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GOD EN DARWIN GEVONDEN 
 
Op de eerste zondag van juli 2009 wandelde ik een Haagse boekhandel binnen, die van Paagman 
aan de Frederik Hendriklaan. Zoals verwacht trof ik er een uitgebreide afdeling godsdienst en 
esoterie aan. Op de dag des Heren ben wat gevoeliger voor de lectuur die in dit soort hoeken aan-
geboden wordt. Een titel die vrijwel direct mijn aandacht trok, was ‘God en de menselijke maat. 
Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld’ van Taede Smedes, voor mij toen 
nog een onbekende auteur. Mijn eerste gedachte was: hij is nog theïst, want hij spreekt in zijn on-
dertitel van ‘Gods handelen’. ‘Nog’, omdat ik dat niet verwacht had van een moderne theoloog. 
In de loop van dit artikel zal dat duidelijker worden.  
Ik ging naar huis met de wens om meer van deze auteur te weten te komen. Een digitale zoek-
tocht leverde mij de titel van zijn meest recente boek op: ‘God én Darwin. Geloof kan niet om 
evolutie heen.’ De andere dag bleek mijn hofleverancier in boeken, Selexyz in de Haagse Passa-
ge, het in voorraad te hebben. Ik kocht het en nam het mee naar huis om het zo snel mogelijk te 
lezen. 
Meestal begin ik met de achterkaft. Onder de titel ‘Vernieuwende visie in het debat rond evolutie 
en geloof’ lees ik een en ander over de nog jonge auteur. Hij is onderzoeker bij het Heyendaal 
Program on Theology and Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn expertise ligt op 
het gebied van het onderzoek naar de relatie tussen geloof en natuurwetenschap. 
Vervolgens ga ik het boek ‘te lijf’, letterlijk: er wordt gestreept, uitroeptekens en vraagtekens 
worden geplaatst, kritische vragen en opmerkingen verschijnen in de kantlijn ..... 
 
Als ik een wetenschappelijk boek of een populaire versie ervan uit heb, stel ik mij bijna altijd de 
vraag ‘En nu?’ Het antwoord lag deze keer voor de hand: ik ga in een artikel mijn nieuwste in-
zichten in de relatie tussen geloof en wetenschap beschrijven. ii 
Om te beginnen ga ik ervan uit, dat de lezer bekend is met de inhoud van ‘God én Darwin’ van 
Taede Smedes. In essentie geeft de schrijver een overzicht van het debat over de relatie tussen 
geloof en natuurwetenschap tot nú toe. Hij doet dat uitgebreid en met veel kennis van zaken. 
Waar nodig legt hij begrippen uit of geeft aan, wat hij er persoonlijk onder verstaat. Pas in één 
van de laatste hoofdstukken, met name ‘Naar een theologie van evolutie – een interview met mij-
zelf’, beschrijft hij zijn eigen visie op de relatie geloof-natuurwetenschap. 
Voor mijn artikel neem ik dit hoofdstuk als uitgangspunt. Ik citeer eruit, geef mijn eigen kijk op 
de zaak weer en hoop daarmee een bijdrage te leveren aan het debat over God en Darwin. 
 
 
DE WERKELIJKHEID IS ONDEELBAAR 
 
Laat ik beginnen met een citaat, ontleend aan pagina 115: ‘Voor mij is religieus geloof het heb-
ben van en handelen in overeenstemming met een intuïtie dat de werkelijkheid die zich, op welke 
wijze dan ook, aan onze zintuigen presenteert, niet de hele werkelijkheid is.’ iii 
Zelf zou ik het adjectief ‘religieus’ weg willen laten. Dan staat er, dat geloof de intuïtie is, dat de 
werkelijkheid ruimer is dan wat zich aan onze zintuigen voordoet. De zintuiglijke en de ruimere 
werkelijkheid van Smedes zou ik samen willen nemen in het concept één werkelijkheid. Bij voor-
keur spreek ik niet over ‘het natuurlijke’ en ‘het bovennatuurlijke’, omdat ze twee werkelijkhe-
den suggereren. Dus neem ik evenmin termen als fysica, metafysica, zijnsleer of ontologie in de 
mond. Hoewel historisch interessant zijn deze concepten voor mij niet langer actueel.  
 



 3 

Er is één werkelijkheid. In mijn essay over God en wetenschap geef ik aan, hoe ik die ene werke-
lijkheid zie. iv  Het komt op het volgende neer: mensen zijn een deel van een groter geheel dat ik 
werkelijkheid zou willen noemen. Het allesomvattende, dat lijkt mij een treffende typering. Ze 
omvat het materiële en spirituele tegelijk, het zichtbare en onzichtbare, omvat zowel het univer-
sum als mijn gevoelens en gedachten, is natuurlijk en bovennatuurlijk ineen, heeft een in hoge 
mate kenbare buitenkant en een bijna niet te doorgronden, alleen intuïtief te benaderen binnen-
kant. v In het perspectief van die binnenkant mag gezegd worden, dat de werkelijkheid ten diepste 
ondoorgrondelijk is, dus dat er veel vermoed mag worden dat niet te benaderen is met rationele 
en empirisch-verifieerbare kennis. 
 
De mens kan als deel van het grote geheel dat ik werkelijkheid noem, niet héél die werkelijkheid 
doorgronden, voor 100% kennen. Iets van héél die werkelijkheid licht op in de buitenkant, zoals 
bij Heidegger het ongrijpbare Sein oplicht in het Dasein van de mens.  
Ik ga verder: buitenkant is wat duidelijk aantoonbaar is, is materie, natuur, is het geheel van harde 
gegevens, is verifieerbaar. Hier horen de natuurwetenschappen thuis met bij die buitenkant pas-
sende objecten en methoden. Binnenkant is het spirituele, het niet evidente, het terrein van de ge-
voelens, intuïties, overtuigingen, religieus geloof , God en kunst. Het is het terrein van de cultuur. 
 
De coördinaten buiten- en binnenkant lenen zich voor verdere verfijning in metaforen.  
De harde buitenkant blijkt in meerdere opzichten een zachte rand te hebben: wat zich evident 
voordoet, het heelal en daarbinnen de evolutie, komt ergens vandaan en ontwikkelt zich in een 
zekere richting. Er is dus een ergens vandaan en een ergens naartoe. Deze tijdsdimensies zijn 
minder hard dan de feitelijke materiële werkelijkheid waarin we nu leven. Naarmate ze verder 
van het nú verwijderd zijn, worden ze minder grijpbaar. De onzekerheid en het gissen, voor mijn 
part: de noodzaak van een intuïtieve benadering, nemen toe. Het ergens vandaan valt voor mij 
niet samen met religieus geloof, met geloof in God. Anders gezegd: wat religieus gelovige men-
sen met het woordje God aangeven, maakt wél deel uit van dat ergens vandaan, maar valt er niet 
mee samen. 
Ik geef er een ruimere inhoud aan: ergens vandaan is voor mij het geloof in een bron of grond 
van de zichtbare werkelijkheid. Met grond bedoel ik niet Descartes’ cogito ergo sum of Nietz-
sches wil tot macht. Deze invullingen zijn antropocentrisch, terwijl ik juist wil benadrukken, dat 
de werkelijkheid en haar bron of grond de mens overstijgt, ja het heelal overstijgt.  
De woorden bron en grond zijn een metafoor. Ook alle andere woorden die ik ervoor gebruik, het 
woordje God eveneens, zijn een metafoor. Ik kan er niet op een andere manier over spreken en 
schrijven: het onzichtbare deel van de werkelijkheid is niet in beschrijvende taal uit te drukken. 
Het gaat bij het Sein, bij die onzichtbare kant immers om intuïtie, geloof .....  
Het ergens naartoe vul ik evenmin op voorhand religieus in: voor de ‘onbevangen’ filosoof hoeft 
er geen christelijk eschaton of christelijke voleinding te zijn, geen ‘chardiniaans punt Omega’. De 
evolutie hoeft geen zichtbaar doel te hebben, althans: nú niet. Ik wil niet uitsluiten, dat de toe-
komstige mens, ooit terugkijkend op de tot dan toe doorgemaakte ontwikkeling van heelal en 
evolutie, wél een doel of eindpunt aan kan wijzen.  
Met ergens vandaan en ergens naartoe wil ik alleen aangeven, dat de zichtbare kant van de wer-
kelijkheid dynamiek en ontwikkeling vertoont. 
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GELOVEN IS TRANSCENDEREN 
 
Uiteindelijk is de werkelijkheid transcendent: ze overstijgt haar zichtbare, verifieerbare kant. 
Transcendere wordt op velerlei manieren omschreven: uitgaan boven, overgaan tot, overstijgen, 
voorbijschrijden ..... Het zijn allemaal metaforen om uit te drukken, dat de waarneembare werke-
lijkheid niet héél de werkelijkheid is.  
Geloven is voor mij: denken en handelen vanuit de overtuiging dat er méér is. Deze omschrijving 
is ruimer dan religieus geloven ofwel geloven in God. Ik doe dat bewust, omdat geloven in God 
niet noodzakelijk is om een goed mens te zijn of om goed te functioneren als wetenschapper. 
Maar geloven zoals ik dit concept omschrijf, is voor het verantwoord  bedrijven van wetenschap 
bijna een noodzakelijke voorwaarde. Het zou als kritische term kunnen werken in de richting van 
wetenschappers die de waarneembare werkelijkheid als dé werkelijkheid zien. Geloven in boven 
beschreven zin voorkomt plat naturalisme. Het opent de zintuiglijke werkelijkheid naar haar die-
pere dimensie toe, het schept ruimte voor intuïties, hypothesen, creatief denken, de vrije inval en 
het eureka. Goede natuurwetenschappers wérken zo, ook al zijn ze zich daarvan niet bewust of 
willen ze niets weten van geloof of God in de traditionele zin van het woord. 
 
 
WETENSCHAP: EEN PLAATJE VAN DE WERKELIJKHEID 
  
Tussen de harde en de minder grijpbare kant van de werkelijkheid zijn vloeiende overgangen. 
Veel wetenschappers laten in het omzetproces van het onbekende naar het bekende onophoude-
lijk vragen toe vanuit de zachte kant van de werkelijkheid. Een goede wetenschapper schakelt 
zijn intuïtie niet uit. Hij laat bijvoorbeeld ergens-vandaanvragen toe: was de Big Bang er zo-
maar? Kun je wel vragen wat er vóór de Big Bang was, als je beseft dat de tijdsdimensie toen pas 
ontstond? Ligt er aan de Big Bang een diepere dimensie van de werkelijkheid ten grondslag? Een 
dimensie voorbij tijd en ruimte?  
Maar ook het ergens naartoe roept bij hem vragen op: dijt het heelal almaar uit? Dijt het uit en 
krimpt en daarna weer in? Levert de evolutie nieuwe soorten op die nog meer vermogen dan de 
mens? Culmineert de evolutie in een topwezen dat in staat is heel de werkelijkheid naar zijn hand 
te zetten?  
Behalve de ergens-vandaanvragen en ergens-naartoevragen vanuit de tijdsdimensie van de werke-
lijkheid, zijn er de vragen met betrekking tot de ruimtedimensie, cirkelend rond groot en klein. Er 
is de macrokosmos: is het heelal begrensd of is het oneindig? Als het begrensd is, mag ik dan de 
metaforische vraag stellen naar wat er buíten het heelal is? Zijn er meerdere heelallen? Is leven 
zoals op de planeet aarde misschien dan geen uitzondering? Bij de microkosmos zijn vragen 
denkbaar als: is de binnenruimte van de materie oneindig? Als een quantum een beeld en geen 
echt deeltje is, wat is er dan wel op de kleinste schaal van de materie? Als het gedrag van de 
kleinste ‘deeltjes’ niet geheel te voorspellen is, mogen we dan zeggen, dat materie niet geheel 
gedetermineerd is? 
 
Puur wetenschappelijk spelen deze vragen geen rol: object en onderzoeksmethoden zijn strikt af-
gebakend binnen de zelfdefinitie van de exacte wetenschappen. Voor een deel is daar ook het 
succes van die wetenschappen aan te danken. Maar het methodische werk is doordrenkt van ge-
loof in de door mij bedoelde zin. 
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De wetenschapper kán niet anders: hij is mens, maakt deel uit van de alomvattende werkelijkheid 
en leeft, vóór het leveren van de harde bewijzen, vanuit zijn intuïtie en vermoedens. Hij weet, dat 
hij zijn object nooit geheel kan doorgronden en dat zijn altijd voorlopige kennis er ‘slechts een 
plaatje’ van is. Hij ‘bedenkt’ iets over de werkelijkheid die groter is dan hij. Wat een ruimte 
schept dat! 
 
 
GELOVEN EN RELIGIEUS GELOVEN 
 
Terug naar ‘God én Darwin’ van Taede Smedes. Ik citeer  nog een uitspraak op pagina 115: ‘De 
mysterieuze werkelijkheid achter onze waarneembare werkelijkheid noem ik God’. Ik niet. Die 
mysterieuze werkelijkheid noem ik de niet te vatten en exact te beschrijven binnenkant van de 
werkelijkheid. Het-zich-daartoe-verhouden noem ik geloven.  
Welke plaats heeft God daarin? Terecht stelt Smedes, dat als er van God sprake is, we het dub-
belwoord religieus geloof gebruiken. Inderdaad, God heeft met religie te maken. Laat ik uitleg-
gen wat ik eronder versta: religie is afgeleid van het Latijnse religare. Dit betekent: naar achteren 
binden, vastbinden of vasthouden.  
Waar bindt men aan vast? Aan iets in dat onzichtbare deel van de werkelijkheid, iets dat mensen 
houvast geeft. Dat kan van alles zijn, omdat het een open ruimte betreft en er dus oneindig in ge-
fantaseerd en geprojecteerd – ik bedoel dat positief – kan worden.  
Vanuit de tradities van de wereldgodsdiensten benoemt men dat vaste punt in de onzichtbare 
werkelijkheid met God. Maar door de bril van een naturalistische wetenschapper gezien kan dat 
ook een theorie van alles zijn.  
Hebben mensen zo’n vast punt nodig? Ik denk van wel. Misschien te kort door de bocht gerede-
neerd: als zingevend wezen kan de mens de werkelijkheid alleen als een samenhangend geheel 
met ankerpunt beleven, wil hij niet aan chaos ten ondergaan. vi 
Transcendeert God de zichtbare werkelijkheid, zoals Smedes gelooft? Jawel, maar voeg ik eraan 
toe: God transcendeert die zichtbare kant van de werkelijkheid, omdat de werkelijkheid zélf 
transcendent is. God transcendeert mee, God is een betekenisvol woord voor religieus gelovige 
mensen om er de transcendentie van de werkelijkheid mee te benoemen. Maar het woord God is 
niet exclusief als woord van transcendentie. Veel andere woorden kunnen in de beleving van 
mensen de transcendentie van de werkelijkheid verbeelden: binnenkant, het spirituele, uiteinde-
lijke zin, Sein.....  
Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat de mens de alomvattende werkelijkheid niet laat samen-
vallen met zijn weten of gemeenschappelijke inzichten. 
 
 
DE FILOSOOF ALS GRENSBEWAKER 
 
Op pagina 124 schrijft Taede Smedes: ‘Een groot probleem is dat theïstische evolutiedenkers de 
reflectie op de verhouding tussen geloof en evolutie beperken tot het theïstisch godsbegrip.’ Daar 
stem ik mee in: God is bijna vanzelfsprekend degene die de evolutie bedacht heeft en begeleidt. 
Dit is de God-bóven-ons, de Almachtige. Maar de moderne theologie reikt ook een ánder beeld 
aan: God als partner van de schepping. Op pagina 113 noemt Smedes daarbij de volgende conno-
taties: vrijheid, solidariteit en mede-schepperschap. Maar ook díe God blijft theïstisch: het is 
weliswaar een veel ‘democratischer’ God, de God-náást-ons die ons alle ruimte geeft voor eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid en die meewerkt.  
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Theologie heeft niet tot taak alternatieve theorieën aan te dragen voor de natuurwetenschap. Dat 
ben ik met Smedes eens. Maar of de theologie kritisch kan en moet reflecteren over de natuurwe-
tenschappen, daar heb ik enkele vragen bij. Kán zij dat? Kan christelijke theologie haar theïsti-
sche propositie loslaten? Moét zij haar theïstische aanname loslaten? Nee, ook vanuit bepaalde 
Bijbelse godsbeelden kan zij kritische vragen aan de natuurwetenschappen stellen. Het bijwoord 
‘bepaalde’ staat niet zomaar in de vorige zin: er kunnen door theologen ook ándere godsbeelden 
gekozen worden die een kritische benadering van de natuurwetenschappen onmogelijk maken. 
Smedes noemt de theoloog in zekere zin een grensbewaker. Ik laat het bewaken van de grens van 
de wetenschap liever over aan de filosoof. Laat die maar duidelijk maken waarom naturalistische 
of reductionistische natuurwetenschappers als Richard Dawkins vanuit hun vakgebied nooit uit-
spraken als ‘God bestaat niet’ mogen doen. De filosoof, die buíten de traditie van het theïstisch 
godsgeloof kan en mag denken en die geloven in de meest brede zin kan invullen, heeft immers 
de grootste kritische speelruimte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
i Frans Holtkamp omschrijft zichzelf graag als filosoof. Na een ruim drieënveertigjarig gesalarieerd arbeidzaam le-
ven als docent, voornamelijk op het terrein van godsdienst/levensbeschouwing, wil hij losser omgaan met de ver-
schijnselen waar hij tot voor kort zijn brood mee verdiende. Alles waar de theologie over reflecteert, bekijkt hij nu 
liever als filosoof dan als theoloog: de filosofie kan zelfs tegenover de diepste overtuigingen van mensen de meest 
kritische distantie bewaren.  
Jarenlang lezen, doceren en debatteren heeft een schat aan gegevens en ervaringen opgeleverd. Daarover wil hij filo-
soferen. Gefundeerde kritiek op de uitkomst daarvan wordt door hem altijd op prijs gesteld.   
ii Dit artikel is bedoeld als een aanvulling op ‘God en wetenschap: één en één is één. Een essay over de manier waar-
op wetenschap en God sámen gedacht kunnen worden’ dat ik in 2007 geschreven heb (het bevindt zich als E1 ‘één 
werkelijkheid’ op mijn website ‘Woorden voor het leven’ (http://fransholtkamp.nl/wp/) achter de knop ‘teksten’. 
iii Smedes, T. (2009). God én Darwin. Geloof kan niet om evolutie heen. Amsterdam: Nieuwamsterdam. 1e druk. 
iv Holtkamp, F. (2007). God en wetenschap. Eén en één is één. Een essay over de manier waarop wetenschap en God 
samen gedacht kunnen worden. http://www.fransholtkamp.nl 
v Niet alleen kernbegrippen worden in schuinschrift weergegeven, maar ook woorden die niet letterlijk bedoeld zijn: 
binnenkant is geen échte binnenkant, maar metafoor voor de diepere, onzichtbare dimensie van de werkelijkheid, een 
dimensie die men vermoedt maar niet exact onder woorden kan brengen. 
vi Met de beschrijving van een evolutie van het menselijk geloven, die slechts vermoedenderwijs plaats kan vinden, 
zal het inzicht in de noodzaak van dat menselijk geloven of die menselijke zingeving vergroot kunnen worden. Ik 
ben ervan overtuigd, dat dat iets met de ‘dageraad’ van het menselijk bewustzijn te maken heeft en met de simultane 
‘pijnlijke’ ontdekking van eindigheid en ongeborgenheid in het universum en de vanzelfsprekendheid van veel pro-
jectie in het geloven van mensen. Binnen afzienbare tijd zal ik daar een essay aan wijden. 
 


