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Wateringen, 08-04-2011, 
 
 
 
Beste Marcelo, 
 
Het is al weer een poosje geleden, dat ik je schreef. Jouw nieuwste boek, dat ik nu net uit 
heb, is een mooie aanleiding om de pen weer eens op te pakken. Ik wil je in deze brief 
graag mijn mening geven. Maar eerst ga ik je iets vertellen over een bijzondere ervaring. 
Gisterenavond zat ik in m’n luie stoel en dommelde zo maar in slaap. Ik droomde iets 
vreemds: ik was een piepkleine rafel aan de rand van een reuzenjas. Deze lag op de 
grond. Het leek alsof hij er altijd al gelegen had. Nieuwsgierig als altijd deed ik m’n best 
om de uiteinden te zien van het geheel waar ik deel van uitmaakte, maar het lukte me 
niet. Ik kon wel de dichtstbijzijnde knoop zien en het daartegenover liggende knoopsgat. 
Ik wilde meer te weten komen, nog meer knopen, knoopsgaten en hopelijk nieuwe 
verschijnselen ontdekken. Omdat ik mijn plekje aan de rand van de jas niet kon verlaten 
en mijn gezichtsveld uiterst beperkt was, besloot ik maar te fantaseren: “Ik ben weliswaar 
een nietig onderdeeltje van iets onvoorstelbaar groots, maar ..... ik vind mezelf tóch heel 
bijzonder. Ja, ik ben van dezelfde stof als de jas: desondanks heb ik een fantastische vorm 
en ben ik dus onweerstaanbaar mooi, al zeg ik het zelf.”  
Op een gegeven ogenblik ging mijn fantaseren over in filosoferen. “Ik móet wel 
belangrijk zijn,” dacht ik, “want ik ben een dénkend draadje: ik kan immers het grote 
geheel waar ik deel van uitmaak in mijn denken vatten. Het is alsof de katoenen jas 
zichzelf vragen stelt in mij.”  En spontaan kwamen déze vragen in mij op: “Hoe is de jas 
daar gekomen? Het is toch geen toeval dat hij daar ligt? Of toch? Heeft ie een maker? 
Hoe is hij eigenlijk tot stand gekomen? Hoe zag ie eruit in het allereerste begin? Heeft hij 
een trotse bezitter gehad, een punker die rafels wilde? Of heeft de drager van de jas mij 
niet eens opgemerkt en ben ik niet meer dan een teken van een jas in verval? Bén ik 
eigenlijk wel belangrijk: ik kan toch alleen een rafeltje zijn zolang de jas er is?”  
Zó kwamen er nog veel meer vragen in mij op. Maar daar wil ik je niet mee lastig vallen. 
Ik werd wakker. Het boek waarboven ik in slaap gevallen was, lag op de grond, uit m’n 
handen gevallen, jóuw boek. 1 
 
Versta me goed, Marcelo, het was voor mij geen slaapmiddel. Integendeel, het heeft me 
sterk geboeid. Vooral deel 1 ‘Eenheid’ en het laatste deel ‘De asymmetrie van het 
bestaan’. Waarom vind ik de kop en de staart van jouw boek het meest interessant? 
Omdat je daar filosofisch te werk gaat: je neemt distantie tot je eigen wetenschappelijk 
werk als natuurkundige en kosmoloog. Je toont je kritisch tegenover de resultaten van de 
bètawetenschappen en je overtuigt de lezer in het aangeven van de grenzen van het 
menselijk kennen. 
In de tussenliggende delen ga je technisch in op wat jouw stiel is: kosmologie en 
natuurkunde. Voor mij als beoefenaar van de alfawetenschappen was dat pittige kost, 
maar ik heb me er doorheen geworsteld. 

                                                
1 Gleiser, Marcelo. (2010). Een scheurtje in de rand van de schepping. Over de betekenis van leven in een onvolmaakt heelal. 
Amsterdam: Paradigma. 
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Ik kan je zeggen, dat ik er veel van opgestoken heb. Eerlijk gezegd vind ik, dat alle 
beoefenaars van de ‘zachte wetenschappen’ – ik denk dan bijvoorbeeld aan psychologen, 
sociologen, antropologen, theologen en filosofen – je boek zouden moeten lezen. Omdat 
jij een sterk reflectieve, filosofische houding hebt, ben je ook gevoelig voor de valkuilen 
waarin je als wetenschapper zo gemakkelijk kunt vallen. Ik volg bètawetenschappers nu 
al jaren en merk op, dat hun wetenschappelijk denken gelardeerd is met geloof en 
wensdromen. Dat kán ook niet anders. Maar bètawetenschappers moeten zich dat wél 
bewust zijn en op het moment van beroepsuitoefening moeten ze denken en wensen 
scherp uit elkaar houden. Dan pas kan er sprake zijn van wetenschappelijke integriteit. 
 
Het eerste deel van jouw boek was voor mij een feest der herkenning! Hier en daar 
verwoord je gedachten die al eerder in mijn geest circuleerden. Ik kan het niet laten er 
enkele te citeren en er iets bij op te merken. Na een héél korte beschrijving van de 
wording van de kosmos op pagina 24 – ik proef je fascinatie in dat stukje tekst! – schrijf 
je: “Tenzij er andere zelfbewuste wezens bestaan die in staat zijn te theoretiseren over 
leven en dood, zijn wij – onvolmaakte voortbrengselen der schepping – de wijze waarop 
het Universum over zichzelf nadenkt. Naar mijn mening is dit een vérstrekkende 
onthulling: de essentie van dit boek. Hoewel we niet in een speciaal deel van het heelal 
leven en in het grote geheel geen rol van betekenis spelen, maakt het feit dat we dit 
vaandel voeren – al of niet alleen – ons heel bijzonder.” Zelf heb ik mij in een eerder 
stadium eveneens verwonderd over de positie van de mens in het heelal: hij stelt niets 
voor en tóch kan hij met zijn geest het grote geheel raken. Ik heb toen bijna letterlijk 
hetzelfde geschreven als jij: in de mens denkt de materie over zichzelf. Daarom staat dát 
stukje in het citaat schuin gedrukt. Het is mij uit het hart gegrepen! 
Een volgend citaat: “De reis zal een lesje in bescheidenheid zijn, aangezien we 
geconfronteerd zullen worden met de nietigheid van ons bestaan in een reusachtig, 
onverschillig heelal. ..... We zijn denkende verzamelingen van onbezielde atomen: 
zeldzaam en waardevol.” 2 En iets verderop: “Het is de hoogste tijd om te beseffen dat het 
in stand houden van leven het enige is wat werkelijk telt.” Hier toon jij je een gelovige: je 
gelooft in de waardevolheid van het leven, ook al stelt het niets voor op de schaal van het 
universum. Volgens jou is het leven broos, kwetsbaar en eindig. Je gelooft niet in een 
eeuwig leven na de dood. Het leven vóór de dood is alles wat we hebben. We moeten het 
koesteren als een kostbaar geschenk. Dit geloof loopt als een rode draad door je boek. 
Heel fraai beschrijf je het in het laatste deel als jouw ‘geloofscommentaar’ op de 
populaire opvatting dat universum slechts toeval is: “Een bestaan in een doelloos 
Universum is zelfs betekenisvoller dan een bestaan als resultaat van een of ander 
mysterieus, kosmisch plan. Waarom? Omdat op die manier het leven en de geest zich 
onderscheiden als een zeldzame gebeurtenis, in plaats van deel uit te maken van een met 
voorbedachten rade beraamd plan.” 3 
Hier wil ik een kritische  kanttekening bij plaatsen: mag je als bètawetenschapper het 
leven zo maar een kostbaar geschenk noemen? Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. 

                                                
2 O.w., p. 27 
3 O.w., p.262 
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Als je zegt, dat het kostbaar ís, constateer je geen verifieerbaar feit: je doet een 
geloofsuitspraak. Ik schat in, dat jij van nature een optimistisch mens bent. Ik niet. Ik 
vrees, dat de genen daar de hoofdrol in spelen. Mag ik er een minder optimistische visie 
naast zetten? Als ik ervan uitga, zoals vele wetenschappers, dat de ontwikkeling van het 
universum een blind proces is, dan ben ik er als mens mooi ingeluisd! De evolutie heeft 
dan immers een levend wezen voortgebracht dat aan het eind van zijn leven niet alleen 
radicaal verdwijnt, maar dat nog beseft ook. Had de evolutie niets beters kunnen 
‘bedenken’? Deze gedachte stemt mij bij tijd en wijle somber. Versta me goed, ik kan 
niet meer besluiten te geloven in een God die alles ‘bestiert’ en mij bij mijn dood eeuwig 
leven geeft. Dat geloof heb ik voorgoed achter me gelaten. 
Je kunt je bedrogen voelen door het gegeven, dat je als mens kunt ínzien, dat je er eens 
niet meer zult zijn. De één zegt “Ik máák er wat van”, de ánder “Waarom zou ik me 
inspannen voor iets dat onherroepelijk voorbij gaat?” Soms ben ik jaloers op mensen die 
in een persoonlijke God geloven. Het gegeven dat godsgeloof en religies zo massaal 
voorkomen, intrigeert me. Ik heb me verdiept in de vraag naar de wording ervan. Ik 
geloof niet, dat er een eenduidige oorzaak is aan te wijzen. We kunnen slechts 
vermoedens uitspreken om het verschijnsel religie en het ontstaan ervan te verklaren. Jij 
noemt er één. Daarom vervolg ik met volgende citaat: “De meeste mensen geloven in het 
bovennatuurlijke omdat ze de onontkoombaarheid van de dood niet kunnen aanvaarden. 
Ze zijn bang om vergeten te worden, op te gaan in het grote niets, hun geliefden kwijt te 
raken.”  4 Inderdaad, die basisangst speelt een belangrijke rol. Ik geloof dat mythen en 
godsdiensten vooral ontstaan zijn om dat besef van nietigheid, dat de mensheid vanaf de 
dageraad van haar bestaan gehad moet hebben, te bezweren. Dat ‘verzinnen’ van mythen, 
godsdiensten en andere grote verhalen is, denk ik, een onbewust proces geweest. Als je 
wéét dat je het verzint, werkt het niet meer. Zo vergaat het velen van ons, omdat we niet 
meer kúnnen geloven in een God die ‘ons bij zich neemt’ en zo het bestaan van ieder 
mens tot in eeuwigheid verlengt. Na de dood wacht ons niets, vinden velen. Ze stralen uit 
of zeggen: “Ik praat er liever niet over. Voor mij telt alléén het leven hier en nu. Ik haal 
eruit wat erin zit. Je leeft tenslotte maar één keer, niet waar?” 
 
Marcelo, nog een ánder punt van geloof wil ik aan de orde stellen: je bent een bekeerling. 
Jouw oorspronkelijke geloof in een unificatietheorie, zeg maar een ‘theorie van alles’ à la 
Stephen Hawkins, heb je verlaten. Je noemt dat Ionische betovering, omdat de Griekse 
natuurfilosofen al dachten, dat de werkelijkheid tot één beginsel teruggebracht kon 
worden. Je geeft aan, dat dit voortkomt uit de behoefte van mensen aan harmonie, 
symmetrie en dus aan één beginsel dat alles verklaart. Je hebt gelijk: daardoor worden 
theorieën vaak geweld aangedaan. Voor jou is het geloof in de creatieve kracht van 
asymmetrie ervoor in de plaats gekomen. Je geeft prachtige voorbeelden in de 
middendelen van je boek. Bijvoorbeeld dit: in de eerste seconde van de wording van het 
heelal moet er iets méér materie dan antimaterie zijn geweest. Vanuit deze minuscule 
asymmetrie kan de verdere ontwikkeling van het materiële universum worden verklaard. 

                                                
4 O.w., p.38 
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Ik hoop wel, dat je dit nieuwe geloof voldoende relativeert: het is slechts een visie naast 
andere. Je zegt zelf over de drang tot unificeren: “Maar wát willen we verenigen? Als we 
nooit alles kunnen weten wat er te weten valt, zullen we met betrekking tot de natuurlijke 
wereld altijd een element van onzekerheid houden.  
De ultieme unificatie kunnen we niet bereiken, alleen steeds betere modellen om de door 
ons gemeten fysieke realiteit te beschrijven.” 5 Ik stem hier van harte mee in: in 
filosofische zin is unificatie of ‘een theorie van alles’ dáárom al onmogelijk, omdat zo’n 
theorie veronderstelt, dat we bóven de fysieke realiteit staan en deze geheel kunnen 
doorgronden. Heel de werkelijkheid zou dan ín de denkende geest moeten zijn. 
Gelovigen projecteren deze wensdroom in het concept van een alwetende, alles 
scheppende en bepalende God, wetenschappers in de Alles Overkoepelende Theorie. 
Laten we maar bescheiden zijn, ook al is het pijnlijk: we zijn slechts een rafeltje aan een 
jas. Als rafel zíjn we die jas, maar kunnen het geheel niet overzien. Vanwege deze 
metafoor begon ik brief met een droom. 
 
Ik ga naar het laatste deel van je boek: ‘De asymmetrie van het bestaan’. Daarin breng je 
drie visies op het universum te berde. En passant heb ik er in deze brief al twee de revue 
laten passeren. Het zijn twee uitersten: wijd verbreid is de opvatting dat het universum 
‘toevallig’ is, een blind proces. Het is er zó maar, zonder doel. Hetzelfde geldt voor de 
evolutie, een deelproces in het grote geheel. Ik hoor de aanhangers van de 
‘toevalshypothese’ al schamperen: “De mens het doel van die evolutie? Kom nou! Hij is 
slechts een ‘schitterend ongeluk’.” 6 Het andere uiterste aan het spectrum van opvattingen 
wordt ingenomen door de ‘unificeerders’. Die geloven in een verheven plan, een 
wiskundige hyperstructuur die aan alles ten grondslag ligt. 
Gelukkig komt er een derde visie ter sprake die een soort middenpositie inneemt. Je 
schrijft: “Er zijn er ook die geloven dat het bestaan van leven in het Universum geen 
ongeluk is en ook geen gevolg van een unificatietheorie van de natuur. Zij gaan uit van 
een soort overkoepelend ‘levensprincipe’, dat zich doet gelden voorbij de puur fysieke 
wetten die wij op dit moment gebruiken om de natuurlijke wereld te verklaren.” 
Mijn visie, Marcelo, haakt hier bij aan. Jouw ideeën over asymmetrie kan ik er heel goed 
in meenemen. Je hebt me overtuigd, toen je het over de eerste seconde van de oerknal 
had. Ook wat je schrijft over linksdraaiende aminozuren – eveneens zo’n prachtige 
asymmetrie – en rechtsdraaiende suikers, vind ik overtuigend. Maar de asymmetrie en het 
onzekerheidsprincipe gaan mij nog niet diep genoeg: je kunt wel uitleggen hoé het werkt, 
maar daarmee is de vraag waaróm het werkt nog niet beantwoord. Wat is het toch dát het 
überhaupt werkt?

                                                
5 O.w., p.127 
6 Een Schitterend Ongeluk uit 1993 was een televisieserie waarin zes wetenschappers hun visie gaven op hun werk en de wereld, met 
als centraal thema c.q. hoofdvraag: ‘Tot waar bent u gekomen in uw begrip over ons denken en doen? Waartoe heeft de wetenschap 
ons eigenlijk gebracht aan het eind van de 20ste eeuw: kennis of ook begrip? Tot welk begrip heeft de duizelingwekkende 
wetenschappelijke analyse geleid aan het eind van onze even boeiende als sinistere 20ste eeuw? Kayzer ontmoette: Daniel C. Dennett 
(Amerikaans filosoof), Freeman Dyson (Brits/Amerikaans theoretisch natuurkundige), Stephen Jay Gould (Amerikaans evolutionair 
bioloog en paleontoloog), Oliver Sacks (Brits neuroloog en psychiater), Rupert Sheldrake (Brits biochemicus en celbioloog) en 
Stephen Toulmin (Brits wetenschapsfilosoof). 
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Misschien is dit de allerdiepste vraag die je ten aanzien van de fysieke realiteit kunt 
stellen. Ook al zal er nooit een antwoord op komen, dat laat onverlet dat mensen deze 
ultieme filosofische of levensbeschouwelijke vraag stellen. Onze genen geven ons méér 
vragen in dan er te beantwoorden zijn! 
Beste Marcelo, ik geloof dat, ergens tussen toeval en plan in, er iets diepers is, een soort 
van ‘kracht’ of ‘energie’. Ik zet deze woorden tussen aanhalingstekens, omdat het voor 
mij metaforen zijn voor iets dat niet te verwoorden is, iets waardoor die fascinerende 
processen van kosmos en leven ‘gedragen’ worden.  
Dat Diepste – vooruit, met een hoofdletter nu – vult voor mij in zekere zin het ‘gat van de 
oorsprong’, maar tegelijkertijd besef ik, dat ik er geen vinger achter kan krijgen. Mijn 
diepste geloof is, dat de werkelijkheid raadselachtig is. Ik word erdoor betoverd, ánders 
dan de Ionische natuurfilosofen. 
 
Om mijn brief af te sluiten, keer ik terug naar de droom waarmee ik begon: of ik mij als 
rafel nu uniek vind of juist een niemendalletje, ik ben onderdeel van een groter geheel dat 
mij fascineert en dat aan mij verschijnt als een raadsel dat ik nooit volledig zal kunnen 
doorgronden. 
 
Met collegiale groeten, 
Frans Holtkamp  
 
 
 


