in de vaderlandse elite.2 Wat men wilde was: toename van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in
Nederland; wat men niet wilde was: zogenaamde 'katholieke wetenschap'.' Het
doel van de vereniging was zo goed mogelijk zuiver wetenschappelijk werk te verrichten. Andere doelstellingen, zoals het ontmaskeren van hovaardige sciëntisten
en het aantonen van de verzoenbaarheid of zelfs de harmonie russen geloof en
wetenschap, liet men over aan apologetische verenigingen, zoals de Apologetische
Vereniging Petrus Canisius (AVPC, opgericht in 1904 en in 1948 opgevolgd door
de Sint Wfflibrord Vereniging). Volgens de dominicaan De Groot, één van de toenmalige opinieleiders op het terrein van wetenschap en geloof, werd er overigens
veel te snel naar harmonieën gezocht, alsof openbaring en wetenschap hetzelfde
bevestigden.
In 1923 werd de Katholieke Universiteit Nijmegen gesticht. Ook de universiteit
nam zich vanaf het begin voor geen getto-universiteit te worden.4 Centra waar
katholieke intellectuelen zich bezinnen op problemen van geloof en wetenschap
bestaan in Nederland tot op heden voort en kennen sinds de jaren zeventig zelfs
enige opleving.5 Hier kan gewezen worden op de wederopbloei van het
Thijmgenootschap en van de Radboudstichting (uit 1905) en op de oprichting van
enkele nieuwe instellingen zoals de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
(1975), het Katholiek Studiecentrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen (1977),
het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de Katholieke Universiteit
Brabant (1987), de Thomas More Akademie (1989) en in de protestantse, resp. confessioneel gemengde wereld het Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit
(1980) en het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (1982).

3. Methodologische parallellen
In de twee voorafgaande paragrafen is gesproken over de recente geschiedenis van
de dialoog tussen wetenschap en geloof. Hiema zullen enkele motieven en terreinen aan de orde komen die volgens Barbour uitnodigen tot een dialoog: methodologische parallellen en grenskwesties.

1

Bornewasser, In de geest van Thijm, p. 14.
Ibidem, p. 16.
' Ibidem, p. 12.
4
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 73.
5
г

Ibidem, p. 106-107.

93

De methodologische parallellen die Barbour noemt, betreffen overeenkomsten
tussen de manieren waarop wetenschap en theologie (soms religie) tot hun opvattingen komen Hieronder wordt een schets gegeven van deze methodologische
parallellen Allereerst neemt Barbour afstand van de opinies van de positivisten en
van de meeste neo-orthodoxe en existentialistische auteurs, die niet op parallellen
maar juist op verschillen gespitst waren ' Zij beschouwden de wetenschap als objectief (haar entena en data werden opgevat als onafhankelijk van het individuele subject en als onafhankelijk van culturele invloeden) en de religie als subjectief (nadruk
op persoonlijke geïnvolveerdheid) Aan dit scherpe onderscheid wordt volgens
Barbour sinds de jaren zestig steeds meer getwijfeld, ook al blijft er een erkenning
bestaan van de accentverschillen tussen de twee gebieden De data van de wetenschap zijn volgens velen niet theone-vnj Allerlei theoretische aannamen spelen
een rol bij de selectie, verslaggeving en interpretatie van die zogenaamde data
Bovendien komen theoneen niet voort uit een logische analyse van de data, maar
uit creatieve verbeelding, waann analogieën en modellen dikwijls een rol spelen
Daarbij hebben conceptuele modellen de functie ons te helpen om ons een voorstelling te maken van datgene wat niet direct observeerbaar is
Veel van deze kenmerken doen zich ook m religie voor Ook daar zijn data Als
zodanig kunnen onder meer worden genoemd religieuze ervanngen, ntuelen en
schnftuurhjke teksten Ook deze data zijn in hoge mate beladen met conceptuele
interpretaties, zoals onder meer H Rolston heeft benadrukt. Volgens Rolston interpreteren religieuze geloofsopvattingen ervanng en staan ze ermee in een wederkenge betrekking (correlatie), zoals ook theoneen van de wetenschap expenmentele gegevens interpreteren en daarmee in een wederkerige betrekking staan
Geloofsopvattingen kunnen getoetst worden aan de hand van de entena van consistentie en congruentie met de ervanng 2 Een andere overeenkomst is, dat niet
alleen in de wetenschappelijke maar ook in de religieuze taal metaforen en modellen prominent aanwezig zijn3
De overeenkomsten gaan niet zover dat religieuze geloofsinhouden vatbaar zijn
voor stnkte empirische toetsing, maar ze kunnen nochtans benaderd worden met
een vergelijkbare 'spint of inquiry' als in de wetenschap J Polkinghorne bijvoorbeeld ziet overeenkomsten tussen wetenschap en religie mzoverre elk van beide
corrigeerbaar is elk van beide moet zijn theone in relatie brengen tot de ervanng
en elk heeft wezenlijk te maken met entiteiten waarvan de (niet uit te tekenen) werkelijkheid (reality) veel subtieler is dan naïeve objectiviteit Ook de wetenschappe-

1

Barbour, 'Ways of relating science and theology' ρ 37 Ook voor de volgende alinea's
Rolston ziet overigens ook verschillen Bij religie is de persoonlijke geïnvolveerdheid veel
totaler, omdat het eerste doel daar bestaat in de omvorming van de persoon Bovendien is
wetenschap geïnteresseerd in oorzaken, terwijl religie geïnteresseerd is in persoonlijke betekenissen
3
Als auteurs die dit hebben aangetoond noemt Barbour behalve zichzelf, Salile McFague en
Janet Soskice Over de functie van symbolen, metaforen, mythen in religieuze kennis, zie
ook Sanders, Geloof- zin en on z\n, ρ i8
2

94

lijke criteria van coherentie, omvattendheid (comprehensiveness) en vruchtbaarheid hebben, volgens Barbour, hun parallellen in religieuze gedachteninhouden.

Paradigma's
Kuhn heeft gesproken over paradigma's, met als definitie: een cluster van conceptuele, metafysische en methodologische vooronderstellingen, dat gestalte heeft
gekregen in een traditie van wetenschappelijk werk.1 Ook heeft hij aandacht gevraagd
voor het bestaan van paradigmawisselingen (radicale transformaties van de wetenschappelijke verbeelding) en voor 'scientific communities'. In de wetenschap zijn
zowel de theorieën als de data afhankelijk van het heersende paradigma. Wanneer
een bepaald paradigma plaatsmaakt voor een ander, dan worden de oude data
opnieuw geïnterpreteerd en worden er nieuwe soorten data bijgezocht. Een paradigmawisseling is zeker niet uitsluitend het resultaat van experimenten; er gelden
eigenlijk geen regels of wetenschappelijke criteria voor.
Dat alles kan ook in de religieuze tradities worden aangewezen. Het gemeenschappelijke paradigma is daar gebaseerd op gemeenschappelijke data, zoals religieuze ervaring en de herinnering aan sleutelverhalen en -gebeurtenissen. Maar
de interpretatie van deze data is nog veel meer van het paradigma afhankelijk dan
in de wetenschap. Eveneens wordt veel gebruik gemaakt van ad hoc-hypotheses
om anomalieën (zoals het bestaan van het kwaad) onschadelijk te maken. Het religieuze paradigma wordt resistent gemaakt tegen falsificatie. Althans tot op zekere hoogte, want wanneer de anomalieën zich al te zeer ophopen, heeft een paradigmawisseling plaats, zoals in de thomistische synthese, in de Reformatie, en in
het leven van individuen die overstappen naar een andere 'paradigma-communi-

De status van de waarnemer in de wetenschap
Ook de status van de waarnemer in de wetenschap is herzien.2 Hij is niet meer
'objectief in de zin van strikt gescheiden van het waargenomene. In de kwantumfysica bestaat een cruciale invloed van het waarnemingsproces op het waargenomen systeem. Hier is met name op gewezen door Stephen Toulmin, die overigens ook voorbeelden uit de ecologie en uit de sociale wetenschappen noemt. In
de relativiteitstheorie zijn de meest basale metingen, zoals van de massa, de snelheid en de lengte van een object, afhankelijk van het 'frame of reference' van de
waarnemer. De waarnemer is een participant die niet te scheiden is van het waargenomen object.

1
2

Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 38.
Ibidem, p. 38.

95

Fridjof Capra e.a. zien hier parallellen met de mystieke tradities in Oosterse religies, die de eenheid benadrukken van kenner en gekende, op grond van de participatie van het individu in het Absolute.

De persoonlijke participatie van de kenner in aüe tennis
Michael Polanyi voorziet dat er een 'harmony of method' zal groeien voor het hele
terrein van de kennis.1 Volgens hem zal de dualiteit (bifurcation) van rede en geloof
daarmee worden opgeheven, zoals bij een schaar die gesloten wordt. Het eenheid
brengend idee bestaat uit de persoonlijke participatie van de kenner in alle kennis.
Alle kennis houdt een strikt persoonlijke act van de kenner in (en dus geen onpersoonlijke objectiviteit) en dat maakt alle kennis één. In de wetenschap, bijvoorbeeld, is de creatieve verbeelding van beslissend belang bij ontdekkingen. Welnu,
dat is een persoonlijke act. Kennis vereist vaardigheden die zeer persoonlijk zijn;
ze kunnen alleen door voorbeeld en oefening worden geleerd, zoals bij fietsen. Ze
kunnen ook nooit volledig formeel worden gespecificeerd. Een kenmerk van alle
kennis is, dat wij patronen, modellen zien in totaliteiten. We benutten allerlei aanknopingspunten (b.v. bij het herkennen van iemands gezicht, of bij een medische
diagnose), maar we hebben nooit een compleet overzicht van alle particuliere aanwijzingen die ons tot een oordeel over een Gestalt brengen. Toch komen wij tot
zo'n oordeel: dat is uiteindelijk altijd een act van een strikt persoonlijk oordeel.
Maar dreigt hier geen willekeur? Stel dat zich een of andere onverklaarbare discrepantie tussen theorie en experiment voordoet. Hoe moeten we dan beoordelen
of dit slechts een anomalie is, dan wel iets wat de theorie ongeldig kan maken?
Hier zijn volgens Polanyi geen regels voor. Wanneer wij toch een keuze maken
tussen deze twee beoordelingen, dan hoeft dat weliswaar nog niet volledig arbitrair
te zijn. Maar datgene wat ons behoedt voor willekeur is niet een onpersoonlijke
objectiviteit, maar 'commitment to rationality and universality'. Daarom is wetenschappelijke activiteit persoonlijk, maar niet subjectief. Participatie in een 'community of inquiry' is een andere waarborg tegen subjectiviteit, ook al neemt deze
participatie nooit de last van de individuele verantwoordelijkheid weg.
Volgens Polanyi zijn al deze karakteristieken zelfs nog belangrijker in de religie.
De persoonlijke geïnvolveerdheid is hier nog groter, maar dat sluit rationaliteit en
'universal intent' niet uit. Deelhebben aan de historische traditie en aan de eigentijdse ervaring van een religieuze gemeenschap (community) is wezenlijk. Theologie
ziet Polanyi als de verheldering van de implicaties van de godsdienst (worship);
daarbij zijn overgave en 'commitment' voorwaarden voor begrip.
Polanyi geeft toe dat religie onze hele persoon raakt, op een manier die door de
natuurlijke kennis (natural knowledge) niet wordt bereikt. Maar wat 'the dynamics
of knowledge' betreft is er toch slechts een gradueel verschil tussen de verschil-

1

Ibidem.
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lende vormen van kennis. Daarbij onderscheidt Polanyi de ene keer drie vormen
van kennis (onze minder persoonlijke kennis van het levenloze, onze 'convivial
knowing' van levende wezens en ons kennen van verantwoordelijke medemensen)
en andere keren twee (de 'sciences' en de 'humanities'; ons kennen van de wetten
van de natuur en ons kennen van de persoon van God).

4. Grenskwesties
De grenskwesties die Barbour noemt, hebben betrekking op de algemene condities van de hele wetenschappelijke onderneming: b. v. de voorwaarden van het ontstaan van de wetenschap, haar vooronderstellingen, haar greep op de toekomst.
Daar, aan de grenzen van de wetenschap, hebben ontmoetingen plaats van wetenschap en religie. Barbour noemt de volgende voorbeelden.

Invloed van dejoods<hristelijke cultuur op het ontstaan van de wetenschap
Een grenskwestie is bijvoorbeeld de relatie tussen de joods-christelijke cultuur en
het ontstaan van de moderne wetenschap.1 Het christelijke scheppingsbegrip zou
in dat ontstaan een rol hebben gespeeld. Een voorwaarde voor wetenschap wordt
immers gevormd door de overtuiging, dat de wereld ordelijk en begrijpelijk is. Deze
overtuiging leefde zowel bij de Grieken als in de bijbel. Maar de Grieken beschouwden de orde als noodzakelijk (en dus begrijpelijk vanuit eerste beginselen, deductief; nadruk op theoretische en formele wetenschappen). Alleen de bijbel zag de
orde als contingent (dus de wereld hoefde niet noodzakelijk zo te zijn als ze was.
Gevolg: noodzaak tot onderzoek en experimenten om de orde te achterhalen, via
inductie). Deze bijbelse opvatting over de orde van de wereld maakte wetenschap
zinvol. Het scheppingsidee gaf bovendien een religieuze legitimatie aan het onderzoek zoals dat in de wetenschap plaatshad. Newton e.a. hadden immers de overtuiging dat zij bezig waren Gods gedachten na Hem opnieuw te denken (thinking
God's thought after Him). Ook beschouwde de bijbel, in tegenstelling tot bepaalde antieke culturen, de natuur niet als goddelijk, wat experiment met de natuur
toelaatbaar maakte en onderzoek vergemakkelijkte.

Verwondering, eerbied en huiver
Een grenskwestie is ook de verwondering, eerbied en huiver die worden opgeroepen door de orde van de natuur, door haar schoonheid en complexiteit.2 De orde

1
Ibidem,
1

p. 33.
Ibidem, p. 34.
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die door de wetenschap wordt ontdekt lijkt te verwijzen naar een rationele Ordenaar.
In elk geval moet de wetenschap erkennen, dat er achter haar ontdekkingen nog
allerlei raadsels schuilgaan, waar zij geen greep op heeft, b.v. de oorsprong van de
Big Bang. Dit brengt Thomas Torrance tot de uitspraak dat de wetenschap aan haar
grenzen religieuze kwesties oproept, die ze zelf niet kan oplossen. B.v. de vraag
waarom ooit de voorwaarden aanwezig waren voor een Big Bang.
De wetenschap ontdekt een orde die rationeel is en ook contingent. Dat roept
volgens Torrance de vraag op waarom die orde zo is. Wie heeft dan de inhoud van
die contingente ordening bepaald? De combinatie van begrijpelijkheid en contingentie dwingt ons tot het zoeken van nieuwe en onverwachte vormen van rationele orde. De theoloog heeft een antwoord, meent Torrance: God is de scheppende
grond en de reden voor de contingente en tegelijk rationele orde van het universum. Gods rationaliteit verklaart de begrijpelijkheid van het universum en verklaart
de diepe religieuze eerbied die wij gevoelen en die de 'mainspring' van de wetenschap is (hier verwijst Torrance naar Einstein).

De werkelijkheid als geheel, inclusief de toekomst
Maar grenskwesties tussen wetenschap en theologie hoeven niet uitsluitend betrekking te hebben op de begincondities van de werkelijkheid of op ontologische funderingen. Het kan ook gaan over openheid voor de toekomst.1 Hier ziet W.
Pannenberg een grens waar de wetenschap vóór moet blijven staan, terwijl de theologie deze grens probeert te overschrijden. De theologie verschilt van andere wetenschappen inzover zij de werkelijkheid als geheel bestudeert, inclusief de toekomst
Daarbij stelt Pannenberg, dat de theologie algemene rationele criteria kan hanteren bij haar kritisch onderzoek van religieuze geloofsopvattingen. Zij beantwoordt
aan de eis van Popper dat de beoefenaar van de wetenschap toetsbare hypothesen
opstelt en vervolgens probeert deze langs de weg van het experiment te falsifiëren.2

Consonantie
Ernan McMullin start vanuit een onafhankelijkheidspositie, maar hij komt uiteindelijk uit op compatibiliteit, consonantie en coherentie van religieuze en wetenschappelijke uitspraken.' In een pleidooi voor onafhankelijkheid spreekt hij over
God als eerste oorzaak en over de tweede oorzaken die door de wetenschap worden bestudeerd. Als eerste oorzaak draagt God de gehele natuurlijke orde en is Hij
op een gelijke en uniforme manier verantwoordelijk voor alle gebeurtenissen.

1
Ibidem, p.
2

Ibidem.
' Ibidem.
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Volgens McMullin bevinden de eerste oorzaak en de tweede oorzaken zich op een
heel verschillend niveau en behelzen ze heel verschillende soorten van verklaring.
Op haar eigen niveau is de wetenschappelijke benadering compleet en kent deze
geen hiaten. De wetenschap komt daardoor God nergens op het spoor, noch in de
gaten van de wetenschappelijke kennis, noch in een ontwerptheorie, noch in een
richting die door de evolutie wordt gesuggereerd. De theoloog vindt geen meerpaal
in bepaalde wetenschappelijke theorieën, ook niet in die over de vroege kosmos.
Die theorieën voeren hoogstens in de richting van een of andere kosmische kracht,
maar ze leiden niet tot de transcendente God van de bijbel.
Ondanks deze nadruk op onafhankelijkheid steunt McMullin het zoeken naar
een 'looser kind of compatibility', een bepaalde 'interrelation' van wetenschappelijke en gelovige uitspraken. Hij streeft niet naar directe logische connectie of directe implicatie, maar naar consonantie. Dat impliceert dat de twee reeksen van beweringen (resp. in de wetenschap en in de religie) uiteindelijk niet helemaal onafhankelijk van elkaar zijn. De christen moet streven naar een soort van coherent
wereldbeeld, waaraan zowel wetenschap als theologie, maar ook geschiedenis, literatuur, politiek enz. hun bijdragen leveren. Die bijdragen moeten zoveel mogelijk
consonant worden gemaakt. De poging daartoe mag overigens nooit als voltooid
worden beschouwd.
Onze vraag is, hoe het staat met de dialoogpositie in het Nederlands taalgebied. De
weergave van de dialoogpositie bij Nederlandstalige auteurs zal hierna beginnen
met enkele hoofdstukken (4, 5 en 6) die onder het trefwoord 'methodologische
parallellen' kunnen worden gerangschikt. Daarna volgen enkele hoofdstukken (7
en 8) onder het trefwoord 'grenskwesties'. Ter inleiding van de hoofdstukken over
methodologische parallellen kan nog het volgende worden opgemerkt.
Wetenschap wil tot weten komen. Wanneer dan de verhouding van het geloof
tot de wetenschap aan de orde wordt gesteld, komt uiteraard de vraag op, of ook
het geloof tot weten leidt. Zo ja, dan volgt de vraag, hoe het weten van het geloof
zich verhoudt tot het weten van de wetenschap. Dit alles voert tot een bijzondere
aandacht voor het weetaspect van het geloof. Deze aandacht is door verschillende
auteurs eenzijdig en vertekenend genoemd; het geloof kent immers nog andere
aspecten dan weten.' Desondanks moeten we ons ook hier aan deze eenzijdigheid
bezondigen. Het thema van de verhouding wetenschap-geloof dwingt daartoe en
de accenten in het feitelijke debat doen dat ook.
Een aantal auteurs ziet, naast grote verschillen, ook parallellen tussen het weten
van de wetenschap en het weten van het geloof en ook tussen hun beider methoden om tot weten te komen. Zij zien hierin een argument voor een dialoogpositie.
We zullen zien dat extreme standpunten (in de trant van: alleen de wetenschap
leidt tot kennis en het geloof doet dat in het geheel niet) ontbreken. Dat is uiteraard begrijpelijk bij dialoogdenkers. Op de achtergrond kan hier gedacht worden

1

Zie hoofdstuk 6, paragraaf 1, Geloof beoogt meer dan kennis.
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aan de uitspraak van Van Meisen, dat de kenbronnen van zowel wetenschap als
van geloof dezelfde zijn: geloof, rede en ervaring.1 Er zijn alleen proportionele verschillen. De drie kenbronnen zijn op verschillende manieren en in verschillende
mate aanwezig binnen het geloof en binnen de onderscheiden wetenschappen (wat
de wetenschappen betreft overheerst bijvoorbeeld in de natuurwetenschap de ervaring en in de wiskunde de rede). Tegen de achtergrond van deze uitspraak zal in
hoofdstuk 4 de vraag worden gesteld of het geloof inderdaad in de wetenschap een
rol speelt, en in hoofdstuk 5 of de rede ook in het geloof een rol speelt.
Het is overigens opmerkelijk dat in de verhandelingen over deze onderwerpen
een zekere onevenwichtigheid bestaat, zoals al in de titels van de hoofdstukken tot
uitdrukking komt. In hoofdstuk 4 zal de rol van geloof en van vertrouwen in de
wetenschap worden nagegaan. Het is daarbij niet nodig ook iets te zeggen over de
functie van vertrouwen binnen het geloof. Niemand maakt daar een probleem van.
Dat geloof mede door vertrouwen wordt gekenmerkt, blijkt een algemeen aanvaarde
mening te zijn. Hoofdstuk 4 kan dus beperkt blijven tot de functie van geloof en
van vertrouwen in de wetenschap. Bij hoofdstuk 5 is dat anders. Dit onderdeel kan
niet beperkt blijven tot de rol van de rede in het geloof. Er moet ook iets gezegd
worden over de rol van de rede in de wetenschap. Die rol is namelijk, blijkens de
aangetroffen opinies, niet geheel probleemloos. In hoofdstuk 6 zal vervolgens de
vraag worden gesteld of en in hoeverre wetenschap en geloof werkelijk kennis en
waarheid bereiken.

1

Van Meisen, Geloo/ rede en ervaring, p. 15.
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4
Geloof in de wetenschap

DE UITDRUKKING 'GELOOF IN de wetenschap' is natuurlijk dubbelzinnig. Zij kan
zowel betekenen dat er vertrouwen gesteld wordt in de wetenschap, als dat geloof
een rol speelt in de wetenschapsbeoefening. Het tweede is in dit hoofdstuk bedoeld,
al zal aan het eerste ook een enkel woord worden gewijd (in paragraaf i). Spontaan
zullen veel mensen de begrippen 'geloof en 'vertrouwen' eerder in verband brengen met geloof dan met wetenschap (zoals ze bij 'rationaliteit' eerder aan wetenschap denken dan aan geloof; zie hoofdstuk 5). Desondanks wordt in dit hoofdstuk
de vraag gesteld of er misschien toch ook in de wetenschap geloof bestaat, in de
zin dat geloof een (mede-)constitutief element vormt van wetenschap.

1. Geloof in de mogelijkheden van de wetenschap
Zoals zojuist aangekondigd wordt hier van de gelegenheid gebruik gemaakt een
enkel woord te zeggen over de eerstgenoemde betekenis van 'geloof in de wetenschap': vertrouwen stellen in de wetenschap. Er bestaat zonder twijfel veel 'geloof
in de wetenschap - vooral in de moderne wetenschap - in die zin dat veel mensen
een vrijwel blind vertrouwen hebben in de mogelijkheden van deze wetenschap. Dat
vertrouwen wordt onder meer aangekweekt door de media, die op een kritiekloze
wijze allerlei wetenschappelijke 'waarheden' als vaststaand poneren en presenteren.'
Dit "onbegrensd geloof in de exacte wetenschap" is zelfs wel "een 'pseudo-wetenschappelijke religie' van de wetenschap" genoemd.2 Zijn er dan overeenkomsten
tussen het geloof in de wetenschap en het geloof in God zoals dat voorkomt in 'echte' religies? Inderdaad. In beide gevallen wordt bijvoorbeeld iets aangenomen op
gezag van een ander en bestaat subjectieve beslistheid en zekerheid. Een verschil
met echte religie is, dat degenen die in de wetenschap geloven indirect menen te
kunnen steunen op geverifieerde of verifieerbare inzichten; de wetenschapsbeoefenaars, in wie men zoveel vertrouwen heeft, hebben immers al veel zekerheid
bereikt en zullen nog veel meer zekerheid bereiken. Men rekent er dus op, dat het
geloof in de wetenschap zal verkeren in wetenschappelijk geverifieerd weten, iets
waar het religieuze geloof niet op uit is.

1
2

A.Th. Peperzak, Gaandeweg (Vught 1987), p. 14.
Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 204.
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Het geloof in de wetenschap maakt soms deel uit van een breder geloof, dat neer
komt op vertrouwen in de mogelijkheden van de mens Het ware geloof is volgens
Ρ Jacobs geloven in zichzelf, in de medemens, m de redehjkheid en in het inzicht.1
Dat geloof bestaat ook binnen de wetenschap en deze laat hiervoor ook ruimte
open Dit geloof gaat wel alüjd met twijfel gepaard Een bbnd geloof in de wetenschap die op de duur alles zal kunnen verklaren, is daarom misplaatst Dit geloof
is voor Jacobs dan tevens het enige en ware geloof, een ander, bijvoorbeeld religieus, geloof erkent hij niet als zinvol.

2. Weten impliceert geloven
Terug nu naar de betekenis van 'geloof m de wetenschap' die in dit hoofdstuk centraal staat geloof dat, als (mede-)constitutief element, een rol speelt in de wetenschapsbeoefening Er bestaan fundamenteel-filosofische beschouwingen die binnen alle weten een geloofselement aanwijzen Een voorbeeld levert W Dupré г Hij
zegt dat weten altijd al geloven inhoudt, omdat weten een gewaarwordingsvorm
van geloven is Geloven is primair Eén van de manieren waarop het geloven zijn
object - het goddelijke - ervaart, kan zijn het weten Het weten kan dus worden
opgevat als een manier waarop het geloven tot uiting komt, een manier waarop het
geloven oplicht3 Een wetenschapsbeoefenaar hoeft zich hier met voortdurend van
bewust te zijn Maar hij handelt pas echt vnj en verantwoordelijk, wanneer hij zich
er rekenschap van geeft dat alle weten al geloof inhoudt en dat er dus op fundamenteel niveau altijd al geloof in de wetenschap is 4
Weiier brengt een verwante gedachte naar voren5 Hij vindt het van belang dat
de historicus, zoals trouwens elke wetenschapsbeoefenaar, zich bewust is van het
feit dat hij zijn object aangereikt knjgt, dat hij spreekt over een werkelijkheid waarover hij niet kan beschikken De wetenschapsbeoefenaar behoort te erkennen dat
'de werkelijkheid' en 'de waarheid van de werkelijkheid' en zelfs 'de waarheid van
de proposities' worden aangereikt, deze zijn niet in absolute zin beschikbaar binnen de formele systemen zelf6 De dimensie van 'het niet beschikbaar aangereikt
krijgen' van de werkelijkheid is volgens Weiier m alle levenspraxis en m de fun-

1

Pszisko Jacobs, 'Geloven is noodzakelijk', in De Vrije Gedachte, maart 1989, nr 193, ρ го
Zie ook hoofdstuk 11 Dupre's opvattingen zijn hier in eerste instantie ontleend aan een niet
uitgegeven manuscript uit 1988 met als titel Geloof en rede Dit manuscript is later grotendeels
gepubliceerd in Wilhelm Dupre, Patterns m meaning Reflections on meaning and truth m cul
tural reality, religious traditions, and dialogical encounters, Kampen 1994, als hoofdstuk 2 Challe
of faith and reason ρ 39-97 Omdat net manuscript slechts een zeer beperkte verspreiding
heeft
gekregen, zal in het algemeen worden verwezen naar Patterns m meaning
3
Dupré, Patterns m meaning, ρ 59 6ο
4
Ibidem, ρ 56
5
Weiler, 'Leven, weten en geloven', ρ 34-52
6
Ibidem, ρ 44 Om 'beschikkend' praten te vermijden is m de geschiedwetenschap het ver
haal het meest geschikt bij pogingen het verleden present te stellen, zoals het verhaal ook
de beste vorm van Godspresenne is Zie Ibidem, ρ 43
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damentele reflexie over de grondslagen van de wetenschappelijke praxis aanwezig.
Een gelovig spreken hierover kan gehoor vinden, waar en wanneer de openheid
voor de transcendentie in de levenspraxis en in de wetenschappelijke praxis wordt
erkend en existentieel aanvaard. Dit vereist onder meer een nieuw concept van
rationaliteit dat het niet-verifieerbare niet uitsluit. Bij een dergelijk concept sluit
de mystieke grondslag van het geloven, de negativiteit van de docta ignorantia, aan.1
Bij het benadrukken van de dimensie van 'het niet beschikbaar aangereikt krijgen' van de werkelijkheid vraagt Weiier dus aan de wetenschapsbeoefenaar, dat
deze in de wetenschappelijke praxis openstaat voor transcendentie en dat hij een
concept van rationaliteit hanteert dat het niet-verifieerbare niet uitsluit. Weiler verwijst hier naar Pascal: de rationaliteit van het hart. Het hart heeft immers zijn redenen die de rede niet kent.2 Over de vraag in hoeverre de genoemde attitudes algemeen menselijk kunnen zijn, zal hierna nog worden gesproken. Daarbij is van
belang, of het transcendente al dan niet in religieuze zin wordt opgevat.'

3. Geloof in voorwetenschappelijke aannamen
Geen enkele wetenschapsbeoefenaar bezit een compleet inzicht in alle factoren die
bepalend zijn voor het verschijnsel waarover hij of zij kennis meent te bezitten.
Bijvoorbeeld: "sociologische en theologische inzichten [zijn] altijd geworteld in de
bredere context van voorwetenschappelijke inzichten die deel uitmaken van de totale leefwereld van de socioloog en theoloog".4 Deze voorwetenschappelijke inzichten "spelen een belangrijke rol in hun wetenschapsbeoefening".5 Elke wetenschapsbeoefenaar gaat er eenvoudig vanuit dat de betrokken voorwetenschappelijke inzichten juist zijn. Een voorbeeld lijkt mij de aanname dat de termen die in
een sociologische enquête worden gebruikt, door alle respondenten ongeveer op
dezelfde manier worden opgevat.
Dit kan, meen ik, gelden als een vorm van geloof in de wetenschap, zij het eventueel een tijdelijk geloof. De betrokken aannamen staan niet wetenschappelijk vast,
maar ze zijn wèl vatbaar voor wetenschappelijke toetsing; daarom kunnen ze vóórwetenschappelijk heten. Het feit dat dergelijke aannamen in de wetenschappelijke praxis een rol spelen, is voor de wetenschapsbeoefenaars geen ideale situatie.
Het wetenschappelijk onderzoek zal er dan ook op gericht zijn dit voorwetenschappelijke 'geloof te verifiëren of falsifiëren, waarmee het als geloof zal ophouden te bestaan. Maar voorlopig bestaat dit geloof, en wel op grote schaal.

1

Ibidem, p. 49-50.
Ibidem, p. 46.
' Zie hoofdstuk 11. De fundamentele structuur van geloven en van weten.
4
A. van Harskamp, J. Tennekes, 'Knelpunten in het gesprek over secularisatie', in: Verborgen
God of lege kerk? Theologen en sociologen over secularisatie (Kampen 1991. Redactie: A. van
Harskamp), p. 137-149, in het bijzonder p. 138.
5
Ibidem.
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4· Geloof in wetenschappelijke inzichten
Wetenschapsbeoefenaars nemen nogal eens iets aan op gezag van andere wetenschapsbeoefenaars; dat kunnen vakgenoten zijn en ook niet-vakgenoten. Bijvoorbeeld:
het is "goed te bedenken dat in het wetenschappelijk denken van zowel theologen
als godsdienstsociologen gebruik wordt gemaakt van inzichten die zelf niet het product zijn van de discipline die men beoefent".'
Dit is inderdaad onvermijdelijk: men kan niet alles zelfonderzoeken. We hebben hier zeker te doen met een vorm van geloof in de wetenschap, maar het is wel
een wetenschappelijk verantwoord geloof. Men mag er immers van uitgaan, dat
deze inzichten waarin men gelooft, wetenschappelijk vaststaan dank zij de inspanningen van anderen. Wat voor de een object van geloof is, is voor de ander object
van wetenschappelijk weten. Deze vorm van geloof in de wetenschap kan leiden
tot een aanvaardbaar 'beroep doen op het inzicht van de ingewijde'.
Maar waarom noemt Derksen het beroep op het inzicht van de ingewijde dan
één van de feilen van de pseudo-wetenschap?2 Het antwoord op deze vraag moet
niet worden gezocht in een wezenlijk verschil tussen wetenschap en pseudo-wetenschap. Wat in de pseudo-wetenschap voorkomt, komt volgens Derksen ook in de
gewone wetenschap voor. Er is alleen een verschil in gradaties: de wetenschap
bezondigt zich in veel mindere mate en veel minder vaak aan de feilen van de pseudo-wetenschap dan de pseudo-wetenschap zelf doet.' Wanneer het beroep op het
inzicht van de ingewijde dan toch een tekortkoming in de (pseudo-)wetenschap
wordt genoemd, wordt met 'ingewijde' kennelijk geen deskundige bedoeld, maar
iemand die zijn 'inzichten' niet op een algemeen aanvaarde manier kan staven.
Aan zo iemand geloof schenken is in de wetenschap niet aanvaardbaar en kan niet
als een houdbare vorm van 'geloof in de wetenschap' worden beschouwd.

5. Geloof in de werkelijkheidswaarde van theorieën
Alle 'zien' is een 'zien als', heeft Wittgenstein gezegd. Dat geldt ook voor het 'zien'
van de wetenschap. Veel auteurs benadrukken dat de tegenstelling russen de 'objectieve' wetenschap en het 'subjectieve' geloof intussen zo goed als voorbijgestreefd
is.4 Ook de wetenschap is 'theorie-geladen'; zij vertolkt een interpreterend zicht op
de wereld. De wetenschappen zijn historisch gegroeide manieren om de wereld
van het gegevene (de posita) zo te 'zien', dat samenhangen zichtbaar en interpre-
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Ibidem.
2

A.A. Derksen, 'De filosofìe van de schijn, deel 2: Sigmund Freud als pseudowetenschapper',
in: Skepter, 2(1989), nr. 3, september, p. 1-6, in het bijzonder p. 1-2.
3
A.A. Derksen, 'Defilosofìevan de schijn, deel ι: De zeven zonden van de pseudo-weten
schap', in: Skepter, 2(1989), nr. 2, juni, p. 11-19, in het bijzonder p. 12.
4 Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 14.
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teerbaai worden. Interpretaties van de werkelijkheid zijn onderworpen aan opties,
aan voorliefde, aan mode zelfs.
Impliceert dit verschijnsel een vorm van geloof in de wetenschap? In zekere zin
wel. Het gaat hier om de erkenning van het feit dat elk vinden van waarheid naar
menselijke maat geschiedt. Wetenschap is een menselijke constructie, die op zijn
best 'menselijke' waarheid kan opleveren, maar die geen zekerheid geeft over de
waarheid an sich (als die bestaat). De wetenschap stemt hierin overeen met het
godsdienstig geloof. Zowel het godsdienstig geloof als de wetenschap moeten erop
vertrouwen (en in zoverre: moeten erin geloven) dat hun werkelijkheidsvisie ergens
op slaat. Bepaalde auteurs brengen in dit verband naar voren dat de wetenschap,
in tegenstelling tot het godsdienstig geloof, af en toe enige wetenschappelijke bevestiging vindt van haar visie, maar zij erkennen dat dit slechts een voorwaardelijke
en relatieve bevestiging (verificatie) is.1

6. Uitgaan van veronderstellingen, hypothesen
In de wetenschapsbeoefening is het gangbaar uit te gaan van onbewezen vooronderstellingen. Dat ze niet bewezen zijn, hebben deze vooronderstellingen gemeen
met de eerder genoemde voorwetenschappelijke aannamen. Een verschil is evenwel dat de voorwetenschappelijke aannamen gedurende het hele onderzoek ongetoetst blijven en nochtans impliciet voor waar worden gehouden. Hypothesen daarentegen worden in het betreffende wetenschappelijke onderzoek getoetst. Als vooronderstellingen verdwijnen ze in de loop van het onderzoek, omdat ze geverifieerd
of gefalsifieerd worden. Maar daarna komen er weer andere. De vooronderstellingen zelf zijn dus vaak tijdelijk, maar als werkwijze is het poneren van hypothesen
in de wetenschapsbeoefening blijvend.
Deze hypothesen worden soms ook als een vorm van geloof in de wetenschap
aangemerkt.2 Ik vraag me af of dat, in strikte zin, juist is. Er wordt bij het poneren
van hypothesen niets geloofd, er wordt alleen iets geopperd ter wetenschappelijke
toetsing. Men gaat niet uit van de juistheid van de hypothesen, maar houdt uitdrukkelijk de mogelijkheid tot falsificatie open.
Wel kunnen hypothesen nog een andere functie vervullen, die dichter in de buurt
komt van geloof. Het zijn niet slechts zakelijke stellingen, waar de onderzoeker
persoonlijk geen binding mee heeft. Doorgaans laat het de onderzoeker niet onverschillig, of zijn hypothesen al dan niet gefalsifieerd zullen worden. Hij gelooft erin
en dit geloof inspireert hem om het onderzoek vol te houden. De onderzoeker weet,
dat zijn geloof en de hieruit resulterende persoonlijke gedrevenheid het verloop en
de uitslag van het onderzoek niet mogen beïnvloeden, maar intussen is het wèl dit

1
B.v.
2

Derksen, in: Wetenschap of willekeur, p. 35, 92,181.
Jacobs, 'Geloven is noodzakelijk', p. 20. Jacobs zegt: "Elk werkelijk vruchtbaar denken gaat
uit van een visie, een verwachting, een vertrouwen in de juistheid van een idee".
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geloof dat het onderzoek mede gaande houdt Ditzelfde motiverende geloof is dikwijls eigen aan wetenschappelijke paradigma's en onderzoeksprogramma's, met
alle risico's van dogmatisering en ïmmumsenng vandien '

7. Uitgaan van methodische beginselen
Ook het uitgaan van methodische beginselen wordt een vorm van geloof in de
wetenschap genoemd 2 Wat zijn methodische beginselen m de wetenschap 5 Binnen
de natuurwetenschap kan onderscheid worden gemaakt tussen inhoudelijke en
methodische beginselen ' De inhoudelijke beginselen "behoren tot de mhoud van
een wetenschap· ze worden door de betrokken wetenschap zelf opgesteld, eerst tentatief en na voortdurende verificatie (of uitbhjven van falsificatie) als vast bestand
van de theorie" Als voorbeeld van een inhoudelijk beginsel in de natuurwetenschap noemt Van Meisen het beginsel van het behoud van energie 4
De methodische beginselen van een wetenschap daarentegen zijn "geen resultaat van de betrokken wetenschap, zij kenmerken haar methode" s Wetenschap
gaat in feite vaak uit van een methodische werkelijkheidsconstrucüe waann sommige fundamentele vragen op voorhand worden beantwoord en andere op voorб
hand buitengesloten worden De wetenschap kan deze werkwijze zelf met ratio
neel funderen. Ze moet uitgaan van 'geloof (belief, geen fatth) in bepaalde niet aan
toonbare grondbeginselen Dat geldt voor de natuurwetenschap en ook voor de
menswetenschappen 7 Methodische beginselen van de natuurwetenschap zijn bij
voorbeeld
(met betrekking tot het menselijk kennisvermogen )
- het verstandelijk inzicht dat het verstand in de natuurwetenschap voor zijn ken
nisverwerving en -toetsing op zintuiglijke ervaring is aangewezen, 8
- de competentie van de rede,
- de betrouwbaarheid van de ervaring, van de werkwijze en van de gebruikte veri
ficatiemethoden, 9
(met betrekking tot de algemene aard van de natuur )

1

Derksen, Wetenschap of willekeur, ρ 29, 62-67,7273> 84-88
Β ν door A Pais, in een interview door Η Blankes tei] η onder de titel 'Abraham Pais, wat
denkt u, we zijn geen goden', in Trouw, 5 apnl 1989
> Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, ρ 42
4
Van Meisen, Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen, ρ io8
5
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, ρ 42
6
Peet, 'Discussieverslag', ρ 89 Zie ook ρ 8o
^ Ibidem, ρ 88
8
A G M van Meisen, 'Science and religion', in Science and religion One world-changing per
spectives on reality Papers presented at the Second European Conference on Science and Religion,
March 10-13,19^ο, University of Twente (Dordrecht/Boston/Londen 1990), ρ 27-34, in het bij
zonder ρ зі
9
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, ρ 56,79
2
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- de natuur is constant in haar werkingen en in die zin onveranderlijk.1 Alle veranderlijkheid in de natuur moet een veranderlijkheid binnen onveranderlijke patronen zijn.
Voorbeelden van methodische beginselen in de menswetenschappen zijn: vooronderstellingen over het eigene of het wezenlijke van de mens,2 en ook de opvatting dat de wereldeconomie een systeem vormt.3
De methodische beginselen kunnen ook worden samengevat als vooronderstellingen over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, wat de 'beste' wetenschap is e.d.
Ze vertegenwoordigen een 'zicht' op 'de werkelijkheid als geheel',4 een niet verifieerbare visie.5 Soms valt in dit verband het woord 'dogma'. Van Meisen zegt:
"Goed beschouwd kent immers ook de wetenschap terecht haar 'dogma's', in de
vorm van fundamentele beginselen inzake het menselijk kennen en inzake de werkelijkheid, die de wetenschappelijke methode karakteriseren."6 En Meijsing is van
mening: "Het positivistische verificatiecriterium voor betekenis is niet minder dogmatisch dan welk kerkelijk dogma ook".7 De auteurs die hier het woord dogma
gebruiken, zijn kennelijk van mening dat niet slechts in het geloof maar ook in de
wetenschap vooropgezette en niet aan beredenering onderworpen geloofsartikelen aan te wijzen zijn.
Maar is het uitgaan van methodische beginselen nu een vorm van geloof in de
wetenschap of niet? De auteurs lijken het erover eens te zijn dat de natuur- en
menswetenschappen afzonderlijk inderdaad in hun methodische beginselen moeten geloven, ze moeten erop vertrouwen: ze beschikken zelf niet over het vermogen deze beginselen rationeel te funderen.
Maar betekent dat nu dat deze beginselen helemaal niet rationeel kunnen worden gefundeerd? Dat een bepaalde wetenschap (b.v. de natuurwetenschap) haar
eigen methodische beginselen niet rationeel kan funderen, hoeft nog niet in te
houden dat een andere wetenschap (b.v. de filosofie) het evenmin kan. Maar volgens de natuurkundige Pais kan het inderdaad helemaal niet. Pais zegt: "Ik persoonlijk ben van de overtuiging dat een fysica zonder geloof er eenvoudig niet komt.
Ik geloof dat fysici in zeker opzicht religieuze mensen zijn. Want zij geloven dat
er wetten zijn in de natuur, die men door hard werken kan vinden. Nou, er is geen

1

Ibidem, p. 42.
Peet, 'Discussieverslag', p. 88.
' Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 41.
4
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 15.
5
Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 41.
6
A.G.M, van Meisen, Waar gaat het heen? Beschouwingen over geloof, wijsbegeerte en wetenschap (Nijmegen, Baam 1985. Afscheidsrede als hoogleraar natuurfilosofie aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, op 11 oktober 1985), p. 27.
7
M. Meijsing, Religie en rationaliteit (Paper voor de KSC-werkgroep Wetenschap en levensbeschouwing, bijeenkomst 29 april 1983), p. 5. Zie ook Stadhouders, 'Wetenschap en geloof,
P- 552
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mens die bewijzen kan dat de natuur aan wetten voldoet. Dat is een geloof."1 Pais
vindt dus dat de overtuiging dat de natuur aan wetten voldoet een geloof is, en zelfs
meer dan dat: hij noemt dat geloof religieus. Dat laatste lijkt slechts vol te houden,
wanneer het begrip 'religie' zeer wordt opgerekt. Is de overtuiging dat de natuur
aan wetten voldoet inderdaad een vorm van - niet rationeel te funderen - geloof?
A. van Meisen schijnt deze vraag ontkennend te willen beantwoorden.2 De onveranderlijkheid van de natuur is volgens Van Meisen weliswaar niet absoluut, maar
wel voorwaardelijk inzichtelijk. De voorwaarde is, dat natuurwetenschap mogelijk
blijkt. Het gaat hier dus om een voorwaarde die niet op een zintuiglijke, maar op
een intellectuele ervaring berust. Het inzicht dat de natuurwetenschappelijke kennis op zintuiglijke ervaring is aangewezen, noemt Van Meisen zelfs een absoluut
inzicht.3 Hier is dus geen sprake meer van voorwaardelijke rationaliteit, maar van
een absoluut verstandelijk inzicht, van evidentie.
Wanneer Van Meisen gelijk heeft, moet de conclusie zijn, dat er naast geloof ook
een beperkte vorm van inzicht in bepaalde methodische beginselen mogelijk is.
De wetenschap, als geheel beschouwd, handelt dan (voor een deel) rationeel bij het
gebruik van methodische beginselen. Wel kan worden volgehouden dat de meeste wetenschappen, wanneer ze aan zichzelf zijn overgelaten, op deze beginselen
moeten vertrouwen, erin moeten geloven.

8. Godsdienstige geloofsopvattingen
In sectie I Conflict hebben we kennis gemaakt met opvattingen die inhouden dat
de letter van de bijbel, resp. bijbelse inzichten, van invloed dienen te zijn op de
wetenschapsbeoefening.4 Een aantal auteurs bleek het daar evenwel niet mee eens
te zijn (zie sectie II Onafhankelijkheid). God, of Zijn werkzaamheid, kan volgens
hen niet optreden als wetenschappelijke verklaringsgrond, om de eenvoudige reden
dat de wetenschap de hypothese 'God' niet kan verifiëren of falsifiëren; de methoden die zij zichzelf heeft aangemeten, staan haar dat niet toe.
Dat godsdienstige geloofsopvattingen geen rol spelen binnen de wetenschapsbeoefening sluit evenwel niet uit dat ze er rondom van invloed zijn. Hieronder volgt
een verkenning van de vraag, in hoeverre het iets uit kan maken of de wetenschapsbeoefenaar godsdienstig gelovig is of niet.5

1
Pais, 'Wat denkt
2

u, we zijn geen goden'.
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 43.
' Ibidem, p. 44.
4
Zie hoofdstuk 1, paragraaf}, De letter van de bijbel en De bijbel in de wetenschap.
5 Deze verkenning is, zoals steeds in dit boek, voornamelijk ontleend aan literatuur over de
verhouding wetenschap-geloof. Zij is daardoor toegespitst op gelovige wetenschapsbeoefenaars, maar dat sluit niet uit dat voor wetenschapsbeoefenaars met andere levensbeschouwelijke uitgangspunten mutatis mutandis hetzelfde kan gelden.
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De \x\ize van thema's
Het geloof kan uiteraard in de wetenschap aanwezig zijn als object van onderzoek.
Daarbij ligt het voor de hand te veronderstellen, dat gelovigen in vergelijking met
niet-gelovigen relatief vaker kiezen voor onderzoeksthema's die met het geloof van
doen hebben: bijvoorbeeld thema's die voor het geloof van belang zijn of waarover
ook het geloof (of een gelovige moraal) iets te zeggen heeft.1 Het is ook denkbaar
dat een wetenschappelijke confrontatie van wetenschap met geloof en van wetenschappelijke met geloofsinzichten eerder door gelovigen wordt ondernomen dan
door niet-gelovigen. Aldus kan worden verondersteld, dat de levensovertuiging van
de gelovige wetenschapsbeoefenaar een rol speelt bij de keuze van zijn aandachtsgebieden.2

De bedoelingen
Alle wetenschappelijk onderzoek wordt verricht met bepaalde bedoelingen. De
wetenschapsbeoefenaar vertrekt vanuit een bepaalde situatie waarover hij helderheid wil krijgen of waarvoor hij een oplossing wil zoeken. Van daar uit wil hij met
zijn onderzoek doorgaans ook ergens naar toe. Zowel de uitgangssituatie als het
doel kunnen mede door levensbeschouwelijke factoren bepaald zijn. Volgens
Goudzwaard is dit niet alleen een feitelijkheid, maar ook een wenselijkheid.'
Sprekend over zijn eigen vakgebied zegt hij: economisten moeten zich afvragen
wat ze willen met hun economische analyses en studies. Waar willen ze naartoe?
Anders gezegd: welke zijn hun vooronderstellingen of doeleinden? Ook christeneconomisten moeten deze vragen voor zichzelf beantwoorden. Dat levert volgens
Goudzwaard een bepaalde verhouding van wetenschap en geloof op.

Het perspectief
Een gelovige kijkt anders naar de werkelijkheid en naar zijn onderzoeksobject dan
een niet gelovige.4 Er is bijvoorbeeld verschil tussen iemand die het geloof van binnenuit bestudeert en iemand die het ziet als niets anders dan een te verklaren menselijk verschijnsel. Ook is er verschil tussen iemand die de natuur bestudeert van1
2

Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 41.
J. Berghman, Ondanks alles ben ik een optimist', in: Wat bezielt de universiteit?
Levensbeschouwing en religie in beweging. Leden van een universiteitsgemeenschap praten
drijfveren (Kampen 1990. Redactie: Peter van Zoest ), p. 85-87, in het bijzonder p. 87.
' B. Goudzwaard, 'Geloof en economie', in: Geloof en wetenschap (Kampen 1982. Cahiers voor
het christelijk onderwijs,mnr. 41, uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Unie 'School
en Evangelie'), p. 23-33, het bijzonder p. 30-33.
4
Van Meisen, Waar gaat hel heen?, p. 33-34. Zie ook Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p.
102 en Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 42.
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uit een respectvolle houding ten opzichte van het mysterie van de werkelijkheid en
iemand die geen ruimte laat voor mysterie en die ervan uitgaat dat de wetenschap
alles verklaart.1 Daarbij is het mogelijk dat deze twee mensen op natuurwetenschappelijk gebied tot dezelfde conclusies komen, maar hun perspectief verschilt
grondig.2
Van Meisen suggereert: het is goed mogelijk dat iemand die de natuur bestudeert vanuit een respectvolle houding ten opzichte van het mysterie van de werkelijkheid, heel wat dichter bij de waarheid komt dan iemand die dat niet doet. Of
dat waar is - anders gezegd: welk perspectief het beste is - kan hier in het midden
blijven, te meer omdat de waarheid die Van Meisen hier kennelijk bedoelt, nu niet
aan de orde is. Het is een waarheid die de wetenschappelijke waarheid overstijgt.
Het gaat er nu om, dat er verschil van perspectief bestaat.

Voorkeur voor bepaalde wetenschappelijke stellingen
Het komt voor, dat de levensbeschouwelijke overtuiging van de wetenschapsbeoefenaar hem een voorkeur ingeeft voor een bepaalde wetenschappelijke theorie.
"Criteria voor de ontwikkeling en waardering van wetenschappelijke theorieën worden soms mede bepaald door een metafysiek die zich heeft laten informeren door
een religieus perspectief."3
Het betreffende religieuze perspectief hoeft dan geen rol te spelen in de wetenschap zelf. Maar ook wanneer, bijvoorbeeld, de bijbel niet rechtstreeks in een wetenschappelijke discussie wordt binnengehaald, kan hij christenen toch op gedachten
brengen die zij ook bij het beoefenen van hun wetenschap moeilijk zullen kunnen
vergeten. Hun sympathie of antipathie voor bepaalde wetenschappelijke theorieën
wordt hierdoor ongetwijfeld gekleurd. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat in het
wetenschappelijk debat over determinisme en indeterminisme, de bijbel de christenen op het spoor zet van het indeterminisme. De bijbel beschouwt de mens
immers als vrij en verantwoordelijk voor zijn daden. Bij wetenschappelijke aanvallen op het indeterminisme zullen christenen hierdoor 'van nature' een defensieve houding aannemen.·*

1
Bijvoorbeeld
2

de wetenschappelijk materialist uit hoofdstuk i.
Van Meisen, Waar gaat het heen?, p. 33-34. Zie ook Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p.

102.

34 Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory*, p. 106.
Davidse zegt dat de christelijke geloofsovertuiging ook doordringt in de door de christenhistoricus gehanteerde onderzoeksmethoden. Helaas geeft hij niet aan, hoe dat in zijn werk
gaat. Zie Davidse, 'God wil het!', p. 72.
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Het toepassen van de wetenschap
Uiteindelijk worden de resultaten van de wetenschap geïnterpreteerd en zo mogelijk toegepast. Ook in die fase kan een rol van het geloof worden gesignaleerd, zoals
uit de volgende voorbeelden blijkt. Beleidsbesluiten worden mede op levensbeschouwelijke gronden genomen.1 In toepassingsgebieden zoals de psychotherapie
is het mensbeeld van de therapeut van invloed en in de geneeskunde dienen zich
regelmatig ethische kwesties aan waarin gelovige visies te berde worden gebracht2

9. Conclusies
Wie wetenschap zoekt, vindt veel geloof: zowel niet-godsdienstig als godsdienstig
geloof. Wat dat laatste betreft kan worden gezegd, dat er volgens de dialoogdenkers voor het godsdienstig geloof geen rol is weggelegd binnen de wetenschapsbeoefening, maar wel er rondom: bij de keuze van thema's, bij de bedoelingen, bij
het perspectief en de attitudes, bij voorkeuren voor bepaalde wetenschappelijke
stellingen en bij het toepassen van de wetenschap. Op dit vóór- en na-wetenschappelijk niveau is een dialoog tussen wetenschap en godsdienstig geloof goed
mogelijk.
Hierbij moet er naar mijn mening rekening mee worden gehouden, dat de grens
tussen de wetenschapsbeoefening zelf en het terrein daar rondom niet altijd scherp
te trekken is. Daarom mag niet worden uitgesloten, dat in de alledaagse praktijk
keuzen, opstellingen en standpunten die eigenlijk thuis horen op het terrein rondom de wetenschapsbeoefening, in feite doordringen binnen de wetenschapsbeoefening zelf. In de dagelijkse, subjectieve praktijk zou dan ook het godsdienstig
geloof, naast allerlei andere levensbeschouwelijke standpunten, wel degelijk een
rol kunnen spelen binnen de wetenschapsbeoefening zelf.
Daarnaast kan gezegd worden dat verschillende vormen van niet-godsdienstig
geloof zowel rondom als binnen de wetenschapsbeoefening hun invloed doen gelden. Daarbij gaat het om geloof in voorwetenschappelijke aannamen, geloof in
wetenschappelijke inzichten, geloof in de werkelijkswaarde van theorieën, in hypothesen en in methodische beginselen.

1
2

Berghman, Ondanks alles ben ik een optimist', p. 87.
O. Schreuder, In de waarheid ligt het heil (Nijmegen 1991. Afscheidscollege als hoogleraar
in de cultuur- en godsdienstsociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, op vrijdag
22 maart 1991), p. 10. Schreuder baseert zich hier op het gedenkboek Wetenschap en rekenschap 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrij
Universiteit, Kampen 1980.

III

5
De ratio in de wetenschap en in het geloof

ι. Rationaliteit binnen de wetenschap
HET IS BINNEN DE wetenschap lang niet allemaal rationaliteit wat de klok slaat Dat
is onder meer in hoofdstuk 4 gebleken. Wanneer onder 'rationeel' wordt verstaan:
'door middel van de rede',1 dan is hier de vraag waar binnen de wetenschappen de
rede als middel wordt gehanteerd, en waar niet. We gaan dit hieronder na aan de
hand van enkele (typen van) wetenschappen.

De wetenschappen van het Griekse type
Het meest redelijk zijn de traditionele wetenschappen van het 'Griekse' type. Dat
is niet verwonderlijk, want de Grieken noemden bepaalde beschouwingen pas
wetenschappelijk, wanneer ze rationeel inzicht boden.2 Het gevolg was, zoals gezegd,
dat eigenlijk alleen wiskunde, logica en wijsbegeerte als wetenschap werden
beschouwd.
De klassieke theologie beantwoordt niet geheel, maar wel voor een belangrijk
deel aan het Griekse wetenschapsideaal.3 Haar beginselen zijn weliswaar niet inzich
telijk; de openbaringsgegevens zijn immers voorgegeven. Maar de theologische
afleidingen uit de openbaringsgegevens zijn wèl voor de rede inzichtelijk. Daarom
kan de theologie een rationele wetenschap worden genoemd.

De natuurwetenschap
Het is opmerkelijk dat díe vorm van wetenschap die dikwijls als een hoogtepunt
van wetenschappelijkheid wordt beschouwd, de natuurwetenschap, nu juist het
minst rationeel is.4 Althans, slechts een klein onderdeel van de natuurwetenschap
is rationeel, terwijl formele wetenschappen als wiskunde en logica vrijwel in hun
geheel rationeel zijn. Voor het verstand is in de natuurwetenschap slechts op enke1
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse
2
Zie hoofdstuk 2, paragraaf 1, Het eigen domein van
5
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 75.
4

Taal, elfde druk, Utrecht, Antwerpen 1984.
de wetenschap.

Ibidem, hoofdstuk II. De rationaliteit van de wetenschap, p. 37-50.
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Ie onderdelen eer te behalen, er valt slechts hier en daar iets in te zien. Natuurwetenschap is vooral een kwestie van waarnemen; de ervaring speelt er de hoofdrol. De kennis die hieruit resulteert is slechts van vaststellende, ponerende, positieve aard en gaat niet met inzicht gepaard.
Waar zit dan de rationaliteit van de natuurwetenschap precies en waar zit ze
niet?1 De rol die binnen de natuurwetenschap voor het verstand is weggelegd beperkt
zich tot het ordenen van de waarneming, zowel voorafgaand aan waarneming (opzetten van experimenten) als daarop aansluitend (nagaan of de resultaten van de waarneming in overeenstemming zijn met de hypothesen en theorieën). Binnen de
natuurwetenschap kan, zoals eerder gezegd,* onderscheid worden gemaakt tussen
inhoudelijke en methodische beginselen. In tegenstelling tot de inhoudelijke beginselen van de 'Griekse' wetenschappen zijn de inhoudelijke beginselen van de natuurwetenschap niet inzichtelijk (hierin stemt de natuurwetenschap met de theologie
overeen!). Zij zijn ook niet absoluut, maar voorlopig. Het zijn geen vaststaande uitgangspunten (zoals bij de 'Griekse' wetenschappen), maar na te streven eindpunten. Ze berusten niet op inzicht, maar ze worden veronderstellenderwijs opgesteld;
dat gebeurt in eerste instantie op basis van ervaringsgegevens en vervolgens op
basis van hun geschiktheid om de ervaringsgegevens te verklaren. De natuurwetenschap boekt succes, wanneer uit de veronderstelde beginselen nieuwe gegevens
kunnen worden afgeleid en wanneer die nieuwe gegevens dan experimentele bevestiging vinden. Dit verhoogt de geloofwaardigheid (!) van de beginselen, al worden
ze er niet echt zeker van. Een op en neer gaand proces van beginselen naar ervaringsgegevens en omgekeerd is karakteristiek voor de empirische wetenschappen.3
In dit op en neer gaand proces zit wèl rationaliteit: het wordt op een rationele
manier voltrokken. Dit geldt zowel voor de beweging van de ervaringsgegevens
naar de beginselen als vice versa. Binnen de natuurwetenschap is het een vereiste
dat de ervaringsgegevens met de inhoudelijke beginselen in overeenstemming te
brengen zijn, dus de logische inzichtelijkheidseis van de afleidingen blijft gehandhaafd. Het systematiseren van de ervaringskennis met logische en wiskundige middelen gebeurt op een rationele manier: logische rationaliteit. (Hier keert de middeleeuwse betekenis van ratio terug: de discursieve rede in haar logische activiteit.
Deze is tegengesteld aan de intellectus: dat was de beschouwende rede, die inzicht
gaf in de eerste beginselen.)4 Het is deze vorm van rationaliteit die door het positivisme is verabsoluteerd: slechts waar zintuiglijke verificatie van de inhoudelijke

1

Volgens Van Meisen bestaat er weinig eenstemmigheid over de rationaliteit van de natuurwetenschap. Dat zegt overigens, volgens hem, minder over de natuurwetenschappelijke rationaliteit dan over de rationaliteit van defilosofischeopvattingen daarover. Ibidem, p. 37-38,
45. De uiteenzetting over de rationaliteit van de natuurwetenschap wordt hier ondeend aan
Van Meisen, omdat diens beschouwingen in het kader staan van een opvatting over de verhouding
wetenschap-geloof.
2
Paragraaf 7 van het vorige hoofdstuk.
3
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, hoofdstuk II, paragraaf 2. De rationaliteit van de natuurwetenschap,
p. 40-47.
4
Ibidem, p. 45-46.
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beginselen mogelijk was, mocht van rationaliteit, verificatie en waarheid gesproken worden; nergens anders, dus ook niet in de filosofie, laat staan in het geloof.1
Maar ook in de beweging van de beginselen naar de ervaringsgegevens is sprake van rationaliteit. Het verstand moet namelijk in een empirische wetenschap
noodzakelijk richting geven aan de empirie en aan de experimenten. Het verstand
doet dat op grond van eerder verworven beginselen. Dat zijn, zoals gezegd, geen a
priori, maar voorwaardelijk inzichtelijke beginselen: wanneer hun consequenties
in de empirie blijken te kloppen, worden de beginselen daardoor geverifieerd, zij
het nooit absoluut; de empirie heeft het laatste woord. De inhoudelijke beginselen
van de natuurwetenschap kunnen nooit volledig worden geverifieerd.2
Naast inhoudelijke beginselen zijn er ook methodische beginselen in de natuurwetenschap. Over de inzichtelijkheid van deze methodische beginselen is hiervóór
gesproken.3 De conclusie was dat een beperkte vorm van inzicht hier mogelijk is.
Daarom kan gezegd worden dat de rationaliteit van de natuurwetenschappen, voorzover aanwezig (nl. in de op en neer gaande beweging tussen de inhoudelijke beginselen en de ervaringsgegevens) ingebed ligt in de bredere en diepere rationaliteit
van de methodische beginselen. Dat impliceert overigens niet, het zij nogmaals
gezegd, dat de natuurwetenschappen daardoor zelf indirect inzichtelijk worden:
de resultaten van de natuurwetenschappelijke inductie blijven met onzekerheid
behept.4
Samenvattend: binnen de natuurwetenschap zijn de volgende soorten van rationaliteit aanwezig: de inzichtelijkheid van methodische beginselen (deze vorm van
rationaliteit is beperkt aanwezig in de natuurwetenschappen), en logische rationaliteit (het systematiseren van afleidingen uit beginselen, om richting te geven
aan de empirie en aan de experimenten, en het systematiseren van de ervaringskennis met logische en wiskundige middelen, ter 'verificatie' van de inhoudelijke
beginselen). Inzichtelijkheid van inhoudelijke beginselen - een vorm van rationaliteit die wèl aanwezig is in de formele wetenschappen - is niet aanwezig in de
natuurwetenschappen, en evenmin in de theologie.

Defilosofie
In defilosofiekan nog een andere vorm van rationaliteit worden aangetroffen dan
tot nu toe ter sprake is geweest.5 Het gaat hier om een 'hogere' dimensie van rationaliteit; een soort meta-rationaliteit, zou men kunnen zeggen. Het verstandelijk denken kan zich in defilosofieimmers van zichzelf bewust zijn, het kan afstand nemen
van zichzelf, zichzelf beoordelen en daarbij zijn eigen mogelijkheden en begrenzin-

1
Ibidem, p. 38.
2
Ibidem, p. 41.
3
Paragraaf 7 van het vorige hoofdstuk.
4
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring,
5

Ibidem, p. 46-47.

p. 45.
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gen inzien. De rede kan bijvoorbeeld oordelen over de rationaliteit in de wetenschap.
Zij beseft daarbij dat het ervarene altijd iets vreemds blijft behouden, dat nooit geheel
te doorzien is. Aldus weet defilosofiedat de rede haar eigen beperktheid inziet.

2. A-rationaliteit binnen de wetenschap
De wetenschap werkt niet met de rede alleen, maar ook met a-rationele elementen. De term a-rationeel is hier in een louter ontkennende zin bedoeld: met-redelijk. Niet bedoeld is: irrationeel, onredelijk, in de zin van strijdig met de redelijkheid. Het a-rationele hoeft niet irrationeel te zijn en het gebruik maken van a-rationele elementen kan rationeel zijn.1
Wanneer wordt uitgegaan van de opvatting dat de wetenschap niet slechts uit
één kenbron put, maar uit drie: ervaring, rede en geloof, dan kunnen naast de rede
als a-rationele, constitutieve elementen van de wetenschap worden genoemd: ervaring en geloof.2 In een bespreking van de verhouding wetenschap-geloof is uiteraard met name het element 'geloof in de wetenschap' van belang. Hiervoor kan
naar het vorige hoofdstuk worden verwezen.

3. Rationaliteit binnen het geloof
Hoe is het gesteld met de rationaliteit binnen het geloof? (Ook) op deze vraag moet
een genuanceerd antwoord worden gegeven, afhankelijk van de vraag wat onder
rationaliteit (bijvoorbeeld wetenschappelijke rationaliteit?) en wat onder geloof (bijvoorbeeld religieus geloof? theologie?) verstaan wordt.

Geen wetenschappelijke rationaliteit
Voorzover in het geloof vormen van rationaliteit aan te wijzen zijn, betreft dat volgens een aantal auteurs geen wetenschappelijke rationaliteit. Geloof beantwoordt
niet aan de criteria voor wetenschap. De wetenschapsfilosoof Derksen noemt zeven
criteria voor wetenschap:'
1. voldoende bewijsmateriaal leveren;
2. geen ongefundeerde immuniseringen toepassen;
3. niet zwichten voor de verleiding van de spectaculaire samenloop van omstandigheden;
1

Over de rationaliteit van het gebruiken van a-rationele elementen, zie Ibidem, p. 56, 79
(voor de wetenschap) en p. 115-119 (voor het geloof).
Ervaring en geloof worden hier van de rede onderscheiden, wat niet wil zeggen dat ze geheel
los van de rede bestaan.
' Derksen, 'Defilosofievan de schijn, deel 1'; idem, 'Defilosofievan de schijn, deel 2'.
2
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4· geen wondermethode gebruiken waarmee alles verklaard kan worden;
5. geen beroep doen op het inzicht van de ingewijde;
6. theorieën leveren met empirische inhoud;
7. geen bovenmatige onkritische pretenties koesteren.
Derksen zegt er overigens bij dat deze criteria geen haarscherpe scheiding opleveren tussen wetenschap en niet-wetenschap. Het is een kwestie van gradaties, van
meer en minder, van voldoende en onvoldoende. Wanneer een bepaalde manier
van doen in voldoende mate aan de genoemde criteria beantwoordt, noemen we
het wetenschap, anders niet.1
Desondanks kan moeilijk volgehouden worden dat geloof aan deze criteria beantwoordt. Dat geloof geen wetenschap is, wil natuurlijk nog niet zeggen, dat het pseudo-wetenschap is. Het kan ook géén wetenschap zijn. Vergelijk: om een muzikant
te zijn, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat wil niet zeggen dat
iemand die niet aan die voorwaarden voldoet, een slechte of een pseudo-muzikant
is. Hij of zij kan ook helemaal geen muzikant zijn.
Een aantal auteurs heeft er geen behoefte aan de rationaliteit van het geloof af te
meten aan de criteria voor wetenschappelijke rationaliteit. Een voorbeeld is T.
Andree.2 Zij huldigt de opvatting dat zowel wetenschap als geloof rationeel genoemd
kunnen worden, maar elk op een ander niveau. Het probleem is volgens haar dat
die niveaus dikwijls door elkaar worden gehaald. Onder rationalisering verstaat zij:
het rationeel toetsen van denken en handelen aan zekere criteria. Die criteria verschillen naarmate ze betrekking hebben op verschillende delen van de werkelijkheid:
- wanneer het gaat over de objectieve wereld (feitelijkheden, uiterlijk waarneembare dingen) gelden in onze cultuur de criteria van waarheid en effectiviteit;
- ten aanzien van de sociale wereld (de waarden en normen die groepen mensen
met elkaar delen) geldt het criterium van de juistheid;
- ten aanzien van de subjectieve wereld (wat mensen innerlijk beleven of wat hen
beweegt) geldt het criterium van de waarachtigheid.3
Deze visie van Andree laat, aldus weergegeven, nog een aantal vragen open. Het
onderscheid tussen de drie genoemde werelden zou moeten worden verhelderd
en meer exclusief moeten worden gemaakt; nu sluiten de drie werelden elkaar niet
helemaal uit. Ook het onderscheid tussen de criteria waarheid, effectiviteit, juistheid en waarachtigheid is voor nadere uitwerking vatbaar. Wanneer geprobeerd
1

Derksen, 'Defilosofievan de schijn, deel 1', p. 12; idem, 'Defilosofievan de schijn, deel 2',

p.i.
2

T. Andree, Om het geloofvan de jongeren. Extra uitgave van de Nieuwsbriefvan de Vereniging
Mariênburg,
april 1989.
3
Ibidem, p. 7. Andree verwijst voor dit onderscheid naar H.J.M. Vossen/Religieuze vorming
in een gerationaliseerde kuituur', in: Praktische Theologie, 13 (1986), nr. 2, p. 235-253, in het
bijzonder p. 236-239. Daar blijkt dat J. Habermas, met M. Weber op de achtergrond, de auctor intellectualis is van dit onderscheid. Zie J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns,
Frankfurt 1982. Twee banden, tweede druk.
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wordt aan wetenschap en geloof een plaats te geven binnen het schema van Andree,
hoort wetenschap waarschijnlijk bij de objectieve en de sociale wereld, terwijl geloof
in de subjectieve wereld thuishoort. De criteria voor de rationaliteit van wetenschap
zouden dan waarheid, effectiviteit en juistheid zijn, het criterium voor de rationaliteit van het geloofde waarachtigheid. Ook hier is nadere toelichting nodig.
Weiier waarschuwt nog eens voor wat er gebeurt wanneer men aan de wetenschappelijke rationaliteit, verstaan "in naïeve objectivistische primitiviteit", een
monopolie toekent bij alle gebruik van de rede.1 Het geloof wordt dan in de hoek
van de niet-rationaliteit gedrongen. Dan blijft er volgens Weiier niet veel méér over
dan een fideïstische geloofshouding, een overgave aan een niet gefundeerde optie,
een irrationeel gevoel. Maar geloof is méér dan een overgave aan een niet gefundeerde optie, méér dan een irrationeel gevoel. Geloof is ook rationeel. Er zijn immers
nog andere vormen van rationaliteit dan alleen de wetenschappelijke. Leven, weten
en geloven hebben volgens Weiier elk hun eigen redelijkheid.2 Dat brengt hem
ertoe ook voor het geloof een redelijk fundament aan te nemen. Wat is dat voor
fundament?

Hermeneutische rationaliteit
Houtepen geeft een nadere aanduiding van de typische rationaliteit van het christelijk geloof. J Eerst benadrukt hij dat de rationaliteit van het geloof niet gezocht
moet worden in wat hij aanduidt met de term 'de instrumentele rede'. Deze instrumentele rede beperkt zich tot de sfeer van het kennen en kunnen, een sfeer
die beheerst wordt door nut en noodzakelijkheid, determinisme en voorspelbaarheid der dingen, orde en zekerheid. De rationaliteit van het geloof daarentegen
berust volgens Houtepen op de logica van het gegevene, het op ons toekomende,
het gratuite (Jüngel). De ervaring van gratuiteit zet ons op het spoor van God: dat
de materie ons als voor-waarde is gegeven en dat het leven eraan ontspringt; dat
de taal en de symbolen tevens een echo zijn van een in de dingen zelf aanwezige
oer-poëzie (Ricoeur); dat de tijd ons als kairos tegemoet komt. "Die ervaringen
maken het mogelijk onze emoties te zien als de signalen van een werkelijkheid die
niet strijdt met de rede, die daar volop deel van uitmaakt, maar die wel richting
geeft aan ons tellen, wegen en meten".4
Zo vinden we God, zonder de weg van de rede te verlaten, langs het inzicht dat
de rede niet samenvalt met de instrumentele rede, maar met name ook de her-

1
2
3

Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 43.
Ibidem, p. 46.
A.WJ. Houtepen, 'Wegen naar God - sporen van God: Op zoek naar nieuwe kansen voor
geloof in een geseculariseerde cultuur', in: Verborgen God of lege kerk? Theologen en sociologen
over secularisatie (Kampen 1991), p. 107-121, in het bijzonder p. 120.
4
Ibidem.
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meneutische rede omvat, waarin wij verhalen van zin vertellen.' Deze hermeneuse van gratuïteit vernietigt niet de causaliteit, maar verheft haar (in de AristotelischCartesiaanse metafysica is de causaliteit al te zeer gereduceerd). Het bijbelse verhaal vervangt niet het tellen, meten en wegen, maar plaatst het in een zinsverband
van vertellen, afmeten en overwegen.2
Houtepen zoekt de rationaliteit van het geloof dus in een hermeneutische rationaliteit. Voor een nadere bepaling van de term 'hermeneutisch' doe ik een beroep
op Weiier. Weiier heeft zich afgevraagd hoe de werkelijkheidsconceptie van het
wetenschappelijk denken er in de geschiedwetenschap uitziet.' De geschiedwetenschap is volgens hem een hermeneutische wetenschap.4 Hiermee wil Weiier
het midden houden tussen een opvatting volgens welke deze wetenschap een directe greep op de werkelijkheid heeft (naïef positivisme, sciëntisme) en een opvatting
volgens welke deze wetenschap geen greep op de werkelijkheid heeft (nominalisme). Volgens Weiier heeft de geschiedwetenschap wel een greep op de werkelijkheid (hij is in deze zin dus realist), maar geen directe. Datzelfde mag dan misschien
ook over de hermeneutische rationaliteit van het christelijk geloof worden gezegd.
De hermeneutische rationaliteit is hier enigszins afgezet tegen de wetenschappelijke rationaliteit. Houtepen spreekt zelf weliswaar niet letterlijk over wetenschappelijke rationaliteit maar over 'instrumentele rationaliteit'. Hij doet dat echter in
termen die een overeenkomst met wetenschappelijke rationaliteit suggereren. Toch
is het de vraag of de hermeneutische en de wetenschappelijke rationaliteit wel
zozeer tegenover elkaar staan, alsof in een hermeneutische rationaliteit geen wetenschappelijkheid aanwezig zou zijn en in de wetenschappen geen hermeneutische
rationaliteit. De inhoud van de term wetenschappelijke rationaliteit lijkt in de hierboven weergegeven standpunten vooral ontleend te zijn aan de natuurwetenschappen. Daardoor komt het contrast met de (hermeneutische) rationaliteit van
het geloof scherp naar voren. Maar wanneer gelet zou worden op andere wetenschappen dan de natuurwetenschappen, dan zou een omschrijving van hun wetenschappelijke rationaliteit dichter in de buurt kunnen komen van de hermeneutische rationaliteit. Dat geldt volgens Weiier in elk geval, wanneer gelet wordt op de
geschiedwetenschap, maar daar mogen, lijkt mij, minstens de literatuurwetenschap en de theologie aan worden toegevoegd. Daarmee zou de tegenstelling tussen wetenschappelijke en hermeneutische rationaliteit gerelativeerd zijn.
Een dergelijke relativering wordt onder meer door Weiier bepleit.5 Volgens hem
komt aan geen enkele vorm van wetenschappelijke rationaliteit een absoluut primaat toe boven andere vormen; ze zijn allemaal relatief: "Er is een continuüm van

1

Voor de term 'hermeneutische rede' verwijst Houtepen naar Ricoeur en Schillebeeckx.
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kan worden opgevat als: vertolkend, uitleggend, eventueel interpreterend.
2
Houtepen,
'Wegen
naar God', p. 120.
3
Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 39 en volgende.
4
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aan elkaar aanpalende gebieden van wetenschappelijke reflexie, die elk hun eigen
definitie van wetenschappelijke rationaliteit hanteren, welke rationaliteit echter
vloeiend overgaat naar die van de aangrenzende gebieden. Maar dan is er ook geen
reden om binnen dat continuüm aan één van de denkvormen een absoluut primaat toe te kennen over de andere wijzen van kennen. En evenmin is er reden
om de fundamentele ontoereikendheid van elke vorm van wetenschappelijk denken, met name als het gaat om de regeling en besturing van de levenspraxis, te
ontkennen, te betreuren, ofte bestrijden." Volgens Weiier onderkennen moderne onderzoekers meer en meer de grenzen van de wetenschappelijke rede binnen
hun eigen discipline. De naïeve visie op de wetenschappelijke rationaliteit wordt
aangevochten, bijvoorbeeld door Godei en Tarski.1 Hierop sluit een uitspraak van
Van Meisen aan: "Niets is werkelijk rationeel volledig onontkoombaar te maken."2

De pluriformiteit van de analogie
Als reactie tegen de eenzinnigheid van de wetenschappelijke rationaliteit pleit
Weiier voor "de pluriformiteit van de analogie".3 Dit pleidooi lijkt mij goed te passen binnen de opvatting van Houtepen over hermeneutische rationaliteit. De bezwaren tegen de wetenschappelijke rationaliteit (in naturalistische, sciëntistische zin)
worden hier nog eens herhaald.
Zoals gezegd kent de wetenschappelijke rationaliteit volgens Weiier een systeemdwang die uit is op 'beschikken over'.t Dit model mag volgens Weiier nooit
in het geloof doordringen, op straffe van een vergiftiging van de geloofstaal met
een oriëntatie op beschikkende zekerheid. Christenen moeten zich volgens Weiier
verzetten tegen de dominante beschikkingsmacht van de wetenschappelijke rationaliteit. Zij moeten elke eenzinnigheid (b.v. ontologisch geloofsdenken, totalitair
systeem) bestrijden omwille van de pluriformiteit van de analogie. Die pluriformiteit kan openheid geven voor de transcendentie. De pluriformiteit is de menselijke manifestatie van het Ene, dat slechts in niet-beschikbaarheid zichzelf aanreikt,
b.v. in vele verwijzende verhalen, die zichzelf en elkaar ontkennen maar samen
een ontsluiting zijn van het goddelijk woord, aldus Weiier.
Weiier is er overigens van overtuigd dat niet alleen op het terrein van het geloof
maar ook op dat van de wetenschap bezwaar moet worden gemaakt tegen de dominante beschikkingsmacht van de wetenschappelijke rationaliteit.' Ook in de wetenschap moet ruimte zijn voor andere vormen van rationaliteit. In dat verband valt
ook bij Weiier het woord hermeneuse,6 waarmee de tegenstelling tussen weten1
2
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schappelijke rationaliteit en hermeneutische rationaliteit opnieuw wordt gerelativeerd.
Een analogie van de rationaliteit leidt ook tot een analogie van de waarheid.
Wetenschap en geloof streven beide naar waarheid, maar op een analoge wijze en
met een analoog resultaat. Voorzover ze waar zijn, zijn wetenschappelijke uitspraken op een andere manier waar dan geloofsuitspraken. Overeenkomsten tussen deze uitspraken zijn, dat ze geen van alle een rechtstreekse greep op de werkelijkheid waarborgen en dat ze alle steeds slechts verwijzend zijn.1 Verschillen
zijn, dat bij wetenschappelijke uitspraken een beperkte vorm van verificatie mogelijk is; deze vorm van verificatie ontbreekt bij geloofsuitspraken. Een hiermee
samenhangend verschil is, dat de wetenschap zich beperkt tot het empirisch verifieerbare deel van de werkelijkheid, terwijl het geloof dit terrein te buiten gaat. Een
ander verschil is dat de instelling van wetenschapsmensen en van gelovigen ten
aanzien van de waarheid anders is. Wetenschapsmensen willen vaak slechts weten
of hun theorieën werken en niet zozeer of ze waar zijn. In samenhang daarmee
houden ze zich meestal slechts met deelwaarheden bezig. Gelovigen zijn meer op
het waar-zijn zelf van hun uitspraken en op de totaliteit van de werkelijkheid gericht2

4. A-rationaliteit binnen het geloof
Naast de rede spelen nog andere elementen een rol in het geloof: vertrouwen, ervaring, overgave, aanvaarding van dogma's.J Dit kunnen a-rationele elementen worden genoemd, al geldt ook hier dat het rationeel kan zijn van a-rationele elementen gebruik te maken.4
De aanwezigheid van a-rationaliteit in het geloof sluit dus niet uit, maar sluit
evenmin in, dat er rationaliteit is en dat er irrationaliteit is. Over de aanwezigheid
van rationaliteit is hierboven gesproken; irrationaliteit in het geloof komt hieronder aan de orde.

5. Irrationaliteit binnen het geloof
Een redelijk mens kan er onmogelijk zoiets als het christelijk geloof op na houden,
menen sommigen, onder wie H.S. Versnel.5 Het christelijk geloof is immers irrationeel: het is een aanslag op de intellectuele eerlijkheid.6 Intellectuele integriteit
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moet daarom noodzakelijk leiden tot verwerping van godsgeloof. Of minstens tot
verwerping van bepaalde soorten godsgeloof: die soorten namelijk waar inconsistenties in voorkomen.1 Een belangrijke inconsistentie is volgens Versnel het probleem van het kwaad en het lijden. Dat vindt hij een ongerijmdheid, die niet met
geloof in een goede God te combineren is. De conclusie moet dan volgens hem
zijn: het is onredelijk om te geloven.
Versnel neemt geen genoegen met het verdonkeremanen van de inconsistenties, wat velen volgens hem doen. Misprijzend stelt hij vast dat velen die zeggen in
een God te geloven, in feite geloven "in een eigen constructie waarvoor men niettemin algemene geldigheid postuleert".2
Hoe kijken anderen aan tegen de inconsistenties die Versnel signaleert?3 Een
aantal opponenten zegt tegen Versnel: die inconsistenties en contradicties die u in
het geloof niet aanvaardt, komen ook op andere levensterreinen voor, onder meer
in de taal en in de wetenschap. Zie b.v. de moderne theoretische fysica en zie het
klassieke voorbeeld van het licht, dat tegelijk met behulp van een golfmodel en een
deeltjesmodel wordt verklaard. Inconsistenties in een bewering of in een theorie
verhinderen dus kennelijk niet dat die bewering of die theorie ergens op slaat: atomen bestaan toch ook. Men wijst er Versnel dus op, dat het aanwijzen van inconsistenties in een bewering niet voldoende is om het waarheidsgehalte van die bewering volledig afte wijzen.
De vraag wordt dan, waarom we de ene soort inconsistente beweringen wel accepteren en de andere niet. Bijvoorbeeld: theorieën over de ouderdom van de wereld
wel en beweringen over de kerstman en de eenhoorn niet. (De voorbeelden zijn
ontleend aan de literatuur rondom Versnel.) Versnel antwoordt op deze vraag: díe
overtuigingen zijn aanvaardbaar die gebaseerd zijn op tastbare ervaringen. Weliswaar
is ervaring soms erg onbetrouwbaar, maar zij vormt minstens een uitgangspunt
dat om verklaring vraagt. Die verklaring eindigt inderdaad nogal eens in speculatie of in inconsistenties, maar bij de kerstman en bij die eenhoorn (en bij God,
voegt Versnel toe) begint het zelfs met speculatie. Bij God e.a. hebben we te doen
met "een volstrekt hypothetisch, niet met de gangbare methoden en technieken
verifieerbaar of falsifieerbaar object, dat vervolgens met (redelijke) argumenten
moet worden geschraagd, wat dus maar niet wil lukken."4 Volgens Versnel gaat het
bij wetenschappelijke theorieën en bij God om fundamenteel verschillende objecten van onderzoek: er is geen enkele aanwijzing voor het bestaan van God, behalve een niet tastbare persoonlijke religieuze ervaring en dat niet eens bij alle christenen.5 Geloof dat gebaseerd is op persoonlijke religieuze ervaringen laat Versnel
evenwel buiten de discussie: "Ik zwijg eerbiedig over en tegen degenen die hun
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geloof baseren op persoonlijke religieuze ervaringen, omdat die uiteraard geen
punt van discussie kunnen zijn."1
Naast de mening dat inconsistenties niet te vermijden zijn, wordt tegen Versnel
ingebracht dat de inconsistenties die hij in het geloof meent te kunnen aanwijzen,
in feite geen inconsistenties zijn. Met name het probleem van het lijden is webswaar
een mysterie, maar daarmee is het nog geen inconsistentie. Van Meisen probeert
bijvoorbeeld aan te tonen dat de confrontatie met het lijden het geloof in een goede
God niet onredelijk maakt.2 Voor de oplossing van het mysterie van het lijden en het
kwaad verwijst hij naar het lijden van Christus3 en naar het hiernamaals4.
Een andere opmerking is, dat het aantreffen van schijnbare ongerijmdheden nog
niet meteen aanleiding hoeft te zijn om de zaak waar het om gaat, i. с het geloof
of bepaalde vormen van geloof, te schrappen. Verhoeven pleit voor een soort 'vol
houden van de verwondering'.5 Hij vindt dat men niet meteen een vraag moet for
muleren en zeker niet meteen op zoek moet gaan naar een antwoord. Dat is hem
veel te activistisch.

6. Condusies
Welke conclusies kunnen uit dit hoofdstuk worden getrokken omtrent (opvattin
gen over) de rol van de ratio in wetenschap en in geloof? Zowel in de wetenschap
als in het geloof speelt de ratio een rol. Binnen de wetenschappen overigens in uit
eenlopende mate en op verschillende niveaus: in de wetenschappen van het Griekse
type overheerst de ratio, in de natuurwetenschappen is voor haar slechts een beschei
den plaats weggelegd, in de filosofie komt een soort meta-rationaliteit naar voren
in de vorm van een rationeel nadenken over rationaliteit.15
In het geloof heerst geen wetenschappelijke rationaliteit, in een bepaalde speci
fieke betekenis; wel een hermeneutische rationaliteit en een rationaliteit van het
hart, in de geest van Pascal. Er zijn evenwel goede redenen om de tegenstelling
tussen wetenschappelijke rationaliteit en hermeneutische rationaliteit te relative
ren. Omdat ook het geloof rationaliteit kent, is er voor de wetenschap geen aanlei
ding tot het opeisen van een monopolie van rationaliteit.
Zowel binnen de wetenschap als binnen het geloof komt a-rationaliteit voor, in
de vorm van geloof en ervaring. Irrationaliteit wordt echter noch in de wetenschap,
noch in het geloof geaccepteerd. Het komt er feitelijk wel in voor, maar het dient
zo veel en zo spoedig mogelijk te worden uitgebannen.

1

Ibidem p. 2.
Van Meisen, Gehof, rede en ervaring, hoofdstuk X en XI.
' Ibidem, p. 164.
4
Ibidem, p. 160.
5
Comelis Verhoeven, 'Het uitstel van de vraag', in: Versnel e.a., Geloof het of niet, p. 26-27.
6
Van Meisen over de universaliteit van de rationaliteit, zie Gehof, rede en ervaring, p. 39.
2

122

6
Kennis en waarheid in wetenschap en in geloof

WE HEBBEN IN DEZE sectie

(Dialoog) tot nu toe gesproken over de kenbronnen van
wetenschap en van geloof: vooral geloof (in hoofdstuk 4) en rede (in hoofdstuk 5).
In hoeverre kan nu worden gezegd dat deze kenbronnen binnen wetenschap en
geloof tot kennis en waarheid leiden? Evenals in de vorige twee hoofdstukken is
het ook hier de vraag of er parallellen tussen wetenschap en geloof naar voren
komen, die als argument voor dialoog kunnen dienen. Eerst zal de vraag worden
gesteld of wetenschap en geloof wel de bedoeling hebben tot kennis en waarheid
te komen (paragraaf 1). Vervolgens wordt gevraagd of ze in deze bedoeling slagen
(de paragrafen 2 en 3).

1. Hebben wetenschap en geloofde bedoeling de werkelijkheid te kennen?
Manipulatie en zingeving
Dat de wetenschap de bedoeling heeft de werkelijkheid te kennen, is onomstreden. Wel valt op, dat een aantal auteurs aan de tegenwoordige wetenschap, met
name aan de natuurwetenschap, vooral een manipulatieve interesse toeschrijft:
weten om te kunnen handelen, niet zozeer weten omwille van het weten zelf.1 Toch
moet hier iets aan worden toegevoegd. Het moge zo zijn dat de wetenschap zelf
slechts handelingskennis nastreeft, de vraag naar waarheid komt daarbij nochtans
wel op: men kan zich immers afvragen of wetenschap enkel bestaat uit theoretische constructies en modellen, en of die wetenschap zich toch ook niet met grondvragen betreffende het bestaan en de werkelijkheid bezighoudt.2 De vraag of wetenschappelijke uitspraken verwijzen naar iets dat werkelijk is, is een legitieme vraag,
zodat het wetenschappelijk kennen niet beperkt hoeft te worden tot handelingskennis.

1

Stadhouders, 'Wetenschap en geloof, p. 58-62. Zie ook de opvatting van Burms en Dedijn,
genoemd
in hoofdstuk 2, paragraaf 2, Uiteenlopende fitncties.
2
Peet, 'Discussieverslag', p. 80.
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Heeft het geloof eveneens de bedoeling de werkelijkheid te kennen? Volgens
Burms en Dedijn niet, zoals we hebben gezien.1 Zij spreken bij het geloof vrijwel
uitsluitend over een zingevingsinteresse. Het geloof is er volgens hen niet op uit
kennis van de werkelijkheid te verkrijgen.

Geloof beoogt ЫППІБ
Een aantal auteurs is nochtans van mening dat het geloof, naast andere interessen,
wel degelijk ook een cognitieve interesse heeft. Het geloof heeft de bedoeling de
werkelijkheid te kennen, geloofsuitspraken hebben waarheidspretenties. De waar
heid van geloofsuitspraken zal uiteraard alleen door gelovigen worden erkend, maar
dat neemt niet weg dat de gelovige zijn geloofskennis (b.v. er is een verbond tus
sen God en mens) als objectieve, voor iedereen geldige kennis beschouwt. Vandaar
dat een auteur als Vandenbulcke een aantal kritische vragen stelt bij de "ontken
ning van elke cognitieve waarde aan de religieuze sensibiliteit".2
Kennis heeft banden met algemeenheid en met pogingen tot objectiviteit. Het
is daarom niet onbegrijpelijk dat een nadruk op het kennisaspect van het geloof
soms gepaard gaat met sympathie voor het leerstellige en kerkelijke karakter van
het geloof. Van der Ploeg vertegenwoordigt dit beeld.' Hij is niet slechts van mening
dat geloof kennis beoogt, maar dat geloof vooral kennis beoogt Hij breekt een lans
voor het objectieve element in het geloof, niet zozeer voor het subjectieve; wel voor
het cognitieve, niet zozeer voor het affectieve; wel voor de kerk, niet voor het sola
fides. Van der Ploeg vindt het onjuist te spreken over 'geloof in een persoon'. Een
persoon kan voorwerp zijn van liefde, niet van geloof; geloof heeft steeds waarheid
tot voorwerp. Wanneer men zegt allereerst te geloven 'in een persoon' schakelt
men volgens Van der Ploeg het verstandelijk, kennend element uit.4
Van der Ploeg verklaart zich tegenstander van het (katholieke) modemisme: daar
werd en wordt naar zijn opvatting veel te veel nadruk gelegd op de innerlijke reli
gieuze 'ervaring'. Deze ervaring vindt hij geheel subjectief; de oorsprong ervan ligt
in de mens zelf. Deze 'ervaring' is oncontroleerbaar, ieder kan zich op de zijne
beroepen; in feite is het volgens Van der Ploeg meestal een mengsel van gevoe
5
lens, inbeelding en willekeur.

'Zie
hoofdstuk 2, paragraaf 2, Uiteenlopende functies.
1
Jaak Vandenbulcke, 'Een niet-cognitieve omschrijving van de godsdienst? Vragen aan Amold
Burms en Herman De Dijn. Notitie', in: Bijdragen,tijdschriftvoorfilosofieen theologie, 50(1989),
afl. 3, p. 322-336, citaat op p. 324. Ook Van der Veken keert zich tegen de opvattingen van
Burms en Dedijn, waarin hij invloeden van Kant en vooral van Wittgenstein ontwaart Zie
Van der Veken, Kosmologie en geloof p. 11-12.
' J.P.M, van der Ploeg, 'Geloof, geloven, gelovig', in: Katholiek Maandblad, 1(1989), nr. 2,
febr.
p. 35-41.
4
Ibidem, p. 37.
5
Ibidem, p. 35.

124

Er zijn hier twee dingen aan de hand. Op de eerste plaats beperkt Van der Ploeg
het begrip 'geloof tot: overgave aan geloofskennis, aan geloofswaarheid. Dat sluit
strikt genomen niet uit dat God óók voorwerp van ervaring en van liefde is. Het
sluit evenmin uit dat aan de elementen ervaring en liefde grote waarde wordt toegekend. Maar die elementen horen niet tot het geloof, zal Van der Ploeg zeggen.
Ten tweede is het zo, in het geval van Van der Ploeg, dat hij weinig op heeft met
ervaring van God. Hij vindt dat veel te subjectief en oncontroleerbaar. Boven godservaring heeft hij een duidelijke voorkeur voor godsgeloof, in de zin van overgave
aan geloofskennis en -waarheid.

Geloof beoogt méér dan kennis
De positie van Burms en Dedijn kan wellicht als volgt worden gewaardeerd: ze willen de nadruk leggen op andere aspecten van geloof dan uitsluitend weten, maar
daardoor blijft het weetaspect bij hen onderbelicht. Wat dat eerste betreft hebben
ze veel medestanders, al zijn dat ipso facto tegenstanders: degenen die wijzen op
andere aspecten dan het weetaspect van het geloof, beschouwen het weetaspect
desondanks als een authentiek geloofsaspect.
De mening dat het weetaspect een authentiek geloofsaspect is, gaat inderdaad
nogal eens gepaard met de opvatting dat geloof meer beoogt dan alleen maar kennis. Soms wordt daar uitdrukkelijk bij gezegd, dat dit 'meer' belangrijker is dan de
kennis. Het Engels heeft twee woorden voor geloof: faith en belief1 Dat maakt het,
beter dan in het Nederlands, mogelijk uitdrukking te geven aan zowel het besef
dat geloof kennis beoogt, als aan het besef dat geloof meer dan kennis beoogt Faith
is 'knowing God', belief'is 'knowing about God'.2 Het object van faith is de persoon
van Jesus, het object van belief zijn dingen met betrekking tot die persoon. Bij faith
gaat het om een liefhebbende en vertrouwvolle persoonlijke relatie met God in Zijn
Zoon. Bij beliefgaat het om credo's, dogma's, verhandelingen, en uitingen van het
kerkelijk leergezag. Het is mogelijk dat iemand weinig beliefheeñ en veel faith: kinderen, geestelijk gehandicapten, onontwikkelde mensen. Faith huist in het hart,
belief in het intellect of de rede. Belief'is nochtans wel van belang: vergelijk de verliefde die steeds meer wil weten over zijn geliefde. Beliefbrn ook het begin zijn van
faith, of een versterking ervan bewerken.3
Door een aantal auteurs wordt betreurd, dat in verleden en heden een eenzijdige
aandacht is en wordt gewijd aan het kennisaspect van het geloof. Die eenzijdige
aandacht, die al uit het vroege christendom stamt, is in de hand gewerkt door de
1
D.
2

Lucas, 'A vital distinction', in: The Month, Vol. 250, nr. 1459, juli 1989, p. 285-287.
Dit onderscheid lijkt op dat tussenfidesqua enfidesquae. Toch gebruikt Lucas deze termen niet
' Lucas vindt faith belangrijker dan belief. Christus vroeg aan zijn leerlingen geen instemming met eenfilosofie,hij presenteerde geen ethisch systeem of een 'statement of belief.
Hij zei: volg mij.
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confrontatie van het geloof met het rationele weten.1 Door deze confrontatie is de
uitleg van wat geloven is (geloof, zowel in religieuze als niet-religieuze zin), al heel
vroeg in een bepaald spoor getrokken. In de traditie van filosofie en theologie is
een eenzijdige aandacht besteed aan het geloven in zijn verhouding tot het weten
en aan het weetaspect van het geloof. Om de eigen positie tegenover anderen te
verhelderen ordende men al in het vroege christendom de geloofsinhoud tot thesen (dogma's) in een systematisch geheel. Dit komt al voor bij Paulus en bij Joannes.
Vervolgens gaan de Kerkvaders een debat aan met de filosofen van hun tijd. Ook
de strijd met de gnosis droeg bij tot de overbenadrukking van het weetaspect van
het geloven. Wanneer het geloof als waarheid wordt gepresenteerd, ligt het voor
de hand dat de rede zich ervoor interesseert en er greep op probeert te krijgen. Dat
maakt het weer noodzakelijk de eigen aard van het geloof als ken-act te beschrijven, waardoor een nadruk komt te liggen op intellectualistische interpretaties van
geloof en van geloofswaarheden.2 Deze nadruk is na de Contra-Reformatie zelfs
tot een overwicht verworden.3 Tot dan toe vormden geboden en gebeden, feesten
en verbanden nog de overwegende inhoud van de geloofsoverdracht. Maar de ontwikkelingen in de Nieuwe Tijd hebben alle nadruk gelegd op de cognitieve bewustzijnsinhouden van de godsidee en op de logische, causale samenhang ervan met
het systeem van de natuur en van de geschiedenis. In de meer spirituele, mystieke en emotionele tradities van Augustinus, Anseimus, Bonaventura, Joannes van
het Kruis en Pascal is weliswaar gereageerd op het feit dat het geloof steeds meer
in rationalistisch-positivistisch en cognitief vaarwater raakte. Maar deze reacties
kregen in de Nieuwe Tijd van de weeromstuit irrationele (emotieve, privatiserende, attitudinale) karaktertrekken.
Weten is ongetwijfeld een reëel aspect van de ervaring van geloven.4 Maar door
de nadruk hierop zijn andere aspecten juist verduisterd en is het moeilijker geworden die andere aspecten nog in de ervaring van geloven naar voren te halen. Daar
kwam nog iets bij.5 Het ingewikkelde geheel van stellingen dat uiteindelijk ontstond, maakte dat de gelovige moest volstaan met gehoorzaamheid aan de kerk,
die het leergoed bewaart, doorgeeft en gezagvol interpreteert. Geloven kreeg meer
en meer het karakter van het aanhangen van een kerkelijke geloofsleer.

1
Van Tongeren, 'Over geloven', p. 12-15,
2
Ibidem, p. 13-14.
3
Houtepen, 'Wegen naar God', p. 116.
4

26-30.

Van Tongeren, 'Over geloven', p. 15.
' Ibidem, p. 13.
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2. Bereikt de wetenschap kennis over de werkelijkheid?
Een beperkte vorm van verificatie is in de wetenschap mogelijk
In het vorige hoofdstuk zijn verschillende vormen van rationele inzichtelijkheid
onderscheiden. Een bevinding was dat elke vorm van wetenschappelijke kennis
fundamenteel ontoereikend is.1 Bij al haar exercities stuit de ratio vroeg of laat op
haar grenzen. Dat sluit overigens niet uit dat een beperkte vorm van verificatie in
de wetenschap mogelijk is. Maar wat wordt dan onder verificatie verstaan?
Vóór de opkomst van de empirische wetenschappen was verificatie het verstandelijk inzicht dat iets berustte op algemene beginselen en dat het daar logisch correct uit
werd afgeleid.2 In die zin was verificatie in een aantal gevallen mogelijk. In de empirische wetenschappen kreeg verificatie evenwel een andere betekenis. Het was de empirische toetsing van een tentatief geopperd en altijd slechts voorlopig geldend beginsel.
Het zwaartepunt lag voortaan bij de empirie en niet meer bij de beginselen.3
Ook deze nieuwe vorm van verificatie bleek en blijkt in een aantal gevallen mogelijk. Empirisch-zintuiglijke verificatie geeft inderdaad enige greep op de werkelijkheid. Zij biedt de mogelijkheid de natuur te beheersen en het menselijk bestaan
te ordenen.4 Het feit dat de beweringen van de wetenschap soms empirisch blijken te kloppen houdt een verificatie in, anders gezegd: dat maakt deze beweringen waar, al is deze verificatie nooit absoluut en geeft ze geen volledige zekerheid.5
Het empirische waarheidscriterium kent echter minstens twee belangrijke beperkingen. De eerste is, dat elke verificatie ergens moet stoppen.6 Verificatie komt in
de wetenschappen immers steeds neer op: het een herleiden naar het ander, het
een verklaren uit het ander. Dat lukt altijd maar tot op een bepaald punt, ook binnen de empirische wetenschappen. De tweede beperking is, dat het empirische
waarheidscriterium slechts op een beperkt deel van de werkelijkheid toepasbaar
is, namelijk op het empirisch verifieerbare deel van de werkelijkheid. Stadhouders
zegt hierover, mede uit eigen ervaring, het volgende.7 De natuurwetenschappelijke onderzoeker is gericht op zekerheid als het hoogste ideaal. Maar dan wel een
mathematisch-natuurwetenschappelijke zekerheid. Hij houdt zich alleen bezig
met de concrete wereld van de feiten en de ervaringen. Zijn toetsstenen zijn de
ervaring, het experiment en de succesvolle voorspelling. Die zorgen ervoor dat hij
leeft in een wereld van zekerheden. Alles is daar controleerbaar. Een dergelijke

1
Hoofdstuk
2

5, paragraaf 1.
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, hoofdstuk II. De rationaliteit van de wetenschap. Zie
aldaar ook op p. 97: Het verificatieprobleem.
'4 Ibidem, p. 38,44. Zie ook p. 97: Het verificatieprobleem.
Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 36-38. Zie ook Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p.
38.
'6 Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 45, 50.
In zijn boek Religies en de waarheid (Kampen 1988), p. 285 zegt H.M. Vroom: "Elke verificatie
moet ergens stoppen, zoals men in de analytische wijsbegeerte heeft gezegd."
7
Stadhouders, 'Wetenschap en geloof, p. 61.
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zekerheid is nergens anders te bereiken en al helemaal niet in de kerken. Maar
voor die zekerheid moet, nog steeds volgens Stadhouders, een relatief hoge prijs
worden betaald. Zij is alleen bereikbaar bij datgene wat in getal en maat is vast te
leggen.

De relatie tot de werkelijkheid is nooit rechtstreeks
Mensen hebben nooit een directe relatie tot de werkelijkheid. Dat geldt zowel in
het geloof (zie in de volgende paragraaf) als in de wetenschap. Wat zit er dan tussen de mens en de werkelijkheid, in het geval van de wetenschap? In haar poging
greep op de werkelijkheid te krijgen, maakt de wetenschap zich er voorstellingen
van: verwoordingen, verbeeldingen, verhalen, theorieën, modellen. Soms wordt
zelfs gezegd, dat die wetenschappelijke verwoordingen en verbeeldingen van de
werkelijkheid altijd met zingeving gepaard gaan.' De wetenschappelijke kennisverwerving kan daardoor nooit leiden tot objectieve (of absoluut geldige) kennis.
Zowel in de mens- als in de natuurwetenschappen is de onderzoeker zelf, met al
zijn eigenaardigheden, een variabele in zijn eigen onderzoek. Een absoluut afstandelijke benadering van het wetenschapsobject is onmogelijk.2
Toegepast op de geschiedwetenschap kan bijvoorbeeld worden gezegd, dat de
werkelijkheid zoals die door deze wetenschap wordt gezien een mentale constructie
is, met referentie naar de 'data in geconstrueerde samenhang'.3 In de geschiedwetenschap bestaat een continuüm dat verloopt van het vaststellen van data en feiten tot en met het presenteren van een verhaal. Maar zelfs data en feiten zijn al
niet theorie-vrij. De constitutie van 'feiten' vindt plaats in het kader van een theorie of een verhaal.
Leidt dit nu tot een volstrekt relativisme? Heeft de wetenschap geen enkele greep
op de werkelijkheid? Toch wel, althans volgens een aantal auteurs. Hiervóór is al
vermeld, dat Weiier het midden wil houden tussen een opvatting volgens welke de
geschiedwetenschap een directe greep op de werkelijkheid heeft (naïef positivisme, sciëntisme) en een opvatting volgens welke deze wetenschap geen greep op
de werkelijkheid heeft (nominalisme).4 Volgens Weiier heeft de geschiedwetenschap wel een greep op de werkelijkheid, maar geen directe. Weiier herinnert in
dit verband aan de nominalist Willem van Ockham, die gezegd heeft: scientia est
de propositionibus tantum (kennis bestaat alleen in beweringen). Deze opvatting
is volgens Weiler weliswaar de meest werkbare, maar zij sluit zich op in haar eigen
mentale constructies, zij heeft te weinig aanraking met de werkelijkheid.5 Een ver
doorgevoerd nominalisme neemt het geheim van de werkelijkheidsbetrekking weg.

1
2

Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 245.
Peet, 'Discussieverslag', p. 89.
' Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 40.
4
Ibidem, p. 39 en volgende. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 3, Hermeneutische rationaliteit.
5
Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 40.
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Het gaat daar alleen om proposities, niet om de intuïtie zoals die betrokken is op
de werkelijkheid. Toch bestaat een onderling verwijzende betrekking tussen taal
en werkelijkheid; daaraan moet dan ook recht worden gedaan. Daarom "zoekt een
realistische geschiedwetenschap feitelijke kennis van een historische werkelijkheid".1 Ondanks de gelaagdheid van de wetenschappelijke werkelijkheidsrelatie
blijft het wetenschappelijk onderzoek gebonden aan vaststelbare data en feiten;
beïnvloedende factoren (zoals bijvoorbeeld levensbeschouwing) blijven voor redelijke discussie vatbaar. Ondanks het feit dat wetenschappelijke kennis altijd gebonden blijft aan de subjectiviteit van de onderzoeker, is een betrekkelijke geldigheid
daarom toch bereikbaar.2

3. Bereikt het geloof kennis over de werkelijkheid?
Geloofikennis
Geloven in God is een wijze van kennis in de vorm van een connaturaliteit of sympathie, werkend als een soort instinct dat eerder op de waarde van iets gericht staat
dan dat het uitgaat van een objectieve kennis van zijn object.' De act van instemming met het geloof berust eerder op een persoonlijke interpretatie van de geloofsformules dan op een puur verstandelijke aanvaarding.4
Het is duidelijk dat we met deze uitspraken verwijderd raken van de objectiverende
rationeel-wetenschappelijke kennis en terecht komen in de sferen van de existentiële
kennis van het subject. Op dit terrein komt Pascal in het vizier. Deze benadrukte ten
zeerste het kennisaspect van geloof, méér dan de meeste tegenwoordige auteurs. Hij
kon dat doen door zijn specifieke kennisopvatting. Kennis is bij Pascal niet alleen een
vrucht van de rede.5 Ook aan het hart komen bepaalde taken en mogelijkheden toe om
tot kennis te komen. Het werk van de rede is het redeneren. Tegenover de rede staat
het hart, dat niet alleen de zetel van de affecten is, maar ook het orgaan waardoor wij
onmiddellijke zekerheid bezitten omtrent bepaalde principes waarop alle denken steunt
"Wij kennen de waarheid niet alleen door de rede, maar ook door het hart". De kennis van het hart is met name in het geloof sterk vertegenwoordigd, volgens Pascal.

1
2

Ibidem, p. 40-41.
Peet, 'Discussieverslag', p. 89.
' Volgens een analyse van de publicaties van Walgrave door C.E.M. Struyker Boudier, in:
Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980, deel II. De Dominicanen (Nijmegen, Baarn
1986), p. 97. Walgrave beroept zich hier onder meer op Thomas van Aquino.
4
Ibidem, p. 93. Deze gedachte ontleent Walgrave aan Newman, met wie hij een zekere voorkeur deelde voor de godservaring door het geweten. In het geweten ligt een zaad van religieuze ervaring besloten. Zie Ibidem, p. 100.
' Zie A.Th. Peperzak, Filosofie en christendom (Vught 1989. Inaugurele rede als bijzonder
hoogleraar in de betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte aan de Universiteit van
Amsterdam, op 3 april 1989), p. 18.
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In dezelfde trant spreekt de psycholoog Sanders.' Hij vat religieuze kennis op
als een vorm van, wat hij noemt, persoonlijke, functionele kennis.2 Deze kennis
zet hij aftegen de wetenschappelijke kennis. Volgens hem is de menselijke kennis functioneel van aard, dat wil zeggen: ze heeft betrekking op de manier waarop
dingen en mensen in ons leven kunnen functioneren. Iets of iemand kennen betekent niet zomaar een soort 'innerlijke afbeelding', een soort 'psychische foto' ervan
hebben, die in ons geheugen ligt opgeslagen. Neen, iets of iemand kennen houdt
primair in dat we weten wat we ermee kunnen doen, hoe iemand zal reageren e.d.
Deze kennis is niet neutraal, er zit een moment van waardering en verplichting in.
Deze kennis is ook persoonlijk. Als voorbeelden noemt Sanders: kennis van een
stoel, van een partner, van de H. Geest (catechismuskennis over de H. Geest is iets
anders dan de Geest in het eigen leven ervaren hebben.)
Religieuze kennis is, zoals gezegd, een vorm van deze persoonlijke, functionele
kennis. Dat wordt door sommigen als een nadeel beschouwd, in vergelijking met
wetenschappelijke kennis. Maar Sanders is het daar niet mee eens. Volgens hem
is wetenschappelijke, objectiverende kennis, die de werkelijkheid 'neutraal' tegemoet treedt, niet primair. Primair is de persoonlijke kennis. De wereld zoals wij
die kennen is oorspronkelijk niet een puur feitelijk gegeven waaraan later waarderingen en normeringen zijn toegevoegd. Het is andersom: in eerste instantie is
een persoonlijk-betekenisvolle wereld gegeven die slechts na training (b.v. als bijproduct van wetenschappelijke vorming) tot een werkelijkheid kan worden van
pure, 'neutrale' feiten en gebeurtenissen, die koel, zonder persoonlijke betrokkenheid, geconstateerd kunnen worden.
Sanders schenkt ook aandacht aan de vraag hoe het komt dat de tegenwoordige
mens dikwijls weinig religieuze kennis bezit.' Anders gezegd: welke zijn de oorzaken van de godsverduistering? De verklaring voor het verdwijnen van het eens
zo tastbare transcendente moet worden gezocht in wat hij 'de wetenschappelijke
verlichting' noemt, dat wil zeggen: een denkwijze en instelling tegenover de werkelijkheid die ontleend is aan de natuurwetenschap en aan haar methode. Deze
denkwijze en instelling is te eenzijdig. Het is immers een misverstand dat de fysischmateriële werkelijkheid de absolute werkelijkheid zou zijn.4 Dat is moeilijk vol te
houden. Want waar blijven wijzelf dan? Maken wij zelf deel uit van die fysischmateriële werkelijkheid? Neen, zullen velen zeggen. Maar wanneer we uitgaan van
een tweedeling 'ik' en het gegevene, is er dus kennelijk ook nog werkelijkheid buiten de fysisch-materiële werkelijkheid. De eenzijdige aandacht voor de fysischmateriële werkelijkheid is een belangrijke oorzaak van de tegenwoordige godsverduistering.5

1
2

Sanders, Geloof- zin en on-zin.
Zie Ibidem, p. 20 en volgende.
'4 Ibidem, p. 42 en volgende.
Ibidem, p. 28-29.
5
Ibidem, p. 36.
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We hebben bij Sanders te doen met een sterk psychologiserende kennisopvatting. Een filosoof zal behoefte hebben aan meer of in elk geval andere nuanceringen en preciseringen. Met name de tegenstelling van religieuze en wetenschappelijke kennis is niet scherp genoeg. Sommige dingen die Sanders karakteristiek
noemt voor religieuze kennis komen ook in de wetenschappelijke kennis voor, met
name het functionele aspect van de kennis. Ook zijn uitspraak dat persoonlijke,
functionele kennis primair is, laat vragen open. Wat betekent 'primair' hier precies en mag daar een waardeoordeel aan worden verbonden? Is dat woord misschien ontleend aan de ontwikkelingsfasen van de menselijke psyche? Het is dan
de vraag of het primaire karakter van de persoonlijke kennis ook in het verdere verloop van het mensenleven behouden blijft. Misschien moet in latere levensfasen
veeleer worden gesproken over kennis die verschillende aspecten vertoont, b.v. een
functioneel, een objectiverend enz. aspect, zonder dat het functionele aspect nog
primair kan worden genoemd.

Een beperkte vorm van verificatie is in het gekof mogelijk
In de gebruikelijke zin van het woord is verificatie van het geloof niet mogelijk: de
geloofswaarheden zijn niet van dien aard dat ze vatbaar zijn voor een overtuigende empirische toetsing.1 En al eerder is gezegd dat het getuigenis van het hart zich
niet in een laboratorium laat natrekken.2
De onmogelijkheid van empirische verificatie maakt de geloofswaarheden ook
ongeschikt een bijdrage te leveren aan de manipulatieve interesse van de wetenschap. Het verschil tussen de greep die de wetenschap op de werkelijkheid heeft
en de greep die het geloof heeft, kan als volgt nader worden aangeduid.' De taal
van het wetenschappelijk kennen geeft de mogelijkheid tot beheersing van de natuur
en tot ordening van het menselijk bestaan. Het christelijk geloof daarentegen kan
niet bijdragen tot de beheersing van de natuur, omdat het niet op dezelfde wijze
als de wetenschap verifieerbaar is. De taal van het heilige, de priestertaai, heeft een
minder tastbare functionaliteit dan de taal van het wetenschappelijke kennen. De
werkelijkheid van God treedt nergens tastbaar, verifieerbaar, beschikkend in het
menselijk bestaan binnen; zij heeft in die zin geen werkelijkheidsgehalte. Om die
reden werd en wordt zij afgewezen door mensen die alleen willen afgaan op tastbaarheden. Geloof is geen beheersingsmechanisme; mensen die alleen maar willen beheersen, keren zich dus af van het geloof.4
Toch zijn er ook geluiden waarneembaar die het verschil relativeren tussen de
mogelijkheden tot verificatie van wetenschappelijke en van geloofsuitspraken. Over
de wetenschap is hierboven al gezegd, dat daar niet meer dan een beperkte verifi1
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 97.
2
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 15.
3

Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 36.
4 Ibidem, p. 37-38.
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catíemogelijkheid bestaat. Over het geloof wordt door sommige auteurs gesuggereerd, dat enige verificatie van geloofsuitspraken niet uitgesloten is.
Vroom bijvoorbeeld doet dergelijke uitspraken in zijn studie over de waarheid van
religies.1 Hij heeft vastgesteld dat er veel verschillende opvattingen over religieuze
waarheid bestaan. Vroom noemt verschillende toetsingscriteria voor werkelijkheidsuitspraken: algemeen menselijke (kentheoretische), algemeen religieuze en bijzonder religieuze.2 Toegespitst op de algemeen menselijke waarheidscriteria zegt Vroom,
dat de eisen die in de moderne cultuur aan wetenschappelijke kennis worden gesteld,
ook toepasbaar zijn op religieuze waarheidsaanspraken, maar dan wel in minder strikte zin.3 Deze uitspraak doet denken aan Derksen, die het verschil tussen wetenschap
en pseudo-wetenschap een gradatieverschil noemt. Kan op analoge wijze wellicht ook
het verschil tussen wetenschappelijke en religieuze waarheidsaanspraken als een gradatieverschil worden gekarakteriseerd? Dat zou overigens niet wegnemen dat het om
een reëel verschil kan gaan, zoals ook het verschil tussen wetenschap en pseudo-wetenschap reëel is. Derksen heeft er weinig moeite mee bepaalde waarheidsaanspraken
als pseudo-wetenschappelijk te brandmerken; de gradatieverschillen zijn daar blijkbaar groot genoeg voor. Het is duidelijk dat niet slechts de waarheidsaanspraken van
de pseudo-wetenschap maar ook die van de religies de toets van wetenschappelijkheid volgens de criteria van Derksen niet kunnen doorstaan. Toch zou het hier dan
niet om absolute, maar om relatieve verschillen gaan.
Men kan geloofsuitspraken ook als hypothesen opvatten. Pannenberg doet dat.4
Geloofsuitspraken moeten zich volgens hem waar maken (geverifieerd worden) in
de loop van het leven en binnen het kader van de eigen ervaring. Theologie is daarbij dienstbaar.
Een opmerkelijke vorm van verificatie wordt door Van Meisen aangedragen.
Wanneer hij benadrukt dat geloofswaarheden niet verifieerbaar zijn, voegt hij daar
soms aan toe: "althans niet binnen deze werkelijkheid".5 Hij verwijst dus naar een
eventuele verificatie buiten deze werkelijkheid. De stelling dat een dergelijke verificatie bestaat, is uiteraard zelf zo'n geloofsuitspraak die in deze werkelijkheid niet
te verifiëren is. We komen daar nu dus niet verder mee. Dat sluit overigens niet
uit dat de stelling juist kan zijn.6

1
Vroom, Religies
2
Ibidem, p. 274.
3
Ibidem, p. 284.
4

en de waarheid.

Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 254 en 256. In het hoofdstuk over theologie zal
nog gelegenheid bestaan op de verificatie van geloofswaarheden als hypothesen terug te
komen.
s
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 98.
6
In hoofdstuk 11, paragraaf 4, Geloofiweten, zal hierop nog kort worden teruggekomen.
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Niveaus van weten
Het verschil tussen wetenschap en geloof bestaat niet uit een verschil tussen weten
en niet-weten. Naast het weten van de wetenschap zijn er nog andere niveaus van
weten: mensen weten ook dingen door geloof, door vertrouwen en hoop, door liefde en door schoonheidservaringen.1 Sommigen kennen aan het geloofsweten een
hogere rang toe dan aan het weten van de wetenschap: geloof heeft voor-rang op
wetenschap, omdat het extra per-spectieven opent.2
Wie voor zichzelf tot existentieel waardevolle waarheid wil komen, is met het
geloof beter af dan met de wetenschap, meent een aantal auteurs. Het wetenschappelijk weten kent een aantal intrinsieke beperktheden. De wetenschap biedt
weliswaar een mathematisch-objectiverende kennis en zekerheid die in het geloof
ontbreken, maar dit gemis wordt door de subjectieve geloofszekerheid ruimschoots
gecompenseerd.
Dat geldt ook bij een vergelijking van filosofie en geloof. Peperzak wijst op Spinoza
en Hegel, die dachten dat de religieuze stroming weliswaar de belangrijkste waarden in zich bevat, maar dat de filosoof deze waarheden beter begrijpt en op een
meer adequate wijze in bezit neemt dan gebeurt in de verhalen, riten en gevoelens
waaraan het geloof refereert.3 Volgens Peperzak overschatten Spinoza en Hegel
met deze opvatting de reikwijdte van het denken en onderschatten zij de radicaliteit van de affectieve afstemming, die een veel grondiger zekerheid en een veel ruimere behuizing verschaft dan het heldere begrip ooit kan bieden. Christendom is
geen leer, maar een levende vertrouwdheid met de gronden van het bestaan. Peperzak
vindt hierin Pascal aan zijn zijde. De "God van Abraham, Isaac en Jacob, niet van
filosofen en geleerden" vervulde Pascal met een diepe vreugde en met de diepste
zekerheid. Dit is een heel ander soort zekerheid dan Descartes op methodische wijze construeerde. Hier gaat het veel meer om een rotsvaste affectieve zekerheid.
Tenslotte, over de waarheid van het geloof citeert Dippel de volgende veelzeggende tekst van Barth: 'es gibt keine Glaubensgewissheit, sondern: Er gibt
Glaubensgewissheit'.4

De relatie tot de werkelijkheid is nooit rechtstreeks
Hiervóór is met betrekking tot wetenschap al opgemerkt, dat de relatie van mensen tot de werkelijkheid altijd gelaagd is. Welnu, dat geldt niet alleen voor de wetenschappelijke maar ook voor de gelovige omgang met de werkelijkheid. Ook geloofs-

1
Van der Hoeven, 'Geloof en wetenschap', p. 9-11.
2
Ibidem,
p. io, 20.
3
Peperzak,
Filosofie en christendom, p. 14-15.
4

Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 219; CJ. Dippel, 'De volheid van de werkelijkheid Gods en onze wetenschappelijke activiteit', in: Geloof en wetenschap, 65(1967), nr. 10,
oktober, p. 181.
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uitspraken zijn verbeeldingen en verwoordingen van een - ervaren of aangenomen - werkelijkheid.1 Iedere vorm van religiositeit is een verwijzing, een symbool,
een communicatief teken.2 Deze verwijzingen komen waarschijnlijk nog het dichtst
bij de werkelijkheid, wanneer ze de vorm van ontkenningen aannemen: 'God bestaat
niet niet', 'er is niet geen leven na de dood'.' Voorzover religieuze speech-acts transcendente werkelijkheid kunnen onthullen, kunnen ze dat hoogstens in negatieve
zin.4
Leidt deze nadruk op de gelaagdheid van de geloofskennis en op het belang van
negatieve theologie (of zoals Weiier formuleert "de binnengelovige cultus van de
onzegbaarheid")' onvermijdelijk tot de stelling dat het geloof zijn werkelijkheidsaanspraken maar beter kan opgeven? Volgens sommigen wel. Het feit dat geloofsuitspraken (b.v. God heeft de wereld geschapen) over een werkelijkheid gaan die
onverwoordbaar is, het feit dus dat ze aldus boven zichzelf uitwijzen, brengt sommigen ertoe deze uitspraken dan ook niet als ontologische uitspraken te beschouwen, maar als mythische uitspraken.6 Anderen menen, dat op deze manier het
werkelijkheidsgehalte van geloofsuitspraken te zeer wordt gerelativeerd. Men kan
wel zeggen dat 'God heeft de wereld geschapen' een mythische uitspraak is, maar
dat wil nog niet zeggen dat het geen werkelijkheidsuitspraak is, want ook mythen
willen iets zeggen over de werkelijkheid, op hun eigen, analoge manier. Evenals
wetenschappelijke uitspraken willen ook geloofsuitspraken verwijzen naar iets
waarvan wordt aangenomen (geloofd) dat het werkelijk is.7 In hoeverre het geloof
kan aantonen dat zijn waarheidsaanspraken juist zijn, is hierboven in de subparagraaf over verificatie besproken.

4. Conclusies
De vraag of wetenschap en geloof beide op kennis en waarheid gericht zijn, moet
bevestigend worden beantwoord. Daarbij geldt wel, dat de wetenschap zich doorgaans tevreden stelt met deelwaarheden, die op een beperkt terrein inzicht en ken-

1
Peet, 'Discussieverslag', p. 78-79.
a
Weiier,
'Leven, weten en geloven', p.
3

42.
Peet, 'Discussieverslag', p. 81. Zie ook Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 50, over de
"negativiteit van de docta ignorantía". De docta ígnorantia geldt volgens Weiler niet alleen
voor het geloven, maar ook voor het leven en het weten. Geen van drieën hebben ze de waarheid in pacht. Ze hebben dus ook niet het recht elkaar de volle waarheid te betwisten en evenmin
het zoeken naar de waarheid. (Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 43-48).
4
Burms, De Dijn, De rationaliteit en haar grenzen, p. 43. Zie Vandenbulcke, 'Een niet-cognitieve
omschrijving van de godsdienst?', p. 329-331.
5
Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 50.
6
Peet, 'Discussieverslag', p. 79. Ook Brattinga wijst erop dat in het geloof zelfs dogmatische
uitspraken een mythisch karakter hebben; hij trekt evenwel niet de conclusie dat deze uitspraken daardoor geen werkelijkheidswaarde hebben. Brattinga, 'Theologie en wetenschap',
p.
245.
7
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 94-96.
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nis verschaffen en die dikwijls in dienst staan van de beheersing van de werkelijkheid. Gelovigen zijn eveneens op kennis en waarheid gericht, maar ze hechten
daarnaast groot belang aan vertrouwvolle overgave.
Bereiken wetenschap en geloof ook kennis en waarheid? Volgens de meesten
van de onderzochte auteurs wel. De relatie tot de werkelijkheid is weliswaar noch
in de wetenschap noch in het geloof rechtstreeks, maar dat is geen aanleiding tot
een volstrekt relativisme. Enige vorm van verificatie is in beide mogelijk, zij het
dat wetenschappelijke verificatie in het geloof uitgesloten is.
Een conclusie uit de eerste drie hoofdstukken van deze sectie Dialoog is, dat Van
Melsens opvatting over de aanwezigheid van de drie kenbronnen in zowel wetenschap als geloof door de onderzochte auteurs wordt ondersteund: geloof, rede en
ervaring spelen steeds een rol, zij het in analoge en proportioneel verschillende
zin. Op grond van deze overeenkomst tussen wetenschap en geloof moet bezwaar
worden gemaakt tegen monopolistische aanspraken van wetenschap of geloof op
de terreinen van geloof (vertrouwen), rationaliteit en ervaring.
Een conclusie is eveneens dat - althans volgens de hier genoemde auteurs - op
het terrein van kennis en waarheid geen sprake is van een rechtstreekse 'ontmoeting' van de twee 'hoofdrolspelers' van dit boek: wetenschap en godsdienstig geloof.
De ontmoeting voltrekt zich via bredere begrippen, namelijk 'vertrouwen' en 'ratio'
alias 'rede'. In de wetenschap hebben we geen rol voor het godsdienstig geloof aangetroffen en in het godsdienstig geloof niet voor de wetenschappelijke rationaliteit. Maar onrechtstreeks is er wel degelijk sprake van een ontmoeting: vertrouwen
speelt een rol in de wetenschap en rede in het geloof. De term 'dialoog' is hier
gepast.'

1
Zie ook Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 14-15. Van der Veken wijst er onder meer
op, dat tussen theologie en natuurwetenschap raakpunten zijn ontdekt door de wetenschapsleer en door de taalfilosofie.
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7
Dialoog aan de grenzen van de wetenschap

IN DIT HOOFDSTUK EN in het volgende wordt de aandacht gericht op de grenzen
van wetenschap en van geloof (en van theologie).1 Doen zich aan die grenzen mogelijkheden, of aanleidingen, voor tot een dialoog tussen wetenschap en geloof? En
is die dialoog ook noodzakelijk voor de wetenschap en voor het geloof? Eerst richten we ons op de grenzen van de wetenschap en vervolgens op die van het geloof.
Het spreken over grenzen kan de indruk wekken dat het hier over een soort
landkaart gaat, waarop het ene land aan het andere grenst zoals ook bij akkers of
bloembedden het geval is. De onafhankelijkheidsdenkers hebben ons evenwel al
gewaarschuwd voor zo'n misverstand. De meesten van de hieronder te bespreken
auteurs nemen de overtuiging serieus, dat wetenschap en geloof zich niet op hetzelfde vlak bevinden. Dat betekent onder meer, dat terreinwinst voor de een niet
noodzakelijk terreinverlies voor de ander inhoudt. Het betekent ook, dat iemand
die een eventuele grens van de wetenschap of van het geloof bereikt, niet noodzakelijk oog in oog staat met het geloof, resp. de wetenschap, aan gene zijde van
de grens; het is helemaal niet zeker dat wetenschap en geloof op dat punt aan
elkaar grenzen.

i. De grenzen van de wetenschap
Praktische grenzen
De wetenschap heeft ontegenzeggelijk praktische grenzen. Begin 1998 was er nog
geen vaccin tegen het HIV-virus voorhanden en kon niemand een zinnig antwoord
geven op de vraag of er leven mogelijk is op Mars. Een aantal van dergelijke praktische grenzen is in het verleden van tijdelijke aard gebleken. Maar telkens wanneer de wetenschap erin slaagt bepaalde grenzen te overschrijden, blijven er nog
andere over en zijn er intussen nieuwe ontdekt. Dit soort van grenzen vormt in de
literatuur over de verhouding wetenschap-geloof evenwel nauwelijks onderwerp
van gesprek. Dat is begrijpelijk, omdat het geloof niets kan bijdragen aan de oplossing van de betrokken praktische wetenschappelijke vraagstukken. Hoogstens kan

1
Vergelijk het inleidend hoofdstuk (3) van deze sectie, waar onder meer over Grenskwesties
is gesproken.
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de verwachting dat de wetenschap tot in lengte van dagen met praktische grenzen
te maken zal hebben, leiden tot de erkenning van een blijvende beperktheid van
de wetenschap.
In het kader van de verhouding wetenschap-geloof wordt met name over principiële grenzen van de wetenschap gesproken: grenzen die uit de aard van de wetenschap voortvloeien. In het voorafgaande is al het een en ander over de aard van de
wetenschap gezegd; wat hier gezegd zal worden over haar grenzen zal daar een uitwerking van zijn.'

Alk wetenschap is abstract
Elke wetenschap beperkt zich tot één bepaald aspect dat zij uit de totale werkelijkheid 'lostrekt', abstraheert.1 Dit aspect vormt haar formele object. Door hun formele object zijn alle wetenschappen beperkt en begrensd. Het abstracte karakter
van de wetenschap drukt zich onder meer uit in de toegepaste wetenschap, zoals
b.v. de geneeskunde.' Daar wordt de mens niet in zijn totaliteit benaderd, maar
opgedeeld in deelgebieden en tot natuurwetenschappelijke gegevens gereduceerd.
Ook in de economie speelt een dergelijke reductie een rol. Dat leidt tot een beperkte werkelijkheidsvisie en ook tot een beperkte kijk op datgene wat het voorwerp van
de betreffende wetenschap is: het economisch leven, resp. de menselijke gezondheid. Men ziet daarvan alleen datgene wat de voorhanden theorieën en modellen
toestaan te zien.
Dat geldt ook voor de godsdienstpsychologie.4 Haar speciale kijk op de werkelijkheid staat het haar niet toe het verschijnsel geloof op een andere dan psychologische manier te verklaren. Dat leidt bijvoorbeeld tot de opvatting dat godsbeelden
projecties zijn van wensen en wensvervullingen.
Betreft het hier eigenlijk geen dubbele abstractie? Niet alleen wordt een formeel
object uit de totale werkelijkheid geabstraheerd (in de gegeven voorbeelden: de
menselijke gezondheid, het economisch leven, de godsdienst), maar bovendien
wordt uit het formele object alleen datgene geabstraheerd wat aansluit bij de voorhanden (resp. medische, economische, godsdienstpsychologische) theorieën en
modellen.
De begrenzing en beperking die gepaard gaan met abstractie en reductie zijn op
zichzelf niet verkeerd. Reductie kan vruchtbaar zijn. Maar reductionisme, waarbij
een beperkte wetenschappelijke werkelijkheidsbenadering wordt verabsoluteerd,

' Soms overlappen de verschillende uitspraken elkaar. Dat komt doordat ook hier geen systematische behandeling wordt beoogd maar een overzicht van voorkomende opvattingen.
Die opvattingen geven elk apart een eigen belichting van de grenzen van de wetenschap,
maar
dat sluit overeenkomsten niet uit.
1
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 216-219.
3
Peet, 'Discussieverslag', p. 89-90.
* Berger, 'Voorstel voor een empirisch onderzoek', p. 71.
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ondervindt veel tegenstand. W. Berger, bijvoorbeeld, heeft geen moeite met de abstractie die in de godsdienstpsychologie wordt gepraktiseerd.1 Hij vindt, in het algemeen, de (godsdienst)psychologische benadering van geloof en van religie heel
nuttig, onder meer om theologen voor stereotypen te behoeden. Maar Berger zou
zonder twijfel wèl protesteren, wanneer iemand zou beweren dat godsbeelden niets
anders zijn dan projecties van wensen en wensvervullingen. Niemand kan immers
aantonen dat de (godsdienst)psychologische bril de enige is die men kan opzetten.
Zo kan men erkennen dat bij geloof menselijke projecties een rol spelen en kan men
tegelijk volhouden dat het hier om religieus geloof gaat: de wensen en wensvervullingen kunnen geprojecteerd zijn op een reële God waarin men kan geloven.2
De bezwaren tegen reductionisme impliceren de opvatting dat elke wetenschap
moet erkennen dat er naast het hare nog andere formele objecten mogelijk zijn.
Geen enkele wetenschap mag daarom haar benaderingswijze van de werkelijkheid
absoluut stellen.
In de kringen van het procesdenken leeft nog een andere opvatting over de abstractie van de wetenschap: de wetenschap beperkt zich tot het redelijke, het ordelijke.' Zij herleidt de natuur tot een kosmos, dat wil zeggen een ordelijk geheel. Zij
heeft alleen oog voor werkelijkheid, niet voor mogelijkheid. Alleen het gebeurde
wordt serieus genomen, niet het gebeuren. De gestandaardiseerde wetenschapsbegrippen zijn slechts geldig binnen nauw afgebakende grenzen. Door die abstractie kan de wetenschap de natuur niet echt ervaren.4 Whitehead heeft een werkelijkheidservaring gepresenteerd die als aanvulling, of vervulling van de wetenschap kan gelden.5 Hij heeft de natuur als een scheppend gebeuren gezien. Hij
wilde terug naar de concrete ervaring, dat wil zeggen naar de ervaring van het gebeuren. Daarin is voor Whitehead plaats voor God. Het proces van de werkelijkheid
wordt mogelijk gemaakt door een blijvende bron van nieuwe mogelijkheden: God.
God is tegelijk de bron en het resultaat van het worden van de werkelijkheid.6

De wetenschap heefl geen greep op haar methodische beginselen
We hebben al gezien dat de wetenschap zichzelf niet rationeel kan funderen.7 Zij
gelooft in bepaalde niet aantoonbare grondbeginselen. Ze is geen alomvattend,

1
2

Ibidem.
Ibidem. Zie over de psychologische projectietheorie ook R. ter Meulen, Ziel en zaligheid.
De receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder de katholieken in Nederland 1
1965 (Nijmegen, Baam [1988]), in het bijzonder p. 156-161.
3
G. Debrock, Filosofische benaderingen van de natuur (Leusden 1982. Lezing Internationale
School
voor Wijsbegeerte. Interne publicatie), p. 15.
4
Ibidem.
5
Ibidem, p. 25-28.
6
Zie over het procesdenken vooral hoofdstuk 14. Het procesdenken.
7
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 7.
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autonoom verklaringssysteem. Om te kunnen functioneren moet zij de waarheid
aannemen van bepaalde, voor haarzelf oncontroleerbare, uitgangspunten (methodische beginselen).1 Er bestaat dus een werkelijkheid die buiten het bereik van de
wetenschap ligt. Daarom moet de wetenschap ruimte laten voor andere benaderingswijzen van de werkelijkheid dan alleen de wetenschappelijke.
We hebben ons ook afgevraagd: geldt dit nu ook voor de wetenschap als geheel?
Het antwoord was, dat het in elk geval geldt voor afzonderlijke wetenschappen,
met name de natuur- en de menswetenschappen. Die kunnen zichzelf niet funderen. Maar de filosofie kan hen wèl funderen, althans voor een deel.2 Dit neemt
de begrensdheid van de wetenschap, in het bedoelde opzicht, evenwel niet weg. De
filosofie kan zichzelf immers niet funderen. Juist zij stuit bij uitstek op de beperktheden van de menselijke kennis. Omdat deze beperktheden boven zichzelf uitwijzen, kan juist de filosofie uit ervaring en met overtuiging zeggen: er is meer.'

Er is meer dan de menselijke rede
De aanhangers van de procesfilosofie van A. Whitehead, maar zij niet alleen, hebben bezwaren tegen een overheersende rol van de menselijke ratio. Als men de
mens of de menselijke geest tot uitgangspunt van het denken maakt, is het gevaar
groot van vergoddelijking van de mens(elijke geest): "Dan wordt de mens of de
menselijke ratio de maatstaf van alle dingen, ten koste van de natuur en van de
zwakkere medemens. En dat is niet in overeenstemming met het christelijk denken over mens en natuur."4 Opvallend in dit citaat is de verwijzing naar het christelijk denken over mens en natuur, een verwijzing die niet-christenen uiteraard
niet zal overtuigen.
Verwant met deze kritiek van het procesdenken op een overwaardering van de ratio
is een aantal geluiden uit de New Age-beweging. Binnen New Age vinden velen
dat de werkelijkheidsbenadering die in de moderne wetenschap aan de dag treedt,
eenzijdig en vertekenend is. Er is alle aanleiding om tegen deze werkelijkheidsbenadering stelling te nemen en er iets anders tegenover te stellen. De bezwaren van
New Age tegen de moderne wetenschap (en technologie) kunnen in een aantal
punten worden samengevat:

1

Hierboven (hoofdstuk 2, paragraaf 2, Uiteenlopende talen) is al gesuggereerd, dat in de aannamen van de wetenschap omtrent de werkelijkheid (het belief\an de wetenschap) een aanknopingspunt
zou kunnen liggen met religieus geloof [faith).
2
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 7.
' Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 86, 90.
't G.D.J. Dingemans, 'Schepping in eschatologisch perspectief, in: Kerk en theologie, 34(1983),
p. 293-309, in het bijzonder p. 298. De aangehaalde uitspraken staan in de context van een
weergave door Dingemans van datgene wat J.B. Cobb jr. in Whiteheads denken waardeerde.

49

- een hoofdbezwaar is dat de moderne wetenschap slechts een heel beperkte manier
van contact met de werkelijkheid vertegenwoordigt. Hieruit vloeit een aantal kwalijke karaktertrekken van de wetenschap voort:1
- poging tot beheersen van de natuur;
- mechanistisch model van het heelal;
- nadruk op lineair denken;
- ongezonde en onmenselijke technologie;
- de wetenschap heeft bijgedragen tot een versplintering (atomisering, specialisering) en rationalisering (intellectualisering, cerebralisering) van het westerse wereldbeeld;2
- wie de samenhang en complementariteit van de werkelijkheid (yin en yang e.d.)
uit het oog verliest, breekt de werkelijkheid stuk. Techniek en wetenschap die geen
rekening houden met het milieu, voeren naar het niet-zijn, naar het ophouden van
het proces. En als de beweging, de stroom van het zijn ophoudt, houdt alles op,
want 'what is actual is in process' (Whitehead);3
- in de moderne wetenschap en techniek vieren een verregaande abstractie, analyseerwoede en reductie hoogtij. In New Age wil men de dingen in een breder verband zien;4
- in de moderne wetenschap bestaat een verabsolutering van het subject. Maar het
subject is in feite deel van een grotere werkelijkheid. Denkend en ervarend subject
en Ding an sich zijn niet meer gescheiden. De mens is niet meer het centrum van
het heelal; zo'n centrum is er helemaal niet meer.5
Tegenover dit alles vraagt New Age om ruimte voor andere manieren van contact met de werkelijkheid, zoals via gevoel en intuïtie.6

De wetenschap is alleen analytisch; ze kan geen ethische en zingevingsproblemen oplossen
De moderne wetenschap heeft zichzelf in een positie gebracht, waarin ze met een
relatief hoge mate van betrouwbaarheid allerlei verfijnde analyses kan uitvoeren.
Daarover zijn de meeste auteurs het eens, maar ook over het volgende. De ont-

1

De vier eerstgenoemde karaktertrekken zijn ontleend aan F. Capra, Hel keerpunt. Wetenschap,
samenleving en de opkomst van de nieuwe cultuur, Amsterdam 1984; geciteerd door H. Beex,
'Kritiek op de New Age-beweging', in: De Roerom, 5(1990), nr. 1, sept.
2
Ontleend aan H. Berkhof, 'Goede gids voor het holistische oerwoud', in: Hervormd Nederland,
7 oktober 1989, p. 32: een bespreking van J. Verkuyl, De New Age Beweging. Kernbegrippen,
beoordeling,
uitdaging. Kampen 1989.
3
Ontleend aan A. van de Beek, 'New Age', in: In de waagschaal, 18(1989), nr. 13, okt. p. 9-14,
in het bijzonder p. io-n.
'5t Ontleend aan Ibidem, p. 11.
Ontleend aan Ibidem, p. 12.
6
Ontleend aan 'Dr. R. Kranenborg over 'New Age': golfbeweging, vergelijkbaar met romantiek uit de vorige eeuw', in: Kerk, 1(1990), nr. 14,15 juni, p. 4-5, in het bijzonder p. 4.
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wikkeling van de wetenschap is gepaard gegaan met een aantal beperkingen, waaronder een toenemende onmacht iets zinvols te zeggen over waarden en normen
en over levensoriëntaties.
In de loop van de geschiedenis is wetenschap gereduceerd tot datgene wat gemeten, geanalyseerd en gereconstrueerd kan worden.1 Deze beperking tot het herhaalbare, telbare en meetbare legt de wetenschap intrinsieke grenzen op.2 Een
eerste begrenzing is dat de wetenschap geen zijnsuitspraken kan doen, ze is geïnteresseerd in werkbaarheid, niet in werkelijkheid.3 De reducties die de wetenschappen op hun objecten toepassen hebben tot gevolg dat de wetenschappelijke
rationaliteit zich niet kan uitlaten over de werkelijkheidswaarde an sich van hun
objecten.
Een tweede begrenzing ten gevolge van het louter analytische karakter van de
wetenschap is, dat de wetenschap geen ethische en zingevingsproblemen kan oplossen. Ze is levensbeschouwelijk neutraal. Omdat ze zelf slechts middelen aandraagt
en geen doeleinden4, kan de wetenschap zich voor allerlei doeleinden laten gebruiken. Zij heeft een 'open flank' zowel naar het nihilisme als naar het christelijk
geloof, zegt Dippel.5. Hij voegt eraan toe dat de moderne ontwikkeling van de fysica heeft geleid tot een physical reality, die uit zichzelf geen enkele levensbeschouwing uitsluit, ook het geloof niet.
Dat de natuurwetenschappen veel over de natuur weten maakt hen nog niet
geschikt om zelf oplossingen aan te dragen voor de ethische repercussies van hun
wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt immers niet mogelijk uitsluitend de natuur
tot norm te nemen en daarop een ethiek te bouwen: "Al te gemakkelijk hebben
quasi-wetenschappelijke opvattingen over de natuur, met inbegrip van de menselijke natuur, aanleiding gegeven om gedragsregels voor te schrijven die hun ethisch
gehalte ontleenden aan zogenaamde natuurwetenschappelijke zekerheden", zegt
Weiier.6 Maar ethiek is fundamenteel niet te herleiden tot wetenschappelijke rationaliteit.7 Dat geldt zowel binnen de natuurwetenschappen als binnen de menswetenschappen. De natuurwetenschap beschikt niet over normen die haar ontwikkeling kunnen sturen in de richting van het welzijn van de mensen. Dat blijkt wel:
ze produceert veel dat duidelijk niet tot heil van de mensheid strekt.8 Maar ook
wetenschappen zoals de sociologie en de economie lukt het niet op basis van wetenschappelijke kennis de juiste doeleinden van individueel of maatschappelijk handelen vast te stellen.9

1

Joannes Paulus II, 'Il Santo Padre ai Partecipanti al Congresso', onder nr. 6 van de tekst
Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 385.
Ibidem, p. 384.
4
Zie onder meer Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 92.
5
Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 212.
6
Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 45.
7
Peet, 'Discussieverslag', p. 89.
8
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 92, 238.
9 Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 46.
2
3
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Zingeving is iets heel anders dan de kennis die door de wetenschap wordt geleverd. In haar onmacht om zingevingsvragen te beantwoorden bereikt de wetenschap een grens. Sommigen zien juist hier, op het gebied van de ethiek, raakpunten tussen theologie en wetenschap.1 Die twee behoren niet tot volstrekt verschillende werelden; het twee-werelden-model is ook hier niet vol te houden. Bij de ethische kwesties die door de natuurwetenschappen worden opgeroepen, moet de theologie, samen met de menswetenschappen en vooral de filosofie, de natuurwetenschappen aanvullen. Er is daar aanleiding tot een dialoog.2

Scepsis
De wetenschappelijke kennisverwerving kan nooit leiden tot objectieve of absoluut
geldige kennis.' Aan het einde blijft altijd scepsis bestaan, in de zin van twijfel. Een
van de redenen tot scepsis is het feit dat de onderzoeker zelf, zowel in de mens- als
in de natuurwetenschappen, met al zijn eigenaardigheden steeds een variabele is
in zijn eigen onderzoek. Een absoluut afstandelijke benadering van het wetenschapsobject is onmogelijk.4 Ziet een onderzoeker die een blik wil werpen in de
etalage van de waarheid, uiteindelijk veel anders dan een spiegelbeeld van zijn
eigen gezicht?
Hierboven is scepsis opgevat als twijfel. Scepsis, of scepticisme, kan evenwel ook
worden opgevat als de wijsgerige richting die de menselijke geest beschouwt als
van nature onbekwaam om iets met zekerheid te weten.5 Het spreekt vanzelf dat
dit scepticisme een scherp oog heeft voor de grenzen van de wetenschap. Belangrijk
is hierbij dat de scepticus het niet erg vindt dat men niets zeker kan weten. Het
leven is immers meer dan kennis alleen. Het leven biedt mogelijkheden tot beminnen, bewonderen, genieten enz. Ondanks zijn onzekerheden kan de scepticus nog
zeer wel van het leven genieten. Scepticisme bestaat ook niet zozeer in de rotsvaste overtuiging dat er geen waarheid zou zijn. De echte sceptische houding bestaat
in de 'epoche', in het opschorten van het oordeel over de uiteindelijke waarheid
van iets.
Soms wordt vanuit de scepsis een verbinding naar het geloof gelegd.6 Vanuit het
besef dat de menselijke rede geen ware zekerheid kan bereiken, en dat onze kennis slechts stukwerk is (Paulus), kan men de sprong van het geloof wagen en zich
aan de alomvattende wijsheid van God toevertrouwen. Wanneer de rede slechts tot
onduidelijkheden en absurditeiten voert, laten we de waarheid dan in het geloof
1
2

Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 13.
Zie ook A. Heyting, 'Wetenschap, geloof, religie', in: De Gids, 2(1977), p. 83-91, in het bijzonder p. 87.
' Peet, 'Discussieverslag', p. 89.
•s* Ibidem.
P. Vandermeersch, 'Scepticisme als vorm van geloof, in: Wijsgerig perspectief, 30(1989/90),
nr.
4, p. 102-108, in het bijzonder p. 103.
6
Ibidem.
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zoeken: 'credo quia absurdum' (ik geloof, op grond van de absurditeit), zou de scepticus kunnen besluiten.

Mysterie
De wetenschap kan niet alle mysteries de wereld uit helpen. Haar methode van
kennisverwerving is daarvoor te beperkt. Onder meer de totaliteit van de werkelijkheid blijft een mysterie voor haar (waarom is die zoals ze is?) en ook de mens
die in die werkelijkheid kan doordringen blijft een mysterie.1 De wetenschap slaagt
er wel in het fysische mysterie van de werkelijkheid voor een deel te verklaren,
maar het metafysische blijft bestaan.
Als een terrein waar de wetenschap op mysteries stuit, worden onder meer ervaringen rond leven en dood genoemd.2 Wanneer de wetenschap zich op dat terrein
begeeft, komt ze ook het geloof tegen, dat hier eveneens opereert. Door sommigen
wordt juist op dit terrein een dialoog van wetenschap en geloof relatief kansrijk
geacht. Dat is begrijpelijk, omdat de wetenschap zich hier niet kan verschansen in
een strikt of louter wetenschappelijke benadering. In de betrokken ervaringen worden mensen geconfronteerd met vormen van werkelijkheid die moeilijk grijpbaar
zijn, ook voor de wetenschappen, en die zich zelfs gedeeltelijk aan verwoording en
verbeelding onttrekken, en zeker aan experiment.3
Niet iedereen is overigens bereid te erkennen dat de wetenschap mysteries ontmoet en daar op een grens stuit. Volgens Van den Beukei menen velen, dat de
wetenschap en het daarmee verbonden wereldbeeld zichzelf genoeg zijn en dat de
wetenschap zelfs heeft bewezen dat God niet bestaat.4 Van den Beukei is het daar
niet mee eens. Hij meent dat dergelijke opvattingen samenhangen met een gebrek
aan kennis over de wetenschap. Ook wanneer de wetenschap weliswaar niet pretendeert bewezen te hebben dat God niet bestaat, maar wel ervan uitgaat dat kennis over de eerste oorzaak van de dingen (God, het absolute) onmogelijk is, is er
aanleiding tot kritische vragen bij dit impliciete agnosticisme.'
Wetenschap die een goed begrip van zichzelf heeft, beseft volgens de meeste
auteurs dat ze mysteries openlaat. Om in die mysteries door te dringen zijn andere benaderingen nodig: wijsgerige en levensbeschouwelijke bezinning.6 Niet iedereen is overigens pessimistisch gestemd over het zelfbesef van de tegenwoordige
wetenschap. Volgens Van der Veken is het niet waar, dat de moderne wetenschappen

1
2
J

Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 100-103.
Peet, 'Discussieverslag', p. 93.
Ibidem.
•» A. van den Beukei, interview door W. Bouwman onder de titel 'De Verlichting loopt na
tweehonderd jaar op haar laatste benen...en dat is een goede zaak', in: Kerk, 2(1991), nr. 17,
26 april, p. 8-10, in het bijzonder p. 8.
56 Peet, 'Discussieverslag', p. 90.
Ibidem.
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de zin voor het geheim en voor het wonder doden.1 Ze zijn ver verwijderd geraakt
van de positivistische pretentie alles te kunnen verklaren, ze zijn nederig geworden. De wetenschap vat het heelal eerder op als een kunstwerk dan als een reusachtige machine. Dat laatste vergemakkelijkt volgens Van der Veken de dialoog
met de religie. Ook religie vindt haar oorsprong immers in de verwondering over
het wonder van de schepping.
Hier ligt, lijkt mij, een voorbeeld van een consonantie zoals Drees die bedoelt:2
de wetenschappelijke kijk op het heelal als op een wonderlijk kunstwerk conson e « ! met de religieuze verwondering over de schepping. De uitspraak dat religie
haar oorsprong vindt in verwondering over de schepping, moet overigens op zijn
minst onvolledig worden genoemd. Daarmee beantwoordt deze consonantie aan
de stelling van Drees, dat bij elke constructie van een consonantie veel eigen keuzen, interpretaties en accenten een rol spelen.3
Wanneer het gaat om mysteries die door de wetenschap worden opengelaten, is
de kans uiteraard groot dat deze mysteries als wetenschappelijke raadsels worden
opgevat. Wanneer dan vervolgens gezegd wordt, dat er andere instanties zijn dan
de wetenschap die deze mysteries adequater tegemoet kunnen treden, is het gevaar
groot dat deze instanties worden opgevoerd als redders die de wetenschap op haar
eigen terrein uit de nood kunnen helpen. Met het niveauverschil tussen de wetenschap en deze andere instanties wordt dan onvoldoende rekening gehouden. Geeft
paus Joannes Paulus II in de volgende uitspraak van dit misverstand blijk? In een
tekst over de katholieke universiteiten zegt hij: "Bij de overdracht van de wetenschap moet men ook duidelijk laten zien, hoe de menselijke rede in haar denkproces op steeds grotere vraagstukken stoot en hoe het antwoord dat zij daarbij
krijgt, van boven komt via het geloof.4
Hier wordt de suggestie gewekt dat het geloof wetenschappelijke vragen kan
oplossen. Bedoelt de paus dat? Die interpretatie is niet noodzakelijk. Het is ook
mogelijk dat het geloof hier wordt opgevat als een kenbron die toegang geeft tot
een andere, diepere of hogere, waarheid dan de wetenschappelijke waarheid. Deze
interpretatie vindt steun in een andere uitspraak, waar het gaat over de dialoog tussen het christelijk denken en de moderne wetenschappen. Hier zegt de paus: "De
christelijke onderzoeker moet laten zien hoe het menselijk verstand verrijkt wordt
door de hogere waarheid die uit het Evangelie is afgeleid. Het verstandelijk begrip
neemt niet af, maar wordt juist gestimuleerd en versterkt door die innerlijke bron
van diep inzicht, het Woord van God, en door de hiërarchie van waarden die daaruit voortkomt."5
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Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 23.
1
Zie
hoofdstuk 8, paragraaf 4, Constructieve consonantie.
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Ibidem.
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Joannes Paulus II, 'Over de katholieke universiteiten.
Apostolische constitutie', in: Kerkelijke
documentatie,
18(1990), nr. 10, dec. p. 26-45, i11 het bijzonder p. 32 (nr. 20 van de tekst).
5

Ibidem, p. 38 (nr. 46 van de tekst).
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Transcendentie
De wetenschap stuit niet slechts op twijfel, op scepsis en op mysterie. Ze stuit ook
op transcendentie en vindt daarin een grens die ze niet kan overschrijden. Dat is
althans de mening van D. Scheltens.1 De rechtsfilosofie moet volgens hem het recht
situeren in de totaalhorizon van heel het menselijk individueel en sociaal bestaan
en het vanuit zijn diepste wortels bekijken. Dat betekent dat de rechtsfilosofie niet
halt houdt bij het recht als factum, als feitelijkheid. Zij zoekt naar de wortels van
het factum. Die liggen in het mens-zijn. Daarmee wordt niet een of andere menselijke beslissing of institutie bedoeld, maar het mens-zijn zelf.2
Positivisme is hier geen juiste houding. Volgens deze negentiende-eeuwse stroming is het recht niet méér dan een feitelijke creatie van de mens; het is aan geen
enkele pre-juridische norm onderworpen.' Dit is een misvatting. Men moet achter het positieve recht kijken en zoeken naar de grondslagen, naar het ontologisch
fundament ervan.4
Met Fichte meent Scheltens, dat de traditioneel dualistische visie van de relatie
God-mens niet in staat is een dergelijk fundament te bieden, of concreet: de inherente waardigheid van de mens te funderen.' Het kan wèl langs de weg die Fichte
wijst: hij verwijst naar een immanente transcendentie.6
Het zou noodlottig zijn, wanneer het recht in zijn totaliteit zou worden behandeld als een ethisch-neutrale zaak.7 Dat zou ook onwetenschappelijk zijn. Aristoteles
heeft al gezegd dat de houding die tegenover een object moet worden aangenomen, bepaald wordt door de aard van dat object zelf. Welnu, het recht heeft uit zijn
aard een ethische intentie; het is meer dan een puur 'gegeven', een louter 'feit'.
Wie deze ethische intentie miskent, wie het recht wenst te beschouwen als ethisch
neutraal en elke waardering achterwege wil laten, miskent de ware aard van het
recht. Hij handelt als iemand die een gedicht bekijkt met de ogen van een mathematicus en letters gaat tellen. Zo'n houding kan leiden tot onverschilligheid ('nihilisme') ten aanzien van het recht en kan aldus het recht zelf ondermijnen.
Een beoefenaar van de natuurwetenschap kan het zich misschien nog veroorloven zijn object als ethisch neutraal te beschouwen.8 Dat hoeft zijn onderzoek niet
te schaden. De ethische problemen die zich op dit terrein voordoen, betreffen niet
het onderzoek zelf, maar de keuze van het onderzoeksterrein en de toepassing van
de bereikte resultaten.
Maar bij juristen is een dergelijk nihilisme fnuikend. Het nihilisme van juristen
dreigt onder meer het idee van de mensenrechten zelf in gevaar te brengen.
1
Scheltens,
2

Open en gesloten seculariteit.
Ibidem, p. 2-3,17.
'4 Ibidem, p. 4.
Ibidem, p. 8.
'6 Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 13-17.
?8 Ibidem, p. 18.
Ibidem.
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Mensenrechten zijn uit hun aard universeel. Onze wetenschappelijke wereld zit
met die universaliteit omhoog, omdat zij halsstarrig probeert vast te houden aan
een empirisch-positivistische benadering. Maar zo kan men nooit doordringen tot
het enige punt dat de universaliteit van de mensenrechten kan waarborgen, de
inherente waardigheid van de mens met haar aureool van transcendentie.1
Het rechtssysteem in zijn geheel is een instituut dat uiteraard gericht is op rechtvaardigheid, op universaliteit.2 De jurist beroert in zijn technisch handwerk met
de toppen van de vingers een bovenmenselijke dimensie. Deze overtuiging is de
minimale theoretische visie zonder welke de zaak van het recht wordt onderschat
en de echte tolerantie wordt ondermijnd. Zonder enige vorm van transcendentie
is er geen plaats voor de erkenning van de eenheid van de mensheid en de inherente waardigheid van elke menselijke persoon.' Zonder de erkenning van een
transcendentie houdt het recht op de bemiddelaar te zijn tussen enerzijds de mensen en de instellingen en anderzijds de Rechtvaardigheid.4
Het is duidelijk dat de rechtswetenschap het volgens Scheltens niet mag laten bij
een positivistische opstelling. Zij moet open staan voor de transcendentie die in
haar object - het recht - en in het mens-zijn oplicht. Deze openheid voor transcendentie noemt Scheltens nergens een (religieus) geloof. Een voordeel van Fichtes
benadering van transcendentie vindt hij juist, "dat niet meteen de hele christelijke dogmatiek als achtergrond wordt opgeroepen".5 De noodzaak tot openheid voor
transcendentie geldt voor alle mensen, niet alleen voor religieus-gelovigen. Wat
voor ons vooral van belang is, is het feit dat de wetenschap in de transcendentie te
maken heeft met iets waar ze met haar eigen middelen geen greep op heeft.
Dit pleidooi voor de erkenning van transcendentie roept overigens wel de vraag
op waarom de sprong naar transcendentie nodig is. Wanneer Scheltens wil ontsnappen aan een louter seculier, positivistisch recht (en een dito rechtswetenschap),
kan hij zich dan niet beperken tot een algemeen menselijk fundament van het
recht, een soort natuurrecht dat desnoods algemeen geldig wordt genoemd, maar
dat daarom misschien nog niet naar iets transcendents hoeft te verwijzen? Bovendien
blijft de moeilijkheid bestaan van een zekere tegenstrijdigheid of paradox binnen
het begrip 'immanente transcendentie'. Kortom, waarom is de aanname van transcendentie onontkoombaar en hoe immanent en transcendent is het immanenttranscendente?
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Ibidem, p. 19.
Ibidem.
' Ibidem, p. 17.
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2. Ontdekt de wetenschap zelf haar grenzen?
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat de wetenschap grenzen heeft.
Daardoor blijft ruimte over voor andere benaderingswijzen van de werkelijkheid.1
In deze en de volgende paragraaf worden respectievelijk de vragen gesteld of de
wetenschap zelf haar grenzen ontdekt en of het voor haar noodzakelijk is daaraan
consequenties te verbinden in de vorm van een dialoog met andere benaderingswijzen van de werkelijkheid.
Tijdens zijn afscheidsrede heeft Scheltens zijn gehoor gerustgesteld met de toezegging, dat hij de juridische faculteit niet wilde belasten met de problemen van
de immanente transcendentie van de mens. Van de andere kant noemde hij deze
transcendentie een mysterie dat de jurist op zijn eigen terrein ontmoet.2 Hoe moet
dit worden begrepen? Licht de transcendentie inderdaad op binnen de rechtswetenschap? Of misschien binnen de rechtsfilosofie, die nadenkt over de rechtswetenschap? Of zijn het buitenstaanders, bijvoorbeeld gelovigen, die proberen dergelijke noties onder de aandacht van de wetenschapsbeoefenaars te brengen?
Volgens de overheersende mening zijn de vragen die worden opgeroepen door
het inzicht in de beperktheid van de wetenschappelijke kennis, geen binnen-wetenschappelijke vragen.' Het is niet juist te zeggen dat door deze vragen ook in de
wetenschap zelf ruimte ontstaat voor, bijvoorbeeld, een gelovige beschouwingswijze naast een wetenschappelijke. Wel kan worden gezegd, dat het inzicht in de
beperktheid van de wetenschap niet alleen van buitenafin de wetenschapsbeoefening) doordringt (b.v. door maatschappelijke onrust over de resultaten en mogelijkheden van de wetenschap), maar ook binnen de wetenschap zelf opkomt. In
sommige van haar toepassingen toont de wetenschap zelfde betrekkelijkheid van
haar benadering. Ook de discussie over de rationaliteit van de wetenschappelijke
methode is "een binnen-wetenschappelijke discussie, waarin de wetenschap zelf
zich vanuit een binnen-wetenschappelijke problematiek op haar eigen grondslagen bezint".4 Daaraan kan volgens sommigen worden toegevoegd dat beoefenaren
van natuurwetenschappen, als zij iets ervaren van het mysterie van de werkelijkheid, weliswaar buiten de methode, maar toch ín de wetenschap geconfronteerd
worden met het onzegbare en met de verwerking daarvan.
Maar dit alles wil niet zeggen dat daardoor ook in de wetenschap zelf ruimte ontstaat of zou moeten ontstaan voor een gelovige beschouwingswijze.5 Waar men dat
1

Volledigheidshalve moet hier herinnerd worden aan enkele opvattingen die in de sectie
Conflict onder het trefwoord 'wetenschappelijk materialisme' ter sprake zijn geweest. Volgens
deze opvattingen is er naast de wetenschap geen ruimte voor andere zinvolle werkelijkheidsbenaderingen.
2
Scheltens, Open en gesloten seculanteit, p. 20.
' Peet, 'Discussieverslag', p. 91-92.
* Ibidem, p. 91. 'De wetenschap zelf moet hier dan toch worden verstaan als 'de filosofie',
lijkt mij.
' Ibidem, p. 92.
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in het verleden wel heeft gemeend (b.v. in de sociale wetenschappen), heeft dit
geleid tot ongunstige ervaringen en tot het verlangen naar een strenge erfscheiding door een strikt, methodologisch positivisme. De erfscheiding moet tot stand
komen op basis van de weliswaar analoge, maar toch niet gelijksoortige werkelijkheidsbenaderingen van geloof en van wetenschap. Wanneer beoefenaars van
wetenschap in hun werk iets ervaren van een meer omvattende werkelijkheid dan
die welke object van hun onderzoek is, verlaten zij in feite de wetenschappelijke
ervaring en de wetenschappelijke kennisverwerving en stellen zij zich open voor
een andersoortige ervaring en kennis. Er is echter geen continue overgang tussen
wetenschap en geloof en er is geen noodzaak om zin- of grondvragen die de wetenschap oproept in het licht van het geloof te stellen. De wetenschappelijke ervaring
kan wel aanknopingspunten bieden voor een gelovige beschouwing van de werkelijkheid, maar de ervaring van die aanknopingspunten vindt niet plaats in de
wetenschap, maar in een andere wijze van ervaren en beschouwen.1
Auteurs als Tillich en Bonhoeffer hebben zich ook over deze vragen uitgelaten.2
Zij zijn terughoudend ten aanzien van een directe koppeling van geloof aan wetenschap. Volgens hen moet het goed recht worden erkend van een consequent agnostische wetenschapsbeoefening. De wetenschap ontdekt God nergens in onze werkelijkheid, ook niet als bestierder van het heelal, als kosmische draagkracht e.d.
Men mag dit de wetenschap ook niet verwijten: haar 'goddeloosheid' vloeit uit haar
eigen rechtmatige aard voort. Dat wil niet zeggen, dat de wetenschap geen ruimte
laat voor het geloof. Maar bij het aanwijzen van die ruimte moet volgens Bonhoeffer
en Tillich worden geprobeerd de menselijke mogelijkheden, inclusief de wetenschap, volledig serieus te nemen, in plaats van de nadruk te leggen op de menselijke beperktheden. Dan kan blijken dat de mens, juist in zijn inzet voor het diesseitige, de verborgen dimensies van het goddelijke kan proeven, als ultimate concern
van alle menselijke concerns!
Er kunnen in deze paragraaf verschillende vragen worden onderscheiden:
- laat de wetenschap ruimte voor andere benaderingswijzen van de werkelijkheid?
De auteurs uit de vorige en uit deze paragraaf zijn allen van mening: ja, de wetenschap laat ruimte voor andere benaderingswijzen van de werkelijkheid. Deze ruimte is met name te vinden waar de wetenschap op haar grenzen en beperktheden
stuit
- ontdekt de wetenschap zelf die ruimte in zichzelf?
Ook op deze vraag luidt het antwoord: ja, de wetenschap ervaart in zichzelf haar
intrinsieke beperktheden.

1
Ibidem.
2

A.W.J. Houtepen, In God is geen geweld. Theologie als geloofiverantwoording in un na-theis
sche cultuur (Vught 1985. Inaugurele rede als bijzonder hoogleraar in de grondslagen en wijsgerige implicaties van de katholieke theologie aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, op
24 januari 1985), p. 9,14.
3
Ibidem, p. 9.
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- kan de wetenschap haar beperktheden zelf interpreteren als aanknopingspunten
voor andere beschouwingswijzen van de werkelijkheid?
Hierop luidt het antwoord: neen, een dergelijke interpretatie valt buiten het kader
van de wetenschappelijke ervaring en kennisverwerving.
- op grond waarvan kunnen de beperktheden van de wetenschap worden beschouwd
als aanknopingspunten voor andere beschouwingswijzen van de werkelijkheid (en
waarom juist de beperktheden)?
Het antwoord op deze vraag blijft in het midden. Dat de beperktheid van de wetenschap ruimte biedt, is duidelijk. De wetenschap neemt kennelijk niet het hele gebied
van de mogelijke werkelijkheidsbenaderingen in beslag. Maar op grond waarvan
de beperktheid van de wetenschap aanknopingspunten biedt voor, bijvoorbeeld,
een gelovige beschouwing, blijft onduidelijk. Verschillende auteurs tonen zich,
deels in aansluiting op Tillich en Bonhoeffer, huiverig voor de opvatting dat de
beperktheid van de wetenschap aanknopingspunten biedt voor een gelovige beschouwing.

3. Is een dialoog met het geloof mogelijk of wellicht zelfs noodzakelijk voor de wetenschap?1
Wetenschapsbeoefenaars ervaren de beperktheid van hun eigen beschouwingswijzen, zo hebben we hierboven gezien. Dat biedt ruimte voor andere dan wetenschappelijke beschouwingswijzen van de werkelijkheid. Het biedt wellicht ook
mogelijke aanknopingspunten voor een dialoog van de wetenschappelijke met
andere, en met name gelovige, benaderingen van de werkelijkheid.2
Een aantal auteurs suggereert inderdaad dat een dialoog van de wetenschap met
een gelovige benaderingswijze van de werkelijkheid mogelijk en zelfs noodzakelijk is voor de wetenschap. Hun visies zullen hieronder in subparagrafen worden
weergegeven, waarbij de kern van de visie steeds als kopje dient. Tegelijk zal worden vermeld of, en welke, bezwaren tegen deze visies worden ingebracht.3
Ter inleiding volgt een tweetal preliminaire opmerkingen.4 De eerste is deze. Bij
de vraag of wetenschap en geloof elkaar nodig hebben, is van belang: waarvoor?
Als antwoord op deze vraag stel ik hier voor: om hun eigen aard te kunnen realiseren, dus om echte, goede wetenschap en echt, goed geloof te kunnen zijn. Pas
als ze elkaar daarvoor nodig hebben, hebben ze elkaar echt nodig. Daarbij is uiter1
2

Vergelijk ook hoofdstuk 4, over Geloof in de wetenschap.
Peet, 'Discussieverslag', p. 88-90.
3 De subkopjes zijn voor een deel hememingen van de grenzen van de wetenschap, zoals
die in de eerste paragraaf genoemd zijn. In de eerste paragraaf zijn ze opgesomd om aan te
geven dat de wetenschap grenzen heeft. Nu wordt de vraag gesteld of die grenzen noodzakelijk tot een dialoog met net geloof voeren.
4 Deze preliminaire opmerkingen gelden ook voor hoofdstuk 8, de paragrafen 1 en 2, waar
dezelfde vraag zal worden gesteld, maar dan vanuit het geloof: Is een dialoog tussen de gelovige en andere werkelijkheidsbenaderingen zinvol en noodzakelijk voor het geloof?
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aard nog verschil van mening mogelijk over de vraag wat echte wetenschap en wat
echt geloof is.
Een tweede opmerking is de volgende. Er zijn nogal wat varianten van 'nodig
hebben', bijvoorbeeld: onmogelijk zonder elkaar kunnen; wel zonder elkaar kunnen, maar moeilijk; nuttig zijn voor elkaar. Anders gezegd: een dialoog tussen
wetenschap en geloof kan noodzakelijk, zinvol of alleen maar mogelijk zijn.

Wetenschap is niet waardenvrij
In verband met "de mythe van de 'waardenvrije wetenschap'" brengt Van der Veken
de opvatting naar voren, dat wetenschap iets met waarden te maken heeft. Het
twee-werelden-model, in de zin van twee gescheiden werelden, is niet vol te houden. Natuurwetenschap en technologie doen naar méér dan natuurwetenschap verlangen.1 Wat is dat méér? Hoort het geloof daar ook bij?
Dat de wetenschap niet zonder bepaalde vormen van niet-godsdienstig geloof
kan, is al eerder besproken en bevestigd. Dat vormen van godsdienstig geloof in
feite invloed uitoefenen op de wetenschap, wordt eveneens door velen gesignaleerd. Onder meer Tennekes suggereert dit, al spreekt hij niet letterlijk over godsdienstig geloof (hij gebruikt de termen 'levensbeschouwelijke achtergronden en
tradities' en 'metafysica').2 Volgens hem kunnen de empirische vakwetenschappen geen genoegen nemen met een boedelscheiding. In hun methoden en in hun
positiekeuzen worden ze onmiskenbaar beïnvloed door levensbeschouwelijke achtergronden. Drees heeft geschreven over kosmologische ontwerpen die uiteindelijk voortkomen uit de metafysische opvattingen van de betrokken natuurwetenschapsbeoefenaars. Musschenga heeft geconstateerd dat discussies over een meer
universele moraal die de verschillende levensbeschouwelijke tradities overstijgt,
slechts gevoerd kunnen worden vanuit die levensbeschouwelijke tradities.3
Daarnaast lijken ook enkele auteurs te beweren, dat de wetenschap niet slechts in
feite door godsdienstig geloof wordt beïnvloed, maar dat ze het ook onmogelijk
zonder godsdienstig geloof (of theologie) zou kunnen stellen. Maken ze die bewering waar? Volgens Van der Veken ligt er ten aanzien van natuurwetenschap en
technologie een taak voor de menswetenschappen en vooral voor defilosofieen de
theologie.4
Hier is nu voor ons het woord 'theologie' van belang. In hoeverre wetenschap
waardenvrij is, is hier niet in discussie. Het gaat om de vraag of wetenschap moge-

1
1

Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 13.
H. Tennekes, 'Woord vooraf, in: Hans Küng e.a.. Godsdienst op een keerpunt (Kampen
1990), p. 15. Tennekes verwijst hier naar publicaties van Drees en Musschenga in dezelfde
bundel.
3
Ibidem.
4
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 13.
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lijk is zonder godsdienstig geloof (of zonder theologie; het is niet duidelijk wat Van
der Veken precies bedoelt). Van der Veken lijkt te beweren dat (o.a.) de theologie
de natuurwetenschappen moet aanvullen. Hij werkt deze bewering niet nader uit,
zodat hij in elk geval de noodzaak van geloof (of theologie) voor de wetenschap niet
aantoont. Wel kan worden volgehouden dat de wetenschap slechts een beperkte
werkelijkheidsbenadering biedt. Om een alomvattende en verantwoorde werkelijkheidsbenadering mogelijk te maken moet zij worden aangevuld met andere
werkelijkheidsbenaderingen, waarbij een gelovige benadering niet hoeft te worden
uitgesloten.

Er is meer dan de menselijke rede
Bij bepaalde auteurs lijkt een 'désaveu de la science' (een loochening van de betekenis van wetenschap) door te klinken, waarbij zij voor een verheffing van de wetenschap een beroep doen op het geloof. Paus Joannes Paulus II zegt: "Rede en geloof
moeten op elkaar worden betrokken. Rede zonder geloof is plat positivisme of sciëntisme."1 Deze rede is niet in staat antwoorden te geven op de uiteindelijke vragen:
de betekenis van het leven, het doel van deze schepping enz. Deze benadering, die
zich in zichzelf heeft opgesloten door zijn arbitraire vooronderstellingen, heeft ons
een wereld zonder eenheid en harmonie bezorgd.2
Lévinas spreekt in een vergelijkbare toonsoort.' Wetenschap is voor hem een
werelds bedrijf: zij is blind voor het gelaat van de a/Ander. Zij is geïnteresseerd in
iedereen, maar in niemand in het bijzonder. Ze zoekt naar algemene wetten, ze is
nomothetisch. Genetische, structurele of functionele gezichtspunten beheersen
de wetenschappelijke wereld. Maar het eigenlijk belangrijke voor een mens is zijn
ethische (transcendentale, metafysische) relatie tot de ander. Lévinas verleent prioriteit aan het geweten boven het weten, boven het denken. Weten moet eerst de
wil tot vernemen zijn, boven alle wil of noodzaak tot constructie uit; anders wordt
het nooit echt weten.4
Worden hier geen overtrokken en oneigenlijke eisen aan de wetenschap gesteld?
Moet de rede daarvoor zorgen, voor die eenheid en harmonie waar de paus om
vraagt? Kan men haar terecht van plat positivisme of sciëntisme beschuldigen, wanneer ze niet in staat is antwoorden te geven op de uiteindelijke vragen: de betekenis van het leven, het doel van deze schepping enz.?

1
Joannes
2

Paulus II, 'Il Santo Padre ai Partecipanti al Congresso', nr. 8.
Ibidem.
' C.E.M. Struyker Boudier, Morgen is het zondag. Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken, Kampen, Kapellen 1990.
* Ibidem, p. 208-210. Op p. 217 van Morgen is het zondag-wordt Lévinas inderdaad tot op zekere hoogte gerangschikt bij degenen die voluntaristische tendensen vertonen, in contrast met
rationalistische: nadruk op de wil, niet op de rede.
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Ook ten aanzien van Lévinas kunnen dergelijke vragen worden gesteld. Het eigenlijk belangrijke voor de mens moge zijn ethische relatie tot de ander zijn, maar die
relatie is geen voorwerp van de (meeste) wetenschap. Dat is geen tekort van de
wetenschap, maar een gevolg van haar aard. Anderzijds staat de wetenschap ook
weer niet helemaal los van die ethische relatie. De ethische relatie tot de ander staat
niet geheel op zichzelf; zij wordt concreet in een levensgeschiedenis en in culturele en andere omstandigheden, die voorwerp van de wetenschap kunnen zijn. Een
andere opmerking kan nog zijn, dat Lévinas niet zozeer lijkt te vragen om een aanvulling van de wetenschap met geloof, maar met ethiek en metafysiek.
Hier wordt terecht op de grenzen van de wetenschap gewezen, maar er wordt
niet aannemelijk gemaakt, dat de wetenschap de dialoog met het geloof nodig zou
hebben om zichzelf te kunnen zijn.

De wetenschap is alken analytisch; ze kan geen ethische en zingevingsproblemen oplossen
De beheersing van de natuur door de natuurwetenschappen en door de techniek
roept ethische vragen op die niet door de natuurwetenschappen kunnen worden
beantwoord. Maar betekent dat nu dat de natuurwetenschappen het geloof (en de
menswetenschappen en de filosofie) nodig hebben? Dat zou alleen geconcludeerd
mogen worden, wanneer het een taak van de natuurwetenschappen zou zijn de
ethische kwesties die zij oproept zelf op te lossen en wanneer het geloof (en de
menswetenschappen en de filosofie) daarbij onmisbaar zou(den) zijn. Aan de eerste van die twee voorwaarden is in elk geval niet voldaan, zoals we gezien hebben:
het is geen taak van de natuurwetenschappen ethische en zingevingsproblemen
op te lossen.
Een andere kwestie is of de beantwoording van ethische en zingevingsvragen
samenwerking vereist van natuurwetenschappen, menswetenschappen, filosofie
en theologie. Deze vraag wordt door velen bevestigend beantwoord.1 Geloof en
wetenschap, unieke en publieke informatie, moeten samenwerken om de wereld
leefbaar te houden, in de crisis waarin kerk en cultuur zich bevinden.2 Volgens
Dippel liggen de eigenlijke vragen niet op het niveau van het bedenken van een
theoretische synthese van wetenschap en geloof, maar op het niveau van het handelen.' Daar moeten wetenschap en geloof elkaar ontmoeten, omdat de wetenschap
haar eigen doeleinden niet kan bepalen.

1

Zie bijvoorbeeld Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 13; Schroten, In statu nascendi, p.

12.

2

Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 380.
' Ibidem, p. 224 en volgende.
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Het geloof stelt de wetenschap in staat de middelen waarover zij beschikt in
dienst van een doel te stellen. 1 De wetenschap kan er veel baat bij hebben te luis
teren naar de stem van de doeleinden in wier dienst zij staat. Vanuit die doelein
den kan de exclusief vakmatige visie van wetenschap en technologie worden gecor
rigeerd en kan een aantal ongunstige bijwerkingen van de wetenschap worden ver
meden. Vanuit de doeleinden kunnen de middelen in h u n ontwikkeling en toe
passing worden gericht en beheerst. Zie bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar
naastenliefde de technologie moet sturen.
Bovendien kan het geloofde wetenschap voortdurend wijzen op het mysterie
van de werkelijkheid; de wetenschap stuit in feite steeds op dit mysterie, maar zij
reflecteert er weinig op. Een onmisbare schakel in dit samenspel van rede en geloof
is de wijsgerige en ethische reflectie.*
Al bij al blijkt ook hier niet dat de wetenschap, om haar eigen taken te vervullen,
de dialoog met het geloof nodig heeft. Haar middelen in dienst stellen van een doel
is geen eigen taak van de wetenschap. Reflecteren op het mysterie van de werke
lijkheid evenmin. De wegen die daartoe door het geloof gewezen worden, zullen
de wetenschap zelf niet verder kunnen helpen. 3

De wetenschap heefi in haar geschiedenis profijt gehad van het geloof
Sommige auteurs verdedigen de stelling dat de moderne natuurwetenschappen er
niet gekomen zouden zijn zonder de invloed van het christelijk geloof.4 Deze invloed
zou ook verklaren waarom de natuurwetenschap alleen in het Westen tot ontwik
keling is gekomen. In het Nederlands taalgebied vertegenwoordigen onder meer
С Dippel' en J. van der Veken 6 deze opvatting, in navolging van resp. Foster en
Whitehead. 7 De redenering loopt in grote lijnen als volgt. Binnen het christelijk

1

Van Meisen, 'Sdence and religion', p. 32. In Van Meisen, Gekof rede en ervaring, p. 21 staan
soortgelijke opmerkingen. Aan het geloof worden twee functies toegekend ten aanzien van
de wetenschap of in elk geval ten aanzien van een geseculariseerd geloof in de wereld: 1.
hoop blijven houden bij teleurstellingen en niet vervallen in doemdenken, 2. steeds opnieuw
verkondigen wat de werkelijke menselijke waarden zijn.
2
Van Meisen, 'Science and religion', p. 32-34. Zie ook Van Meisen, Geloof, rede en ervaring,
p. 92.
' Zie ook Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 100.
* Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 4.
5
Zie Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 191-199.
6
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 10. Van der Veken citeert Whitehead uit diens Science
and the Modem World. Loweu Lectures, New York 1925 (New York 1967), p. 13. Volgens Whitehead
is "het geloof in de mogelijkheid van de natuurwetenschap, dat een vooronderstelling is van
de ontwikkeling van de moderne wetenschappelijke theorieën, een onbewuste afleiding uit
de middeleeuwse theologie."
? Drees noemt ook S. Jaki en Th. Torrance als aanhangers van deze theorie. Zie Willem B.
Drees, Beyond the Big Bang: Quantum cosmologies and God (Open Court, La Salle, Ш. en
Londen 1990. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 29 juni 1989), p. 16,77,145-146 en
156.
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geloof neemt het scheppingsgeloof een centrale plaats in. Welnu, Gods schepping
en de resultaten daarvan dragen, in christelijke opvattingen, twee kenmerken in
zich die een soort intrinsieke impuls inhouden tot het beoefenen van natuurwetenschap. Die twee kenmerken zijn: contingentie en ordelijkheid. Op de eerste
plaats is de schepping contingent: ze is niet noodzakelijk, ze had ook anders kunnen zijn en ze had er ook niet kunnen zijn. De weg waarlangs dit begrip 'contingentie' er in belangrijke mate aan heeft meegeholpen de voorwaarden voor een
experimentele wetenschap te creëren, is de volgende. Wanneer men van het idee
van contingentie uitgaat, zijn waarneming en experiment de noodzakelijke middelen om Gods schepping te leren kennen. De mogelijkheid om via rationele intuïtie a priori tot kennis te komen valt dan weg. Deductie volstaat niet, inductie is
noodzakelijk.1
Het scheppingsgeloof houdt, ten tweede, in dat de schepping die God tot stand
heeft gebracht, ordelijk is (al moet men, op grond van het zojuist genoemde contingente karakter van de schepping, zeggen, dat die orde er ook anders had kunnen uitzien). Dit geloof in de orde van de schepping geeft grond aan het vertrouwen dat onderzoek naar de natuur mogelijk is en succesvol kan zijn.
De betrokken auteurs zeggen niet, dat de moderne natuurwetenschappen op een
rechtstreekse en bewuste wijze uit het christelijk scheppingsbegrip zijn afgeleid.
Ze spreken over een 'ondergrondse'2 en onbewuste3 invloed. De bijdrage van het
scheppingsgeloof bestaat eruit, dat het een noodzakelijk denkklimaat teweeggebracht heeft, waarbinnen de gedachte aan de mogelijkheid van de moderne experimentele wetenschap tot ontstaan en tot ontwikkeling kon komen. Voor Dippel
betrof het hier geen onschuldige zaak. Op grond van de verstrengeling van de theologie met de exacte wetenschappen aan het eind van de Middeleeuwen stelde hij
de theologie en de filosofie mede verantwoordelijk voor de resultaten van de natuurwetenschappen, de goede maar ook de kwade. Bij dat laatste dacht Dippel aan niet
minder dan de twintigste-eeuwse atoomproblematiek.4
Bij de bovenstaande theorie kunnen twee vragen worden gesteld: is ze waar? en:
impliceert ze dat de wetenschap van het geloof afhankelijk is?
Er zijn verschillende tegenargumenten te noemen tegen deze theorie.5 Op de
eerste plaats was de natuurwetenschap bij de Grieken in principe al aanwezig, los
van het christelijk scheppingsbegrip. Andersom hebben de kerkvaders, die er toch
een scheppingsbegrip op na hielden, weinig enthousiasme getoond voor zoiets als
natuurwetenschap.6 Het feit dat de wetenschappelijk-technische geseculariseerde

1

Van Dijk, Op de grens van twee werdden p. 191, 385.
Ibidem, p. 191.
Whitehead. Zie citaat in noot 6 op p. 153.
4
Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 111-138.
5
Zie onder meer Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 31-33 en A.G.M, van Meisen,
Natuurwetenschap en natuur. Een inleiding in de natuurfilosofie (Nijmegen, Baam 1983), p. 29-44.
6
Gesignaleerd door A. van Meisen in een gesprek met de auteur, d.d. 8 oktober 1990.
1

}
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cultuur ontstaan is in de christelijke cultuur vindt Van Meisen "een gegeven dat te
denken moet geven; blijkbaar is er een zekere verwantschap tussen beide culturen".1 Maar meer kan er bij Van Meisen niet vanaf.
De theologie heeft wel mede de weg bereid voor de latere empirische en experimentele wetenschappen, maar dat ging niet langs de weg van het scheppingsbegrip. 2 De theologie liet voor het eerst in de geschiedenis zien, dat er wetenschap
mogelijk was die niet geheel beantwoordde aan het Griekse wetenschapsideaal. De
theologie ging namelijk niet uit van inzichtelijke beginselen. In Grieks-wetenschappelijke zin was de theologie dus onorthodox. Aldus baande zij de weg voor
andere wetenschappen die evenmin in eerste beginselen hun uitgangspunt zochten, maar langs andere wegen tot waarheid probeerden te komen. De typische
manier waarop de natuurwetenschappen tot waarheid proberen te komen verklaart,
dat ze in een zekere historische periode konden ontstaan; het christelijk scheppingsbegrip heeft daar nauwelijks een rol bij gespeeld.3
Nog een ander tegenargument is de tegenwoordige twijfel aan de noodzaak om
het begrip 'contingentie' nog te handhaven in de natuurwetenschap van het einde
van de twintigste eeuw. 4 Inderdaad had de initiërende functie van het scheppingsgeloof volgens de betreffende theorie vooral plaats via het begrip 'contingentie'. Zonder dit begrip verliest de theorie haar kracht. Wanneer het begrip 'contingentie' inderdaad uit de tegenwoordige natuurwetenschap kan worden geschrapt,
zou in onze tijd langs deze weg geen afhankelijkheidsrelatie met het scheppingsbegrip bestaan.'
In het algemeen gesproken kan de invloed van het scheppingsbegrip nogal verschillende gestalten hebben gehad. Dat de moderne natuurwetenschappen op een
rechtstreekse en bewuste wijze uit het scheppingsbegrip zijn afgeleid beweert niemand, maar wel meent een aantal auteurs, dat de natuurwetenschappen er niet
gekomen zouden zijn zonder het christelijk scheppingsbegrip, omdat juist dit
begrip het vereiste denkklimaat tot stand heeft gebracht. Anderen twijfelen evenwel aan een invloed van deze aard. Misschien mag men ook als een mogelijkheid
veronderstellen, dat de ontwikkeling van de wetenschap tot op grote hoogte autonoom
is geweest6 en dat de koppeling aan bestaande christelijke begrippen (zoals 'de contingentie van de schepping') niet zozeer de wetenschap op gang gebracht heeft,

1

Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 93. Zie over dit onderwerp ook Hans Blumenberg,
Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt am Main 1966.
Ibidem, p. 33.
' Die typische manier van waarheidsvinding bestaat, kort gezegd, uit een spiraalbeweging
van het verzamelen van ervaringsgegevens en het ontwerpen, toetsen en bijstellen van theoretische beginselen. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 1, Het eigen domein van de wetenschap.
4
Drees, 'Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 119.
s Dat sluit misschien niet uit, dat er vroeger wèl een afhankelijkheidsrelatie bestond.
6
Barbour noemt als begunstigende factoren: de humanistische interesses van de Renaissance,
de verbetering van gereedschappen, de toename van handel en commercie, vernieuwingen
op de terreinen van vrije tijd en opvoeding. Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 34. Van Meisen noemt vergelijkbare factoren, in: Natuurwetenschap en natuur, p. 3639·
2
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maar een christelijke poging was om met dit autonome nieuwe verschijnsel in het
reine te komen (een soort constructieve consonantie avant la lettre).
Stel dat de theorie over de invloed van het geloof op het ontstaan van de natuurwetenschap juist is, moet hieruit dan geconcludeerd worden dat de wetenschap het
geloof nodig heeft? Dat hoeft niet. Hoogstens zou het geloof een ontstaansvoorwaarde
voor de wetenschap geweest zijn, waarbij nog getwist kan worden over de noodzakelijkheid en onmisbaarheid van deze voorwaarde. Hiermee zou niet aangetoond
zijn dat de wetenschap, eenmaal ontstaan, het geloof blijvend nodig heeft om zich
te ontvouwen. In dit geval is immers het verschil van belang tussen een historische
en een systematische argumentatie. Wel zou de erkenning van de invloed van het
geloof op het ontstaan van de natuurwetenschap kunnen leiden tot een besef van
verwantschap en van een relatie die in principe vriendelijk en familiair is.

Hei geloofals fundering van het beroepsethos
Is de wetenschap dan wellicht op het geloof aangewezen voor een fundering voor haar
beroepsethos en voor het bepalen van haar doeleinden? Op vragen van wetenschapsbeoefenaren, zoals: waar is onze wetenschapsbeoefening op gericht? wat is goed en
slecht handelen in ons beroep? en waarom? enz., kan de wetenschap zelf niet antwoorden. In het Thijmgenootschap, een vereniging van wetenschapsbeoefenaars, is
de functie van het geloof ten aanzien van de wetenschap een tijdlang gezocht in het
geven van antwoorden op de genoemde vragen.1 Dat geloven gevolgen had voor het
bedrijven van wetenschap en omgekeerd, was voor het Thijmgenootschap altijd het
uitgangspunt geweest. Maar de enige functie die men rond 1968 nog zag voor het
geloof ten aanzien van de wetenschap, was een oriënterende functie, in de zin van
een funderende invloed vanuit de gelovig georiënteerde bestaansreflexie op het beroepsethos.2 Dat het geloof nog de functie van een synthese kon hebben, nam men destijds
niet (meer) aan, want de mogelijkheid van een universele waarheid, die in beginsel
de deelwaarheden van de verschillende wetenschappen zou omvatten, werd afgewezen. Men koos voor de opvatting van pluraliteit en pluriformiteit van waarheden. Het
synthesedenken van de thomistische filosofie werd als achterhaald beschouwd. Ook
aan het kerkinstituut kende men geen functie (meer) toe met betrekking tot aanbeveling of afwijzing van wetenschappelijke theorieën.' Algemeen was men van mening
dat de taak van kritiek en beperkte synthese van de wetenschappen niet toekwam aan
het geloof, maar aan de wetenschappen zelf en aan de wijsgerige bezinning daarop.4
Wel kon het geloof aan de wetenschappen nog steeds een quo vadis voorhouden en
een gefundeerd beroepsethos aanbieden.5

1
Bomewasser, In
2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibidem, p. 148.
5

de geest van Thijm, p. 147.

Ibidem, p. 177.
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Kan men op grond hiervan zeggen dat de wetenschap het geloof nodig heeft?
Dat zou het geval zijn, wanneer het ontwerpen van een beroepsethos tot de eigen
taken van de wetenschap gerekend kan worden en wanneer het geloof daarbij
onmisbaar zou zijn. Geen van deze voorwaarden is evenwel vervuld. Dat sluit uiteraard niet uit dat het geloof een belangrijke rol kan spelen bij het ontwikkelen van
een beroepsethos voor wetenschapsbeoefenaars, althans voor de gelovigen onder
hen. Om maatschappelijk goed te kunnen functioneren heeft de wetenschap een
beroepsethos nodig en heeft ze ook behoefte aan instanties die haar bij het ontwerpen van een ethos helpen. Onder die instanties kunnen geloof en theologie een
waardevolle rol spelen.

Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt niet dat de wetenschap, wanneer zij strikt vanuit haar
directe bezigheden wordt beschouwd, de dialoog met het geloof nodig heeft om
haar eigen taken te kunnen uitvoeren. Maar de vraag komt anders te liggen, wanneer men rekening houdt met de ethische verantwoording en de maatschappelijke functie van wetenschap en techniek. Dan kan het geloof, als een mogelijke bron
van levensbeschouwing, een rol spelen bij de integratie van de wetenschap in het
totale menselijke handelen. Anders gezegd: de wetenschapsbeoefenaar heeft als
wetenschapsbeoefenaar het godsdienstig geloof niet nodig. Maar 'de wetenschapsbeoefenaar als wetenschapsbeoefenaar' is in dubbel opzicht een niet bestaande abstractie. Op de eerste plaats is elke wetenschapsbeoefenaar een mens die zijn
wetenschapsbeoefening op de een of andere manier in zijn mens-zijn integreert.
Daarbij heeft de wetenschapsbeoefenaar wel degelijk andere benaderingswijzen
van de werkelijkheid nodig. Onder die andere benaderingswijzen neemt het godsdienstig geloof geen onmisbare plaats in, maar wel een mogelijke en voor velen
een zinvolle plaats. Voorts heeft de wetenschapsbeoefenaar een maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Bij zijn pogingen daaraan gestalte te geven, kan het godsdienstig geloof hem oriëntatie bieden.
Daar kan nog een derde aspect aan worden toegevoegd. 'Wetenschap' is hierboven genomen in de zin van welbepaalde wetenschappen: natuurwetenschappen,
menswetenschappen enz. Wanneer de vraag algemener wordt gesteld, met name
'heeft de rede het geloof nodig?', dan is een bevestigend antwoord noodzakelijk, in
elk geval volgens enkele filosofen.1 De afzonderlijke wetenschappen zijn symbolen van een vorm van denken en handelen die 'per definitie' vanuit geloof en theologie moet worden begrepen. De rede dient uiteindelijk altijd te samen met een
dimensie van geloven te worden gedacht.

1

Zie hoofdstuk n.

!57

8
Dialoog aan de grenzen van het geloof
en van de theologie

EVENALS DE WETENSCHAP HEEFT ook het geloof grenzen. Vergelijkbaar met de praktische grenzen van de wetenschap, zijn er steeds de grenzen, beperktheden en
gebreken van de concrete vormen van collectief of individueel geloof, bijvoorbeeld
onzuiver of twijfelend geloof. Maar over deze grenzen wordt in de literatuur over
de verhouding wetenschap-geloof weinig gesproken, afgezien van de rol die de
theologie kan spelen bij het opheffen van deze grenzen.
De grenzen die in de literatuur worden bedoeld hebben, evenals bij de wetenschap, een principieel en abstract karakter. Ze vloeien voort uit de opvatting
dat het geloof uit zijn aard nooit een antwoord kan geven op elke vraag. Het
geloof is niet alomvattend. Het kan bijvoorbeeld geen wetenschappelijke of
empirisch te beantwoorden vraagstukken oplossen. Daarom moet het geloof
ruimte laten aan andere benaderingswijzen van de werkelijkheid.1 Op grond
van de manier waarop 'het probleem van de passende afstand' tussen de gelovige en andere (met name de wetenschappelijke) benaderingswijzen van de
werkelijkheid wordt opgelost, kan een verdeling worden aangebracht van de
betreffende opvattingen. Sommige opvattingen horen thuis onder het trefwoord
'onafhankelijkheid', andere onder 'integratie'. Daarnaast zijn er opvattingen
die inhouden dat de passende afstand de vorm van dialoog dient te hebben.
Deze opvattingen komen hieronder aan de orde. Eerst wordt gevraagd of een
dialoog van de gelovige met de wetenschappelijke benaderingswijze van de werkelijkheid zinvol is voor het geloof, vervolgens of deze dialoog noodzakelijk is.
Daarna zal gesproken worden over de dialoog van de theologie met de (andere) wetenschappen.

1

In de sectie Conflict hebben we overigens, onder het trefwoord 'het letterlijk nemen van de
bijbel', enkele opvattingen aangetroffen volgens welke er naast het geloof geen andere zinvolle werkelijkheidsbenaderingen zijn.
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ι. Is een dialoog met de wetenschap zinvol voor het geloof?
Godservaring in en dank zij de wetenschap
De stelling dat ervaring van God alleen mogelijk is via "het schepsellijke, het
niet-goddelijke",1 heeft in de christelijke religie goede papieren, werd de laat
ste vijfhonderd jaar met name door de katholieke theologie gekoesterd en komt
ook in de tegenwoordige tijd dikwijls terug. Deze stelling levert een eigen
variant op van de verhouding tussen geloof en wetenschap. Ervaring van het
schepsellijke, het niet-goddelijke, wordt immers ook in de wetenschap opge
daan.
De ontwikkeling van de wetenschappen heeft ertoe geleid dat de empirie onder
de bronnen van kennis een steeds prominentere plaats is gaan innemen. Ook op
het terrein van het geloof werd aan de ervaring een toenemend belang toegekend.2
Met de aandacht voor de geloofservaring werden in de recente geschiedenis onder
meer de volgende doeleinden gediend. Door de opkomst van de wetenschappen
was het geloof voor veel mensen steeds minder vanzelfsprekend geworden. De
moderne mens moest van de geloofwaardigheid van het geloof worden overtuigd.
Dat lukte beter, wanneer niet meteen een objectieve geloofswaarheid te geloven
werd voorgehouden, maar wanneer van de subjectieve bestaanservaring van de
mensen werd uitgegaan.' Bovendien konden door de aandacht voor de geloofser
varing de eigen aard en plaats van het geloof zuiverder naast die van de weten
schappen worden geponeerd, mede ter oplossing van de inmiddels gegroeide oppo
sitie tussen geloof en wetenschap.4
Een belangrijke eigentijdse protagonist van de aandacht voor de menselijke zelfervaring is E. Schillebeeckx.5 Eén van de omwentelingen die zich o.a. met
Schillebeeckx in het katholieke theologische leven sinds de jaren zestig heeft voltrokken, bestaat uit pogingen om de christelijke openbaring te verstaan in en vanuit onze menselijke ervaringen. Onder invloed van de nouvelle théologie, het Tweede
Vaticaanse Concilie en daarop volgende ontwikkelingen, ging Schillebeeckx geleidelijk denken in termen als menselijke zelfervaring, subjectiviteit, lichamelijkheid
en relationaliteit, gesitueerde vrijheid en verantwoordelijkheid, sociale en culturele contextualiteit. Hij wordt gekenmerkt als voorstander van een 'buitenwaards

1
Bornewasser maakt melding (in: Bomewasser, In de geest van Thijm, p. 207) van de bundel
van het Thijmgenootschap F. Haarsma e.a., Zinervaring in de hedendaagse cultuur (Baam
1982. Annalen van het Thijmgenootschap, 70(1982), afl. 1), waarin dit staat, op p. 59.
2
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 54, 64, iio-in, 120.
' Ibidem, p. in.
* Zie onder meer het werk van M. Blondel, E. Ie Roy, en L Laberthonnière, genoemd door
Winkeler,
Gegronde twijfel, op p. 54.
5
Níet voor niets wordt hij door Struyker Boudier besproken onder de paragraaf Terug naar
de ervaring'. Zie Struyker Boudier, Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg. Deel II.
De Dominicanen, p. 218.
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gekeerd katholicisme', van 'presentie aan de wereld' en van een antropologische
oriëntatie.1
Presentie aan de wereld, zoals die in de beoefening van de wetenschap gestalte
krijgt, hoeft volgens deze ontwikkeling de zin voor het mysterie van de werkelijkheid niet te doden, hoewel dat vaak wordt gedacht. Juist in de beoefening van de
wetenschap kan het mysterie van de werkelijkheid op een steeds nieuwe manier
oplichten.2 Een voorbeeld hiervan is te vinden bij de psycholoog Duyker, die gefascineerd was door de bestaansgeheimen. Deze fascinatie voedde zijn beoefening
van de psychologie, wat relevant is voor de eerdere vraag: heeft de wetenschap het
geloof nodig? Andersom werd deze fascinatie zelf gevoed door de beoefening van
de psychologie.' Dat wil nog niet zeggen dat bij Duyker het geloof werd gevoed
door de psychologie, want zin voor het mysterie van de werkelijkheid en fascinatie door de bestaansgeheimen zijn niet hetzelfde als geloof. Wel kunnen zij een
belangrijke wortel en voedingsbodem voor het geloof zijn.
Wanneer godservaring alleen via het schepsellijke mogelijk is, mogen we dan zeggen dat het geloofde wetenschap nodig heeft? Niet zonder meer. Godservaring is
immers niet hetzelfde als geloof en doordringen in het schepsellijke impliceert niet
noodzakelijk wetenschap. Wel kan het volgende worden gezegd. Voorzover God
in het schepsellijke kan worden ervaren en voorzover deze godservaring van belang
is voor het geloof, is de wetenschap een voor de hand liggende bondgenoot van het
geloof. De wetenschap legt zich immers speciaal toe op kennisverwerving omtrent
het schepsellijke; zij probeert de ervaring die de mens met het schepsellijke opdoet
op een methodische en systematische manier rationeel te doorgronden. Als God
daar - direct of indirect, expliciet of impliciet - in besloten is, dient de wetenschap
ter verheldering van het geloof.

Verheldering van de geloofihouding dank zij de wetenschap
Een wetenschap als de psychologie kan nuttige diensten bewijzen aan het geloof,
doordat zij iets kan zeggen over de innerlijke voorwaarden waaronder geloofskennis voor de moderne mens mogelijk, geloofwaardig en zinvol kan zijn. Ook kan zij
iets zeggen over de voorwaarden waaronder de geloofskennis bedreigd en zelfs vernietigd kan worden.4 De psychologie zegt bijvoorbeeld, dat echt overtuigende geloofskennis naar een persoonlijk doorleefde werkelijkheid moet verwijzen. Ook kan de
psychologie inzicht geven in de psychologische verschillen tussen wetenschappelijke kennis en religieuze kennis.

1
Ibidem, p. 219.
1
Zie onder meer Van Meisen, Waar gaat Het heen?, p. 29-31.
3
Vermeld door Berger, in: "Voorstel voor een empirisch onderzoek',
4

Sanders, Geloof- zin en on-zin, p. 14-19.
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p. 66.

Wat de psychologie kan doen is vanuit het geloofsperspectief uiteraard slechts
van beperkte betekenis. Kennis is immers méér dan een psychologisch verschijnsel en er zijn ook nog andere visies op mogelijk dan een psychologische. Bovendien
houdt geloof meer in dan geloofskennis; het heeft ook emotionele, attitudinale,
zelfexpressieve en praktische dimensies. Maar dat neemt niet weg dat een psychologische verheldering van de geloofskennis zinvol kan zijn. De psychologie kan
zich bovendien ook met de niet-cognitieve aspecten van het geloof bezighouden
en andere wetenschappen (zoals de sociologie) kunnen, vanuit hun eigen gezichtspunt, hetzelfde doen als de psychologie.

Doorgronden van de openbaring dank zij de wetenschap
De wetenschap stelt de gelovige in staat de openbaring dieper te doorgronden.' De
goddelijke openbaring moet immers mede worden geïnterpreteerd in het licht van
de menselijke zelfopenbaring (d.i. de onthulling door mensen in de geschiedenis
van de aard van het mens-zijn en van de positie van de mens in de werkelijkheid).2
Tot de menselijke zelfopenbaring draagt zonder twijfel ook het wetenschappelijk
bedrijf bij. Daarom kan Kuitert zeggen: "Wie gelooft, hoeft niet bang te zijn voor
wetenschappelijk onderzoek, ook niet naar de wortels en de inhoud van dat geloof."3
Weliswaar kan door de wetenschappen niet volledig recht worden gedaan aan de
eigen aard van het (christelijk) geloof, aan de 'visie der partidpanten'.4 Maar toch
kunnen de wetenschappen in allerlei opzichten van belang zijn voor het zelfverstaan van het christelijk geloof.5
Met spijt wordt soms vastgesteld dat een gezaghebbende vertolkster van de goddelijke openbaring zoals de officiële rooms-katholieke kerk, nog steeds weinig
bereid is haar oor bij de wetenschap te luisteren te leggen.6 Zij stelt zich antithetisch op tegenover de wereld rondom haar. Ze probeert nog steeds 'zekerheden'
aan te bieden. De waarheid wordt bij voorkeur als min of meer klaarliggend aangereikt. De verhoogde expliciete en impliciete vraag naar wereldbeschouwelijke
zingeving beantwoordt zij met een stringenter aanbod van traditionele zekerheden. Van de profane wetenschappen èn van de theologie wordt steun verwacht ten
behoeve van de standpunten inzake dogma en moraal. Die standpunten zelf worden niet onder kritiek öfter discussie gesteld. "De praktijk van het wetenschappelijk bedrijf wordt geacht meer van de kerk te kunnen leren dan de geloofsverkon-

1
Van Meisen,
2

Waar gaat het heen?, p. 37.
Ibidem.
3 Deze uitspraak wordt aan Kuitert in de mond gelegd door H.J. Adriaanse, in: 'Godsdienst
is geen onzin', in: Voorlopig, juni 1989, p. 8-10 (in het bijzonder p. 8), opgenomen in Hervormd
Nederland, 17 juni 1989.
ΊTennekes, 'Woordvooraf,p. 18.
' Ibidem, p. 19. Het door Tennekes aangeduide verband tussen theologie en andere weten
schappen
wordt in de volgende paragrafen op een meer toegespitste wijze uitgewerkt.
6
Bomewasser, Katholieke Kerk en Restauratie, p. 40.
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diging van nieuwe wetenschappelijke inzichten."1 Hier wordt vooral een houding
aan de orde gesteld. Daarnaast kan worden opgemerkt, dat individuele kerkelijke
gezagsdragers bij hun geloofsverkondiging rekening houden met wetenschappelijke inzichten en dat er in de kerk interne kritiek bestaat op een antithetische opstelling tegenover de wereld. Velen zijn overtuigd van het grote nut van wetenschap
voor geloof en godsdienst.

Evangelisch handelen met behulp van de wetenschap
Als kinderen van hun tijd deelden en delen de gelovigen van de negentiende en
twintigste eeuw in de positieve waardering voor de aardse mogelijkheden van de
mens. Dankzij wetenschappen en techniek hoeft het niet langer een utopie te zijn
op aarde daadwerkelijk aan het Rijk Gods gestalte te geven. Naast de orthodoxie is
geleidelijk de orthopraxie in belang toegenomen.2
De wetenschap stelt de gelovigen in staat hun godsdienstige taken te vervullen.3
Het geloof gaat weliswaar niet op in de natuurlijke, de sociale en de psychologische werkelijkheid, maar kan niettemin alleen in die kaders concreet beleefd en
gepraktiseerd worden.4 Christelijk geloof krijgt gestalte in dezelfde werkelijkheid
als die welke object is van natuurwetenschap, sociologie en ethiek. Daarom dient
er een ontmoeting plaats te hebben tussen het evangelie en de wetenschap. Op die
manier kan het evangelie vlees en bloed worden.5
Deze inzichten zijn vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw steeds urgenter geworden.6 De wetenschappen gingen steeds meer de nadruk leggen op een
verantwoorde toepassing en op het maatschappelijk ten nutte maken van hun
resultaten. De gelovigen van hun kant raakten geboeid door het ideaal van het
Rijk Gods op aarde. Een ontmoeting van wetenschap en geloof zou dus vruchtbaar kunnen zijn. Het geloof zou de wetenschappen een quo vadis moeten voorhouden; de wetenschappen, vooral de gedrags- en maatschappijwetenschappen,
zouden het geloof nieuwe denkvormen en interpretatiemodellen kunnen aanreiken. De wetenschap zou een relativerende en verhelderende rol kunnen spelen ten aanzien van het geloof, met name waar zij elkaar ontmoeten op maatschappelijk terrein.7 Onder meer in de jaren zeventig van de twintigste eeuw is
de betekenis van de mens- en maatschappijwetenschappen voor de theologie
inderdaad groot geweest (het omgekeerde kan niet worden gezegd).8 De profaanwetenschappelijke en sociaal-culturele context bleek vernieuwend gewerkt te heb1
Ibidem.
2
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 60-61.
3
Zie onder meer Ibidem, p. 64, 80.
4
Tennekes, 'Woord vooraf, p. 19-20.
5
Joannes Paulus II, 'Over de katholieke universiteiten',
6
7
8

Bomewasser, ¡η de geest van Thijm, p. 176-177.
Ibidem, p. 148.
Ibidem, p. 192.
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p. 27.

ben op het theologisch denken en bleek de maatschappelijke gevoeligheid van dit
denken te hebben verhoogd
De conclusie van deze paragraaf is van grote relevantie het is duidelijk dat de weten
schap volgens een aantal auteurs zeer goede diensten kan bewijzen aan het geloof
en dat ze dit in het verleden ook al vaak gedaan heeft Het geloof kan er daarom
zeer mee gebaat zijn een dialoog met de wetenschap aan te gaan Maar daarmee
is nog geen uitspraak gedaan over de vraag of zo'n dialoog ook noodzakelijk is voor
het geloof Die vraag wordt hieronder aan de orde gesteld

2. Is een dialoog met de wetenschap noodzakelijk voor het geloof?
Een dialoog met de wetenschap moge zinvol zijn voor het geloof, maar ze is niet
noodzakelijk, meent een aantal auteurs "Een evangelische levensstijl is heel goed
mogelijk zonder aandacht voor welke wetenschap dan ook", zegt Peperzak "Ook
theologie is geen noodzakelijke - en zeker geen voldoende - voorwaarde voor gods
dienstige perfectie "'
Godsdiensten nemen de wetenschap graag in dienst Maar ze moeten met de
illusie hebben dat ze daar als godsdienst of als geloof verder mee komen Geloof
berust met op wetenschap 2 Kan bijvoorbeeld de sociologie (of breder kunnen de
empirische menswetenschappen) het geloof ondersteunen5 Neen 3 De sociologie
kan aantonen dat de godsdienst m de postmoderne cultuur heel functioneel kan
zijn, omdat zij zekerheid kan bieden m een zee van onzekerheid Maar het bestaans
recht van het geloof berust met op zijn functionaliteit Daarom kan de sociologie
het geloof op deze mamer niet helpen Een sociologisch vaststelbare functie raakt
niet de kern van het geloof, al denken sommige sociologen die hun eigen vakma
tige visie verabsoluteren, van wel
Kan een dialoog tussen geloof (via de theologie) en wetenschap dan niet bijdra
gen aan de begrijpelijkheid en geloofwaardigheid van het gelooP Aan de begrij
pelijkheid misschien wel, maar aan de geloofwaardigheid met de kerken zullen er
met voller van worden, wanneer het geloof begrijpelijker kan worden gemaakt 4
Het eigenlijke van het geloof zit niet in de begrijpelijkheid van bepaalde geloofs
vormen, maar in de openheid voor de openbaring van het transcendente5

1

Peperzak, Gaandeweg, ρ 8
Ambroos Remi van der Walle OP, 'New Age en christelijk geloven', m Coüahones, 20(1990),
nr
2, ρ 175
3
A van Harskamp, 'Geloven zonder zekerheid'', in Hans Kung e a , Godsdienst op een keerpunt (Kampen 1990), ρ 85-133, in het bijzonder ρ 105-107 Zie ook Tennekes,'Woord voor
af
in dezelfde bundel, ρ 17 18
4
Drees, 'Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', ρ ioo
s
Bramnga, Theologie en wetenschap', ρ 239
2
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Bij de vraag of het geloofde wetenschap nodig heeft, is van belang wat verstaan
wordt onder geloof, onder wetenschap, onder nodig hebben en waarvoor?1
Verschillende auteurs zijn kennelijk van mening dat het geloof er niet méér geloof
door wordt, wanneer het met wetenschappelijke inzichten overeenstemt, of op een
sociologisch aantoonbare wijze maatschappelijk functioneel is, of begrijpelijk is.
Het lijkt moeilijk te ontkennen dat geloof, in de zin van vertrouwvolle overgave aan
Gods openbaring, geen wetenschap nodig heeft om echt geloof te kunnen zijn.
Maar geloof als kencapaciteit, dat bedoeld is als een instemming met het woord
van God, heeft in elk geval de rede nodig om een echte kencapaciteit te kunnen
zijn. Voorzover het geloof godservaring inhoudt en voorzover godservaring alleen
mogelijk is via het schepsellijke, heeft het geloofde wetenschap weliswaar niet
strikt nodig, maar vormt wetenschappelijk onderzoek wel een voor de hand liggend terrein dat tot godservaring kan voeren. Wanneer het erom gaat Gods openbaring te doorgronden, te interpreteren en adequaat te verwoorden, is wetenschap
weliswaar weer niet de enige weg, maar wel een zeer geschikte. Wanneer de geloofspraxis, in de zin van handelen in overeenstemming met het evangelie, tot het geloof
zelf wordt gerekend, is de wetenschap niet slechts zeer zinvol maar zelfs vrijwel
onmisbaar voor het geloof. Zeker in de tegenwoordige tijd is het een niet te verontschuldigen omissie om bij het beter leefbaar maken van de wereld voorbij te
gaan aan de daartoe door de wetenschap geboden mogelijkheden.
Al bij al valt het antwoord op de vraag 'Heeft het geloofde wetenschap nodig?' in
veel grotere mate bevestigend uit dan het antwoord op de vraag 'Heeft de wetenschap het geloof nodig?'. Er lijkt in dit opzicht voor het geloof veel meer reden te
zijn zich iets van de wetenschap aan te trekken dan andersom. De verklaring hiervoor ligt misschien in het feit dat wetenschap een vrij smalle, beperkte bezigheid
is, terwijl geloof met heel de mens en met de hele werkelijkheid van doen heeft.
Bij dat laatste kan de wetenschap niet worden veronachtzaamd.

3. De dialoog tussen theologie en wetenschap
In aansluiting op de gangbare globale opvatting kan theologie voorlopig worden
omschreven als geloofsverstaan en geloofsverantwoording, ook wel zelfarticulatie
en zelfreflectie van het geloof.2 In de sectie Integratie zal aanleiding bestaan nader
in te gaan op de aard van de theologie en met name op haar verband met geloof.
1
In deze alinea worden enkele argumenten uit de vorige en deze paragraaf nog even nagelopen.
2
E. Schfflebeeckx, Theologisch geloofsverstaan anno igSj (Baam 1983. Afscheidscollege als
hoogleraar systematische theologie en geschiedenis van de theologie aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, op и februari 1983), p. 3; Houtepen, In God is geen geweld, p. n. Zie
ook Joannes Paulus II, 'Il Santo Padre ai Partecipanti al Congresso', onder nr. 7: "Theology
is the permanent effort of faith towards selfreflection and articulation. It isfidesquaerens
intellectum."
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Dan zal ook de vraag worden gesteld of theologie wetenschap is. Degenen die deze
vraag bevestigend beantwoorden, zullen uiteraard van oordeel zijn dat deze paragraaf'De dialoog tussen theologie en andere wetenschappen' had moeten heten.
Na deze algemene paragraaf 3, over de dialoog tussen theologie en wetenschap,
zal een drietal paragrafen volgen over de dialoog van de theologie met specifieke
wetenschappen.
De opvatting dat de theologie bij haar studie en actuele interpretatie van Gods
Woord de wetenschap (of de andere wetenschappen) niet kan missen, is wijd verbreid. Contact met "andere disciplines" is verrijkend voor de theologie, omdat ze
daardoor de wereld beter gaat begrijpen en omdat het theologisch onderzoek daardoor beter aan de eisen van de tijd kan beantwoorden.1 Theologie sluit een voortdurende vergelijking in van de waarheid die God ons heeft geopenbaard met de
kennis die door het wetenschappelijk onderzoek wordt geleverd.2 De theologie heeft
in de loop van de geschiedenis dan ook een constante dialoog onderhouden met
de cultuur van haar tijd. Zie bijvoorbeeld de vruchtbare uitwisseling die heeft plaatsgehad tussen het christelijk geloof en de Grieks-Romeinse cultuur.'
Paus Joannes Paulus II voegt hier wel een restrictie aan toe.4 De dialoog met de
cultuur impliceert volgens hem niet, dat de theologie willekeurig welke nieuwe
filosofie of wetenschappelijke theorie incorporeert. Pas wanneer de nieuwe verworvenheden deel gaan uitmaken van de intellectuele cultuur van de tijd, moeten
theologen zich erin verdiepen en moeten ze nagaan wat voor waarde de verworvenheden van de wetenschap kunnen hebben bij het realiseren van tot nu toe impliciet gebleven mogelijkheden van het depositum van het christelijk geloof.
De stellige uitspraak dat de theologie behoefte heeft aan een dialoog met de wetenschap, laat meteen een verschil zien met het geloof. Terwijl de dialoog van het
geloof met de wetenschap voornamelijk zinvol, maar nauwelijks noodzakelijk werd
genoemd, wordt van de theologie ronduit gezegd dat zij de wetenschap niet kan
missen, wil zij heden ten dage goed doen wat ze moet doen.
Enkele vormen van theologie worden met name genoemd als terreinen waarop
de dialoog tussen geloof en wetenschap belangrijk is: de exegese en de pastoraaltheologie.5 Op het eerste terrein is de literatuurwetenschap onmisbaar, op het tweede terrein de psychologie. Daar kan ook de 'apologetische theologie' aan worden
toegevoegd.6 Deze discipline dient de analyse van de ervaring in samenleving en

1
Joannes Paulus II, 'Over de
2
Joannes Paulus II, 'Il Santo
3
Ibidem, p. 4, onder nr. 8.
4

katholieke universiteiten', p. 31, onder nr. 19.
Padre ai Partecipanti al Congresso', onder nr. 7.

Ibidem.
' A. Simonis, 'Wetenschap en kerk- partners op afstand'. Toespraak d.d. 22 februari 1991
tijdens Academische zitting van de KTUU. Berichten hierover in: KTUU-Info, juli 1991, nr.
14, p. 10-12, in het bijzonder p. 10.
6
N. Schreurs, Theologie in dienst van geloofservaringen. Een pleidooi voor een theologie met
apologetische inslag', in: Bijdragen, 42(1981), p. 421-455, in het bijzonder p. 423; nadere uitwerking op p. 441-451. Voor 'Sache der Theologie' verwijst Schreurs naar G. Ebeling, zie p. 429.
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geschiedenis als horizont van het theologiseren te nemen. Dat leidt niet tot een
verraad aan de Sache van de theologie, maar het helpt juist om tot een meer vruchtbare echt-theologische doordenking te komen. Bij de analyse van de ervaring in
samenleving en in geschiedenis komt zonder twijfel een belangrijke plaats toe aan
de wetenschappen.
Terwijl hierboven vooral contact tussen theologie en menswetenschappen wordt
aanbevolen, moet worden vastgesteld dat de feitelijke discussie over de verhouding
van theologie tot (andere) wetenschappen in overheersende mate op de natuurwetenschappen betrekking heeft. Een verklaring hiervoor ligt misschien in de
geschiedenis. De tegenwoordige discussie is mede een uitvloeisel van de historische strijd tussen wetenschap en geloof en dat was in feite vooral een strijd tussen
natuurwetenschap en geloof. De natuurwetenschap heeft vanouds de strijd met
het geloof goed aangedurfd. Ze voelde zich sterk, door haar succesvolle methode
en ook door haar schijnbaar duidelijke en direct voor de hand liggende object. En
de theologie heeft zich vooral tegen de inzichten van de natuurwetenschap verzet.
Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat de theologie, die zelf (per definitie en gelet
op haar object) weinig kan aanvangen met een experimentele methode, de dialoog
nu juist voert met wetenschappen waarin de methoden van experiment, tellen en
meten het sterkst vertegenwoordigd zijn? Grenst de theologie, zowel in methode
(met name de hermeneutiek) als in object, niet meer aan de menswetenschappen
(of geesteswetenschappen, of hermeneutische wetenschappen) dan aan de natuurwetenschappen?
Een theologie die vooral een confrontatie zoekt met de natuurwetenschappen,
kan in de verleiding komen om te proberen de verklaringsmethoden van de natuurwetenschappen te imiteren. De rationalistisch ingestelde theologie van de negentiende en begin twintigste eeuw lijkt soms voor die verleiding bezweken te zijn,
zoals kan blijken uit haar voorkeur voor causale verklaringen en voor terminologische precisie (zie onderdelen van het neothomisme). Maar al in het begin van de
twintigste eeuw waren er ook andere stromingen in de theologie, onder meer in
het modernisme en bij Rudolf Bultmann en diens leerlingen. Deze stromingen
zochten hun kracht in de eigen verklaringsmethoden van de geesteswetenschappen. Ze gingen zich wijden aan historische bijbelexegese, aan de bestudering van
literaire genres in de bijbel en aan een hermeneutiek van de christelijke traditie en
actualiteit. Juist ook ten behoeve van een zuivere confrontatie met de natuurwetenschappen, meenden de betrokken theologen dat ze op hun eigen terrein moesten blijven en bij de vormgeving van dat terrein zochten ze aansluiting bij de hermeneutische geesteswetenschappen.
Ook daarna is de theologie zichzelf steeds meer gaan opvatten als een hermeneutische wetenschap. Ze is er niet op uit bewijzen te leveren zoals in de natuurwetenschap, en ze richt zich evenmin op het vaststellen van dwingende samenhangen. In plaats daarvan is ze zich gaan toeleggen op interpreteren, verstaan en
vertolken. Een godsbewijs is veel minder interessant geworden dan de vertolking
van het godsidee in, bijvoorbeeld, een tekst van Eckhardt of van een moderne schrij-
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ver. Door deze verschuivingen in de theologie is de relatie theologie-wetenschap
veranderd. In de confrontatie met de natuurwetenschap probeert de theologie niet
meer om de natuurwetenschappelijke rationaliteit te imiteren. Tegelijk is de confrontatie met de verwante geesteswetenschappen interessanter en vruchtbaarder
geworden.

4. Theologie-natuurwetenschap
Het is niet slechts mogelijk maar volgens W. Drees ook heel verstandig, dat de
theologie bij de uitwerking van haar concepten gebruik maakt van de taal van de
natuurwetenschap.1 Een natuurwetenschappelijk verantwoorde formulering van
theologische ideeën verhoogt immers het waarheidsgehalte van deze ideeën. De
natuurwetenschap kan aldus bijdragen leveren aan de theologische waarheid.2 De
natuurwetenschap mag aan de theologie vragen, dat deze bij haar explicitering van
het evangelie rekening houdt met de ontdekkingen van de natuurwetenschap.
Andersom mag ook de theologie vragen stellen aan de natuurwetenschap.
Natuurwetenschap werkt immers met constructies van de werkelijkheid en daarover kunnen theologie en metafysica iets zeggen.3

Constructieve consonantie
Theologie moet afgestemd zijn op de ontdekkingen en resultaten van de natuurwetenschap.4 Dat gaat volgens W. Drees niet vanzelf. Drees is geneigd de vraag
'hoe is de verhouding natuurwetenschap-theologie?' te beantwoorden met: dat
hangt ervan af, die verhouding moeten wij zelf construeren, die is er niet op voorhand. Er bestaat in de werkelijkheid niet een tevoren al aanwezige harmonie die
we vervolgens alleen maar hoeven te beschrijven (descriptieve consonantie). We
moeten de consonantie, de eventuele harmonie, zelf construeren. We moeten zelf
proberen om datgene wat door wetenschap en door theologie wordt beweerd, te
laten 'samen klinken', of in elk geval niet te laten dissoneren.
Bij opvattingen over de verhouding natuurwetenschap-theologie maakt het volgens Drees verschil met wat voor soort theologie men te maken heeft.5 Globaal genomen onderscheidt hij twee soorten: theologieën (en typen van geloof) die uitgaan
1

Drees, Beyond the Big Bang, p. 9. Zie ook P. van Dijk en H.W. de Knijff, 'Woord vooraf, in:
Kerk en Theologie, 34(1983), p. 265-270, in het bijzonder p. 267-268, als woordvoerders van
Atomium, een multidisciplinaire "werkgroep betreffende de vragen van theologie en natuurwetenschap";
zie Ibidem, p. 265.
2
Drees, Beyond the Big Bang, p. 9. Zie ook Van Dijk en De Knijff, 'Woord vooraf, p. 267268.
' Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 103-104.
* Drees, Beyond the Big Bang, p. 7.
s Ibidem, p. 6.
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van de aanwezigheid van God in deze wereld en theologieën die uitgaan van de afwezigheid van God in de wereld. De eerstgenoemde typen zijn geneigd tot een descriptieve consonantie tussen God en de wereld, tussen theologie en natuurwetenschap.
Drees voelt zich bij dergelijke theologieën niet goed thuis. Ze neigen hem te zeer
naar natuurlijke theologie en naar epistemologisch realisme. In feite heeft ook hun
descriptieve consonantie het karakter van een constructie. Ook vindt Drees dat deze
theologieën de kritische afstand tussen theologie en natuurwetenschap dreigen te
verwaarlozen. Ze conformeren zich teveel aan de status quo in de werkelijkheid.
Bovendien acht Drees de voorbeelden die zij geven van descriptieve consonantie, b.v.
consonantie tussen de Big Bang en de creatio ex nihilo, niet houdbaar.1
Daarnaast zijn er, zoals gezegd, theologieën die uitgaan van de afwezigheid van
God in de wereld.2 Zij roepen op tot een constructieve consonantie tussen God en
wereld, tussen theologie en natuurwetenschap. Deze oproep sluit aan bij Drees'
opvatting dat elke kennis tegelijk een constructie is. Voor dergelijke theologieën
lijkt de confrontatie met de natuurwetenschappen op het eerste gezicht minder
relevant dan voor theologieën die uitgaan van de aanwezigheid van God in de wereld.
Theologieën die uitgaan van Gods afwezigheid lijken minder op de natuur en meer
op de mens gericht te zijn: ze zijn gericht op de behartiging van de zaak Gods door
mensen en ten bate van mensen. Daarom leggen deze theologieën zelfs politieke
accenten. Volgens deze theologieën moeten de mensen zelf God in de wereld tegenwoordig stellen, hoewel ze tegelijk door God gedragen worden. Vandaar dat Drees
spreekt over een 'Christofoor-programma'.3 De kern van dit programma is: leegte,
uitnodiging tot vervulling, evocatie, uitdaging, bemoediging. Het Christofoor-programma is een programma van boven, vanuit het heilige, vanuit het geldende naar
beneden. Vanuit Gods afwezigheid wordt toegewerkt naar Gods aanwezigheid in
de wereld. De hoofdvraag is daarbij: hoe kunnen wij het goede en het heilige werkelijker maken? hoe kunnen wij onrecht bestrijden?
De actieve, op de wereld gerichte, doelstellingen van de betrokken theologieën
confronteren hen noodzakelijkerwijs met de wereld van de natuurwetenschappen,
al lijkt dat aanvankelijk niet het geval. Daarom is het van belang, dat ook russen
hen en de natuurwetenschappen consonantie wordt nagestreefd. Constructieve
consonantie - als een constructief principe, een methodologische aanname - veronderstelt onder meer dat de betrokken wetenschappelijke en theologische begrippen of theorieën in eenzelfde metafysisch kader worden geplaatst.4 Dat kan leiden

'2 Ibidem, p. III.
Ibidem, p. 7.
' Willem B. Drees, Theologie en natuurwetenschap: onafhankelijkheid en samenhang', in:
Hans Küng, Anton van Harskamp, Bert Musschenga, Wim В. Drees, Godsdienst op een keer
punt (Kampen
1990. Reeks Studies van het Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit),
p. 160-195, ш n e t bijzonder p. 188-193.
* De constructie van metafysische syntheses komt terug in de sectie Integratie. Maar Drees
concludeert uit een overeenkomstig metafysisch kader bij wetenschap en geloof niet tot inte
gratie van de twee, maar tot dialoog, evenals Van der Veken. Zie ook Drees, Theology and
cosmology beyond the Big Bang theory', p. 105.
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tot veranderingen in die begrippen, aan beide kanten, zoals dat ook bij metaforen
het geval is.1 Bij zijn zoektocht naar constructieve consonantie begeeft Drees zich
onder meer uitvoerig op een aantal terreinen van de astrofysische kosmologie, bijvoorbeeld de Big Bimg-theorie en de kwantumkosmologie van Hawking-Hartle. 2
Opmerkelijk is, dat bij het opsporen en formuleren van de consonantie steeds
voorrang wordt gegeven aan het natuurwetenschappelijk wereldbeeld: "the science is considered to be the most reliable".3 Wanneer dus een conflict dreigt, krijgt
in principe de natuurwetenschap gelijk en moet de theologie proberen met de
natuurwetenschappelijke visie in het reine te komen. 4
De aard van de constructieve consonanties moet goed begrepen worden. Geen van
alle vormen ze een bewijs voor de juistheid van de betrokken theorieën.5 Bijvoorbeeld,
de consonantie tussen orde in de kosmos en theologische ideeën over Gods scheppingsplan, vormt geen bewijs voor de juistheid van de betreffende theologische
ideeën, noch voor ideeën over orde in de kosmos. Daarvoor zijn de betreffende
ideeën en theorieën onvoldoende uitgewerkt en zijn ze te weinig duidelijk en eenduidig. Bovendien zijn bij het construeren van die consonanties steeds vele interpretaties van filosofische en theologische aard in het spel. De consonanties zijn
nooit meer dan eigen constructies, waar veel eigen keuzen, interpretaties en voorkeuren aan te pas komen.
Het is bij de constructieve consonanties dan ook geen kwestie van waarheid vinden; het is een kwestie van het zoeken naar aanvaardbare metaforen, in de sfeer
van de communicatie. 6 De constructieve consonanties opereren volgens Drees op
het terrein van de begrijpelijkheid, niet van de waarheid. Ze proberen tot coherente
wereldbeelden te komen, maar daarmee zijn deze nog niet waar. De methode van
de constructieve consonantie is bedoeld als een eerste stap op weg naar een geloofwaardig wereldbeeld. Mary Hesse heeft terecht gezegd: het gaat niet over weten1

Drees, Beyond the Big Bang, p. 7-8.
Zie vooral Drees, Beyond the Big Bang. Drees verkent de consonantie van onder meer de
volgende koppels van theorieën:
- theorieën over het ontstaan van de kosmos - scheppingsideeën
- contingentie van de kosmos - theologische contingentie-ideeën
- doelmatigheid, orde en wetmatigheid in de kosmos - Gods scheppingsplan
- kwantumfysica - vrijheid en verantwoordelijkheid
- samenhang van de kosmos (inclusief de mens) - God als Schepper
- kwantumkosmologie zonder begincondities (initial conditions) - creano ex nihilo
- antropische principes - Gods scheppingsplan
- holisme - Gods tegenwoordigheid in zijn schepping
- universum met tijd - menselijk perspectief op de schepping
- universum zonder tijd - Gods perspectief op de schepping.
Zie naast het proefschrift uit 1989 vooral Drees, Theology and cosmology beyond the Big
Bang theory', p. 99-130.
3
Drees, 'Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 105.
4
Een dergelijke onderschikking van de theologie aan de natuurwetenschap kan ook bij Van
der Veken worden aangetroffen. Zie Kosmologie en geloof, p. 33.
' Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 106-107.
6
Ibidem, p. 107.
2
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schappelijk 'realisme', maar over een communicatieve strategie. Het vaststellen
van de waarheid van religieuze overtuigingen met behulp van theorieën uit de
natuurwetenschap lukt toch nooit.

5. Theologie-filosofie
De theologie doet er goed aan een dialoog te onderhouden met de natuurwetenschappen, hebben we hierboven gezien. Dat moet ze volgens een aantal auteurs
ook doen met de filosofie. Ook hier is de algemene strekking overigens niet dat de
filosofie baat kan hebben bij de theologie, maar dat - andersom - de theologie haar
taak vanfidesquaerens intellectum niet goed kan vervullen zonder de filosofie.
De katholieke traditie heeft altijd al aan defilosofiecategorieën ontleend om het
theologisch vertoog te schragen.1 Met name de klassieke metafysica en de filosofische antropologie zijn door de theologie in dienst genomen. Het feit dat deze disciplines tegenwoordig volgens sommigen hun diensten weigeren sluit niet uit dat
de theologie nog steeds met veel vrucht gebruik kan maken van metafysische en
filosofisch-antropologische inzichten, eventueel 'achter de rug van de filosofie om'.
Ook nu nog heeft de theologie defilosofienodig voor een bezield en radicaal nadenken over de betekenis van het geloof. Theologie zonder filosofie is "een onbedachtzaam geloven".2 De theologen moeten vooral de eigentijdse filosofie serieus
nemen, omdat ze immers moeten streven naar theologie voor deze tijd.
Bij de verschillende auteurs heb ik drie wegen aangetroffen waarlangs de filosoof diensten kan bewijzen aan de theoloog: bij het leiden van gesprekken (praktisch), bij het nadenken over het geloven (formeel) en bij het adequaat formuleren
van de geloofsinhoud (inhoudelijk).

Defilosoofals gespreksleider
Theologen vinden het belangrijk dat debatten over onderwerpen als het wezen van
de mens en de zin van het leven goed verlopen.3 Filosofen kunnen daarbij goede
diensten bewijzen. L. Nauta meent waargenomen te hebben, dat de genoemde
onderwerpen tegenwoordig niet meer tot het specifieke takenpakket van de filosoof behoren. Over dergelijke zaken mag iedereen zich tegenwoordig bekommeren, omdat de antwoorden sterk afhankelijk zijn van, bijvoorbeeld, individuele
levensbeschouwingen en politieke stellingnamen. Volgens Nauta zijn dergelijke
zaken verhuisd naar het 'para-circuit': kringen die zich oriënteren op b.v. spiritisme en New Age. Een filosoof behoort zich met dit circuit niet in te laten. Dat wil
1
2

Volgens Houtepen, In God is geen geweld, p. 11.
Peperzak, 'Filosofie is meestal kitsch', p. 26.
' L. Nauta, interview met hem door Gert J. Peelen onder de titel 'De wetenschap van Lolle
Nauta', in: Vu-magazine, juli-augustus 1990, nr. 7, p. 24-25.
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hij ook niet, want dan zou hij er tezeer bij betrokken raken. De filosoof behoudt
liever een zekere distantie, twijfel en kritiek, zoals alle wetenschapsbeoefenaars.
Maar wie stelt de 'academische huisregels' dan nog ter discussie, als de filosoof
dat niet meer doet? vraagt Nauta. De filosoof kan een belangrijke rol spelen in het
wetenschapskritische debat hij is immers logisch en argumentatief goed opgeleid,
hij heeft ervaring in conceptuele analyse, hij heeft vertalerscapaciteiten en hij is
een grensoverschrijder, waardoor hij interdisciplinair besef heeft. Hij is dus een
geschikte bemiddelaar tijdens debatten.

Nadenken over het geloven
De wereld van geloof en van theologie vormt een gevarieerd en interessant studieonderwerp voor de filosofie en de resultaten van deze filosofische studie kunnen met name voor de theologie van voordeel zijn.1 Het filosofisch nadenken over
geloof en over theologie kent verschillende gestalten. Dat is niet verwonderlijk,
omdat zowel het subject als het object van dit filosofisch nadenken zeer gevarieerd
zijn. Wat het object betreft, kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen:
het geloven, de geloofsinhoud, de religie, de theologie.
In dit verband kan men onder meer de volgende termen aantreffen: wijsbegeerte
van de religie, wijsbegeerte van de theologie, wijsgerige theologie, apologetische
of fundamentele theologie.2 Het is van belang om steeds goed te letten op wat onder
deze termen wordt verstaan. Er heerst namelijk enige spraakverwarring en ook
tegenspraak. Nemen we de wijsgerige theologie als voorbeeld. Volgens de een is
dat: een poging om de theologie of een aanzienlijk deel van het religieuze geloof
te funderen op een bepaald omvattend wijsgerig systeem.' Volgens de ander is het:
de reflexie over de veronderstellingen en implicaties van de grondbegrippen van
het geloof;4 wijsgerige theologie fundeert het geloof niet, maar verheldert gelovige
en levensbeschouwelijke begrippen en zoekt naar de samenhang daartussen.' Is
het dan theologie of filosofie? H. Verhaest lijkt te menen dat het allebei is. Hij zegt
dat wijsgerige theologie in de Angelsaksische wereld algemeen wordt erkend als
een belangrijke vorm van theologiebeoefening en van wijsgerige reflexie. Dat klinkt
als een contradictio in terminis. Verhaest vindt dat zelf ook, met als argument dat

1
Houtepen,
2

In God is geen geweld, p. 3.
Ibidem.
' Ibidem, p. 35. Houtepen ontleent deze omschrijving aan D.A. Schrader, 'Karl Popper as a
Point of Departure for a Philosophy of Theology', in: International Journal of Philosophy of
Religion, 14(1983), nr. 4. p. 193-201.
4
H. Verhaest schrijft deze omschrijving toe aan V. Brummer, in een bespreking van V.
Brummer, Over een persoonlijke God gesproken. Studies in de wijsgerige theologie, Kampen 19
in: Boekengids, 67(1989), nr. 6, augustus, p. 202.
s Zie Leo Oosterveen in een bespreking van Briimmer, Over een persoonlijke God gesproken,
in: De Bazuin, 23 juni 1989.
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wijsbegeerte toch fundamenteel vanuit een andere grond (de rede) vertrekt dan
theologie (de openbaring). Kortom, oplettendheid is geboden.
Wanneer het gaat om de vraag of de bovengenoemde disciplines tot de filosofie
of de theologie behoren, ligt de grootste onduidelijkheid bij de wijsgerige theologie, lijkt mij. De vakgebieden die zich 'wijsbegeerte van...' noemen, kunnen tot de
filosofie worden gerekend, terwijl de apologetische of fundamentele theologie bij
de theologie hoort. Om duidelijkheid te krijgen over de wijsgerige theologie, zou
de term theologie min of meer letterlijk genomen kunnen worden als 'nadenken
over God'. Er kan dan onderscheid worden gemaakt tussen theologisch en filosofisch nadenken over God. Wijsgerige theologie is dan filosofisch nadenken over
God; het is geen theologie, hoewel God het onderwerp is. Deze filosofische vorm
van theologie bestond al in de Middeleeuwen.

Het adequaat formuleren van de geloofcinhoud
Een derde dienst van de filosofie kan bestaan uit het steun verlenen bij het adequaat formuleren van de geloofsinhoud. Daarover kunnen we hier kort zijn. Over
de bedoelde steun is immers hierboven al gesproken.1 Ook verderop zal deze steun
nog ter sprake komen, maar dan in het kader van de procesfilosofie.2

6. Theologie - mens- en maatschappijwetenschappen
Elke theologische stellingname moet verantwoord kunnen worden door een beroep
op de geanalyseerde en geïnterpreteerde 'huidige situatie'.3 Bij de analyse van de
huidige situatie is de theoloog, zij het kritisch, afhankelijk van de mens- en maatschappijwetenschappen en van de aldaar gebruikte wetenschapsmodellen. Het is
hierbij een taak van de theologie ideologiekritiek te bedrijven. Maar ook dat moet
kritisch gebeuren. Elke methode van ideologiekritiek heeft immers haar eigen filosofie, die ook zelf weer onder kritiek kan worden gebracht. De theoloog moet zich
niet uitleveren aan 'kritische theorieën' die niet empirisch getoetst zijn, maar evenmin aan stapels empirisch-sociologisch materiaal zonder precieze meorievorming.4

Literaire wetenschappen
Elke theologische stellingname moet niet alleen verantwoord kunnen worden door
een beroep op de geanalyseerde en geïnterpreteerde 'huidige situatie', maar ook
1

Zie de paragrafen ι en 3 van dit hoofdstuk.
Zie onder Integratie, hoofdstuk 14.
3
Schülebeeckx, Theologisch geloofiverstaan, p. 13.
4
Ibidem, p. 19.
1
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door een beroep op de christelijke geloofstraditie waarin de theoloog staat.1 Dat
betekent, dat de theologie voortdurend bezig is die geloofstraditie te interpreteren.
Daarbij maakt ze gebruik van uiteenlopende interpretatiemethoden, die ze vooral
ontleent aan de literaire wetenschappen. Ook hier heeft de theologie een ideologiekritische taak. De interpretatiemethoden van de literaire wetenschappen zijn
namelijk niet Onschuldig', ze hebben allemaal hun eigen filosofie en intentie (b.v.
de historisch-literaire kritische methode, de structuralistische methode, de semiotische methode, de materialistische exegese). Daarom moeten die methoden
geëxpliciteerd en verantwoord worden.1
Ook op dit terrein heeft de theologie dus andere wetenschappen nodig om haar
eigen taak goed te kunnen vervullen. Het gaat hier om een relatie waar in elk geval
de theologie baat bij heeft. Maar wellicht mag men zeggen dat ook de literaire
wetenschappen erdoor worden beïnvloed. Hun ideologisch karakter wordt door de
theologie bestudeerd en onthuld. Hun aard kan daardoor duidelijker worden, ook
voor henzelf.

De (godsdienst)psychologie

Hierboven, bij de mens- en maatschappijwetenschappen in het algemeen en bij
de literaire wetenschappen, ging het om wetenschappen die de theologie kunnen
helpen: de theologie heeft de hulp van deze wetenschappen nodig om haar taak
goed te kunnen vervullen. Deze zelfde functie van 'hulpwetenschap' van de theologie kan ook door de psychologie worden vervuld.3 Zij kan onder meer de hermeneutische theologie helpen. De hermeneutische theologie reflecteert immers
op de ontmoeting van de mens met het Woord Gods. Die ontmoeting wordt mede
bepaald door psychologische factoren bij de mens; deze factoren zijn van invloed
op de mogelijkheden van de mens het Woord Gods te verstaan en God te ervaren.
De psychologie kan op haar manier aan de theologie informatie geven over de ontmoeting van het Woord Gods en de mens; zij kan aldus bijdragen tot verbetering
van de hermeneutische vraagstelling van de theologie.4 Wanneer meer aandacht
wordt besteed aan het verband tussen Gods Geest en de menselijke bewustwordingsprocessen, zal Gods Woord ook beter kunnen worden ervaren als een zaak
die mensen in hun verlangen naar menswording aangaat.'

1

Ibidem, p. 12.
Ibidem.
3
G. Heitink, Theologie en psychologie: een spanningsveld', in: Gereformeerd Theologisch
Tijdschrift, 90(1990), nr. 4, nov. p. 206-220, in het bijzonder p. 207-209.
4
Ibidem.
5
Ibidem, p. 218. Heitink ontleent deze laatste gedachte aan W. Zijlstra. Zie diens boek Op
zoek naar een nieuwe horizon. Handboek voor klinische pastorale vorming, Nijkerk 1989.
2
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Naast wat men de 'ancilla-functie' zou kunnen noemen, komt bij de (godsdienst)psychologie nog een andere functie naar voren (die we overigens verspreid
in dit boek ook bij de filosofie kunnen aantreffen). De (godsdienst)psychologie
laat, volgens sommigen, zien dat geloven en geloof niet onzinnig en niet onredelijk zijn.
Dat laatste is van belang, omdat daardoor tegemoet kan worden gekomen aan
een tendens die typisch is voor de moderne tijd: elke keuze, ook die voor het geloven, moet redelijk worden verantwoord, zowel ten opzichte van de kiezer zelf als
ten opzichte van anderen.1 Die tendens vormt een probleem, omdat de meeste gelovigen niet hebben geleerd hun geloof rationeel te verantwoorden. Dikwijls kruipen
ze in hun schulp, uit protest en tegelijk uit onmacht. Om die reden stond
Wittgenstein afwijzend ten opzichte van het kerkelijk christendom; hij zag het als
irrationeel, als rem op het denken.2
Toch is het goed mogelijk redelijke argumenten te ontwikkelen voor het geloof
en aldus tegemoet te komen aan de tegenwoordige vraag naai rationaliteit.3 Een
psycholoog hoeft het niet als zijn taak te beschouwen de geloofsleer redelijk te verantwoorden; dat is een taak van de theologie. De (godsdienst)psycholoog houdt
zich bezig met het persoonlijk geloven, hopen (en twijfelen). Daar moeten goede
redenen voor worden gegeven, ook al is het een subjectieve aangelegenheid. Daardoor
kan de authenticiteit van het geloven evident worden gemaakt en dus rationeel worden gemotiveerd.
De psycholoog kan hier bijvoorbeeld een bijdrage leveren door een uiteenzetting
over het religieuze symbool. Dit belangrijke element van de godsdienstigheid is
psychologisch aannemelijk te maken en is in dit opzicht niet 'onredelijk'.4 Geloven
is primair een affectieve relatie en het object van die relatie is voor gelovigen in
beelden aanwezig.' De gelovige moet zich ook wel door verbeelding een voorstelling van God vormen, want niemand heeft God ooit gezien, terwijl de gelovige zich
toch door Hem aangesproken voelt. Religieuze taal is symbolische taal: taal waarvan het ik gebruik kan maken om zich in zijn fantasie een voorstelling te vormen
van een gedroomde werkelijkheid of van een verborgen ander.
De benadering van een verborgen werkelijkheid met behulp van symbolen is
zeer legitiem, vindt de psychoanalyse.6 Met name de psychoanalytische symbooltheorie begrijpt heel goed, dat idealen met betrekking tot de werkelijkheid worden
uitgedrukt door middel van symbolen. Dat komt vaak voor. Het geloof is in dit
opzicht dus zeker geen rariteit.
Tot goed begrip kunnen hierbij nog enkele aanvullende opmerkingen worden
gemaakt. De eerste is, dat het symbool niet mag worden geobjectiveerd. Het sym-

1
2

Van der Lans, 'Geloven: een kwestie van fantasie', p. 75.
Ibidem, p. 76.
'4 Ibidem, p. 76-77.
Ibidem, p. 78.
5
Ibidem, p. 80-81.
6
Ibidem.
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bool is niet het gesymboliseerde zelf; het is slechts een voertuig van de verbeelding.
Het symbool is ook altijd meerzinnig, evenals symbolische taal.1
Een tweede opmerking is de volgende. Het geloven opvatten als een activiteit van
de verbeelding impliceert niet dat aan het object van het geloven werkelijkheidskarakter wordt ontzegd.2 Een werkelijkheid van de verbeelding is ook werkelijk. In
de hedendaagse psychoanalyse worden realiteit en illusie niet langer als tegenstellingen gezien.
Dat geloven een activiteit is van de verbeelding, heeft tot consequentie dat geloven niet in conflict hoeft te komen met een wetenschappelijk perspectief op de werkelijkheid.' Deze derde opmerking impliceert minstens twee dingen. Allereerst,
dat producten van de verbeelding (zoals de bijbelse verhalen) van een andere orde
zijn dan de wetenschappelijke ratio.4 Daardoor is een conflict overbodig. Een conflict is bovendien overbodig, omdat het verschil tussen een gelovig en een wetenschappelijk perspectief op de werkelijkheid niet absoluut is. Ook aan het wetenschappelijk perspectief op de werkelijkheid komt - via theorieën en modellen nogal wat verbeelding te pas. Van de andere kant impliceert geloof als verbeelding
niet dat aan het object van geloven werkelijkheidskarakter wordt ontzegd. Er is dan
inderdaad geen reden tot conflict, maar evenmin tot onafhankelijkheid; wel tot dialoog.

1
2

Ibidem, p. 81.
Ibidem. Zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 1, Alle wetenschap is abstract.
' Ibidem, p. 80.
* Ibidem, p. 77-78.

175

Sectie IV
Integratie

177

9
De integratie van wetenschap en geloof1

TERWIJL IN DE VORIGE sertie (Dialoog) indirecte interacties tussen wetenschap en
geloof (en wetenschap en theologie) zijn besproken, zullen in deze vierde sectie
(Integratie) directe relaties aan bod komen. Barbour brengt hier een tweedeling
aan tussen herformuleringen van doctrines en systematische syntheses.2 Hij spreekt
over herformuleringen van doctrines, wanneer theorieën uit de wetenschap van
invloed zijn op de verwoording van religieuze geloofsopvattingen. Hij spreekt over
systematische syntheses, wanneer wetenschap en theologie samen bijdragen aan
de formulering van een coherent wereldbeeld of van een systematische metafysiek.
(Voor een nadere uitwerking van wat Barbour verstaat onder herformuleringen
van doctrines en systematische syntheses, zie resp. paragraaf 2 en paragraaf 3 van
dit hoofdstuk.) Maar er is in de geschiedenis ook een oorspronkelijke eenheid van
wetenschap en geloof geweest. Daaraan zal paragraaf 1 van dit inleidende hoofdstuk worden gewijd.

1. Oorspronkelijke eenheid
Van de vier genoemde verhoudingen tussen wetenschap en geloof heeft de integratiepositie de oudste geloofsbrieven. Lange tijd bestonden er geen twee duidelijk van elkaar onderscheiden polen. Dat was pas sinds de verzelfstandiging van de
wetenschap het geval. Tot dan toe was er geen reden of aanleiding tot conflict, onafhankelijkheid of dialoog. Er was integratie in de betekenis van oorspronkelijke eenheid en onverdeeldheid. Later zou onder integratie het herstel van een verloren
gegane eenheid worden verstaan.

Religies als strategieën tot aanpassing
De oorspronkelijke samenhang van geloven en weten komt onder meer in de prehistorische vormen van religie tot uiting. R. Burhoe, G. Theissen e.a. hebben deze

1
2

Dit hoofdstuk vormt een algemene inleiding op sectie IV Integratie.
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 40-45.
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vormen van religie beschreven als aanpassingsstrategieën.1 In de verschillende
fasen van de evolutie van de menselijke soort hebben religies het hun aanhangers
mogelijk gemaakt zich aan te passen aan de bedreigende werkelijkheid om hen
heen. Aldus hebben zij bijgedragen aan de wording van de menselijke cultuur, van
het menselijk zelfbewustzijn en ook van kennis en wetenschap, die aanvankelijk
in de religies besloten lagen.1
Of deze theorieën van Burhoe, Theissen e.a. juist zijn, moet hier in het midden
blijven. Wanneer religies in de prehistorie inderdaad hebben bijgedragen aan de
aanpassing van de mens aan zijn omgeving, dan komt hier een tweevoudige verhouding van religie en wetenschap naar voren. Op de eerste plaats zou wetenschap,
c.q. een voorfase daarvan, een verhouding van afhankelijkheid vertonen ten opzichte van religie. Er wordt immers gesteld dat religies het ontstaan van primitieve vormen van wetenschappelijke kennis hebben bevorderd. Op de tweede plaats komt
een overeenkomst naar voren: zowel religies als wetenschap hebben een adaptieve functie uitgeoefend.
Op grond van de genoemde prehistorische verhoudingen tussen wetenschap en
geloof zou men ook over een dialoogverhouding kunnen spreken. Er wordt immers
een overeenkomst gesignaleerd tussen religie en wetenschap als vormen van adaptatie, en er wordt gesteld dat religie mede aan de basis heeft gelegen van de ontwikkeling van de wetenschap: een grenskwestie, vergelijkbaar met de grenskwesties die in sectie III Dialoog zijn genoemd.3 Toch lijkt het wat overtrokken in de
prehistorie een dialoog tussen wetenschap en geloof aan te wijzen. Er was in feite
alleen nog maar eenheid, 'integratie'. Wetenschap en geloof waren nog te zeer met
elkaar verweven om een dialoog aan te kunnen gaan.
In dit verband kunnen nog twee opmerkingen worden gemaakt. De eerste is, dat
een eventuele invloed in een bepaalde historische situatie nog niet betekent dat
ook in latere tijden een dergelijke invloed blijft bestaan.4 Concreet, het feit dat
wetenschap in de prehistorie afhankelijk is geweest van religie, impliceert niet dat
ook in latere tijden een afhankelijkheidsrelatie is blijven bestaan. De tweede opmerking is, dat in de benaderingen van Burhoe e.a een functionele visie op religie overheerst: religie ontleent in deze benaderingen haar waarde aan haar rol in de wording van de menselijke soort.' Een dergelijke functionele waarde zal door veel aanhangers van religies als bijkomstig en dus als minder belangrijk worden beschouwd.

1

Drees, Theologie en natuurwetenschap', p. 172-178. Drees komt erop terug in: Willem B.
Drees, Heelal, mens en God. Vragen en gedachten (Kampen 1991. Reeks Interacties van het
Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit), p. 92-110. Religie als adaptieve strategie, op
p. 109.
2
Drees, Heelal, mens en God, p. 109.
5
Zie met name de opvatting dat het christelijk scheppingsgeloof in de late Middeleeuwen
heeft bijgedragen aan het ontstaan van de moderne natuurwetenschap.
•5* Drees, Heelal, mens en God, p. 109.
Zie voor dit punt Drees, Theologie en natuurwetenschap', р. 177-Г78.
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Wetenschap als levensbeschouwing
Een aantal onderscheidingen die wij tegenwoordig geneigd zijn aan te brengen op
het terrein van geloof en wetenschap, bestond niet in de prehistorie en evenmin
in vroege historische tijden. Dat gold ook nog voor de Griekse tijd. De Grieken
maakten bijvoorbeeld geen scherp onderscheid tussen wijsbegeerte en andere
wetenschappen.1 Er bestond maar één wetenschappelijke methode voor alle wetenschappen. Het is zelfs niet eens correct te zeggen dat de wetenschappen een gemeenschappelijke methode hadden, want 'de wetenschappen' bestonden niet, noch in
hun latere uitwaaieringen, noch in hun later soortelijk verschil. Beter is het om te
spreken over een 'levensbeschouwing' die tegelijk aan wetenschappelijke en aan
religieuze behoeften voldeed.
De Grieken beschouwden alle wetenschappen, inclusief de wijsbegeerte, als
"grondslagenonderzoek en als levensbeschouwing".2 Ze beoefenden niet slechts
de wetenschap, maar vroegen zich ook af hoe wetenschapsbeoefening mogelijk
was (aan welke algemene voorwaarden moet de natuur voldoen om vatbaar te zijn
voor wetenschappelijke beschouwing en waarom is het menselijk kenvermogen in
staat tot wetenschap?) en wat voor zin dit voor de mens had. Kortom, wetenschap,
filosofie en levensbeschouwing lagen ineen.3

Filosofie en evangelie
De verhouding wetenschap-christelijk geloof is in vroeg-christelijke tijden toegespitst op de verhouding filosofie-christelijk geloof.4 Ook hier is het overigens de
vraag of dit een toespitsing genoemd kan worden: de hele bestaande wetenschap
viel immers onder defilosofie.Volgens de denkers uit het vroege christendom was
het evangelie goed te combineren met de filosofie.5 Paulus schijnt weliswaar van
een tegenstelling tussen evangelie en filosofie uit te gaan: "Heeft God de wijsheid
van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt?".6 Maar in feite verzet Paulus zich alleen
tegen menselijke eigenwijsheid en tegen het zich afsluiten voor het geheim van de
geest van God die zich in een bijzondere geschiedenis te kennen geeft.7
Ook volgens Augustinus warenfilosofieen evangelie goed te verzoenen.8 Filosofie
is een ambivalent gegeven, maar omdat God zich de wereld van de mensen aantrekt, kan ook de filosofie worden gezuiverd en worden opgenomen in een leven
1

R. Bakker, A. van Meisen, Α. van Peursen, Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspec
tief'(Kampen
1981), p. 15. Het betreffende hoofdstuk is van de hand van A. van Meisen.
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Ibidem.
'4 Ibidem.
Peperzak, Füosofie en christendom, p. 14.
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Ibidem.
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1 Kor. 1, 20. Zie de hele passage 1 Kor. 1,18 tot 2,16.
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Peperzak, Filosofie en christendom, p. 14.
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Ibidem, p. 10,14.
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en denken met God. Volgens Augustinus moet filosofie op (levens)wijsheid gebaseerd zijn. Maar de echte wijsheid is Christus. Daarom ligt de zin van de filosofie
in een bezonnen leven en een levend denken dat uitziet naar de ontmoeting met
de God van Christus.1 Ook hier dus een integratie van wat wij vandaag noemen:
filosofie, wetenschap en levensbeschouwing.

De Middeleeuwen: eenrimpellozevijver?
Globaal gesproken bestond in de christelijke wereld tot de elfde eeuw "een ongescheiden eenheid van geloven en weten".2 Van een verhouding wetenschap (in de
moderne zin van het woord)-geloof kon dan ook niet worden gesproken. De waarneming van de natuur en van de geschiedenis, en ook de centrale theoretische verklaringen voor het hoe en waarom van de wereld, waren vrijwel uitsluitend religieus bepaald. De religie als verklaringsbron vormde in de waarneming van de mensen een eenheid, waarbij het irrelevant was verschil te maken tussen geloof en
wetenschap (rede).3
Maar in de elfde eeuw kwam er beroering in deze rimpelloze vijver. Toen werden twee flinke stenen in het water gegooid, die in de eeuwen daarna tot een aantal nieuwe stromingen en tot steeds verder uitdijende kringen zouden leiden. Tot
dan toe was de hechte band tussen wetenschap en geloof begunstigd door het feit
dat de wetenschapsbeoefening, door de culturele dominantie van de kerk, een vrijwel exclusief kerkelijke en kloosterlijke aangelegenheid was.4 Veel professionele
wetenschapsbeoefenaars waren tegelijk gelovigen 'ex professo'. Deze situatie begon
in de elfde eeuw met de opkomst van de burgerij voor een deel doorbroken te worden. De nieuwe sociale klasse van de burgers ging deelnemen aan het intellectuele leven en aan de wetenschapsbeoefening; deze activiteiten raakten hierdoor in
sommige gevallen enigszins los van kerken en kloosters. De kerkelijke leiders verzetten zich tegen deze verschuiving, vooral toen de burgerij zich ook op strikt kerkelijk terrein begon te begeven en zich onder meer voor de studie van de bijbel
ging interesseren.5
De opkomst van de burgerij was ook op zichzelf van betekenis, namelijk als doorbreking van eeuwenoude, onveranderlijk geachte patronen.6 Het 'dogma' van de
maatschappelijke gestructureerdheid was in het geding. Zouden dan ook andere
dogma's - zoals het theocratisch karakter van de maatschappij, de voorrang van
het geloof op de wetenschap, de oriëntatie op het hiernamaals - minder onaantastbaar zijn dan altijd gedacht was?

1

Ibidem.
*
Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 34.
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Winkeler, Gegronde twijfel, p. 37. Zie ook hoofdstuk i-, paragraaf 1.
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Winkeler, Gegronde twijfel, p. 36.
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Ibidem, p. 37-39.
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Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 63,173.
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Een tweede 'schok' werd veroorzaakt naarmate vormen van niet-religieuze wetenschap (vooral de filosofie van Aristoteles, met de daarin opgenomen brokstukken
natuurwetenschap) in het Westen bekend werden.1 Deze wetenschap was niet gebaseerd op de goddelijke openbaring, maar op rede en ervaring.

Een nieuwe integratie
De twee genoemde ontwikkelingen zouden pas in de loop van de dertiende en veertiende eeuw geleidelijk geïntegreerd raken in het theocratisch bestel dat de
Middeleeuwen ondanks alles bleef kenmerken.2 Het burgerlijk streven naar mondigheid op het terrein van geloof en kerk raakte geleidelijk enigszins geaccepteerd
binnen de kerk. Een belangrijke factor werd hierbij gevormd door het feit dat het
genoemde burgerlijke streven een bedding vond in de nieuwe kloosterorden van
Francisais en Dominicus (met een opvallende aandacht voor wetenschappelijke
studie!).
Wat de nieuwe, niet-religieuze wetenschap betreft werd een conflict tussen geloof
en rede door Thomas van Aquino in principe voorkomen, of beter gezegd in de
kiem gesmoord.' Thomas doorzag en erkende het goede recht van een wijsgerige
redenering. Hij verdedigde zelfs in de theologie het belang van een rationele methode door de theologie te omschrijven als een wetenschap die, net als andere wetenschappen, uitgaat van vaststaande eerste beginselen, zij het in dit geval geopenbaarde beginselen. Voorlopig was een synthese tussen geloof en wetenschap het
positieve gevolg van Thomas' verzoeningswerk. Geloof en rede kregen elk hun vastliggende plaats, conflicten hoefden zich niet voor te doen.
Maar op beide fronten - de opkomst van de burgerij en van de nieuwe wetenschap - zou de rust voortaan van betrekkelijke aard zijn.4 De opkomst van de burgerij was weliswaar voor een deel gekanaliseerd, maar deze maatschappelijke ontwikkeling zou desondanks haar eigen wegen blijven zoeken en aan het eind van
de Middeleeuwen uitmonden in een wedergeboorte van het klassieke humanisme.
In deze gekerstende renaissance bleef de blikrichting weliswaar hemelwaarts, maar
intussen waren de mensen, en met name de leken, ook op aarde steeds aandachtiger om zich heen gaan kijken, onderzoekend en ontdekkend. Daarbij keken ze
in eerste instantie vooral naar zichzelf: naar hun mens-zijn, naar hun menselijke
mogelijkheden, met een speciale aandacht voor de menselijke rede.
Op het terrein van geloof en rede vormde de door Thomas bewerkte synthese de
hoofdstroming.5 In deze visie waren wetenschap en geloof niet met elkaar in strijd
en konden ze dat ook niet zijn. Alle waarheid was immers afkomstig van God, in
1
Winkeler,
2

Gegronde twijfel, p. 39.
Ibidem.
'4 Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 29-30, 65-66; Winkeler, Gegronde twijfel, p. 40.
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 40-42.
5
Ibidem, p. 40.
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wie geen tegenspraak is. De hoogste van alle waarheden was de geopenbaarde waarheid; deze was voor de mens bereikbaar door het geloof. Lagere waarheden, bereikbaar door ervaring en rede, konden hiermee niet in strijd zijn, want er bestond uiteindelijk maar één waarheid.
Vooral Bonaventura gebruikte in dit verband graag de metafoor van 'de twee boeken': de wil van God kan worden afgelezen uit het boek van de natuur en uit de H.
Schrift.1 God is de auteur van beide boeken, dus een tegenstrijdigheid is principieel uitgesloten.
Toch had Thomas door zijn onderstreping van het belang van de rede de weg
vrij gemaakt voor een zekere autonomie van de rede ten opzichte van het geloof.2
Daarmee werd een tendens doorgetrokken die al in de elfde eeuw was opgekomen.'
Sinds de opkomst van de wetenschappelijke, kritische, dialectische behandeling
van de geloofswaarheden, met name door leken, waren geloof en rede uit elkaar
gedreven. De vroegere ongescheiden eenheid van geloven en weten veranderde in
oppositie en breuk. Credo ut intelligam enfidesquaerens inteüectum luidden als gecorreleerde stellingen het zoeken naar het rationeel begrip van de geloofswaarheden
in.4 De terreinen van geloven en weten kregen elk een eigen status, steeds scherper gedefinieerd in een botsing van meningen en scholen, waarvan de belangrijkste waren:
i. de rede is onderworpen aan het geloof: in aansluiting op het gedachtegoed van
Augustinus;
2. de rede heeft een relatieve autonomie tegenover het geloof: Thomas van Aquino;
3. de rede heeft een volstrekte autonomie tegenover het geloof: Siger van Brabant;
4. het geloof is niet onderworpen aan de rede: Willem van Ockham.5
De genoemde stellingen zijn ook toegepast op de verhouding tussen kerk en staat.6
Daaruit blijkt, lijkt mij, dat de verhouding tussen geloof en rede ook in de
Middeleeuwen geen louter academische kwestie was. De uitslag van het debat had
gevolgen voor de ordening van de politieke werkelijkheid. Wanneer in de bovenstaande stellingen de woorden 'rede' en 'geloof worden vervangen door resp.
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Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 9.
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 40.
' Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 34-35.
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inzicht om te geioven, maar ik geloof om inzicht te krijgen" (Neque enim quaero intelligere ut eredam, sed credo ut intelligam), Proslogion I, ed. Schmitt, 1,100,18. Maar tegelijk:
"Het komt mij voor als nalatigheid als wij, eenmaal in het geloof bevestigd, er niet op uit
zijn inzicht te krijgen in wat wij geloven", Cur Deus homo, I, с I; Ibidem, II, 48,16-18. Zie
Theologisch woordenboek (Roermond, Maaseik 1952), k. 937. Eeuwen eerder had Augustinus
al gezegd: "Intellige ut credas, crede ut intelligas". Vergelijk hoofdstuk 12, paragraaf 2, De
katholieke universiteit.
s6 Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 34-35.
Ibidem, p. 35.
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'wereldlijke macht' en 'geestelijke macht', ontstaan vier verschillende standpunten over de verdeling van macht en invloed in de middeleeuwse samenlevingen.
Zijn uit opvattingen over de verhouding geloof en rede ook in latere geschiedperioden consequenties getrokken met betrekking tot de verhouding kerk en staat?
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de verhouding wetenschap-geloof een rol heeft
gespeeld bij de overgang van de ene staatsvorm naar de andere, met name bij de
overgangen van theocratie, via aristocratie (waar de vorsten zeiden te regeren bij
'droit divin') naar democratie. Ik heb hier overigens geen opinies over aangetroffen.

Het einde van de integratie
Geleerden als Kepler, Galilei en Newton hadden er geen enkele moeite mee zichzelf als godsdienstig te beschouwen.1 De toegenomen aardse mogelijkheden van
de mens hoefden naar hun overtuiging niet tot een antithese van geloof en wetenschap te leiden. Newton en de zijnen zagen hun onderzoek als een bijdrage tot het
menselijk inzicht in de door God geschapen natuurlijke orde. Deze grondleggers
van de moderne natuurwetenschappen hebben uitdrukkelijk gestreefd naar een
integratie van hun geloof en hun nieuwe inzichten. Naar tegenwoordige opvattingen was bij hen de afstand tussen geloven en weten eerder te klein dan te groot.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat God soms werd gebruikt om wetenschappelijke theorieën sluitend te krijgen; Hij diende dan als Lückenbüsser (gatenvuller; zie
Newton, die een goddelijk ingrijpen in zijn theorie van de zwaartekracht inbouwde).2
Het streven naar intellectuele autonomie was voor de meeste wetenschapsbeoefenaars goed te combineren met hun geloofsovertuiging. Sommigen gingen, zoals
gezegd, wel erg ver in dat combineren. Ze werden later onder meer door P.S. Laplace
(1749-1827) gecorrigeerd; deze wiskundige gaf ten overstaan van de koning van
Frankrijk te kennen geen behoefte te hebben aan God als wetenschappelijke hypothese. Anderen benadrukten de combinatiemogelijkheid van geloof en ratio.'
Filosofen als Descartes, Fr. Bacon en Pascal beschouwden het geloof zeker niet als
irrationeel. In elk geval zagen zij het specifieke verschil tussen wetenschap en geloof
niet in het onderscheid tussen rationaliteit en irrationaliteit,4 al wees Pascal bij het
geloof wel op een specifieke rationaliteit van het hart ('raisons de coeur').
Hoewel de wetenschapsbeoefenaars uit het begin van de Nieuwe Tijd er dus geen
blijk van gaven wetenschap en geloof onverenigbaar te achten, is er toch een sfeer
van vijandschap ontstaan. Soms roept verzet tegen iets of iemand zijn eigen gelijk
op, doordat vermeende aanvallen later in echte aanvallen verkeren, waarna een spi1
2

Winkeler, Gegronde twijfel, p. 46.
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 55; Van der Veken, Kosmologie en gehof, p. 10.
»
Winkeler, Gegronde twijfel, p. 43.
4
Ibidem, p. 45.
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raal van toenemende wederkerige oppositie het gevolg is. Dat is bij de strijd tussen geloof en wetenschap in de Nieuwe Tijd ook zo gegaan.1 De katholieke kerk
voelde zich door de nieuwe wetenschap aangevallen en zette zich schrap. Zij bleek
nu niet in staat (in tegenstelling tot de dertiende eeuw) de waardevolle elementen
uit de nieuwe ontwikkelingen op te nemen in haar eigen kerkelijke leer en 'cultuur', waardoor de tegenstellingen zich verhardden.2 De wereld van de wetenschap
raakte ondanks alles steeds meer vervreemd van de wereld van kerk en geloof. Na
het twee-boeken-model kwam het twee-werelden-model: natuur en bijbel zijn twee
aan elkaar tegengestelde werelden.3
Tegengeluiden hebben evenwel nooit ontbroken. In de vorige sectie hebben we
een aantal auteurs ontmoet die, op grond van indirecte relaties, minstens een dialoog tussen wetenschap en geloof bepleitten. Nu zullen we opvattingen tegenkomen die een integratie van en directe relaties tussen wetenschap en geloof verkennen.

2. Herformulering van doctrines
Een aantal auteurs is van mening, dat wetenschappelijke theorieën een bijdrage
kunnen leveren aan de herformulering van theologische doctrines.4 Zij menen dat
hierdoor een vorm van integratie tot stand komt, al erkennen zij dat de belangrijkste bronnen voor de betrokken doctrines buiten de wetenschap liggen. Barbour
noemt drie varianten, die in de volgende hoofdstukken bij monde van
Nederlandstalige auteurs deels zullen terugkomen.5

Explicatie/gebruik van de wetenschap, voor apologetische doeleinden
Soms worden concepten uit de wetenschap gehanteerd als analogieën om traditionele geloofsinhouden over te dragen.6 B.v het paradoxale spreken over Christus
als zowel menselijk als goddelijk kan worden vergeleken met het paradoxale spreken over een electron als een golfen als een deeltje.7 Daarbij gaat het erom, aloude concepten te vertalen in eigentijdse termen om hen begrijpelijker te maken. Het
gaat er niet om enige verandering aan te brengen in hun wezenlijke betekenis. Dit
is volgens Barbour een apologetisch gebruik van de wetenschap, maar het kan geen
significante integratie van ideeën worden genoemd.
1
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 66.
2
Ibidem, p. 76; Winkeler, Gegronde twijfel, p. 42.
3
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 10.
4
Barbour,
'Ways of relating science and theology', p. 40-42.
s
Dit laatste geldt ook voor de systematische syntheses uit paragraaf}
6
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 40.
7

van dit hoofdstuk.

Ibidem. Barbour verwijst hier naar J. Polkinghome, One World: The Interaction of Science
and Theology (Princeton 1987), p. 84.
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NatuurlijL· theologie
In de natuurlijke theologie worden religieuze aannamen rechtstreeks uit de wetenschap afgeleid.1 In dit verband kan een recente variant van het aloude ontwerp(design)-argument worden genoemd. Volgens het ontwerpargument toont studie
van de kosmos aan dat er een Ontwerper bestaat. De bedoelde recente variant redeneert vanuit het antropisch principe.2 Astrofysica hebben ontdekt, dat de waarden
(values) van veel fysische constanten in het vroege universum zeer hachelijk (critical) waren; als deze waarden ook maar een beetje anders waren uitgevallen, zou
het onmogelijk zijn geweest dat er leven was ontstaan in het universum. Hugh
Montefiore heeft dit principe (en ook andere voorbeelden van ontwerp in het universum, waaronder de gerichtheid van de evolutie) gebruikt om te concluderen tot
een intelligente Ontwerper. Sommige van de theorieën die hij citeert, zoals de Big
Bcmg-theorie, vinden ruime erkenning, maar andere (zoals de Gaia Hypothese van
J. Lovelock en het morfogenetisch veld van R. Sheldrake) zijn omstreden. Montefiore
claimt overigens niet dat deze argumenten het bestaan van God bewijzen, maar
alleen dat andere verklaringen minder waarschijnlijk zijn.

Herformulering van traditionele doctrines op basis van de wetenschap
Een tussenpositie russen de twee zojuist genoemde extremen ontstaat, wanneer
de integratie bestaat uit een herformulering van traditionele doctrines op basis van
(liefst al tamelijk algemeen geaccepteerde) nieuwe wetenschappelijke theorieën.3
Wetenschap en religie worden hier beschouwd als relatief onafhankelijke bronnen
van ideeën, die evenwel enkele gebieden van overlapping hebben. De doctrines die
in de praktijk het meest worden beïnvloed door vondsten van de wetenschap zijn
de scheppingsleer, de leer van de voorzienigheid en de leer van de menselijke
natuur.
Het doel dat hier beoogd wordt is een theologie van de natuur, niet een natuurlijke theologie.4 Terwijl de natuurlijke theologie in hoge mate van de wetenschap
afhankelijk is, is de theologie van de natuur allereerst gebaseerd op buiten-wetenschappelijke bronnen. Bij de bedoelde herformulering van doctrines worden bepaalde aanpassingen of modificaties aangebracht om religieuze geloofsopvattingen in
harmonie te brengen met wetenschappelijke kennis.

1

Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 41. Voor begripsomschrijvingen van
'natuurlijke theologie', zie hoofdstuk 11.
Het antropisch principe houdt in, dat het bestaan van de mens en vooral ook de condities
waaronder hij kan bestaan, als richtinggevend worden beschouwd bij de zoektocht naar de
kenmerken van de werkelijkheid in het algemeen en van de kosmos in het bijzonder. Zie
hoofdstuk 14, paragraaf 1.
3
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 41.
4
Ibidem.
2
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Een voorbeeld is het volgende.' Onze opvattingen over de algemene karakteristieken van de natuur hebben onvermijdelijk invloed op onze modellen voor Gods
relatie tot de natuur. De natuur wordt tegenwoordig opgevat als een dynamisch
evolutionair proces met een lange geschiedenis van steeds weer opwellende nieuwheid, over het geheel gekarakteriseerd door toeval (chance) en wet (law). De natuurlijke orde wordt beschouwd als ecologisch, gelaagd en gekarakteriseerd door onderlinge afhankelijkheid. Deze kenmerken modificeren onze weergave van de relatie
van God en ook van de mens tot de niet-menselijke natuur. Dat heeft weer gevolgen voor onze houding ten opzichte van de natuur en voor de milieu-ethiek. Ook
het probleem van het kwaad (theodicee) zal anders worden beschouwd in een evolutionaire dan in een statische wereld.

3. Systematische syntheses
Een meer systematische integratie kan plaatshebben, wanneer wetenschap en religie allebei bijdragen aan een coherente kijk op de wereld die uitgewerkt wordt in
een alomvattende (inclusive) metafysica.2 Daarbij karakteriseert Barbour metafysica als het zoeken naar een stelsel van algemene categorieën waarmee diverse
typen van ervaring kunnen worden geïnterpreteerd, het zoeken naar een inclusief
(inclusive) conceptueel schema dat de fundamentele karakteristieken van alle
gebeurtenissen kan representeren. Als zodanig is metafysica het werkterrein van
defilosoofen niet van de theoloog of van de beoefenaar van de wetenschap. Maar
zij kan dienen als een arena van gemeenschappelijke reflectie. Ook van integratie
die bestaat uit het zoeken van systematische syntheses noemt Barbour enkele varianten.

Het thomisme
Door het filosofisch-theologische systeem dat Thomas van Aquino heeft ontwikkeld, is een systematische synthese beproefd, waarin wetenschap en religie beide
bijdragen aan een coherente wereldvisie.' Het thomisme heeft onder meer een
metafysica ontworpen van de zojuist genoemde aard.

1
2

Ibidem.
Ibidem, p. 42-45.
' Ibidem, p. 43. Eerder is in dit boek, in een ander verband, over het (neo)thomisme gesproken. Zie hoofdstuk 3, paragraaf 1.
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De procesfilosofie
Barbour is van mening dat de procesfilosofie een veelbelovende kandidaat is voor
een bemiddelende rol bij het ontwerpen van een systematische synthese, omdat
zij geformuleerd is onder de invloed van zowel gedachten uit de wetenschap als
uit de religie.1 Zij heeft onder meer geprobeerd een antwoord te geven op een hardnekkig probleem in de westersefilosofie,het geest-lichaam (mind-body) probleem.
Vooral Alfred North Whitehead (1861-1947) heeft de procescategorieën ontwikkeld,
terwijl de theologische implicaties vooral door Charles Hartshome, John Cobb e.a.
zijn doordacht.
De procesfilosofie ziet de werkelijkheid als een dynamisch web van onderling
verbonden gebeurtenissen (events), een visie die duidelijk door de biologie en door
de fysica is beïnvloed. De natuur wordt gekarakteriseerd door verandering (change), toeval (chance) en nieuwheid en ook door orde. Zij is incompleet en steeds
'coming into being'. Er is zowel continuïteit als onderscheid tussen de verschillende organisatieniveaus van de werkelijkheid; de karakteristieken van elk niveau
hebben hun rudimentaire voorlopers in vroegere en lagere niveaus. Er komen wel
waarlijk nieuwe fenomenen op in de geschiedenis van de evolutie, maar de fundamentele metafysische categorieën zijn op alle gebeurtenissen van toepassing.2
De procesfilosofie verzet zich tegen een dualisme van materie en geest (matter
and mind) en ook tegen reductionisme, zoals zich dat voordoet in een materialisme dat geen plaats laat voor de geest. Zij ziet daarentegen twee aspecten van alle
gebeurtenissen, namelijk de gebeurtenis gezien van binnenuit en van buitenaf.
Omdat er continuïteit bestaat tussen de mensheid en de rest van de natuur (ondanks
de uniekheid van het reflexieve zelfbewustzijn), kan de menselijke ervaring als een
sleutel dienen om de ervaring van niet-mensen te interpreteren.
God wordt opgevat als de bron van nieuwheid en van orde. Schepping is een lang
en incompleet proces. God zet aan tot de zelfcreatie van individuele entiteiten, waarbij hij zowel ruimte geeft voor vrijheid en nieuwheid als voor orde en structuur.
God is niet de ongebonden Absolute (the unrelated Absolute), of de onbewogen
Beweger, maar hij staat in een wederkerige interactie met de wereld, hij beïnvloedt
alle gebeurtenissen zonder ooit hun enige oorzaak te zijn. Volgens de procesmetafysica is elke nieuwe gebeurtenis het gezamenlijk product van het verleden van
die entiteit, zijn eigen actie en Gods actie. God transcendeert hier de wereld, maar
is ook immanent in de wereld binnen de structuur van elke gebeurtenis.
God is niet almachtig; procesdenkers geloven eerder in een God van overtuigingskracht dan in een God van dwang. Christelijke procestheologen wijzen in dit
verband op de kracht van de liefde, die in staat is een antwoord uit te lokken zonder de integriteit van de ander geweld aan te doen. Zij hebben analyses gewijd aan
de plaats van het toeval, de menselijke vrijheid, kwaad en lijden in de wereld. Zij

1
2

Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 43-44Ibidem, p. 43.
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menen ook dat de God van de bijbel niet gekenmerkt wordt door onveranderlijkheid; Hij is juist op een intieme manier in de geschiedenis geïnvolveerd. Hartshome
heeft een tweepolig concept van God uitgewerkt: Hij is onveranderlijk in bedoeling en karakter (purpose and character), maar veranderlijk in ervaring en relaties
(experience and relationship).
Bij Nederlandstalige auteurs is een aantal opvattingen, of minstens beschouwingen, aanwijsbaar die deels kunnen worden ondergebracht bij wat Barbour 'herformulering van doctrines' noemt en deels bij 'systematische syntheses'. Het verschil tussen 'herformulering van doctrines' en 'systematische syntheses' heb ik
niet zo opgevat, dat onder die eerste posities geenfilosofischecategorieën of andersoortige elementen van samenhang schuil zouden gaan en onder de tweede posities wel. Het verschil is, dat deze elementen van samenhang bij de herformulering
van doctrines niet uitdrukkelijk worden verwoord, terwijl dat bij de systematische
syntheses wèl gebeurt. Bij de eerste posities ligt de nadruk op afzonderlijke thema's, terwijl de nadruk bij de tweede posities op samenhangen en syntheses ligt.1
Onder 'herformulering van doctrines' horen, in aansluiting op Barbour, beschouwingen thuis over natuurlijke theologie (hoofdstuk io). Onder 'systematische syntheses' kunnen opvattingen worden gerangschikt over de fundamentele structuur
van geloven en van weten (hoofdstuk n). Voorts passen hier beschouwingen over
de katholieke waarheidsopvatting (hoofdstuk 12), over de theologie (meer in het
bijzonder over de vraag of de theologie een synthese van wetenschap en geloof vertegenwoordigt, hoofdstuk 13), over het procesdenken (hoofdstuk 14) en over de gnosis en New Age (hoofdstuk 15).
Met het onderbrengen van de genoemde thema's in de sectie Integratie wil niet
gezegd zijn, dat het hier steeds geslaagde pogingen tot integratie van wetenschap
en geloof betreft. Dikwijls is een vraagteken op zijn plaats: wordt hier inderdaad
integratie nagestreefd? en zo ja, lukt die integratie dan ook? zo neen, waar hebben
we dan wèl mee van doen?

' Dat leidt er bijvoorbeeld toe, dat het procesdenken zowel bij 'herformulering van doctrines'
als bij 'systematische syntheses' aan de orde komt, de ene keer rondom een concreet thema
(de natuurlijke theologie), de andere keer als samenhangend denksysteem.
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IO

Natuurlijke theologie:
de god van defilosofenen de God van Abraham

IN ZIJN MÉMORIAL GEEFT Pascal uitdrukking aan zijn gegrepenheid door de "God
van Abraham, Isaac en Jacob, niet van filosofen en geleerden". 1 Deze God vervult
hem met een diepe vreugde en met de diepste zekerheid. Pascals Mémorial kan
gelezen worden in het kader van de zogeheten 'natuurlijke theologie'. Het verschijnsel natuurlijke theologie kent diverse nuanceverschillen, zoals verderop zal
blijken. Ik ga hier uit van een algemene omschrijving, die luidt: natuurlijke theologie is de poging van de mens met zijn natuurlijke vermogens op zoek te gaan
naar God.2 Deze enigszins subjectivistische omschrijving legt de nadruk op de zoekinstrumenten: de natuurlijke vermogens van de mens. Daarnaast kan worden gelet
op de plaatsen waar de natuurlijke theologie naar God zoekt. Dat zijn niet de geijkte religieuze bronnen, zoals Schrift, traditie, religieuze praktijken en overtuigingen, maar algemeen waarneembare bronnen die aan alle mensen ter beschikking
staan. Er kunnen dan minstens de volgende drie vragen worden gesteld:
i. Is God bereikbaar langs de weg van de natuurlijke vermogens van de mens, in
algemeen waarneembare bronnen? In de geijkte categorieën van het verleden
gezegd: bestaat er een god van filosofen en geleerden?
2. Zo ja, is deze god van filosofen en geleerden dezelfde als de God van Abraham,
dat wil zeggen: de God die joden en christenen vanuit de bijbel kennen?
3. Als het dezelfde God is, hoe is dan de verhouding russen de weg van de natuurlijke vermogens en bronnen en de weg van het geloof, wanneer het erom gaat God
te bereiken?
Deze drie vragen zullen de 'kapstok' zijn bij de presentatie van een aantal uitspraken rondom het thema van de natuurlijke theologie. 3 In ons geval gaat het er
dan om, of er ook specifiek religieuze betekenis kan worden toegekend aan bepaalde wetenschappelijke inzichten. Zo ja, dan zouden we, in termen van Barbour, met
integratie van wetenschap en geloof van doen hebben.

1
Zie over Pascals Mémorial, Peperzak, Filosofie en christendom, p. 15-19. Op p. 29 is het complete Mémorial afgedrukt.
2
С. Petri, 'Het begrip natuur in de theologie', in: Kerk en Theologie, 34,1983, p. 310-328, in
het bijzonder p. 313.
' Zowel positieve als negatieve antwoorden op deze vragen zullen worden vermeld. Deze ant
woorden zijn afkomstig van zowel aanhangers als niet-aanhangers van de natuurlijke theo
logie. De niet-aanhangers kunnen uiteraard andere posities zijn toegedaan dan de integra
tiepositie (met name conflict, onafhankelijkheid, dialoog).
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ι. Is God bereikbaar langs de weg van de natuurlijke vermogens van
de mens, in algemeen waarneembare bronnen?
Tot de natuurlijke vermogens van de mens dient in het kader van de natuurlijke
theologie allereerst het verstand te worden gerekend, zoals onder meer door Pascal
wordt gesuggereerd wanneer hij spreekt over de god van filosofen en geleerden.
Anderen voegen weliswaar de ervaring1 en het gevoel2 toe, maar nooit los van het
verstand dat over ervaring, gevoel en andere natuurlijke menselijke vermogens kan
reflecteren. In het kader van de probleemstelling van wetenschap en geloof is uiter
aard juist het menselijk kenvermogen interessant.
Mocht blijken dat de vraag of God bereikbaar is langs de weg van de natuurlijke
vermogens van de mens, bevestigend kan worden beantwoord, dan zou de betrok
ken God in principe voor ieder mens toegankelijk zijn: ieder mens beschikt immers
in principe over de bedoelde natuurlijke vermogens en heeft toegang tot de bedoel
de bronnen.

Katholieke theologen sluiten doorgaans aan bij het Eerste Vaticaanse Concilie (Vat.
1,1869-1870), dat duidelijk heeft uitgesproken dat God bereikbaar is via de weg
van het verstand. Het concilie zegt, onder beroep op Paulus' brief aan de Romeinen
1,20: de mens kan met het natuurlijke licht van de menselijke rede God met zeker
heid kennen uit de geschapen dingen.3 Volgens algemene overtuiging is deze uit
spraak bindend en van dogmatische relevantie. Onder meer paus Joannes Paulus
II heeft bevestigd, dat de kerk tijdens Vaücanum I heeft geleerd en nog steeds eraan
vasthoudt, dat God, de Schepper van alle dingen, die het universum dirigeert door
Zijn Logos, zelfs door de inspanningen van de menselijke rede gekend kan worden.4 De paus voegt daaraan toe: De rede moet dan wel naar Hem op zoek gaan.
Ze moet daarbij gebruik maken van de analogie van de natuurlijke kennis en de
onderlinge verbondenheid van de mysteries beschouwen, alsmede hun relatie tot
de uiteindelijke bestemming van de mensheid (mankind's final end).
Al veel eerder (1654) had Pascal gesproken over een God van filosofen en geleerden.5 Die God is bereikbaar met behulp van de rede; de rede kan redeneringen
1
2

Drees, Beyond the Big Bang, p. 8.
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 276.
' "Ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium principium etfinem,naturali humanae
rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse"; zie H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebusfideiet morum (Freiburg 1913), nr. 1785, p. 474.
Elders staat in plaats van 'e rebus creatis': 'per ea, quae facta sunt'; zie nr. 1806, p. 480.
Ook С. Petri verwijst naar deze tekst; zie zijn artikel 'Het begrip natuur in de theologie', p.
320-321. Petri verwijst naar Denzinger-Schönmetzer, Encheiridion symbolorum (Freiburg
1965), nr. 3004, p. 588.
4
Joannes Paulus II, 'Il Santo Padre ai Partecipanti al Congresso', onder nr. 7.
' Peperzak, Filosofie en christendom, p. 15-19.
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opzetten die theoretische kennis over God opleveren. Met name de katholieke theologische en kerkelijke denktraditie heeft altijd sympathie gehad voor de opvatting
dat er meerdere denkwegen zijn naar God, ook vanuit 'natuurlijke kenbronnen'.1
Daarom zijn katholieke theologen er steeds op uit geweest te zoeken naar correspondenties tussen God en wereld, of naar sporen van God in de wereld, of naar
redelijke (filosofische) verantwoordingen van het geloof.2
Bij Barbour hebben we al gezien dat bepaalde opvattingen binnen het procesdenken geïnterpreteerd kunnen worden als een twintigste eeuwse variant van natuurlijke theologie: uit de resultaten van de wetenschap worden religieuze aannamen
afgeleid.3 Dit aspect van het procesdenken komt ook naar voren bij een Vlaamse
sympathisant van deze denkrichting, J. van der Veken. Van der Veken spreekt, in
navolging van Whitehead, over een God van de filosofen, die geconstrueerd wordt
op grond van natuurwetenschappelijke resultaten.4 De natuurwetenschappen ontdekken evidente wetmatigheden en constanten, maar ze hebben geen toegang tot
de grond van die samenhangen, zegt Van der Veken. Op dit punt doen gelovigen
en beoefenaars van natuurwetenschappen (b.v. Newton) soms een beroep op God,
ter verklaring van de wetmatigheden. Dat ging/gaat volgens Van der Veken te snel,
maar men mag en moet wèl stellen, dat de evidente ordening van de natuur hoe
dan ook een kosmische Logos, een Nous of een wereldintellect vooropstelt Wanneer
men niet in een louter operationalisme wil blijven steken,5 kan men wellicht stellen, dat er in het heelal een wetmatigheid aan het werk is, en zelfs dat deze wetmatigheid (een mysterieuze impuls) het evolutionaire gebeuren in een opwaartse
richting stuwt. Popper heeft in 1988 gesproken over een 'propensity' in het universum: een soort teleologische oorzakelijkheid, die de meest ingewikkelde structuren die in de gegeven omstandigheden mogelijk zijn naar voren roept. Zo'n
'propensity' is inderdaad vanuit strikt wetenschappelijk standpunt te bespeuren,
dat hoeft niet te worden betwist. Dat betekent onder meer, dat niet alles verklaard
kan worden vanuit het standpunt van de toenemende entropie. Dergelijke vaststellingen over hoe de wereld in elkaar zit, hebben filosofische implicaties. Het is
immers de taak van defilosofiealle ervaringen, ook die van de natuurwetenschappen,
te integreren en aan (metafysische) kritiek te onderwerpen.
Whitehead heeft gewezen op een Principe, dat voorwaarde is van de wetmatigheden zonder welke positieve wetenschappen niet mogelijk zijn.6 Daarin kan een

1
Houtepen,
2

In God is geen geweld, p. 11.
N. Schreurs, 'De cirkelgang van theologie en geloven. Fundering van geloofszekerheid als
bezinning op de éne weg van de theologie', in: Bijdragen, 42(1981), p. 174-202, in het bijzonder p. 201.
3
Zie hoofdstuk 9, paragraaf 2. Bij Barbour p. 41. Het procesdenken zal hierna, in hoofdstuk
14, uitvoeriger worden besproken.
*5 Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 24-25.
Van der Veken bedoelt met operationalisme, neem ik aan: een uitsluitende aandacht voor
het
'werken' van de dingen, zonder vragen te stellen naar de achtergronden van dat werken.
6
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 24.
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'God' worden gezocht, al is het niet evident dat aan dit Principe religieuze attributen mogen worden toegeschreven. Daarom gaat het hier niet om de God van de
religie, maar om de god van de filosofen.
Het aannemen van een 'God' op grond van de resultaten van de wetenschap, is
mede mogelijk geworden doordat binnen de natuurwetenschap een nieuw perspectief aan geloofwaardigheid heeft gewonnen.' Dit nieuwe perspectief gaat uit
van continuïteit tussen de anorganische natuur en het leven, tussen georganiseerde
materie en bewustzijn, tussen niet-menselijke vormen van leven en de mens. Dan
is God ook niet meer totaal vreemd ten aanzien van de kosmos (in elk geval is de
mens Zijn evenbeeld, volgens de gelovige). Indien de kosmische Logos (de god van
de filosofen) begrepen wordt als de Tegenkracht (propensity) die instaat voor de
gerichtheid op meer ingewikkelde structuren, en indien God niet minder is dan
de kosmische Logos, dan kan de gelovige aan de 'inwezigheid Gods' een nieuwe
betekenis geven: de God waarin wij ons bewegen en waarin we zijn.
Er is nog een andere mogelijkheid voor de mens om met zijn natuurlijke vermogens te reiken naar de transcendentie. Die mogelijkheid is niet gebaseerd op de
resultaten van de natuurwetenschap, maar op topervaringen van schoonheid of
verwondering, en vooral op de waarneming van een andere mens: "Die ander kan
mij uit mijn zelfbetrokkenheid losmaken en een appèl op mij doen. Zo stelt het
geheim zijn onzichtbaarheid present. Dat is de twee-ene boodschap van de joodse
en de christelijke traditie."2 Hieraan kunnen geen godsbewijzen worden ontleend.
Er wordt gesproken over het geheim en over de Oneindige. Maar de verwijzing
naar de joods-christelijke traditie suggereert toch, dat méér bedoeld is dan een algemeen menselijk geloof in 'iets hogers'. Topervaringen van schoonheid of verwondering en vooral: de waarneming van een andere mens kunnen - in combinatie
met het verlangen, de eros, de openheid voor de transcendentie - voeling geven
omtrent een God (al is het dan nog maar in de minimale vorm van: het geheim
stelt zijn onzichtbaarheid present).'

Neen

Anderen menen echter dat de mens God niet kan bereiken met zijn natuurlijke
vermogens. Er zijn in het Nederlands taalgebied geestverwanten van Karl Barth,
volgens wie de mens van God afgekeerd is.4 Wanneer de mens aan zijn natuur
wordt overgelaten, zal hij zich dus niet in Gods richting keren. Ook de natuurwetenschappen leren ons niets over God. Voor Barth staat natuurlijke theologie in

1

Ibidem, p. 31-32.
Peperzak, Filosofie en christendom, p. 20-21.
Ibidem, p. 21.
4
Zie Petri, 'Het begrip natuur in de theologie', p. 321.
2
3
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tegenstelling tot openbaringstheologie. De 'natuurlijke mens' is volgens hem niet
in staat God te kennen.
Tot de, vooral protestantse, medestanders van Barth behoort in de tegenwoordige
tijd bijvoorbeeld Drees, althans wanneer het om natuurlijke theologie gaat.1 Drees
ziet geen mogelijkheid tot een leer over God op basis van natuurlijke kennis,2 en hij
heeft ook bezwaren tegen kosmologische godsbewijzen. Bovendien vindt hij de
natuurlijke theologie conservatief: zij neemt veel te veel perfectie aan in de actuele
stand van zaken en is daardoor te weinig tot kritiek en verbetering geneigd.3 Anderen
zijn iets milder, maar menen toch dat de wetenschap slechts zeer magere resultaten
bereikt, wanneer ze iets over God wil zeggen.4 De God van de filosofen is op sterven
na dood. Natuurlijke, redelijke religie is een misvatting gebleken.
In katholieke kring klinken vergelijkbare geluiden. Vergote karakteriseert de
openbaring als: het woord van God die zichzelf betuigt.5 Gods zelfbetuigend woord
vindt zijn gezag alleen in zichzelf; het kan door geen enkel uitwendig criterium
worden gewaarborgd. De mens ontdekt God niet, maar God spreekt tot de mens.

2. Als er een god van filosofen en geleerden bestaat, is deze dan dezelfde als die van Abraham?
Ja, c.q. waarschijnlijk wel
De bovenstaande vraag is er niet op gericht bepaalde vormen van polythéisme op het
spoor te komen. Het gaat erom of datgene wat gezegd wordt over de god van filosofen en geleerden toepasbaar is op de ene ware God. Of voert de god van de filosofen
naar een afgod, een halfgod of iets waarbij het woord god helemaal misplaatst is?
De overheersende denktraditie binnen de katholieke theologie houdt een vereenzelviging in van de god van de filosofen en de God van Abraham. De God die
volgens Vaticanum I door het menselijk verstand uit de geschapen dingen kan worden gekend en de God die via Zijn openbaring tot ons spreekt, worden immers
beschouwd als dezelfde God. Ook het woord God in uitdrukkingen als 'denkwe-

1
Drees,
2

Beyond the Big Bang, p. 232.
Natuurlijke theologie betreft, in Drees' omschrijving, pogingen een theologie te construeren op basis van de rede en de ervaring, zonder een beroep te doen op geloof of op een speciale openbaring. Natuurlijke theologie duidt bij Drees niet noodzakelijk op natuur. Zie
Drees, Beyond the Big Bang, p. 8.
'4 Drees, Beyond the Big Bang, p. III.
Th. de Boer, De God van defiksofen en de God van Pascal. Op het grensgebied vanfilosofiee
theologie. 's-Gravenhage 1989, passim, b.v. p. 79-80. Vergelijk over dit boek van De Boer:
Adriaanse, 'Godsdienstwijsgerig onderzoek in Nederland 1980-1990', p. 326.e n I 0
! A. Vergote, Cultuur, religie, geloof, Leuven 1989, p. 104, ook p. 88-89 Ρ· 5· Verderop,
in hoofdstuk 11, paragraaf 3, zal blijken dat Vergote op dit punt toch minderrigoureusdenkt
dan Barth. Zie over het openbaringsbegrip van Vergote: Vandenbulcke, 'Geloof op basis van
ervaring', p. 272-273.
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gen naar God toe' en 'sporen van God in de wereld' verwijst naar de God die door
zijn openbaring wordt gekend.1
Hoe denkt Whitehead hierover?2 Van hem, en van het procesdenken in het algemeen, wordt vaak gedacht dat hij zijn godsbevestiging uitsluitend grondt op natuurwetenschappelijke en filosofische inzichten en dat hij het godsgeloof wil baseren
op een of ander kosmologisch bewijs voor het bestaan van God. Dat is niet het
geval. Whitehead erkent de relatieve autonomie van religie. Het filosofische idee
van god, dat hij construeert op grond van natuurwetenschappelijke resultaten,
dwingt niet tot religieuze affirmaties. Het gaat bij de kosmische Logos, de Nous of
het wereldintellect niet noodzakelijk om de God van de religie, met wie de mens
in een persoonlijke relatie kan treden, maar om de 'god van de filosofen', de God
van Spinoza en van Einstein.3 Vanuit de natuurwetenschap en vanuit de filosofie
valt er niets over te zeggen, of deze god dezelfde is als de God van Abraham. Zoals
gezegd is het evenmin evident, dat we aan het Principe dat voorwaarde is van de
wetmatigheden zonder welke positieve wetenschappen niet mogelijk zijn, ook religieuze attributen zouden mogen toeschrijven. Ook de 'propensity' van Popper
dwingt niet tot religieuze affirmaties.
Whitehead erkent dat er andere wegen tot God zijn dan alleen de natuurlijke vermogens van de mens. Hij benadrukt dat religie teruggaat op specifiek historische
ervaringen. Natuurwetenschappelijke inzichten geven alleen toegang tot het feit
dat er een Principe is, maar hoe dit Principe moet worden opgevat, gaat terug op
particuliere religieuze ervaringen van de mensheid. Volgens Whitehead berust religie op een onmiddellijke ervaring, al moet ze bij de formulering van haar dogma's
wel gebruik maken van brokken menselijke kennis. Door dat laatste zou het kunnen lijken dat religie in feite voortkomt uit die menselijke kennis, maar dat is niet
het geval. Religie is niet gebaseerd op wetenschappelijke evidentie of op evidentie
die afgeleid is van een wetenschappelijke kijk op de werkelijkheid. Het hart van de
religieuze ervaring is de "direct intuition of a righteousness in the nature of things",
"the recognition that our existence is more than a succession of bare facts".4

1
2

Zie p. 193.
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 24-25; J. van der Veken, 'God's world and man becoming: how can science possibly help us transcend dogmatism?', in: Science and religion, p.
131-137, in het bijzonder p. 131-132.
5
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 24.
4
Van der Veken, 'God's world and man becoming', p. 131-132. Van der Veken verwijst hier
naar A.N. Whitehead, Religion in the making (The Macmillan Company. Londen, New York
1926,1954, and the World Publishing Company, Meridian Books, New York/Cleveland 1971,
7e editie), resp. p. 62 en 77.
In Kosmologie en geloof, p. 25 zegt Van der Veken: "Volgens Whitehead bestaat de kern van
de religieuze ervaring in de directe intuïtie van een 'essentialrightnessof things', 'de erkenning van het feit dat ons bestaan méér is dan de eenvoudige opeenvolging van feiten'". Daarbij
verwijst hij naar A.N. Whitehead, Religion in the mating. Nederlandse vertaling, van commentaar en noten voorzien door J. van deT Veken, De dynamiek van de religie (Kapellen,
Kampen 1988), resp. p. 63 en 80.
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Terwijl de god van defilosofendus niet dwingt tot religieuze affirmaties, althans
volgens Whitehead, gebruikt Van der Veken formuleringen die suggereren dat hij
de god van de filosofen en de God van Abraham vereenzelvigt. Geloven noemt hij
bijvoorbeeld 'er méér in zien'.1 Deze uitdrukking houdt een combinatie in van twee
dingen: datgene waarin men meer ziet en datgene wat men er meer in ziet. Het
eerste (datgene waarin men meer ziet) is bij Van der Veken: de Logos, de Nous
enz., dus de god van de filosofen. Het tweede (datgene wat men er meer in ziet) is
(of neigt naar): de God van Abraham.

Neen
Volgens Pascal zijn er duidelijke verschillen tussen de god van de filosofen en de
God van Abraham. Ze komen hierop neer: "Er ligt een kloof tussen theoretische
kennis van God en liefde voor hem".2 Theoretische kennis van God wordt door de
filosofen nagejaagd, maar zij zijn niet in staat de weg die men moet gaan te wijzen. De liefde voor God kan alleen worden ervaren bij de God van Abraham. Deze
God heeft Pascal vervuld met een diepe vreugde en met de diepste zekerheid. Dat
was een heel ander soort zekerheid dan Descartes op methodische wijze heeft
geconstrueerd: het was een rotsvaste affectieve zekerheid.3 Op de overweldigende
manier waarop Pascal de God van Abraham heeft ervaren, is hij Hem niet tegengekomen in zijn studie van wetenschap en filosofie.4
Er zijn in de geschiedenis nog minstens twee andere voorstanders van een scherpe scheiding tussen de god van de geleerden en de God van Abraham: Kant en
Wittgenstein.5 Een godsbewijs in de trant van de natuurlijke theologie zou voor
hen onaanvaardbaar zijn. Een dergelijk bewijs zou voor Kant een absurditeit zijn,
want hij maakt een scherp onderscheid tussen de fenomenale en de noumenale
orde. Ook Wittgenstein zou het met een dergelijk 'bewijs' helemaal niet eens zijn,
want dat zou hij een ongeoorloofde vermenging vinden van twee 'taalspelen'.6
Ook volgens Versnel gaat het bij de god van de filosofen en die van Abraham om
twee zeer verschillende 'goden'.7 Een combinatie (osmose) daarvan acht hij onmogelijk. De god van de filosofen beschouwt hij als een 'gatenvuller'; ongeveer op
grond van de redenering: 'er moet iets zijn, want ik snap het niet'. Versnel voegt

1
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 26. Ten overvloede: de uitdrukking 'er méér in zien'
is dubbelzinnig: 1. ergens méér in zien dan in iets anders; 2. ergens méér in zien dan op het
eerste
gezicht lijkt Van der Veken bedoelt het tweede.
2
B. Pascal, Pensées et opuscules, uitgegeven door L. Brunschvicg in de Classiques Hachette,
Parijs z.j. nr. 280; geciteerd door Peperzak, Filosofie en christendom, p. 19.
' Peperzak, Filosofie en christendom, p. 15.
+ Ibidem, p. 17.
'6 Van der Veken, 'God's world and man becoming', p. 132.
Gelet op deze opvattingen over de verhouding wetenschap-geloof is het duidelijk dat Kant
en Wittgenstein in het onafhankelijkheidskamp thuishoren.
7
Versnel e.a., Geloof het of niet (Amsterdam 1991), p. 5.
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hieraan nog toe, dat veel filosofen volgens hem in de bijbelse God een legitimatie
voor hun god zoeken. Andersom zoeken veel bijbelse christenen hun toevlucht tot
de god van de filosofen. Maar daarbij moeten beiden allerlei inhoudelijke en logische concessies doen. Ze durven geen van tweeën hun paradigma consequent door
te voeren.

3. Als het dezelfde God is, hoe is dan de verhouding tussen de natuurlijke vermogens en het geloof, op weg naar God?
De weg van het geloof'verdient vene de voorkeur
Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn, dat Pascal geen hoge dunk heeft van de god
van de filosofen: deze valt in het niet bij de God van Abraham. Heeft Pascal zijn
geloof dan willen afschermen van defilosofie?1Die conclusie gaat te ver, maar het
is duidelijk dat Pascal de weg van het geloof oneindig veel geschikter acht dan de
weg van de rede. Daarbij moet uiteraard bedacht worden dat de weg van het geloof
volgens Pascal niet van redelijkheid gespeend is, maar dan redelijkheid genomen
in de brede betekenis die hij daaraan geeft: 'Le coeur a ses raisons que la raison ne
connaît pas'. Met name religieuze kennis steunt meer op gevoelens, op het hart,
dan op redeneringen.
Volgens verschillende auteurs zou het weliswaar nadelig zijn voor het geopenbaarde
geloof, wanneer de natuurlijke theologie zou verdwijnen of aan overtuigingskracht
zou inboeten. Maar in vergelijking met de openbaringstheologie heeft de natuurlijke theologie weinig te bieden.2 Terwijl de wetenschap weinig of niets over God
te zeggen heeft, brengt het geloof daarentegen een vuur teweeg. Een belangrijke
reden waarom de God van Abraham ver boven de god van de filosofen uitstijgt is,
dat Hij boven het zijn uitgaat en daardoor zin kan geven aan het zijn.3
Ook de uitspraak: geloven is 'er méér in zien', getuigt van de mening dat de weg
van het geloof te prefereren is.4 De (christelijke) religie heeft méér te zeggen over de
centrale orde van het heelal dan de natuurwetenschappen. Zij verwijst naar een persoonlijke God, die niet alleen Schepper is, maar ook een verbond aangaat met zijn
schepselen. Religie is, meer dan welke werkelijkheidsbenadering ook, verbonden met
de hele persoon. Maar - en hier komt de natuurlijke theologie toch weer aan bod - 5
religie blijft niet beperkt tot het inwendige van de persoon. Zij kan zich niet totaal
afwenden van een zinvol woord over de plaats van o. a. de mens in de kosmos.

1
2

Peperzak, Filosofie en christendom, p. 17-18.
De Boer, De God van defilosofen,p. 30-31. Zie ook Houtepen, In God is geen geweld, p. 3.
'4 De Boer, De God van defilosofen,p. 161,166.
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 26-27.
' Althans in een bepaalde interpretatie, zie hoofdstuk 19, paragraaf 1.
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De weg van het verstand mag niet los van de weg van het geloofworden bewandeld
Menige auteur toont zich beducht voor een natuurlijke theologie die alleen haar
eigen weg gaat: de weg van het verstand moet voeling houden met de weg van het
geloof. Peperzak waarschuwt: iemand die voorbijgaat aan de doorleefde ervarin
gen omtrent de ernstigste vragen, verduistert bij zijn reflecteren over God het eige
ne van de gelovige houding.1 Dan ontstaan betogen in de stijl van de zgn. 'natuur
lijke godsleer'. 'God' wordt dan tot thema of tot object gemaakt voor een redene
rend denken, dat hem laat optreden als sluitsteen van een eindige constellatie van
zijnden. (Vergelijk het verwijt van Versnel, hierboven.) Wijsgerig nadenken over
God mag echter geen louter intellectualistische bezigheid zijn, maar moet voeling
houden met ervaringen omtrent God, met het experiment van het menselijk leven,
waarop alle filosofie betrokken moet zijn.
Pogingen om vanuit de eindige zijnden naar de Oneindige toe te redeneren (т.п.
in de godsbewijzen) lukken alleen, wanneer het denken, het bedachtzaam ervaren,
van meet af aan en uit zichzelf een verwijzing in zich draagt naar datgene wat alle
eindigheid transcendeert. Zo'n verwijzing is een radicaal uitstaan, ook wel eros of
verlangen genoemd.2 Wanneer deze verworteling van het denken in de affectivi
teit niet geëxpliciteerd wordt, blijven de 'godsbewijzen' een bloedeloze schijnvertoning, waarmee een intellectualistische afgod correspondeert.
De notie van de natuurlijke religie kan goed en verkeerd worden gehanteerd.'
Zij wordt goed gehanteerd, wanneer het een poging is geloof en religie in, maar
ook voorafgaande aan, hun articulaties in bijzondere tradities te begrijpen. Zij wordt
verkeerd gehanteerd, wanneer de filosofie de contextualiteit van deze notie buiten
beschouwing laat. Dan komt de filosofìe niet tot begrip van het wezen van geloof
en religie, maar produceert zij haar eigen versie van geloof en religie. Om de deceptie van de natuurlijke religie te vermijden en om te verhinderen dat de filosofie in
mythologie verandert, moet defilosofiezich bewust blijven van het aanvaarden van
weten, begrijpen en waarheid dat aan haar optreden ten grondslag ligt.
Nog anders gezegd: "Er is eenvoudigweg geen weg van de wetenschap naar God,
tenzij eerst de weg gegaan wordt vanuit het godsgeloof naar de wereld zoals wij die
kennen, en dan terug van de wereld naar God."4
Houden de bovenstaande waarschuwingen een aansporing in aan filosofen om te
gaan geloven in de God van Abraham? Dat neem ik niet aan. De filosoof kan alleen
de weg van het verstand bewandelen. Daar is hij filosoof voor. Maar daarbij moet
hij voeling houden met een levend geloof, zowel het algemeen menselijk geloof

1
Peperzak,
2

Filosofie en christendom, p. 20.
Ibidem, p. 20. N.B. Ook Van Tongeren spreekt in een vergelijkbaar verband over verlangen. Zie Van Tongeren, 'Over geloven', p. 21.
' Dupré, Patterns in meaning, p. 69.
* Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 118-119.
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(zie bij Peperzak) als het geloof van de bijzondere tradities (zie bij Dupré).1 Anders
is het wijsgerig nadenken over de Oneindige steriel en gaat het nergens over.
De weg van het geloof mag niet los van de weg van het verstand worden bewandeld2
Een aantal auteurs - doorgaans theologen - die het geloof proberen te verantwoorden, is voorstander van een soort Areopaag-methode: "wat gij vereert, zonder
het te kennen, dat kom ik u verkondigen".' Hun argument is, dat geloven anders
irrelevant wordt voor een cultuur die zich van haar autonomie bewust is.4 Met name
vanuit de apologetische theologie wordt benadrukt dat de theoloog geen afstand
hoeft te doen van elke poging het geloof inzichtelijker, verstaanbaarder, zekerder,
kritischer en werkzamer te maken. In de tegenwoordige tijd wordt een oude intuïtie van de natuurlijke theologie opnieuw onder de aandacht gebracht, namelijk dat
geloofsverantwoording en theologische fundering van geloofszekerheid kunnen
aansluiten bij ervaringen van mensen.5 De hermeneutisch georiënteerde theoloog
kan hierin een appèl zien om, met vermijding van de valstrikken van de klassieke
fundamentele theologie en blijvend binnen de cirkel van de hermeneutische verstaanswijze, zijn taak te continueren, die erin bestaat op een effectieve wijze bij te
dragen aan verantwoordelijk geloven.6
Dit verantwoordelijk geloven kan onder meer de gestalte krijgen van een fides
quaerens inteüectum. De gelovige doet er daarbij verstandig aan de steun van de kant
van de wetenschap niet van de hand te wijzen.7 Sommige eigenschappen van God
kunnen ook door de wetenschap worden ontdekt, of verhelderd. De gelovige kan
die steun benutten. Dat kan onder meer leiden tot een beter zicht op de immanentie van God in wereld en mens.
Als een conclusie uit de twee vorige paragrafen kan een uitdrukking van Berkouwer
worden gebruikt. In verband met de natuurlijke theologie spreekt deze over "de
levenssamenhang tussen geloof en onze menselijke, natuurlijke ervaring op de
1
Zie
2

ook hierna, hoofdstuk n, paragraaf 4, Geloof en filosofie.
Deze mening is bij een aantal auteurs te vinden, onder wie dialoogdenkers. Hier worden
alleen diegenen vermeld die sympathiek staan ten opzichte van de natuurlijke theologie,
anders gezegd: die de eerste twee vragen bevestigend hebben beantwoord Iemand als Dippel
is het ook met deze mening eens, maar hij hoort hier toch niet thuis, omdat hij niet instemt
met de natuurlijke theologie.
' Zie Handelingen van de Apostelen, 17, 23. Paulus had in Athene een altaar aangetroffen
met het opschrift: Aan een onbekende god. In een redevoering op de Areopaag knoopte hij
bij
deze onbekende god (van defilosofen)aan, om de God van Abraham te verkondigen.
4
Houtepen, In God is geen geweld, p. 12.
5
Zie ook verderop Vandenbulcke, hoofdstuk n, paragraaf}.
6
Schreurs, 'De cirkelgang van theologie en geloven', p. 201. Voor een nadere uitwerking van
de opvattingen van Schreurs over natuurlijke theologie, klassieke fundamentele theologie
en hermeneutische theologie, zie hierna hoofdstuk 13, paragraaf}, Theologie als geloofaverstaan.
7
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 26,32.
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weg naar het geloof en de weg van het dan gelovig in de wereld staan".1 Inderdaad,
wanneer de weg van het geloof en de weg van het verstand (als wegen naar God)
niet los van elkaar mogen worden bewandeld, dienen ze in het leven van de wandelaar een dubbel spoor te vormen, vergelijkbaar met de dubbelsporigheid van "de
twee-ene boodschap van de joodse en de christelijke traditie omtrent de God van
Abraham, Mozes en Jezus".2 Met deze twee-ene boodschap wordt, naar ik aanneem, gedoeld op de twee liefdesgeboden waarin Christus' leer kan worden samengevat.' Uiteindelijk gaat het om de menselijkheid, de humaniteit van een actueel,
effectief en overtuigend geloof. Wanneer geloofde hele mens wil omvatten, dan
moet ook de rationele, de met andere mensen communicabele en de filosofisch
uit te werken kant ervan gezien kunnen worden.

1

G.C. Berkouwer, J.T. Bakker, G.E. Meuleman, De herleving van de natuurlijke theologie
(Kampen 1974), p. 14; geciteerd in: Petri, 'Het begrip natuur in de theologie', p. 321.
* Peperzak, Filosofie en christendom, p. 21.
' Zie Mattheus, 22, 34-40. Aan de zojuist van Peperzak geciteerde woorden gaat een verwijzing vooraf "tegelijkertijd naar de andere mens en naar het uiteindelijke geheim, dat zo zijn
onzichtbaarheid present stelt."
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II

Y)e fundamentele structuur
van geloven en van weten

IN HET KADER VAN systematische syntheses van wetenschap en geloof kan in het
Nederlandse taalgebied melding worden gemaakt van bepaalde filosofische beschouwingen over de fundamentele structuur van geloven en van weten. 1 Deze beschouwingen willen duidelijk maken hoe de relatie van wetenschap en geloof er in de
kem inhoudelijk uitziet.
In de Inleiding is al gezegd, dat het bij de bestudering van de verhouding wetenschap-geloof van belang is over welk stadium van wetenschap(sbeoefening) of van
geloof het gaat. Dat blijkt ook hier. De bedoelde beschouwingen willen op een zeer
fundamenteel niveau een beschrijving geven van een oorspronkelijke eenheid. Dat
is ook de reden dat ze onder Integratie kunnen worden geplaatst. Ze gaan over de
wortels en fundamenten van geloven en weten, als menselijke bestaansuitingen,
vermogens, arten. Ze gaan niet zozeer over de oppervlakte van de geïnstitutionaliseerde, cultureel en maatschappelijk geijkte verschijningsvormen van wetenschap
en geloof. Korter gezegd: ze gaan niet zozeer over geloof en wetenschap, maar over
geloven en weten, als elementaire vormen van waarnemen, kennen en interpreteren van de werkelijkheid. Nog anders: ze gaan niet over fides en scientia quae, maar
over fides en scientia qua, over de wijze waarop wij tot geloven en weten komen.
Het is heel goed mogelijk dat de filosofen die hier aan het woord zullen komen,
wanneer ze wèl over concrete verschijningsvormen van wetenschap en van geloof
zouden spreken, niet in de sectie Integratie zouden belanden, maar bijvoorbeeld
in de sectie Dialoog.

i. Geloof in de oorsprong
Verschillende filosofen hebben geprobeerd te formuleren wat geloven in zijn oorsprong is. Hun onderneming kan worden gekenschetst als: "proberen aan te geven
op grond van welke antropologische structuur een dergelijke perfectie [i.e. het geloof
GD] mogelijk is". 2
1

In dit hoofdstuk blijf ik relatief dicht bij de auteurs die er de bron van vormen. Zij worden
nogal eens met name genoemd en hun woorden worden meestal letterlijk weergegeven, met
de bedoeling aan hun opvattingen recht te doen. Het gevaar van vertekening van opvattingen is reëel, omdat het over fundamentele zaken gaat waar de specifieke woordkeus extra
belangrijk is.
2
Van Tongeren, 'Over geloven', p. 12.
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Van Tongeren wil laten zien wat 'geloven' is in de algemene, dus niet de specifiek monotheistische of christelijke, zin waarin het bij mens-zijn hoort.1 Hij spreekt
onder meer over 'geloven dat' en 'geloven aan'. Maar wanneer hij op zoek gaat naar
het eigenlijke van geloven, spitst hij de term toe tot 'geloven in': dit aspect van
geloof is voor hem kennelijk het meest wezenlijk.2
Wat voor soort van act is 'geloven in' en waardoor ontstaat het?3 'Geloven in' is
niet primair een weten, maar moet eerder worden beschreven met termen als 'vertrouwen', 'houden van', 'inzet voor', 'gehecht zijn aan'. Dit geloof staat niet in tegenstelling tot weten; het verdwijnt dan ook niet door een vorm van weten, maar door
een zich terugtrekken van de affectieve interesse.
Wanneer we vragen naar de act van het 'geloven in', kunnen de gebruikte termen wellicht worden samengevat in het werkwoord 'willen'.4 Belangrijk is de vaststelling dat wij ons eigen willen niet oorspronkelijk kunnen bepalen. Wij willen
altijd iets om iets. Willen verwijst steeds naar een eerder willen: ik wil brood, omdat
ik mijn honger wil stillen; ik wil mijn honger stillen, omdat ik mijzelf in stand wil
houden. Maar waarom wil ik mijzelf in stand houden? Ook dit willen is niet door
mij gevormd, ik tref het in mijzelf aan, ik tref mijzelf als zo willend aan. Dit 'eerste' willen kunnen we aanduiden als 'verlangen'.5 Het verlangen is als het ware een
onvrijwillig willen. Het is op basis van dit onvrijwillig willen, dat ik mijzelf willend
tot dit of dat kan bepalen, dat ik 'vrijwillig' kan willen. Het verlangen voorziet mij
van redenen, maar vooral van motieven in de zin van beweeg-redenen.
Vervolgens stelt Van Tongeren de vraag: wat kan zich in een mens als een oorspronkelijk verlangen voordoen?6 Dat kunnen aangeboren verlangens zijn, zoals
de levenswil. Ook een willen dat niet aangeboren, maar in mijn geschiedenis ontstaan is, kan voor mij oorspronkelijk zijn in de zin dat ik niet zelfde ontwerper
ervan ben, dat ik er niet toe geconcludeerd heb op grond van wat ik al wilde. Zo'n
willen of verlangen kan bijvoorbeeld ontstaan doordat ik op een oorspronkelijke
manier aangedaan wordt door bepaalde zaken of vooral (zoals sommigen zeggen)
door bepaalde mensen:
- de contingentie van mijn eigen bestaan en de zekerheid dat ik zal sterven wekken het verlangen om mijn leven boven die absurde toevalligheid uit te tillen;
- de ervaring van groei en ontwikkeling, maar ook van onrust in mijzelf, wekken
het verlangen naar voltooiing;
- de andersheid van de andere mens maakt mij gevoelig voor de eis van respect en
rechtvaardigheid;
- iemand kan mij op zo'n manier '(aan)raken' dat vanaf dat moment alles wat ik
wil in het kader staat van mijn verlangen naar hem of haar.
1
2

Ibidem.
Ibidem, p. 12,15-20.
' Ibidem, p. 20.
•> Ibidem, p. 21.

' Ibidem, p. 20-21. Van Tongeren verwijst in dit verband naar P. Ricoeur, Philosophie de la
volonté,
1.1. Le volontaire et l'involontaire, Paris 1950.
6
Van Tongeren, 'Over geloven', p. 21-22.
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Kunnen we nu zeggen dat 'geloven in' het actieve antwoord is op wat hier, als
verlangen, naar zijn passieve aspect is beschreven, dat wil zeggen het antwoord op
de oproep van, de toewijding aan datgene wat als de moeite waard verschijnt? Dit
is te weinig nauwkeurig.1 We zeggen immers dat we ingaan op een appèl, omdat
we erin geloven. Dan kan dat 'ingaan op' zelf niet het geloven zijn. Geloven vormt
dan veeleer de basis voor de activiteit die ingaat op de passiviteit. Als zodanig is
geloven: het toelaten, erkennen, opnemen en uitspreken (misschien cultiveren)
van die passiviteit als grond voor onze activiteit. Het is erkennen van en uitdrukking geven aan een grondig verlangen of een oorspronkelijke oproep, aan een aangedaan of aangesproken zijn, waartoe ik niet besloten heb, maar dat mijn besluiten moet bepalen. Het is de uitdrukking van de ervaring van zin, dat wil zeggen
van de ervaring dat er een kwalitatief verschil is tussen soorten van leven en handelen, een verschil dat niet teruggaat op door mij bepaalde voorkeuren. Als voorbeeld van de ervaring van zin noemt Van Tongeren de zin van het leven. Die zin
kan niet worden gemaakt, maar wordt aangetroffen. Van Tongeren werkt dit uit
aan de hand van het begrip 'levenswijsheid'. De grondslag van levenswijsheid is
passiviteit, ontvankelijkheid voor het goede en zinvolle van het leven.
In deze elementair antropologische zin van het woord hoort geloven bij de menselijke natuur. Het tegendeel van dit geloven is niet, zoals gezegd, weten en het is
evenmin het ongeloof, maar het is de onverschilligheid waarin de passiviteit zou
kunnen verzanden. Iemand die hierin onverschillig is, realiseert zijn mens-zijn
slechts op deficiënte wijze.
In soortgelijke termen drukken andere filosofen zich uit, onder wie Peperzak en
Dupré. Peperzak zegt: onze meest radicale grondslag of betrekking, waardoor de
stand en gang van mensen in de wereld uiteindelijk wordt bepaald, is een wortel
of grond die we 'geloof zouden kunnen noemen. Dit woord betekent dan niet:
- een ware of onware mening of een verstandelijk voor waar houden van bepaalde
waarheden, uitspraken, feiten en dogma's, maar:
- een radicale positie, een stand en verhouding van hart, zinnen en rede, een wijze van inplanting of akkoord met betrekking tot de uiteindelijke en eigenlijkste zin
van het bestaan van de werkelijkheid zoals zij 'nu eenmaal' is. Ieder menselijk leven
is gedragen, bezield en georiënteerd door een geloof in de aangegeven zin.2
Dupré hanteert een cultuurtheoretisch uitgangspunt.' In dit perspectief verschijnen de grond en het doel van het menselijk verlangen al als 'het goddelijke'.
De gedachtengang van Dupré kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven,
i. Uitgangspunt van alles is, wat Dupré noemt, het goddelijke, altijd en overal.
2. In de oorspronkelijke 'configuratie van het mens-zijn' treffen we vervolgens het

1
Ibidem, p. 22-23.
2
Peperzak, Filosofie
5

en christendom, p. 11.
Sprekend over de benaderingswijze van Dupré gebruikt Adriaanse de termen cultuurontologie en Fundamentalphilosophie, met een transcendentaal-ontologische probleemstelling. Zie Adriaanse, 'Godsdienstwijsgerig onderzoek in Nederland 1980-1990', p. 325-326.
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geloof aan, het geloof op grond van ervaringen met het goddelijke. Het gaat hier
om een algemeen menselijk verschijnsel, niet om het geloof in concrete geloofsbelijdenissen en religies.
3. Het geloof op grond van ervaringen met het goddelijke voltrekt zich niet in abstracto, maar in concrete culturele omstandigheden.1

2. Godsdienstig geloof
Het zijn filosofen die hier tot nu toe aan het woord zijn geweest. Zij spreken in
principe over een algemeen menselijk geloven. Dat roept uiteraard de vraag op naar
de samenhang van het algemeen menselijke en het godsdienstige geloof (nogmaals:
in de zin vanfidesqua.) De genoemde auteurs spreken inderdaad ook over het godsdienstige geloof. Dat moeten ze ook wel, omdat het godsdienstige geloof bestaat
en omdat een filosoof een hermeneut van de totale menselijke bestaanservaring
wil zijn.a
Geen van de drie genoemde filosofen wil het godsdienstige geloof verklaren uit,
of helemaal reduceren tot het door hen aangeduide oorspronkelijke, algemeen
menselijke geloof. Ook godsdienstige gelovigen zelf zoeken de oorsprong van hun
geloof in het algemeen niet in een filosofisch achterhaalbare 'initiële zijnsconfiguratie' (een term van Dupré), maar in de zich openbarende God en in zijn Woord,
niet in een algemene habitus van elke mens, maar in de overname van concrete
geloofsovertuigingen.
Toch willen de genoemde auteurs een verband leggen tussen het godsdienstige
geloof en het oorspronkelijke algemeen menselijke geloof. Van Tongeren stelt het
zo: het algemeen menselijke geloven kan in christelijke zin geperfectioneerd worden.3 Hij brengt in herinnering, dat geloven de houding is van degene die zich
zodanig laat aanspreken dat daaruit een toewijding of actieve gerichtheid ontstaat.
Welnu, juist in de openbaringsgodsdiensten en met name in het christendom komt
die aanspreking volgens Van Tongeren het sterkst tot gelding.4 Het geloof dat
Christus vraagt is een houding van openheid voor en erkenning van de messiaanse aanspreking.
Ook volgens Peperzak en Dupré moet het geloof van christenen gezocht worden
in een nadere precisering van het geloof waardoor ieder menselijk leven wordt
gedragen, bezield en georiënteerd.5 De verhalen en mythen van de bijbel zijn slechts
een vertaling van iets wat dieper ligt: een kernvraag die in allerlei inkledingen,
afhankelijk van cultuur en tijd, kan worden gesteld. Die kern, het punt van waar-

1
1

Dupré, Patterns in meaning, p. 55.
Zie b.v. Van Tongeren, 'Over geloven', p. 11.
' Ibidem.
4
Ibidem, p. 23-25.
5
Peperzak, Filosofie en christendom, р. и. Zie ook Dupré, Patterns in meaning, p. 47, 49, 51.
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uit het denken moet beginnen, kan zowel door christelijke als door niet-christelijke filosofen worden herkend.1

3. Ervaringsgeloof en geloofservaring
De genoemde filosofen brengen dus een verbinding aan tussen het geloof als een
antropologische constante en het godsdienstige geloof. Het laatste moet op het eer
ste aansluiten, moet als een uitwerking daarvan begrepen kunnen worden, nog
maals zonder ertoe gereduceerd te worden. De vraag hoe het godsdienstige geloof
op het algemeen menselijke geloof aansluit (of moet aansluiten), is een vraag die
in de geschiedenis al vaak en in vele varianten is overdacht. Onder meer in de twee
de helft van de negentiende eeuw stond de genoemde vraag in de belangstelling,
in reactie op de toenmalige godsdienstkritiek. Ook de modernisten hebben er rond
1900 aandacht aan besteed en in het algemeen kan worden verwezen naar allerlei
vormen van natuurlijke theologie.2 Ik stel de vraag hier aan de orde aan de hand
van een dispuut tussen A. Vergote en J. Vandenbulcke.' Het thema van dit dispuut
valt overigens niet geheel samen met de vraag hoe het godsdienstige geloof op het
algemeen menselijke geloof aansluit. Het thema van Vergote en Vandenbulcke is
breder; het betreft de verhouding tussen het religieuze openbaringsgeloof en alge
meen menselijke ervaringen. Maar onder deze algemeen menselijke ervaringen
worden ook geloofservaringen gerekend, zodat het dispuut hier relevant is.
Het specifieke probleem ontstaat door de stelling van o.a. de christelijke gods
dienst dat het geloof door God zelf via Zijn openbaring wordt gegeven. Wat wordt
hier bedoeld? Ter precisering kunnen onder meer de volgende vragen worden
gesteld. Geeft God het vermogen tot geloven zelf (als act)? Of heeft Hij een speci
fieke geloofsinhoud geopenbaard? Of geeft hij de genade om juist in die specifie
ke geloofsinhoud te geloven? Bij al deze vragen komt de kwestie op van de ver
houding tot het geloof als antropologische constante, waarover we zojuist hebben
gehoord. Die kwestie bestaat ook bij religie. Religie die kan aangeven geworteld te
zijn in een algemeen menselijk geloof en in algemeen menselijke ervaringen, kan
daarin een legitimatie vinden. Maar in hoeverre kan een dergelijke religie zich tege
lijk beroepen op goddelijke waarheid? Anderzijds kan een religie haar kracht zoe
ken in een gerichtheid op de goddelijke openbaring. Maar hoe vindt een dergelij
ke religie aansluiting bij de menselijke ervaring? En is zij aan het oordeel van rede
en van wetenschap onttrokken?

1

Peperzak, 'Filosofie is meestal kitsch', p. 26-27.
Zie hiervóór hoofdstuk 10.
Zie A. Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring', in: Streven, 52(1985), p. 891-903. Voorts
een reeks lezingen die hij in 1989 hield in het kader van de 'Albert Dondeyne-leerstoel' aan
de KU te Leuven en die gepubliceerd is in het boek Cultuur, religie, geloof, Leuven 1989. Het
dispuut wordt hier overigens vooral gepresenteerd aan de hand van een artikel van
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring'.
г
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Vergote maakt onderscheid tussen ervaringsgeloof en geloofservaring.1 Met dat
laatste heeft hij geen moeite, met het eerste wel.2 Het geloof wordt, in ervaringsgeloof, tezeer afhankelijk gesteld van en ingeperkt door de ervaring: "In de
woordvorming ervaringsgeloof kwalificeert 'ervaring' het geloof: men gelooft wat
men ervaren kan. In geloofservaring daarentegen kwalificeert 'geloof de ervaring."3 In het eerste geval zegt men: de liefde is iets goddelijks, in het tweede
geval: God is liefde.4 Vergote beweert dus niet, dat ervaringsgeloof en geloofservaring elkaar zouden uitsluiten of dat het één volstrekt ondergeschikt zou zijn
aan het ander. Hij zoekt naar de juiste relatie: welk van de twee polen verdient
de voorrang als interpreterend principe? Daarbij kiest Vergote voor de geloofservaring.
Vergote signaleert dat er in onze cultuur een soort 'religiositeit zonder religie'
bestaat.' Dat komt onder meer doordat er zoveel nadruk wordt gelegd op de religieuze ervaring,6 dat wil zeggen op het louter antropologische verschijnsel van een
ervaring met een religieuze dimensie. Ik interpreteer deze mening van Vergote
aldus: wanneer geloof inderdaad vooral ervaringsgeloof wordt (dus uitsluitend herleid wordt tot menselijke ervaring), dan is niet meer in te zien wat dan nog de rol
kan zijn van de onmiddellijke openbaring van Gods woord. Religiositeit wordt dan
een soort vervulling van religieuze behoeften, een verwoording van de laatste verlangens waardoor de mens wordt bezield. Bovendien is er dan ook geen reden meer
voor een cultureel geïnstitutionaliseerd instituut 'religie', dat de mens met religieuze opgaven of plichten confronteert. Ook religieuze instituten zijn dan overbodig. Dan volstaat ieders individuele ervaring, die de norm van geloof wordt. Langs
de weg van de ervaring kan de mens dan eventueel 'geloven' in liefde, schoonheid,
goedheid, een goddelijke vonk in ons, eenheid van alles e.d. Maar van het symbool
'God' kan in principe worden afgezien.
De reductieve nadruk op de religieuze ervaring wordt volgens Vergote veroorzaakt door het empirisme en antropocentrisme in onze beschaving.7 Slechts datgene wat men persoonlijk ervaren kan, wordt als waar en zinvol aangenomen.
Daarbij heeft de moderne mens een voorkeur voor de meer mystieke richtingen,
die een harmonie bevorderen en die een rijkere lichaamsbeleving kennen; dat
biedt een uitweg uit de ademnood waartoe de technische en bureaucratische maatschappij leidt. Men vat religies nog slechts op als symbolische en mythische creaties van de religieuze ervaring die er de bron, waarheid en waarde van is. Het
woord 'God' blijft men soms behouden als term voor het onnoembare en ondenk-

1

Zie onder meer zijn artikel 'Ervaringsgeloof en geloofservaring'.
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271.
' Ibidem. Zie ook Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring', p. 891.
't Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271; Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring', p. 892.
5
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 270; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 80.
6
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 270; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 82.
7
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 270; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 82.
2
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bare Andere1 of als term voor een rationeel principe van de wereld als systeem.2
Maar God is hier geen eigennaam meer.' In deze sferen horen ook thuis: de ervaring van het heilige bij Rudolf Otto, het afhankelijkheidsgevoel bij Schleiermacher
en het omvattende zingevingssysteem bij veel sociologen.4 (Hier zouden, denk
ik, van Vergote gerust aan toegevoegd mogen worden: diverse varianten van de
New Age-beweging.5) Van deze vormen van ervaringsgeloof wil Vergote afstand
nemen.
Daarvoor heeft Vergote een expliciet theologische reden. Openbaring is bij hem
het woord van God die zichzelf betuigt, zoals we al gezien hebben in het kader van
de natuurlijke theologie.6 Gods zelfbetuigend woord vindt zijn gezag alleen in zichzelf; het kan door geen enkel uitwendig criterium gewaarborgd worden. De mens
ontdekt God niet, maar God spreekt tot de mens.
Toch is het geloof volgens Vergote geen in zichzelf besloten idee: het heeft een
verbinding met de gemeenschappelijke wereld van de mensen.7 Maar die verbinding bestaat alleen uit een in contact brengen van het woord Gods met de hedendaagse cultuur,8 als de plaats waar het woord kan worden ontvangen. Geloofservaring
heeft bij Vergote een wezenlijke functie: de integratie van de geloofsinhoud (de
essentiële geloofsgegevens) in de menselijke ervaringswereld (het zicht op de mens,
zijn wereld en geschiedenis). Die integratie (kritische aanpassing aan de cultuursituatie) is nodig, anders blijven de geloofswoorden 'woorden zonder ervaringswerkelijkheid'.9
Vandenbulcke vindt Vergotes opvatting van geloofservaring te mager.10 Hij neemt
een tussenpositie in russen ervaringsgeloof en geloofservaring. Ook Vandenbulcke
heeft met geloofservaring geen moeite, maar met 'ervaringsgeloof (of religieuze
ervaring) heeft hij minder moeite dan Vergote; hij ziet daar meer positiefs in. Hij
vat het begrip 'religieuze ervaring' dan wel breder op dan Vergote doet. Ervaring
ziet hij niet slechts als een antropologisch structureel fenomeen, maar vooral als
de weg waarlangs mensen waarheid tot hun eigen werkelijkheid kunnen maken.

1
2

Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271; Vergote, Cultuur, rdigie, geloof, p. 80.
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 78.
' Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 103.
4
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 272; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 49.
' Zie ook Danneels, Christus of de Waterman?, p. 43. In reactie op de New Age-beweging benadrukt Danneels dat geloven een overgave inhoudt aan een zich openbarende God. Geloven
is uiteindelijk geen louter instemmen met het diepste zelf. Het vooronderstelt altijd een mij
overstijgende transcendentie, die voor en boven en buiten mij is. Geloven is volgens Danneels
contact
hebben met de Andere.
6
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 272-273; Vergote, Cultuur, religie, geloof,
p.
88, 89,104.
7
Vandenbulcke,
'Geloof op basis van ervaring', p. 273; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 105.
8
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 273.
9
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 270; Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring',
p. 893, 894, 896, 900, 902, 903.
10
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 270.
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Ook interpreteert Vandenbulcke het begrip 'openbaring' anders dan Vergote: dat
begrip heeft voor hem wezenlijk met ervaring te maken.
Vandenbulcke is het niet eens met Vergote's opvatting dat ervaringsgeloof een
verenging van geloof inhoudt.1 Hij vindt geloof pas echt en verantwoord, wanneer
het de toets van de ervaring heeft doorstaan en daardoor van echte betekenis is
geworden voor de mens. In dit opzicht zegt hij dus, samen met de 'ervaringsgelovigen': ik geloof alleen datgene wat ik ervaren kan.2 Hij kan dat zeggen, omdat hij
ervaring in een brede zin opvat: het geloof hoeft niet de toets van het wetenschappelijk constateerbare en het zintuiglijk waarneembare te doorstaan.' Maar wel de
toets van de volgende realiteitservaring: de dieptedimensie van de geborgenheid,
de liefde, de sociale inzet, het lijden, de mystieke ontlediging en de ethische oproep
tot verantwoordelijkheid. Deze dieptedimensie kan tot een ontmoeting met een
persoonlijke God worden verhelderd. Wil geloven echt en dus werkelijkheidsbetrokken zijn, dan moet het volgens Vandenbulcke zijn verworteling in deze realiteitservaring kunnen aangeven.4
De realiteitservaring waar Vandenbulcke hier over spreekt, lijkt mij een nauwe
verwantschap te hebben met de passieve ervaring van zin (Van Tongeren) en met
de ervaring van het goddelijke in de oorspronkelijke zijnsconfiguratie van het menszijn (Dupré, zie hierboven). De verwantschap bestaat onder meer uit het feit dat
het telkens om een voorgegeven dieptedimensie gaat, die religieus kan worden
geïnterpreteerd. De verwantschap komt bovendien naar voren in de ethische oproep
die van deze dieptedimensie uitgaat. Volgens Van Tongeren wordt in de oorspronkelijke oproep een kwalitatief verschil ervaren tussen soorten van leven en
handelen.5 Vandenbulcke stemt hiermee overeen, wanneer hij spreekt over een
ethische oproep tot verantwoordelijkheid.
Ook de godsopenbaring interpreteert Vandenbulcke anders dan Vergote.6 Volgens
Vergote hebben de geloofswoorden een waarheidsgezag uit zichzelf, als God-openbarende woorden. Ze gaan over waarheden die ver buiten het bereik liggen van wat
men persoonlijk ervaren kan.7 God is meer dan de dieptedimensie in de mens.
Vandenbulcke heeft evenwel bezwaar tegen deze uitspraken. Dat de God-openbarende woorden een waarheids gezag uit zichzelf hebben, beweerde Luther ook in
zijn visie op de onmiddellijke overtuigingskracht en klaarblijkelijkheid van het

1

Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271; Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring',
p. 89a, 894, 895.
2
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271; Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring',
p. 895.
5
Vandenbulcke,
'Geloof op basis van ervaring', p. 271.
4
Ibidem, p. 272.
'6 Van Tongeren, 'Over geloven', p. 23.
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271, 272; Vergote, Cultuur, religie, geloof,
p.
104; Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring', p. 903.
7
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 273; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 896.
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Woord van de Schrift.1 Maar volgens Vandenbulcke komt het Woord Gods altijd
alleen op een bemiddelde manier tot ons: bemiddeld door de rede in een realiteitservaring.2
Deze opvatting brengt Vandenbulcke er ook toe - op een andere manier dan
Vergote - een zekere algemene geldigheid aan het Woord Gods toe te kennen.'
Het is mogelijk het Woord Gods algemeen te beamen; er is dus sprake van een
intersubjectief beaamde algemeenheid. Juist door iedereen aan te spreken bewijst
het zijn goddelijkheid (Spinoza). Bij ons streven God aan te wijzen in het werkelijkheidsmilieu van de mens kan de bijbel een grote steun zijn, maar slechts in de
mate dat daar een intersubjectief beaamde levenswaarheid aan het woord komt,
dit is in de mate dat God daar werkelijk spreekt.
Vandenbulcke beklemtoont aldus de toetsbaarheid van het echte Woord Gods
aan de intersubjectief beaamde ervaring in de diepe regionen van het menszijn.
God dringt zich niet op met een abstracte autoriteitsclaim, maar doet zich gelden
door in Zijn woord algemeen te overtuigen. Gods woord wordt aldus niet toetsbaar
op een empirisch-wetenschappelijke, maar op een hermeneutische manier.
Dit alles betekent niet dat wij het goddelijke zelf zouden ontwerpen.4 God blijft
op een onverklaarbare, contingente wijze ons leven binnentreden. Hij moet zich
aan onze ervaring willen aanbieden. Toetsbaarheid via ervaring is een proces waarin het goddelijke als zodanig erkend blijft.
Met instemming stelt Vandenbulcke vast dat ook Vergote de religie niet boven elke
toetsing wil verheffen.' Religie kan volgens Vergote tot ontsporingen leiden. Daarom
behoeft met name gelovige ethiek de confrontatie met de menselijke ethiek. In termen van Vandenbulcke: gelovige ethiek behoeft een toetsing aan de dieptedimensie van de menselijke ervaring. Maar ook hier wil Vandenbulcke verder gaan dan
Vergote.
Conform zijn hermeneutisch uitgangspunt ziet Vandenbulcke openbaring niet
als een te kennen geven van waarheden die ver buiten het bereik van de persoonlijke ervaring liggen.6 Openbaring laat veeleer binnen de diepe ervaring van de
mens onvermoede perspectieven oplichten over de laatste ernst van het leven. Tot
die laatste ernst hoort voor Vandenbulcke ook de zich aandienende God. H. Buhr
heeft gezegd: openbaring voegt geen inhoud toe, maar laat beseffen: wat hier gezegd
wordt, is van levensbelang.7

1
2

Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 274.
Ibidem, p. 272, 274.
' Ibidem, p. 275.
4
Ibidem.
s
Ibidem, p. 273; Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 123,124.
6
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 273, 274.
7
Hiermee stemt overeen wat Van der Veken zegt over geloof: "geloven is er méér in zien".
Zie hoofdstuk 10, paragraaf 2.
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In die lijn geeft Vandenbukke een fundamentele en functionele definitie van
openbaring: openbaring kan in ons leven worden ervaren, wanneer in woorden of
werken van mensen een visie op de kern van het menselijk leven aan het licht
treedt, die door alle mensen, gelovig of niet, beaamd kan worden.1 Zo'n visie kan
b.v. zijn dat een persoonlijke God iets met ons leven te maken heeft. Maar het kan
ook gaan over het goede van het menselijk leven hier. Waar zo'n waarheid onder
woorden gebracht kan worden, daar spreekt God. Kortom, de diepmenselijke ervaring vervult een wezenlijke rol in de openbaring en in het tot stand komen van het
geloof.2
Het dispuut tussen Vergote en Vandenbulcke raakt de kem van de actuele discussie over geloof en ervaring, waarbij men zich kan afvragen of de twee opponenten
niet dichter bij elkaar staan dan op het eerste gezicht lijkt. Hun uiteenlopende posities lijken vooral te berusten op een verschillende inhoud van het begrip 'ervaring'
en op een verschillende rangschikking van diverse elementen waarover ze het eens
zijn: wat Vandenbulcke tot ervaringsgeloof rekent, rangschikt Vergote voor een
deel onder geloofservaring. Het belang van ervaring bij geloof wordt door Vergote
immers onderschreven. Niet voor niets spreekt hij over geloofservaring. Hij noemt
ervaringsgeloof zelfs een basisdispositie voor het christelijk geloof.3 Deze uitspraak
wordt geïllustreerd door het volgende citaat: "Het inzicht in de historische dimensie van de wereld laat de scheiding overwinnen tussen Gods transcendentie en de
immanentie van de wereld. God is immers scheppend werkzaam in en door de
geschiedenis van de mensheid. (...) In het licht van het Pinkstergebeuren kunnen
wij de beschavingsgeschiedenis begrijpen als geïnspireerd door de immanente
werkzaamheid van de Geest Gods in alle denken dat waarheid sticht, in alle kunst
die een geestelijke gestalte doet oplichten, in alle wetenschap die een geheim van
de natuur reveleert."4
Desondanks houdt Vergote vast aan het klassieke (katholieke en meer nog protestantse) model van de exterioriteit van het woord van God. Ervaring staat weliswaar aan de menselijke kant centraal, voorzover de mens ontvanger van het woord
Gods is. Maar principieel blijft het woord Gods buiten en boven de ervaring staan.
God is bij Vergote in eerste instantie de transcendente die voor de mens niet bereikbaar is. Het beslissende criterium voor religie is Gods openbaringsdaad. Daarom
is geloof op basis van ervaring voor Vergote een religiositeit zonder religie.
Vandenbulcke hanteert een meer immanent openbaringsbegrip.

1
Vandenbulcke, 'Geloof op basis
2
Zie
ook Ibidem, p. 276, 277.
5

van ervaring', p. 274.

Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 271; Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring',
p. 892.
4
Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 274; Vergote, 'Ervaringsgeloof en geloofservaring', p. 901.
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Wat Vandenbulcke voorstaat: geloof op basis van ervaring, is niet hetzelfde als
wat Vergote afwijst: religiositeit zonder religie. Geloof op basis van ervaring is
immers niet de godsdienst laten ontstaan uit een soort ervaring van een goddelijk
bestaansmysterie, maar een tastend aanwijzen van God in de diepmenselijke ervaring.1 Omdat Vandenbulcke God zoekt in de menselijke diepte, is zijn God niet
verschraald - waar Pascal zo bang voor was - tot eenfilosofischbedachte godheid,
die men niet viert en met wie de mens zich niet verbindt in de symbolische handelingen van de riten. Integendeel, Hij kan zelfs een persoonlijke God zijn, al is
het niet gemakkelijk de persoonstrekken van God in de ervaringen naar voren te
laten komen.2
Vandenbulckes God is meer dan louter een menselijke 'ervaringsgod'. Daarom
levert de meerwaarde van de christelijke God voor hem geen problemen op.' Met
het méér van het christelijke bedoelt Vandenbulcke het contact met een echt persoonlijke God, die al het menselijke draagt, bemint en bevorderen wil. Dit méér
kan vanuit de menselijke ervaring niet uitputtend worden beschreven. Maar ook
hier geldt, dat het christelijke alleen maar echt christelijk is, wanneer het een méér
is in het diep menselijke. De christelijke verkondiging kan dan ook niet volstaan
met een verwijzing naar een persoonlijke transcendente God. Integendeel, het is
haar opgave de vinger Gods in alle diep menselijke ervaringen aan te wijzen. Alleen
zo blijft het christelijk spreken betrokken op de realiteit.
Vandenbulcke meent niet dat de menselijke rede uit zichzelf tot de monotheistische godsidee kan komen.4 Wat hij doet is niet het uitbouwen van een filosofisch
of theoretisch systeem. De rede of de diepmenselijke realiteitservaring wordt hier
gedacht als een ervaring die door de zich aandienende God aangeraakt is. De mens
kan glorie van God worden (Lévinas). Gods Geest werkt in de mens.
Hier kan volgens mij, binnen deze opvatting, ook het verschil worden verduidelijkt tussen gelovigen en niet-gelovigen. Dat verschil vraagt wel enige toelichting,
zo gauw Vandenbulcke het waagt te spreken over een algemene beaambaarheid
en een intersubjectief beaamde algemeenheid van het Woord Gods. Ik neem ik
aan dat Vandenbulcke wel de inhoud van de diepe realiteitservaring algemeen
beaambaar acht, maar niet de bewering dat hierin Gods Geest werkzaam is. Gelovigen
en niet-gelovigen kunnen elkaar vinden in de ervaring van bepaalde levenswaarheden. Maar een niet-gelovige zal niet kunnen instemmen met de overtuiging van
een gelovige dat deze ervaring is aangeraakt door (of: berust op, of: is geprovoceerd
door) de zich aandienende God. Deze laatste overtuiging is geen empirische uitspraak die aan harde criteria onderhevig is. Het is een hermeneutische uitspraak
die naar een begrijpelijke interpretatie zoekt en die het niet-verklaarbare van de
werkzaamheid van Gods Geest wil benoemen.

1
1
3
4

Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 272, 277.
Ibidem, p. 276.
Ibidem.
Ibidem p. 277.
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Het is duidelijk dat het dispuut tussen Vergote en Vandenbulcke ook beschouwd
kan worden tegen de achtergrond van de natuurlijke theologie. Over het ervaringsgeloof zal Vergote zeggen: dit ervaringsgeloof voert eventueel naar de god van
de filosofen, b.v. "de liefde is iets goddelijks". Maar Vergote zal geen verbinding
leggen met de God van Abraham. Vandenbulcke zal evenwel zeggen: het ervaringsgeloof kan naar de God van Abraham voeren: "God is liefde". Hij zal geen
verschil maken tussen twee verschillende goden; hij beoogt een aanduiding te geven
van één diep menselijk godsbeeld. Binnen dat godsbeeld onderkent hij een dynamische beweging: tussen de openbaring als symbolisering van de menselijke
bestaanservaring en de openbaring als boodschap van de zich aandienende God.
Positieve aspecten van Vandenbulckes benadering lijken mij te zijn, dat hij beter
dan Vergote aansluiting vindt bij defilosofischeoorsprong van het geloof (zie hierboven) en dat hij een (zelfs intersubjecieve) toetsingsmogelijkheid aanbiedt voor
allerlei geloofsovertuigingen waarvoor waarheidsgezag wordt opgeëist.1

4. Weten, in relatie tot het oorspronkelijke geloof
Op zoek naar de fundamentele structuur van geloven en van weten, hebben we
hierboven aandacht besteed aan het oorspronkelijke geloof en aan een tweetal verhoudingen in verband daarmee: de verhouding tussen het geloof als antropologische constante en het godsdienstige geloof en de verhouding tussen ervaringsgeloof en geloofservaring. Nog een derde verhouding verdient de aandacht, met name
in het kader van deze studie, namelijk de relatie tussen het oorspronkelijke geloof
en het weten. Ook hier wordt vooral gezocht naar een fundamentele inhoudelijke
analyse, niet zozeer naar een formele tegenstelling of vergelijking.
In wat hij "de oorspronkelijke configuratie van het mens-zijn" noemt, treft Dupré
zowel geloven als weten aan.2 Geloven en weten hebben in die zin dus dezelfde
oorsprong. Maar daarbij komt aan het geloven prioriteit toe. Het weten is binnen
de oorspronkelijke zijnsconfiguratie secundair, omdat het slechts op basis van een
gelovige houding kan bestaan.
1
Sanders is van mening dat het debat over ervaringsgeloof en geloofservaring overbodig is,
wanneer religieuze kennis wordt opgevat als functionele kennis. Zie Sanders, Geloof- zin en
on-zin, p. 22-24. Religieuze kennis is, zoals alle functionele kennis, volgens Sanders geworteld in persoonlijke ervaring. Deze verworteling geeft aan de religieuze kennis een subjectief, persoonsgebonden karakter, terwijl tegelijk de afhankelijkheid van het objectief gegevene behouden blijft. Sanders herinnert in dit verband aan een oude reformatorische controverse tussen de 'onderwerpelijken' (persoonlijke ervaring als basis voor het geloof; perceptueel kennen) en de 'voorwerpelijken' (het Objectieve' Woord en de beloften als basis
voor ons geloof; conceptueel kennen. Niet in onszelf, maar buiten onszelf moet de zekerheid van het geloof worden gezocht). Sanders voelt hier meer voor en-en: de functionele
benadering van het kennen gaat volgens hem het onderscheid tussen binnenwereld (denken) en buitenwereld (ervaren) te boven.
2
Dupré, Patterns in meaning, p. 49-55, 62, 78-80.
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Het primaire geloven kan op verschillende niveaus tot weten komen, of, anders
gezegd, het weetaspect van het geloven kent verschillende niveaus. Op het meest
fundamentele niveau gaat het om de wijze waarop het geloven kennis heeft van
het goddelijke. Dat is niet de wijze van het begrijpen, maar die van het erkennen.
Deze wetensvorm gaat aan het begrijpen vooraf. Het is een er-kenning van gegeven-zijn en van waarheid.
Een tweede niveau waarop het geloven tot weten kan komen is het niveau van
de wetenschappen. Het geloof kan zich (behalve in concrete geloofsbelijdenissen)
ontvouwen in wetenschappen, met als eerste alomvattende wetenschap: de filosofie. Daarbij geldt volgens Dupré, dat alle wetenschappen, alle filosofie en alle weten
beginnen als theologie, te begrijpen als een elementair, initieel en nog niet methodisch gecontroleerd 'weten' van het goddelijke. Primair is immers steeds de erkenning van het goddelijke. Het is duidelijk dat de termen 'theologie' en 'het goddelijke' hier door Dupré in een filosofische zin worden gebruikt.
Zowel in geloven als in weten is volgens Dupré sprake van assensus, toestemming.
Steeds is er de eerder genoemde toeneiging naar, ontvankelijkheid voor, overgave
aan het goddelijke. Geloof en rede stemmen daardoor overeen. Redelijk-zijn zelf
vooronderstelt volgens Dupré al, dat we ook en noodzakelijk cum assensu (met toestemming) denken. In dit verband wijst hij op twee omschrijvingen van geloven
die de overeenkomst met weten kunnen illustreren: 'cogitare cum assensu' (Thomas
van Aquino) en 'in corde dicere' (Anseimus).
In plaats van met een oppervlakkige oppositie tussen geloof en weten worden
we, bij een fundamentele beschouwing van de twee, volgens Dupré met hun potentiële eenheid geconfronteerd, zowel in de zin dat het geloof weten geeft, als in de
zin dat geloof en geloven vragen om inzicht en begrip op alle niveaus en in alle
momenten van hun ontwikkeling {fides quaerens intellectum). Geloofsopvattingen
en wetenschappelijke inzichten mogen dan voor velen tot twee strikt gescheiden
werelden lijken te behoren, in de grond horen ze bij elkaar, omdat ze uit dezelfde
bron voortkomen: de oorspronkelijke configuratie van het mens-zijn.
Maar geloof en rede mogen niet worden vermengd. Ze zijn niet identiek; dat blijkt
onder meer uit het feit dat aan het geloven prioriteit toekomt. Beide moeten in hun
eigen waarde worden gelaten. Inbreuk op de autonomie van de rede is volgens Dupré
even misplaatst als het niet erkennen van afhankelijkheid waar we in feite afhankelijk zijn en het negeren van bemiddeling waar deze nodig is om te kunnen denken
en begrijpen. Ik neem aan dat Dupré met dit laatste bedoelt, dat het geloof een bemiddelende functie heeft bij het denken en begrijpen; meer in het bijzonder een bemiddeling die een verbinding tot stand brengt tussen het denken en het goddelijke.
De twee niveaus van weten die Dupré onderscheidt, in relatie tot het oorspronkelijke geloof, worden hieronder nader geëxpliciteerd aan de hand van Van Tongeren.
Eerst wordt aandacht besteed aan het weten dat gepaard gaat met geloven op het
meest fundamentele niveau: het geloofsweten. Vervolgens komen enkele aspecten
aan bod van de ontvouwing van geloof in de wetenschappen, toegespitst op de eerste alomvattende wetenschap, de filosofie.
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Geloofiweten
Volgens Van Tongeren kan (godsdienstig) geloof worden opgevat als:
- een bepaalde realisering
- van het toelaten, erkennen en uitspreken
- van ons aangedaan worden
- door een aanspreking of oproep
- waaruit een verlangen, een gehechtheid, een gerichtheid, een inzet voortkomen.1
In deze omschrijving wijst Van Tongeren verschillende elementen van 'weten'
aan.2
i. Een eerste vorm van weten ligt in het verlangen (de gehechtheid, gerichtheid,
inzet), dat een 'geloven in' impliceert (zie het laatste element van de bovenstaande omschrijving). 'Geloven in' leidt tot verwachtingen, die een soort weten vormen.
Maar het blijft altijd een onzeker weten, omdat het verlangen teruggaat op een
grondige passiviteit. Een eventuele verificatie van de verwachtingen is bovendien
niet van wezenlijke invloed op het geloven. Geloven in iets of iemand is niet zozeer
een voorspelling omtrent wat gaat gebeuren. Dit ge-loven is eerder een be-loven:
betrokkenheid op en inzet voor datgene (degene) waarin ik geloof. Als dit geloof
verdwijnt, is het niet omdat het object van mijn geloof een voorwerp van weten is
geworden, maar omdat mijn inzet voor, mijn gehechtheid aan, mijn affectieve
betrokkenheid op dat object zich heeft teruggetrokken.
Ondanks de ondergeschikte rol van weten in 'geloven in' moet nochtans gezegd
worden dat 'geloven in' een vorm van weten is; geloven in iemands onschuld houdt
'zekerheid' in omtrent iemands onschuld, en geloven in de rechtvaardigheid houdt
'weten' in omtrent de zinvolheid van dat streven naar rechtvaardigheid. Geloven
in iemands onschuld betekent ook: aannemen dat hij in dit concrete geval onschuldig is; geloven in de rechtvaardigheid betekent ook aannemen dat rechtvaardigheid
concreet mogelijk is; vertrouwen op God betekent ook onzeker aannemen dat het
gebed verhoord zal worden. Nogmaals, het geloof bestaat niet uit het onzeker weten
(want wanneer het onzeker weten gefalsifieerd wordt, blijft het geloof toch bestaan),
maar dit weten komt wel uit het geloof voort. Het onzeker weten of het koesteren
van verwachtingen zijn ook niet wezenlijk voor het geloven (al handelen veel gelovigen alsof dit wèl zo is): de verwachtingen kunnen steeds vanuit het geloof zelf
worden gecorrigeerd en bijgesteld.3

1

Van Tongeren, 'Over geloven', p. 26. De gegeven omschrijving betreft hier "geloven in godsdienstige
zin", maar zij geldt ook voor geloven in meer algemene zin; zie p. 22-23.
2
Daarbij gaat hij niet uit van een vooropgezette omschrijving van 'weten'. Strikt genomen
zouden de vormen van weten die Van Tongeren in het geloof aanwijst, het wetenskarakter
van geloof pas kunnen legitimeren, als zíj als echte vormen van weten kunnen worden erkend.
Zie Van Tongeren, 'Over geloven', p. 31, waar hij zegt: "De vraag naar wat geloven is (...) vereist dat we zouden weten wat 'weten' is en kan dus eigenlijk slechts via een grondige epistemologie worden behandeld".
' Van Tongeren, 'Over geloven', p. 26.
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2. Geloven is ook de erkenning en uitdrukking van ons aangesproken en opgeroepen zijn (zie het tweede element van de bovenstaande omschrijving). In dit
erkennen ligt een tweede verwijzing naar geloofsweten.1 Erkennen impliceert kennen en weten; en de uitdrukking van die ervaring heeft (minstens ook) in cognitieve uitspraken plaats. Als ik in iemand geloof, ken ik hem in zekere zin, minstens als een 'geloofwaardig' iemand; die kennis ontvouwt zich in een weten dat
hij bepaalde eigenschappen heeft. Maar ook hier geldt dat dit weten niet de grond
van mijn geloven is, noch ermee samenvalt. Anderen kunnen hetzelfde weten en
toch niet in die persoon geloven. Het weten kan zonder dit geloven bestaan, maar
het geloven niet zonder een weten. De passiviteit vraagt niet alleen om toewijding,
maar ook om een explicatie in termen van weten. Maar dit weten is onvermijdelijk
paradoxaal: het heeft de schijn van een rechtvaardiging of verklaring van het geraaktzijn, maar het kan toch het verlangen niet verklaren. Het verlangen gaat vooraf aan
het weten: de verliefde kent zijn geliefde op zijn manier, omdat hij van haar houdt.
Maar dat wil niet zeggen dat deze kennis alleen projectie is; zij zegt wel degelijk
iets over de geliefde zelf. Deze kennis is in een bepaald opzicht objectief, maar niet
zodanig dat zij daardoor ook intersubjectief kan zijn en ook niet zodanig dat zij de
subjectieve verlangens van de verliefde kan verklaren (noch ook doen verdwijnen).
Maar het christelijk geloof dan? Levert dat geen objectieve kennis op?2 Het Object'
heeft zich toch zelf kenbaar gemaakt, geopenbaard! Daardoor weet de christen nu
toch dat God bestaat enz. Jawel, maar ook dit weten uit de openbaring geldt alleen
voor degene die zich 'tevoren' al heeft laten aanspreken; het verklaart dit aanspreken niet. Bovendien, dit weten is kennelijk van een speciale aard, want het gaat bij
velen gepaard met twijfel. Dit is niet dezelfde twijfel als bij onzeker weten. Het is
een twijfel die zich voordoet bij 'geloven in'; deze twijfel vraagt niet om een beslissend bewijs in de vorm van een externe toets (zoals bij onzeker weten). Veeleer
moet ook de twijfel in eerste instantie worden begrepen in de termen waarin geloven primair moet worden beschreven: als geloven bestaat in de erkenning van een
passiviteit en als dat een weten van wat ons aandoet impliceert, dan is de twijfel de
confrontatie met het onachterhaalbare karakter van die passiviteit, die niet toe te
eigenen is. Geen enkele aanduiding of verwoording van dat wat (of van degene die)
mij aanraakt, kan de aanraking van haar vreemdheid of exterioriteit ontdoen. Wij
kennen God niet zoals hij ons kent. Consequentie is onder meer dat de theologie
een theologia negativa moet zijn.
Het weten dat in het geloven ligt geïmpliceerd en waarin het zich zoekt te expliciteren, zal steeds 'onvolledig' blijvend Niet omdat het geloof een waarheid 'kent'
die aan het natuurlijke weten verborgen blijft, maar omdat er aan het geloof iets

1
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3

Ibidem, p. 26-29.
Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 29.
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wezenlijk niet te kennen is, omdat erin iets wezenlijks niet van mij en dus niet toe
te eigenen is.1
Kortom, geloven kent verschillende verwijzingen naar weten: de gelovige koestert
verwachtingen omtrent het voorwerp van zijn geloof; die verwachtingen vormen
een soort onzeker weten. De gelovige weet ook dat het voorwerp van zijn geloof
geloofwaardig is en bepaalde eigenschappen heeft. Maar geloven is zelf niet een
vorm van weten in de zin dat het een voorlopig, onzeker weten zou zijn, dat erop
uit is tot cognitieve zekerheid te komen om dan vervolgens als geloof te kunnen
verdwijnen. Bij de genoemde vormen van geloofsweten is steeds sprake van een
objectief onzeker weten, dat evenwel wordt aangevuld met een subjectieve beslistheid.2 Het weten waartoe geloven leidt is evenwel paradoxaal, het is tegelijk een
niet-weten, het is nooit volledig toe te eigenen.'

Geloof en filosofie
In het voorafgaande kwam naar voren dat het oorspronkelijke geloofde grondslag
vormt van het weten. Dat geldt volgens Dupré ook voor de wetensvorm van de filosofie. Van het geloof zoals het bestaat in "de initiële configuratie van het menszijn"4 zegt Dupré, in vergelijking met de filosofie, drie dingen:
i. het vormt de grond van (o.a.) de filosofie;
2. het goddelijke is voor de gelovige 'vol' en concreet, maar voor de filosoof leeg;
3. het geloof heeft de rede nodig om geloof te kunnen zijn.
ad 1. Het eerste punt wordt door Dupré aldus ontvouwd.5 Wanneer defilosofiezich
op haar eerste en laatste waarheid bezint, kan zij er niet omheen de prioriteit van
geloof en geloven te erkennen. Het begin van de filosofie ligt in de initiële synthesen die het mogelijk maken dat wij zijn wat we zijn en (omdat dit zijn in zijn
goddelijkheid moeten is) wat we zouden moeten zijn. Dat betekent onder meer dat
de filosofisch 'laatste' antwoorden als voor-laatste begrepen moeten worden.
We moeten ons realiseren dat de filosofie het (bijzondere) symbolisme nodig
heeft en dat zij, om haar eigen autonomie te vinden, afhankelijk is van de wétenswijzen die door cultuur en geloof gegeven worden.6 Op grond hiervan komt men
1

In hoofdstuk 6, paragraaf 3, Een beperkte vorm van verificatie is in het geloof mogelijk, hebben
we gezien dat Van Meisen verwijst naar een verificatie van het geloof buiten deze werkelijkheid. Van Tongeren gehoord hebbend kan men zich afvragen in hoeverre de verificatie
die in een 'hemel' eventueel zal plaatshebben, het geloof zal beïnvloeden. Doordat het onzeker weten in zekerheid zal verkeren, vervalt een bepaald aspect van geloof zoals wij dat kennen. Maar een ander aspect, namelijk het aangedaan worden door een aanspreking zal niet
verdwijnen:
het zal door het weten en door het zien juist worden versterkt.
2
Van Tongeren, 'Over geloven', p. 17.
' Ook Dupré ziet een weetaspect in geloven. Zie Dupré, Patterns in meaning, p. 49, 64, 74.
4
Ibidem, p. 51, 63,72.
'6 Ibidem, p. 75.
Ibidem, p. 74.
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er niet omheen de onafhankelijkheid van geloof en geloven te accepteren, als een
wezenstrek van het er-zijn en van het begrijpen. Dat wil zeggen dat geloof en geloven noodzakelijk behoren tot de voorwaarden die het mogelijk maken zoiets als
filosofie te bedenken en filosofie te beoefenen. Voor de filosofie bestaat er dus een
reden de redelijkheid van haar middelen - en dus ook van geloof en geloven - als
voorwaarde voor haar specifieke zoektocht naar rede en inzicht te onderkennen,
ad 2. Op de tweede plaats bestaat er een verschil tussen de gelovige en de filosoof,
in zoverre het goddelijke voor de gelovige 'vol' en concreet is, terwijl het voor de
filosoof leeg is.1 De gelovige geeft zich over aan het goddelijke en aan de goddelijke synthesen zoals deze in de vorm van een credo omschreven zijn. Hij begrijpt
de wereld en de werkelijkheid zoals deze in het licht van het geloof verschijnen,
dat wil zeggen zoals ze zich presenteren in (en geïnterpreteerd worden door) specifieke gebeurtenissen, symbolen en geloofswoorden.
Maar voor de filosoof is datgene wat hij weet en wat hij als het begin van de filosofie begrijpt, in wezen leeg. Dat is zo, omdat en voorzover dit lege begin als alles
insluitend wordt begrepen. Wanneer de filosofie zich op haar eerste en laatste waarheid bezint, realiseert zij zich dat deze (gedachte) waarheid in wezen leeg moet zijn
om alles te kunnen omvatten. Defilosofiemoet bij deze ontdekking blijven staan,
omdat en voorzover daarin de ene waarheid genoemd is. Deze waarheid is "idem
ante omne diversum" en in haar is "omnis diversitas est identitas" (Nicolaas van
Cusa). Zij maakt de horizon vrij waarin alles 'nog een keer' bezien en beoordeeld
mag worden.
ad 3. Maar, ten derde: ook is de conclusie gerechtvaardigd dat het geloofde rede
nodig heeft om geloof te kunnen zijn.2 Geloof en geloven, en in het verlengde daarvan: geloofsbelijdenissen en religieuze tradities, vormen een karaktertrek van zijn,
rede en waarheid (dat wil zeggen van redelijkheid); en wanneer ze dat niet vormen,
vormen ze er een vertekening van (en dus een fenomeen dat juist in zijn tekort
schieten de prioriteit bevestigt van datgene wat het niet is, namelijk geloof en geloven als karaktertrek van zijn, rede en waarheid). Met andere woorden: wanneer een
geloofsbelijdenis zich van de waarheidsactualiteit in zijn en redelijkheid berooft,
houdt het geloof op geloof te zijn. Het wordt dan een gerief, een program, een bezit,
een instrument van macht, vrees of repressie, een idool, in plaats van een vorm die
vrijheid en waardigheid geeft en nodig heeft.
Ik concludeer dat volgens deze analyses - met hun verbrede, als het ware geradicaliseerde, begrippen van geloven en weten - geloof en rede vanaf het begin
samengaan; ze bestaan niet zonder elkaar. Defilosofieis evenwel secundair in vergelijking tot het geloof, dat haar bestaansgrond is.3

1
Ibidem.
2
Ibidem, p.
3

74-75.
Zie ook het begin van deze paragraaf 4.
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De band tussen geloof enfilosofiewordt ook door Peperzak aan de orde gesteld.1
Ook Peperzak vindt dat defilosofiehet geloof niet uit de weg mag gaan. Wijsbegeerte
is immers zoeken naar waarheid. Dat zoeken naar waarheid is niet alleen een theoretische bezigheid. De theoretische elementen in het leven van een wijsgeer kunnen niet worden losgemaakt van andere, met name affectieve en pathetische elementen. Filosofie is een combinatie van ervaring en denken.2 Daarom is de wijsbegeerte door innerlijke banden met levenservaring verbonden.' Ervaring moet
dan wel breder worden opgevat dan alleen natuurwetenschappelijke empirie (die
ook in de menswetenschappen is doorgedrongen). Alle authentieke ervaringen van
existentiële, affectieve, religieuze en andere aard horen tot de empirie waarvan de
wijsbegeerte leeft.4 Uit het denken van een wijsgeer blijkt waar zijn hart ligt.5
Wijsbegeerte is niet een vak, dat men kan leren zonder zich tegelijk de vraag te
stellen naar een uiteindelijke zin van leven en denken.6 Ons reflecteren is op een
ingewikkelde manier verstrengeld met vóór-reflexieve niveaus en motieven. Het
meest radicale voor-reflexieve niveau is, volgens Peperzak, het geloof (in algemene zin).7
Wat Peperzak hieronder verstaat, hebben we al eerder gezien. Hij doelt op "een
radicaal uitstaan, ook wel eros of verlangen genoemd".8 Dit geloof in algemene zin
is volgens hem onmisbaar voor de filosofie. De filosofie is niet autonoom. Het is
een misvatting, dat een filosoof zijn denken los van elke geloofsvorm zou kunnen
ontwikkelen en dat het (gods)geloof altijd vertroebelend zou werken op de filosofie die gebaseerd is op rationele helderheid.9 "Wij, moderne filosofen, hebben een
museum van kennis, maar geloven we nog iets? Het ideaal van de moderne wetenschap, alles te vatten in rationele begrippen, heeft geleid tot een wetenschappelijke filosofie, die een radicale ernst en inzet mist. Serieuze filosofie is nadenken
over, en dus ook ervaren van, écht leven, échte ervaringen. Wanneer deze band
met levenservaring ontbreekt, krijgt defilosofieeen kitscherige vorm. Serieuze filosofie is altijd verbonden met een (al of niet godsdienstig) geloof. Ze is geworteld
in een radicale hartstocht - een eros - naar de uiteindelijke vraag: wat is de zin van
ons leven?".10 Die kernvraag die in allerlei inkledingen, afhankelijk van cultuur en
tijd, kan worden gesteld en die het punt is van waaruit het denken moet beginnen,
kan zowel door christelijke als door niet-christelijke filosofen worden herkend."

1
Peperzak,
1

Filosofie en chnstencbm, p. 8.
Ibidem, p. 5.
'4 Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 5.
5
Ibidem, p. 8.
6
Ibidem, p. 9-10.
7
Ibidem, p. 11.
8
Ibidem, p. 20. Zie ook p. 11.
910 Peperzak, 'Filosofie is meestal kitsch', p. 26.
Ibidem.
" Ibidem, p. 26-27.
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Het gaat in de filosofie niet alleen om de kwaliteit van het denken, maar vooral
ook om de vraag: hoe authentiek en radicaal zijn de ervaringen waarop dit denken
steunt?' Nadenken is niet alleen een uitzuivering van begrippen, maar ook van
ervaringen. Daarom mogen filosofen gerust laten merken dat ze gelovig zijn. Het
geloof hoort tot hun radicale ervaringen die hun filosofie mede runderen en verrijken. Het geloof waar Peperzak over spreekt kan volgens hem ook de gestalte hebben van godsdienstig geloof.2 Een aantal grote denkers (Peperzak noemt Orígenes,
Augustinus, Anseimus, Bonaventura, Thomas van Aquino, Malebranche, Blondel,
Ricoeur, Lévinas) heeft bewezen, dat het heel goed mogelijk is al filosoferend in
nauw contact te blijven met het geloof in God.

1
2

Ibidem, p. 27.
Peperzak, Filosofie en christendom, p. 13-15,19, 20.
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12

De katholieke waarheidsopvatting

IN DE STRIKTE ZIN van het woord bestaat er geen officiële katholieke waarheidsopvatting. Wel is er een algemene voorkeur. Traditioneel is voor de katholieke benadering van de waarheid kenmerkend geweest, dat ze - in de termen van dit boek
- een synthetiserend en integrerend karakter had, in elk geval wat de theorie betreft1
In de Middeleeuwen waren filosofie en theologie geïntegreerd, zoals we al op verschillende plaatsen hebben gezien. De Reformatie ging in het denken over de waarheid sinds de zestiende eeuw haar eigen wegen, maar binnen de katholieke traditie bleef een continue nadruk op synthese en integratie bestaan.
Omdat de dragende gedachten van de katholieke waarheidsbenadering in het
algemeen een systematische synthese nastreven, kunnen ze onder het trefwoord
'integratie' worden gerangschikt.2 Dit hoofdstuk begint met een paragraaf over de
waarheidsbenadering door het rooms-katholiek kerkelijk leergezag, met name in
officiële Romeinse documenten die door de paus zijn ondertekend. In deze documenten worden vooral algemene ideeën en idealen geformuleerd. Ze worden hier
niet geanalyseerd omdat ze in de katholieke theologiebeoefening expliciet als norm
zouden zijn overgenomen, maar omdat ze, als referentiepunt, een rol spelen in de
Nederlandstalige discussie. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk volgen enige toespitsingen, deels afkomstig uit de praktijk van de wetenschapsbeoefening
door christenen.

i. Synthese van kennis
Er is maar één waarheid
Het synthetiserende en integrerende karakter van de katholieke waarheidsopvatting komt tot uitdrukking in de stelling 'Er is maar één waarheid'. Deze abstracte,
maar in concreto verstrekkende stelling vormt met name het uitgangspunt van een

1
Het is daarom wellicht niet toevallig, dat enkele auteurs uit hoofdstuk n, namelijk Dupré,
Van Tongeren en Peperzak, een katholieke achtergrond hebben. Hun denken past in een katholieke
traditie die steeds een goede verstandhouding met de filosofie heeft onderhouden.
2
In dit hoofdstuk komen ook enkele protestants-christelijke auteurs aan het woord, soms
ter vergelijking, soms omdat zij op een heldere manier opvattingen hebben verwoord die
(kennelijk niet alleen) in katholieke kring leven.
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aantal pauselijke teksten over waarheid en over de verhouding tussen geloof en
wetenschap. De argumenten die ik ervoor heb aangetroffen zijn deels van theologische, deels van filosofische aard. Als theologisch argument wordt naar voren
gebracht, dat alle waarheid verbonden is met de opperste waarheid die God is.1 En
God is één. Als filosofische argumenten wordt gewezen op het feit dat eenheid één
van de predicaten is van het begrip 'waarheid'2 en voorts wordt gewezen op de
objectieve structuur van de menselijke kennis: een diversiteit van waarheden zou
met deze structuur niet corresponderen.3 Daarnaast wordt verwezen naar de subjectieve behoefte van de mens aan harmonie:4 "Menselijke wezens leven niet in
twee of drie verschillende werelden, als ze tenminste gezond en volwassen zijn."'
Om de bovenstaande redenen wordt een synthese van de menselijke kennis ideaal en dus nastrevenswaard geacht.6 De theologie speelt bij dat streven een belangrijke rol.7 Deze laatste opmerking geeft aan, dat ook de geloofskennis er uitdrukkelijk bij hoort Syntheses van menselijke kennis, op grond van de eenheid van de
waarheid, dienen te worden nagestreefd: i. binnen de wetenschap, 2. binnen het
geloof en 3. door een synthese van wetenschap en geloof.

Een synthese binnen de wetenschap
Mede als tegenwicht tegen de verregaande specialisatie op wetenschappelijk terrein is een integratie van de verschillende wetenschapsgebieden gewenst.8 Zo'n
integratie biedt studenten de mogelijkheid zich "een organische opvatting van de
werkelijkheid eigen te maken en een duurzaam verlangen naar intellectuele vooruitgang te ontwikkelen".9 De tendens binnen de wetenschappen in de richting van
unificerende, integrerende theorieën verdient dan ook instemming en aanmoediging.10
Bij zijn pleidooi voor een synthese van de wetenschappelijke kennis zoekt de
paus dus aansluiting bij intern-wetenschappelijke ontwikkelingen. Maar het belangrijkste motief voor dit pleidooi lijkt toch het volgende te zijn. De relatieve plaats en
betekenis van elk vakgebied moeten nader worden bepaald." Dat moet gebeuren
binnen het kader van een visie op mens en wereld die verhelderd is door het evan1
Joannes Paulus II, 'Over de
2
Joannes Paulus II, 'Il Santo
3
Ibidem, onder nr. 6.
4
Ibidem.
5
Ibidem,
onder nr. 5.
6

katholieke universiteiten', p. 27, onder nr. 4.
Padre ai Partecipanti al Congresso', onder nr. 2.

Joannes Paulus II, 'Ex corde ecclesiae, apostolische constitutie over de katholieke universiteiten, gepresenteerd op 25 september 1990 te Rome', in: 1-2-1-Informatiebuiktin, 18(1990),
nr. 16, 5 oktober, p. 3-6, in het bijzonder p. 4.
7
Ibidem. Zie ook Joannes Paulus II, 'Over de katholieke universiteiten', p. 31, onder nr. 19.
8
Ibidem, p. 31, onder nr. 16.
9
Joannes Paulus II, 'Ex corde ecclesiae', p. 4.
,0
Joannes Paulus II, 'Il Santo Padre ai Partecipanti al Congresso', onder nr. 4.
11
Joannes Paulus II, 'Ex corde ecclesiae', p. 4.
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gelie en dus door het geloof in Christus, de Logos.1 Een synthese en integratie van
de wetenschappen moeten volgens de paus dus vooral krachtens een buiten-wetenschappelijk motief worden nagestreefd: een christelijke visie op mens en wereld.
Daarbij valt op dat dit religieus-christelijk motief op een 'wetenschapsvriendelijke'
manier wordt gehanteerd. Het wordt niet aangedragen als kritiek op de wetenschappelijke bezigheid, als begrenzing van de wetenschappelijke autonomie of van
het menselijk streven naar kennis, maar als bevestiging van een streven dat binnen de wetenschap zelf leeft.

Een synthese binnen het geloof
De katholieke kerk zelf wil, binnen de diversiteit van haar culturen, getuigen van
de eenheid van de Geest, van de levende God.2 Zij ervaart haar eenheid, wanneer
zij hetzelfde geloof belijdt, zelfs in de legitieme diversiteit van zijn uitdrukkingen.'
De kerk aanvaardt dus ook voor zichzelf de verplichting te streven naar eenheid
van de waarheid, in dit geval de geloofswaarheid. Dit pleidooi om te zoeken naar
de ene geloofswaarheid kan in theorie zeker op bijval rekenen, maar kan ook argwaan oproepen. Bestaat niet het gevaar dat dergelijke uitspraken in de praktijk als
legitimatie dienen voor verschillende vormen van centralisme of 'imperialisme'?
Men kan hier denken aan gevaren voor de oecumene, vooral wanneer die kritiek
zou meebrengen op de specifiek katholieke geloofsleer. Men kan ook denken aan
de vele problemen die in de katholieke kerk leven ten aanzien van niet-westerse,
emancipatorische, contextuele, interculturele en interreligieuze theologieën. In de
genoemde uitspraken zou een dreiging van centraliserende geloofsdwang kunnen
worden gelezen, ware het niet dat er gesproken wordt over een legitieme diversiteit van geloofsuitdrukkingen.

Een synthese van wetenschap en geloof
Wanneer zowel in de kerk als in de wetenschap een tendens bestaat naar eenheid
en waarheid, moeten die twee tendensen elkaar dan niet gaan kruisen?4 Volgens
de paus zou zowel het eenheidsstreven binnen de wetenschap als dat binnen de
kerk gebaat zijn bij een toenadering van wetenschap en geloof. Neutraliteit of desinteresse tussen kerk en wetenschap zijn volgens het leergezag niet langer mogelijk.

1

Joannes Paulus II, 'Over de katholieke universiteiten', p. 27, onder ni. 4 en p. 31, onder nr.
16.
Joannes Paulus II, 'Il Santo Padre ai Partecipanti al Congresso', onder nr. 2.
3 Ibidem, onder nr. 5.
•* Ibidem.
2
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De christenheid zou zich bereid moeten tonen een diepere samenwerking met
de wetenschap aan te gaan, een meer vruchtbare uitwisseling, waarin de integriteit van beide gehandhaafd blijft en de vooruitgang van beide wordt bevorderd.1
Van de andere kant vraagt de paus of de 'scientific community' bereid is nauwer
samen te werken met andere gemeenschappen, met inbegrip van de religieuze
gemeenschap, zonder oordelen te vellen over religie, maar samenwerkend met de
kerk om een cultuur op te bouwen die meer recht doet aan de menselijke waardigheid. De paus beseft dat er bij wetenschapsbeoefenaars weerstand kan bestaan
tegen samenwerking met de kerk.2 Hij erkent dat de kerk in de moderne era soms
de noodzaak heeft gevoeld te waarschuwen tegen de pretenties van de experimentele wetenschap een monopolie van objectieve kennis te hebben. Maar wat voor
misverstanden er in het verleden ook ontstaan zijn, we moeten deze in de tegenwoordige fase van de geschiedenis te boven komen, aldus de paus.
Er staat immers veel op het spel. Eén motief tot samenwerking is zojuist al
genoemd: een cultuur opbouwen die meer recht doet aan de menselijke waardigheid. Een ander motiefis: verdeeldheid tegengaan en versnippering voorkomen.'
Er is in onze wereld weliswaar een roep om eenheid, maar in feite heerst er verdeeldheid, zowel in de sfeer van de kennis als in het sociale leven. In de academische wereld bestaat vaak een scheiding tussen kennis en waarden en er bestaat een
zeker isolement van de verschillende culturen: de wetenschappelijke, de humanistische en de religieuze cultuur. De verdeeldheid kan worden bestreden, wanneer het gemeenschappelijk doel van de wetenschappelijke wereld en van de kerk
wordt nagestreefd: de waarheid bereiken en verkondigen. De academie streeft dit
doel na door de wetten van de natuurlijke orde te onderzoeken en met elkaar in
verband te brengen en de kerk doet het door, binnen de diversiteit van haar culturen, te getuigen van de eenheid van de Geest van de levende God.
Maar hoe moet de beoogde synthese er dan uitzien? Zij gaat uit van eenheid, zowel
aan de kant van de kennis als aan de kant van het gekende. Aan de kant van de kennis treffen we een rede aan die verlicht wordt door het geloof, en over het gekende zegt de paus, dat wetenschap en geloof intrinsiek op hetzelfde object geordend
zijn: de uiteindelijke waarheid die God is. Deze eenheidsvisie impliceert een brede opvatting van wetenschap en van rationaliteit. De paus stelt met spijt vast dat,
sinds de wetenschap gereduceerd is tot datgene wat gemeten kan worden, filosofie en vooral ook theologie uit de sfeer van de wetenschappelijke kennis uitgesloten zijn.4 Maar ook heeft de experimentele wetenschap zichzelf door deze beperking afgesneden van de mogelijkheid het uiteindelijke zijn te kennen, de totale
realiteit met inbegrip van het mysterie van God zelf. Dat komt doordat de experimentele wetenschap elke intentie heeft opgegeven de essentie van de dingen te
1

Ibidem.
*3 Ibidem, onder nr. 6.
Ibidem, onder nr. 2.
4
Ibidem, onder nr. 6.

224

bereiken en zichzelf beperkt heeft tot het meten van kwantiteiten. De wetenschappelijke revolutie is voorbijgegaan aan de realiteit van God en heeft bijna steeds
als vooronderstelling gehanteerd dat God en de uiteindelijke werkelijkheid buiten
het gebied van de rationele kennis lagen.
De katholieke kerk, zegt de paus, wil eraan vasthouden dat een dergelijke vernauwing van het perspectief van rationele en wetenschappelijke kennis niet aansluit bij de ware roeping van het menselijke begrijpen.1 Bij al zijn verschillende
mogelijkheden het reële te kennen is de mens immers als een eenheid geschapen,
of die mogelijkheden nu analytisch of synthetisch, inductief of deductief, observerend of intuïtief zijn. God gaf de mens één kencapaciteit, die bedoeld is uitgeoefend te worden als een instemming met de resultaten van het onderzoek van de
natuur en als een instemming met het woord van God.2
Op de achtergrond van deze opvattingen speelt waarschijnlijk een antropologie
een rol die paus Joannes Paulus II als filosoof heeft ontwikkeld. Deze personalistische antropologie stelt de eenheid van de persoon centraal. In de persoon kunnen de wereldlijke waarheid en de goddelijke openbaring tot een eenheid komen
en kunnen wetenschap en geloof elkaar aanvullen, verhelderen en steunen.
Door onze eigen eenheid als personen te realiseren zullen wij in staat zijn het
innerlijke verband te verdiepen tussen aan de ene kant de wetenschap van de goddelijke oorsprong en het goddelijk doel van alle dingen en aan de andere kant de
wetenschap van de functies en wederkerige interacties van alle dingen.' Die laatste wetenschap onderzoekt rationeel de schepping "die met vurig verlangen uitziet
naar het ogenblik dat de heerlijkheid der kinderen Gods openbaar zal worden"
(Rom. 8,19).
Een rede die verlicht wordt door het geloof reduceert het gebied van de rationele kennis niet tot een nauw concept van natuur, zo vervolgt de paus.4 De doctores
ecclesiae (kerkleraren) hebben altijd geleerd dat de natuur het zichtbare en het meetbare inderdaad insluit, maar dat het zichtbare en het meetbare nooit geïsoleerd
mogen worden van het mysterie. Het meetbare sluit God en Zijn heilsplan in. Het
sluit ook Gods eeuwige Logos in, waardoor alle wezens geschapen zijn. Het uiteindelijke object van kennis is God. De ervaring van liefde is de hoogste vorm van
kennen; deze betekent geen ontkenning maar een voltooiing van wat de onvolmaakte of gedeeltelijke analytische kennis weet te bereiken. Zo zijn geloof en wetenschap intrinsiek op hetzelfde object geordend: de uiteindelijke waarheid die God
is.

1

Ibidem, onder nr. 7.
Ibidem, onder nr. 8.
' Ibidem.
4
Ibidem.
1
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2. Wetenschap binnen het kader van de christelijke levensbeschouwing
Teksten van paus Joannes Paulus II over de verhouding van wetenschap en geloof
ademen openheid voor de wetenschap. Deze tendens wordt onderschreven door
de Nederlandse kardinaal Simonis, die heeft gezegd dat de katholieke kerk niet
instemt met de anti-intellectualistische tendensen die in bepaalde fundamentalistische kringen en in sekten opgeld doen.1 Men is daar huiverig voor vergaderstukken, boeken en wetenschappelijke toerusting en men kiest voor de beschutting van
een simpel geloof dat van hart tot hart gaat. Maar deze keuze leidt tot een verabsolutering van de eigen ervaring, tot intolerantie ten opzichte van andersdenkenden, tot gebrek aan oecumenische instelling, tot ongevoeligheid voor sociaal-politieke vragen en tot wantrouwen ten opzichte van wetenschap en rationaliteit. De
rooms-katholieke kerk wil daar niet aan meedoen. Zij wil een kritische en wetenschappelijk verantwoorde blik blijven hanteren.2
Voorts spreken de pauselijke teksten respect uit voor de eigenheid en relatieve
autonomie van de wetenschap.3 De kerk accepteert immers de rechtmatige autonomie van de menselijke cultuur en daarbinnen vooral van de wetenschappen.4
Zij erkent de academische vrijheid van elke docent op zijn eigen vakgebied, overeenkomstig de principes en methoden eigen aan de wetenschap in kwestie, maar
binnen de grenzen van de waarheid en het algemeen welzijn.
Terwijl de kerk zich dus positief opstelt ten aanzien van de wetenschap, blijkt uit
de laatste geciteerde bijzin, dat zij wel enkele normen wil stellen aan de wetenschapsbeoefening: de wetenschapsbeoefening moet plaatshebben binnen de grenzen van de waarheid en van het algemeen welzijn. Elders wordt toegevoegd, dat
wetenschap beoefend moet worden binnen het kader van een visie op de menselijke persoon en op de wereld, en met een gerichtheid op het echte welzijn van individuen en van de samenleving. Binnen deze grenzen geniet de wetenschap een
relatieve autonomie.5

Wisselwerking van geloof en wetenschapsbeoefening
Een aantal auteurs stelt vast dat zich bij hun praktische wetenschapsbeoefening
inderdaad bijna onvermijdelijk een wisselwerking voordoet tussen hun geloof en
hun wetenschapsbeoefening. Een gelovige wetenschapsbeoefenaar kan in zijn
wetenschapsbeoefening niet geheel van zijn geloof afzien, en hij kan in zijn geloofsbeleving niet geheel van zijn wetenschappelijke kennis afzien. Geloof en weten-
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Ibidem.
3
Joannes Paulus II, 'Ex corde
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kerk', p. io.

ecclesiae', p. 4.
Joannes Paulus II, 'Over de katholieke universiteiten', p. 34, onder nr. 29.
' Joannes Paulus II, 'Ex corde ecclesiae', p. 5. Zie ook Joannes Paulus II, 'Over de katholieke universiteiten', p. 27, onder nr. 7.

226

1

schap laten elkaar niet ongemoeid. De betrokken auteurs zijn van mening, dat
noch het geloof, noch de wetenschapsbeoefening hier schade door lijdt, integen
deel. Een gelovige beoefenaar van de natuurwetenschap hoeft echt niet tot schizo
2
frenie te vervallen, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Hij kan zonder problemen
zowel wetenschappelijk als gelovig naar de natuur en naar de natuurwetten kijken.
3
Zijn geloof kan hem bijvoorbeeld brengen tot eerbied voor de orde in de natuur.
Een dergelijke natuurinterpretatie is weliswaar niet wetenschappelijk, maar wel
redelijk en kan daarom goed met een natuurwetenschappelijke visie samengaan.
De wisselwerking is niet alleen mogelijk, m a a r ook verrijkend. De weten
schapsbeoefening van een gelovige kan immers een eigen kleur krijgen door het
geloof. Dippel spreekt in dit verband van het fameuze sacrifiaum mtellectus (offer
4
van het intellect). Dat klinkt in eerste instantie niet direct als een verrijking, omdat
deze uitdrukking suggereert dat het geloof wetenschapsbeoefenaars zou dwingen
h u n verstand af en toe op nul te zetten. Dippels uitspraak: "De gelovige natuur
onderzoeker is gebonden door de ontmoeting met de Waarheid m Christus en door
5
de opdracht die het evangelie inhoudt", klinkt in dit verband nogal dreigend. In
afwijking van haar oorspronkelijke bedoeling, is de uitdrukking sacnficium intel6
lectus nogal eens opgevat als een uiting van minachting voor het weten.
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Berger, logos en mythos, p. 11.
Van den Beukei, 'De Verlichting loopt na tweehonderd jaar op haar laatste benen', ρ 9.
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Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 171-172, citaat op p. 171.
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De uitdrukking sacnficium mtellectus heeft al een lange geschiedenis en gaat volgens het
Historisches Wörterbuch der Philosophie (band 8, Basel 1992, trefwoord 'Sacnficium mtellectus', к. 1113-1117) terug tot de abt en kloosterstichter Joannes Cassianus (ca 360-ca 435) In
de loop der eeuwen heeft een aantal geestelijke schrijvers, theologen en filosofen er hun
eigen interpretatie aan gegeven. Onder hen kunnen met name worden genoemd Ignatius
van Loyola, С J von Hefele, F. Nietzsche, M Weber, M. Scheler, К. Barth en D Bonhoeffer
Volgens het Historisches Wörterbuch der Philosophie distantieren de tegenwoordige katholieke godsdienstfilosofie, dogmatiek en moraaltheologie zich van het begrip sacnficium mtellectus en ook van de daann besloten integralistische tendens om het christelijk bestaan in
kerk en wereld te willen onttrekken aan een algemene en alomvattende rationele verantwoording. Deze integralistische tendens dateert ovengens pas van de tijd rond het Eerste
Vaticaanse Concilie. Tevoren stond het sacnficium mtellectus vooral m het teken van de overgave van de mens aan God
Wat Ignaüus van Loyola betreft, wordt het sacnficium mteliectus soms m verband gebracht
met diens 'Contemplarlo ad amorem spintualem' (Beschouwing over de spirituele liefde),
aan het eind van de Geestelijke Oefeningen (nr. 234) Daat staat "Sume, Domme, et suscipe
omnem meam hbertatem, meam memoriam, meum intellectum, et omnem voluntatem
meam, quidquid habeo et possideo. ( ) Da mihi tuum amorem et graüam, nam haec mihi
sufficit" (Neem, Heer, en ontvang heel mijn vrijheid, mijn memorie, mijn intellect en mijn
hele wil, al wat ik heb en bezit (..) Geef mij uw liefde en genade, want die zijn mij genoeg)
In een preek bij de begrafenis van de pnester,filosoofen psycholoog prof. dr H J.C. Ruygers,
op 23 augustus 1989, vertelde de jezuïet J. van Kilsdonk, dat Ruygers het gebed uit de Geestelijke
Oefeningen weigerde te bidden, uit protest tegen het sacnficium mtellectus Het lijkt evenwel
meer voor de hand te liggen dit gebed m een mystieke samenhang te interpreteren dan er
een uiting van anti-intellectuahsme in te zien. Het Historisches Wörterbuch der Philosophie
ontleent de opvattingen van Ignatius over het sacnficium mtellectus dan 00k met aan de
Geestelijke Oefeningen, maar aan Ignatius' bnef over de gehoorzaamheid, van 26 maart 1553
2
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Toch is Dippel niet op een uitschakeling van het verstand uit. Het geloof dwingt
volgens hem niet tot irrationele aannamen, noch tot het loochenen van aannamen
waartoe men langs verstandelijke weg gekomen is.1 In die zin hoeft een gelovige
zijn verstand dus niet op te offeren. Wel drukt het geloof (en het gesprek wetenschap-geloof) de wetenschapsbeoefenaar op enkele feitelijkheden die door hem
misschien als pijnlijke offers kunnen worden ervaren. Het geloof leert de mens
bijvoorbeeld dat hij niet alles kan begrijpen. Geloof betekent overgave aan het
onwaarschijnlijke, het niet-verifieerbare. Er bestaat meer dan het verstand kan
bevatten. En ook: het geloof leert dat het verstand (de wetenschap) in dienst moet
staan van de mens. En ten derde: het geloof leert afstand te doen van de eenduidigheid van het spreken, leert erkenning van de gebrekkigheid van onze beelden,
leert slechts dialectisch te spreken en veel te zwijgen.
Wat we moeten opofferen is niet ons verstand, maar een verabsolutering van de
rationaliteit, met als redenen: erkenning van de grenzen van het verstand, respect
voor mensen, eerbied voor datgene wat algemeen het geheim, het goddelijke. God
wordt genoemd.

Christelijke filosofie
Hoe ziet een wisselwerking van geloof en wetenschapsbeoefening er in de filosofie uit? Op het snijvlak van geloof enfilosofieis vanaf de Middeleeuwen het ideaal
van een 'christelijke filosofie' ontwikkeld. Met name in de eerste helft van de twintigste eeuw is er veel over nagedacht. Een globale omschrijving van 'christelijke
filosofie' zou kunnen luiden: een filosofie die zich onder meer door het christelijk
geloof laat inspireren, die de christelijke waarheid nader expliciteert en die daardoor in dienst staat van een verantwoord geloven en van de verzoening van geloof
en wetenschap.
Is zoiets als christelijke filosofie inderdaad mogelijk? Volgens Heidegger niet.
Nederlandstalige auteurs hebben op dit standpunt gereageerd. Heidegger is een
prominente representant geweest van een stroming die aan de filosofie een nieuwe vrijheid wilde geven tegenover een christelijke theologie die haar eigen vastgelegde 'waarheden' aan de filosofie wilde opdrukken. Heidegger maakt een scherpe scheiding tussen geloof (i.e. het christelijk geloof, met zijn duidelijk westerse
theologische enfilosofischeachtergrond) enfilosofie(i.c de filosofie zoals Heidegger
die als kritiek op de metafysica heeft ontwikkeld).2 Christenen kunnen volgens hem
nietfilosoferen,omdat zij de wezenlijke vragen al op een dogmatische wijze beantwoord hebben. Hun filosofie wordt op een zeker moment afgesloten. Wat voor
christelijke filosofie doorgaat, berust in feite op metafysisch dogmatische vooronderstellingen en mag daarom geenfilosofieheten. Het filosoferen van christenen
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is alleen een apologetisch 'bewijzen' van de waarheid die zij in pacht menen te hebben.1
Een ander argument tegen wat 'christelijke filosofie' genoemd wordt is, dat elke
filosofie de bedoeling moet hebben zich op het universeel menselijke te runderen,
uit welke levensbeschouwelijke context ze ook ontspringt.2 Een vermenging van
theologie en geloof met wijsbegeerte is voor beide partijen slecht. Zo'n vermenging ontneemt aan de filosofie haar universaliteit en maakt het geloof fideïstisch.
Maar verschillende auteurs verklaren de bezwaren van Heidegger e.a. tegen christelijke filosofie ongegrond en zij verdedigen de mening dat christelijke filosofie
wèl mogelijk is. Op de eerste plaats menen zij, dat het feit dat christelijke filosofie
op vooronderstellingen berust, haar niet onmogelijk maakt. Alle filosofie berust
op vooronderstellingen.' De vraag zou dan dus veeleer moeten zijn of 'neutrale'
filosofie wel mogelijk is. Defilosofiekan nooit geheel autonoom te werk gaan, al
heeft ze dat de laatste vijfhonderd jaar wèl gedacht.4 Ze is aangewezen op de ervaringstradities van ons culturele erfgoed, waaronder ook de joods-christelijke tradities. Het is een misvatting dat een filosoof zijn denken los van elke geloofsvorm
kan ontwikkelen en dat het godsgeloof altijd vertroebelend zou werken op de filosofie die gebaseerd is op rationele helderheid.5 Dit verweer tegen Heidegger strookt
met de hermeneutische opvatting, dat alle denken berust op een vóór-verstaan en
op keninteressen die het denken überhaupt pas mogelijk maken.
Vervolgens bestrijden deze auteurs Heideggers opvatting dat christelijke filosofie al af zou zijn. Er is en blijft voor de christelijke filosofie nog heel wat te doen.6
Het feit, bijvoorbeeld, dat christelijke filosofen al 'weten' dat God bestaat, maakt
hen allerminst werkeloos; deze overtuiging roept veel meer vragen op dan afsluitende antwoorden: "De gehechtheid van christenen aan hun verborgen God betekent niet dat zij een duidelijk antwoord op de belangrijkste vragen gevonden hebben. Alle vragen van een levensnabije filosofie, inclusief de allerbelangrijkste, blijven vragen."7 Dit geldt ook voor de vraag naar het bestaan van God. Het antwoord
op die vraag blijft duister en onbegrijpelijk; God blijft de Gezochte.
Gelovigen hebben wel een radicale vertrouwdheid met een uiteindelijke Zin,
maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet kunnen filosoferen.8 Hun denken blijft
gedreven door de 'laatste vragen' naar de uiteindelijke betekenis van mensheid en
wereld. Door de vertrouwdheid met een uiteindelijke Zin zijn ze wel 'in de waarheid', maar alles daarvan moet nog toegeëigend worden: door praktische beoefening, door emotionele verwerking en door denkende ontdekking van waarheid die
1

Peperzak, Filosofie en christendom, p. 14.
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verwoord kan worden. De filosofie van een christen is - normatief gesproken een vorm van strenge zelfbezinning, die de inferieure elementen van het individuele en collectieve christendom te boven wil komen.
Wat betreft het te boven komen van de inferieure elementen van het christendom, hoeft de filosofie van een gelovige in kritische zin niet onder te doen voor die
van een niet-gelovige.1 Ontmaskering van bijgeloof heeft binnen de theologie van
oudsher plaats. Niet-gelovige filosofen (Marx, Feuerbach e.a.) helpen daarbij, maar
de radicaalste critici zijn in eigen huis te vinden: profeten en mystici. Zij waarschuwen voortdurend dat de gelovige door alle beelden, mythen, maar ook begrippelijke schaduwen van God heen moet gaan, om daarachter open te gaan voor het
Ondoorgrondelijke.
Serieuze filosofie is nadenken over, en dus ook ervaren van écht leven, échte
ervaringen. Welnu, dat doet een christelijkefilosoof.2Al eerder is gezegd3 dat het
in de filosofie niet alleen om de kwaliteit van het denken gaat, maar vooral ook om
de vraag: hoe authentiek en radicaal zijn de ervaringen waarop dit denken steunt.
Serieuzefilosofiemoet een band onderhouden met levenservaring. Daarom is serieuze filosofie altijd verbonden met een (al of niet godsdienstig) geloof. Dat vormt
geen belemmering voor de filosofie; het is er een voorwaarde van. Het geloof waarop de filosofie gestoeld moet zijn, kan de gestalte aannemen van een religieus
geloof.4 Daarom is christelijke filosofie goed mogelijk.
Over het argument dat filosofie op het universeel menselijke gefundeerd moet
zijn, mag wellicht het volgende worden gezegd. Het lijkt mij, dat de boven geschetste christelijke filosofie aan de eis van universaliteit kan beantwoorden, zonder
haar christelijke identiteit te hoeven opgeven. Het gaat bij deze christelijke filosofie immers om eenfilosofiedie, gebruikmakend van de algemeen menselijke rede,
een band onderhoudt met algemeen menselijke levenservaring. Deze levenservaring heeft altijd een bepaalde gestalte; dat kan een christelijke gestalte zijn.
Hieraan moet toch nog een opmerking worden toegevoegd. Het is niet uitgesloten, dat bezwaren tegen christelijke filosofie soms berust hebben of berusten op
bepaalde slechte ervaringen met concrete vormen van die filosofie. Uiteraard kan
kritiek op de christelijke filosofie dan niet volledig worden afgewezen. Hierboven
is al melding gemaakt van een christelijke theologie die haar eigen vastgelegde
'waarheden' aan de filosofie wil opdrukken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren, wanneer bepaalde theologische ideeën in de vorm van metafysische uitspraken worden gegoten, waarvoor dan algemene geldigheid wordt geclaimd.
De verdediging van een christelijke filosofie kan slechts op bepaalde voorwaarden succesvol zijn. Allereerst moet van meet af aan veilig gesteld zijn, dat de christelijke boodschap in geen enkel opzicht ingaat tegen datgene wat aanvaard is als
1
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algemene waarheid en als humaniteit. Voorts moet christelijke filosofie voldoen
aan de eisen van gerichtheid op de waarheid, van zelfkritiek en van onpartijdig luisteren. Maar ook dan kunnen de status en de legitimiteit van een christelijke filosofie nooit precies worden afgebakend. Zoals er tussen religieus en algemeen weten
overlappingen zijn, zijn die er ook op het snijvlak vanfilosofieen theologie. Daarom
is het beter christelijk-filosofische producten telkens op hun concrete waarheid en
waarde te schatten en zich niet te verliezen in abstracte discussies over hun algemene aard.

ChristelijL· ethiek
Ook christelijke ethiek wordt door verschillende auteurs voor mogelijk gehouden.
Dat is logisch, wanneer ethiek wordt opgevat als een vorm vanfilosofie.Op dezelfde manier als christelijkefilosofiemogelijk is, is dan ook christelijke ethiek mogelijk. Toch maken de beschrijvingen van christelijke ethiek die ik heb aangetroffen
het begrijpelijk, dat sommigen hier (evenals bij christelijkefilosofie)argwaan koesteren. Is het wel ethiek (filosofìe) wat hier bedreven wordt? Is het niet veeleer
(moraal)theologie? De grenzen zijn niet altijd even scherp. 'Christelijke ethiek'
wordt door Schroten een verzamelnaam genoemd voor een bonte verscheidenheid
aan variaties op het thema 'wat betekent het evangelie voor ons handelen hier en
nu?'.1 Maar deze vraag 'wat betekent het evangelie voor ons handelen hier en nu?'
lijkt op het eerste gezicht eerder tot een christelijke moraal te leiden dan tot een
christelijke ethiek, althans wanneer ethiek wordt opgevat als reflectie op moraal.
Toch blijkt de betrokken auteur er deze laatstgenoemde opvatting over ethiek op
na te houden. Hij vervolgt namelijk aldus.
Christelijke ethiek is op de eerste plaats ethiek, dat wil zeggen methodische of
systematische reflectie op moraal.2 Moraal kan dan omschreven worden als een
min of meer samenhangend geheel van normen en waarden die door (een groep)
mensen worden geaccepteerd als leidraad voor hun handelen en voor de beantwoording van morele vragen, samenkomend in de vraag wat wij al dan niet mogen
of behoren te doen ofte laten. Christelijke ethiek is dan systematische reflectie op
moraal in het licht van het christelijk geloof, luisterend naar en in kritische dialoog
met bijbel en traditie. Er wordt dus gespeeld volgens de regels van het spel (de
ethiek) maar in een bepaald 'zinsverband' (nl. het christelijk geloof), hetgeen openlijk wordt erkend.3
Zoals alle ethiek is ook christelijke ethiek mensenwerk, dat wil zeggen: God doet
niet mee, Hij is geen discussiepartner, achter wie de mens zich zou kunnen verschuilen.4 Ook een beroep op de openbaring brengt ons in de ethiek niet verder,
1
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want het verstaan van de openbaring blijft ook mensenwerk, zie de grote verscheidenheid van ethieken in de context van het christendom. Christelijke ethiek
mag niet absolutistisch of exclusivistisch zijn.
In concreto kan men zich afvragen of het scheppingsgeloof een rol kan spelen
in de ethiek, bijvoorbeeld bij discussies over de beschermwaardigheid van het menselijke embryo.1 Het scheppingsgeloof kan inderdaad een rol spelen. Niet als een
alternatieve wetenschappelijke theorie (bijvoorbeeld over de levensvatbaarheid van
het embryo). Maar wel als een articulatie van het 'zinsverband' waarin al ons handelen staat en waarin ook wetenschap en techniek bedreven worden. De theologie
probeert de belijdenis over de schepping bij de tijd te brengen en te houden. Zoals
in de bijbel mensen dit geloof beleden in de taal van hun tijd, zo moeten wij dat
doen in de taal van onze tijd.
De vraag is gewettigd: is dit filosofie? Is het, in plaats vanfilosofischeethiek, niet
veeleer theologische ethiek: systematische reflectie op moraal in het licht van het
christelijk geloof? De term theologie wordt in feite ook gebruikt. Wat hier christelijke ethiek heet, lijkt geen christelijke filosofie maar christelijke (moraaltheologie. Datzelfde geldt voor een omschrijving van christelijke ethiek als: de gelovige
interpretatie van de beginselen van de ethiek, die met de rede te vinden zijn.2
Er is nog een andere karakterisering van christelijke ethiek. Christelijke ethiek is
de ethiek die erkent dat God haar werkelijkheidsbron is.' Let wel, in deze opvatting
beschouwt de christelijke ethiek God niet als haar kenbron. Al heel vroeg - in de
Oudheid, maar ook in de Middeleeuwen - werd de autonomie verdedigd van de
ethiek of de moraal, zegt Scheltens. De normen van de ethiek en het zogeheten
natuurrecht werden niet uit enige kennis van of geloof in God afgeleid. Uit de kennis van God kan immers niets worden afgeleid. Het mysterie 'God' ontsnapt aan
elk begrijpen en omvatten en kan daarom nooit uitgangspunt zijn van een deductie. Ethische en natuurrechtelijke normen kunnen daarom geen ander fundament
hebben dan het mens-zijn, dat aan alle mensen eigen is.
Deze opvatting is volgens Scheltens gedurende de gehele geschiedenis van de
moderne wijsbegeerte gehuldigd.4 Ze sluit niet uit, dat het geloof in God gezien
wordt als het noodzakelijke ontologische fundament van het recht en van de maatschappij. De sfeer van het religieuze wordt weliswaar niet als kenbron, maar wel
als noodzakelijk werkehjkheidsfundament erkend. Alle moderne filosofen voeren
de ethiek op God terug (ze zijn intolerant ten aanzien van het atheïsme, omdat dat
de ontologische fundering aan het recht ontneemt en aldus aan het recht zelf afbreuk
doet), maar ze proberen nooit een ethische of natuurrechtelijke norm uit het geloof
in God afte leiden: God is geen kenbron voor ethiek, alleen werkelijkheidsfundament.
1
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De katholieke universiteit
In deze laatste paragraaf gaan we nog eens terug naar een pauselijk document,
deze keer over katholieke universiteiten.1 Ook dit document speelt in de
Nederlandstalige discussie over wetenschap en geloof een rol, met name aan de
katholieke universiteiten in Nederland en België.
Een belangrijk forum voor het streven naar een synthese van wetenschap en
geloof is volgens de paus de katholieke universiteit. De katholieke universiteit heeft
als voornaamste taak om bij de intellectuele arbeid twee benaderingen [kennelijk
zijn bedoeld: een gelovige en een wetenschappelijke benadering GD] van de werkelijkheid tot een existentiële eenheid te brengen, die men al te vaak tegenover
elkaar wil stellen; alsof het zoeken naar de waarheid en de zekerheid dat men de
bron van de waarheid al kent, niet met elkaar te verenigen zouden zijn.2
Eerder is al gezegd, dat de waarheid in de opvatting van paus Joannes Paulus II
één is, omdat er één bron van waarheid is. De katholieke universiteit zoekt naar
deze ene, totale waarheid aangaande natuur, mens en God.3 Vooral de betekenis
van de waarheid moet verkondigd worden. Wanneer deze fundamentele waarde
ontbreekt, dan raken vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid verstikt.
Door een universeel humanisme legt de katholieke universiteit zich helemaal toe
op het onderzoek van alle aspecten van de waarheid, en wel in hun wezenlijke verbondenheid met de opperste waarheid die God is. God, de Logos, is de oorsprong
en het eindpunt van alle wetenschap.
In die context van het onzelfzuchtig zoeken naar de waarheid wordt het verband
tussen geloof en rede duidelijk en krijgt het volop betekenis.4 'Intellige ut credas,
crede ut intelligas' (kom tot begrip om tot geloof te komen, kom tot geloof om tot
begrip te komen), zei Augustinus. Een gezamenlijke inspanning van geloof en verstand zal het de mensen mogelijk maken het volwassen niveau te bereiken van hun
menszijn.
In een wereld van wetenschap en techniek heeft elke universiteit de taak te zoeken
naar de zin van alle verworvenheden voor het echte welzijn van individuen en van
de samenleving.' Maar de katholieke universiteit is wel op een bijzondere manier
geroepen in het onderzoek de morele, geestelijke en religieuze aspecten te betrekken. Een katholieke universiteit, die overigens op de eerste plaats een universitaire instelling is, wordt als katholieke instelling gekenmerkt door:6
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- een christelijke inspiratie;
- een voortdurende bezinning in het licht van het katholieke geloof op de steeds
toenemende hoeveelheid menselijke kermis;
- trouw aan de christelijke boodschap zoals die wordt voorgehouden door de kerk;
- de verplichting om als institutie het volk van God en de gehele menselijke gemeenschap te dienen.1
Tegelijk omvat het wetenschappelijk onderzoek aan katholieke universiteiten:2
- het streven naar kennisintegratie, vanuit het constante besef van de relatieve plaats
en betekenis van de verschillende takken van wetenschap binnen het kader van
een visie op de menselijke persoon en de wereld. Dit laat onverlet, dat ook op katholieke universiteiten het wetenschappelijk onderzoek op een zodanige wijze dient
te worden verricht dat het overeenstemt met de methodes die eigen zijn aan elke
tak van wetenschap;
- de dialoog tussen geloof en rede, om te verhelderen hoe geloof en rede samenkomen in één unieke waarheid;
- een ethische benadering van de methoden en onderzoeksresultaten, vanuit het
beginsel dat ethiek prioriteit heeft boven technologie. De wetenschap behoeft noodzakelijk aanvulling vanuit de religieuze en levensbeschouwelijke tradities van de
mensheid. Hier ligt een speciale taak van katholieke universiteiten, vooral op het
terrein van de ethiek. De behoefte aan ethisch verantwoorde ordening van technische middelen op humane doelstellingen is tegenwoordig groter dan ooit;
- een theologisch perspectief, vanuit het gegeven dat de theologie een bijzonder
belangrijke rol speelt in de zoektocht naar de synthese van de menselijke kennis.
De katholieke universiteit heeft een wezenlijke relatie met de kerk en is trouw
aan de christelijke boodschap. Zij erkent het leergezag van de kerk in geloofszaken en in morele kwesties. De kerk op haar beurt erkent de academische vrijheid
van de individuele geleerden binnen de grenzen van de waarheid en van het algemeen belang. Vanuit haar katholiciteit onderneemt de katholieke universiteit alle
wetenschappelijke activiteiten overeenkomstig de katholieke beginselen, met respect
voor de individuele gewetensvrijheid.
Zoals alle universiteiten zoekt de katholieke universiteit naar waarheid.3 Zij gaat
daarbij ernstige actuele problemen niet uit de weg en zwijgt ook niet over de ethische en religieuze principes. De keuze van hun onderzoeksthema's ontlenen de
katholieke universiteiten aan het echte welzijn van de samenleving: waardigheid van
de mens, gerechtigheid, gezin, natuur, vrede enz. Daarbij moeten waarden en normen van de moderne maatschappij worden beoordeeld vanuit een christelijke visie.
1
Ter vergelijking: in de formulering van de grondslag van de Vrije Universiteit te Amsterdam
staat als doel vermeld: "al haar arbeid in gehoorzaamheid aan het Evangelie van Jesus Christus
terichtenop het dienen van God en Zijn wereld" (grondslagartikel 1971). Bron: W.J. Wieringa,
'De Vrije Universiteit als bijzondere instelling', in: Wetenschap en Rekenschap 1S80-19S0. Een
eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universität (Kampen
p. 11-43,m het bijzonder p. 37; geciteerd door Schreuder, In de waarheid ligt het heil, op p. 10.
2
Joannes Paulus II, 'Ex corde ecclesiae', p. 4.
' Ibidem, p. 5.
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Bij de uitoefening van haar taken verschilt de katholieke universiteit, wat de
onderzoeksinstrumenten betreft, niet van andere universiteiten.1 Maar bij het bedrijven van haar rationele onderzoek kan zij rekenen op een 'lumière supérieure' dat,
zonder de aard van het onderzoek te veranderen, het reinigt, oriënteert, verrijkt en
verheft. Dat is het licht van het geloof, het licht van Christus, die gezegd heeft: ik
ben de weg, de waarheid en het leven. Dat licht bevindt zich niet buiten het rationele onderzoek, als een limiet of een beletsel, maar erboven, als haar verheffing
en als een verbreding van haar horizon. Het licht van het geloof geeft toegang tot
de totaliteit van de waarheid zelf, maar het neemt de noodzaak van het moeizame
onderzoek niet weg. Het helpt en assisteert ons.
De bovenstaande uitspraken kunnen waarschijnlijk in brede kring als een inspirerend perspectief worden erkend, al zullen niet slechts niet-katholieke maar ook
katholieke wetenschapsbeoefenaars op enkele punten behoefte hebben aan verduidelijking. Met name de rol van het kerkelijk leergezag en de invloed van 'het
licht van het geloof op de feitelijke wetenschapsbeoefening, vragen om nadere toelichting, omdat zich hier potentiële misverstanden kunnen voordoen. In het commentaarhoofdstuk 19 zal hier nader op worden ingegaan.

1

Joannes Paulus II, 'Son caractère catholique aide l'Université à mieux accomplir sa tâche
dans le monde. Discours au Congrès international des Universités catholiques et Instituts
supérieurs', in: La Documentation Catholique, 71(1989), nr. 1989, 6 en 20 aug., p. 718-721,
in het bijzonder p. 720, onder nr. 5.
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*3

Theologie, als ontmoetingsplaats
van geloof en wetenschap

DE THEOLOGIE VERTEGENWOORDIGT EEN heel speciale variant van de verhouding
wetenschap-geloof. Om enkele vragen te noemen: is theologie wetenschap? zo ja,
wat voor wetenschap? moet een theoloog gelovig zijn? wordt in de theologie een
integratie van wetenschap en geloof bereikt?
In het hiernavolgende zal het debat over deze vragen worden verkend, aan de
hand van opvattingen van een aantal auteurs over de verhouding theologie-geloof
en theologie-wetenschap.
Eerst wordt een korte blik op de geschiedenis geworpen, aan de hand van
Nederlandstalige literatuur. Voor zo'n historische terugblik kunnen als motieven
worden genoemd: er komt een aantal verhelderende onderscheidingen in naar
voren, en verschillende hedendaagse, Nederlandstalige auteurs grijpen terug naar
vroegere inzichten, met name uit het Duitse taalgebied. Vervolgens worden twee
stellingen besproken. De eerste luidt: 'theologie is geen wetenschap' en de tweede: 'theologie is wetenschap'. Bij de tweede stelling worden twee soorten van theologie onderscheiden: theologie als creatieve geloofsexpressie en theologie als geloofsverstaan. Op twee thema's zal vervolgens nog nader worden ingegaan: de vraag of
een theoloog zelf gelovig kan zijn, en de toetsing van hypotheses in de theologie.
De lezer moet zich voorbereiden op een relatief groot aantal onderscheidingen.
Dat houdt tevens in, dat er geen massieve antwoorden te verwachten zijn, in de
trant van 'alle theologie is wetenschap' of'geen enkele vorm van theologie is wetenschap'. De antwoorden zullen genuanceerd zijn: bepaalde vormen van theologie
zijn wetenschap, andere niet, onder bepaalde condities.

i. Een blik op de geschiedenis
De vraag of theologie wetenschap is dan wel tot het terrein van het geloof behoort,
is opgekomen toen de wetenschap zich, in het kielzog van de filosofie, losmaakte
van de theologie.1 Dat theologie wetenschap was, was tevoren lange tijd geen probleem. Wetenschap werd gezien als een eenheid waarbinnen de verschillende
wetenschappen een plaats hadden en waarbinnen zij uiteindelijk opgenomen werden in een theologische conceptie van de werkelijkheid. Theologie was de konin-

1

Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 250-251.
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gin van de wetenschappen ('regina scientìarum'), de bekroning van alle wetenschappelijke arbeid, het sluitstuk van het menselijk kennen. In haar waren de uiteindelijke antwoorden te vinden. De andere wetenschappen droegen materiaal aan
voor de theologie, als dienstmaagden, 'ancillae'.
In de zeventiende eeuw veranderde deze situatie.1 Er ontstond een nieuwe, pragmatische wetenschapsopvatting, vooral naar aanleiding van de ontdekking van de
(gebruiks)waarde van technische kennis. Eén van degenen die aan de wieg stonden van deze nieuwe wetenschap, was Francis Bacon. Wetenschap was volgens
Bacon geen doel in zichzelf, ze moest ergens voor dienen, ze moest het geluk en
het welzijn van de mensen bevorderen. Noch theologie, noch filosofie mochten
deze wetenschap in de weg staan. De rollen werden nu zelfs omgekeerd: de theologie moest voortaan uitleggen in hoeverre zij wetenschap was.
De huidige discussie over de wetenschappelijkheid van de theologie en over haar
verhouding tot andere wetenschappen spitst zich onder meer toe op de vraag of de
theologie binnen het tegenwoordige universitaire wetenschapsstatuut past. Deze
discussie is niet nieuw.2 De protestantse theoloog H. Scholz meende (in 1931), dat
de theologie inderdaad binnen het universitaire wetenschapsstatuut past. Hij stelde daarbij drie voorwaarden aan de theologie:
- het Satzpostulat het geponeerde moet een cognitief karakter hebben, dat wil zeggen: er moet iets verstaanbaars worden beweerd en de beweringen mogen niet met
elkaar in tegenspraak zijn;
- het Kohaercnzpostulatr. de beweringen moeten in een coherente samenhang staan;
- het Kontrollierbarkeitsposttdat: het geheel en de onderdelen moeten getest kunnen
worden binnen het geheel van de theologische theorie.
Scholz achtte vormen van theologie mogelijk die aan de genoemde postulaten
beantwoorden.
Deze opvatting was evenwel, binnen de protestantse theologie, niet onbetwist.
Karl Barth, de Zwitserse theoloog die vooral na de Tweede Wereldoorlog een grote invloed heeft gehad op de protestantse theologie in Nederland, was niet bereid
de theologie aan het examen van Scholz te onderwerpen. Hij wenste de theologie
niet uit te leveren aan een gangbaar wetenschapsbegrip en hij meende trouwens
dat niemand het juiste wetenschapsbegrip in pacht heeft. Barth had onder meer
bezwaar tegen het Satzpostulat van Scholz. De eis dat beweringen niet met elkaar
in tegenspraak zijn, mag volgens Barth niet aan de theologie worden gesteld. De
theoloog heeft immers te maken met het vrije handelen van God en wanneer daar
tegenspraken in zouden schuilen, moet de theoloog dat maar accepteren.
Theologie is wetenschap, zei Barth, wanneer ze 'ter zake' is ('Sachhaltigkeit',
'Sachgemässheit', 'Gegenstandsgemässheit,' toegemetenheid; vergelijk hierna
Loen). De zaak waar het haar om moet gaan, is God, die zich openbaart door zijn

1
2

Ibidem.
Ibidem, p. 252.
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Woord: de Schrift. Wanneer theologie zich daarmee bezighoudt, is zij wetenschap,
of dat nu strookt met gangbare wetenschapsbegrippen of niet. Theologie heeft volgens Barth en de Barthianen een eigen waarheidsbegrip.
Als een moeilijkheid met betrekking tot deze stellingname van Barth kan worden geopperd, dat de Sachgemässheit ten opzichte van de Schrift bij controversen
geen oplossing biedt. Er zal toch altijd een vorm van hermeneutiek nodig zijn, wil
men niet vervallen in 'irrationale Subjektivität' (Pannenberg) of in 'het woord Gods
volgens Barth' (Kuitert).1
Het debat laaide in de jaren zeventig weer op.2 G. Sauter en W. Pannenberg neigden in de richting van Scholz' maximen. Zij legden daarbij wel verschillende accenten: Sauter was meer analytisch ingesteld, terwijl Pannenberg meer naar het geheel
('die Totalität') zocht. Sauter meende dat Scholz teveel streefde naar een soort eenheidswetenschap; dat vond hij onbegonnen werk. De vraag naar wetenschappelijkheid moet niet gericht zijn op de wetenschap als totaliteit, maar op de afzonderlijke wetenschappen en daarbinnen zelfs op afzonderlijke onderzoeksgebieden.
Sauter zag dan een drietal kenmerken van wetenschappelijkheid:
- Kommunikabilität: mogelijkheid tot communicatie;
- Theorieföhigkeit: een taal en een begrippenkader waarmee problemen geformuleerd en opgelost kunnen worden;
- Axiomatisierbarkeit: de mogelijkheid details in een groter concept op te nemen.
Aan deze minimum-voorwaarden moet theologie volgens Sauter beantwoorden.
Ze kan dus niet willekeurig te werk gaan. Maar evenmin is ze daardoor overgeleverd aan de kenmerken van andere wetenschappen. Op de minimale basis die
Sauter als eis stelt, is volgens hem een zelfstandige plaats voor de theologie mogelijk.
Van grotere invloed op de theologiebeoefening in Nederland is Pannenberg
geweest, onder meer met een groot wetenschapstheoretisch werk over de theologie waarin hij een aantal criteria voor een wetenschappelijke theologie heeft geformuleerd.' Pannenberg is niet wars van 'eenheidswetenschap' en grijpt terug op de
maximen van Scholz, contra Barth.4 Opvallend bij hem is de telkens terugkerende uitspraak dat theologische uitspraken en zelfs geloofsuitspraken hypothetisch
van karakter zijn. Daarbij stelt zich meteen de vraag naar verificatie of falsificatie.
Volgens Pannenberg kunnen theologische hypothesen worden ontkracht:
- wanneer niet blijkt dat zij, hoewel ze bedoeld zijn als hypothesen over de draagwijdte van het joods-christelijk geloof, de implicaties van de bijbelse overlevering
juist formuleren;
- wanneer ze niet betrokken zijn op de werkelijkheid als geheel, die voor de eigentijdse ervaring toegankelijk is;
1
Ibidem.
2
Ibidem,
p. 252-253.
3
Pannenberg, Wissenschaßstheorie
4

und Theologie.
Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 253.
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- warmeer ze niet geïntegreerd kunnen worden in de ervaring waarop ze toch betrekking hebben, of wanneer die integratie zelfs niet wordt nagestreefd;
- wanneer ze minder verklaren dan een reeds bereikt standpunt in de theologie.'
Ook geloofsuitspraken beschouwt Pannenberg als hypothesen (aldus de afstand
tussen geloof en theologie theoretisch verkleinend): de inhoud van de geloofsuitspraken moet zich nog waar maken (verifiëren) in de loop van het leven en binnen
het kader van de eigen ervaring en daarmee in de loop van de geschiedenis van
kerk en christendom.2

2. Theologie is geen wetenschap
Geloof is geen bron van wetenschappelijke kennis
Een aantal auteurs is van mening dat een theoloog zelf moet geloven in de geloofsinhoud en de geloofstraditie die hij bestudeert.' Sommigen zijn daarbij van oordeel dat het geloof van de theoloog hem niet tot onwetenschappelijkheid veroordeelt (zie verderop), maar anderen vinden van wel. Volgens de laatsten is in de
wetenschap geen plaats voor geloof in geloofswaarheden. 'Wetenschappelijke theologie' is daarom een contradictio in terminis.4
Dit bezwaar kan niet gericht zijn tegen het feit dat de theologie geloofswaarheden als object van wetenschap heeft. Dat geloofswaarheden object van wetenschap
zijn komt in verschillende wetenschappen voor: met name in de godsdienstwetenschappen, de godsdienstsociologie, -psychologie, -filosofie en ook in de geschiedwetenschap. Daar ligt het probleem niet. De auteurs die vinden dat het geloof van
de theoloog hem tot onwetenschappelijkheid veroordeelt - beter gezegd: tot nietwetenschappelijkheid - , gaan ervan uit dat de theologie de wetenschappelijke waarheid van haar uitspraken ontleent aan een specifiek gebied van waarheid dat niet
onderhevig is aan menselijke controle en verificatie: het aannemen van de door
God geopenbaarde en in de kerk overgeleverde geloofswaarheid. Volgens hen betekent het geloof (bedoeld alsfidesqua) in deze geloofswaarheid (bedoeld als fides
quae) voor de theologie een bron van kennis. Maar een dergelijke kenbron erkennen de betrokken auteurs niet als wetenschappelijk, in de zin van algemeen, objectief en intersubjectief. Wellicht erkennen ze nog, dat in elke wetenschap gelovige
aannamen voorkomen,' maar dat kan volgens hen de wetenschappelijkheid van de
theologie niet redden. Er is namelijk een belangrijk verschil: de gelovige aanna-

1
2

Ibidem, p. 254.
Ibidem, p. 256.
' Van der Hoeven, 'Geloof en wetenschap', p. 11. Van der Hoeven zegt: "zonder de actualiteit van geloof wordt (...) theologie eenfiasco".Dat moet wel slaan op het geloof van de theoloog
zelf; anders zou het een open deur zijn.
4
Heyting, 'Wetenschap, geloof, religie', p. 89.
5
Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 7.
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men in de theologie zijn door hun aard principieel onverifieerbaar, terwijl de gelovige aannamen in de andere wetenschappen in principe wèl open staan voor verificatie.

Het object van de theologie is niet te reproduceren, niet te manipuleren en niet te herleiden
Een ander argument tegen de wetenschappelijkheid van de theologie is, dat haar
object, namelijk Gods zelfopenbaring, niet herhaalbaar, niet manipuleerbaar en
niet herleidbaar is.1 Daardoor is de theologie in elk geval geen wetenschap op
dezelfde manier als de natuurwetenschap dat is.2 De theoloog probeert bijvoorbeeld de redelijkheid te ontvouwen van de werkelijkheid die openbaar is geworden
in Jezus Christus. Daarbij gaat hij, in tegenstelling tot de natuurwetenschap, niet
uit van algemene waarheden, maar van het bijzondere.' Theologische kennis is
niet in woorden overdraagbaar, f e kunt er van getuigen, niet ertoe overtuigen.4
Theologie is immers méér ontvouwing van 'namen' dan van begrippen. Daarom
is zij ook alleen mogelijk in de ruimte van de kerk.5 In tegenstelling tot de kennis
van de natuurwetenschap is de theologische kennis niet door de mens zelf te veroveren en over te dragen.6 Ook daarom kan theologie geen wetenschap worden
genoemd.7
Bij dit argument tegen de wetenschappelijkheid van de theologie kan een vraag
worden gesteld: welke vorm van wetenschappelijkheid wordt hier nu precies aan
de theologie ontzegd? Het antwoord lijkt te zijn: de natuurwetenschappelijke weten-

1
2

Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 298.
Sommige vormen van theologie pretenderen desondanks dat ze de natuurwetenschappelijke rationaliteit kunnen benaderen. Drees noemt enkele niet-Nederlandstalige voorbeelden. Hij suggereert dat de ijver waarmee de 'kritisch realistische theologie' van Polkinghome,
Peacocke, Soskice, de procestheologie e.a haar overeenkomsten in rationaliteit met de natuurwetenschap etaleert, een knieval aan de natuurwetenschap betekent (Drees, Beyond the Big
Bang, p. 11). Een dergelijke rationaliteit moet de theologie, naar de mening van Drees, evenwel niet nastreven. Ze mag niet al te veel vertrouwen hebben in het waarheidsgehalte van
haar beweringen en theorieën over God. De aanhangers van het zojuist genoemde critical
realism gaan daarin volgens Drees veel te ver. Ze accepteren het weliswaar dat ze God niet
volledig kennen, maar ze claimen toch dat hun concepten tamelijk correct zijn en dat hun
beschrijvingen bij benadering waar zijn (Drees, 'Theology and cosmology beyond the Big
Bang theory', p. 124-125). Wij moeten ons naïeve geloof in een onmiddellijke correspondentie tussen onze ideeën en de werkelijkheid loslaten (Ibidem, p. 105). Onze ideeën zijn
volgens Drees feilbaar, al kunnen we wel proberen ermee te werken (Ibidem, p. 125).
'4 Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 298.
Ibidem, p. 179.
'6 Ibidem, p. 183.
Ibidem, p. 179.
7
Dippel toont zich in zijn theologieopvatring verwant met Barth. Zie in dit hoofdstuk, paragraaf 1.
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schappelijkheid. Maar daarmee is de vraag of theologie wetenschap is uiteraard
niet volledig opgelost. Dat theologie en natuurwetenschap niet eenzelfde soort
wetenschappelijkheid vertegenwoordigen, zullen weinigen bestrijden. Er zijn evenwel nog andere vormen van wetenschappelijkheid, met name de hermeneutische,
zoals in de geesteswetenschappen. Het object van de geschiedwetenschap is, evenals dat van de theologie, ook niet herhaalbaar en manipuleerbaar. De geschiedwetenschap zoekt evenmin als de theologie de weg naar het algemene, maar probeert
het bijzondere te verstaan, bijvoorbeeld een onherhaalbare, singuliere historische
tekst of een unieke historische daad. Dat verhindert niet dat de geschiedwetenschap als wetenschap wordt beschouwd.
Bij discussies over de wetenschappelijkheid van de theologie zijn uiteraard minstens twee, elkaar polair aanvullende, vragen van belang: wat is wetenschap, en:
wat is theologie? Ten aanzien van beide vragen worden hierboven standpunten
ingenomen die een gesprek over theologie als wetenschap bemoeilijken. Wetenschap
wordt zeer eng opgevat; men lijkt vooral te denken aan de wetenschappelijkheid
van de natuurwetenschap, als een wetenschap die tot doel heeft universele uitspraken te doen. Voorts wordt theologie vermengd met geloof. Dat blijkt onder
meer uit het volgende. Gods zelfopenbaring wordt het object van de theologie
genoemd, maar deze zelfopenbaring kan met evenveel, of met meer recht worden
beschouwd als het object van het geloof. Van theologische kennis wordt gezegd,
dat men er alleen van kan getuigen, niet ertoe overtuigen, maar dit is primair een
kenmerk van geloofskennis. Er leeft in de interactie tussen geloof en theologie een
genuanceerde dialectiek. Als daarmee geen rekening wordt gehouden en als geloof
en theologie zo sterk worden vereenzelvigd als hierboven gebeurt, wordt het inderdaad moeilijk de wetenschappelijkheid van de theologie aannemelijk te maken.
Verderop zullen we zien dat wetenschapsopvattingen en opvattingen over de afstand
tussen geloof en theologie cruciaal zijn in de discussie over de wetenschappelijkheid van de theologie.

Theologie beantwoordt niet aan de eisen die aan wetenschappelijke theorieën gesteld
moeten worden
De laatste jaren is het debat over de wetenschappelijkheid van de theologie sterk
mede bepaald door de geschriften van de Leidse hoogleraar in de godsdienstwijsbegeerte H. J. Adriaanse.1 Hoewel Adriaanse de theologie geenszins van het toneel
wil laten verdwijnen, ontzegt hij haar een wetenschappelijke identiteit. Het is volgens Adriaanse gebruikelijk aan wetenschappelijke theorieën de volgende eisen te
stellen:
- ze moeten een bepaald domein hebben;
- ze moeten consistent zijn;
1

Zie onder meer Adriaanse, 'Godsdienstwijsgerig onderzoek in Nederland 1980-1990'.
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- ze moeten leiden tot toetsbare hypothesen die de toetsing (voorlopig) hebben doorstaan;
- ze moeten vooronderstellingen hebben die algemeen aanvaardbaar zijn.'
Wanneer van deze eisen wordt uitgegaan, is van God geen wetenschap mogelijk, vindt H.J. Adriaanse. Tenminste niet in de thans gangbare zin van het woord
wetenschap, voegt hij er historisch relativerend aan toe.2 God leent zich niet voor
wetenschappelijke theorieën in de hierboven omschreven zin. Welke algemene
wetenschappelijke toetsstenen zijn, bijvoorbeeld, beschikbaar om de waarheid van
profielschetsen van God na te gaan?3 Met deze laatste zin doet Adriaanse ook de
deur dicht voor degenen die aan zijn oordeel over theologie zouden willen ontglippen door te zeggen dat hun theologie niet pretendeert rechtstreeks over God
te gaan, maar over godsvoorstellingen. Ook de waarheid van profielschetsen van
God kan volgens Adriaanse niet wetenschappelijk worden getoetst.
Godsdienstwetenschap kan wèl als wetenschap gelden, mits zij niet normatief
is maar beschrijvend.4 Ook is niet te ontkennen dat theologie een rationele bezigheid kan zijn, in de zin van verstandsgebruik.5 Maar voor degenen die belang hechten aan de wetenschappelijkheid van de theologie, zijn deze tegemoetkomingen
waarschijnlijk niet veel meer dan troostprijzen.
Adriaanse zegt ook: wetenschap kan nooit tot norm van de geloofsleer worden verheven.6 In hoeverre is dit een goede reden om aan de theologie de status van wetenschap te ontzeggen? Wanneer de wetenschap, bijvoorbeeld de literatuurwetenschap, iets bestudeert, betekent dat dan noodzakelijk dat ze zichzelf tot norm van
haar object verheft? Is het niet mogelijk dat de wetenschap - ook wetenschap die
aan de vier criteria van Adriaanse beantwoordt - haar object respecteert en erkent
dat ze door haar abstracte aard slechts een beperkte greep op dit object heeft?
Waarschijnlijk is bedoeld: theologie als wetenschap is te beperkt om God te omvatten. Zij kan met haar beperkte reikwijdte en met haar beperkte methoden God niet
aan. Iemand die vervolgens zou concluderen dat God dan ook überhaupt niet kan
bestaan, zou de werkelijkheid tot de wetenschappelijk vaststelbare werkelijkheid
reduceren. Op een dergelijke manier wetenschap over God bedrijven betekent
inderdaad Hem in het keurslijf van de wetenschap persen en de wetenschap tot
norm van de geloofsleer verheffen. De vraag is evenwel of de bewering dat theologie wetenschap is, noodzakelijk een dergelijke houding met zich meebrengt. Een
aantal van de hierna te noemen auteurs vindt van niet.

1
Ibidem, p.
2

325.
Ibidem, p. 324.
' Ibidem.
*s Ibidem.
Ibidem, p. 325.
6
Ibidem, p. 324.
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3· Theologie is wetenschap
Bij elke discussie tussen theologie en andere wetenschappen moet men zich volgens Brattinga bewust zijn van het soort theologie en van het soort wetenschap
waarover het gaat.1 Dé wetenschap kan nooit met dé theologie in discussie gaan;
dat is een veel te breed veld.2 Duidelijk moet worden welke wetenschap, en daarbinnen zelfs welk onderdeel van deze wetenschap, de partner is. Ook de kleur van
de theologie moet worden bepaald. Niet elke vorm van theologie leent zich voor
elke discussie. De kleur van de theologie wordt vooral bepaald door de plaats die
zij ten opzichte van het geloof wil innemen: dichter bij het geloof of verder er vanaf.' Globaal genomen kunnen in dit verband twee vormen van theologie worden
onderscheiden: theologie als creatieve geloofsexpressie 4 en theologie als geloofsverstaan.5 De eerstgenoemde vorm staat dichter bij het geloof, de tweede verder er
vanaf.

Theologie als creatieve geloofsexpressie
Bij theologie die de naam kan dragen van 'creatieve geloofsexpressie' gaat het om,
wat Kuitert noemt, 'preekvoorstellen': vlechtwerken van christelijke geloofsuitspraken, formuleringen van de leer. 6 Afgezien van haar eventuele wetenschappelijke merites kan deze theologie goed functioneren, bijvoorbeeld als dienst aan de
eigen gelovige gemeenschap, als kerugmatische theologie.7 Zij kan het geloof van
de gemeenschap in goede banen leiden, aangeven waar het wezenlijk om gaat in
het geloof en hoe de verschillende vormen en praktijken daarop gericht zijn (of
ervan afwijken).

1

Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 257.
Hier neemt Brattinga stelling tegen Pannenberg.
' Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 255.
4
Ibidem, p. 257. Hier gebruikt Brattinga de term 'creatieve geloofservaring'. Zie ook p. 255,
waar Brattinga spreekt over 'kerugmatische theologie'.
' Zie onder meer Brattinga, 'Theologie en wetenschap', p. 255, waar hij de term gebruikt
'apologetische of fundamentele theologie'. Volledigheidshalve zou men er nog een derde
groep aan kunnen toevoegen: disciplines als exegese en kerkgeschiedenis. Dat Brattinga deze
disciplines niet vermeldt, is begrijpelijk: hun wetenschappelijkheid is nagenoeg onomstreden. Kuitert noemt dit overigens geen theologie, maar beschrijvende en interpreterende
godsdienstwetenschap. Hij rekent hier de takken onder die gebruik maken van niet-theologische wetenschappelijke methoden: de bijbelvakken, de kerkgeschiedenis, de systematische
theologie (voorzover ze auteurs analyseert en interpreteert op de manier zoals dat in de wijsbegeerte gebeurt) en de praktische theologie (voorzover ze gebruik maakt van agogische
methoden). Zie H.M. Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid', in: De werkelijkheid van de wetenschappen (Kampen 1989. Redactie: M.C. Doeser, A.W. Musschenga),
p. 181-199, in het bijzonder p. 181,186-187.
° Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid', p. 186.
? Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 255.
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Maar doet zich hier een ontmoeting voor van geloof en wetenschap? Geloof is
er in elk geval; daar wordt niet over getwist. Of er wetenschap is, hangt af van wat
men daaronder wenst te verstaan. Een voorbeeld van iemand die er geen moeite
mee heeft hier van wetenschap te spreken, is Loen. Hij hanteert als maatstaf voor
wetenschappelijkheid niet de gevolgde methode, maar de 'toegemetenheid' aan de
zaak die object van wetenschap is.1 Dit doet sterk denken aan Barth, die theologie
wetenschap noemde voorzover zij 'zur Sache' (i.e. Gods openbaring in de Schrift)
is. En waarheid wordt volgens Loen niet gekarakteriseerd door zichtbaarheid, tastbaarheid, uitdenkbaarheid e.d., maar door uitgesprokenheid. Wetenschap moet
ernaar streven het zijn uit te spreken.2 Theologie kan dus volgens Loen wetenschap
genoemd worden, voorzover zij toegemeten is aan haar object en voorzover zij dit
object uitspreekt. Dat laatste lukt weliswaar nooit, omdat de openbaring als goddelijke activiteit transcendent is aan alle kennen en weten.3 Maar voorzover het
mogelijk is Gods openbaring uit te spreken, beantwoordt de creatieve geloofsexpressie aan de voorwaarden die Loen aan wetenschappelijke theologie stelt.4
Sauter stelt andere voorwaarden, zoals we gezien hebben. Aan die voorwaarden
beantwoordt de creatieve geloofsexpressie niet. Sauter noemt haar 'argumentative
Theologie' of'Theologie der Rhetorik' en hij denkt dan bijvoorbeeld aan de politieke theologie. Een vergelijkbare kwalificatie is afkomstig van Pannenberg:
'Standpunkttheologie, die nur Deklamationen expressiver Art von sich gibt', met
als voorbeeld de theologie van Barth.5 Uit deze kwalificaties van de creatieve geloofsexpressie blijkt wel dat Sauter en Pannenberg er weinig mee op hebben, althans
voorzover hier pretenties van wetenschappelijkheid worden gevoerd. Zij (en anderen, zoals Scholz) vinden het noodzakelijk dat de theologie een wetenschappelijk
karakter heeft en ze zijn van mening dat een theologie die zo dicht bij de geloofservaring staat, of er bijna mee samenvalt, hier niet aan voldoet6 Bevrijdingstheologen,
politieke theologen, D. Sölle e.a. zouden volgens de nonnen van Sauter en de zijnen van de lijst van wetenschappelijke theologen afgevoerd moeten worden, zegt
Brattinga.7

1

Paul van Dijk, 'Niet te vergeten, Loen', in: In de waagschaal, 19(1990), nr. 3, 24 maart, p.
13-16, in het bijzonder p. 16.
15.
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Ibidem, p.
J
Ibidem.
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Loen vertegenwoordigt een mengeling van filosofìe en theologie. Ibidem, p. 14-15. Het uitgangspunt van zijn wijsgerig (!) denken is de openbaring, die van alle denken de grond vormt
Defilosofieis volgens Loen de wetenschap van het gegrond-zijn in de grond, de theologie
is de wetenschap van de grond. Defilosofienoemt Loen een op schouwen berustende monoloog, de theologie een op luisteren berustende dialoog. Defilosofieloopt voor hem uit op
theologie. Op de vraag of dit alles nufilosofieof theologie is, antwoordt Loen dat hij dat ook
niet weet. Hij wil slechts "biddend trachten fundamenteel te denken".
' Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 257.
6
Voor de opvattingen van Sauter en Pannenberg over wetenschappelijke theologie, zie in
dit
hoofdstuk, paragraaf 1.
7
Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 253. Wanneer zulke concrete voorbeelden worden
gegeven als hierboven gebeurt, kan gemakkelijk de vraag opkomen of dat nu wel de meest
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Ook Kuitert vindt dat 'preekvoorstellen' geen wetenschappelijke kennis opleveren, al worden ze meestal door theologen geformuleerd.1 Ze vertegenwoordigen
een vorm van geloofsverkondiging. Deze geloofsverkondiging is het voorwerp van
theologisch onderzoek, maar is zelf geen vorm van wetenschappelijke theologie.
Nog twee andere varianten van 'spreken over God', die gedeeltelijk met de bovengenoemde verwant zijn, acht Kuitert onwetenschappelijk en eigenlijk ook on-theologisch.2 Ten eerste de theologie die de uitspraken over God alleen maar relevant
acht voor degene die ze uitspreekt; deze vorm van theologie ziet af van de aanspraak
op algemeenheid en is daarom geen wetenschap. Vervolgens de theologie die de
uitspraken over God alleen tot hun functie reduceert. Kuitert vindt het van groot
belang dat de theologie zich richt op het waarheidskarakter van de uitspraken over
God en dat deze uitspraken niet uitsluitend tot hun functie worden gereduceerd.
Het is te betreuren dat de theologie, om haar wereldvreemdheid op te heffen, zich
is gaan richten op bruikbaarheid. Ze formuleerde allerlei, zo relevant mogelijke,
preekvoorstellen. Het gevaar dreigt dan dat de is-zinnen over God niet meer op
hun waarheidsgehalte worden beoordeeld, maar op hun bruikbaarheidsgehalte.
Dat is geen theologie, noch wetenschap, maar ideologie. Het geloof wordt dan door
de theologie in dienst gesteld van andere idealen of belangen.
Men kan ook een meer praktisch standpunt innemen. Brattinga vindt het opstellen van een lijst van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke theologieèn puur
theoretisch: ook de zogenaamd niet-wetenschappelijke theologieèn bestaan in feite en ze functioneren ook.3 Communicatie met andere wetenschappen hoeft niet
als het eerste en belangrijkste doel van de theologie te worden beschouwd.4 Wanneer
men ook andere doeleinden erkent, kan ook de creatieve geloofsexpressie tot de
theologie worden gerekend. Zelfs vindt Brattinga de term 'wetenschap' niet geheel
misplaatst, al is ook hij van mening dat de moderne wetenschappelijke benadering, gezien haar premissen, alleen vruchtbaar in dialoog kan treden met een theologie die niet te dicht bij de geloofsbeleving zelf staat.5 Wanneer gevraagd wordt of
een bepaalde vorm van theologie wetenschap is, moet uiteraard bepaald worden
welk wetenschapsbegrip daarbij als criterium wordt gehanteerd. Maar daar wordt
men het, volgens Brattinga, nooit over eens. De enige mogelijkheid is: afspraken
hierover maken. Hijzelf noemt wetenschap: ordening van het weten binnen een
gekozen discipline met de daarbij behorende grensbepaling.6 Daarbij geldt dat een
theologie die in discussie wil gaan met andere wetenschappen, zich sterker zal
toepasselijke voorbeelden zijn. Daar is discussie over mogelijk. Voor ons is hier vooral van
belang, dat naar de mening van een aantal auteurs 'theologie als creatieve geloofsexpressie'
moeilijk
aan de voorwaarden voor wetenschappelijkheid kan voldoen.
1
Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid', p. 186. Dit oordeel moet uiteraard in relatie gezien worden tot wat Kuitert dan wel wetenschap en theologie noemt. Zie
verderop
in deze paragraaf, De wetenschap van de theoloog.
a
Ibidem, p. 188 en 197-198.
' Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 253.
« Ibidem, p. 255.
'6 Ibidem, p. 257.
Ibidem, p. 251. Ook p. 236-237.
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moeten begrenzen (en de grenzen zal moeten aangeven) dan wanneer zij dienstbaar wil zijn aan de eigen geloofsgemeenschap. Theologie die van zo'n begrenzing
afziet (b.v. die van Barth, die niet voor niets een Kirchliche Dogmatik heeft geschreven), hoeft niet zinloos te zijn, maar onttrekt zich wel aan de genoemde discussie.
Zo'n theologie spreekt namelijk een andere taal dan de wetenschap en men kan
in een discussie nu eenmaal niet verschillende talen gebruiken.1 Theologie als 'creatieve geloofsexpressie' staat dicht bij het geloof en sluit daardoor nauw aan bij het
religieuze taal- en beeldgebruik/ Maar zelfs wanneer geloof en theologie vlak bij
elkaar liggen, kunnen aan deze theologie nog enkele grenzen worden gesteld, bijvoorbeeld de maximen van Scholz. Een discussie met andere wetenschappen is
dan toch min of meer mogelijk, meent Brattinga.3

Theologie als geloofiverstaan
Naast de kerugmatische 'creatieve geloofsexpressie', die in eerste instantie dienstbaar wil zijn aan de eigen geloofsgemeenschap, is er een vorm van theologie die
dienstbaar wil en kan zijn aan de hele samenleving en cultuur.4 Er zijn hiervoor
verschillende benamingen en omschrijvingen in omloop: apologetische of fundamentele theologie,5 theologie als geloofsverstaan,6 theologie als geloofsverantwoording.7
Wat wil deze theologie en wat doet ze? Ze stelt zich tot taak een redelijke en kritische bewoording van het geloof te bieden.8 Zij wil duidelijk maken waar het in
de geloofsuitspraken om gaat, wat ze betekenen voor het menselijk bestaan, waar
ze op slaan.
Deze theologie is een hermeneutisch proces van actualisering van de gegeven
evangelische geloofssubstantie.9 Deze geloofssubstantie is niet beschikbaar als een
kant en klaar pakket, dat slechts van generatie op generatie doorgegeven hoeft te
worden. Het enige wat beschikbaar is, is een reeks van culturele gestalten van de
ene geloofssubstantie. Het is daarom een taak van de theologie deze culturele gestalten te bestuderen, te interpreteren en met elkaar te vergelijken, zoekend naar de
christelijke identiteit.10
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Ibidem, p. 257.
Ibidem.
' Ibidem, p. 255. Voor de maximen van Scholz, zie in dit hoofdstuk, paragraaf 1.
< Ibidem.
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Ibidem.
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Schillebeeckx, Theologisch geloofiverstaan, p. 3.
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Schreurs, 'De cirkelgang van theologie en geloven', p. 198; Houtepen, In God is geen geweld,
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Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 254-255.
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Een belangrijke functie van de theologie is dus de hermeneutiek, de uitlegkunde, of: het vertalen in een andere taal van wat in het geloof bedoeld wordt, waardoor het bedoelde inzichtelijk wordt. Strikt genomen zou de geloofsexpressie uit
zichzelf duidelijk moeten zijn.1 In de oorspronkelijke ervaring is dit ook in hoge
mate het geval. Maar meestal moet de toonsoort van het geloof worden gemoduleerd naar andere toonsoorten, bijvoorbeeld die van de natuurwetenschap. Pas dan
kan een vorm van harmonie, consonantie ontstaan.
In hoeverre is deze theologie wetenschappelijk? Wanneer wetenschap wordt opgevat als: ordening van het weten binnen een gekozen discipline met de daarbij behorende grensbepaling, dan kunnen bepaalde vormen van theologie wetenschap zijn.2
Er zijn immers vormen van theologie die zich kenmerken door methode en grenzen. Tot hun methode behoort het thematiseren en systematiseren, vergelijkbaar
met wat in de menswetenschappen gebeurt. Daaruit ontstaat meestal een verificatieprincipe, met behulp waarvan onderscheid kan worden gemaakt tussen authentiek en niet-authentiek, tussen waar en vals.3 Wanneer de theologie aldus te werk
gaat, is het correct haar te vergelijken met (andere) wetenschappen; zij bevinden
zich op hetzelfde niveau.4 Er is dan een discussie mogelijk tussen theologie en
andere wetenschappen, op grond van hun gemeenschappelijkheid op het terrein
van het ordenen van het weten, dus als wetenschap.
Er moet dan wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Een eerste voorwaarde
is, dat het theologisch verificatieprincipe steeds wordt ontleend aan het eigen object
van de theologie, de wereld van het geloof.' Theologie wordt immers bepaald door
haar object. Ze verifieert methodisch de geloofservaring, die zichzelf niet verifieert.
Die verificatie kan niet buiten de geloofswereld worden gezocht. Het is niet juist
wanneer een andere wetenschap haar verificatieprincipe aan de theologie wil opleggen. Dat gebeurt meestal omdat zo'n wetenschap haar principe algemeen geldig
acht. De theologie kan hier niet mee instemmen, omdat ze haar object, het geloof,
serieus moet nemen. Het laatste woord komt uiteraard nooit toe aan de theologie,
maar aan het geloof (zoals ook het laatste woord niet toekomt aan de natuurwetenschap, maar aan de natuur). Dit kan spanningen oproepen, vooral wanneer
bepaalde instanties dat laatste woord van het geloof menen te mogen vertolken
(b.v. de hiërarchie).6
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Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 256.
Ibidem, p. 236-237, 255.
'4 Ibidem, p. 246.
Ibidem, p. 235.
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Een tweede voorwaarde is dat tussen geloof en theologie de nodige distantie in
acht wordt genomen.1 Met name de herkomst van theologische beweringen, bijvoorbeeld de Schrift, staat buiten discussie.2 Ook eventuele problemen die door
het object van de theologie (het geloof, de geloofsbeleving) worden opgeroepen (bijvoorbeeld de kortsluiting tussen het directe gelovige verstaan van de werkelijkheid
en een meer abstracte, analytische benadering, die de moderne wetenschap kenmerkt), mag men niet in de schoenen van de theologie schuiven,3 evenmin als men
natuurrampen in de schoenen van de fysica schuift of maatschappelijke wanorde
in de schoenen van de sociologie.4
Theologie kan niet op geloofservaringen en geloofsuitspraken worden aangevallen, bijvoorbeeld op de uitspraken: 'God bestaat' (of'God bestaat niet'; dat is ook
een geloofsuitspraak, maar het nadenken daarover wordt meestal geen theologie
genoemd) of'Ik geloof in God'.5 De theologie aanvaardt deze geloofservaringen en
-uitspraken als voorgegeven; zij gaat ervan uit. Iemand die bestrijdt dat God bestaat,
pleegt geen aanval op de theologie, maar op een geloofsuitspraak. Theologie produceert immers zelf geen geloofsuitspraken, maar documenteert ze. Ze is zelf niet
verantwoordelijk voor de geloofsuitspraken. In tegenstelling tot het geloof kan de
theologie de ervaring van het heilige ter discussie stellen. Zij kan dat doen, omdat
zij op enige afstand van het geloof staat.
Wanneer theologie zou samenvallen met de creatieve geloofservaring, zou een
discussie met andere wetenschappen uitgesloten zijn, omdat de geloofservaring
zich aan discussie onttrekt.6 Maar theologie valt niet samen met geloof; geloof is
object van de theologie. Dat houdt uiteraard in dat de theologie de geloofservaring
serieus neemt. De geloofservaring is het ruwe materiaal waarover zij haar gedachten laat gaan. Belangrijk is hierbij dat elk mogelijk geloof en geloofsverstaan geschiedt
op basis van en bemiddeld door het menselijke werkelijkheidsverstaan. Dit werkelijkheidsverstaan is historisch en cultureel bepaald; het treedt binnen in het
geloofsverstaan.7
Theologie moet het niet definieerbare definiëren om de geloofsexpressie en -uitspraken op hun gehalte te beoordelen.8 De geloofservaring wordt in de theologie
met zichzelf geconfronteerd. Theologie staat dan op afstand van het geloof en kan
vroegere en eigentijdse wetenschappelijke methoden dienstbaar maken aan deze
confrontatie. Ze werkt daardoor zuiverend en richtinggevend, maar valt niet samen
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met het geloof. Dat laatste blijkt onder meer uit het feit dat de theologische taal een
inperkende taal is die de geloofservaring nooit adequaat tot uitdrukking kan brengen. Theologie moet zichzelf namelijk altijd grenzen stellen en zich een methode
aanmeten, zoals alle wetenschap. Ordening betekent altijd een verenging van datgene wat geordend wordt.1
Theologie staat op enige afstand van het geloof, is zojuist gezegd. Hoe ziet die
afstand er uit? Bij de beantwoording van die vraag is in de laatste honderd jaar een
opmerkelijke verschuiving opgetreden.2 De klassieke fundamentele theologie probeerde langs natuurlijke weg de geloofwaardigheid van het geloof aan te tonen.
Daarbij gedroeg de theologie zich, conform het wetenschapsideaal van haar rijd,
als een objectieve, afstandelijke wetenschap die tot een maximum aan evidentie
probeert te komen. Door deze rationele geloofsfundering werd het geloof min of
meer tot mensenwerk gemaakt.
De hermeneutische theologie, daarentegen, is tot het besef gekomen dat het
geloof niet door een van buiten komende theologie kan worden gefundeerd.
Verantwoording van het geloof moet vanuit het geloven zelf komen. Dan krijgen
ook weer andere funderingsvormen dan alleen de rationele een kans: namelijk de
fiduciale aspecten van het geloven, b.v. ondervonden standvastigheid, toegesproken steun, gerichtheid op vertrouwen wekkende personen e.d. Omdat de verantwoording van het geloof vanuit het geloven zelf moet komen, kan de theoloog zich
niet buiten de geloofswereld opstellen, maar moet de theologie zich laten funderen door het geloof.3
Door de genoemde verschuiving in de theologiebeoefening zijn de onderlinge
verhoudingen en invloeden wel veel complexer geworden.4 In de neoscholastiek
wist de theoloog het allemaal zeker: de theoloog kon de twijfelende mens ervan
overtuigen dat het geloof een betrouwbare en gefundeerde kennis van het diepste
wezen van de werkelijkheid brengt God en zijn eeuwige raadsbesluiten (Vaticanum
I). Er was een onwankelbaar zekere, objectieve buitenwereld en een subjectieve
zekerheidservaring. Zo'n zekerheid gevend subject-object schema ontbreekt in de
hermeneutische theologie. Daar is sprake van een eenheid van werkelijkheid, geloven en nadenken over het geloven. Alles wordt nu onzeker, overal komen vraagtekens bij te staan.
De positie van de theoloog is hierdoor ingrijpend veranderd.' Hij kan niet meer,
zoals vroeger, aan het geloven (wetenschappelijke) steun, zekerheid en inzicht verschaffen. Hij is zelf partij geworden. Hij is ten aanzien van het geloven niet meer
de objectieve buitenstaander, maar hij is zelf een onderdeel geworden van een hermeneutische waarheidscirkel. Door afstand te doen van de benadering van bui1
Ibidem,
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tenaf, heeft de theoloog de schijn van objectieve wetenschappelijkheid moeten
opgeven, althans wanneer het gaat om de systematische doordenking van het geloven.1

Het geloofvan de theoloog
Hierboven is gesproken over een samenhang van werkelijkheid, geloven en nadenken over het geloven. Betekent dit dat een theoloog die zich wijdt aan het 'geloofsverstaan' in de boven omschreven zin zelf gelovig moet zijn? Er gaan diverse stemmen op in deze richting en ik heb geen ontkennende meningen ontmoet.
Dat het geloven volgens Schillebeeckx nooit voorkomt zonder het geloofsverstaan,
houdt weliswaar nog niet in dat het omgekeerde ook waar is. Maar daarnaast zegt
Schillebeeckx ook, dat de theologische rede gefundeerd moet zijn op de gelovige herinnering (anamnese) aan de christelijke ervaringstraditie.2 Dat impliceert volgens
hem geloof in Gods Woord. Men zou dan nog kunnen opperen, dat iemands theologische rede wellicht ook gefundeerd kan zijn op de gelovige anamnese van anderen, maar een dergelijke exegese van Schillebeeckx' woorden lijkt wat geforceerd.
Evenals van een filosoof wordt ook van een theoloog gezegd, dat zijn gelovig-zijn
in elk geval geen beletsel is voor wetenschappelijkheid. Het doel van de theologie
is de geloofsadhesie communicabel te maken.3 Allereerst voor de gelovigen onderling, maar ook voor de niet-gelovigen.4 Daarbij hoeft de theoloog zijn geloof niet
thuis te laten. Het feit dat hijzelf, als gelovige, deel uitmaakt van "het symbolische
universum van de godsdienstige bestaanswijze", doet hem trouwens niet verschillen
van andere wetenschapsbeoefenaars. Het onderzoekend subject is altijd deel van
de te onderzoeken gegevens. Het is een taak van de wetenschap zich hiervan bewust
te blijven en er steeds rekening mee te houden.5
Toch blijft het de vraag of dit alles dwingend tot de conclusie leidt dat een theoloog
gelovig moet zijn, afgezien van de gelovige grondhouding die bij het mens-zijn
hoort en die hierna ter sprake zal komen. Het feit dat het geloof van een theoloog
geen beletsel is voor zijn wetenschappelijkheid, betekent uiteraard nog niet dat het
geloof noodzakelijk is. Wellicht kan het onderzoekend subject in de theologie ook
als ongelovige deel uitmaken van de te onderzoeken gegevens.
Ook de opvatting dat theologie méér is dan godsdienstwetenschap6, lijkt nog
ruimte te laten voor ongelovige theologen. Kan het 'meer' niet gelegen zijn in eigen-
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soortìge theologische problemen en zoekontwerpen? Zo ja, dan is het misschien
niet uitgesloten, dat iemand zich binnen het symbolische universum van een godsdienst begeeft en aan het theologisch vertoog deelneemt, zonder zelf existentieel
de godsdienstige bestaanswijze van de gelovigen te delen. Vergelijk een christengelovige die zich aan Islam-theologie wijdt.
Als dat laatste inderdaad mogelijk is, lijkt de wetenschappelijkheid van de theologie sterker te komen staan, althans volgens de criteria van Adriaanse, met name het
vierde: voorondersteUingen hebben die algemeen aanvaardbaar zijn. Wanneer zowel
gelovigen als niet-gelovigen aan het theologisch vertoog mogen deelnemen, anders
gezegd: wanneer de persoonlijke geloofsadhesie voor de theoloog geen conditio sine
qua non is, dan mag misschien worden beweerd dat de vooronderstellingen van de
theologie algemeen aanvaardbaar zijn. De theologie kan dan wetenschappelijk worden genoemd, inzoverre ze, binnen een bepaald domein en op grond van algemeen
aanvaardbare vooronderstellingen, op een consistente manier hypothesen toetst.
De verhouding wetenschap-geloof bij de theoloog is hierboven vooral vanuit de
wetenschap benaderd: komt de wetenschappelijkheid van de theologie niet in het
gedrang bij een gelovige theologie-beoefening? Men kan de kwestie ook vanuit het
geloof benaderen: voert het geloof tot wetenschap, i.e. theologie en staat die wetenschap dan het geloven in de weg? Geloof wordt hier dan primair opgevat als de
gelovige grondhouding die bij het mens-zijn hoort. Dit initiële geloof voert uit zichzelf tot theologie, in de zin van spreken over het goddelijke.1 Deze theologie kan
vervolgens worden uitgewerkt tot theologie in de zin van: proberen de zin van een
bepaalde geloofsbelijdenis te expliciteren. Beide vormen van theologie zijn gefundeerd op geloof, omdat zijn, gewaarworden en weten altijd al gefundeerd zijn in
het initiële geloof dat eigen is aan de menselijke zijnsconfiguratie. Zo gezien kán
de theoloog niet anders dan gelovig zijn. Theologie is hierfidesquaerens intellectum,
naar een uitdrukking van Anselmus. Ook in defideswaar Anselmus over spreekt
klinkt het initiële geloof in het goddelijke door.2
Anselmus (met Augustinus op de achtergrond) was ervan overtuigd dat het de
taak van geloof en geloven is naar inzicht te streven: het quaerere intellectum hoort
tot defideszelf.3 Maar het gaat daarbij dan wel om een quaerere intellectum vanuit
een gelovige grondhouding: defidespurgans reinigt het hart en het verstand, zodat
het verstand vrij is naar de waarheid te zoeken. Het uitgangspunt van Anselmus
is zijn geloof in God die hij vereert en aanbidt. Daarbij is hij diep doordrongen van
zijn gebrek aan inzicht, zodat hij er behoefte aan heeft te begrijpen wat hij gelooft.
Dat zoeken naar de waarheid verwijdert hem allerminst van God, want God is waarheid en buiten God is geen waarheid. Er is daarom geen reden in het geloof afstand
te nemen van rede en waarheid zoals wij mensen die kennen.

1
Dupré, Patterns in meaning,
2
Ibidem, p. 53-55, p. 64.
J

p. 59-60.

Ibidem.
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Betekentfidesquaerens intellectum nu alleen maar, dat de fundamentele uitspraken (de 'tenets') van het geloof en van de geloofsbelijdenis geloofwaardig moeten
zijn? Anselmus bedoelt zeker meer. Het zwaartepunt ligt voor hem niet bij het
geloof zoals het in credo's en traditionele beelden en voorstellingen zijn uitdrukking vindt. Daarom is voor hem de geloofwaardigheid van dit geloof niet uiteindelijk beslissend. Hij zou toch blijven geloven, ook als het zoeken naar de waarheid in het geloof zou mislukken (en dat mislukt nogal eens, zoals de geschiedenis van de theologie toont). Wanneer het gaat om de kern van het geloof en van het
godsidee doet Anselmus een beroep op elementaire noties, waarvan hij overtuigd
is dat het 'beter is dat ze er zijn dan dat ze er niet zijn': rechtvaardigheid, waarachtigheid, wijsheid en geluk. De geloofsartikelen presenteert hij niet als afzonderlijke, voor zichzelf sprekende, proposities, maar als symbolen die hun betekenis slechts krijgen tegen de achtergrond van de zojuist genoemde noties.
Dat heeft ook consequenties voor de theologie. Alsfidesquaerens intellectum, heeft
theologie plaats vanuit een gelovige grondhouding. Maar het geloof wordt ook hier
niet beperkt tot het onvoorwaardelijk op gezag aannemen van specifieke zinnen.
Die zinnen worden slechts aangenomen voorzover het symbolen zijn van de genoemde elementaire noties.1
De theologie begint volgens Anselmus bij het geloof en zoekt van daaruit naar
begrip. Deze opvatting klinkt ook door in officiële katholieke standpunten. Terwijl
in die standpunten regelmatig de wetenschappelijkheid van de theologie wordt
benadrukt, wordt binnen de theologie (beoefening) tegelijk een belangrijke plaats
ingeruimd voor het geloof. De theologie bevindt zich op het kruispunt van de gelovige en de wetenschappelijke vraagstelling.2 Theologen die hun gaven in dienst
stellen van de kerk moeten dan ook niet alleen een wetenschappelijke opleiding
krijgen, maar ook een spirituele vorming. In de Romeinse instructie 'De kerkelijke roeping van de theoloog' (1990) staat: "Daar het object van de theologie de waarheid is, namelijk de levende God en zijn in Jezus Christus geopenbaard heilsplan,
behoort de theoloog zijn geloofsleven te verdiepen en steeds zijn wetenschappelijk
onderzoek met gebed te verenigen. Zo zal hij meer openstaan voor het 'bovennatuurlijk geloofsbesef waarvan hij afhankelijk is en dat voor hem een veilig richtsnoer zal blijken te zijn bij zijn beschouwingen en het beoordelen van de juistheid
van zijn conclusies."3
Hier komt een combinatie van wetenschappelijk onderzoek met gebed en geloofsbesef naar voren, vergelijkbaar met de opvatting van Anselmus.4

1
1

Ibidem.
Simonis, 'Wetenschap en kerk', p. 10.
' Geciteerd door A. Simonis, p. io.
•* Zie verderop ook Peperzak, op p. 261.
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De wetenschap van de theoloog
Er zijn theologen die menen dat het zelfs met de maatstaven van Popper mogelijk
is theologie op een wetenschappelijke wijze te beoefenen.1 Het is de taak van de
theologie de geloofsexpressie communicabel te maken. Die taak is inderdaad uitvoerbaar. Het is mogelijk op een publieke en consistente wijze over de geloofsexpressie te spreken.2 Wanneer de theologie dat doet, moet ze haar beweringen uiteraard wel waar maken.' Men mag haar bijvoorbeeld vragen: wat is de herkomst van
de beweringen? waar baseert de theologie zich op? wat hebben haar beweringen
te betekenen? brengt zij haar bronnen juist of onjuist te berde? formuleert zij de
geloofservaringen op een adequate manier? enz.
Het bedoelde theologische vertoog hanteert een eigen 'zoekontwerp'; het vertoog
betreft eigensoortige problemen, die goed afgebakend en consistent behandeld
kunnen worden.4 Er wordt uitgegaan van een heuristisch voorontwerp of een hypothetische anticipatie. Dat voorontwerp wordt, via een vraag-antwoord methode,
steeds getoetst en gecorrigeerd, zodat het eindproduct er anders uitziet dan het
voorontwerp. Deze zelfde stapsgewijze toetsing en correctie van een heuristisch
voorontwerp bestaat ook in de andere wetenschappen, zodat de theologie onder
het opzicht van wetenschappelijkheid met hen te vergelijken is.'
De Nederlandse theologen die de bovenstaande opvatting aanhangen vinden een
medestander in hun Duitse collega Pannenberg. Volgens Pannenberg zijn theologische uitspraken en zelfs geloofsuitspraken hypothetisch van karakter. De theologie heeft tot taak deze hypothesen te verifiëren of falsifiëren.6 Hoe dat gaat, kan
worden toegelicht aan de hand van H. Kuitert.7 Diens geschriften over theologie
als hypothese-onderzoek hebben veel aandacht gekregen, waarbij ook kritiek is
geleverd. Wat theologie doet, komt volgens Kuitert in de kern neer op: toetsen van
godsvoorstellingen aan religieuze ervaringen van mensen.

1

Houtepen, In God is geen geweld, p. 44. Houtepen lijkt en passant te stellen, dat de theologie beantwoordt aan minstens drie van Adriaanses criteria voor wetenschap: een bepaald
domein hebben, consistent zijn en hypothesen hanteren die enige toetsing kunnen doorstaan. Voor de criteria van Adriaanse, zie hierboven, paragraaf 2, Theologie beantwoordt niet
aan de eisen die aan wetenschappelijke theorieën gesteld moeten worden.
2
Ibidem, p. 14.
'4 Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 253.
Houtepen, In God is geen geweld, p. 14. Houtepen simt in zijn terminologie gedeeltelijk aan
bij
Kuitert, die hij ook noemt (op p. 44).
5
Óver de positie van de theoloog, zie Schreurs, 'De cirkelgang van theologie en geloven', p.
200-201.
6

Zie bij Barbour, 'Ways of relating science and theology", p. 35 en bij Brattinga, 'Theologie
en wetenschap', p. 254. Er is ook wel kritiek op Pannenberg, met name op diens totaliteitsaanpak. Hij maakt te weinig onderscheidingen op het gebied van de wetenschap (Brattinga,
Theologie en wetenschap', p. 257) en hij verkleint de afstand tussen theologie en geloof te
zeer
(Ibidem, p. 253).
7
Zie onder meer Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid'.
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De vraag naar de wetenschappelijkheid van de theologie spitst zich volgens Kuitert
toe op die onderdelen van de theologie waar, met cognitieve pretenties, is-uitspraken over God worden gedaan.1 Dat gebeurt in de dogmatiek en in de praktische
theologie. Men gaat daar uit van de waarheid van de christelijke leer en van de
geloofstraditie. De stelling is, dat deze theologie beantwoordt aan 'het moderne
wetenschapsbegrip'.2 Dit begrip houdt in dat er pas sprake is van wetenschap, wanneer de gevolgde methode voor iedereen te controleren is, en wanneer de resultaten algemeen zijn, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk, inzichtelijk en toetsbaar en in principe ook voor iedereen van belang.3
Bij de uitleg van deze visie kan misschien een model van wetenschapsbeoefening nuttig zijn. Theologie wordt een verklarende wetenschap genoemd.4 Laten
we daarom een model ontlenen aan een andere verklarende wetenschap, bijvoorbeeld de sociologie.5 Hoe gaat zo'n verklarende wetenschap, globaal, te werk?
i. Ze wil graag antwoord hebben op een bepaalde vraag, dus ze ontwerpt een probleemstelling. (Bijvoorbeeld, hoe komt het dat de jeugdcriminaliteit in stad X de
laatste tien jaren is afgenomen?)
2. Ze oppert een hypothese ter beantwoording van haar vraag; ze stelt een theorie
op. (Bijvoorbeeld, de afname van de jeugdcriminaliteit is een gevolg van een verlaging van de uitleenprijzen van de openbare bibliotheek, tien jaar geleden.)
3. Ze probeert te achterhalen of haar theorie klopt. Dat doet ze vooral door te proberen de theorie te falsifiëren, met behulp van haar sociologische methoden.
Ook de theologie gaat volgens een dergelijk model te werk en kan daarom wetenschap worden genoemd. Deze stelling zal in het hierna volgende worden geëxpliciteerd volgens de drie stappen van het model.6
1. De probleemstelling van de theologie heeft betrekking op de godsdienstige representatie die mensen van de werkelijkheid geven.7 Werkelijkheid is altijd ervaren
en geïnterpreteerde werkelijkheid. Via tekens, symbolen en taal halen mensen zich
de werkelijkheid voor de geest. Dat resulteert in levens- en wereldbeschouwingen:
gerepresenteerde werkelijkheid. Opvallend is nu, dat in vrijwel alle culturen (dat
zijn ook representaties van de werkelijkheid) een andere wereld voorkomt, kortweg God. Als verklarende wetenschap houdt de theologie zich bezig met het antwoord op de vraag hoe het te verklaren is dat in de diverse culturele representaties
van de werkelijkheid God voorkomt.

' Ibidem, p. 181. Kuiterts mening over (de wetenschappelijkheid van) disciplines als exegese
en kerkgeschiedenis staat op p. 243, noot 5.
2
Ibidem.
'4 Ibidem, p. 185.
Ibidem, p. 190.
5
Het
model is van mij.
6
De nu volgende invulling van het model is ontleend aan Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid'.
7
Ibidem, p. 189-190.
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2. Het antwoord op deze vraag hoeft de theologie niet zelf te bedenken.1 In die zin
verschilt ze van andere wetenschappen (zoals de natuurwetenschappen en de sociologie) die hun eigen theorieën moeten ontwerpen. De theologie krijgt haar 'theorie' aangereikt in de leertraditie (de preekvoorstellen): de leer- of geloofstradities
verklaren waarom mensen in God geloven en wat dat inhoudt.
3. De theologie gaat vervolgens na of deze verklaringen plausibel zijn; zij toetst de
verklarende kracht van de geloofstraditie, zij is een verfijning en precisering van
de verklaring die de leertraditie zelf geeft.2 Voorwerp van onderzoek zijn voor de
theologie dus de leer- en geloofstradities. Daarbij kunnen een algemeen en een bijzonder veld van onderzoek worden onderscheiden:
a. Theologie verklaart waarom er godsdienstige representatie van de werkelijkheid
bestaat en zij brengt deze representatie in kaart. Het product van dit algemene
onderzoek is een verklarende theorie in termen van algemeen weten.
b. Het bijzondere aandachtsveld van de theologie is de specifieke leertraditie waarin zij is opgenomen, bijvoorbeeld de christelijke.
Christelijke theologie als wetenschapsbeoefening wil het waarheidsgehalte toetsen
van de christelijke leertraditie, preciezer: van de is-zinnen die in de preekvoorstellen geïmpliceerd zijn.3 Hoe gaat dat in zijn werk? Een louter interne toets volstaat
niet; de theologie moet zich ook aan een externe toets onderwerpen.
1. De interne, theologische, toets verricht de theologie door middel van haar subdisciplines als exegese, kerkgeschiedenis e.d.4 Hier wordt nagegaan of de preekvoorstellen coherent en consistent zijn, en of ze continuïteit met het verleden vertonen. Die controle is noodzakelijk, omdat de preekvoorstellen steeds nieuwe formuleringen inhouden van de christelijke heilsboodschap, ten behoeve van de actualiteit en van de relevantie voor nieuwe generaties. Steeds moet gezocht worden
naar een evenwicht tussen relevantie voor de eigen tijd en identiteit met de traditie.
2. De externe, meta-theologische, toets wil nagaan of de is-zinnen van het preekvoorstel beantwoorden aan de voorwaarden voor algemeen weten. Zijn hun cognitieve pretenties toetsbaar?5
Maar wat moet er dan precies aan wat worden getoetst? God zelf, bijvoorbeeld, is
niet te toetsen. De betrokken is-zinnen zijn geen beschrijvingen; het zijn in feite
metaforen of modellen, bijvoorbeeld: God sprak, God vergeeft. Als zodanig zijn
het ontwerpen. Die zijn toetsbaar en ze moeten ook getoetst worden. Er kan immers
van alles fout gaan bij metaforen en modellen. Metaforen benoemen een onbekende werkelijkheid in termen van een bekende. Zowel metaforen als modellen
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Ibidem, p. 190.
Ibidem, p. 190-191.
'4 Ibidem, p. 191.
Ibidem, p. 191-192. Vergelijk ook Schillebeeckx, die spreekt over de christelijke identiteit,
in:
Theologisch geloofiverstaan, p. 12.
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Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid', p. 192.
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pretenderen kennis te leveren over het onbekende. De God-talk in metaforen en
modellen is hypothetisch van aard. Heel de leertraditie komt een ontwerpkarakter
toe. Die ontwerpen zijn de vruchten van cumulatieve ervaring, en ze zijn ook aangewezen op ervaring ter bevestiging of ontkenning. Theologische uitspraken moeten kloppen met de ervaren werkelijkheid.1
Geloofsvoorstellingen opgevat als ontwerp, vragen om bevestiging vanuit de godsdienstige ervaring.2 Een dergelijke bevestiging bestaat uit het ontsluiten (ont-ketenen) van nieuwe godsdienstige ervaring. De theologie is hierbij behulpzaam. Als zodanig is zij dus geen werkelijkheids vreemde discipline. Als wetenschapsbeoefening
staat zij gericht op de godsdienstige ervaring en biedt zij deze haar diensten aan.
De theologie houdt zich met name bezig met het verband tussen het christelijk
ontwerp van God en de diepe bestaansproblemen van de mensen waarop dit ontwerp een antwoord wil zijn.' Wat de theologie kan doen is de geheimtaal van de
God-talk decoderen, dit betekent haar herleiden tot de algemeen-menselijke ervaringen die erin opgeslagen liggen (ervaringen met eeuwige problemen als dood,
lijden, ongelijkheid van het lot). De toets bestaat er dan in, dat nagegaan wordt of
het profiel van God ook in het heden nog oriënterende waarde heeft, of de ervaringsfactoren die aan (de componenten van) dat profiel ten grondslag liggen ook
nu nog gelding hebben. Zo wordt het menselijk godsbeeld door de eeuwenlange
leerschool der ervaring steeds adequater. Deze adequaatheid is de maatstaf waarmee theologische theorieën getoetst kunnen worden en precies in die mogelijkheid van toetsing bestaat hun potentiële wetenschappelijkheid.4 De toetsing van
de profielschetsen over God met behulp van externe criteria leidt tot algemene kennis: zij kan door gelovigen en ook door ongelovigen worden voltrokken.
Maar hoe toets je een ontwerp dat niet méér is dan een voorschot op toekomstig
weten?5 Dat is inderdaad een probleem. Toch loopt de theologie hier niet echt op
vast:
i. Niet God voert de pretentie van algemeen weten (anders gezegd: dient getoetst
te worden), maar het christelijk ontwerp van God (of de christelijke profielschets,
het zoekontwerp). Voorzover de christelijke theologie de is-zinnen het karakter van
algemeen weten toekent, kan erover gepraat worden in termen van mogelijke kennisvermeerdering door middel van mogelijke verbeteringen van het ontwerp.
2. De mogelijkheid tot verbetering en tot bijstelling vloeit voort uit het feit dat het
christelijk ontwerp van God als zoekontwerp ervaring bemiddelt. Die ervaring kan
1
1

Ibidem, p. 193. Zie ook Adriaanse, 'Godsdienst is geen onzin', p. 9.
Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid', p. 194. Hiermee stemt overeen
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'Godsdienst is geen onzin', p. 9.
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te zijner tijd als bijstelling in het ontwerp terugkeren. Dat betekent dan een ver
meerdering van kennis die voor ieder toegankelijk is.
3. Welke ervaring geeft aanleiding tot verandering van de profielschets? De posi
tieve ervaring doet dat niet Dat is een ervaring die de waarheid van de profielschets,
het zoekontwerp, juist bevestigt: men heeft dan Degene gevonden die in de pro
fielschets werd uitgetekend. De negatieve ervaring, het uitblijven van de ervaring
die door de profielschets in het vooruitzicht werd gesteld, geeft aanleiding tot ver
andering van de profielschets. Het gezochte blijkt niet te vinden te zijn en moet
daarom worden geschrapt. De bijstelling van het zoekontwerp is aldus vooral een
kwestie van schrappen: kennisvermeerdering door kennisvermindering. De erva
ring wijst uit, dat een aantal dingen in het verleden ten onrechte als voorschot op
het kennen van God genomen is: bijvoorbeeld de Griekse godenwereld, de god
delijkheid van de vruchtbaarheid e.d.' Veel van wat als christelijke kennis over God
wordt uitgegeven, moet worden betwijfeld.2
4. Maar beweegt iemand die ervaringen opdoet van godsdienstige aard zich niet in
een cirkel? Bestaat er godsdienstige ervaring zonder godsdienstig interpretatieka
der? Dat is inderdaad een moeilijkheid waardoor de bewijsvoering verzwakt en
waardoor de pretentie van algemeen weten dient te verminderen. Maar dit pro
bleem mag niet groter worden voorgesteld dan het is:
a. Strikt genomen bestaan er geen bewijsvoeringen die niet circulair zijn, ook niet
in de natuurwetenschappen. Epistemologisch klopt dat ook: we kunnen niet iets
weten, als we er tevoren al niet iets van wisten (Plato).
b. In bepaalde gevallen ontsnapt de theologie aan de circulaire bewijsvoering. Er
bestaan immers ervaringen die als godsdienstig worden beleefd, zonder dat ze een
godsdienstig interpretatiekader vergen; men hoeft er geen gelovige voor te zijn.
Bijvoorbeeld de ervaring van contingentie (een algemeen menselijke ervaring) is
een ervaring van de vreemde macht die God wordt genoemd.
с Dikwijls ook blijven de ervaringen die door de godsdienstige profielschets wer
den beloofd, uit. Ook dergelijke negatieve ervaringen doorbreken de cirkel. Het
ontwerp wordt een illusie armer en daardoor rijker.
Ter afsluiting van de weergave van de visie van Kuitert, kan de vraag gesteld wor
den of godsdienstwetenschap een substituut is voor theologie.' In de visie van
Kuitert is dat niet het geval. Godsdienstwetenschap beschrijft en interpreteert gods
diensten en maakt ze toegankelijk voor niet-aanhangers. In het verlengde daarvan
blijft er ook voor de theologie een rol weggelegd: spreken over de werkelijkheid van
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Ibidem, p. 196. Zie ook Don Croonenberg, 'Wiebelig bestaan, Tom Poes, circulariteit en
de waarheid van geloofsvoorstellingen', in: Kohelet, 6(1989), nr. 2, mei, p. 26-29, ^ bet bij
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structie van God', in: Trouw, juli 1990 (ook opgenomen in Uitgelezen van nov. 1990).
' Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid', p. 198.
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de is-zinnen over God, spreken over de waarheid van de godsdienst, opgevat als
profielschets van God. Het gaat er daarbij om door middel van wetenschappelijk
onderzoek uit te maken of de ene profielschets meer waar is dan de andere, door
te verklaren, te toetsen en opnieuw te formuleren. Godsdienstwetenschap blijft
staan bij een beschrijving van buitenaf van de godsdienstige representatie van de
werkelijkheid, zonder zich afte vragen of de is-zinnen over God waar zijn. De theologie gaat verder. Ze verdiept zich in de profielschetsen van God, omdat ze er vanuit gaat dat deze een waarheidsgehalte hebben. Daarom wil ze de profielschetsen
zo veel mogelijk verfijnen en hun waarheid verder verkennen.
Wat voor kritiek is er op de bovenstaande visie geleverd? Velen blijven twijfelen;
ze vinden de opstelling niet voldoende duidelijk en daardoor niet overtuigend. Er
blijven nog teveel vragen open. Er is onder meer gewezen op ongelukkige formuleringen; bijvoorbeeld op het feit dat Kuitert godsdienst en theologie soms vrijwel
laat samenvallen en dat hij soms God zelf in de discussie lijkt te betrekken.1 Maar
misschien zijn dit herstelbare onnauwkeurigheden. Van meer gewicht is, dat er
vanuit de opvattingen van Popper en Polanyi nogal wat kritiek op Kuitert mogelijk
is, met name op diens ideeën over ervaring en werkelijkheid.*
Ook is er onduidelijkheid over de verhouding tussen het geloof van de theoloog
en zijn vertrouwen in de corrigerende rol van de ervaring. Van de ene kant zegt
Kuitert, dat de theoloog uitgaat van de waarheid van de christelijke leer en van de
geloofstraditie. Van de andere kant lijkt hij de ervaring als norm te beschouwen
voor het waarheidsgehalte van wat in de religies wordt beweerd.3 Is er niet een zekere tegenspraak tussen deze twee beweringen? Er wordt niet voor niets nadere informatie gevraagd over de vraag of en hoe 'ervaring' het christelijk 'zoekontwerp' kan
verifiëren of falsifiëren.4 Kuitert zou moeten aangeven onder welke voorwaarden
een bepaalde theologische 'theorie' als gefalsifieerd kan gelden, welke mate van
'dogmatisme' nog redelijk mag heten, enz. Over dit alles is hij onvoldoende duidelijk.'
Een verzoening van Kuiterts twee schijnbaar tegenstrijdige beweringen zou misschien gevonden kunnen worden door te stellen, dat de theoloog inderdaad gelooft
in de waarheid van de christelijke leer en van de geloofstraditie, maar dat de enige
weg om deze waarheid op het spoor te komen bestaat in een voortdurende toetsing
van christelijke profielschetsen aan de menselijke ervaring.
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afl. 1, jan. p. 31-51.
5
J. van der Veken zegt iets soortgelijks: men kan op theologisch gebied niet om het even wat
zeggen. Díe zienswijze is de beste die toestaat vele ervaringen te integreren en die zoveel
mogelijk
licht werpt op de situatie. Zie Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 15.
4
A.F. Sanders, recensie van De werkelijkheid van de wetenschappen (Kampen 1989. Redactie:
M.C. Doeser, A.W. Musschenga), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 45(1991), nr. 1, jan.
p.
75-77, in het bijzonder p. 77.
5
Ibidem.
г
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De hamvraag blijft, in ons verband, of de theologische onderneming van Kuitert
nu wetenschap is of niet. Adriaanse blijft ontkennen.1 Althans, het is geen wetenschap over God, dus geen theo-logie in de letterlijke zin. Adriaanse heeft grote
bedenkingen tegen de mogelijkheid van een wetenschappelijke godskennis. Laat
theologie wetenschap zijn, maar dan van de godsdiensten en niet van God, want
God is geen object van wetenschap in de gangbare zin van het woord, maar van
geloof, aldus Adriaanse. (Zie zijn vierde criterium voor wetenschap: ze moet vooronderstellingen hebben die algemeen aanvaardbaar zijn.)
Betekent dit dan niet, dat Adriaanse theologie en godsdienstwetenschap vereenzelvigt? Dat hoeft niet. Adriaanse kan waarschijnlijk met Kuitert instemmen
dat de theologie verder gaat dan de godsdienstwetenschap, doordat zij profielschetsen van God toetst aan de menselijke ervaring. Maar de kennis die dit onderzoek oplevert zou Adriaanse geen kennis over God noemen, maar kennis over die
profielschetsen. Wanneer iemand nochtans meent op deze manier kennis over
God te hebben verworven, is dat alleen mogelijk op grond van diens geloof in de
waarheid van de christelijke leer en van de geloofstraditie.

Is theologie spreken over God?
In aansluiting op het bovenstaande kan, in minimale bewoordingen, een drietal
stappen worden onderscheiden:
i. godsdienstwetenschap: het beschrijven en interpreteren van godsdiensten, van
buitenaf;
2. theologie: profielschetsen van God toetsen aan de menselijke ervaring en ze verfijnen, met als resultaat: kennis over de profielschetsen;
3. theo-logie: aannemen dat stap 2 kennis over God heeft opgeleverd.
Welke stappen wil Kuitert zetten? Bij de eerste wil hij het niet laten.2 Hij wil ook
stap 2 zetten. Als doel daarvan noemt hij: nagaan of de is-zinnen over God waar
zijn. Daarmee wordt ook stap 3 gezet. Er wordt immers aangenomen dat de theologie niet alleen kennis oplevert over de profielschetsen (stap 2), maar ook kennis
over God (stap 3).
Wanneer een theoloog, in tegenstelling tot een beoefenaar van de godsdienstwetenschappen, ervan uitgaat dat de is-zinnen over God een waarheidsgehalte hebben,3 dan kan met waarheid niet bedoeld zijn: overeenstemming met de menselijke ervaring (stap 2). Het zoeken naar overeenstemming met de menselijke ervaring dient immers als toets voor het waarheidsgehalte van de is-zinnen. Wanneer
die overeenstemming zich voordoet, zo luidt de redenering, dan zou de betrokken
profielschets van God waarheid kunnen bevatten. Dat moet dan wel waarheid over
God zijn (stap 3).
1
2

Adriaanse, 'Godsdienst is geen onzin', p. 10.
Kuitert, 'De band van de theologie met de werkelijkheid', p. 198.
' Ibidem, p. 187,188.
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Maar hoe is de overgang van stap 2 naar stap 3 te verantwoorden? Anders gezegd:
hoe kan worden aangetoond dat theologie kennis over God (theo-logie) oplevert?
Theologie kan de menselijke zoektocht naar God beschrijven en toetsen: onderzoek
van de profielen van God. Dat levert kennis op over die menselijke zoektocht en over
de manier waarop deze recht doet aan de menselijke ervaringen, bijvoorbeeld de
ervaring van contingentie. Maar is het niet zo, dat alleen het geloofde garantie kan
geven dat dit inderdaad over God gaat? Kuitert schijnt het hiermee eens te zijn: Gods
bestaan blijft een vooronderstelling. De christelijke geloofstraditie heeft alleen verklarende kracht voor wie de vooronderstelling van die traditie deelt.'
Welke van de voornoemde stappen behoren tot wetenschap? Dat de eerste twee
wetenschappelijk kunnen worden genoemd, is vrijwel onomstreden. Maar iemand
die ook stap 3 tot de wetenschap wil rekenen, krijgt problemen met het vierde criterium van Adriaanse: wetenschap moet vooronderstellingen hebben die algemeen
aanvaardbaar zijn.
Vervolgens: welke van deze stappen behoren tot de theologie? Indien theologie
wordt beperkt tot stap 2, is erkenning als wetenschap de beloning. Indien theologie zich ook wil uitstrekken tot stap 3, moet daarvoor de prijs worden betaald van
onwetenschappelijkheid, althans volgens Adriaanse. De onbetaalbare winst is evenwel, dat stap 3 naar God reikt. Door stap 3 te zetten is de theo-logie meer dan wetenschap. Juist daar bereikt de theo-logie haar hoogtepunt, maar juist daar ook bevat
ze een niet-wetenschappelijk (geloofs)element. In de opvatting die inhoudt dat theologie ook theo-logie is, moet een theo-loog gelovig zijn. Niet omdat stap 2, de toetsing van de profielschetsen, daardoor anders zou verlopen dan bij een niet-gelovige, maar omdat de theo-loog anders stap 3 niet zou kunnen zetten (uit deze toetsing tot kennis over God concluderen).
Als samenvatting van het voorafgaande zou kunnen gelden: voorzover theo-logie
over God spreekt, is het geen wetenschap; voorzover theologie wetenschap is, kan
ze niet aantonen dat ze over God spreekt.
Er gaan stemmen op die zeggen dat theo-logie (spreken over God) geen wetenschappelijke pretenties moet koesteren. Ik laat achtereenvolgens Oudkerk en
Peperzak aan het woord. Wetenschap over het geloof en over God is onmogelijk.2
De hele tegenwoordige [wetenschappelijke GD] theologie gaat niet over God en
niet over geloof en zij schiet dus haar doel voorbij. Wanneer het om geloof gaat,
moet er affiniteit zijn met geheimen en met mystiek. De gereformeerde neiging
alles intellectueel zichtbaar en verstaanbaar te maken, is verwerpelijk, evenals de
belijdenisverdediging die bij veel gereformeerden kan worden aangetroffen. De
geloofsgeheimen moeten niet worden verdedigd, maar verkondigd.3
1

Croonenberg, 'Wiebelig bestaan', p. 27. Croonenberg verwijst hier naar Kuitert, Filosofie
van
de theologie, p. 79.
2
Oudkerk, 'De relatie tussen geloof en wetenschap', p. 10.
3
Ibidem, p. 9.

260

Theologie wil nadenken en iets zeggen over God, maar God is daar te groot voor.1
Gelovigen kunnen het niet laten over datgene wat hen het meest boeit na te denken. Maar wanneer God wel de einder van ons verlangen is, maar geen zijnde ook geen hoogste zijnde - , kunnen wij er dan wel over spreken zonder hem te
rangschikken tussen de andere zijnden en hem daardoor te vereindigen? Zijn allerlei leerstellingen over hem en allerlei moraliserende geboden in feite geen verkapte
pogingen de uiteindelijke Zin en het Geheim klein te krijgen? Als mensen krachtens hun menszijn gericht zijn op een geheim dat hun kennis wezenlijk te boven
gaat, dan kunnen zij zich sprekend, biddend en zingend tot dit Verborgene richten. Dat is natuurlijker dan theologiseren. Bij Augustinus en Anselmus wisselen
gebeden en betogende gedeelten elkaar af. Dat is misschien nog het beste.
Hier wordt theologie beperkt tot stap 2, maar er wordt aan toegevoegd dat dit
niet tot spreken over God leidt. Iemand die naar God wil reiken, mag het niet laten
bij wetenschap. Hij moet zijn geloof te hulp roepen en zijn betogen afwisselen met
gezangen en gebeden.2 Degenen die theologie kost wat kost in het corset van de
wetenschappelijkheid willen inrijgen, veroordelen de theologie daardoor tot symbolologie (spreken over het symbolon, de geloofsbelijdenis. De term is van Dupré).3
Als ze alleen maar wetenschap mag zijn, bereikt de theologie God nooit. Theo-logie
is uiteindelijk geen wetenschap, want om naar God te reiken is wetenschap geen
adequaat instrument. Theo-logie die naar God reikt, moet een element van onwetenschappelijkheid in zichzelf toelaten. Ze is meer dan wetenschap en dat is maar
goed ook. Haar 'tekort' is een winstpunt.
Het was de bedoeling in het bovenstaande, aan de hand van een beperkt aantal concepten van theologie, de discussie over haar wetenschappelijkheid enigszins te ontrafelen. Dat leidde onder meer tot een onderscheid russen godsdienstwetenschap,
theologie en theo-logie (zie de drie stappen aan het begin van deze subparagraaf.
Er zijn minstens drie algemene conclusies mogelijk. Ten eerste: de lapidaire stelling 'theologie is geen wetenschap' is misplaatst. Ten tweede: bepaalde vormen van
theologie kennen, evenals de andere wetenschappen, niet-wetenschappelijke elementen. Ten derde: theologie is een veelomvattend, rijkgeschakeerd verschijnsel,
zowel naar haar subject als naar haar object, met het gevolg dat met vele mogelijke accenten en facetten rekening moet worden gehouden.

1
2

Peperzak, Filosofie en christendom, p. 21.
Vergelijk het rooms-katholiek leergezag, over spirituele vorming. Zie bijvoorbeeld de
Romeinse instructie 'De kerkelijke roeping van de theoloog' (1990), geciteerd door A. Simonis
in: 'Wetenschap en kerk', p. 10.
' Dupré, Patterns in meaning, p. 64. Zie ook Dupré, Geloof en rede, 1988. Een niet gepubliceerde tekst, p. 52 (paragraaf 11); de betreffende passage ontbreekt in Patterns in meaning,
zie p. 76.
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Het procesdenken

IN HET INLEIDEND HOOFDSTUK van de sectie Integratie (hoofdstuk 9) is melding
gemaakt van enkele stromingen die door Barbour onder 'systematische syntheses'
zijn gerangschikt. Daaronder was ook het procesdenken. Inderdaad heb ik ook in
de Nederlandstalige literatuur over de verhouding wetenschap-geloof opvattingen
aangetroffen die geïnspireerd zijn door het procesdenken. Die opvattingen zullen
hier worden gegroepeerd en ze zullen in de sectie Kritiek worden becommentarieerd (hoofdstuk 19, paragraaf 4). Datzelfde geldt voor de gnosis en de New Agebeweging (zie hoofdstuk 15 en hoofdstuk 19, paragraaf 5).
De bespreking van deze stromingen heeft uiteraard geen pretenties van volledigheid of van systematiek. Daarvoor berust deze bespreking op een te smalle basis,
die uitsluitend bestaat uit vermeldingen in de literatuur over de verhouding wetenschap-geloof. Toch mogen de betrokken stromingen in een overzicht van de hedendaagse discussie niet ontbreken, al was het alleen maar op grond van hun groeiend aantal sympathisanten.

De belangrijkste inspirator van het procesdenken is de AmerikaansefilosoofAlfred
North Whitehead (1861-1947).1 In zijn Process and Reality. An essay in cosmology
(1929) heeft hij de grondlijnen uitgetekend van een denkstijl waarin begrippen als
'proces', 'gebeuren', 'wording', 'nieuwheid' en 'creativiteit' centraal staan. De hele
werkelijkheid is, in de visie van Whitehead, een ingewikkeld geheel van gebeurtenissen (events). Deze gebeurtenissen zijn alle op elkaar betrokken en vormen samen
het uni-versum: een tot eenheid gebrachte veelheid. Het procesdenken heeft onder
meer in de filosofie, de theologie, de natuurkunde en de ecologie aanhangers gevonden, met als bekende vertegenwoordigers onder meer de Amerikanen Ch. Hartshome
(filosoof) en J. Cobb (theoloog).
Een belangrijke aanleiding tot het ontstaan van het procesdenken ligt in de nieuwe ontwikkelingen binnen de natuurwetenschap in de eerste helft van de twintigste eeuw: kwantummechanica, relativiteitstheorie e.a.2 Met name de filosofie van
Whitehead is sterk beïnvloed door de moderne fysica, die zegt: er is geen vastliggende grondwerkelijkheid; er is alleen een werkelijkheid die in betrekking tot de
1

Grote Winkkr Prins, Amsterdam, Antwerpen 1992, onder 'Procesfilosofie'. Zie ook de schets
van het procesdenken aan de hand van Barbours, 'Ways of relating science and theology", in
hoofdstuk
9, paragraaf 3.
2
Van Dijk en De Knijff, 'Woord vooraf, p. 268.
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mens gebeurt: geen objectiviteit zonder subjectiviteit. Het procesdenken stelt dan
de vraag: hoe moet de wereld eruit zien, om te kunnen verklaren dat de nieuwe
natuurwetenschappelijke inzichten konden opkomen?1 De vraag dus naar een
nieuw wereldbeeld, dat als metafysisch kader kan dienen voor de nieuwe kijk op
de fysische werkelijkheid.
Gelet op hun voorliefde voor samenhang en harmonie van al wat bestaat, of beter
gezegd: van al wat gebeurt, is het begrijpelijk dat de procesdenkers ook op het terrein van de verhouding tussen wetenschap en geloof uitgaan van eenheid en integratie, met minstens een dialoog als weg daarheen. Whitehead heeft gezegd: het
is niet mogelijk wetenschap, filosofie en religie tegen elkaar afte schermen; we
leven nu eenmaal in één wereld.2
In dit hoofdstuk zal eerst een schets worden gegeven van het procesdenken (paragraaf i); vervolgens zullen de consequenties voor de verhouding wetenschap-geloof
aan bod komen (paragraaf 2).

1. De werkelijkheid als een dynamisch, samenhangend geheel
Geen twee werelden
Het probleem waar Alfred North Whitehead een antwoord op heeft willen geven
ligt in de dichotomie tussen materie en geest en tussen de natuur (de wereld van
de dingen) en de geschiedenis (de wereld van de mensen) .з Deze dichotomie, waar
aan de namen van Descartes, Kant en ook Wittgenstein verbonden zijn, heeft in
de voorbije eeuwen een grote rol gespeeld. Er is een permanente wetenschaps
theoretische en methodologische strijd gevoerd tussen degenen die de werkelijk
heid (soms zelfs inclusief de menselijke geschiedenis) willen verklaren vanuit de
materie en de aldaar heersende wetmatigheden en degenen die de werkelijkheid
principieel willen duiden vanuit de wijze waarop de mens de werkelijkheid beleeft.
In de ethiek leidt dat tot controversen tussen de opvatting dat de 'natuur' en de
'natuurcausaliteit' maatgevend zijn en de opvatting dat de mens, zijn rationaliteit
en zijn existentiële beleving maatgevend zijn.4 In de theologie is er onenigheid tussen enerzijds degenen die vonden en vinden dat de theologie zich niets gelegen
hoeft te laten liggen aan de wereld van de fenomena en aan de wetenschap daarover, en anderzijds degenen die vinden dat wat wij over God zeggen niet geheel
los kan staan van wat wij over Zijn wereld zeggen.

1
2

Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 16.
Ibidem, p. 7.
'4 Dingemans, 'Schepping in eschatologisch perspectief, p. 293.
Ibidem.
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Descartes en Kant hebben onderscheid gemaakt russen de wereld van de fenomena en de wereld van de geest.1 De meeste Europese theologen (o.a. Bultmann,
Barth, Moltmann, Metz) gaan van ditzelfde schema uit. Met de wereld van de fenomena (en dus ook met natuur en met natuurwetenschap en techniek) weten ze
theologisch geen raad. Ze hebben het in feite alleen over de wereld van de geest
(de menselijke existentie en de menselijke geest). Deze scheiding tussen de wereld
van de fenomena en de wereld van de geest komt onder meer bij Barth tot uiting.
Barth gaf een zeer zelfstandige functie aan de theologie en liet haar door geen andere wetenschap beïnvloeden. Volgens hem is niet de natuur normatief voor de theologie, maar de genade, dat wil zeggen de wijze waarop God, in Christus, omgaat
met de wereld. Barths theologische antropologie gaat daarom niet te rade bij de
menswetenschappen, maar bij het mens-zijn van Jezus.2 Deze christologische benadering heeft het grote voordeel dat ze de wetenschappelijke bestudering van de
natuur en van de geschiedenis niet voor de voeten loopt. Er is een duidelijke scheiding tussen geloof en wetenschap. Natuur is iets anders dan schepping. Maar dit
alles betekent wel een waterdicht schot tussen zondag en maandag. Whitehead
heeft geprobeerd die scheiding ongedaan te maken.3

Een nieuw wereldbeeld
De procesfilosofie wil een antwoord geven op het probleem van de dichotomie. Dat
antwoord is - geheel in stijl - nog in ontwikkeling. Van der Veken spreekt nog
slechts over 'kansen voor een nieuwe dialoog'.4 Of er een vruchtbare dialoog komt,
hangt overigens niet alleen van de procesfilosofie af. Alle gesprekspartners moeten bereid zijn de nieuwe inzichten te aanvaarden of zich er minstens voor open
te stellen. Anders zijn kortsluiting en onbegrip het gevolg.' De openheid voor nieuwe inzichten is zelf al een vorm van procesdenken. Veranderingen op het ene terrein dienen immers volgens het procesdenken altijd consequenties te hebben voor
het andere terrein, ten gevolge van de veronderstelde interactie tussen de verschillende sferen.6

1
Ibidem, p. 296.
2
Ibidem, p. 294.
3
Ibidem,
p. 294-295.
4

Ondertitel van Kosmologie en geloof. Van der Veken noemt nogal wat verschillende koppels
waartussen een nieuwe dialoog op gang zou moeten komen. De ene keer gaat het tussen
wetenschap en geloof, de andere keer tussen wat wij over de wereld en over God zeggen, of
tussen wetenschap en theologie, of tussen wetenschap en religie, of tussen natuurwetenschap en techniek enerzijds en de menswetenschappen, vooralfilosofieen theologie, anderzijds.
5
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 17-18.
6
Ibidem, p. 7,28. Voor voorbeelden van deze relatie, zie hierna. Op de wederkerigheid van
deze relatie kom ik nog terug in hoofdstuk 19, paragraaf 4.
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Lange tijd is de klassieke metafysiek bepalend geweest.' Deze had een bepaalde
kijk op de natuur, die ook door de klassieke natuurwetenschap is overgenomen.
De stof was hierin niets anders dan een geheel van stofdeeltjes. De geest, en dus
ook God, moest dus wel tot een geheel andere orde behoren. In de taal van deze
metafysiek kunnen de beste inzichten van de religie en ook die van de moderne
natuurwetenschap niet langer worden uitgedrukt. De filosofie moet een nieuw,
coherent wereldbeeld ontwerpen.
Daarbij is het een taak van de filosofie zoveel mogelijk 'blikken' op de werkelijkheid te integreren in één rationeel zicht.2 Er zijn verschillende symbolische
representatiesystemen van de werkelijkheid, met name religie, esthetica, ethiek,
wetenschap.' Het procesdenken kan ertoe bijdragen deze verschillende symbolische representatiesystemen weer met elkaar in gesprek te brengen door een nieuwe metafysica aan te bieden.

Het antropisch principe
Bij het ontwerpen van een nieuw wereldbeeld wordt uitgegaan van het zogenoemde
'antropisch principe'.4 Hierbij worden het bestaan van de mens en vooral ook de
condities waaronder hij kan bestaan, als richtinggevend beschouwd bij de zoektocht naar de kenmerken van de werkelijkheid in het algemeen en van de kosmos
in het bijzonder. Een voorbeeld: het bestaan van de mens vraagt om een driedimensionele werkelijkheid. Dan moeten, redenerend vanuit het antropisch principe, theorieën die uitgaan van een twee- of vierdimensionele werkelijkheid als onjuist
worden beschouwd. Een ander voorbeeld is de opvatting dat, op grond van het
bestaan van de mens met zijn vrijheid en met zijn bewustzijn, in de kosmos meer
aan de hand moet zijn dan alleen deterministische processen, die verlopen volgens
een omkeerbaar oorzaak-gevolg-model. Er moet een vorm van indeterminisme
bestaan, anders had deze mens nooit kunnen ontstaan.

Interactie
De werkelijkheid is volgens Whitehead een dynamisch, samenhangend geheel, een
proces, een ingewikkeld relatiepatroon van interacties (events, actual occasions,
occasions of experience).5 De hele natuur, de geschiedenis en de mens zijn deel
van dit interactiepatroon. De geschiedenis van de natuur en de geschiedenis van
de mens liggen in eikaars verlengde. Alles grijpt in elkaar. De hele werkelijkheid

1
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Ibidem.
Ibidem, p. 16, 27.
'4 Ibidem, p. 8.
Ibidem, p. 16-17.
5
Dingemans, 'Schepping in eschatologisch perspectief, p. 299.
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bestaat uit transmissies van verleden naar toekomst, door het actualiseren van
mogelijkheden. Mogelijkheden en actualiteiten, verleden en toekomst, determinatie en vrijheid zijn in het procesdenken geen tegenstellingen, maar ze vullen
elkaar aan.
In het wereldbeeld van de procesdenkers bestaat er geen tegenstelling tussen
materie en geest.1 Descartes' visie dat in de werkelijkheid twee substanties naast
elkaar bestaan wordt veel minder geloofwaardig geacht dan de visie die stelt dat de
éne werkelijkheid twee facetten heeft. Deze twee facetten van de werkelijkheid zijn:
- een materiële of objectieve kant: datgene wat een werkelijkheid voor zijn omgeving, voor het andere dan zichzelf is; de manier waarop een werkelijkheid door het
andere als een object, als iets gegevens, wordt ervaren;
- de innerlijke kern van al wat werkelijk is; de manier waarop de werkelijkheid zichzelf tesamen houdt, 'be-vormde' werkelijkheid, binnenkant is. Voor de mens komt
daar nog bij dat hij zichzelf op reflexieve wijze ervaart Dit betekent overigens geen
totaal verschil met andere wezens. Ook dieren, bijvoorbeeld, beschikken over enige vorm van inwendigheid of'mentaliteit'.
In Whiteheads antropologie wordt de mens niet gereduceerd tot een animal rationale of een ingewikkelde computer, maar ook niet tot een verheven geest die een
lichaam moet meetorsen.2 De mens is een eenheid van lichaam en geest, een verantwoordelijk en sociaal wezen, dat zijn verleden in zich opneemt en omvormt tot
zijn eigen toekomst. De mens is onderdeel van de natuur, maar door zijn hoge
organisatievorm beschikt hij wel over vrijheid en verantwoordelijkheid. Hoe hoger
immers het organisme of het systeem (de actual entity) georganiseerd is, hoe meer
realisatiemogelijkheden er zijn en hoe groter de keuzevrijheid (selfdetermination)
is.

De plaats van de mens in de kosmos
Krachtens het eerder genoemde antropische principe houdt de procesfilosofische
kosmologie voortdurend rekening met het feit dat de mens in de kosmos tegenwoordig is.3 Zij trekt uit dit feit conclusies voor het begrip van de kosmos. Het ligt
dan voor de hand dat het heelal zó wordt opgevat dat de mens daarin geen onverwachte vreemdeling hoeft te zijn. Heelal en mens zijn in een dergelijke kosmologie zeer nauw met elkaar verbonden. In het wereldbeeld van de klassieke fysica
was dat niet het geval. De wereld van de klassieke fysica was on-menselijk en door
en door mechanistisch. De mens viel daar buiten het blikveld. Gelovigen en ongelovigen stelden zich het universum voor als een reusachtige machine, bestuurd
door een almachtige Geest. Determinisme en voorspelbaarheid waren de vooron-
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Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 21-23.
Dingemans, 'Schepping in eschatologisch perspectief, p. 299-300.
' Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 19-20.
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derstellingen van dit klassieke wereldbeeld. Dit wereldbeeld was dus ook allerminst
evolutionair; alleen onze kennis ervan kende evolutie, maar voor de Geest gebeurde er nooit iets onvoorzienbaars, iets nieuws.
Wanneer de vraag gesteld wordt naar de plaats van de mens in de kosmos, ziet
de tegenstelling tussen het traditionele en het nieuwe wereldbeeld er aldus uit: in
het mechanistisch wereldbeeld is het bestaan van de mens het resultaat van louter
toeval; in het nier-mechanistisch wereldbeeld is de mens 'een kind van het universum'.1

2. De verhouding wetenschap-geloof
Een gemeenschappelijk wereldbeeld
Volgens het procesdenken is de historische scheiding tussen wetenschap en geloof
een uitvloeisel van de eerder genoemde onderscheidingen die door Descartes, Kant
en Wittgenstein zijn aangebracht.2 In de benaderingen door Kant en Wittgenstein
zijn geloof en wetenschap tot twee verschillende werelden gaan behoren en zijn
de uiteindelijke zinvragen losgeraakt van de wereld die door de positieve wetenschappen wordt beheerst. Ook tegen déze dichotomie wil het procesdenken zich
verzetten. Zowel binnen de wetenschappelijke als binnen de geloofswereld moet
een nieuwe visie op mens en wereld ingang vinden, op grond waarvan een dialoog
tussen de twee op gang kan komen.
Dat vergt met name een bekering van de theologie. Gelukkig is in de theologie
belangstelling ontstaan voor de problemen die rijzen vanuit de natuurwetenschappen.' Er zijn ook goede theologische gronden om te stellen dat onze uitspraken
over God niet geheel los kunnen staan van onze uitspraken over de wereld. Als
God immers de Schepper van hemel en aarde is, kan theologie niet geheel a-kosmisch en on-werelds zijn. Theologie moet zich dan bezinnen over de kosmos en
over de plaats van de mens daarin. Standpunten hierover hebben gevolgen voor de
opvattingen over de relatie russen God en de wereld, inclusief de mens. Met name
bij de conceptualisering van die standpunten en opvattingen kan de gelovige niet
doen alsof hij in een totaal andere wereld leeft dan die waar ook de natuurwetenschappen het over hebben.4
De theologische bezinning op wereld en kosmos kan zeer vruchtbaar gebruik
maken van de metafysica die door de procesfilosofie is ontworpen. Deze metafysica kan een toenadering bevorderen tussen natuurwetenschap en theologie, met
name op het terrein van hun metafysische vooronderstellingen.5 Het is daarom

1
2

Ibidem, p. 28. Kosmos, universum en heelal gebruikt Van der Veken door elkaar heen.
Ibidem, p. 10-12.
'4 Ibidem, p. 12-13, 2 ^·
Ibidem, p. 34.
' Ibidem, p. 15-16.
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verheugend dat zowel bij beoefenaars van de natuurwetenschap als van de theologie een toenemende sympathie voor het procesdenken te bespeuren is. Door die
ontwikkeling kunnen een gemeenschappelijk denkklimaat en een gemeenschappelijke taal ontstaan.'
De theologie heeft zich verzoend met een dynamisch, evoluerend wereldbeeld.2
Ze heeft het bijbelse besef teruggevonden, dat ook de mens gevormd is uit de aarde en dus onderdeel uitmaakt van de natuur.' En ze heeft opnieuw ontdekt, dat
een dynamisch, evoluerend wereldbeeld eigenlijk ook bijbels is: de God van de
geschiedenis, die met zijn volk 'onderweg' is.4
Een dynamische theologie is veel beter toegerust om de dialoog met de moderne wetenschappen aan te gaan dan een theologie die meent te moeten kiezen tussen of-of posities (b.v. schepping of evolutie).5 Anders gezegd: de dialoog tussen
de aanhangers van de nieuwe, niet-mechanistische fysica en degenen die God niet
helemaal terugdrijven naar de sfeer van de inwendigheid, houdt veel meer beloften in dan de enigszins achterhaalde dialoog tussen 'natuurwetenschappers en
gelovigen', die tot twee totaal verschillende werelden leken te behoren. Zowel het
religieuze a-kosmisme als het niet-religieuze sciëntisme hebben aan geloofwaardigheid ingeboet.6

Overeenkomsten

De nieuwe gemeenschappelijke metafysica laat op verschillende punten overeenkomsten zien tussen theologie en natuurwetenschap. Op de eerste plaats is er de
zin voor het mysterie. Het is zeker niet zo, dat de moderne wetenschappen de zin
voor het geheim en voor het wonder doden.7 De theologie kan zich hierin herkennen.
Vervolgens worden zowel wetenschap als religie geconfronteerd met wat
Heisenberg noemt 'de centrale orde'.8 In de natuurwetenschappen kan deze centrale orde bijvoorbeeld de gestalte aannemen van de intelligibiliteit van het universum en van de stabiliteit van de natuurwetten. De natuurwetenschappen nemen

1

Door de indeling van dit boek ben ik gedwongen de metafysische raakvlakken tussen natuurwetenschap en theologie in de sectie Integratie te bespreken. Ook Barbour behandelt dit
soort van metafysische vooronderstellingen namelijk onder Integratie. Dat wil niet zeggen
dat ik het daar mee eens ben. Een plaatsing onder Dialoog lijkt mij beter, zoals in hoofdstuk
19, paragraaf 4 zal worden toegelicht Ook Van der Veken voelt zich waarschijnlijk onder het
trefwoord 'dialoog' beter thuis dan onder 'integratie': zijn publicatie Kosmologie en geloo/heeft
immers, zoals gezegd, als ondertitel: Kansen voor een nieuwe dialoog.
г
Ibidem, p. 18.
3
Dingemans, 'Schepping in eschatologisch perspectief, p. 296.
4
Ibidem.
5
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 19.
6
Ibidem, p. 32.
7
Ibidem, p. 23.
8
Ibidem.
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een dergelijke centrale orde tot uitgangspunt, zonder dat ze haar kunnen verklaren. Dat ook in de religie aan een centrale orde wordt gedacht, kan de natuurwetenschappen minstens interesseren.
Ten derde is er het verschijnsel van wat genoemd kan worden 'integratorwoorden'.1 In deze woorden doet zich een soort vermenging voor van de wetenschappelijke taal en de geloofstaal. Een voorbeeld is het woord God. Dit woord integreert
verschillende betekenissen die oprijzen uit verschillende werkelijkheidsbenaderingen: alomvattendheid, schepping, zorg, orde, harmonie, ethisch appèl, persoonlijke relatie. Een ander voorbeeld van een integratorwoord lijkt mij het woord
waarheid. Dat woord integreert verschillende waarheidsopvattingen, bijvoorbeeld
de wetenschappelijke waarheid en de geloofswaarheid. Men kan wel proberen voor
die verschillende waarheidsbegrippen aparte termen te bedenken, maar dat lost
weinig op: om die nieuwe termen uit te leggen is dan toch weer het waarheidsbegrip nodig.2

De formulering van de geloofiinhoud
Voor de verheldering en adequate formulering van haar concepten is de religie aangewezen op een of andere vorm van speculatieve filosofie.3 Bij ditfidesquaerens
intellectum kan de procesfilosofie belangrijke diensten bewijzen; ze is mede met
dit doel ontworpen. De procesfilosofie kan bevorderen, dat de theologie haar inzichten verwoordt op een manier die correspondeert met datgene wat in de natuurwetenschap voor waar wordt gehouden,4 mits een gemeenschappelijk metafysisch
denkkader en een gemeenschappelijke kosmologie worden aanvaard.
De bijdragen van de procesfilosofie aan de theologie kunnen onder meer betrekking hebben op het scheppingsbegrip en op de mensopvatting (antropologie).5 Om
voor natuurwetenschappelijk geschoolde mensen verstaanbaar te zijn, moet het
scheppingsbegrip in onze tijd worden vernieuwd. Die vernieuwing kan plaatshebben met behulp van Whitehead en ook Cobb. De laatste is van mening dat creativiteit niet alleen het voordurend handelen van God betreft, maar ook het proces
van groei van natuur en mens. Niet alleen God, maar de hele werkelijkheid is creatief. Schepping moet dan ook niet worden opgevat als een creatio ex nihilo door
God, maar als een proces waarin God èn de natuur, God èn mens samen en voortdurend betrokken zijn. Daarom betekent schepping voor Cobb ook geschiedenis.

1
2
3

Ibidem, p. 26.
Zie ook Van Meisen, Waar gaat het heen?, p. 28-29.
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 8, 27.
* Ibidem, p. 32.
5 Dingemans, 'Schepping in eschatologisch perspectief, p. 298-302.
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Ook op het gebied van de antropologie (zie hierboven) heeft het procesdenken
veel te bieden dat goed aansluit bij het bijbelse denken over de mens.1 Onder meer
vormt het procesfilosofische besef dat de geschiedenis van de natuur en de geschiedenis van de mens in eikaars verlengde liggen, ook de grondslag van het bijbelse
geschiedenisconcept.

Geloof en ervaring
Een vrucht van de dialoog op procesfilosofische grondslag is onder meer, dat de
theologische inzichten beter gefundeerd worden in de menselijke, i.e. natuurwetenschappelijke ervaring.2 Indien de mens louter het resultaat was van toeval, zou
men immers nauwelijks kunnen zeggen dat zijn bestaan door een zorgende Liefde
werd gedragen. Iemand die de mens ziet als blind toeval kan wel geloven, maar hij
moet wel een sacrificium intellectus brengen. Zijn geloof en zijn vertrouwen hebben geen grond in de werkelijkheid zelf. De nieuwe kosmologie sluit beter aan bij
de geloofsinzichten. Wanneer er continuïteit is tussen de natuur en de mens (een
gerichtheid in de natuur op de hoogst mogelijke structureringen en op de meest
complexe vormen van integratie, b.v. bewustzijn), is het zinvol de mens te zien als
een 'kind van het universum'. De mens is dan 'gewild' en hij wordt gedragen en
geschat door een Mysterie dat groter is dan hijzelf en waarvan hij het beste evenbeeld is. Vervolgens kan de gelovige daarbij aansluiten en zeggen: voor mij is de
mens nog méér en over God weet ik ook méér.

1
г

Ibidem, p. 300.

Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 33.
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15
De gnosis en de New Age-beweging

STROMINGEN DIE IN AL wat er is samenhang, harmonie en eenheid menen te kunnen waarnemen, bestaan al lang. De aloude gnosis (het Griekse woord gnosis betekent: kennis) is er een voorbeeld van;1 de New Age-beweging is een nieuwere representant. Soms wordt ook de paleontoloog en katholieke priester Pierre Teilhard de
Chardin in dit verband genoemd. 2 Het is duidelijk en begrijpelijk, dat deze bewegingen in het algemeen neigen naar toenadering, hier en daar zelfs naar vereenzelviging van wetenschap en geloof. Minder duidelijk is de plaats die hun gezichtspunten zelf i n n e m e n op het terrein van wetenschap en geloof: zijn het wetenschappelijke inzichten of zijn het geloofsovertuigingen?

i. De gnosis
De sofia van de gnosis
De gnosis kan volgens sommigen niet onder wetenschap worden gerangschikt en
evenmin onder geloof. Zij is, naast geloof en rede, een 'derde component' in de
Europese cultuurtraditie.J In het voorafgaande hebben we al andere drietallen ontmoet: geloof-rede-ervaring, en geloven-weten-leven.4 Is de gnosis dan hetzelfde als
'ervaring' of'leven'? Neen, de gnosis beschouwt zichzelf niet als één van drie min
of meer gelijkwaardige kenbronnen. Ze is autonoom en onherleidbaar, ze heeft
geen behoefte aan geloof of rede naast zich. 5 Daarom kan ze niet vereenzelvigd
worden met 'ervaring' of 'leven'. Wat is ze dan wèl?

1

Zie in LexihmfÜT Theologie und Kirche (Freiburg i960), de trefwoorden 'Gnosis' (door К.
Rahner) en 'Gnostizismus', waaronder 'christlicher G.' (door H. Rahner).
2
Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 224-226.
3 Gnosis: de derde component van de Europese cultuurtraditie, Utrecht 1988. Redactie: G. Quispel.
Dit is het verslagboek van een symposium dat van 2 tot 5 oktober 1986 te Amsterdam is
gehouden; het bevat 19 bijdragen. Zie ook een bespreking door L. Leijssen in: Boetengids,
68(1990), nr. 6, augustus, p. 515-516.
4
Resp. van A. van Meisen en A. Weiier.
5 Zie de bespreking door Leijssen in: Boe^^as, p. 515.
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De gnosis is een 'sofia', een geestelijke wijsheid van het hart.1 Deze wijsheid
steunt op onmiddellijke ingevingen van het hart of de geest. De ingevingen zijn
afkomstig van de Oerbron van het Al. Dit doet enigszins denken aan termen die
we eerder zijn tegengekomen: 'erkenning als wetensvorm van het goddelijke; de
elementaire betekenis van het goddelijke; geloven en weten als configuraties van
goddelijke structuren'. De gnosis lijkt zich op eenzelfde fundament te baseren als
Dupré aanwees voor geloven en weten: de oorspronkelijke zijnsconfiguratie van
het mens-zijn, in afhankelijkheid van het goddelijke.2 Als ontvouwingen van deze
kern gaan geloof, wetenschap en gnosis evenwel uiteen. De beslissende vraag lijkt
daarbij te zijn, hoe geloofwaardig de verschillende ontvouwingen zijn. Als een criterium voor deze geloofwaardigheid is al eerder 'de verworteling in de menselijke
zelfervaring' naar voren gebracht.' Het lijkt dan een feit, dat zowel vroeger als nu
veel mensen gnostieke uitlatingen als een herkenbare verwoording van hun ervaringen beschouwen. Hoe komt dat?
Het komt misschien wel doordat de gnosis zulke aantrekkelijke zaken belooft:
begrip van de dingen, innerlijke zekerheid, inzicht, zelfverlossing, los komen van
de stof, van de leugen en van de duisternis, zelfverwerkelijking van de menselijke
geest.4 De mensheid heeft altijd al gedacht dat ergens verborgen kenbronnen en
wegen tot geluk moesten zijn, die door de goden werden afgeschermd opdat ze
niet door mensen zouden worden geroofd en die enkel aan ingewijden mochten
worden medegedeeld. Daarvan deelgenoot worden is een aantrekkelijk perspectief. Een andere aantrekkelijkheid van de gnosis zit waarschijnlijk voor velen in het
protest dat zij vertegenwoordigt tegen het gangbare geloof en tegen de gangbare
wetenschap.

Christelijke gnosis
Er zijn veel verschillende gnostieke stromingen. In de Oudheid was het gnosticisme een zeer vaag omlijnde geestesstroming waaronder van alles viel.5 Er bestond
ook een orthodox christelijke gnosis: de geloofskennis die tot kennis van de Verlosser
leidde.6 Deze verlossende kennis was afkomstig uit een andere, hogere wereld. Als
1
Ibidem.
2

Zie hoofdstuk n. De fundamentele structuur van geloven en van weten.
'4 Vandenbulcke, 'Geloof op basis van ervaring', p. 272.
Danneels, Christus of de Waterman?, p. 30. Zie ook Danneels, 'Je moet kiezen'.
' Zie J.P.M, van der Ploeg, 'New Age', in: Katholiek Maandblad, 1(1989), nr. 6, juni, p. 184190, in het bijzonder p. 185 en 187. Van der Ploeg bespreekt hier onder meer een boek van
Medard Kehl, New Age oder Neuer Bund. Christen im Gespräch mit Wendezeit, Esoterik und
Okkultismus, Mainz 1988. Zie ook J.P.M, van der Ploeg, bespreking van het boek van S. van
Wersch, De gnostisch-occulte vloedgolf van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische be
deling
(Kampen 1990), in: Katholiek Maandblad, 3(1991), nr. 3, maart, p. 93-94.
6
Van der Ploeg vindt het bestaan van deze orthodox christelijke gnosis een reden om het
woord gnosis niet te gebruiken voor de New Age-beweging (contra Kehl, die dit, evenals
anderen, wèl doet). Zie Van der Ploeg, 'New Age', p. 185 en 187.
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zodanig stond zij in tegenstelling tot de meeste vormen van niet-christelijke gnostiek, die een product waren en zijn van de zogenaamde menselijke ervaring.1 De
christelijke gnosis is een charismatische kennis die een element van het geloof
vormt.2 Zij kan worden gezien als een existentiële intensivering en verinnerlijking
van de geloofskennis. Het gaat daarbij niet allereerst om een kwantitatieve groei
van geloofsregels, maar om een eenheid scheppend verstaan van het geheel van
de openbaring als zodanig {fides quaerens intellectum).
In deze christelijke gnosis zitten dus elementen die ook in andere vormen van
gnosis voorkomen: existentiële verinnerlijking en streven naar eenheid. Verschillen
met andere vormen van gnosis, waaronder de moderne, zijn evenwel dat de christelijke gnosis niet voortkomt uit de mens zelf, maar uit de persoonlijke zelfopenbaring van de transcendente God. Zij is een element van het geloof, dat ruimte laat
voor een geheim in de kern van het bestaan: de blijvende onbegrijpelijkheid van
God. Daardoor stelt de christelijke gnosis zichzelf ook niet centraal.
Het verschijnsel gnosis kan in feite in de geschiedenis van de westers-christelijke
cultuur steeds als min of meer begrijpelijk worden beschouwd: eerst als onderdeel
van, later als tegenwicht tegen een op dat moment dominante stroming.3 In vroegere perioden, waarin wetenschap nog niet tot een autonoom terrein was uitgegroeid, en waarin het denken en spreken van de theologie nog onmiddeUijk werden gevoed uit de concrete levenspraktijk en de levenservaring, sloot de gnosis aan
bij een algemene denktrant. Het is dan ook begrijpelijk dat de christelijke theologie, met name de klassieke en uitermate vruchtbare wijsheidstheologie van de
Kerkvaders, categorieën van het gnosticisme heeft overgenomen. Vaak waren de
overgangen van een 'heidense' naar een christelijke gnosis niet erg duidelijk, wat
overigens nu ook weer niet zonder moeilijkheden bleef.
Later heeft de theologie zich onderworpen aan de strikte regels van de logica en
van de rationele argumentatie. Zij kwam daardoor terecht op een gecompliceerd
terrein van reflecterend, verdedigend en bemiddelend spreken. Ook de verwoording van het geloof was aan deze ontwikkeling onderhevig.
De onmiddellijkheid van het spreken uit ervaring vond voortaan veeleer haar
neerslag in mystieke en ascetische literatuur, in spirituele geschriften, stichtelijke
teksten en ook in de preekcultuur. In dit verband kan ook worden verwezen naar
de 'creatieve geloofsexpressie', die in hoofdstuk 13, over theologie, ter sprake is
geweest. In de lijn van dit spirituele tegenwicht tegen de heersende tendens in de
theologie, was ook de blijvende belangstelling voor de gnosis begrijpelijk. Tegelijk
met andere holistische bewegingen, kan de gnosis mede worden geïnterpreteerd
als een vorm van kritiek op de ervaringsarmoede van de actuele geloofstaal en van

1
Ibidem.
1

LexikortfiirTheologie und Kirche , 'Gnosis', door К. Rahner.
Voor deze en de volgende alinea, zie onder meer RJ. Schreiter, Bouwen aan een eigen theo
logie: geloofiverstaan binnen de plaatselijke culturele context (vertaald uit het Engels Construct
local theologies, Maryknoll 1984), Baam 1984.

3

2
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de theologie van de kerken. Eén van haar functies is om uiting te geven aan de
behoefte aan een religieus spreken en denken waarin religieuze ervaringen 'direct'
aan het woord komen.

2. De New Age-beweging
Een syncretistische wereldeenheidsideologie'
Evenals gnosis is ook de term 'New Age-beweging' een verzamelnaam: "Het is
een wolk waar alle weer inzit".2 Een empirisch onderzoek heeft de volgende karakteristiek van de beweging opgeleverd.3 De aanhangers zijn ervan overtuigd dat er
hogere krachten bestaan die boven de zichtbare en tastbare wereld van alledag
uitgaan. Aan die hogere krachten worden allerlei kenmerken toegeschreven, b.v.
universeel, van alle tijden en plaatsen, onpersoonlijk enz. Eén van die krachten
is de 'kosmische ziel'. Kennis van deze ziel is mogelijk via de aardse verschijningsvormen ervan: geestelijke energieën, energievelden, aura's, chakra's. Deze
zijn soms zintuiglijk waarneembaar, zeggen de New Age-mensen. Maar meestal zijn ze alleen bovenzintuiglijk waarneembaar. Ieder mens bezit een 'antenne'
voor deze energieën; wel is deze antenne bij sommigen gevoeliger dan bij anderen. Men kan de gevoeligheid van de antenne ook vergroten door oefening. 4
Sommigen (met name paranormaal begaafden) kunnen de energieën ook visualiseren. 5
New Age-mensen streven naar bewustzijnsverdieping, in de vorm van contact
met de universele energie van de kosmos. 6 Daartoe keren ze zich in zichzelf. Ze
staan niet gericht op de wereld buiten hen. Het kosmische contact wordt niet bereikt
via de ratio of het intellect. De verbinding wordt bemiddeld door 'het gevoel, de
beleving, de ervaring'. Dat het contact tot stand komt, is niet wetenschappelijk aan
te tonen; de authenticiteit van dat contact is geen kwestie van objectieve theoreti-

1

S.P. in Protestants Nederland, nov. 1990, in een recensie van R.H. Matzken, New Age handboek: een inleiding tot het New Age denken: 300 woorden die door New Agers worden gebruikt en
die Old Agers op het spoor zetten van New Age!, Amsterdam 1990.
2
Danneels, Christus of de Waterman?, p. 23.
3
C. Strijards en O. Schreuder, 'Nieuwe spiritualiteit', in: Religie in de Nederlandse samenleving. De vergeten factor (Baam 1990. Annalen van het Thijmgenootschap, 78(1990), afl. 2),
p. 118-136.
4
Ibidem, p. 122. Bij de geoefenden ontstaat wat G. Zukav noemt: een 'multi-zintuiglijke persoonlijkheid'. Zie zijn De zetel van de ziel: naar een spirituele beleving van de werkelijkheid,
Utrecht 1989. Alle grote leraren, van Christus tot Ghandi, hadden zo'n persoonlijkheid. Het
is iets anders dan de vijf-zintuiglijke persoonlijkheid: creatiever, energieker, diepzinniger.
De multi-zintuigUjke mens kan meer waarnemen dan de fysieke werkelijkheid. Hij is in staat
tot begrip van het universum, van de diepste waarden, van de essentie van het bestaan. Aldus
Zukav.
s Strijards en Schreuder, 'Nieuwe spiritualiteit', p. 122.
6
Ibidem, p. 126-127; °°^ 122-123.
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sehe waarheid. Het is ook niet goed onder woorden te brengen wat het contact precies inhoudt. De ervaring spreekt een eigen, niet-wetenschappelijke taal. Het zijn
de gevoelde effecten die iemand laten merken dat hij op de goede weg is, dat hij
de waarheid bereikt. Die effecten bestaan erin dat men zich beter voelt, verhevener,
in het hogere opgenomen. De plaats van wetenschapsbeoefenaars en academici
wordt in het New Age-denken ingenomen door zieners, profeten, heksen, Indianen
e.a. Zij immers kunnen het best vertellen wat waar en waardevol is, omdat ze intensieve contacten met het geestelijke geacht worden te hebben.
Er zijn veel meer beschrijvingen van de New Age-beweging. Geen van alle zijn
ze alomvattend. Dat kan ook moeilijk bij een beweging die zoveel lijkt op de spreekwoordelijke schaal met rond- en wegspringende kikkers. Bij elke poging het verschijnsel in de greep te krijgen glippen aan alle kanten onderdelen tussen de vingers door. Ik beperk mij hieronder tot de aspecten van de New Age-beweging die
te maken hebben met de verhouding wetenschap-geloof.

Wetenschap ofgeloof?
Binnen de 'syncretistische wereldeenheidsideologie' van New Age past in principe geen enkele tegenstelling, dus ook niet de tegenstelling tussen wetenschap en
geloof. De vraag komt dan op hoe men, bij een versmelting van alle tegenstellingen tot één geheel, de resulterende wereldeenheidsideologie moet noemen. Is het
wetenschap of geloof?
Die vraag is niet in het algemeen te beantwoorden. Soms vertoont New Age
wetenschappelijke pretenties. Binnen de beweging worden bijvoorbeeld standpunten verkondigd over allerlei 'contacten met het hogere', over aura's, chakra's
en Kirlian-fotografie, die de uitgestraalde energie, zowel van mensen als van dingen, fotografisch vastlegt. Men gaat er onder meer vanuit, "dat de macrokosmos,
gedefinieerd in de verschillende vlakken van de dierenriem, zich weerspiegelt in
de microkosmos van het leven van de mens. Volgens deze astrologische theorie
zijn we nu overgegaan van 'de eeuw van de vissen' naar 'de eeuw van de waterman'. Daarmee staan we voor een volslagen omwenteling van de menselijke geest."1
Bij al deze uitspraken lijkt New Age zich op 'harde' empirische gegevens te willen
baseren. Maar een toetsing aan de hand van gangbare wetenschappelijke normen
kunnen deze stellingen onmogelijk doorstaan. New Age wenst zich overigens ook
niet de maat te laten nemen met de meetlat van de gangbare wetenschap.
Integendeel, de beweging beschouwt zichzelf onder meer als kritiek op de gangbare wetenschap.
Is het dan een geloof? Ook daar heeft het iets van weg: men baseert zich op een
aantal vooropgezette aannamen, op onbewezen uitgangspunten, eventueel geko-

1

Matzken, New Age handboek, weergegeven in Protestants Nederland, nov. 1990, p. 3, door
S.P. in een recensie.
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zen op grond van huiver en eerbied voor de grootsheid en overweldigende kracht
van de kosmos. Er spelen dus ervaringen en gevoelens een rol die aan religie doen
denken, maar van een religieus geloof in de gangbare monotheistische of christelijke zin, waarbij geloofd wordt aan een transcendente, persoonlijke God die wordt
geëerd en gediend, is geen sprake.
Toch zien sommigen in de New Age-beweging elementen van religie. New Age
zou een gestalte zijn van de alleroudste religieus-filosofische beweging ter wereld,
optredend in talloze vormen en met steeds nieuwe namen (animisme, hindoeïsme, taoïsme, pantheïsme); vaak verbonden met nevenverschijnselen (astrologie,
zielsverhuizing) en verkondigd door grote geesten (Rilke, Jung).1 Het is de natuurlijke religie bij uitstek, samen te vatten in de Griekse spreuk Hen kai pan (Een en
al): het ene omvat alles en alles hangt met alles in een grote eenheid samen. Holisme
dus.2 Het is een oeroude en steeds weer opduikende wereldvisie, die in alles van
het geheel, van de eenheid, van de synthese uitgaat.
Andere redenen om New Age eventueel religieus te noemen is, dat zij een goddelijk principe aanvaardt als een dimensie van de allesomvattende werkelijkheid
zelf, dat zij verbindingen zoekt en vindt van alles met alles, en ook dat zij heil belooft
aan mens en wereld.3 Religie kan men zoiets wel noemen, maar godsdienst niet.
Men aanvaardt immers geen persoonlijke God die de werkelijkheid zou transcenderen, want zo'n God zou een principe van scheiding, afstand en opdeling zijn:
"Het holistisch paradigma laat dit niet toe".
Voor de meeste auteurs blijft het moeilijk te bepalen wat New Age is. "Het is
geen godsdienst, maar toch religieus, geen filosofie maar toch een visie op mens
en wereld en een interpretatiesleutel, geen wetenschap maar toch steunend op wetmatigheden, al zijn die dan ook in de sterren te zoeken."4 Als bouwstenen van New
Age kunnen worden genoemd: i. een wetenschappelijke basis, 2. oosterse religies,
3. de nieuwe psychologie, 4. het staat in de sterren geschreven.' Een mengsel dus
van wetenschap en religie.
Bij een vergelijking van de eenheidsvisies in de hoofdstukken over de katholieke waarheidopvatting, het procesdenken en de gnosis c.q. New Age valt het vol1
Berkhof, 'Goede gids voor het holistische oerwoud', p. 32. Dit artikel is een recensie van:
Verkuyl, De New Age Beweging. Ook Strijards en Schreuder gebruiken voor New Age de term
religie: "het fenomeen van de New-Age religie'', zie Strijards en Schreuder, 'Nieuwe spiritualiteit',
p. 118.
2
Holisme is volgens Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal (3 delen, elfde druk,
Utrecht, Antwerpen 1984, en ook nog in de twaalfde druk uit 1992) uitsluitend een biologisch-filosofische theorie die de levensverschijnselen bepaald acht door de totaliteit van het
levende, die meer is dan de som van de onderdelen. Van Dale, Groot woordenboek van hedendaags Nederlands (1 deel, tweede druk, Utrecht, Antwerpen 1991) vermeldt evenwel als betekenis van holisme: opvatting dat er een samenhang bestaat in de werkelijkheid die enkel uit
een beschouwing van het geheel blijkt en niet terug te vinden is in de onderdelen.
' Van der Walle OP, 'New Age en christelijk geloven', p. 173. Vergelijk R. ten Kate, 'De oorsprong
van het woord religie', in: Bijbel en wetenschap, apnl 1990, nr. 132, p. 106-107.
4
Danneels, Christus of de Waterman?, p. 23.
' Ibidem, p. 24-31. Danneels lijkt de opsomming van die bouwstenen ontleend te hebben
aan Van der Walle (zie hiervóór), die trouwens ook geciteerd wordt, op p. 31.
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gende op. De katholieke waarheidsvisie baseert zich op de eenheid van de transcendente en persoonlijke God; de procesdenkers op een filosofische werkelijkheidsopvatting. De eenheidsvisie van de gnostiek en van New Age berust daarentegen op een gnostische opvatting omtrent 'goddelijke kennis'. Met het woordgebruik van Vergote zou gezegd kunnen worden: het verschil tussen 'God is waarheid' en 'de waarheid is goddelijk' kan niet met behulp van New Age-categorieèn
worden verwoord.
De wereldeenheidsideologie van New Age lijkt het best te vangen onder de term
'gnosis', niet vanwege de duidelijkheid die daardoor ontstaat (want die ontstaat
niet), maar vanwege de overeenkomst met andere gnostieke stromingen, inclusief
de onduidelijkheid en vaagheid die hun eigen is.
Maar wanneer New Age gnosis is, verkeert ze in oppositie met zowel wetenschap
als geloof, in de moderne betekenis van deze woorden. Met beide heeft de New
Age-beweging een soort haat-liefde verhouding, waarbij zowel de haat als de liefde van beide kanten komen. Hieronder zal achtereenvolgens op de verhouding van
New Age met wetenschap en met geloof worden ingegaan.

New Age en de wetenschap
De relatie van New Age met de wetenschap bestaat onder meer uit sympathie voor
unificerende wetenschappelijke theorieën, uit het aanbieden van een wetenschappelijk
onderbouwde godsdienst en uit verbintenissen van de fysica met Oosterse filosofieën en religies. Deze drie aspecten worden hieronder nader beschouwd.
Gelet op de stelling 'Alles is één' is het niet verwonderlijk, dat unificerende wetenschappelijke theorieën binnen New Age populair zijn.' Maar in de wetenschappelijke wereld ondervinden deze theorieën veel weerstand, in niet altijd even vriendelijke bewoordingen. Allereerst stellen de theorieën niet veel voor: de alomvattende theorie, de 'theorie voor alles', waar fysici het over hebben, is niet meer dan
Spielerei.2 Maar vooral wordt bezwaar gemaakt tegen de filosofische pretenties
waarmee (het praten over) zo'n theorie vaak gepaard gaat. Degenen die zich geroepen voelen alomvattende synthesen uit te werken, komen veel te vlug tot metafysische stellingnamen die verder grijpen dan wat op wetenschappelijke gronden

1

Ook niet-New Age-denkers zoals Van Meisen en Pais hebben belangstelling voor unificerende theorieën, al zien zij er voorlopig niet veel van komen. Pais zegt in een interview (Pais,
'Wat denkt u, we zíjn geen goden'): "Ik geloof dat het streven daarnaar een nobel streven is.
Ik hoop dat het kan. En ik zie geen reden waarom het niet zou kunnen. Maar ik weet niet
hoe het te doen." Van Meisen spreekt over eenheid van de wetenschappen in: Gdoof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen, p. 33-37; over pluriformiteit van en binnen wetenschappen
in: Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 216-218.
2
A. Lagendijk, interview door M. Mieras en B. Vermeer onder de titel 'Natuurkundigen zijn
grenzeloos arrogant', in: VU-Magazine, 18(1989), nr. 10, nov. p. 30-33, in het bijzonder p.
32.

277

gezegd kan worden.1 De fysicus doorgrondt verhoudingen en relaties, maar vindt
in zijn formules niet de zin van dat alles.2 Het natuurkundig inzicht is immers
slechts een mathematisch inzicht. De 'grote theorie' zal slechts beschrijven hóe
het heelal samenhangt, niet waarom. Daarom moet tegenwicht worden geboden
tegen "alle prietpraat over 'holisme' van Fritjof Capra en zijn geestverwanten".3
Wat de 'holisten' allemaal 'uitkramen' is 'gebral'.4 "Of het nu gaat om de New Agedenker Capra of om de gevestigde theoreticus Hawking, ze overschatten beiden de
draagwijdte van hun kennis." Bij het populariseren van natuurkundige kennis vallen veel te grote woorden. Wanneer de natuurkunde het heeft over een begin, dan
heet dat al heel gauw schepping, en een formule die alle natuurkundige krachten
beschrijft, wordt versleten voor God.5
New Age probeert op haar manier godsdienst en wetenschap te verzoenen, vanuit
de droom die diep in de mens leeft over eenheid, onverdeeldheid, verzoening, fusie
met God en met de kosmos.6 Die droom is met name in een tijd van eindeloze
opdelingen, distincties en versnipperingen inderdaad zeer aantrekkelijk. Maar de
fusie van godsdienst en wetenschap die New Age aanbiedt, kan niet ieders goedkeuring wegdragen. Er bestaan met name bezwaren tegen de wetenschappelijke
visie die New Age hierbij etaleert.
Het wetenschappelijk wereldbeeld van New Age wordt dan aldus geschetst.7 Het
heelal is geen machine, maar één groot levend lichaam, niet door een mechaniek
gedragen (zoals volgens de klassieke mechanica), maar door kwalitatieve relaties.
Alles is familie van elkaar. De mens is daarin ingeweven als een stuk van het geheel.
Hij participeert aan dit leven. Hij kan er niet buiten gaan staan als een neutrale
waarnemer of een vrij subject. Hij moet meedoen met de familie. De mens is dus
eigenlijk niet vrij en dus evenmin verantwoordelijk voor zijn daden. Alles is één
(monisme) en God is ook een stuk uit die kosmos (pantheïsme). Alle onderscheiden zijn weggeveegd: tussen ziel en lichaam. God en wereld, verstand en gevoel,
innerlijkheid en uitwendigheid, bewuste en onbewuste zones, hemel en aarde.
Het bezwaar tegen dit wereldbeeld is, dat aan de wetenschap op deze manier
haar autonomie en rechten worden ontnomen, wat onaanvaardbaar is.8 New Age
annexeert de wetenschap op een wijze die veel lijkt op het aloude concordisme.

1
2

Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 8.
Aldus 't Hooft, volgens M. Mieras en B. Vermeer in een interview met Lagendijk,
'Natuurkundigen
zijn grenzeloos arrogant', p. 33.
3
G. 't Hooft, 'Ook een kikker is in principe een optelsom', in: de Volkskrant, 16 september
1989.
4
Lagendijk, 'Natuurkundigen zijn grenzeloos arrogant', p. 32.
5
Ibidem, p. 33.
6
Danneels, Christus of de Waterman?, p. 25. De overeenstemming met pauselijke teksten
valt
op.
7
Ibidem, p. 24-2;.
8
Ibidem, p. 25.
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Aan een verzoening van godsdienst en wetenschap op deze basis bestaat geen
behoefte.1
Sommigen binnen New Age menen verbanden te zien tussen wetenschap - met
name de fysica, vooral in haar grensgebieden - en Oosterse filosofieën en religies.
Er worden dan 'mystieke' termen gebruikt als energie, eenheid, liefde.2 Bij de in
het Nederlandse taalgebied nogal eens geciteerde Oostenrijks-Amerikaanse fysicus Capra, bijvoorbeeld, worden elementaire deeltjesfysica, psychologische ervaringen, mystieke religiositeit en wereldbeleving tot één groot cyclisch geheel verenigd.' De mens is deel van het Al, hij is zelfs het Al, want God is alles in allen. En
voor 'God' mag men ook 'energie' invullen.
Ook tegen deze uitdijing van de fysica in metafysische sferen is veel protest aangetekend. Met name een aantal fysici toont zich niet erg dankbaar voor de aan hun
wetenschap toebedachte nieuwe dimensies.4 De eventuele evidentie (of het gebrek
aan evidentie) die kan worden aangetroffen op het vakgebied van de fysica zegt
niets over het al dan niet bestaan van God. Getuigenissen over God moet men niet
in de natuurkunde zoeken, maar bij mensen.5 De door Capra e.a. geconstrueerde
overeenkomsten tussen wetenschap en geloof zijn niet meer dan oppervlakkige
speculaties.6 De wetenschap zal haar eigen oplossingen moeten vinden, volgens
haar eigen methoden. Boeddhisme e.d. kunnen de wetenschap hoogstens helpen
op het terrein van de attitudes: b.v. bij het loslaten van vooringenomenheden, bij
het aanvaarden van antwoorden of van nieuwe paradigma's.

New Age en het geloof
Over de relatie van New Age met geloof en godsdienst is hierboven al iets gezegd:
New Age biedt een verzoening aan van godsdienst en wetenschap, maar een reactie hierop uit geloofskringen luidt: non tali auxilio (niet met zulke hulp).7 Tussen
New Age en het christelijk geloof bestaan onder meer verschillen van inzicht over:
1

Ibidem. Het concordisme probeerde de gegevens van de bijbel in overeenstemming te brengen met de moderne wetenschap. De schepping in zes dagen vatte men bijvoorbeeld op als
een
schepping in zes perioden.
2
Pim Lacor, 'New Age: uitdaging en bondgenoot. FEECA-congres over nieuwe vormen van
religiositeit en spiritualiteit', in: 1-2-1 Informatiebulletin, 18(1990), nr. 19,30 november, p. 2123,
in het bijzonder p. 21.
3
Capra,
Het keerpunt.
4
Zie b.v. Jaap Willems, 'Fysica en filosofie gaan niet goed samen', in: Nederlands tijdschrifl
voor
natuurkunde, 1989, p. 53.
5
A. van den Beukei, De dingen hebben hun geheim, gedachten over natuurkunde, mens en God
Baam 1990. Zie ook A. van den Beukei, 'Mijn beste getuige was mijn vader', in: Hervormd
Nederland, 24 november 1990. En: Van den Beukei, 'De Verlichting loopt na tweehonderd
jaar
op haar laatste benen'.
6
H. Barendregt, interview door J. Engels onder de titel 'De passie voor het ware, het schone en het goede', in: KU Nieuws, 19(1989), nr. 6, 6 oktober, p. io-n.
7
G. Danneels is hier bedoeld.
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- God. Bij New Age lijkt God deel uit te maken van de wereld; in het christendom
is Hij de Schepper, die ook zonder zijn wereld zou kunnen bestaan.1 God lijkt bij
New Age af en toe op te komen uit de natuurkunde (hij vertoont dan ook het gelaat
van de bijbehorende natuurkundige theorie: bijvoorbeeld het gelaat van een hechte structuur, of van een proces, eeuwig ongrijpbaar);2
- de mens en zijn band met God;3
- Christus en zijn menswording;4
- het contingente. Bijvoorbeeld de opvattingen van Whitehead hierover roepen discussie op met gebruikelijke christelijke opvattingen;'
- het oordeel, het kritische moment, het profetisch protest.6
Maar behalve afwijzende en conflictueuze houdingen bestaan er aan de kant van
het geloof ook meer welwillende reacties op New Age. Sommigen erkennen dat
zingeving, behalve uit de kerkelijke instituten, ook uit andere gremia kan voortkomen. Men denkt dan bijvoorbeeld aan de New Age-beweging en aan de sterke
stroming naar nieuwe mystiek, waar de mens zich een nieuw anker zoekt in het
onzienbare.7 Degenen die gebiologeerd zijn door de secularisatie worden daarom
onnodig pessimistisch genoemd. Er is een religieuze ontvankelijkheid en ook een
behoefte die te benutten.8
Sommige christelijke gelovigen menen het christendom met New Age en met
gnostiek te kunnen verbinden.' God kan tegelijk worden beschouwd als een kracht
die alles doortrekt, en als een Persoon waarmee de gelovige een innerlijke band
heeft. Het 'nieuwe denken' kan de gelovige leren, dat ieder mens een goddelijke
vonk in zich draagt. Het gaat er in een mensenleven om, door ervaringen zo wijs
te worden dat de goddelijke vonk in ons kan gaan oplichten, ons kan gaan door-

1

Dit punt wordt genoemd door Beex, in: 'Kritiek op de New Age-beweging'. Beex ontleent
dit punt aan een boek van P.J. van Kampen, De ürkel en het kruis. New-Age-denken en het christelijk
geloof, Kampen 1989.
2
Van de Beek, 'New Age', p. 14.
3
Beex ontleent aan Van Kampen, De ürkel en het kruis, dat "de mensheid, en elke mens apart,
niet
meer worden gezien als een geschenk van Gods almachtige goedheid".
4
S.P., recensie in Protestants Nederland, nov. 1990 zegt van New Age: "Men spreekt van een
'Christus-energie' die moet bijdragen tot de 'nieuwe orde', maar voor de Christus van de
Schriften is daarin geen plaats."
' Van de Beek, 'New Age', p. 12-13. Niet iedereen zal Whitehead met New Age in verband
brengen,
maar Van de Beek doet dat wel.
6
Ibidem, p. 13.
? A.F. Manning, 'Prof. Manning over KRO als vereniging: Vertrouwen nodig in eigen zaak',
in:
Het Binnenhof, 18 dec. 1989.
8
Ibidem. Bij de laatste zin, over religieuze ontvankelijkheid en de behoefte die te benutten,
zou Manning wel eens gedacht kunnen hebben aan een instantie als de KRO, waarvan hijzelf de geschiedenis beschreven had: A.F. Manning, Zestigjaar KRO. Uit de geschiedenis van
een omroep, Baarn 1985.
s 'IKON-pastor Hans Stolp en New Age: niks Godsverduistering', in: Kerk, 1(1990), nr. 12,
1 juni, p. 4. De radiopastor Stolp herriep overigens zijn vroegere ideeën over New Age in het
boek Bij nader inzien, Baam 1993. Zie ook Hans Stolp, een interview door Jan Goossensen
onder detitel'Pas op! Je tuint er snel in', in: Hervormd Nederland, 50(1994), nr. 2,15 januari, p. 22-25.
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gloeien. Daar hebben we misschien wel meer dan één leven voor nodig. Gnostiek
betekent dat geloven wéten wordt. Het is een van de wegen voor de mens om God
te vinden.
Deze benadering van de New Age-gedachten lijkt enigszins op die van de allervroegste christenen, die via een soort Areopaag-methode tot de heidenen zeiden:
'Jullie opvattingen zijn juist, maar moeten in christelijke zin worden uitgewerkt
en aangevuld'. Ook de evangelisten hebben gnostieke elementen overgenomen,
deels om langs die weg gehoor te vinden voor hun eigen boodschap. Het vroegste
christendom kende, zoals gezegd, een orthodoxe gnosis.
De genoemde benadering van New Age-inzichten leidt bovendien tot een speciale kijk op de verhouding van weten en geloven: wanneer de menselijke ervaringen geschikt zijn om de goddelijke vonk in ons te doen oplichten, lijkt weten
(en misschien ook wetenschap beoefenen) welhaast een soort goddelijke bezigheid
te worden.
Hierboven is onder meer de vraag gesteld of de New Age-beweging nu een vorm
van wetenschap of een vorm van geloof vertegenwoordigt. Bij die vraag komen verschillende moeilijkheden naar voren. Een eerste probleem betreft de vraag wat
onder 'de New Age-beweging' moet worden verstaan: wat hoort erbij en wat hoort
er niet bij? Een parallel probleem betreft wetenschap en geloof. Ook daar is niet
altijd duidelijk wat erbij hoort en wat niet. Gelet op onder meer deze problemen,
lijkt het weinig vruchtbaar om bij de vraag of de New Age-beweging nu een vorm
van wetenschap of van geloof vertegenwoordigt, te zoeken naar een eenduidig Ja
of Neen. Het antwoord dient eerder te worden gezocht in een bepaling van de voorwaarden waaronder van wetenschap en van geloof wordt gesproken, en vervolgens
in een zoeken van de gradaties waarin welomschreven New Age-verschijnselen aan
deze voorwaarden voldoen. Daarmee kan onder meer een al te scherpe en onnodige oppositie van New Age, wetenschap en geloof worden vermeden.
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Sedie V
Kritiek

l6
De conflictpositie

(16-19) z 4 n de oordelen samengebracht die de
aangehaalde auteurs over eikaars opvattingen hebben. Daaraan zijn kritische bemerkingen van I. Barbour toegevoegd en ook kanttekeningen van de auteur van dit
boek. De beoordelingen in deze hoofdstukken moeten worden opgevat als aanvullingen op de overal in dit boek verspreid staande beoordelingen, zoals in de
Inleiding is toegelicht.' Voorzover dat voor goed begrip nodig is, zullen eerdere kritieken hier kort worden hernomen. Ook zal worden vermeld uit welke hoek de kritische wind waait, voorzover dat duidelijk is. Soms waait de wind uit uiteenlopende richtingen.
IN DE KOMENDE VIER hoofdstukken

Het valt op dat degenen die kritiek hebben op de conflictpositie zich niet in de conflicten zelf mengen. Ze vragen zich bijvoorbeeld niet af of een bepaald conflict correct uitgevochten is, wie er in dat concrete geval gelijk had e.d. De verklaring hiervoor ligt in de mening van de critici dat de conflictpositie geen recht van bestaan
heeft. Hun standpunt houdt in, dat er geen echte conflicten zijn, maar alleen schijnconflicten. Daarom gaat hun kritiek niet over de conflicten zelf, maar over de vraag
waarom een bepaald vermeend conflict een schijnconflict is. Hun antwoorden op
die vraag zijn hieronder als leidraad genomen voor de titels van de diverse paragrafen.
De schijnconflicten tussen wetenschap en geloof kunnen volgens de critici om
twee redenen worden vermeden. Allereerst heerst veel meer dan enkele decennia
geleden de overtuiging dat over de genoemde kwesties te praten valt. Zowel wetenschap als geloof zijn tegenwoordig meer geneigd hun eigen standpunt te relativeren en open te staan voor discussie en dialoog. De tweede en belangrijkste reden
is, dat de oorzaken van de conflicten oplosbaar worden geacht. Welke oplossingen
worden voorgesteld, zullen we hieronder zien.

1

Zie Inleiding, paragraaf 5.
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ι. Het niveauverschil tussen wetenschap en geloof wordt verwaarloosd
Niveaus van waarheid
Om hun kritiek op de conflictpositie tot uitdrukking te brengen stellen verschil
lende auteurs zich - zoals we hieronder zullen zien - op het onafhankelijkheidsstandpunt, ook al heeft dit standpunt niet hun uiteindelijke voorkeur. Zij verwij
ten de conflictdenkers wetenschap en geloof teveel op hetzelfde vlak te zien, waar
door ten onrechte een concurrentie- en conflictverhouding ontstaat.
Waaruit bestaat dan het niveauverschil van wetenschap en geloof? Geloof is van
een andere orde dan wetenschap, omdat de waarheid en kenbaarheid van geloof
niet primair gezocht moeten worden in de waarheid van zinnen en uitspraken,
maar in de waarheid van samenzijn en zelf-zijn, van vrede en heil.1 Het eigenlijke
van het geloof zit in de openheid voor de openbaring van het transcendente.2 Daarom
ligt de diepste grond voor de betrouwbaarheid van de bijbel als woord van God in
God zelf en niet in de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de letter van de bij
bel.3 Een letterlijke lezing van de bijbel leidt inderdaad tot conflicten met de weten
schap.4 Een dergelijke lezing moet worden vermeden, omdat ze een bedreiging
inhoudt van zowel de religieuze als de wetenschappelijke vrijheid. Absolutistische
posities leiden hier tot onverdraagzaamheid en tot het opleggen van de eigen mening
aan anderen.
Hoe meer men de betrouwbaarheid van de bijbel laat afhangen van de juistheid
van de aldaar gepresenteerde 'wetenschap', hoe meer men deze betrouwbaarheid
juist ondermijnt.' Men zoekt de betrouwbaarheid van de bijbel dan op de verkeer
de plek. Een stroming als het fundamentalistisch creationisme appelleert in feite
meer aan een geloof van de mens in de betrouwbaarheid van zijn wetenschap dan
aan geloof in profetische woorden van eeuwig leven die boven de (wetenschappe
lijke) werkelijkheid uitrijzen.6 De bijbel is niet bedoeld om letterlijk gelezen te wor
den.7 Het gaat in de bijbel om dingen die relevant zijn voor ons heil en nergens
anders om (het is b.v. geen natuurwetenschappelijk leerboek). Wat er over het heil
gezegd wordt, wordt uiteraard geformuleerd in overeenstemming met het wereld
beeld en volgens de wetenschappelijke kennis en het bevattingsvermogen van de
schrijvers en lezers van destijds. Maar in dat wereldbeeld en in die wetenschappe
lijke kennis schuilt niet de eigenlijke boodschap van de bijbel. De boodschap van

1

Dupré, Patterns in meaning, p. 50-51.
Brattjnga, Theologie en wetenschap', p. 239.
' Van de Fliert, 'Geloof en wetenschap rond geologie en bijbel', p. 41, 49. Van de Fliert ontwaart ook bij Teilhard de Chardin de missionaire en apologetische tendens uit natuurwetenschappelijke ontdekkingen conclusies te trekken die de betrouwbaarheid van de bijbel
zouden ondersteunen (p. 40).
4
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 27.
s
Van de Fliert, 'Geloof en wetenschap rond geologie en bijbel', p. 41,49.
6
Ibidem, p. 52.
7
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 27.
2

286

de bijbel gaat over de kwaliteit en de theologische waardigheid van de schepping,
niet over het (eventueel natuurwetenschappelijk te beschrijven) ontstaansproces
van de wereld.
Als conclusie kan gelden, dat wetenschap en geloof zich niet in dezelfde arena
bevinden. Omdat hun waarheid en betrouwbaarheid zich op een verschillend niveau
bevinden, kunnen er geen conflicten zijn. Voorzover er conflicten zijn, raken die
niet het eigenlijke van het geloof.' Daarom heeft het weinig zin om, ter oplossing
van de conflicten, de betrokken uitspraken rechtstreeks met elkaar te vergelijken.
De oplossing moet niet worden gezocht op het niveau van de uitspraken zelf, maar
op het niveau van hun verschillende referentiekaders en betekenisniveaus.

Geloofen geloofsvoorstellingen
Er zijn uiteraard minstens twee manieren om het niveauverschil tussen wetenschap en geloof geweld aan te doen, met alle conflicten vandien. De eerste manier
bestaat eruit, dat de wetenschap naar het niveau van het geloof wordt gehaald.
Voorbeelden daarvan hebben we gezien bij de uitdijing van wetenschap in metafysische sferen,2 bij filosofische pretenties rondom de evolutietheorie en de 'theorie van alles',3 bij de strijd tussen wetenschap en geloof om de definitie van de situatie4 en bij heilspretenties van het wetenschappelijk vooruitgangsgeloof.5
De tweede manier bestaat eruit, dat het geloof op het niveau van de wetenschap
wordt geplaatst. De neiging daartoe lijkt vrijwel onuitroeibaar. Dat is te verklaren
doordat het geloof niet puur bestaat, maar onvermijdelijk zijn uitdrukking vindt
in concrete geloofsvoorstellingen (b.v. opvattingen over het ontstaan van de aarde).6 Die geloofsvoorstellingen (geloofsvormen) kunnen object van wetenschap
zijn. Het blijft waar, dat daarmee niet het geloof zelf object van wetenschap wordt,
maar tegelijk moet worden erkend dat het geloof zich hierdoor niet geheel aan het
oordeel van de wetenschap kan onttrekken.
Hoe kunnen eventuele conflicten tussen wetenschap en geloofsvoorstellingen
worden bezworen? Er zijn geloofsvoorstellingen die als inadequaat kunnen worden bestempeld. Daarnaast dienen alle geloofsvoorstellingen te worden gerelativeerd: ze zijn beperkt en steeds in ontwikkeling, zoals we hieronder nader zullen
zien (zie de volgende drie subparagrafen).

1
1

Dupré, Patterns in meaning, p. 50-51. Zie ook Van Meisen, 'Science and religion', p. 29.
B.v. bij het wetenschappelijk materialisme, hoofdstuk 1, paragraaf 2.
' Zie hoofdstuk 15, paragraaf 2, New Age en de wetenschap.
4
Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1, De definitie van de situatie.
5
Ibidem.
6
Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 239.
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Inadequate gehofivoorstellingen
Een belangrijke bron van inadequate geloofsvoorstellingen is de letterlijke lezing
van de bijbel, zoals in het creationisme. Hierover is in het voorafgaande al gesproken. Als inadequate geloofsvoorstellingen zullen hieronder bovendien achtereenvolgens worden genoemd: gebrekkige godsvoorstellingen, een mythisch-gelovig
wereldbeeld, en religieuze kennis die niet verankerd ligt in de werkelijkheidservaring.
Allereerst: gebrekkige godsvoorstellingen. Het ware geloof wordt door sommigen
vereenzelvigd met de voorstellingswereld waarin de traditie haar geloofsvisie heeft
voorgesteld en verwoord.1 Dat is een bron van conflicten met de verworvenheden
van de wetenschap, omdat de traditionele voorstellingswereld, volgens Scheltens,
overloopt van elementen die inderdaad niet meer geloofwaardig zijn en die we ook
niet meer in ernst kunnen voorhouden aan mensen die wel bereid zijn bij het betreden van de kerk hun hoed afte nemen, maar niet hun hoofd.2 Niet alleen worden
bijbelverhalen gepresenteerd alsof het historische rapporten zijn,' maar ook zijn
er nogal wat gebrekkige en misleidende godsvoorstellingen. Scheltens noemt de
volgende:4
i. De God van het begin der tijden. Deze godsvoorstelling gaat ervan uit, dat er eerst
niets was dan God alleen en dat God toen, aan het begin der tijden, opeens uit het
niets het universum te voorschijn heeft geroepen.
2. De God der wetenschappen. Volgens deze voorstelling kan de vinger Gods binnen het domein van de positieve wetenschappen ontdekt worden.
3. De God der sociaal-economische structuren. De zaak van God werd en wordt
vereenzelvigd met bepaalde menselijke politieke en sociaal-economische structuren, bijvoorbeeld bepaalde monarchieën of een standenmaatschappij.
4. De God der Voorzienigheid. Deze op zichzelf juiste godsvoorstelling kan op een
al te menselijke manier worden vertekend: bijvoorbeeld wanneer de goddelijke
Voorzienigheid wordt ingeroepen om het feitelijk verloop van de gebeurtenissen
te verklaren.
5. De alwetende God. Ook dit godsbeeld kan juist zijn, maar niet in de voorstelling
van het oog in de driehoek: een strak kijkend en verbiedend oog waaraan ik nooit
kan ontsnappen, een alziende controleur.
6. De God van de uiterlijke beloning. Men bemint God en ook zijn medemensen
uiteindelijk alleen omwille van zichzelf: om het eeuwig leven te verdienen. Alles
en iedereen wordt teruggebracht tot middel voor dit doel.
7. De God op wiens troon wij kunnen plaatsnemen. De mens probeert hier met
Gods ogen naar de wereld en naar het leven te kijken en hij trekt daar conclusies

1

D.F. Scheltens, 'Het geloof in God', in: Sacerdos, 58(1991), nr. 5, juni, p. 467-477, in het bijzonder
p. 467.
1
Ibidem.
3
Ibidem, p. 468.
4
Ibidem, p. 470-473.
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uit met betrekking tot het godsbestaan. Bijvoorbeeld, de mens begrijpt niet waarom er zoveel kwaad en lijden in de wereld is en zegt dan: dus kan een goede God
niet bestaan. Of ook: zeggen dat alles is toegelaten, wanneer God niet bestaat. Maar
God is niet een God op wiens troon wij kunnen plaatsnemen: Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk.
8. God als de tegenstrever van de mens. God wordt door veel (vooral filosofische)
atheïsten als een hindernis, een vijand van de mens ervaren. Dit wordt in de hand
gewerkt door de dualistische manier waarop in het verleden vaak over de verhouding God-mens is gesproken: God is buiten, boven, naast de mens.
Al deze godsvoorstellingen kunnen conflicten veroorzaken met, onder meer, de
wetenschap, ofwel op concrete punten, ofwel omdat ze in strijd zijn met de redelijkheid. Maar in feite zijn deze conflicten onnodig, omdat de genoemde godsbeelden gebrekkig en misleidend zijn. Ze zijn wetenschappelijk en ook theologisch
achterhaald, ze ontkennen het geheim van God die nooit adeqaat in menselijke
bewoordingen ter sprake kan worden gebracht, ze nemen verouderde legitimatieprocesen van maatschappelijke verhoudingen over, of ze worden simpelweg in
dienst gesteld van menselijke belangen.
Er is daarnaast ook een andere traditie, die de goddelijke inwoning in de mens
sterk benadrukt.' Deze traditie kan onder meer bij Augustinus, bij mystici en bij
Descartes worden aangetroffen. Volgens deze stroming is het goddelijke (God) de
diepste kern van het menselijk bestaan; het is datgene wat het menszijn, het menselijk bewustzijn pas mogelijk maakt. De mens is openheid voor het oneindige,
dat gestalte krijgt in het appèl dat uitgaat van de medemens. Er is een geloof in
God mogelijk dat geen tegenstelling meer inhoudt tot een echt humanistische
levenshouding, en dat in zijn geloofwaardigheid niet kan worden aangetast. Als
kenmerken van dat geloof kunnen worden genoemd: i. het besef van de grote
Aanwezigheid in ons leven; 2. de erkenning van ons leven als gave en opdracht; 3.
hoop op de toekomst (ook in eeuwigheid).2
Een tweede vorm van inadequate geloofsvoorstellingen bestaat uit een mythischgelovigwereldbeeid) Een dergelijk wereldbeeld leidt tot conflicten met het rationeelwetenschappelijk wereldbeeld, omdat deze wereldbeelden elkaar op bepaalde punten tegenspreken. Het grondkenmerk van de moderne, gerationaliseerde leefwereld is, dat de werkelijkheid in domeinen wordt uiteengelegd: de wereld van de
fysieke objecten, de intersubjectieve wereld tussen mensen en de subjectieve werkelijkheid. Die domeinen hebben voor de rede een verschillend werkelijkheidsgehalte. Dat levert een probleem op in de verhouding tot het geloof: het mythische
bewustzijn immers - dat in het geloof een grote rol speelt - maakt tussen deze

1
Ibidem, p. 474. Ook in zijn afscheidsrede heeft Scheltens aandacht gevraagd voor stromingen in de christelijke traditie die de immanentie van God beklemtonen. Hij heeft met
name verwezen naar Fichte en Hegel. Zie Scheltens, Open en gesloten seculariteit, p. 14.
2
Scheltens, 'Het geloof in God', p. 474-477.
' Van der Lans, 'Geloven: een kwestie van fantasie', p. 69-83.
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domeinen geen onderscheid: alles is even werkelijk.1 Een ander verschilpunt is,
dat in de huidige wereld een instrumentele rationaliteit heerst: waarden als nut,
efficiëntie en doelmatigheid staan hoog genoteerd. Dit werkt ten nadele van geloof
en godsdienst.2
De verschillen tussen de beide wereldbeelden leiden met name bij veel volwassenen tot een probleem.' Ze hebben zich de grondovertuigingen van de moderne,
rationele leefwereld eigen gemaakt, maar ze zijn er nooit aan toegekomen hun
geloofsvoorstellingen daaraan aan te passen. Daarom weten ze geen raad met thema's als schepping, voorzienigheid, bidden, sacramenten enz. Een moeilijkheid is
ook, dat in mythen en in de bijbel een kosmocentrisch wereldbeeld bestaat, terwijl
de wetenschap een antropocentrisch wereldbeeld hanteert.4
Zijn deze problemen onvermijdelijk? Niet in die zin dat het mythisch-gelovige
wereldbeeld voor het geloof onmisbaar is.5 Het religieus-mythische wereldbeeld is
een historisch gekleurd gelovig wereldbeeld. Het is aan het verdwijnen. Het is ook
niet wezenlijk voor geloof. Maar bij veel mensen bestaat het nog, temeer omdat
het wereldbeeld van kinderen bijna per definitie, en dus in alle tijden, mythisch
van aard is. Volwassenen blijven vaak bij dit mythische wereldbeeld steken, wat
een probleem oplevert in hun verhouding tot wetenschap.6 Een andere moeilijkheid is dat er eigenlijk ook geen ander gelovig wereldbeeld in de plaats is gekomen
van het mythische: het ontbreekt aan eigentijdse geloofsvoorstellingen en geloofstaal7
Er is nog een derde vorm van inadequate geloofsvoorstellingen, namelijk wanneer
religieuze kennis niet verankerd wordt in de werkelijkheidservaring.6 Ook dan kunnen
conflicten ontstaan met de wereld van de wetenschap. Voor veel studenten van
christelijke huize is het erg moeilijk om het gelovig erfgoed van thuis te combineren met de inzichten die zij in hun studie verwerven. Dat komt door een verkeerde presentatie van de geloofswaarheden. De moderne mens moet de indruk krijgen dat geloofskennis ergens over gaat. Daarvoor moet deze geloofskennis verwijzen naar een persoonlijk doorleefde werkelijkheid. Slechts geloofskennis die
verwijst naar een persoonlijk doorleefde werkelijkheid is zinvolle geloofskennis.
Religieuze kennis die niet verankerd ligt in (de mogelijkheid tot) werkelijkheidservaring, doch op gezag moet worden aangenomen is daarentegen dode, zinloze
of on-zinnige kennis.9

1
Ibidem,
2

p. 74.
Ibidem, p. 75.
' Ibidem, p. 74.
* Ibidem, p. 75.
'6 Ibidem, p. 69-70.
Ibidem, p. 74.
7
Ibidem, p. 71-72 en 77.
8
Sanders, Geloof- zin en on-zin, p. 185-186.
» Ibidem.
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Dat wil overigens niet zeggen dat geloofskennis tot wetenschappelijke kennis
kan worden herleid ' Er is een wezenlijk verschil tussen enerzijds het religieuze
kennisbegrip en de weg waarlangs religieuze kennis wordt verworven en ander
zijds het wetenschappelijke kennisbegnp en de weg waarlangs wetenschappelijke
kennis wordt verworven Dat verschil komt neer op een onderscheid tussen con
ceptuele, begripsmatige kennis (in de wetenschap) en perceptuele, aanschouwe
2
lijke kennis (in de religie). Geloof en wetenschap zijn in deze opvatting geen riva
liserende beschouwingswijzen, maar kenwijzen van een andere orde

Geloofivoorstelhngen zijn beperkt
Bepaalde concrete geloofsvoorstellingen zijn niet aanwijsbaar gebrekkig of inade
quaat, ze vertegenwoordigen het beste wat op dat moment gezegd kan worden Maar
ook dan blijven ze beperkt en betrekkelijk Iedere objectivering en ontologisenng
ervan is misplaatst ' Wanneer de 'ontologie' m het geloofsdenken te dominant wordt
(anders gezegd wanneer de geloofswaarheden worden gepresenteerd als vaststaande
feiten, in een sfeer van 'zo is het'), dan komt dit denken in conflict en in concur
rentie met het wetenschappelijk denken en brengt het de leiders van het geloofs
systeem ertoe de dominantie van het geloofsdenken dwingend tot uitdrukking te
brengen 4 Het geloof wordt dan tot een confessie, een gethematiseerde belijdenis,
gereduceerd Het intellect wordt gevangen genomen m gehoorzaamheid
In de katholieke kerk lijkt een ontologische, natuurwettehjke kijk op de geloofs
leer zich na het Tweede Vaticaanse Concilie weer uit te breiden 5 Dat kan gemak
kelijk tot nieuwe conflicten met de wetenschappen leiden, omdat een dergelijke
geloofsleer dingen als vaststaand beschouwt waarvan de wetenschappen de ver
anderlijkheid (en de voor de geloofsleer bijkomstigheid) menen te kennen In dit
verband kunnen onder meer hedendaagse conflicten worden genoemd over de ver
houding man-vrouw, over de seksualiteit en over het huwelijk Deze conflicten zijn
zowel binnen de kerk aan te wijzen als m de relatie van kerk en samenleving
De gelovigen mogen niet bezwijken voor de verleiding van de wetenschappelij
ke rationaliteit, met haar systeemdwang, haar streven naar manipulatie, naar beschik
6
king en beheersing Weliswaar is niet elk element van beheersing uit te bannen,

1

Ibidem, ρ i6-i8
Dit onderscheid ontleent Sanders aan Η F de Wit, een beoefenaar van de 'contemplatieve
psychologie', waarbinnen 'cognitie' een belangrijk begrip is Zie onder meer diens boek
Contemplatieve psychologie, Kampen 1987
' R van Kessel, Twee denkwijzen (Utrecht 1989 Afscheidsrede als hoogleraar in de syste
matische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, op 30 juni 1989),
Ρ7
*s Weiler, 'Leven, weten en geloven', ρ 50
Peet, 'Discussieverslag', ρ 8г
6
Weiler,'Leven, weten en geloven' ρ 51 Zie hiervoor o a hoofdstuk 5, paragraaf 3, De plu
riformiteit van de analogie
2
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ook niet uit het geloof. Om te kunnen leven heeft de mens beheersing van de natuur
nodig, onder andere in de wetenschap, en het goddelijke moet hij ook enigszins
beheersen door te pogen het te begrijpen en er zich een voorstelling van te maken.
Desondanks zijn bescheidenheid en besef van beperking noodzakelijk. Alleen op
die voorwaarden zijn conflicten tussen een gelovige en een wetenschappelijke houding te vermijden.1 Elke geloofstaal die beheersing suggereert, neigt er ten onrechte toe een beheersingsinstrument te worden. Ontologisch-concepruele taal is niet
geschikt om de werkelijkheid van het geloof tot uitdrukking te brengen. Een dergelijke taal moet in geloofszaken worden teruggedrongen ten gunste van de cultus van de onzegbaarheid, de afwezigheid, de transcendentie, het onbeschikbare,
de genade. Terecht heeft het Tweede Vaticaanse Concilie zich van een uniform
stelsel van objectieve zekerheden gewend naar een pluriform geheel van relatieve
zekerheden die gelovigen uitnodigen tot eigen ervaring en persoonlijke keuzen in
hun geloven.2 Het goddelijke wil zich immers niet als verifieerbaar en beheersbaar
manifesteren.'

Geloofsvoorstellingen zijn voorlopig
Omdat alle geloofsvoorstellingen beperkt zijn, moeten ze openstaan voor verdere
ontwikkeling en bijstelling, bijvoorbeeld aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten.'* Wanneer de concrete geloofsvormen níet mee evolueren met veranderende wetenschappelijke inzichten (bijvoorbeeld omdat ze als het eigenlijke
van het geloof worden beschouwd), kunnen er wel degelijk conflicten met de wetenschap ontstaan.
Wel moet het uiteraard wetenschap van niveau zijn waaraan de geloofsvoorstellingen worden getoetst. Het fundamentalistisch creationisme hoort daar niet bij.5
Dit creationisme berust in zijn wetenschappelijke pretenties vaak op simplistische
drogredenen en moet daarom als pseudo-wetenschap worden gekarakteriseerd.
Het is onder meer ontmaskerd door de resultaten van de geologische wetenschap.
Deze ontwikkeling heeft de ogen geopend voor verkeerde traditionalistische voorstellingen omtrent het bijbelse getuigenis, met name in de eerste hoofdstukken
van Genesis, en heeft daardoor een beter verstaan van de bijbel mede mogelijk
gemaakt.
Augustinus verdedigde al dat, in geval van dreigende conflicten tussen wetenschappelijke kennis en een letterlijke lezing van de bijbel, gezocht moest worden

1
Peet,
1

'Discussieverslag', p. 85-86.
Ibidem, p. 82.
'4 Weiier, 'Leven, weten en geloven', geciteerd door Peet, 'Discussieverslag', p. 84.
Brattinga, Theologie en wetenschap', p. 239.
s Van de Fliert, 'Geloof en wetenschap rond geologie en bijbel', p. 52.
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naar een nieuwe interpretatie van de geloofsinzichten.1 Hij week dan uit naar een
metaforische uitleg van de bijbel (b.v. wanneer het ging om het eerste hoofdstuk
van Genesis). De Schrift gaat immers niet over "de vorm van de hemelen" en de
H. Geest "heeft niet de wens de mensen dingen te leren die niet relevant zijn voor
hun heil". En in de Middeleeuwen had men al besef van de variëteit van literaire
vormen en niveaus van waarheid in de Schrift. Aan veel problematische passages
gaf men figuurlijke en allegorische interpretaties.
Bij de pogingen om de geloofsvoorstellingen voortdurend te verbeteren wordt soms
ook nog een rol toegekend aan het neothomisme, met name door A. van Meisen.2
Deze katholieke denkrichting heeft op haar eigen manier geprobeerd geloof en
wetenschap te verzoenen en conflicten op te lossen.' Deze poging is mislukt (waarbij Van Meisen zich overigens afvraagt: welke wijsgerige stroming doet het beter?).4
De neothomistische poging tot synthese zou alleen kunnen slagen, wanneer de
onveranderlijke principes waar het neothomisme van uitging, nieuwe gegevens in
zich zouden kunnen opnemen.' Ondanks het mislukken zijn er zeker nog mogelijkheden voor het neothomisme: het kan, met aanpassingen, een bijdrage blijven
leveren aan een pluriform wijsgerig denkklimaat. De bijdrage van het neothomisme kan met name bestaan uit een bemiddeling tussen de traditie en de hedendaagse wereldinterpretatie. Dat is van belang, want ook het geloof en de wijsbegeerte wortelen in de traditie.6 Bij het streven naar een pluriform wijsgerig denkklimaat zou het een verarming betekenen, wanneer het neothomisme geheel buiten spel zou worden gezet.7

2. Aan een bepaald perspectief op de werkelijkheid wordt een monopolie toegekend
Aan het innemen van de conflictpositie ligt meestal een sterke neiging ten grondslag om aan één van de twee verschijnselen - de wetenschap of het geloof- kost
wat kost recht te doen. Bij de aanvals- of verdedigingsacties die daarmee gepaard
gaan, wordt het eigen perspectief op de werkelijkheid als het enig geldige gehanteerd. Door de critici wordt daar tegenin gebracht, dat wetenschap en geloof elk

1
2

Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 25.
Over het neothomisme is eerder gesproken in hoofdstuk 3, paragraaf ι. Daar is onderscheid
gemaakt tussen een conservatief en een open neothomisme, waarbij A.G.M, van Meisen als
een vertegenwoordiger van de tweederichtingis beschouwd. Van Meisen heeft in de jaren
tachtig, als in een nabeschouwing, zijn visie op het neothomisme geformuleerd in twee arti
kelen: 'Het neo-thomisme', en: 'Wat maakte het neothomisme zo attractief?'.
' Van Meisen, 'Het neo-thomisme', p. 95-96.
* Ibidem, p. 104.
'6 Ibidem, p. 102.
Ibidem, p. 106-110.
7
Ibidem, p. 111-112.
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een eigen perspectief op de werkelijkheid vertegenwoordigen en dat beide per
spectieven recht van bestaan hebben Een pleidooi dus voor erkenning van eikaars
autonomie, voor pluriformiteit en analogie
Dat wetenschap en geloof elk een eigen perspectief hebben en zich daar ook aan
moeten houden, wil niet zeggen dat ze zich niet met elkaar mogen bemoeien De
wetenschap heeft voor de gelovige altijd een religieuze dimensie, en het geloof
heeft een wetenschappelijk bestudeerbare dimensie Daarom is het terecht dat de
wetenschap soms voor de rechterstoel van het geloof wordt gedaagd en het geloof
voor de rechterstoel van de wetenschap ' Maar de 'rechtspraak' dient steeds vanuit
het eigen perspectief te worden voltrokken De wetenschap mag geen gelovig per
spectief hanteren en het geloof geen wetenschappelijk perspectief Het is uiteraard
billijk, dat de wetenschap dan ook met het verwijt knjgt dat ze geen gelovig per
spectief hanteert, evenmin als het geloof het verwijt mag krijgen dat het geen weten
schappelijk perspectief hanteert
Enkele verabsoluteringen van het eigen perspectief worden hieronder hernomen
en becommentarieerd

Een monopolie voor de wetenschap
Een wetenschapsopvatting van monopoliserende aard is het eerder ter sprake geko
men wetenschappelijk materialisme dat vooral in bepaalde vormen van natuurwe
tenschap tot uiting komt Daartegen wordt met name uit de kringen van dialoogen integratiedenkers verzet aangetekend Drie bezwaren tegen de 'omniscience
and omnipotence' van de natuurwetenschap kunnen worden genoemd 2
Het eerste bezwaar heeft betrekking op de vermeende objectiviteit van de natuur
wetenschap 3 Onder beoefenaars van de natuurwetenschap dringt het besef door
dat de natuur niet louter als een object van studie en van onderneming kan wor
den beschouwd De mens maakt zelf in afhankelijkheid onderdeel van de natuur
uit De beoefenaar van de natuurwetenschap kan de natuur met langer uitsluitend
tegemoet treden als objectieve waarnemer, de mens is zelf m het universum betrok
ken De natuurwetenschap begint te ontdekken dat er een structurele verwantschap
is tussen subject en object, tussen levende en met-levende matene een verwant
schap die door mystici al eerder was aangevoeld en beleefd

1
Dat laatste doet onder meer H Versnel Zie Versnel e a , Geloofhet of niet, Amsterdam 1991
Zie ook H S Versnel, 'Over sprekende namen en handelende met zijnden', in In de waag
schaal, nieuwe jaargang 19 (1991) nr 21, 9 februan, ρ 5 8, m het bijzonder ρ 5-6 Voor reac
ües (van R Kopmels), zie ook In de waagschaal, nieuwe jaargang 19 (1991), nr 19,12 januan,
ρ 30-31 en In de waagschaal, nieuwe jaargang 20 (1991), nr 2, 9 maart, ρ 29-30
2
Stadhouders, 'Wetenschap en geloof, ρ 64
J
Ibidem
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Een tweede bezwaar tegen een monopolie van het wetenschappelijk materialisme heeft te maken met de premissen van de natuurwetenschap.1 Er kunnen bij
deze premissen heel wat vragen worden gesteld en de natuurwetenschap kan die
vragen niet zelf beantwoorden. Het mechanicisme, positivisme en materialisme
leven nog wel voort, maar ze worden feitelijk niet meer als wetenschappelijk houdbare opvattingen erkend. Ook wat haar methodologie betreft zal de natuurwetenschap zich daarom een bescheidener plaats moeten toemeten.
Een derde bezwaar betreft het reductionisme van de natuurwetenschap. Dit
bezwaar kan worden toegelicht aan de hand van twee protagonisten van het wetenschappelijk materialisme, Monod en Wilson.2 Volgens Monod heeft de biologie
bewezen dat er geen doel (purpose) in de natuur bestaat. Alles is toeval (chance).
Maar door zijn reductionisme is Monod eenvoudigweg niet in staat verantwoording afte leggen van eventueel doelmatig gedrag en van bewustzijn bij dieren en
mensen. Monod steunt uitsluitend op de methoden van de 'harde' wetenschap.
Hij zegt dan: de wetenschap bewijst dat er geen doel (purpose) in de kosmos is.
Maar hij zou moeten zeggen: wetenschap houdt zich niet bezig met een eventuele
goddelijke doelmatigheid; dat is geen vruchtbaar concept in de ontwikkeling van
theorieën van de wetenschap. Er bestaan alternatieve interpretaties waaruit blijkt
dat de interactie van toeval en wetmatigheid (chance en law) ingewikkelder is dan
Monod voorstelt. De bedoelde interpretaties zijn niet incompatibel met bepaalde
vormen van theïsme. Arthur Peacocke b.v. geeft 'chance' een positieve rol bij de
exploraties van potentialiteiten in de geschapen orde. Deze rol is consistent met
het idee van een goddelijke doelmatigheid.
Volgens de sociobioloog Wilson kan alle menselijk gedrag gereduceerd worden
tot en verklaard worden uit de biologische oorsprongen en uit de aanwezige genetische structuur.' Religie zal, als product van de evolutie, verdwijnen en plaats
maken voor een filosofie van wetenschappelijk materialisme. Als reactie hierop
zou men kunnen vragen: waarom verdwijnt de macht van de wetenschap dan niet?
Dat is toch ook een product van de evolutie? Voorts kan worden verwezen naar
antropologen die zeggen dat de ontwikkeling van de mensheid in feite niet zo verloopt als volgens de sociobiologische theorieën van Wilson zou moeten. In dit verband is vooral relevant, dat Wilson zijn systeem generaliseert tot een verklaring
voor alles. Hij laat geen ruimte voor de oorzakelijke werking van andere facetten
van het menselijk leven en van de menselijke ervaring.
De wetenschappelijk materialisten extrapoleren hun wetenschappelijk concept*
Omdat ze uitgaan van wetenschappelijke ideeën, vinden ze nogal wat gehoor in
een tijdperk waarin de wetenschap zeer wordt gewaardeerd.' Maar zij miskennen

1

Ibidem.
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 24.
Ibidem, p. 24-25.
4
Ibidem, p. 27.
s
Ibidem, p. 25.
2

5
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dat wetenschap abstract is en selectief. Van hun wetenschappelijke methode maken
ze een metafysica. Onder meer de evolutionisten gaven hier blijk van, toen ze atheïstische filosofieën propageerden alsof deze onderdeel uitmaakten van hun wetenschap. Daarmee gingen ze de grenzen van de wetenschap te buiten.
Een vergelijkbare grensoverschrijding1 zou het zijn, wanneer de godsdienstpsychologie bij haar wetenschappelijke studie van de menselijke geloofservaring het
geloof geheel zou weg-psychologiseren.2 Ook kan in dit verband worden gewezen
op de vele simplificaties door beoefenaars van de natuurwetenschap, zoals bijvoorbeeld de opvatting dat kennis van het DNA ons in staat stelt de mens te definiëren.'
Ook tegen de beweringen van het logisch positivisme wordt kritiek ingebracht, met
name vanuit de recente wetenschapsgeschiedenis en -filosofie.4 De logisch positivisten hebben gesteld, dat het discours van de wetenschap de norm is voor elke
vorm van betekenisvolle taal en dat de enige betekenisvolle uitspraken empirische
proposities zijn, die verifieerbaar zijn langs de weg van zintuiglijke gegevens. Maar
het is niet waar, dat zintuiglijke gegevens een onbetwijfelbaar startpunt vormen in
de wetenschap: ze zijn zelf al conceptueel georganiseerd en theorie-geladen. Bovendien, de positivisten zeggen wel dat ze de metafysica verwerpen, maar ze hanteren
zelf een materialistische metafysica. En wat de taal betreft: in aansluiting op de
latere geschriften van Wittgenstein hebben de linguïstische analytici ontkend dat
wetenschap de norm zou zijn voor elk betekenisvol discours: taal kent veel verschillende toepassingen en functies.
Als tegenwicht tegen het monopolisme van het wetenschappelijk materialisme vraagt
een aantal auteurs om de erkenning van andere perspectieven, waaronder het geloofsperspectief. De opvatting dat het toekomstig heil van de mensheid alleen van de
wetenschap te verwachten is, wordt onder meer binnen de New Age-beweging tegengesproken.5 Men vindt het te betreuren dat de wetenschap zo'n overheersende positie heeft gekregen. Zelfs 'kennis' op het gebied van levensbeschouwing en filosofie
is in de loop der eeuwen steeds meer ontleend aan wetenschappen als natuurkun1
Het is overigens de vraag of het woord 'grensoverschrijding', dat in de literatuur nogal eens
wordt gebezigd, in dit verband wel juist is. De woorden grenzen, grensoverschrijdingen en
dergelijke worden slechts dan correct gebruikt, wanneer men bedoelt te spreken over gebieden die op hetzelfde vlak liggen. Maar meestal bedoelt men dat in de onderhavige discussie
niet: men wil er juist op wijzen dat wetenschap en geloof zich op een verschillend niveau
bevinden. Grensoverschrijdingen zijn dan in feite verspringingen van het ene niveau naar
het andere, of wisselingen van perspectief. Zie over de grenzen tussen wetenschap en geloof
b.v. Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 54-55.
2
Vergelijk Berger, 'Voorstel voor een empirisch onderzoek', p. 70-72, over het projectiedebat. Zie ook J. van der Lans, die zegt: "Het geloven opvatten als een activiteit van de verbeelding impliceert niet dat aan het object van het geloven werkelijkheidskarakter ontzegd
wordt", in: Van der Lans, 'Geloven: een kwestie van fantasie', p. 81. Zie ook Stadhouders,
•Wetenschap en geloof, p. 57.
3
Stadhouders, 'Wetenschap en geloof, p. 63.
4
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 22-23.
5
Goutbeek, 'New Age kan kerk uit verkrampheid trekken'.

296

de en biologie. Daar zouden ook de antwoorden op de laatste vragen te vinden zijn.
Ethische discussies over de aanvaardbaarheid van wetenschapstoepassingen lijken
achterhoedegevechten te worden tegen het autonome monster van de wetenschappelijke vooruitgang. Het wordt volgens New Age hoog tijd voor een tegenbeweging.
Maar of die tegenbeweging uit de kerken voort kan komen, is twijfelachtig. De kerken zijn zelf ten prooi gevallen aan intellectualisering en rationalisering. Ook binnen de kerken heeft zich een sterke intellectualisering voorgedaan en is de openbaring als bron van het weten teruggedrongen. Dat begon al met het zoeken naar
godsbewijzen. En rituelen werden in de kerkdiensten steeds meer verdrongen door
de exegese, de rationalistische en theologisch verantwoorde bijbeluitleg.1
Gelukkig is ook binnen de wetenschappen intussen het besef gegroeid dat het
wetenschappelijk denken slechts een zeer beperkte mogelijkheid biedt tot het begrijpen van de werkelijkheid.2 Het inzicht is gegroeid dat er meer wegen tot het verstaan van de werkelijkheid zijn dan de puur rationeel-wetenschappelijke. Die nieuwe wegen worden in de New Age-gedachte verkend. Aldaar kan de alles omvattende mystieke eenheid beseft worden door meditatie, de weg tot het licht, waardoor onze geest vrij van redelijkheid en geconditioneerde normen, werkelijk contact kan krijgen met ons diepste wezen, met God, met 'het Al'.

Een monopolie voor het geloof
Een monopolisering van het geloofsperspectief kon gemakkelijk opkomen in een
tijd van snelle veranderingen en van vermeend verval van morele waarden.' Men
zocht in die omstandigheden naar een fundament voor zekerheid en meende dat
te kunnen vinden in een letterlijke lezing van de bijbel. Ook het wetenschappelijk
materialisme is trouwens voortgekomen uit het zoeken naar kennis die een zekerheid gevend fundament heeft: dat fundament wordt bij het wetenschappelijk materialisme gevormd door de logica en door de zintuiglijke gegevens.4
De monopolisering van het geloofsperspectief komt tot uitdrukking in het letterlijk nemen van de bijbel (vooral in het wetenschappelijk creationisme) en in het
gebruik van bijbelse inzichten ter oplossing van wetenschappelijke vragen. Het
wetenschappelijk perspectief wordt hier als zinloos afgewezen.5 De wetenschap
heeft zichzelf immers bij voorbaat buiten spel gezet door in haar methoden afte
zien van de enige garantie op waarheid: het geloof in God als Schepper en
Onderhouder. Aan de Schrift wordt, naar het oordeel van Versnel, een "absoluut
normatief karakter van buiten- en bovenmenselijke maatstaf 6 toegekend. Aan de

1
1

Ibidem.
Ibidem.
' Barbour, 'Ways of relating science and theology", p. 27.
* Ibidem, p. 21.
' Oudkerk, 'De relatie tussen geloof en wetenschap', p. 8.
6
Zie Versnel e.a., Geloof bet o/niet, Amsterdam 1991, p. 3.
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hand van deze maatstaf kan in voorkomende gevallen aan wetenschappelijke inzichten het zwijgen worden opgelegd.
In reactie op deze opvattingen wordt gepleit voor een verzelfstandiging van de
wetenschappen. Het geloof en de theologie moeten niet een soort toeziend voogdijschap over de wetenschappen willen uitoefenen.1 Zo'n voogdijschap leidt tot een
onaanvaardbare vermenging van wetenschap en geloof, met alle potentiële en reële conflicten vandien. Een voogdijschap van het geloof over de wetenschap is bovendien onwetenschappelijk, omdat een geloofswaarheid geen wetenschappelijk vaststelbare waarheid is (en dat ook niet wil zijn) en zij daarom niet in de wetenschappelijke strijd mag worden geworpen. Het moge zo zijn dat het geloof soms antwoorden geeft op wetenschappelijke vragen, maar dat zijn geen wetenschappelijke antwoorden. Strengholt meent dat de bijbel het relativisme-debat oplost, maar
zijn oplossing is geen wetenschappelijke oplossing.2 Een ander voorbeeld: het bijbelse godsidee kan door gelovigen worden opgevat als een antwoord op de filosofische vraag naar het Beginsel van voldoende Grond, maar het is geen wetenschappelijk antwoord (en wil dat ook niet zijn).
De wetenschap heeft haar eigen methoden en perspectieven. Men kan haar
bezwaarlijk vonnissen aan de hand van een niet-wetenschappelijke visie op de werkelijkheid, i.e. een geloofsvisie. Anders gezegd, men kan de wetenschap moeilijk
verwijten dat ze niet bereid is op een niet-wetenschappelijk standpunt te gaan staan.
Wanneer het geloofsperspectief toch telkens aan de wetenschap wordt opgedrongen, betekent dat een verabsolutering van dit geloofsperspectief.
De opvattingen die thuishoren onder het kopje 'De bijbel in de wetenschap'3 kunnen bovendien moeilijk consequent worden doorgevoerd. Ze maken een tegenstelling tussen zinloze wetenschap en waar geloof, maar deze tegenstelling is niet
in alle scherpte vol te houden. Ook de aanhangers van deze opvattingen maken in
feite enig gebruik van wetenschappelijke gegevens en ze erkennen de waarde van
enig tellen en meten.4 Bovendien overschatten ze de mogelijkheden van de gelovige om tot waarheid te komen. Geloof geeft immers geen toegang tot een voorgegeven pakket waarheid. De geloofsinhoud moet worden vertaald, verwerkt, geïnterpreteerd enz. Daar komt mensenwerk aan te pas, wat een gebrekkige benadering van de waarheid impliceert. Daarom is de tegenstelling tussen (zinloze) wetenschap en (waar) geloof veel te absoluut.
In deze verabsolutering zit het verschil met een aantal opvattingen die elders in
dit boek genoemd zijn en die inhouden dat alle werkelijkheidsbenaderingen, met
inbegrip van de wetenschappelijke, binnen het verband van het geloof moeten wor-

1
Drees, Theologie
2

en natuurwetenschap', p. 162-165.
Volgens Srrcngholt leert de bijbel, dat er een absolute waarheid bestaat. Daarom kan een
relativistische waarheidsopvatting niet juist zijn. Zie hoofdstuk 1, paragraaf 3, De bijbel in de
wetenschap.
3
Zie hoofdstuk 1, onder paragraaf 3.
4
Oudkerk, 'De relatie tussen geloof en wetenschap', p. 10.
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den beschouwd ' Deze laatste opvattingen respecteren de eigenheid en autonomie
van de wetenschap Ze plaatsen haar in een breder kader, zonder in de wetenschap
zelf te willen ingrijpen

3. Verschillen in geesteshouding?
Om de conflicten m verleden en heden te verklaren wordt soms gewezen op de
verschillende geesteshoudingen van wetenschap en geloof In het eerste hoofdstuk
zijn de tegenstellingen dogmatisch-ondogmatisch en gerichtheid op het Jenseits,
resp Diesseits genoemd Een dnetal reacties hierop kan worden vermeld
Een eerste reactie zegt, dat deze tegenstellingen niet zouden mogen bestaan 2
Zowel wetenschap als geloof zouden dogmatisch moeten ζηη en op het Jenseits
gericht Niet alleen de gelovige maar ook de wetenschapsbeoefenaar zou bereid
moeten zijn Gods autoriteit boven zich te erkennen Het is duidelijk dat deze opvat
ting voortkomt uit de zojuist genoemde monopolisering van het geloof Er kunnen
dezelfde bezwaren tegen worden ingebracht
Een tweede reactie relativeert de verschillende geesteshoudingen en denkkli
maten van wetenschap en geloof Begnjpehjkerwijs kan deze reactie met n a m e m
dialoog- en ïntegratieknngen worden aangetroffen Wanneer het gaat om de mening
dat het geloof dogmatisch is en de wetenschap anü-dogmansch, kan allereerst worden opgemerkt dat het anti dogmatische karakter van de wetenschap en ook haar
eis van empirische verificatie beïnvloed zijn door de stnjd met het geloof, uit zichzelf zou de wetenschap daar niet zoveel nadruk op leggen3 Voorts is er naar twee
kanten reden tot relativering Aan de ene kant moet het dogmatische karakter van
het geloof met worden overdreven4 Wie spreekt over dogma's, spreekt tegelijk over
dogma-ontwikkeling en over dogma-interpretatie Dogma's zijn nooit los verkrijgbaar, maar altijd slechts in een inadequate formulering Aan de andere kant kent
ook de wetenschap stellingen en uitgangspunten met een dogmatisch karakter 5
De wetenschap is niet zo autonoom als ze zich soms voordoet, ze kent ook vormen
van geloof Bijvoorbeeld, in weerwil van haar ondogmatische denktrant bleven er
na de zeventiende eeuw binnen, of in elk geval rondom, de nieuwe wetenschap
nog allerlei dogmatische elementen bestaan 6 De verheffing van de Godsdienst van
de Rede tot staatsgodsdienst na de Franse Revolutie kan nog als een, niet letterlijk
bedoelde, symbolische proclamatie worden beschouwd Maar het wijd verbreide
geloof m de vooruitgang van de beschaving dank zij de nieuwe wetenschap was

1

Zie b ν hoofdstuk 1, onder paragraaf 3, De bijbel en de wetenschap
Van der Wulp 'Jesus Christus et S Mana', ρ 175
'4 Van Meisen, Waar gaat het heen'', ρ 27
Van Meisen, Geloof rede en ervaring ρ 222-226
5
7
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 7 Vergelijk b ν Van Meisen, Waar gaat het heen , ρ 27
6
Winkeler, Gegronde twijfel, ρ 47 Zie ook Van der Lans, 'Geloven een kwestie van fanta
sie', ρ 7o
2
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ongetwijfeld gebaseerd op een aantal nieuwe en vooralsnog onvoldoende empirisch gefundeerde dogma's.
Een derde reactie vindt de verschillen reëel en bovendien legitiem. Maar ze hoeven niet tot conflicten te leiden. Integendeel, onafhankelijkheid ligt volgens sommigen veel meer voor de hand, terwijl anderen voor dialoog of integratie pleiten.
Van het laatste - integratiestreven - is het rooms-katholiek kerkelijk leergezag een
voorbeeld: "Wetenschap en geloof zijn twee verschillende graden van kennis, elk
vrij in haar methode, maar beide tegelijk strevend om de éne waarheid te vinden
die haar oorsprong in God heeft."1 En: "Het wetenschappelijk onderzoek kent andere routes dan de speurtocht van het geloof (...) Kerk en wetenschap kunnen partners zijn, maar er zal altijd een zekere spanning zijn. Overal echter waar mensen
oprecht zoeken naar de waarheid, gaan zij ook in eikaars richting."2

4. Onechte wetenschap
Conflicten kunnen voortkomen uit onecht geloof,3 maar ook uit onechte wetenschap. Daarover wordt echter in de literatuur niet gesproken. Men vindt de stelling
dat conflicten kunnen voortkomen uit onechte wetenschap kennelijk zo vanzelfsprekend dat daar verder niets over gezegd hoeft te worden. Bovendien voelt niemand zich geroepen om, in dit verband, gevallen van onechte wetenschap voor het
voetlicht te halen. Of het zou de mening moeten zijn, dat in de wetenschap heel
wat "influisteringen van de duivel en eigen gedachtenspinsels als wetenschappelijke waarheid aan de man worden gebracht".4 Dat laatste lukt overigens in de geesteswetenschappen (theologie, psychologie, sociologie e.d.) gemakkelijker dan in de
wiskunde en in de technische/ingenieurswetenschappen. In de technische wetenschappen is verdraaiing van de waarheid onmogelijk, omdat het experiment en de
praktijk daar altijd bewijzen wat waar en wat onwaar is. Voor de invloed van godsdienst is daar geen plaats in te ruimen. Welke godsdienst of ideologie men ook
aanhangt: wil men een brug bouwen met voldoende draagkracht, dan zal men een
voldoende stevige constructie moeten toepassen. Moeilijker ligt dit in wetenschappen
zoals de geneeskunde, de biologie, de geografie, de oudheidkunde e.d. die tussen
de geesteswetenschappen en de technische wetenschappen in liggen en die kennis, werkwijzen en modellen aan die andere wetenschappen hebben ontleend. Juist
op die vakgebieden is de strijd rassen verzinsels en waarheid dan ook het hevigst'

1

Joannes Paulus II, 'Over de katholieke universiteiten', p. 44. Hier citeert de paus zichzelf,
uit een rede op een bijeenkomst over Galilei, 9 mei 1983, zie Acta Apostolicae Sedis, 75(1983),
p. 6 9 0 .
2
Simonis, 'Wetenschap en kerk'. Hier geciteerd uit: KTUU-Info, juli 1991, nr. 14, p. 12.
' Zie in dit hoofdstuk paragraaf 1, Inadequate gcloofivoorstellingen.
* Van der Wulp, 'Jesus Christus et S. Maria', p. 175.
s Ibidem.
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De onafliankelijkheidspositie

DAT WETENSCHAP EN GELOOF min

of meer onafhankelijk zijn van elkaar, wordt op
ruime schaal erkend. Maar het valt op, dat niemand bereid is de onafliankelijkheidspositie tot het einde toe vol te houden. Vroeg of laat komt er kritiek op. De
kritiek is met name afkomstig uit de hoek van de dialoog en van de integratie, wat
uiteraard begrijpelijk is. Conflictdenkers zijn weliswaar evenmin van mening dat
wetenschap en geloof totaal onafhankelijk zijn, maar zij besteden weinig aandacht
aan dit thema, omdat ze een eenzijdige nadruk willen leggen op ofwel wetenschap,
ofwel geloof.
Hieronder zullen eerst enkele algemene punten van kritiek worden genoemd (in
paragraaf i), waarna enkele opmerkingen zullen worden gemaakt over afzonderlijke stromingen. Tenslotte zal gevraagd worden in hoeverre de onafhankelijkheidspositie de conflictpositie kan bestrijden.

i. Geen boedelscheiding
De onafhankelijkheidsposirie komt er in strikte zin op neer dat (natuurwetenschap
en religie totaal verschillende huizen bouwen, met verschillende stenen, volgens
verschillende bouwplannen en op verschillende grond.' Dat is in strijd met de menselijke ervaring van samenhang.2 Wij, mensen, ervaren de werkelijkheid niet als
verdeeld in gescheiden compartimenten, maar als een geheel dat onderlinge verbindingen kent. Pas van daaruit ontwikkelen wij afzonderlijke disciplines voor de
studie van de werkelijkheid. Er zijn tegen de onafliankelijkheidspositie dan ook
bezwaren in te brengen, meer in het bijzonder bezwaren van filosofische, theologische en strategische aard.
Eenfilosofischbezwaar is, dat een rigoureuze scheiding van theologie en natuurwetenschap onmogelijk is, omdat de woorden van het ene domein altijd een relatie hebben met die van het andere.' De diverse tegenstellingen die tussen geloof
en wetenschap gemaakt worden, zijn te scherp. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, dat

1
3

Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 102.
Barbour, 'Ways of relating science and theology*, p. 33.
' Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 102.
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geloof zich richt op waarden, wetenschap op feiten;1 dat geloof te maken heeft met
een persoonlijke ik-gij verhouding, terwijl wetenschap in een ik-het verhouding tot
de omgeving staat;2 en dat natuurwetenschap uitsluitend gericht is op voorspelling
en controle, maar geen waarheid inhoudt over de wezenlijke aard van de dingen,
over de betekenis van hun plaats in het universum of over de vraag hoe men behoort
te leven.3
Hier kan tegenin worden gebracht dat de natuurwetenschappen niet vrij zijn van
filosofische elementen en dat ze niet los staan van waarden en van persoonlijke
voorkeuren.4 Daarom mag men het waarheidsgehalte van de beweringen van de
natuurwetenschap niet reduceren tot louter objectieve feitelijkheid. Haar specifieke waarheidsgehalte maakt de natuurwetenschap wel degelijk relevant voor de dingen waar de religie in geïnteresseerd is.5 En zo gauw men over waarden spreekt
impliceert dat aannamen (ook wetenschappelijke) over hoe de wereld in elkaar
steekt.
Een theologische objectie is, dat de onafhankelijkheidsdenkers Gods relevantie
terugbrengen tot een onaanvaardbaar klein terrein.6 Er zijn bijbelse gronden voor
de overtuiging dat God de Heer is van de totale werkelijkheid en niet alleen van
een religieuze sfeer.
Een argument van strategische aard verwijst naar de kritische taak die wij in onze
tijd hebben om een theologie van de natuur te ontwikkelen, die de zorg voor het
milieu kan ondersteunen.7 Geen van de onafhankelijkheidsopties is tegen deze
taak opgewassen, omdat zij een (natuur)wetenschappelijke benadering van de
natuur isoleren van en daardoor immuniseren tegen invloeden vanuit andere benaderingen.

2. De neo-orthodoxie
De protestantse neo-orthodoxie benadrukt de centraliteit van Christus en de prominente plaats van de Schrift in de christelijke traditie. Barbour vindt dat terecht.8
Zij erkent ook (in tegenstelling tot degenen die de bijbel letterlijk nemen) de rol
van de menselijke interpretatie in de Schrift en in de leer. Maar in de meeste van
haar versies zegt de neo-orthodoxie, dat openbaring en verlossing alleen plaatshebben door Christus. Dat vindt Barbour problematisch in een pluralistische wereld.

1

Willem B. Drees, 'God schept niet uit niets', in: Voorlopig, 23(1991), nr. 5, mei (speciaalnummer
over procestheologie), p. 6-7, in het bijzonder p. 6.
2
Ibidem.
3
Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 102. Het gaat hier over de
opvattingen
van Mary Hesse.
4
Ibidem.
s
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 33.
8
Ibidem, p. 32.
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Ook hebben de meeste neo-orthodoxen weinig aandacht voor Gods immanentie." De kloof tussen God en de wereld wordt uitsluitend overbrugd in de menswording. Barth e.a. hebben wel een scheppingsleer, maar de meeste nadruk valt
toch op de verlossing. Een bezwaar daartegen is, dat de natuur dan alleen wordt
gezien als het onverloste decor voor de menselijke verlossing, al mag ze dan delen
in de eschatologische vervulling aan het einde der tijden.

3. Het existentialisme
Als argument voor de onafhankelijkheidspositie wordt onder meer aangevoerd, dat
geloof en religie, in tegenstelling tot wetenschap, in de existentiële privé-sfeer thuishoren. Persoonlijke, existentiële aspecten zijn in de christelijke traditie inderdaad
van wezenlijk belang - dat vormt het 'gelijk' van de boedelscheiding van theologie
en natuurwetenschap - , maar het is daarentegen niet terecht, dat het existentialisme eindigt met een totale privatisering en interiorisering van religie, met verwaarlozing van de gemeenschapsaspecten.2 De existentiële aspecten zijn ingebed
in een relatie van de mens met God die de grond en de bestuurder is van alles, en
niet alleen van de menselijke existentie.' Wanneer God uitsluitend in het domein
van het zelf handelt en niet in het domein van de natuur, dan heeft de natuurlijke
orde geen religieuze betekenis, behalve dan, zoals gezegd, als onpersoonlijk decor
voor het drama van het persoonlijk bestaan.4 De betekenis van het persoonlijke
leven kan niet worden losgemaakt van geloof in een betekenisvolle kosmos. Het
respecteren van dit verband tussen het persoonlijke leven en een betekenisvolle
kosmos is te meer van belang, omdat een antropocentrisch denkkader, dat zich
alleen op het mensdom concentreert, weinig bescherming biedt tegen de moderne exploitatie van de natuur als een collectie van onpersoonlijke objecten. Als religie exclusief te maken heeft met God en met het zelf, en als de natuur exclusief
aan de wetenschap wordt overgelaten, wie kan dan iets zeggen over de relatie van
God met de natuur of van het zelf met de natuur?
Een ander bezwaar tegen het existentialisme is, dat het het contrast overdrijft
tussen een onpersoonlijke en objectieve houding in de wetenschap en de persoonlijke geïnvolveerdheid die essentieel is bij religie.5 Zoals we al eerder gezien
hebben, treedt de persoonlijkheid van de wetenschapsbeoefenaar in feite binnen
in de wetenschap en anderzijds is rationele reflectie een belangrijk deel van religieus onderzoek. Daar houdt het existentialisme te weinig rekening mee.
Dit laatste punt, namelijk dat zowel in het geloof als in de wetenschap subjectivistische èn objectivistische elementen te onderkennen zijn, wordt vooral vanuit
1
2

Ibidem.
Ibidem, p. 32-33.
' Drees, 'Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 102.
4
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dialoogkringen tegen de onafhankelijkheidspositie ingebracht. De gespreksmogelijkheden over de verhouding wetenschap-geloof worden hierdoor uiteraard aanzienlijk verbreed en de opvatting van onafhankelijkheid wordt erdoor aangetast.

4. De linguïstische analyse
Een sterk punt van de linguïstische analyse is, dat ze religieuze geloofsopvattingen
niet zozeer opvat als abstracte gedachtensystemen, maar dat ze kijkt naar de manier
waarop religieuze taal in feite gebruikt wordt in de levens van individuen en van
gemeenschappen.1 Dan blijkt dat religieuze tradities manieren van leven (ways of
life) zijn, die vooral op de praktijk gericht en normatief zijn. Het eerste doel van
de religie blijkt dan de omvorming van de persoon te zijn: bevrijding van schuld
of van angst, overgang van gebrokenheid naar heelheid, van ik-gerichtheid naar
vrede, eenheid en verlichting. Het is duidelijk dat al deze activiteiten en ervaringen weinig van doen hebben met wetenschap. Kortom, de linguïstische analyse
heeft ons geholpen om kijk te krijgen op de diverse functies van religieuze taal.
Toch schiet de linguïstische analyse om minstens twee redenen tekort2 Allereerst
is zij te instrumentalistisch: ze beschouwt zowel de theorieën van de wetenschap
als de religieuze geloofsopvattingen als menselijke constructies die nuttig zijn in
dienst van specifieke, menselijke doeleinden. Daarentegen moet een kritisch realisme worden bepleit. Zowel de wetenschap als de religie bevat kennisaanspraken
over realiteiten die voorgegeven zijn en die niet slechts het resultaat zijn van menselijke constructie. De religieuze praktijk van een gemeenschap, met inbegrip van
de eredienst en de ethiek, vooronderstelt bepaalde geloofsopvattingen, die fungeren als voorgegeven uitgangspunten. De linguïstische analyse heeft daar te weinig
oog voor.
Voorts schiet de linguïstische analyse tekort, wanneer gezocht wordt naar een
coherente interpretatie van alle ervaring. Dan moet worden gezocht naar een tot
eenheid gebrachte wereldbeschouwing.' We kunnen ons dan niet tevreden stellen
met een veelheid van onderling gescheiden taalspelen; dat zijn immers taalspelen
over één en dezelfde wereld.

5. Bestrijding van de conflictpositie
De onafhankelijkheidspositie, met haar afscheiding in waterdichte compartimenten, wordt voor een deel gemotiveerd door de wens om conflicten te vermijden.
Deze wens leidt tot een nadruk op een drietal samenhangende aspecten. Allereerst

1
Ibidem, p.
1

31.
Ibidem, p. 33.
' Hier grijpt Barbour vooruit naar de dialoog- en integratieposities.
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wil men trouw blijven aan het eigen karakter van elk terrein van leven en denken.1
Van daaruit wordt, ten tweede, gewezen op een (relatieve) autonomie van wetenschap en van geloof (contra de conflictpositie, die deze beide vormen van autonomie niet tegelijk erkent). Ten derde wordt benadrukt, dat iedere manier van de dingen onderzoeken selectiefis en haar beperkingen heeft (contra de conflictpositie,
die op alomvattendheid en monopolie gericht is, ofwel van de wetenschap ofwel
van het geloof).
Maar niet iedereen is tevreden met de conclusie, dat er op grond van de gescheiden compartimenten geen conflicten tussen geloof en wetenschap hoeven te zijn.
Wat is dat voor een wapenstilstand die via een radicale boedelscheiding is getekend?, vragen sommigen. Is de prijs die aldus voor vrede betaald moet worden niet
veel te hoog?
Hoe hoog die prijs is, blijkt bijvoorbeeld bij Kant, één van de pleitbezorgers van
gescheiden compartimenten. Hij heeft een scheiding aangebracht tussen de wereld
van de verschijnselen (waarop de natuurwetenschappen betrekking hebben) en de
noumenale wereld (waartoe God behoort).2 Daardoor lijkt de religie afgeschermd
tegen elk conflict met de natuurwetenschappen. Maar het feitelijk effect was, dat
God werd weggedrongen uit wat wij met ons verstand kunnen vatten over de wereld
die ons omringt. In die wereld boekten de natuurwetenschappen hun overtuigende successen. God was daarvoor irrelevant. Het positief-wetenschappelijk verklaringsmodel kreeg hier het alleenrecht. Het conflict tussen geloof en wetenschappen is hierdoor niet opgelost, maar juist verscherpt.
In de twintigste eeuw heeft de 'vrede' die door de boedelscheiding is bereikt in
werkelijkheid het karakter gekregen van afstandelijkheid en wederkerige onverschilligheid.' De natuurwetenschap verheft haar stem inderdaad niet meer tegen
God of godsdienst, ze spreekt er helemaal niet meer over. Ze voelt zich autonoom
en gesterkt door haar successen. Steeds meer mensen stellen zich in haar dienst.
Geloof en wetenschappen lijken tegenwoordig radicaal gescheiden te zijn. Men
kent en spreekt elkaar niet meer en men is ook niet in elkaar geïnteresseerd.4 Deze
prijs voor vrede vindt een aantal auteurs te hoog; ze gaan vervolgens op zoek naar
andere relaties tussen wetenschap en geloof, met name dialoog en integratie.
Hieraan moet nog iets worden toegevoegd, naar aanleiding van het feit dat de onafhankelijkheidspositie weliswaar bij velen sympathie ondervindt, maar slechts tot
op zekere hoogte. Daar zit een zekere ongerijmdheid in. Personen en dingen zijn
onafhankelijk of ze zijn het niet. 'Een beetje onafhankelijk' is een tweeslachtige
1
2

Ibidem, p. 27-28.
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 10-11.
'4 Stadhouders, 'Wetenschap en geloof, p. 56.
Geciteerd door Stadhouders, 'Wetenschap en geloof, op p. 57, uit: J. van der Veken, 'De
spanning tussen de geesteshouding van de gelovige en die van de wetenschapsbeoefenaar',
in: Betrekkingen tussen geloof en wetenschap. Twee verkenningen. Voordrachten gehouden b
viering van het 75-jarig bestaan van de Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds
november 1980 te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1981), p. 17.
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positie. Die tweeslachtigheid heeft haar weerslag op pogingen om de onafhankelijkheidspositie ergens tegen in stelling te brengen. In feite wordt de onafhankelijkheidspositie, zoals gezegd, nogal eens benut om de conflictpositie te bestrijden.
Maar wanneer de onafhankelijkheidspositie slechts tot op zekere hoogte wordt
ingenomen, moet als consequentie worden aanvaard, dat ook die bestrijding van
de conflictpositie slechts tot op zekere hoogte lukt. Dat kan moeilijkheden opleveren, met name bij de dialoog- en integratieposities (waarnaar de meeste onafhankelijkheidsdenkers uiteindelijk uitwijken). Deze twee posities willen verbindingen
aanbrengen, met alle risico's vandien voor conflicten. Men moet zich dan blijven
realiseren dat het gevaar van conflicten door de onafhankelijkheidspositie weliswaar voor een deel, maar niet geheel is bestreden. Om de risico's van conflicten
uit te schakelen zijn nog andere bestrijdingsmiddelen nodig dan alleen de onafhankelijkheidspositie, met name rechtstreekse kritiek op de conflictpositie (zie
hiervóór).
Wanneer de onafhankelijkheidspositie slechts tot op zekere hoogte wordt ingenomen, is het in feite een afhankelijkheidspositie. Maar dat wil nu ook weer niet
zeggen, dat het dan slechts afhankelijkheid is wat de klok slaat. Tussen de alles-ofniets extremen zijn posities mogelijk die zeggen dat wetenschap en geloof op bepaalde punten van elkaar afhankelijk zijn en op andere punten onafhankelijk. Het debat
over de verhouding van wetenschap en geloof is meer gediend met een nauwkeurige analyse van de graad en de condities van (on)afhankelijkheid dan met een
scherpe tegenstelling van twee extremen.
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i8
De dialoogpositie

DOOR EEN AANTAL AUTEURS is een dialoog van wetenschap en geloof bepleit, aan
de hand van methodologische parallellen en grenskwesties (zie sectie III). Dit pleidooi is in dit boek naar diverse thema's geordend, zoals geloof in de wetenschap,
rationaliteit in het geloof, overeenkomsten en onderlinge beïnvloeding van wetenschap en geloof. De commentaren op de dialoogpositie die hieronder nog worden
weergegeven, zijn gerangschikt naar de tweedeling van sectie III, dus achtereenvolgens over methodologische parallellen (paragraaf i) en over grenskwesties (paragraaf 2). Kritiek komt vooral uit de hoek van de conflict- en de onafhankelijkheidsdenkers, wat uiteraard te verwachten is. Degenen die het integratiestandpunt
huldigen, stemmen in met een dialoog, die zij zien als een stap in de goede richting.

1. Methodologische parallellen
Methodologische vergelijkingen van wetenschap en religie zijn verhelderend voor
beide terreinen.' Toch moeten er enkele kanttekeningen bij worden geplaatst. De
motieven voor deze vergelijkingen zijn vooral, dat de dialoogdenkers willen reageren op de absolute onderscheidingen die gepresenteerd zijn door de onafhankelijkheidsdenkers en ook dat ze de religie willen legitimeren in een tijdperk waarin
de wetenschap de boventoon voert. Vanuit deze motieven is het heel verleidelijk
om meer nadruk te leggen op overeenkomsten dan op verschillen en om een aantal onderscheidende karaktertrekken te veronachtzamen. Aan deze gevaren ontsnappen de dialoogdenkers dan ook niet. Ze verliezen soms uit het oog, dat wetenschap weliswaar een veel menselijker onderneming is dan de positivisten erkenden, maar dat haar objectiviteit nochtans veel groter is dan die van religie. Het soort
van data waar religie conclusies uit trekt, verschilt radicaal van de data in de wetenschap, en de mogelijkheden om religieuze geloofsopvattingen te testen zijn beperkt.
Bovendien zijn de dialoogdenkers geneigd religie alleen als een intellectueel systeem te beschouwen en alleen te spreken over opvattingen.2 Daardoor worden verschillende karaktertrekken van religie als een manier van leven (way of life) verdraaid,

1
2

Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 40.
Ibidem.
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terwijl de beoefenaars van de linguïstische analyse die karaktertrekken juist zo goed
beschreven hebben. Religieus geloof moet altijd bezien worden in de context van de
religieuze gemeenschap en in relatie tot het doel: omvorming van de persoon.
Een andere kanttekening is, dat methodologie wel een belangrijke, maar eigenlijk toch slechts een voorbereidende taak is voor de dialoog van wetenschap en theologie.' Ze houdt zich met nogal abstracte kwesties bezig, die vooral interessant zijn
voor filosofen en minder voor wetenschapsbeoefenaars, theologen en gelovigen.
Wel kan de erkenning van methodologische overeenkomsten de weg voorbereiden
voor meer substantiële zaken.

2. Grenskwesties
Invloed van de wetenschap op het geloof
De dialoog van wetenschap en geloof heeft geleid tot een invloed van de wetenschap op de feitelijke gestalten van het geloof. Die invloed is soms verrijkend geweest
voor het geloof, maar soms ook verarmend. Op de eerste plaats hebben we gezien,
dat het geloof volgens sommigen in intellectualistisch vaarwater is geraakt doordat het steeds opnieuw gedwongen werd zijn positie ten opzichte van de wetenschap te bepalen.2 Hierdoor kwam een nadruk te liggen op het weetaspect van het
geloof en, in het verlengde daarvan, op de rol van het leergezag. Bepaalde fiduriale aspecten van het geloof zijn daardoor op de achtergrond geraakt. Deze intellectualiserende invloed op het geloof is op verschillende manieren van verschillende
wetenschappen uitgegaan. Allereerst van de theologie zelf, als fides quaerens intellectum. Daarnaast ook van de filosofie, die noopte tot een plaatsbepaling van geloof
en rede. Vervolgens hebben de natuur- en de menswetenschappen allerlei kwesties opgeroepen die aanleiding werden om daartegenover de begrijpelijkheid van
het geloof nader uit te werken. Hier staat evenwel tegenover, ten tweede, dat niet
slechts de intellectualisering van het geloof maar ook een correctie daarop eveneens door de wetenschap is bevorderd, met name in latere perioden. Mede door de
belangrijke rol van de ervaring in de wetenschap, is namelijk ook in het geloof meer
aandacht gekomen voor het subjectieve ervaringselement, als tegenwicht tegen het
objectiverende dogma. Op de derde plaats heeft de ontwikkeling van de wetenschap
tot een uitzuivering van geloof en theologie geleid: een aantal elementen bleek in
de loop van de geschiedenis ten onrechte tot geloofsinzichten te zijn verheven.
Ik zou hier nog een vierde aspect aan willen toevoegen. De wetenschap heeft er
niet alleen toe bijgedragen dat het geloof in intellectualistisch vaarwater terechtgekomen is, maar ook in functionalistisch vaarwater. Naarmate de wetenschap zelf
functionalistischer werd en naarmate het belang van het geloof uitdrukkelijker

1
2

Ibidem.
Zie hoofdstuk 6, paragraaf i.
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tegen het belang van de wetenschap werd afgezet, werden ook aan het geloof vragen gesteld als: wat heeft het voor functie? wat is het nut ervan? wat heb ik eraan
in mijn persoonlijk leven? hoe helpt het mij mijn leven goed door te komen en te
bouwen aan een betere wereld? in hoeverre stelt het mij in staat mijn leefwereld
te beheersen, mij daarin thuis en veilig te voelen, verklaringen te vinden voor raadsels? Deze aandacht voor de functie van het geloof kan zowel bij de beschrijvers
ervan als bij gelovigen (en ex-gelovigen) zelf worden aangewezen. Voorbeelden van
het eerste zijn de beschrijvingen van religie als aanpassingsstrategie (onder meer
in de prehistorie). Ook Comte kan in dit verband worden genoemd. Hij schetste
een overgang van religie via wijsbegeerte naar positieve wetenschap, alsof deze drie
op hetzelfde functionele vlak opereren en op dezelfde vragen een antwoord willen
geven. Ook bij wetenschappen als sociologie en psychologie valt de aandacht op
voor de functie van religie, in resp. de samenleving en het persoonlijk leven van
mensen. De functionaliteit van het geloof staat evenwel ook hoog aangeschreven
bij een aantal gelovigen en bij velen van degenen die het geloof vaarwel zeggen.
Zij stellen hun oordeel en waardering (of afwijzing) van het geloof afhankelijk van
een vergelijking met de wetenschap onder het oogpunt van functie en nut.
Evenals bij de intellectualisering van het geloof is er ook ten aanzien van de functionalisering voortdurend aanleiding tot een uitzuivering van het geloof, onder
meer door ideologiekritiek. Een zoektocht naar waar het in het geloof uiteindelijk
om gaat, kan aperte en latente functies als zodanig onthullen (b.v. het streven naar
behoud van kerkelijke macht) en kan laten zien dat het geloof het niveau van de
functionaliteit te boven gaat.

Constructieve consonantie
Als een gestalte van dialoog is 'constructieve consonantie' voorgesteld: wat door
wetenschap en door theologie wordt beweerd moet 'consoneren'. Die consonantie
ligt niet voor het oprapen, maar moet worden geconstrueerd. Maar sommigen vragen zich af of er, met name in de katholieke wereld, wel ruimte is voor de vereiste nieuwe en nogal eens wisselende constructies.1 Verzet de leerstellige traditie zich
daar niet tegen? Barbours antwoord luidt ontkennend. De thomistische synthese
van bijbels en aristotelisch gedachtengoed heeft in de katholieke traditie inderdaad
lange tijd een dominante positie ingenomen. Maar de afhankelijkheid van scholastieke interpretatieve categorieën bij het weergeven van de centrale bijbelse boodschap is de laatste tijd verminderd door recente bijbelse, patristische en liturgische
studies. Wanneer erkend wordt dat alle doctrines historisch geconditioneerd zijn,
dan bestaat in principe de mogelijkheid tot leerstellige ontwikkeling en herformulering, ook binnen het katholicisme.

1

Barbour, 'Ways of relating science and theology*, p. 37.
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Deze positieve conclusie vindt inderdaad steun in het aggiornamento van het
Tweede Vaticaanse Concilie, maar ze lijkt op gespannen voet te staan met de onfeilbaarheidsuitspraken van het Eerste Vaticaanse Concilie. Constructieve consonantie vraagt in katholieke kring om een nieuwe doordenking van Vaticanum I.
Het streven naar constructieve consonantie hoeft niet tot de natuurwetenschappen beperkt te blijven, maar kan worden verbreed tot andere wetenschappen en
ook tot culturele tendensen. In dat geval is wel, evenals overigens bij de natuurwetenschappen, een kritisch onderscheid noodzakelijk tussen tendensen en ontwikkelingen waarmee inderdaad consonantie gezocht kan worden, en tendensen
die op grond van de profetische gerichtheid van het geloof bekritiseerd moeten
worden, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de bevrijdingstheologie en de feministische
theologie.
Tenslotte kan bij de constructieve consonantie nog de vraag worden gesteld, of
descriptieve en constructieve consonantie wel zo strikt kunnen worden gescheiden als Drees suggereert. Constructieve consonantie kan toch niet willekeurig welke kant op. Er zal eenfundamentum in re voor aanwezig moeten zijn, dat beschreven kan worden. Opmerkelijk is, dat Drees zelfbij het spreken over constructieve
consonantie de term gebruikt: het bestaan van consonantie.1 Een zeer strikte ontkenning van de mogelijkheid tot descriptieve consonantie lijkt in te houden, dat er
van nature geen verbanden zijn tussen wetenschap en geloof: de positie van de
door de dialoogdenkers afgewezen boedelscheiding van wetenschap en geloof.

Heeft de wetenschap een dialoog met net geloof nodig?
De wetenschap heeft grenzen, dat is uit het voorafgaande wel duidelijk geworden.
Het is ook duidelijk, dat het bereiken van deze grenzen uiteenlopende reacties kan
oproepen. Minder duidelijk is, of deze reacties alleen maar mogelijk, of ook passend of misschien zelfs noodzakelijk zijn.
Bij de praktische grenzen van de wetenschap ziet niemand in dit opzicht een probleem. Wanneer het om praktische wetenschappelijke grenzen gaat, lijkt de meest
voor de hand liggende reactie daarop te zijn, dat een wetenschapsbeoefenaar die vandaag niet verder komt, zich voorneemt morgen een nieuwe wetenschappelijke poging
te wagen en dat hij het daarbij laat. Het probleem ligt bij de grenzen die noch morgen noch overmorgen kunnen worden overschreden. Het bereiken van déze, principiële, grenzen van de wetenschap is volgens bepaalde auteurs aanleiding tot eerbied en openheid voor het mysterie dat zich aan gene zijde van die grenzen schuilhoudt.2 Nog anderen suggereren dat de grenzen van de wetenschap een oproep
inhouden tot religie en geloof of minstens tot openheid voor transcendentie.'

1
Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. 105.
2
Zie b.v. bij Barbour, 'Ways of relating science and theology', op p. 34-35.
3

Ibidem, p. 34.
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Zijn de diverse reacties nu alleen maar mogelijk of zijn ze ook passend of zelfs
noodzakelijk? Sommigen zien hoogstens mogelijke aanknopingspunten voor eerbied of religie, maar ze menen dat iemand die de grenzen van de wetenschap interpreteert als aanknopingspunten voor iets anders daarmee het terrein van de wetenschap verlaat.1 Anderen lijken van de wetenschapsbeoefenaars als zodanig te verwachten dat ze zich bij het bereiken van hun grenzen openstellen voor transcendentie en zelfs voor religie.2
Hier wordt gauw teveel beweerd, lijkt mij. Een mogelijke reactie op de grenzen
van de wetenschap is daarmee nog niet passend of noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld wèl mogelijk, maar niet noodzakelijk om de vraag waarom ooit de voorwaarden aanwezig waren voor een Big Bang, als een religieuze kwestie op te vatten. Deze vraag kan gevoeglijk als een uitsluitend wetenschappelijke of filosofische
vraag worden beschouwd. Voorzover de vraag aanknopingspunten biedt voor het
aanhangen van een religie, doet ze dat buiten het terrein van de wetenschap. Een
wetenschapsbeoefenaar die deze mogelijke aanknopingspunten negeert, kan moeilijk van een wetenschappelijke tekortkoming worden beticht.
Wanneer men een pleidooi voert voor een dialoog tussen wetenschap en geloof
die aanknoopt bij de grenzen van de wetenschap, loopt men gevaar de eigen aard
van de betrokken wetenschappen te miskennen. Dat kan leiden tot een verwarring
van wetenschap met geloof (of met filosofie of levensbeschouwing). Mag men van
rechtskundigen inderdaad een openheid voor transcendentie vragen?5 Men mag
dat eventueel aan hen vragen voorzover ze gelovigen of filosofen zijn, maar ook
voorzover ze beoefenaars van de rechtswetenschap zijn? En mag men aan de beoefenaars van de natuurwetenschap hun onverschilligheid jegens het geloof verwijten?4 Hoe moeten ze zich als natuurkundigen anders opstellen?
Bij pogingen tot bevordering van dialoog en ook van integratie, is het uiteraard
verleidelijk om optimaal gebruik te maken van de grenzen en beperkingen van de
wetenschap en om daar aanknopingspunten te zoeken. In dat verband is hiervóór
onder meer de vraag opgekomen of de wetenschap in zichzelf die aanknopingspunten ontdekt. Het is hachelijk om deze vraag bevestigend te beantwoorden. Dicht
men door een bevestigend antwoord niet bepaalde capaciteiten aan de wetenschap
toe die deze niet bezit? In de loop van de geschiedenis is terecht aan wetenschapsbeoefenaars verweten dat ze hun eigen greep op de werkelijkheid hebben
opgeblazen tot een metafysisch systeem.5 Maar wanneer men aan de wetenschap
de capaciteit toekent zelf haar eigen beperktheid in zichzelf te ontdekken en te
interpreteren, kent men dan niet aan de wetenschap dezelfde metafysische mogelijkheden toe die men haar eerst heeft ontzegd?

1
Zie Peet, 'Discussieverslag', p.
2
Een voorbeeld is Torrance; zie
3

91-92.
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 34.
Zoals Scheltens doet. Zie hoofdstuk 7, paragraaf ι, Transcendentie.
•
* Zoals Stadhouders schijnt te doen. Zie hoofdstuk 17, paragraaf 5.
5
Zie het wetenschappelijk materialisme (hoofdstuk 1) en de kritiek daarop (hoofdstuk 16,
paragraaf 2, Een monopolie voor de wetenschap).
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Heeft het geloof een dialoog met de wetenschap nodig?
Ook hier is het onderscheid tussen mogelijk, passend en noodzakelijk van belang,
zodat de vraag wordt of een dialoog van het geloof met de wetenschap mogelijk,
passend, dan wel noodzakelijk is.1 Een dialoog is volgens sommigen mogelijk op
terreinen die als een brug kunnen fungeren tussen geloof en wetenschap. Als zodanig worden onder meer genoemd: een geheel van redelijke en verantwoorde aannamen omtrent de werkelijkheid (een belief, geen faith), en voorts confrontaties
met vragen van leven en dood.2 Op deze terreinen lijkt inderdaad een dialoog mogelijk; men kan hier aanknopingspunten zoeken voor geloof [faith) en het geloof kan
via deze bruggen in gesprek komen met de alledaagse en de wetenschappelijke
ervaring. Maar is deze dialoog ook passend of noodzakelijk? Wordt het geloof er
beter van? Onderliggende vragen zijn hier: in hoeverre heeft geloof te maken met
algemeen menselijke ervaringen en in hoeverre is het mogelijk over het geloof een
rationele discussie te voeren? Deze vragen zijn in het voorafgaande op verschillende plaatsen besproken, met name in de secties Dialoog en Integratie. Op de eerste vraag (in hoeverre geloof te maken heeft met algemeen menselijke ervaringen)
komen we kort terug.
Bij deze vraag is van belang, dat het begrip 'ervaring' in het voorafgaande in twee
verschillende verbanden ter sprake is gekomen: i. ervaring, rede, geloof (epistemologisch), 2. ervaring, openbaring (theologisch). Het epistemologische verband
tussen ervaring, rede en geloof is meermalen bevestigd.3. Menselijke ervaring is
altijd al op een of andere manier rationeel verwerkte ervaring, rede maakt altijd al
gebruik van ervaring, geloof bestaat niet zonder rede en ervaring enz. In deze zin
staat het geloof dus nooit los van ervaring.
Maar geldt dat ook, wanneer gelet wordt op openbaring en ervaring?4 Heeft het
openbaringsgeloof behoefte aan een dialoog met wetenschap, rede en ervaring?
Dialoogdenkers hechten uiteraard grote waarde aan dit verband, omdat het de dialoog kan bevorderen. Anderen vinden het niet wezenlijk. Wat de rede betreft is er
naast de traditie van defidesquaerens inteüectum ook de traditie van het credo quia
absurdum. In deze laatste stroming wordt niet gezocht naar aansluiting van het
geloof op de rede (inzicht, begrip), integendeel. Wat de ervaring betreft is er een
stroming die ervan uitgaat dat het (openbarings)geloof paradoxaal is: om geloofwaardig te zijn hoeft het geloof niet aan te sluiten op de menselijke ervaring. Hier
kunnen onder meer de namen genoemd worden van P. Bayle en K. Barth, en in
dit boek Vergote, al vertegenwoordigen zij verschillende referentiekaders.

1

Deze subparagraaf heeft verbanden met het thema van de natuurlijke theologie. Zie hoofdstuk io.
Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2, Uiteenlopende Uden.
Vooral aan de hand van Van Meisen.
Zie ook het dispuut tussen Vergote en Vandenbulcke, in hoofdstuk n, paragraaf 3.
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!9
De integratiepositie

KRITIEK OP DE INTEGRATIEPOSITIE leeft uiteraard bij de conflictdenkers, bij de onafhankelijkheidsdenkers (b.v. de neo-barthianen die bezwaar hebben tegen de natuurlijke theologie) en bij de dialoogdenkers (die vinden dat integratie een stap te ver
is). Hun kritische opmerkingen houden onder meer twijfel in over de vraag of de
integratiedenkers inderdaad aan een integratie van wetenschap en geloof toekomen.
De diverse commentaren worden op dezelfde manier onderverdeeld als sectie IV, dus eerst commentaren op de herformulering van doctrines (paragraaf
i) en vervolgens commentaren op systematische syntheses (de paragrafen 2
t/m 5).

1. Natuurlijke theologie
Natuurìijke theologie als godskennis 'e rebus creatis'
'Natuurlijke theologie' kan worden opgevat als datgene wat door het Eerste Vaticaanse
Concilie is omschreven als: met het natuurlijke licht van de menselijke rede God
met zekerheid leren kennen uit de geschapen dingen. Volgens een strikte interpretatie zou een dergelijke natuurlijke theologie onbevooroordeeld haar uitgangspunt moeten nemen in de geschapen dingen en in de menselijke rede. Bij het
onderzoeken van de dingen en bij het nadenken daarover zou het verstand dan
moeten stuiten op iets waaraan de naam God gegeven zou kunnen worden. De aldus verworven godskennis zou bereikbaar zijn voor ieder mens die over verstandelijke vermogens beschikt: God leren kennen is dan een kwestie van goed opletten en goed nadenken. Een dergelijke letterlijke en strikte opvatting van natuurlijke theologie heb ik in mijn onderzoek niet aangetroffen.
Hoe zou een dergelijke natuurlijke theologie ook tot stand kunnen (of moeten)
komen? Waarom zou iemand die zich, bij gelicht door 'het natuurlijke licht van de
menselijke rede', bezighoudt met de dingen om hem heen het woord God in de
mond nemen? Hij kan het toch laten bij alleen de ervaring en bestudering van de
dingen, zonder ze te vergoddelijken of naast hen nog een God aan te nemen? En
welke verschijnselen zouden in aanmerking komen voor de naam God? De overweldigende verschijnselen, zoals de donder en de zee, of de mysteries? Maar waarom kan de donder niet de donder blijven en het mysterie/niet het mysterie? Wanneer
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de naam God toch gebruikt zou worden, hoe zou deze God ooit meer kunnen zijn
dan de verstandelijk bedachte sluitsteen van een eindige constellatie van zijnden?'
Wanneer het verstand méér dan dat achter God zou zoeken, zou het zijn eigen
grenzen te buiten gaan. Een dergelijke extraterritoriale sprong e rebus creatis naar
God zou niet verstandelijk te verantwoorden zijn.
De hierboven geschetste letterlijke vorm van natuurlijke theologie is onbegonnen werk, vindt Vergote2: "Er is eenvoudigweg geen weg van de wetenschap naar
God, tenzij eerst de weg gegaan wordt vanuit het godsgeloof naar de wereld zoals
wij die kennen, en dan terug van de wereld naar God."3

Natuurlijke theologie als'fidesquaerens intellectum'
De beoefenaars van natuurlijke theologie die ik in feite heb aangetroffen redeneren niet in eerste instantie vanuit de natuur naar God toe, maar ze proberen aan
te geven dat godsgeloof in overeenstemming is met de natuur en met de rede. Ze
beoefenen vormen vanfidesquaerens intellectum, intellectuele geloofsverantwoording. Hun natuurlijke theologie steunt op de inzichten van de menselijke rede,
maar wel in harmonie met de 'bovennatuurlijke theologie'. De inhoud, de richting
en de 'agenda' van deze natuurlijke theologie worden ingegeven en bepaald door
een vooropgezette geloofsinhoud en door vooropgezette godsdienstige tradities,
die als uitgangspunt worden genomen. Dat is maar goed ook, vindt Peperzak.
Anders ontstaat een bloedeloze schijnvertoning, waarmee een intellectualistische
afgod correspondeert.4
Welke zijn de motieven tot deze natuurlijke theologie? In het verleden zijn
vormen van natuurlijke theologie gepraktiseerd die een knieval inhielden voor
rationalisme, empirisme en positivisme: alleen datgene verdiende serieuze aandacht wat empirisch vaststelbaar is en wat met redelijke argumenten kan worden onderbouwd.5 Maar ook zonder een verabsolutering van het rationalisme
doet een gelovige er volgens velen goed aan een intellectuele verantwoording
voor zijn geloof te zoeken, bijvoorbeeld ter verheldering van zijn godsbegrip
(God als transcendent en immanent in de wereld, God als Schepper, God als
kosmische Nous enz.). Religie is niet louter inwendig, zegt Van der Veken.
Religie kan zich niet totaal afwenden van een zinvol woord over de plaats van
de mens in de kosmos.6 Daarom is natuurlijke theologie zinvol. Onze tijd biedt

1
Een
2

omschrijving van Peperzak.
En anderen. Zie hoofdstuk io, paragraaf 3, De weg van het verstand mag niet los van de weg
van het geloof worden bewandeld.
' Vergote, Cultuur, religie, geloof, p. 118-119.
4
Peperzak, Filosofie en christendom, p. 20. Zie ook eerder, in hoofdstuk 10, paragraaf 3, De
weg
van het verstand mag niet los van de weg van het geloof worden bewandeld.
5
Zie de kritiek op de natuurlijke theologie, in hoofdstuk 13, paragraaf 3, Theologie als geloofiverstaan.
6
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 27.
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daartoe, behalve allerlei vormen van 'natuurlijke' menselijke ervaring en argumentatie, filosofische concepten die bepaalde inhouden van het geloof op een
nieuwe wijze denkbaar en bespreekbaar maken. Van der Veken denkt hier met
name aan de procesfilosofie. Het is ter beoordeling aan het geloof/de theologie om dergelijke concepten in een natuurlijke theologie als legitiem, juist of
correct over te nemen of af te wijzen.

2. De katholieke waarheidsopvatting
De integratie van wetenschap en geloof in een christelijk-cultureel referentiekader
De Vaticaanse documenten over wetenschap en geloof bepleiten het belang en het
goede recht van een wetenschapsbeoefening die geïntegreerd is in een christelijkcultureel referentiekader. Daarbij geldt zowel de vrijheid van wetenschap als de
vrijheid van religie als uitgangspunt. Zoals gewoonlijk zijn deze documenten voor
alle continenten bedoeld. Ze tekenen dan ook protest aan tegen alle situaties, waar
ook ter wereld, waarin wetenschap of religie in hun vrijheid worden beknot, bijvoorbeeld doordat ze monddood worden gemaakt of in dienst worden gesteld van
ideologische of staatsbelangen. Paus Joannes Paulus II zal hierbij zeker ook gedacht
hebben aan communistische regimes waar religie en religiositeit uit het openbare discours waren uitgesloten.
Het belang van een geïntegreerde wetenschapsbeoefening is, volgens de Vaticaanse
documenten, dat de wetenschap hierdoor richting krijgt, i.e. geleid wordt door de
christelijke levensbeschouwing. Wetenschap die in een christelijk perspectief wordt
beoefend, kan functioneren als een kritisch geweten voor de samenleving. Ze zal
het oog niet alleen gericht houden op economische belangen en materieel welzijn,
maar ook op waarden als sociale gerechtigheid, menselijke waardigheid en eerbied
voor het leven.
Bij het bovenstaande richtinggevende perspectief zullen hier enkele kanttekeningen worden geplaatst. De opmerkingen hebben vooral betrekking op de realisering van het ideaal in de dagelijkse, culturele (en vaak multiculturele) praktijk en
voorts op het gevaar dat aan elke integratie kleeft: veronachtzaming van de eigenheid van datgene wat geïntegreerd wordt, i. с de wetenschap.

Het verschil tussen waarheid en wegen naar waarheid
Er is maar één waarheid: dat is het overheersend idee in teksten van het roomskatholiek leergezag over de verhouding van wetenschap en geloof. Vanuit dat idee
worden onder meer conflicten tussen ware wetenschap en echt geloof onmogelijk
geacht en wordt een nauwe samenwerking van kerk en wetenschap bepleit om te
komen tot een synthese van alle menselijke kennis.
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Van groot belang lijkt mij hierbij, dat er verschil gemaakt wordt tussen de waarheid als te bereiken ideaal en de waarheid (of onwaarheid) van menselijke pogingen de waarheid te bereiken. Het rooms-katholiek leergezag heeft zeker oog voor
dit niveauverschil. Toch lijken regelmatig allerlei kwesties die thuishoren op het
niveau van het zoeken naar waarheid te worden beoordeeld vanuit het niveau van
de ideale, ene waarheid. Men kan zich afvragen of daarbij altijd voldoende recht
gedaan wordt aan de eigenheid van de wetenschap.1 In praktische kwesties wordt
nogal eens de voorrang toegekend aan de geloofswaarheid. Deze voorrang is te verklaren vanuit het idee dat God geldt als de bekroning en bekrachtiging van de waarheid. Wanneer dan vanuit dit verheven standpunt oordelen worden geveld over
concrete kwesties op het terrein van de verhouding wetenschap-geloof, ontstaat
een zekere onderschikking van de wetenschap aan het geloof. De wetenschap staat
immers uit haar aard niet gericht op God als de Weg, de Waarheid en het Leven,
het geloof wel. Dat niet alleen de wetenschap, maar ook het geloof slechts een weg
tot waarheid is, wordt daarbij veronachtzaamd.
Het niveauverschil tussen de ene waarheid en wegen naar waarheid is uiteraard
ook van groot belang in een multireligieuze en multiculturele context. Ondanks
de mondiale reikwijdte van de betreffende Vaticaanse documenten, komt dit aspect
er nauwelijks in naar voren. Daarom moet de vraag worden gesteld, of de kerk met
haar documenten voldoende aansluiting vindt bij een culturele situatie die algemeen als pluralistisch wordt aangemerkt. Aan de voorwaarden voor een dergelijke aansluiting - openheid en bereidheid tot dialoog aan beide kanten - lijkt niet
altijd voldaan te worden.

Conflicten
Conflicten tussen zuivere wetenschap en zuiver geloof zijn volgens het leergezag
overbodig. Bij dit standpunt kan dezelfde opmerking worden gemaakt als bij de
stelling 'de waarheid is één'. Evenmin als wij, mensen, greep hebben op de ene
waarheid, komt bij ons zuivere wetenschap of zuiver geloof voor. Het Vaticaanse
standpunt is dus in dit opzicht eerder een theoretisch dan een praktisch standpunt
Daarop is al in 1949 gewezen door Herman Fortmann.2 Fortmann zei: wanneer
er zuivere wetenschap en zuiver geloof zouden bestaan, zou zelfs elke schijnbare
tegenstrijdigheid van die twee uitgesloten zijn. Maar er bestaat alleen geloof en
wetenschap van concrete mensen. Zij houden soms dingen voor geloof en voor
wetenschap die het niet zijn.'

1

Zie hierna kwesties als: samenwerking van kerk en wetenschap, de opbouw van een katholieke
universiteit, het uitdragen van de betekenis van de waarheid.
2
Geciteerd door Stadhouders in zijn artikel 'Wetenschap en geloof, p. 54-55.
J Daaruit kunnen wel degelijk conflicten voortkomen. Zie hoofdstuk 16, over inadequate
geloofsvoorstellingen en over onechte wetenschap.

316

Fortmann vroeg zich destijds af hoe geloof en wetenschap zich in de samenhang
van het menselijk leven voordoen, hoe zij onderling harmonisch kunnen samenkomen in de kem van de menselijke persoonlijkheid. Aan het antwoord op deze
vragen droeg het kerkelijke standpunt 'de waarheid is één' naar zijn oordeel weinig bij. Er moet immers verschil worden gemaakt tussen:
- een confrontatie van de abstracties geloof en wetenschap in een streven te bewijzen dat deze twee nooit met elkaar in strijd kunnen zijn, en:
- de verwerking van geloof en wetenschap als integrerende bestanddelen van de
religieuze persoonlijkheid van de gelovige academicus.'

Samenwerking van kerk en wetenschap
Om tot een synthese van alle menselijke kennis te komen, zoekt het rooms-katholiek leergezag aansluiting bij het eenheidsstreven binnen de wetenschappen. De
kerk stelt aan de wetenschappelijke wereld samenwerking voor, alsof zij wil zeggen: "wij hebben een aanbod dat aan uw behoefte van eenheid tegemoet kan komen'.
Is het een realistisch aanbod dat de kerk hier doet? Heeft de wetenschap er iets
aan? Het antwoord moet zijn: niet als wetenschap. Het geloof is immers niet bij
machte wetenschappelijke kwesties op te lossen en het kan ook niet bijdragen aan
een wetenschappelijk eenheidsstreven.
Dat sluit overigens niet uit, dat wetenschapsmensen wèl met dit aanbod geholpen kunnen zijn. Menselijke wezens leven inderdaad niet in twee of drie verschillende werelden, als ze tenminste gezond en volwassen zijn, zoals het leergezag
opmerkt. Ze streven naar een existentiële eenheid van hun bezigheden en ze zoeken naar de gehele waarheid. De wetenschapsmensen worden door de kerk aangespoord deze existentële eenheid te zoeken langs de weg van een visie op mens
en wereld die verhelderd is door het evangelie en dus door het geloof in Christus,
de Logos.
Het spreekt vanzelf dat dit samenwerkingsaanbod van de kerk met name voor
christelijke wetenschapsmensen geschikt is. Anderen hebben weliswaar ook behoefte aan een kader waarbinnen hun wetenschapsbeoefening een geïntegreerde plaats
kan krijgen, maar zij zullen zich het recht voorbehouden zelf een kader te kiezen
of er een te ontwerpen (eventueel puttend uit de vanouds christelijke culturele traditie waarin zij staan). De oproep tot samenwerking kan daarom alleen voor christelijke wetenschapsbeoefenaars gelden, nogmaals: niet voorzover zij wetenschapsbeoefenaars zijn, maar wel voorzover zij streven naar een existentiële eenheid van hun mens-zijn.

1

Stadhouders, 'Wetenschap en geloof, p. 53-54. De formulering van het verschil is van
Stadhouders.
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De eigen waarde van de wetenschap
Bepaalde uitspraken van het rooms-katholiek leergezag balanceren mijns inziens
op de rand van miskenning van wat wetenschap uit haar aard is. Wanneer in kerkelijke teksten gezegd wordt dat de moderne wetenschap analytisch en mathematisch is, klinkt dit bijna als een verwijt,1 terwijl deze zelfgekozen methodische beperkingen van de wetenschap bedoeld zijn om op een gewetensvolle manier tot zo zuiver mogelijke kennis te komen. Ook wordt door het leergezag betreurd, dat de
wetenschap uitgaat van de vooronderstelling dat God buiten het gebied van de rationele kennis ligt. De ratio moet zich laten verlichten door het geloof.2 Deze uitspraak
kan op een welwillende manier worden opgevat als een pleidooi dat alleen gericht
is tot gelovige wetenschapsbeoefenaars en dat een integratie van wetenschap en
geloof in een alomvattende gelovige levenshouding bepleit. Maar de uitspraak kan
ook worden uitgelegd als een miskenning van de karakteristieke wetenschappelijke rationaliteit. Wanneer de ratio van meet af aan wordt ingekapseld in het geloof,
is de kans groot dat wetenschapsbeoefenaars, vooral de niet-gelovige maar ook de
gelovige, zich niet serieus genomen voelen. Zij zullen de indruk hebben dat hun
waarheidlievende intenties vanuit een idealistisch standpunt met oneigenlijke argumenten bestreden worden. Daarom is het van groot belang dat de vrijheid van
wetenschap wordt gerespecteerd.

De katholieke universiteit
Een vraag blijft, wat de samenwerking van de wereld van het geloof met die van de
wetenschap inhoudt voor de concrete wetenschapsbeoefening. Deze vraag is onder
meer voor katholieke universiteiten van belang. Dat de wetenschap op bepaalde
manieren van buitenaf wordt beïnvloed, is goed voorstelbaar. Zo is het duidelijk,
dat de bepleite inbedding van de wetenschapsbeoefening in de totale christelijke
levens- en mensbeschouwing implicaties kan hebben voor de visie van christelijke wetenschapsbeoefenaars op wetenschap. Ook kan deze inbedding implicaties
hebben voor hun themakeuze, hun maatschappelijke dienstverlening, de toepassing van de resultaten van de wetenschap, hun inzicht in de betrekkelijke waarde
van wetenschap e.d. Maar grijpt de inbedding ook rechtstreeks in binnen de wetenschapsbeoefening zelf? Hierover bestaat in de teksten van het leergezag enige onduidelijkheid en tweeslachtigheid.
Bijvoorbeeld: het behoort volgens het leergezag tot de taken van een katholieke
universiteit de betekenis van de waarheid te verkondigen. Wat houdt dat in? Deze
taak zal op grond van wetenschappelijke inzichten moeten worden vervuld, wil de
universiteit niet veroordeeld worden tot niet-wetenschappelijkheid. Maar welke

1
Zie
1

hoofdstuk 12, paragraaf 1, Een synthese van wetenschap en geloof.
Ibidem.
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zijn de wetenschappelijke inzichten op grond waarvan de betekenis van de waarheid verkondigd kan worden? Wanneer het leergezag bedoelt, dat de betekenis van
de waarheid verkondigd moet worden in het licht van het geloof, komt de vraag op
of dat een taak is van een wetenschappelijk instituut, tenzij het universiteitspastoraat bedoeld is.
Ook moet de katholieke universiteit zich volgens het leergezag toeleggen op het
onderzoek van alle aspecten van de waarheid, en wel in hun wezenlijke verbondenheid met de opperste waarheid die God is. Ook hier is niet helemaal duidelijk
in hoeverre deze taak implicaties moet hebben voor het feitelijke wetenschappelijk onderzoek. Elders zegt het leergezag overigens, dat bij de samenwerking van
geloof en wetenschap de integriteit van beide gehandhaafd moet blijven. Wanneer
deze integriteit inderdaad gerespecteerd blijft, dan zal aan de katholieke universiteit bijvoorbeeld niet worden gevraagd om geloofsstandpunten te laten interfereren in het feitelijke wetenschappelijk onderzoek. Het nastreven van een verband
tussen het wetenschappelijk onderzoek en de opperste waarheid die God is, heeft
dan betrekking op algemene perspectieven en doeleinden van onderzoek en onderwijs, op themakeuzen en op toepassingen van de wetenschappelijke resultaten, zo
mag worden verondersteld.
Een derde uitspraak: het leergezag stelt, dat de katholieke universiteit trouw moet
zijn aan de christelijke boodschap zoals die wordt voorgehouden door de kerk. Kan
hier niet een aantasting van de academische vrijheid uit voortvloeien? De academische vrijheid van de individuele geleerden wordt door het leergezag expliciet
erkend. Maar tegelijk wordt gesproken over erkenning door de katholieke universiteit van het leergezag van de kerk in geloofszaken en morele kwesties. Wanneer
inderdaad déze betekenis gegeven wordt aan 'trouw aan de christelijke boodschap',
dan lijken conflicten over de academische vrijheid weliswaar niet noodzakelijk,
maar evenmin uitgesloten.
Bij alle tweeslachtigheid is in elk geval duidelijk, dat het standpunt van het roomskatholiek leergezag over een synthese van geloof en wetenschap vooral gericht is
op een geïntegreerde visie op wetenschap en geloof. Er wordt een pleidooi gevoerd
voor een wetenschapsbeoefening - al dan niet binnen een katholieke universiteit
- die ingevoegd is in een christelijke levensbeschouwing. Dat houdt onder meer
in, dat de christelijke wetenschapsbeoefenaar volgens het leergezag geen gespleten persoonlijkheid hoeft te zijn.
Dezelfde integratie en synthese van wetenschappelijke en geloofskennis waartoe
de kerk de wetenschapsbeoefenaars oproept, zou men ook aan de kerk zelf kunnen toewensen. Kerkelijke teksten geven niet altijd blijk van een dergelijke integratie. Van een instantie die samenwerking van kerk en wetenschap bepleit en die
een synthese van alle menselijke kennis van groot belang vindt, mag worden verwacht dat ze zelf in haar woorden en daden niet alleen geloof, maar ook rede en
ervaring laat doorklinken. Dat betekent onder meer dat de kerk de wetenschap serieus neemt, allereerst door de resultaten van de wetenschap te benutten, maar wellicht ook door, in bepaalde zaken, de hypothetische, zoekende en ondogmatische
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spreektrant van de wetenschap te bezigen. Wat het eerste betreft - de resultaten
van de wetenschap benutten - , kan onder meer gewezen worden op resultaten
van de geschiedschrijving, de psychologie, de sociologie, de filosofie en vooral de
theologie. Volgens bepaalde commentaren op kerkelijke documenten zouden de
resultaten van de wetenschap, wanneer ze benut zouden zijn, tot andersluidende
kerkelijke uitspraken hebben geleid.1 Wat de spreektrant betreft, zouden de kerkelijke documenten wellicht meer indruk maken, wanneer ze minder stellig en
zelfverzekerd zouden klinken en er blijk van zouden geven met de mensen mee
te willen zoeken. De kerk is niet alleen eccksia docens (lerende kerk), maar ook ecclesia quaerens (zoekende kerk).2

3. Theologie
Over een eventuele integratie van wetenschap en geloof binnen de theologie is in
het voorafgaande al veel gezegd: standpunten pro en contra zijn weergegeven en
becommentarieerd. Er kan hier nog een korte opmerking aan worden toegevoegd,
die overigens geen kritiek op integratie inhoudt, maar juist de samenhang van
wetenschap en geloof aan de orde stelt.
De verhouding wetenschap-geloof is voor een deel een intern christelijke en zelfs
een intern gelovige aangelegenheid. De voorstelling alsof het zou gaan om een verhouding tussen christendom en geloof enerzijds en een daaraan vreemde, vijandige
buitenwereld anderzijds, is onjuist. Een aantal elementen uit vorige hoofdstukken
wijst in derichtingvan deze conclusie. In hoofdstuk 6, paragraaf 3 is gesproken over
het cognitieve aspect van het geloof: geloven bergt ook weten in zich. Hoofdstuk 11,
paragraaf 4 maakte melding van opvattingen over de samenhang van geloven en weten
in wat genoemd is de initiële zijnsconfiguratie van de mens. In hoofdstuk 13 is onder
meer gezegd dat geloof altijd gepaard gaat met theologie, dat theologie gefundeerd is
op gelovige anamnese en dat theologie, als verantwoording van het geloof, uit het
geloof zelf voorkomt, zij het dan dat er verschillend gedacht wordt over de afstand die
de theologie ten aanzien van het geloof kan innemen (of behoort in te nemen). Wanneer
theologie wordt opgevat úsfidesquaerens intellectum* dan is het zoeken naar begrijpen een aspect van het geloven zelf. Niet alleen externe wetenschappen buigen zich
over het geloof, maar het geloof buigt zich wetenschappelijk over zichzelf, in een zelfreflectie en zelfarüculatie. Anders gezegd: wanneer men niet alleen de vraag zou stellen: is er geloof in de wetenschap? (zie hoofdstuk 4), maar ook: is er wetenschap in
het geloof?, dan zou het antwoord bevestigend moeten luiden.

1

Zie b.v. Th. Beemer e.a., Het kerkelijk spreken over seksualiteit en huwelijk. Een bundel filos
fische,
gedragswetenschappelijL· en theologische studies, Nijmegen, Baam 1983.
2
Van Meisen, Geloof, rede en ervanng, p. 211.
3
Gezien vanuit de middeleeuwse betekenissen van ratio en intellectus zou het waarschijnlijk interessant en verhelderend zijn een beschouwing te wijden aan het feit dat theologie
niet genoemd wordt:fidesquaerens raüonem.
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4· Het procesdenken
Wederkerigheid?
Het procesdenken biedt een goed, en volgens Barbour veelbelovend,1 voorbeeld
van een poging tot wederkerige integratie van wetenschap en geloof. Is de poging
van het procesdenken al geslaagd of blijft het voorlopig bij een opname van nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten in de theologie? Dat laatste lijkt het geval.
De procestheologie heeft in de moderne natuurwetenschappelijke kijk op de werkelijkheid aanleiding gezien tot een nieuwe conceptualisering van gelovige inzichten. Daarbij is met vrucht gebruik gemaakt van de nieuwe metafysica die in de procesfilosofie is ontwikkeld. De bedoeling was een theologie te ontwerpen die de
moderne, door de natuurwetenschappen geïmpregneerde mens niet vreemd in de
oren klinkt. Maar is de toenadering ook wederkerig? De theologie, die voor haar
formuleringen afhankelijk is van andere wetenschappen, kan moeilijk om de moderne natuurwetenschap heen, maar van het omgekeerde is nog weinig waarneembaar.2
Niet iedereen is even gelukkig met de manier waarop de procestheologie vaart op
het kompas van een nieuwe natuurwetenschappelijke kijk op de werkelijkheid. Biedt
die nieuwe kijk een voldoende hecht fundament? Zoals alle visies op de werkelijkheid is het slechts een menselijke constructie, op grond van selectieve waarneming.
Iemand die zich intensief heeft beziggehouden met dit soort constructies en met
de consonantie ervan met de theologie, is Drees. Hij is allerminst overtuigd van
de waarde van de constructieve consonantie die het procesdenken aanbiedt.3 Hij
vraagt zich trouwens af of de verdediging van het procesdenken met behulp van
de natuurwetenschappen überhaupt wel terecht is. Volgens hem ligt het voor het
procesdenken veel meer voor de hand steun te zoeken in de relationele structuur
van de menselijke ervaringen.
Ook houdt het leunen op de natuurwetenschap en op de procesfilosofie voor geloof
en theologie het gevaar in, dat bepaalde terreinen van de ervaring worden verwaarloosd die in religieus opzicht als de belangrijkste moeten worden beschouwd.4 Het
centrum van het christelijk leven is de ervaring van verlossing, de genezing van
'2 Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 43.
Drees spreekt over deze kwestie in zijn artikel 'Theology and cosmology beyond the Big
Bang theory', p. 103-104. Ook hij meent dat de interactie tussen 'science and theology' in de
praktijk asymetrisch is. Maar hij ziet toch mogelijkheden voor de theologie om vragen te stellen aan de natuurwetenschap. Ik heb evenwel de indruk dat deze vragen vooral te maken
hebben met vooronderstellingen van de natuurwetenschap. Bovendien is het de vraag, in
hoeverre de wetenschapsbeoefenaars de vragen van de theologie zullen erkennen als voor
hen relevante vragen. Wat dit betreft lijkt er een verschil te bestaan tussen de vragen van de
theologie
en die van de filosofie.
3
Drees, Beyond the Big Bang, p. 234. Vergelijk ook Drees, Theology and cosmology beyond the
Big Bang theory', p. 103. Ook Houtepen heeft bedenkingen, zie zijn In God is geen geweld, p. 15-17.
4
Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 44-45.
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onze gebrokenheid in nieuwe heelheid en de uitdrukking van een nieuwe relatie
tot God en tot onze naaste. Existentialisten en taalanalytici hebben het bij het rechte eind, wanneer ze zeggen dat het persoonlijke en sociale leven primair is in de
religie, en neo-orthodoxen zeggen terecht dat onze levens in antwoord op de persoon van Christus veranderd kunnen worden. Deze aspecten lopen in de procestheologie gevaar te worden verwaarloosd. Maar van de andere kant mag de centraliteit van de verlossing ons er inderdaad niet toe brengen de schepping tot al te kleine proporties terug te brengen, want onze persoonlijke en sociale levens zijn op een
intieme manier verbonden met de rest van de geschapen orde. Dat vormt het gelijk
van de procestheologie. We zijn in en met de wereld verlost, niet uit de wereld.
Daarom hebben wij tot taak een theologie van de natuur te ontwerpen en daarvoor
zullen we zowel uit religieuze als wetenschappelijke bronnen moeten putten.1

Een dialoog, geen integratie
Het procesdenken wordt als een poging tot integratie van wetenschap en geloof
aangemerkt.2 Het lijkt voorlopig realistisch om vast te stellen dat deze poging nog
niet geslaagd is. Zonder twijfel kan het procesdenken de dialoog bevorderen, maar
een vorm van gezamenlijkheid, waarin wetenschap en geloof tot eenheid zijn
gebracht, ligt nog niet in het verschiet.
Wel zijn er parallelle ontwikkelingen, die interessante gespreksstof bieden. In
de natuurwetenschap is een nieuwe visie tot ontwikkeling gekomen, die onder
meer continuïteit aanneemt tussen materie, leven en bewustzijn. Naar aanleiding
daarvan wordt in de filosofie een gesprek gevoerd over een nieuwe metafysica en
kan de theologie op zoek gaan naar nieuwe theologische formuleringen van de
geloofsinhoud, met name over het godsbeeld en over de verhouding bovennatuurnatuur (inclusief de mens). Een andere parallellie bestaat tussen het theologische
godsbeeld en dissipatieve structuren of vergelijkbare gegevens.3 Wanneer de theologie ten overstaan van de moderne natuurwetenschap over God spreekt, kan ze
op grond van deze parallellie een relatief gewillig oor vinden. God blijkt dan immers
aan te sluiten bij vermoedens die de natuurwetenschap al in zichzelf had voelen
opkomen. Mensen die in een God geloven, worden door een dergelijke natuurwetenschap niet op voorhand afgewezen, omdat de natuurwetenschap zelf ook op
iets 'goddelijks' meent te stuiten: de genoemde dissipatieve structuren of vergelijkbare gegevens. Met deze parallellieën is een boeiende dialoog gegarandeerd,
maar nog geen integratie. Parallellie impliceert immers niet noodzakelijk samenvloeiing, zoals onder meer bij een spoorlijn te zien is.
Dit alles neemt niet weg, dat het procesdenken garant kan staan voor een vruchtbare intellectuele uitwisseling tussen onder meer natuurwetenschap en theologie.
1
Ibidem.
2
Door Barbour.
3

Zie Ibidem, p. 43.
Van der Veken, Kosmologie en geloof, p. 21.
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Dat kan uiteindelijk leiden tot een meer coherente en consistente, eigentijdse interpretatie van de christelijke geloofsleer. Het procesdenken hoeft daarbij niet een
nieuw soort godsbewijzen te leveren, met behulp waarvan God als een dwingende
grootheid onontkoombaar kan worden gepresenteerd. Het gaat er veeleer om bepaalde samenhangen te verkennen (of ontkennen) tussen de ontdekkingen van de nieuwe natuurwetenschap en van de theologie.

5. Metafysica en holisme
Mede naar aanleiding van het procesdenken worden door enkele auteurs bedenkingen geuit bij het steunen op een metafysica en ook bij holistische tendensen.
Een systematische metafysica kan zeker helpen om tot een coherente visie te komen.1
Maar het christendom mag nooit gelijkgesteld worden met een metafysisch systeem. Noch religieuze ideeën noch inzichten van de wetenschap mogen verwrongen worden om ze te laten passen in een vooropgezette synthese die pretendeert
de hele werkelijkheid te omvatten. We moeten altijd de rijke diversiteit van onze
ervaring voor ogen houden. We verwringen die ervaring, wanneer we haar opdelen in gescheiden domeinen of in waterdichte compartimenten, maar we verwringen
haar eveneens wanneer we haar in een keurig intellectueel systeem proppen.2
De integratieposities hebben uit hun aard een zekere neiging tot holisme, tot het
benadrukken van samenhang. Er is volgens hen maar één werkelijkheid, die zij als
één geheel beschouwen. In dit verband verschijnen vooral het procesdenken, de
gnosis en de New Age-beweging op het toneel. Maar ook de katholieke waarheidsopvatting vertoont deze trekken. (Er is wel een belangrijk verschil: de opvatting 'de waarheid is één', is een achtergrondopvatting, een soort epistemologische
grondovertuiging, die ruimte laat aan verschillende wegen tot kennis en tot waarheid en waarbinnen bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
het natuurlijke en het bovennatuurlijke.) Tegen dit ideaal van een alomvattend
wereldbeeld, een totale greep op het gebeuren, één synthese, worden verschillende bezwaren gemaakt. Het eerste bezwaar is van epistemologische aard. Men vindt
dat aan dit streven een overdreven kennisideaal ten grondslag ligt.' Op het gebied
van de kennis is pluralisme onvermijdelijk. Dit bezwaar stemt overeen met wat
hiervóór over het standpunt van het rooms-katholiek leergezag is gezegd. Het kan
waar zijn dat er maar één waarheid is, maar wij mensen zullen het toch altijd moe-

1
2

Barbour, 'Ways of relating science and theology', p. 45.
Dit bezwaar wordt ook door Drees genoemd. Zie Drees, Theology and cosmology beyond
the Big Bang theory', p. 103. Drees is van mening dat metafysische systemen - zoals in het
procesdenken - geweld kunnen aandoen aan de wetenschap, of aan de theologie of aan beide, wanneer die metafysische systemen worden benut als bemiddeling tussen wetenschap
en theologie.
' Drees, "Theologie en natuurwetenschap', p. 180.
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ten doen met gebrekkige benaderingen daarvan. Aanbevelingen om één alomvattende waarheidsgreep te ontwerpen zijn niet realistisch, omdat ze de menselijke
kennismogelijkheden overschatten.
Voorts is het holisme met name voor christenen moeilijk te aanvaarden, omdat
het de betekenis van een Beyond en van particuliere gebeurtenissen en personen
miskent.' Christenen van reformatorische huize lijken nog de meeste moeite te
hebben met het holisme. Een voorbeeld is Dippel.2 Het holisme is volgens hem
geen goede weg om een synthese in het denken na te streven. Het grijpt te ver vooruit en het suggereert een totaliteitsvisie die er in feite niet is. Maar het grootste
bezwaar is, dat in het holisme de voorlopigheid en de onafheid van de menselijke
bestaanswijze over het hoofd worden gezien. Dippel keert zich met name tegen de
katholieke denktraditie voorzover die volgens hem teveel de nadruk legt op de continuïteit tussen schepping en natuur. Daarom heeft hij onder meer bezwaar tegen
Teilhard de Chardin: deze verankert de geloofszekerheid in een onzekere wereldbeschouwing, in een menselijke constructie. Zelf ziet Dippel voorlopig geen mogelijkheid tot een christelijk wereldbeeld waarin de wereld van de wetenschap is geïntegreerd. Mensen die zo'n wereldbeeld wèl presenteren beschuldigt hij ervan dat
ze het gezag van de openbaring opeisen voor een voorlopige synthese van enerzijds geloof en anderzijds wetenswaardigheden volgens de laatste stand van de
wetenschappen.
De systematische syntheses die in het integratiekamp worden beproefd opereren
alle niet slechts holistisch, maar ook enigszins monistisch, vanuit één grondvisie.
Daar zit een risico aan vast, met name wanneer de integratie niet helemaal lukt en
er elementen buiten blijven vallen. Men kan dan twee dingen doen. Vanuit de
erkenning dat de integratie slechts gedeeltelijk lukt, kan men proberen aan alle elementen in het proces recht te doen en hun plaats te bepalen: de successen, de mislukkingen, de mogelijkheden en kansen. Deze weg lijkt door het procesdenken te
worden bewandeld. De tweede weg houdt in, dat ondanks het slechts gedeeltelijke succes van de synthese, aan de gekozen richting een alleenrecht wordt toegekend. In dat geval bestaat de kans, dat de afwijkende benaderingswijzen zich tekort
gedaan voelen en in opstand komen. Dit lijkt het geval bij de New Age-beweging,
waar noch wetenschap noch geloof zich bij thuis voelen. Dan zijn we weer terug
bij de conflictpositie en doet zich de paradox voor dat, waar integratie werd beoogd,
tweespalt resulteert. Zo zou bijvoorbeeld ook de opvatting 'de bijbel in de wetenschap' uit het conflictkamp kunnen gelden als een overdrijving en monopolisering
van de opvatting 'de waarheid is één' uit het integratiekamp. Bij een dergelijke overdrijving van de integratie belanden we weer bij nul en kan opnieuw begonnen worden met pogingen de conflicten op te lossen, bijvoorbeeld door onafhankelijkheid
of dialoog...

1
2

Zie Drees, Theology and cosmology beyond the Big Bang theory', p. ioo.
Van Dijk, Op de grens van twee werelden, p. 224-226.
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20

Nabeschouwing

HET DOEL VAN DIT boek is een overzicht te geven van hedendaagse Nederlandstalige
opvattingen over de verhouding wetenschap-geloof. Met het vorige hoofdstuk is
dit overzicht afgesloten. In deze nabeschouwing wil ik nog enkele persoonlijke
indrukken weergeven (die overigens ook hedendaags en Nederlandstalig zijn).
Voor een deel worden hier opmerkingen hernomen die in de Inleiding zijn
gemaakt.

i. De indeling
Bruikbaarheid van de vierdeling
Barbours indeling is voor mij in het algemeen zeer bruikbaar gebleken. De duidelijkheid ervan is wel vergroot door de verschillende posities in exclusieve zin op
te vatten en door ze als activiteiten te interpreteren.1 Een onvermijdelijk nadeel van
zo'n indeling blijft, dat ze de diverse opvattingen op één plaats vastlegt, met het
gevolg dat niet aan alle nuances recht kan worden gedaan. Zo plaatst Barbour bijvoorbeeld de Galilei- en de Darwinkwestie onder 'biblical literalism' (het letterlijk
nemen van de bijbel), daarmee suggererend dat de betreffende conflicten toegeschreven moeten worden aan grensoverschrijdingen door de gelovigen. Maar ook
de wetenschap overschreed hier haar grenzen, in elk geval in de Darwinkwestie,
zodat een plaatsing onder wetenschappelijk materialisme eveneens mogelijk was
geweest.
Ondanks het feit dat Barbour zich wilde beperken tot de epistemologische verhouding van wetenschap (science) en theologie, bleek het bereik van zijn vierdeling groot genoeg te zijn voor mijn doel.2 De enige aarzeling die ik heb gehad, betrof
het begrip 'evenwicht'. Weiier bepleit een evenwichtige verhouding van de drie
levensvormen: leven, weten en geloven.3 Het begrip 'evenwicht' leek zich aan de
vierdeling van Barbour te onttrekken. Toch heb ik geen aanleiding gezien dit begrip
als een vijfde positie toe te voegen. Datgene wat Weiier in feite betoogt was immers
'2 Zie de Inleiding, paragraaf 4, Overeenkomsten en verschillen met Barbour.
In feite gaat Barbour in zijn artikel de grenzen die hij zich stelt te buiten, zoals in de Inleiding
is gezegd.
' Weiler, 'Leven, weten en geloven', p. 46.
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goed onder te brengen in één van de beschikbare posities, namelijk de dialoog.
Daar kwam bij, dat Weiler het begrip 'evenwicht' niet zozeer in positieve, maar in
negatieve zin uitwerkt: hij verzet zich tegen een gebrek aan evenwicht, hij protesteert tegen een dominantie van de ene levensvorm over de andere. De vraag hoe
een evenwicht tussen leven, weten en geloven er in positieve zin uit moet zien, is
door Weiler niet aan de orde gesteld, zodat zijn visie geen aanleiding bood tot een
aparte nieuwe categorie.

Een voorstel tot veranclering
De grootste problemen met het oog op de helderheid lagen bij de dialoog- en de
integratiepositie. Het verschil daartussen bestaat bij Barbour uit het feit dat de dialoogpositie zich beperkt tot indirecte interacties, terwijl de integratiepositie directe interacties beoogt. Dit verhindert, vreemd genoeg, niet dat bepaalde integratieachtige activiteiten (zoals het streven naar een coherent wereldbeeld, door McMullin)
door Barbour onder dialoog worden gerangschikt, terwijl dialogische interacties
(zoals de herformulering van doctrines naar aanleiding van de resultaten van de
wetenschap) als integratie worden aangemerkt.
Ik vraag me af, of het niet beter is de herformulering van doctrines onder dialoog te plaatsen en de rubriek integratie te reserveren voor systematische syntheses. Onder dialoog kunnen dan de aanleidingen tot dialoog worden gerangschikt
(met name methodologische parallellen en grenskwesties) en ook de feitelijke dialoog, die doorgaans bestaat uit een herformulering van doctrines. De systematische syntheses, onder integratie, kunnen dan exclusief worden opgevat als (pogingen tot) samenvoeging van verschillende elementen (i.e. wetenschap en geloof) tot
één geheel.
Uiteraard moeten dan ook hier de verschillende auteurs op grond van hun uiteindelijke bedoelingen worden beoordeeld en ingedeeld. Iemand die dialoog wil
(zoals elke integratiedenker!), maar bovendien streeft naar een coherent wereldbeeld waarin wetenschap en geloof als in één geheel worden samengebracht, zou
onder het trefwoord 'integratie' thuishoren en niet onder 'dialoog'.
Een consequentie van deze verandering zou kunnen zijn, dat iemand als McMullin
tot de integratiedenkers wordt gerekend, terwijl iemand als Peacocke naar de sectie Dialoog zou verhuizen.1 De natuurlijke theologie evenwel (bij Barbour onder
herformulering van doctrines) zou onder integratie blijven staan, als poging tot
integratie van natuurlijke en bovennatuurlijke godskennis.
Hierbij zou ook nog de bruikbaarheid uitgeprobeerd kunnen worden van een
tussenpositie tussen dialoog en integratie, die genoemd zou kunnen worden: de
synthesepositie. Weliswaar betekent het woord synthese vrijwel hetzelfde als inte-

1
Ik zeg dit op gezag van Barbour. Volgens hem streeft McMullin naar een coherent wereldbeeld en streeft Peacocke naar een herformulering van doctrines.
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gratie, maar er kan een nuanceverschil worden aangebracht. Synthese zou dan het
bijeenbrengen van twee elementen kunnen zijn, verdergaand dan een dialoog,
maar minder ver dan de opname in één geheel (integratie).1
Zo'n synthesepositie zou ook kunnen dienen als Opvangcentrum' voor mislukte, of nog niet gelukte, integratiepogingen (en daar zijn er verschillende van, meen
ik; zie het vorige hoofdstuk).

2. Vergelijkingen
Internationaal-nationaal
De vergelijkingen in dit boek mogen niet teveel pretenties hebben. Ze staan immers
slechts op smalle pijlers. Dat geldt ook voor de vergelijking internationaal-nationaal. Wat de internationale discussie betreft baseer ik mij voornamelijk op het overzicht dat Barbour daarvan geeft en mijn overzicht van de Nederlandstalige discussie kent ook een aantal beperkingen, zoals in de Inleiding is gezegd.
De conflictpositie wordt, in vergelijking met het buitenland, in het Nederlands taalgebied weinig ingenomen. Op academisch niveau slechts sporadisch (Strengholt)
en elders marginaal. Het wetenschappelijk materialisme lijkt weinig voor te komen,
evenals het letterlijk nemen van de bijbel. En van een staatsideologie die tot conflicten zou kunnen leiden is al helemaal geen sprake (al worden bepaalde ministeriële maatregelen soms opgevat als staatsdirigisme).2
Hierbij moet wel worden bedacht dat zoiets als het wetenschappelijk materialisme buiten mijn blikveld gevallen kan zijn, omdat ik alleen opvattingen over de
verhouding wetenschap-geloof heb onderzocht. Het ligt niet voor de hand dat wetenschappelijk materialisten een opvatting over de verhouding wetenschap-geloof naar
buiten brengen, omdat ze hun overtuiging dat het geloof een 'quantité négligeable'
is, doorgaans in praktijk brengen. Mensen die de bijbel letterlijk nemen zullen mij
minder gemakkelijk ontgaan zijn, omdat dezen zich in hun uiteenzettingen dikwijls juist afzetten tegen de wetenschap.
Terwijl de conflictpositie in het Nederlands taalgebied dus een minder prominente plaats lijkt in te nemen dan in de internationale discussie, wordt zij wel regelmatig bestreden en geniet haar historie ook ruime aandacht. Daarbij beperkt men
zich niet tot de drie door Barbour genoemde bronnen van conflicten: het wetenschappelijk materialisme, het letterlijk nemen van de bijbel en staatsideologieën.

1

Volgens Van Dale is synthese: de samenstelling, verbinding van afzonderlijke elementen
tot
een nieuw geheel, terwijl integratie betekent: tot een geheel samenvoegen.
2
In het buitenland zijn wèl gevallen aanwijsbaar van ingrijpen van staatswege op het terrein
van de wetenschap. Zo verhaalt Schreuder over de lotgevaUen van de sociologie in socialistische landen en met name in de voormalige Sowjetunie. Zie SchreudeT, In de waarheid ligt
het heil, p. 14-17.
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Men let ook op onechte wetenschap, onecht geloof, uiteenlopende geesteshoudingen en het culturele klimaat, als bronnen van conflicten.
De onafhankelijkheidspositie is in het Nederlands taalgebied de minst omstreden,
maar tegelijk de minst aangehangen positie. Velen stemmen er graag mee in dat
er inderdaad allerlei redenen zijn om wetenschap en geloof goed uit elkaar te houden, maar niemand wil uiteindelijk zijn hele ziel en zaligheid aan dit standpunt
verbinden.
Dat is een verschil met de internationale situatie. In het buitenland vindt men
wèl mensen die deze positie als thuishaven hebben gekozen: neobarthianen, taalanalytici, existentialisten enz. In Nederland blijft de sympathie beperkt tot instemming tot op zekere hoogte. Daarbij wordt de onafhankelijkheidspositie vooral benut
om de conflictpositie te kunnen bestrijden.
De redenen om wetenschap en geloof goed uit elkaar te houden worden in
Nederland, evenals op het internationale discussiepodium, gezocht in uiteenlopende methoden en domeinen en in verschillende functies. Het talenverschil wordt,
voorzover ik gezien heb, minder benadrukt.
Met betrekking tot de dialoogpositie zijn er weinig opvallende verschillen tussen de
internationale en de Nederlandse discussie. In beide gevallen wordt gewezen op
methodologische parallellen en op grenskwesties die een dialoog in de hand werken. Het gaat in beide gevallen bovendien over ongeveer dezelfde thema's. Hierop
is één uitzondering. In de internationale discussie heb ik de opmerking gemist,
dat het kennisaspect van het geloof in vergelijking met andere geloofsaspecten een
onevenredige nadruk heeft gekregen door de confrontatie met de wetenschap. Dit
gemis kan eventueel als oorzaak hebben dat Barbour zelf juist een voorbeeld is van
die vertekening: hij is vooral geïnteresseerd in epistemologische aspecten van de
verhouding wetenschap-geloof.
Bij de integratiepositie overheerst hetzelfde beeld als bij de dialoogpositie: geen grote verschillen tussen de internationale en de Nederlandstalige discussie. Toch ontbreken de verschillen niet geheel. Allereerst maakt Barbour geen melding van filosofische uiteenzettingen over de fundamentele structuur van geloven en van weten.
Voorts valt op dat Barbour evenmin discussies noemt over de eigenaardige manier
waarop wetenschap en geloof elkaar in de theologie ontmoeten. Die kwestie wordt
in het Nederlandse taalgebied wèl uitvoerig besproken. Een ander nationaal accent
dat bij Barbour niet zozeer naar voren komt, is de aandacht voor New Age en andere gnostische stromingen. Dit kan worden verklaard doordat Barbours artikel al in
1988 is gepubliceerd, toen het New Age-denken nog niet zo'n hoge vlucht had genomen.
Al bij al lijkt de Nederlandstalige discussie een tamelijk getrouwe afspiegeling
van de internationale. Betekent dit, dat de Nederlandstalige auteurs slechts napraten wat eerder al in het buitenland gezegd was? Hiervoor heb ik geen aanwij-
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zingen. Uiteraard hebben de Nederlandstalige auteurs hun oor te luisteren gelegd
bij buitenlandse collega's, vooral wanneer de betrokken opvattingen van buitenlandse origine zijn, zoals het procesdenken. Maar van klakkeloze napraterij lijkt
mij geen sprake te zijn. De diverse discussiepunten worden door de Nederlandstalige auteurs zelfstandig doordacht en buitenlandse invloeden worden persoonlijk verwerkt. Desondanks valt op, dat Barbour bij zijn internationale overzicht geen enkele Nederlander noch een Vlaming noemt. Ikzelf heb ook nergens
de indruk gekregen dat er Nederlanders of Vlamingen onder de internationale
opinieleiders zijn.

Wetenschappelijk-populair
Bij de bespreking van de vier posities kwam een kwantitatieve wanverhouding aan
het licht. De conflictpositie en de onafhankelijkheidspositie vergden samen nog
niet de helft van de ruimte van de andere twee. Mijn eigen voorkeur, die in de richting van dialoog en integratie gaat (zie hierna), zou daarbij een rol gespeeld kunnen hebben: misschien heb ik mij wat sneller door de conflict- en onafhankelijkheidsposities heengewerkt Maar het verschil is zó groot dat ik er niet als enige verantwoordelijk voor kan zijn. Kennelijk voelen de Nederlandstalige auteurs zich in
meerderheid het best thuis in het dialoog- en het integratiekamp. Ik betwijfel of ze
daarmee representatief zijn voor de doorsnee Nederlander. Is het niet zo, dat enkele opinies die in mijn overzicht nauwelijks voorkomen, bij veel Nederlanders op
instemming kunnen rekenen? B.v. het wetenschappelijk materialisme, de opvatting dat godsdienst een privé zaak is, dat wetenschap en geloof elkaar uitsluiten of
dat wetenschap en geloof in elk geval onafhankelijk van elkaar zijn. Komt hier dan
niet een verschil naar voren tussen een communis opinio en de meningen van degenen die over de kwestie hebben gepubliceerd? Mag dat verschil worden gelijkgesteld met het verschil tussen de meningen van degenen die minder en degenen
die meer over de kwestie hebben nagedacht?

Katholiek-protestant
Katholieke en protestantse auteurs vertonen veel overeenkomsten in hun opinies
over de verhouding wetenschap-geloof. Bijvoorbeeld: zij aan zij strijden ze tegen
de conflictpositie en eendrachtig bepleiten ze een dialoog. De eendracht lijkt het
grootst in de middenposities: onafhankelijkheid en dialoog. Bij de extremen is, globaal genomen, enig verschil waarneembaar: de protestanten zijn oververtegenwoordigd in het conflictdenken en de katholieken in het integratiedenken.1

1
Dit soort van kwantificerende opmerkingen moet uiteraard binnen het kader van dit boek worden beoordeeld. De gehanteerde zoekmethode staat niet meer dan globale vermoedens toe.
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Hoe komt dat? Zijn de protestantse auteurs nog bezig zich te ontworstelen aan
het erfgoed van Karl Barth, met zijn scherpe tegenstellingen? Verhindert de traditionele protestantse nadruk op de gebrokenheid van de wereld en op de behoefte
van de wereld aan verlossing, het denken in termen van eenheid en synthese? En
anderzijds: laten de katholieken zich leiden door een gesloten eenheidsideologie
voor de gehele wereldkerk, zonder veel consequenties te verbinden aan culturele
en andere verschillen en nuances? Als dat zo is, dan hebben katholieken en protestanten bij hun denken over de verhouding wetenschap-geloof een verschillend
vertrekpunt. Protestanten vertrekken vanuit het idee van scheiding en onderscheid.
Van daaruit zoeken zij naar verbanden, naar consonantie. Katholieken vertrekken
vanuit het idee van eenheid ('er is maar één waarheid'). Van daaruit moeten zij
zich rekenschap geven van de ware verhouding van wetenschap en geloof, een verhouding die overduidelijk ook verschillen in zich bergt.

3. Wat ik gemist heb
Precisie

Wetenschap en geloof kennen zoveel verschillende verschijningsvormen, dat het
ondoenlijk is deze allemaal in één wetenschaps- of geloofsbegrip recht te doen. Het
nastreven van één definitie van wetenschap of van geloof lijkt mij dan ook weinig
vruchtbaar. Ideaaltypische beschrijvingen zijn het hoogst haalbare. Derijkdomvan
de gevarieerde verschijningsvormen zou kunnen worden aangeduid door een stelling die weliswaar overdreven, maar tegelijk het overdenken waard is: 'geloof en
wetenschap bestaan niet; er bestaan alleen mensen die iets geloven en mensen die
een bepaalde vorm van wetenschap beoefenen'.
Dat het ondoenlijk is aan alle facetten van de werkelijkheid recht te doen, neemt
niet weg dat de discussie over de verhouding wetenschap-geloof aan helderheid
zou winnen bij zorgvuldiger onderscheidingen tussen soorten van wetenschap en
van geloof. En niet alleen aan helderheid zou de discussie winnen, maar ook aan
diepgang. Iemand die zich realiseert slechts over een bepaalde vorm van wetenschap of van geloof te spreken, kan daar immers aanleiding in zien zijn standpunt
te verdiepen via een confrontatie met opvattingen die aan andere vormen van wetenschap of van geloof gerelateerd zijn.
De term wetenschap wordt doorgaans in een overkoepelende zin gebruikt, met de
suggestie dat alle vormen van wetenschap ermee bedoeld zijn. Maar er zijn, zoals
gezegd, veel verschillende vormen van wetenschap en de verschillen daartussen
zijn soms aanzienlijk. In de Inleiding is geprobeerd een schets van die verschillen
te geven.
Moet ik aannemen dat de auteurs die de term wetenschap in algemene zin
gebruiken, zich rekenschap hebben gegeven van de verschillen, maar dat ze desondanks hebben besloten in het algemeen over wetenschap te spreken, omdat ze
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de verschillen in hun geval niet relevant achten? Of moet ik aannemen dat ze in
feite wel degelijk van een welbepaald wetenschapsbegrip uitgaan, met uitsluiting
van andere? Hun opvattingen zouden dan slechts voor dat betreffende wetenschapsbegrip gelden. Over dit alles had ik graag iets meer vernomen. In feite
komen specificaties van het brede verschijnsel wetenschap nauwelijks voor. Toch
heb ik de indruk dat ze wel degelijk impliciet aanwezig zijn. De meest voorkomende impliciete specificatie houdt naar mijn indruk in, dat wetenschap wordt
opgevat als natuurwetenschap. Dat lijkt vooral bij de conflict- en de onafhankelijkheidsdenkers het geval te zijn, terwijl de dialoog- en integratiedenkers meer
geneigd zijn een breder wetenschapsbegrip te hanteren (met inbegrip van hermeneutische rationaliteit).
Hier moet ook een mogelijke consequentie worden vermeld van een beperking
die in de Inleiding is genoemd: de keuze namelijk om alleen opvattingen op te
nemen die door de auteurs zelf als opvattingen over de verhouding wetenschapgeloof zijn gepresenteerd.' Het is niet uitgesloten, dat door deze beperking bepaalde spanningsvelden onderbelicht zijn gebleven, ten gevolge van het feit dat deze
spanningsvelden niet in verhandelingen over de verhouding van wetenschap en
geloof zijn besproken. Ik bedoel hier met name de opvattingen die inhouden dat
theorieën over de werkelijkheid sociale constructies zijn, die bepaald worden door
historische en culturele factoren.2 Het relativisme dat uit deze opvattingen voortvloeit raakt ook de inhoud van geloof en godsdienst en heeft waarschijnlijk bij velen
een ondermijnende werking uitgeoefend.
Op het terrein van het geloofis de situatie in zoverre iets gunstiger, dat één verschil
doorgaans wel wordt aangegeven, namelijk tussen godsdienstig en niet-godsdienstig geloof. Maar voor het overige zouden ook hier nadere preciseringen dikwijls
zeer welkom zijn. De belangrijkste verschillen die nogal eens in het vage worden
gelaten, zijn die tussenfidesqua enfidesquae, en tussen geloof en theologie. Voorts
komen soms in één tekst verspringingen voor van religieuze traditie, via religie,
naar geloofsopvattingen, geloven en theologie.

Van zijn naar zin
Zoals zoveel thema's kan ook de verhouding wetenschap-geloof in objectiverende
zin worden beschouwd als een intellectueel, academisch probleem: hoe is deze verhouding, of: hoe behoort ze te zyn? Maar men kan zich ook afvragen: wat is de zin

1

Zie Inleiding, paragraaf 2.
In de recente tijd uitgewerkt door Peter L. Berger en Thomas Luckmann in hun boek The
sodai construction of reality: a treatise in the sociology ofknowledge, Harmondsworth 1991 (oorspronkelijke uitgave in 1966) en 00k door Kenneth Gergen in verschillende publicaties. Zie
ook H. Hilhorst, Religie in verandering: een kritische analyse en evaluatie van de sociologische
optiek van Peter L. Berger en Thomas Luckmann, Utrecht 1976.
2
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en betekenis van deze verhouding? Ik heb de indruk dat een wending Van zijn naar
zin' de discussie over wetenschap en geloof belangrijker zou kunnen maken.1
Daarbij kan zowel aan het niveau van de maatschappij worden gedacht als aan het
niveau van het individu. De discussie zou levendiger en levensechter kunnen worden, wanneer meer aansluiting zou worden gezocht bij maatschappelijk en persoonlijk ervaren conflicten en scheidslijnen, bij concrete vormen van dialoog en
van integratie en bij hun consequenties (en problemen) in de praktijk. Een dergelijke, op het maatschappelijke en persoonlijke leven betrokken aanpak levert wellicht ook andere accenten op dan een meer op het esse gerichte benadering. Beide
benaderingen kunnen elkaar aanvullen en ze kunnen tezamen een completer beeld
geven van de verhouding tussen wetenschap en geloof. Een voorbeeld biedt de
katholieke waarheidsopvatting. Het daarin schuilgaande eenheidsideaal wordt pas
duidelijk, wanneer de toepassing ervan in de maatschappelijke en individuele praktijk erbij wordt betrokken. Tegelijk werpt de concrete praktijk een eigen licht op de
aard en haalbaarheid van het integrerend ideaal.

Randgebieden
Rondom het terrein van de verhouding wetenschap-geloof liggen enkele gebieden
die ik niet of nauwelijks heb betreden. Formeel hoefde dat ook niet, omdat daar
geen opvattingen over de bedoelde verhouding te vinden zijn. Toch vermoed ik dat
een nadere verkenning van de randgebieden verhelderend kan zijn voor de bezinning op de verhouding wetenschap-geloof. Allereerst om een scherpere confrontatie van tegengestelde meningen te verkrijgen. Maar ook, omdat zowel wetenschap
als geloof vertakkingen hebben in verschillende richtingen, waarbij het moeilijk is
een scheidslijn te trekken tussen wat er nog wel en wat er niet meer bij hoort.
Hieronder zullen drie randgebieden worden genoemd: het gebied van de onverschilligheid, de civil religion en de wisselwerking tussen de verhouding wetenschapgeloof en andere kwesties.
De eeuwenoude strijd tussen wetenschap en geloof lijkt in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw geluwd. Betekent dat nu, dat een periode van nieuwe
wederkerige interesse, van vreedzame coëxistentie of zelfs coöperatie is ingetreden? Een aantal voorwaarden hiertoe lijken vervuld te zijn. De wetenschappen blazen niet meer zo hoog van de toren over hun onmiddellijke relevantie voor mens
en samenleving. Aan de andere kant is het ondogmatische en relativerende denken dat door de wetenschappen in de samenleving is geïntroduceerd, ook bij veel
gelovigen gemeengoed geworden.

1

Vergelijk Struyker Boudier, Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg; deel VII: Op
zoek naar zijn en zin (1992).
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De aloude antithese is ook van karakter veranderd sinds de culturele posities van
wetenschap en van geloof veranderd zijn. Van beide is de positie verzwakt. Het zijn
geen van beide meer de zelfbewuste, geduchte bastions van vroeger. De wetenschap vindt een christendom tegenover zich waarvan de institutionele gestalte aan
het afbrokkelen lijkt. Daarnaast treft zij een grote variëteit van 'geloven' aan, die
evenwel geen duidelijk 'adres' meer hebben. De religie vindt een wetenschap tegenover zich die veel van haar levensbeschouwelijke en zingevende pretenties heeft
afgelegd en die in de maatschappij een omstreden positie inneemt. Het lijkt soms
wel of de traditionele religieuze instituten meer te stellen hebben met allerlei alternatieve religies en met interne tegenstellingen dan met de wetenschap.
Toch lijken de wereld van de wetenschap en die van het geloof verder dan ooit
van elkaar afte staan. In de praktijk is nauwelijks sprake van toenadering, laat staan
van een bundeling van krachten. Afstand, aarzeling en vooral onverschilligheid overheersen. Hoe komt dat? Is een verklaring te zoeken in het ontbreken van een
gemeenschappelijk doel? De handen ineen slaan doet men immers alleen, wanneer zich een gemeenschappelijke taak aftekent. Of zijn er te weinig gelovige wetenschapsbeoefenaars overgebleven? Zij zijn vanouds de eerst aangewezenen om de
spanning tussen de twee verschillende benaderingswijzen van de werkelijkheid in
hun eigen leven te voelen en vervolgens deze spanning tot een samenhang te brengen. Waar geen spanning wordt gevoeld bestaat ook geen behoefte deze op te heffen en vruchtbaar te maken. De verhouding wetenschap-geloof blijft dan een theoretische, academische kwestie.
Het gebrek aan spanning kan te maken hebben met de manier waarop de traditionele religies het geloof in het transcendente representeren. Veel mensen tonen
zich daar aan het eind van de twintigste eeuw niet toegankelijk voor. En een aanvaardbaar alternatief ontbreekt. Daardoor is voor hen één van de polen van de verhouding wetenschap-geloof weggevallen; niet de wetenschap, maar het geloof. Met
het wegvallen van één pool is uiteraard ook de interesse weggevallen voor de verhouding van de twee. De discussie over deze verhouding is voor een deel een interne aangelegenheid geworden van relatieve geestverwanten.
Geloof wordt in dit boek vrijwel steeds opgevat in de gevestigde betekenissen van
niet-godsdienstig geloof of van godsdienstig geloof, met gevestigde godsdiensten
en kerken daaraan gelieerd. Maar daarnaast kan geloof ook worden opgevat als datgene wat wel civil religion wordt genoemd: "een publieke religie; dit is een complex
van collectieve 'heilige' overtuigingen die op gezette tijden door riten gevisualiseerd
worden en waaraan Nederlanders een religieus gekleurde toewijding vertonen."
Hieraan verwant is wellicht het geloof van degenen die, na elke vorm van georganiseerd christelijk geloof te hebben verlaten, zwijgen bij de woorden 'geloven in

1

O. Schreuder (samen met L.B. van Snippenburg), 'De vergeten factor', in: Religie in de
Nederlandse samenleving. De vergeten factor (Baarn 1990), p. 7-15. Annalen van het
Thijmgenootschap, 78(1990), afl. 2, in het bijzonder p. 14.
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God', maar zich wel herkennen in de woorden 'wachten op God' of'uitzien naar
God'.1 Zijn zij de gelovigen van de toekomst?
Hoe is de verhouding van wetenschap tot deze civil religion} Voorzover ik aanhangers hiervan in mijn overzicht tegen kom, is het bij New Age. We hebben gezien,
dat New Age verschillende redenen meent te hebben om zich tegen wetenschap te
verzetten. Toch kan de verhouding van New Age en van de civil religion tot wetenschap in een bepaald opzicht probleemlozer zijn dan die van b.v. het christendom.
Naarmate een godsdienst functioneler is, kan zij gemakkelijker een bondgenootschap sluiten met de wetenschap, die immers ook vaak functioneel is, of in dienst
genomen kan worden om een bepaald doel te bereiken. Zo kan de wetenschap
bepaalde New Age-doelen dienen: werken aan het milieu, jezelf leren kennen en
ontplooien. New Age kent niet, zoals het christendom wel, een externe, transcendente instantie, die kan inspireren tot een profetisch protest tegen de status quo
e.d. In New Age is de mens zijn eigen norm en die mens is niemand anders dan
de met wetenschap en techniek geïmpregneerde westerse mens van tegenwoordig.
De antithese tussen wetenschap en geloof heeft al heel vroeg ook op andere terreinen doorgewerkt, b.v. op staatkundig terrein. In de Middeleeuwen zijn stellingen over de verhouding wetenschap-geloof ook toegepast op de verhouding staat
en kerk.2 In de tegenwoordige tijd moet een eventuele invloed van de verhouding
wetenschap-geloof niet meer in eerste instantie gezocht worden op het terrein van
de macro-politiek, maar misschien nog wel op meso- en micro-niveau. In de arena van de verhouding wetenschap-geloof worden wellicht gevechten gevoerd om
de macht op maatschappelijk terrein (bijvoorbeeld over het bestaansrecht van confessionele maatschappelijke organisaties, waaronder scholen) en in de privé sfeer
(bijvoorbeeld over kerkelijke invloed op de seksuele moraal).
Het lijkt mij interessant de doorwerking van de verhouding wetenschap-geloof op
andere terreinen nader te bestuderen en daar dan ook het omgekeerde bij te betrekken. Dus niet alleen de praktische consequenties die getrokken zijn uit opvattingen over de verhouding wetenschap-geloof, maar omgekeerd ook de eventuele praktische aanleidingen die tot bepaalde opvattingen over de verhouding wetenschapgeloof hebben geleid. Als zodanig kan voor de voorbije eeuwen de drang van de
wetenschap worden genoemd zich aan kerkelijke bevoogding te ontworstelen. De
wetenschap heeft immers een strijd moeten voeren om de culturele dominantie
van het geloof in te dammen en voor zichzelf een plaats te verwerven. Dat heeft tot
(verscherping van) conflicten geleid. Ook in onze tijd geldt wellicht nog, dat voor-

1

Ben Vredebregt, gesprek met hem door R. Auwerda, onder detitel'Maar we weten nu ook:
chaos hoort erbij', in: R. Auwerda e.a. Uitzien naar God. Perspectieven aan de secularisatie voo
bij (Den Haag 1989. Redactie: A. Houtepen en H. Steendam), p. 107-119, in het bijzonder
p. 113.
2

Weiier, 'Leven, weten en geloven', p. 35. Zie hoofdstuk 9, paragraaf 1, Een nieuwe integratie.
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Standers van de onafhankelijkheidspositìe deze stelling betrekken, omdat ze verschoond willen blijven van kerkelijke inmenging in de wetenschapsbeoefening of
van kerkelijke invloeden op de vormgeving van het persoonlijke leven.1 De voorkeur voor de dialoog- en vooral de integratiepositie wordt misschien juist ingegeven door de wens om de maatschappelijke relevantie van het geloof overeind te
houden, naast de relevantie voor het persoonlijke leven.

4. Een goede verstandhouding
In de loop van het onderzoek heb ik mij uiteraard regelmatig afgevraagd: en wat
vind ik er zelf eigenlijk van? De behoefte zelf tot meer helderheid te komen heeft
misschien zelfs hier en daar tot een al te subjectieve weergave van de opinies van
anderen geleid. Misschien heb ik mijn zegslieden teveel in de weg gezeten door te
proberen een voor mezelf begrijpelijk en verhelderend betoog op te bouwen. Zo
ja, excuses daarvoor. Hoe dan ook, ik ben de auteurs dankbaar dat ze mij, en misschien ook een aantal lezers, hebben geholpen bij een standpuntbepaling. Alles
overziende gaat mijn voorkeur niet uit naar de conflictpositie. De argumenten tegen
deze positie lijken mij overtuigend; er is geen onoplosbare spanning tussen wetenschap en geloof. Bovendien dienen wetenschap en geloof elkaar serieus te nemen
en niet voor zichzelf een monopoliepositie te claimen. Monopolies leiden tot isolement en verdorring; ze impliceren zowel een slechte geloofshouding als een slechte verstandshouding.
De onafhankelijkheidspositìe is evenmin mijn eindstation. De verbanden tussen wetenschap en geloof, zoals die met name door dialoog- en integratiedenkers
worden aangewezen, zijn te duidelijk.
Integratie van wetenschap en geloof lijkt mij theoretisch een eindideaal. Er zijn
goede redenen voor twee beweringen die we eerder zijn tegengekomen: de waarheid is één en: "Menselijke wezens leven niet in twee of drie verschillende werelden, als ze tenminste gezond en volwassen zijn."2 Maar het is een illusie dat dit
eindideaal door ons, mensen, met onze deelbenaderingen en deelkennis bereikbaar zou zijn. De integratiepositie is voor de praktijk een stap te ver.
Dan blijft de dialoog over als de beste positie. Dialoog impliceert minstens een
goede verstandhouding tussen wetenschap en geloof, een zekere toeneiging ook.
Hiervoor zijn in het voorafgaande voldoende motieven naar voren gekomen, zowel
bij de dialoog- als bij de integratiedenkers. Los van de theoretische vraag of het

1

De strijd tussen geloof en wetenschap moge voor een deel gestreden zijn, maar de controverse tussen enerzijds de morele opvattingen die de katholieke kerk krachtens haar geloofsovertuigingen meent te moeten handhaven en anderzijds de morele opvattingen die de meeste mensen, onder wie veel gelovigen, aanhangen, is, volgens Van Meisen, groter dan ooit.
Zie
Van Meisen, Geloof, rede en ervaring, p. 173 en hoofdstuk XIII.
2
Joannes Paulus II, 'Il Santo Padre ai Partecipanti al Congresso', p. 4, onder nr. 5.
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geloof als zodanig een dialoog met de wetenschap en een aansluiting op de menselijke ervaring nodig heeft om echt geloof te kunnen zijn,1 is er in de praktijk alle
aanleiding tot een dialoog. Gelovigen en niet-gelovigen, wetenschapsmensen en
anderen, leven in een gezamenlijke cultuur, die slechts goed kan functioneren wanneer alle aspecten van het leven en van het samenleven ter sprake kunnen komen
en op elkaar worden betrokken. Zoals de wetenschap zich terecht buigt over het
geloof en over geloofsonderwerpen, zo buigen het geloof en de theologie zich terecht
over de wetenschap en haar onderwerpen. Het is immers de taak van geloof en
theologie om vanuit hun geloofsoptie niet alleen aan geloofsonderwerpen een eigen
interpretatie te geven, maar aan de totale werkelijkheid van mens en wereld.
De werkelijkheidsinterpretaties van wetenschap en van geloof harmoniëren evenwel niet automatisch. Bijvoorbeeld, een wetenschap als de economie kijkt anders
naar de staathuishoudkunde dan de theologie, en de visie van de bedrijfskunde op
een industriële onderneming stemt niet noodzakelijk overeen met de visie van
geloof en theologie. Datzelfde geldt voor wetenschappen als de geschiedenis, de
antropologie, de psychologie, de filosofie enz. Er bestaat ontegenzeggelijk een
wederkerige spanning, die om dialoog vraagt.
In de praktijk wordt dagelijks een culturele dialoog tussen geloof en wetenschap
gevoerd, met name op het vóór- en na-wetenschappelijk niveau.2 Het is van groot
belang, dat de wetenschappen en de theologie aan die dialoog blijven meedoen en
dat zij de structuur, het niveau en de resultaten ervan mede blijven bepalen. Zij
zijn daartoe de aangewezen instanties.
Maar een dialoog tussen wetenschap en geloof is geen doel op zichzelf. Hij moet
ergens op gericht zijn. Er zijn verschillende doeleinden te noemen. De dialoog kan
gericht zijn op wederzijds begrip en daardoor op zuivering, verheldering en versterking van de eigen positie. De dialoog kan ook gericht worden op externe doeleinden die als een gemeenschappelijk belang worden erkend, bijvoorbeeld het ontwerpen van een coherente levens- en wereldvisie, het streven volwaardig mens te
zijn en een betere wereld tot stand te brengen, de poging tot een omvattende kennis te komen vanuit de overtuiging dat niet alleen het verstand maar ook het hart
zijn redenen heeft.' Daarnaast kan de dialoog worden gericht op voorzichtige vormen van integratie van wetenschap en geloof. Daarbij moeten mensen, gezien hun
beheptheid met deelvisies, niet hun zinnen zetten op monisme of op een eendimensionaal holisme. Dat leidt in de praktijk alleen maar tot miskenning van de
eigenheid van zowel wetenschap als geloof en tot een monopolie van één van de
twee.4 Beter is het om te mikken op bescheiden syn-theses (of om te erkennen dat
die in feite al bestaan). Deze pogingen tot bijeenbrengen, bij elkaar zetten, van

1
Zie
2

hoofdstuk. 18, paragraaf 2, Heeft het geloof een dialoog met de wetenschap nodig?
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 9.
' Zie ook het Christofoor-programrna van W. Drees. Zie hoofdstuk 8, paragraaf 4, Constructieve
consonantie.
4
Zie ook het slot van hoofdstuk 19.
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wetenschap en geloof kunnen alleen levensvatbaar zijn, wanneer ze analogieën,
pluraliteit en pluriformiteit respecteren.
Bij syntheses van wetenschap en geloof kan het, in allerlei varianten en gradaties, gaan om geloof dat gekleurd wordt door wetenschap. B.v. vormen van fides
quaerens intellectum. Ook kan het gaan om wetenschap die gekleurd wordt door
geloof, eveneens in allerlei varianten en gradaties. B.v. wetenschap die in een gelovig perspectief wordt bedreven, of die erkent dat vormen van geloof in veel wetenschapsbeoefening in feite mede constitutieve elementen zijn. Met een betekenisverschuiving van het dikwijls gewraakte sacrificium intellectus mag in dit verband
misschien worden gesproken over een intellect dat wordt geheeld en geheiligd
(sacrum faceré). Het wordt niet ten faveure van het geloof opgeofferd en prijsgegeven, maar het stijgt, met behoud van eigenheid, boven de platte profaniteli uit:
intellectus sacrijkatus. Aldus kunnen velerlei syntheses van wetenschap en geloof
een spectrum vormen tussen wetenschap en geloof, tussen verstand en vertrouwen, tussen hoofd en hart.
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Gebruikte literatuur

IN DEZE LIJST IS de literatuur vermeld die bij het schrijven van dit boek is gebruikt,
met weglating van titels die als achtergrondliteratuur hebben gediend en eveneens
met weglating van titels die wel zijn geraadpleegd, maar die uiteindelijk niet rechtstreeks zijn gebruikt, omdat ze opvattingen bleken weer te geven die al vertegenwoordigd waren. Deze opzet van de literatuurlijst heeft ertoe geleid dat alle onderstaande titels ook in de voetnoten kunnen worden aangetroffen.
Ik heb er niet naar gestreefd hier een meer complete literatuurlijst over de verhouding wetenschap-geloof aan te bieden. Daar zijn andere bronnen voor, zoals
bibliografieën en de trefwoordencatalogi van bibliotheken. Die bronnen zijn vollediger, minder subjectief en meer gespecificeerd dan wat ik hier zou kunnen presenteren.

Ten behoeve van deze studie is in eerste instantie een bibliografisch onderzoek
verricht naar Nederlandstalige literatuur over de verhouding wetenschap-geloof.
Het onderzoek bestreek de periode van i960 tot 1990. (Zoals in de Inleiding is
gezegd, is de periode uiteindelijk beperkt tot 1980-1990.)
Als zoektermen zijn gebruikt: geloven en weten/kennen; geloofsinzichten) en
wetenschap (sbeoefening); geloof en rede; mythos en logos; religie en wetenschap;
wetenschappelijke visie op geloof; wetenschappelijk onderzoek en geloof; procestheologie; procesfilosofie.
De volgende bronnen zijn aangeboord:
bibliografieën:
- Brinkman's Cumulatieve Catalogus (met registers) 1970-1988; Bibliografisch
Repertorium van de Wijsbegeerte (Leuven); Religious and Theological Abstracts
(Myerstown, USA); Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaß. Ein bibliografischer Bericht (1987). Samengesteld door J. Hübner. Kaiser Verlag München
(opbrengst: 25).
tijdschriften:
- Tijdschrift voor Filosofie, registers 1964-1988; Tijdschrift voor Theologie, 1970-1989;
Wijsgerig Perspectief, 1960-1990; Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte,
1985-1990 (opbrengst 12).
overige bronnen:
- On Line Publiekscatalogus Universiteitsbibliotheek Nijmegen (opbrengst 30).
Uit deze bronnen (die verdubbelingen bevatten) resulteerde een totale literatuurlijst van een kleine 50 titels. Vervolgens is vanuit deze eerste 50 publicaties
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verder gezocht via een 'sneeuwbaleffect': telkens is gebruik gemaakt van de ver
wijzingen die in de publicaties te vinden waren. Bovendien is in een aantal tijd
schriften uit de periode 1988-1991 systematisch verder gezocht naar relevante lite
ratuur. Onder de geraadpleegde tijdschriften waren er ook van bibliografische aard,
zoals Boekengids, Periodiekenparade, Godsdienst en maatschapij, Inzage en Zeitschriften
Inhaltsdienst Theologie, Indices Theologwi.
Is deze methode waterdicht geweest? Neen, daarvoor bestaan geen garanties.
Toch denk ik niet dat er veel vissen door de mazen van de genoemde netten geglipt
zijn. De kleintjes hadden misschien nog kans; voor de groten was er moeilijk ont
komen aan. Bovendien is het goed mogelijk dat de ontsnapten behoorden tot een
soort die toch al vertegenwoordigd was. In de loop der jaren vond ik namelijk gelei
delijk steeds meer van hetzelfde.
De lijst van gebruikte literatuur volgt hieronder.
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Samenvatting

DIT BOEK GEEFT EEN overzicht van tegenwoordige opvattingen over de verhouding
wetenschap-geloof, voorzover deze opvattingen gepubliceerd zijn in het Nederlandse
taalgebied. Het doel is behulpzaam te zijn bij de meningsvorming van de lezer en
voorts kan dit boek, door zijn overzichtskarakter, wellicht diensten bewijzen bij het
opzetten van gedagswetenschappelijk onderzoek over de verhouding wetenschapgeloof. De opvattingen zijn geordend volgens een vierdeling die ontleend is aan
Ian Barbour: conflict, onafhankelijkheid, dialoog, integratie.

In de sectie Conflict worden opvattingen besproken die inhouden, dat er tussen
geloof en wetenschap een conflictueuze verhouding bestaat. De conflicten worden
tot drie bronnen herleid: klimaatsverschillen, wetenschappelijk materialisme en
het letterlijk nemen van de bijbel. De laatste twee kunnen worden beschouwd als
oorzaken (zij het niet de enige) van de klimaatsverschillen.
Het verschil in klimaat van geloof en van wetenschap wordt gekenmerkt door
de tegenstellingen dogmatisch-ondogmatisch en 'Jenseits-Diesseits'. Deze tegenstellingen zijn in de zeventiende eeuw opgekomen, toen een nieuwe vorm van
wetenschap ontstond. Terwijl het geloof traditioneel uitging van geopenbaarde
beginselen en waarheden, ging de nieuwe wetenschap uit van de ervaring: niets
staat vast voordat het empirisch bewezen is en dan nog staat het slechts voorlopig
vast. Door de successen van de nieuwe wetenschap bleken de aardse mogelijkheden van de mens groter te zijn dan eeuwenlang was gedacht. Dat leidde tot een verschuiving van de aandacht van het Jenseits naar het Diesseits en tot een groeiende concurrentie van geloof en wetenschap. In de concurrentiestrijd werden aan
beide kanten de eigen grenzen overschreden, met conflicten als gevolg.
Het wetenschappelijk materialisme doet twee beweringen. De eerste is een
metafysische: de materie is de fundamentele werkelijkheid in het universum. De
tweede bewering is van epistemologische aard: de methode van de wetenschap is
het enige betrouwbare pad naar kennis. Al wat niet met deze twee beweringen overeenstemt wordt als betekenisloos beschouwd: bijvoorbeeld het geloof, omdat dit
pretendeert over nog andere zaken te gaan dan materie en op andere manieren tot
kennis te komen dan door de wetenschappelijke methode.
De derde bron van conflicten is het letterlijk nemen van de bijbel. Soms wordt
inderdaad in strikte zin de letter van de bijbel gevolgd, zoals door de creationisten.
Het gebeurt ook, dat meer algemeen de inhoud van de bijbel centraal wordt gesteld
Van dit laatste zijn twee varianten te noemen. De eerste opvatting houdt in, dat een
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juiste kijk op de dingen slechts kan worden verworven door te letten op hun relevantie voor het bijbelse geloof. De tweede opvatting behelst, dat er slechts ruimte
is voor wetenschap die zichzelf ondergeschikt acht aan de bijbelse waarheid.
Typerend voor zowel het wetenschappelijk materialisme als het letterlijk nemen
van de bijbel is, dat ze zichzelf absoluut stellen en eikaars bestaansrecht niet erkennen.
In de sectie Onafhankelijkheid komen de opvattingen aan bod die uitgaan van een
boedelscheiding tussen wetenschap en geloof, met als argumenten dat wetenschap
en geloof aparte domeinen bestrijken en uiteenlopende methoden, functies en
talen hebben. Tot de denkrichtingen die een scheiding van wetenschap en geloof
voorstaan behoren de neo-orthodoxie (K. Barth e.a.), het existentialisme en de linguïstische analyse.
De aparte domeinen zijn wel, zeer kort, aangeduid als het terrein van het rationalistisch-objectieve (voor de wetenschap) en het terrein van het subjectieve (voor
het geloof). Of ook wel: het terrein van de objectieve hoe-vragen en het terrein van
de persoonlijke waarom-vragen.
Wat de methode betreft, probeert de wetenschap gezag te verlenen aan haar uitspraken door te zoeken naar logische coherentie en naar experimentele adequaatheid.
Het uiteindelijke gezag in religie wordt echter ontleend aan God en aan Zijn openbaring; het gaat er dan om, dat mensen die openbaring proberen te verstaan en dat
ze er een bekrachtiging voor proberen te vinden in hun eigen menselijke ervaring.
De functie van de wetenschap is: gegevens samenvatten, regelmatigheden in
waarneembare fenomenen met elkaar in verband brengen, en technologische toepassingen tot stand brengen. Als functie van religie wordt genoemd: een levenswijze aanbevelen, een reeks van attitudes oproepen, en aansporen tot het huldigen
van bepaalde morele principes. Kort gezegd: wetenschap heeft een manipulatieve
interesse, religie een zingevingsinteresse.
Dit leidt ook tot verschillende talen. De taal van de wetenschap is exact en objectiverend; haar uitspraken zijn vaak kwantificerend en experimenteel toetsbaar. De
religie gebruikt evenwel symbolische en analoge taal, omdat God transcendent is.
In sectie III staan de opinies die een Dialoog van wetenschap en geloof bepleiten,
op grond van methodologische parallellen en grenskwesties.
De methodologische parallellen worden met name aangewezen tussen wetenschap en theologie. Het gaat daarbij om overeenkomsten tussen de manieren waarop wetenschap en theologie tot hun opvattingen komen. Bij beide kan worden gesproken over paradigma's, over een invloed van het waarnemingsproces op het waargenomen systeem en over een persoonlijke participatie van de kenner in de kennis.
Tegen de achtergrond van de opvatting, dat de kenbronnen van wetenschap en
geloof dezelfde zijn, namelijk geloof, rede en ervaring, en dat er alleen proportionele verschillen zijn, worden in enkele hoofdstukken de opvattingen besproken
die zeggen, dat er inderdaad geloof huist in de wetenschap en dat er rede huist in
het geloof. Daarbij geldt, dat zowel wetenschap als geloof (onder meer) op kennis
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en waarheid gericht zijn. Ze bereiken ook kennis en waarheid; hun relatie tot de
werkelijkheid is weliswaar nooit rechtstreeks, maar dat is geen aanleiding tot een
volstrekt relativisme. Enige vorm van verificatie is in beide mogelijk, zij het dat
wetenschappelijke verificatie in enge zin in het geloof uitgesloten is.
Als grenskwesties tussen wetenschap en geloof worden - aan de kant van de
wetenschap - de voorwaarden genoemd voor het ontstaan van de wetenschap (met
name de eventuele invloed van de joods-christelijke cultuur). Voorts wordt gewezen op de vooronderstellingen van de wetenschap en op de verwondering en huiver die opkomen bij het ontdekken van de orde in de natuur. Aan de kant van het
geloof wordt erop gewezen dat het geloof niet op elke vraag een antwoord kan geven,
met name niet op wetenschappelijke of empirisch te beantwoorden vragen. In twee
hoofdstukken worden achtereenvolgens de grenzen van de wetenschap en die van
het geloof en van de theologie verkend. De wetenschap blijkt inderdaad grenzen
te hebben. Toch kan daaruit niet worden geconcludeerd dat zij, om haar eigen taken
te kunnen uitvoeren, een dialoog met het geloof nodig heeft. De vraag komt evenwel anders te liggen, wanneer men rekening houdt met de ethische verantwoording en de maatschappelijke functie van wetenschap en techniek. Dan kan het
geloof, als een mogelijke bron van levensbeschouwing, een rol spelen bij de integratie van de wetenschap in het totale menselijke handelen.
Ook het geloof heeft, althans in de zin van vertrouwvolle overgave aan Gods
openbaring, geen wetenschap nodig om echt geloof te kunnen zijn. Maar de wetenschap kan wel een belangrijke, zo niet onmisbare, bijdrage leveren aan het opdoen
en verhelderen van godservaring, aan het interpreteren en adequaat verwoorden
van de openbaring en aan het evangelisch handelen. En voor de theologie geldt
zonder meer dat zij slechts goed kan functioneren, wanneer zij een constante dialoog onderhoudt met de cultuur van haar tijd, inclusief de wetenschap.
Sectie IV bespreekt pogingen tot Integratie van wetenschap en geloof. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen enerzijds herformuleringen van geloofsdoctrines naar
aanleiding van wetenschappelijke ontdekkingen en anderzijds systematische syntheses van wetenschap en geloof.
Onder de herformuleringen van geloofsdoctrines valt de natuurlijke theologie
in haar verschillende varianten. In de natuurlijke theologie gaat de mens met behulp
van zijn natuurlijke vermogens op weg naar God. Een conclusie uit de beschouwingen over natuurlijke theologie luidt, dat de weg van de natuurlijke vermogens
en die van het geloof niet los van elkaar mogen worden bewandeld.
Tot de systematische syntheses, of pogingen daartoe, behoren beschouwingen
over de fundamentele structuur van geloven en van weten en voorts: de katholieke
waarheidsopvatting, bepaalde vormen van theologie, het procesdenken, de gnosis
en de New Age-beweging. Geloven en weten vormen in hun fundamentele structuur een eenheid, met een prioriteit voor geloven in de zin van ontvankelijkheid
voor de werkelijkheid. Hierop sluit de katholieke waarheidsopvatting aan, die te herleiden is tot de stelling: 'er is maar één waarheid'. Op grond van deze stelling wordt
gepleit voor een wetenschapsbeoefening die ingebed is in de katholieke levensbe-
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schouwing. Een ontmoetingsplaats bij uitstek van geloof en wetenschap is de theologie. Niet alle vormen van theologie hebben overigens evenveel wetenschappelijke pretenties. Sommige staan dicht bij het geloof, andere stellen zichzelf op één lijn
met de andere wetenschappen, waarbij uiteindelijk de vraag gesteld kan worden of
ze spreken over God of over godsvoorstellingen. Het procesdenken, de gnosis en
de New Age-beweging hebben een voorliefde gemeen voor samenhang en voor harmonie van al wat bestaat. Zowel de werkelijkheid als ook de werkelijkheidsbenaderingen, waaronder wetenschap en geloof, worden zoveel mogelijk als een samenhangend geheel beschouwd. Hierbij onderscheidt het procesdenken zich van de
andere twee door zich uitdrukkelijk rekenschap te geven van zijn eigen status op
het terrein van wetenschap en geloof. Bij de gnosis en de New Age-beweging blijft
die status in het vage, wat leidt tot oppositie met zowel wetenschap als geloof.
Sectie V bevat Kritiek op de vier posities, voorzover die kritiek al niet eerder naar
voren was gekomen. Het betreft hier onderlinge kritiek van de besproken auteurs
en voorts kritiek die afkomstig is van I. Barbour en van de auteur van dit boek.
Tegen de conflictpositie wordt vooral ingebracht, dat ze het niveauverschil tussen wetenschap en geloof verwaarloost en dat ze een monopolie toekent aan één
perspectief op de werkelijkheid: ofwel het perspectief van de wetenschap of dat van
het geloof.
De onafhankelijkheidspositie wordt verweten dat ze in strijd is met de menselijke ervaring van samenhang. Wij, mensen, ervaren de werkelijkheid niet als verdeeld in gescheiden compartimenten, maar als een geheel dat onderlinge verbindingen kent. Een risico van de onafhankelijkheidspositie is, dat een boedelscheiding van wetenschap en geloof in de praktijk leidt tot onderlinge onverschilligheid
en volstrekte afstandelijkheid.
De dialoogpositie legt de nadruk op methodologische parallellen tussen wetenschap en religie. Daarbij bestaat het gevaar dat reële verschillen worden verwaarloosd. Bovendien zijn dialoogdenkers geneigd religie alleen als een intellectueel
systeem te beschouwen, terwijl religie veel meer inhoudt. Over de grenskwesties
die aanleiding zouden zijn tot een dialoog, wordt opgemerkt dat het inderdaad
mogelijke, maar geen dwingende aanleidingen zijn. Bovendien wordt betwijfeld
of de dialoog die hieruit resulteert de wetenschap en het geloof in strikte zin tot
betere wetenschap en beter geloof maakt.
Degenen die bezwaar hebben tegen de integratiepositie menen dat deze positie haar idealen te hoog gesteld heeft en dat ze deze idealen in de praktijk dan ook
niet bereikt. De integratiedenkers maken te weinig verschil tussen het idee van
één, samenhangende werkelijkheid en de onvermijdelijke diversiteit van de menselijke pogingen greep te krijgen op die werkelijkheid. Aan een holistische eenheidsvisie ligt een overdreven kennisideaal ten grondslag. Op het gebied van de
kennis is pluralisme onvermijdelijk. Bovendien ziet het holisme de voorlopigheid
en onvoltooidheid van de menselijke bestaanswijze over het hoofd.
De nabeschouwing bevat onder meer een pleidooi voor precisie bij het spreken
over wetenschap, geloof en hun verhouding.
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Summary

survey of contemporary views of the relationship between
science and faith, in as far as these views have been published in the Dutch language area. It aims at assisting the reader to make up his own mind. Furthermore
this book, because of its character as a general overview, may be of service for behavioural scientific research into the science-faith relation. The views surveyed have
been grouped under four headings, derived from Ian Barbour conflict, independence, dialogue, integration.
THIS BOOK PROVIDES A

The section on Conflict deals with views implying a conflictual relationship between
science and faith. The conflicts under consideration can be traced back to three
sources: 'climatic' differences, scientific materialism and biblical literalism. The
last two could be regarded as causes (though not the only ones) of the climatic differences.
The difference in climate between faith and science is characterized by the dogmatic-undogmatic and 'Jenseits-Diesseits' contrasts. These contrasts arose in the
seventeenth century when a new form of science developed. Whereas faith and religion traditionally thought in terms of revealed principles and truths, the new science thought in terms of experience: nothing is established unless it has been proved empirically and even then it has only provisionally been established. Because
of the successes of the new science, the earthly possibilities of man turned out to
be much larger than had been thought for centuries. This led to a shift in attention
from the Jenseits to the Diesseits and to a growing competition between faith and
science. In this competition both sides-overstepped their own boundaries, resulting in conflict.
Scientific materialism makes two assertions. The first is a metaphysical one:
matter is the fundamental reality in the universe. The second assertion has an epistemologica! nature: the scientific method is the only reliable path to knowledge.
Anything not in agreement with these two assertions is considered meaningless:
for instance faith, because it pretends to deal with other things beyond matter and
claims to acquire knowledge in different ways than through the scientific method.
The third source of conflicts is a literal reading of the Bible. Sometimes indeed
the Bible is taken literally in the strict sense of the word, as in the case of the creationists. It also happens that, more generally, the contents of the Bible are placed
in the centre. Of this last approach, two variants can be mentioned. The first view
implies that a correct view of things can only be acquired by paying attention to
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their relevance for biblical belief. The second variant suggests there is only room
for a science which accepts its subordination to biblical truth.
Typical for both scientific materialism and biblical literalism is that they take
themselves to be absolute and do not acknowledge each other's right to exist.
The section called Independence deals with those views postulating two separate
independent domains for science and faith, arguing that science and faith cover
separate domains and have differing methods, functions and languages. To the
directions of thought advocating a separation of science and faith belong neo-orthodoxy (Karl Barth et al.), existentialism and linguistic analysis.
In short, these separate domains have been specified as the rationalistic-objective domain (for science) and the subjective domain (for faith). Or in other words,
the domain of the objective how-questions and the personal why-questions.
As to their methods, science tries to lend authority to its assertions by looking
for logical coherence and experimental adequacy. The ultimate authority in religion, however, is derived from God and His revelation; it is about people trying to
understand this revelation and trying to find it confirmed in their own human experience.
The function of science is: summarizing data, correlating regularities in perceptible phenomena and making technological applications. The function of religion is taken to be recommending a way to live, calling up a series of attitudes and
stimulating the embracing of certain moral principles. In short: science has a manipulative interest, religion an interest in giving meaning to life.
This also leads to different languages. The language of science is exact and
objectifying; its statements are often of a quantifying character and experimentally verifiable. Religion, however, uses symbolic and analogous language, because
God is transcendental.
Section III outlines the opinions advocating a Dialogue between science and faith
on the grounds of methodological parallels and boundary questions.
The methodological parallels between science and theology are specifically pointed out. It is a matter of similarities in the ways in which science and theology arrive at their views. In both cases one could speak of paradigms, of the influence of
the process of observation on the system observed and of the personal participation of the knower in the knowledge.
Keeping in mind the assumption that the sources of knowledge are the same
for both science and faith, viz belief, reason and experience, and that there are only
differences of proportion, in a few chapters those views are discussed which claim
that there is indeed belief in science and reason in belief. This means that both
science and faith focus on knowledge and truth (among other things). They do indeed achieve knowledge and truth; they may never stand in a direct relationship to
reality, but that shouldn't lead to complete relativism. Some form of verification is
possible in both cases, although scientific verification in the restricted sense is
excluded in faith.
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Among the boundary questions between science and faith are the conditions on the part of science - for the original development of science (particularly the
possible influence of Judaic-Christian culture). Moreover, the presuppositions of
science are considered and also the sense of awe and wonder called forth in us on
discovering the order in nature. On the side of faith it is pointed out that faith cannot answer each and every question, especially not questions of a scientific or empirical nature. In two chapters the boundaries of science and of faith (and theology)
are successively explored. It turns out that science indeed has its limits. Yet it cannot be concluded that in order to carry out its tasks, science needs a dialogue with
faith. The question, however, is different when considering the ethical responsibility and social function of science and technology. In this case faith, as a possible source of an outlook on life, can play a part in the integration of science into
human action as a whole.
Nor does faith, at least in the sense of trustful surrender to God's revelation,
need science, in order to be profound faith. Yet science can make an important if
not essential contribution to the gaining and clarifying of experiences of God and
it can contribute to the interpreting of the revelation and to evangelical action. And
it is absolutely true for theology that it can only function properly when in constant
dialogue with the culture of its time, including science.
Section IV discusses attempts at Integration of science and faith. A distinction is made
between the reformulation of doctrines of faith as a result of scientific discoveries on
the one hand, and the systematic synthesis of science and faith on the other hand.
Reformulating doctrines of faith involves natural theology in all its different
variants. In natural theology man sets out to seek God with the help of his natural
faculties. One conclusion from the considerations on natural theology is that the
course of the natural faculties and the course of faith should not be followed separately.
To systematic synthesis, or attempts at it, belong reflections on the fundamental
structure of belief and knowledge as well as: the Catholic notion of truth, certain
forms of theology, process philosophy, gnosis and the New Age-movement.
Belief and knowledge in their fundamental structure form a unity, with a priority given to belief in the sense of being receptive to reality. This links up with the
Catholic notion of truth, which can be reduced to the thesis: 'there is only one truth'.
On the ground of this thesis a scientific practice is advocated, embedded in Catholic
ideology. A pre-eminent meeting-place for faith and science is theology. Not all
forms of theology, however, have scientific pretensions in equal measure. Some
are dose to faith, others line up with other sciences, where it remains to be seen,
eventually, whether they speak of God or of images of God. Process thinking, gnosis and the New Age-movement share a preference for coherence and for harmony in all that is. Both reality and approaches to reality, including science and faith,
are considered as much as possible as a coherent whole. Here process thinking
distinguishes itself from the other two by explicitly considering its own status in
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the field of science and faith. As for gnosis and the New Age-movement, for them
their own status remains vague, leading to opposition to both science and faith.
Section V contains Crìticism of the four positions, in as far as this criticism had
not yet emerged. It concerns mutual criticism of the authors discussed in addition
to criticism from I. Barbour and from the author of this book.
The main objection to the conflict position is that it neglects the difference in
level between science and faith and that it attributes a monopoly to one perspective on reality: either the perspective of science or that of faith.
The independence position is blamed for being in conflict with human experience of coherence. We, as human beings, do not experience reality as divided into
separate compartments, but as an interrelated whole. One risk of the independence
position is that the partitioning of science and faith in practice will lead to mutual
indifference and complete distancing.
The dialogue position stresses methodological parallels between science and
faith. Here lurks a danger that profound differences will be neglected. Moreover
dialogue thinkers tend to consider religion as an intellectual system only, whereas religion implies much more. A point of observation on the boundary questions
which could prompt a dialogue is that they are indeed possible, but not compelling
inducements to dialogue. Moreover the question is posed whether the resulting
dialogue will make science and faith, in the strict sense, better science and better
faith.
Those who object to the integration position think this position has set its sights
too high and that therefore it will not achieve these ideals in practice. The integration thinkers make too little of the distinction between the idea of a single coherent reality and the inevitable diversity of human attempts at getting a grip on that
same reality. Underlying the holistic vision of unity is an exaggerated ideal of knowledge. In the field of knowledge pluralism is inevitable. In addition holism overlooks the fact that the human way of existence is provisional and incomplete.
The summary contains among other things a plea for precision when speaking
about science, faith and their relationship.
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Register van namen

DIT REGISTER BEVAT NAMEN van personen en van instellingen (en enkele titels van
teksten en publicaties, cursief), zowel uit de tekst als uit de voetnoten. Het is niet
compleet. De namen van de auteurs die in de lijst van Gebruikte literatuur voorkomen, zijn weggelaten. De reden is, dat anders een zeer overladen register zou
ontstaan (met enkele duizenden verwijzingen méér dan nu), waarin de verhouding
russen volledigheid en omvang enerzijds en praktisch nut en bruikbaarheid anderzijds zoek zou zijn. Wie wil weten of een bepaalde naam in dit boek voorkomt,
moet dus op twee plaatsen kijken: in de lijst van Gebruikte literatuur en in het
Register van namen. Wie wil weten waar de auteurs uit de lijst van Gebruikte literatuur voorkomen, kan het best zijn toevlucht nemen tot de voetnoten.
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Register van onderwerpen

DE TREFWOORDEN IN DIT register zijn in eerste instantie ontleend aan de inhoudsopgave. Het komt namelijk voor dat onderwerpen waar in de inhoudsopgave naar
verwezen wordt (bijvoorbeeld natuurlijke theologie) ook elders in dit boek voorkomen. Het register verwijst dan naar alle belangrijke vindplaatsen, inclusief complete hoofdstukken en paragrafen.
Naast de trefwoorden uit de inhoudsopgave bevat het register nog een beperkt
aantal andere trefwoorden: doorgaans betrekkelijk concrete termen waarvan mag
worden aangenomen dat ze bij deze of gene lezer in de belangstelling staan.
Bij de opgenomen trefwoorden geldt, dat slechts vindplaatsen die méér bieden
dan een terloopse vermelding in het register zijn opgenomen.
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Stellingen
behorend bij het proefschrift van G.P.A. Dierick,
Draait de aarde om de hemel?
De verhouding wetenschap-geloof, belicht aan de hand van eigentijdse
Nederlandse en Vlaamse auteurs.
Katholieke Universiteit Nijmegen, io november 1998
1

Om wetenschapsbeoefening te combineren met religieus geloof hoef je niet
schizofreen te zijn.
(contra S. van der Meer, in de NRCvan 18 april 1987)
2

Geloofsformuleringen die in strijd zijn met de resultaten van de wetenschap,
zijn niet geloofwaardig.
Wie wetenschap zoekt, vindt veel geloof.
4
De feitelijke relaties van wetenschap en geloof hebben mede geleid tot een
aantal concrete karaktertrekken van geloof en van wetenschap.
Bij de bezinning op de grenzen van wetenschap en van geloof wordt te snel
verondersteld, dat zich aan gene zijde van deze grenzen geloof, resp.
wetenschap bevindt.
6
De discussie over de verhouding wetenschap-geloof zou aan helderheid en
diepgang kunnen winnen bij zorgvuldiger onderscheidingen tussen soorten
van wetenschap en soorten van geloof.
7
De dialoog tussen wetenschap en geloof verdient de voorkeur boven het
conflict, de onafhankelijkheid of de integratie.
8
Als verwoordingen van de evolutie van het heelal zijn de evolutietheorie en de
scheppingsverhalen eerder bondgenoten dan concurrenten.
9
Korte formuleringen verlengen het leven.
10

Relativiteit is ook maar betrekkelijk.

diecentrum
De aarde draait om de zon. Dat is enkele eeuwen geleden wetenschappelijk bewezen. Tegelijkertijd zijn gelovigen ervan overtuigd, dat alles op aarde om de hemel draait. Hoe is de verhouding
tussen die twee opvattingen? Breder: hoe verhouden wetenschap
en geloof zich tot elkaar? Als concurrenten of zelfs vijanden? Als
vreemden? Als gesprekspartners, vrienden of zelfs verwanten?
Dit boek zoekt naar een antwoord op die vragen en biedt de lezers
rijk materiaal voor hun eigen meningsvorming. Er komt een
breed spectrum aan opvattingen ter sprake, waarin de verhouding
wetenschap-geloof achtereenvolgens de gestalten vertoont van
conflict, onafhankelijkheid, dialoog en integratie. Daarbij wordt
niet slechts duidelijker hoe de verhouding tussen wetenschap en
geloof is, maar ook wat wetenschap en geloof zélf zijn.
Het gaat hier om een oud probleem. Daarom wordt ook aandacht
besteed aan de geschiedenis. Maar elke tijd heeft behoefte aan
zijn eigen standpuntbepaling, omdat wetenschap en geloof steeds
van gedaante veranderen. In dit boek wordt de kwestie, tegen de
achtergrond van de internationale discussie, belicht aan de hand
van eigentijdse Nederlandse en Vlaamse auteurs.
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