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Wateringen, 20-08-2009, 
 
 
 
Beste Stephen, 
 
 
Jammer dat je dood bent. Gelukkig heb je in de volheid van je leven het boek Rocks of Ages. Sci-
ence and Religion in the Fullness of Life geschreven. Onder de titel God en Darwin. Over de 
overeenkomst tussen religie en wetenschap beleefde het afgelopen juni de derde druk in Neder-
land. i Dat zal wel met het Darwinjaar 2009 te maken hebben. Als Charles nog geleefd had, zou 
hij 200 geworden zijn. Zijn hoofdwerk On the Origin of Species heeft nu de repectabale leeftijd 
van 150. Overigens is er in ons land nog een boek met de titel God én Darwin in omloop. Toch is 
er op de voorkaft al een héél klein verschil: de laatstgenoemde titel heeft een accent aigu op het 
voegwoord en. Het boek is geschreven door een theoloog: Taede Smedes. In een interview met 
zichzelf in het laatste hoofdstuk schrijft hij, dat religieus geloof voor hem het volgende inhoudt: 
het hebben van en handelen in overeenstemming met een intuïtie dat de werkelijkheid die zich 
aan onze zintuigen presenteert niet de hele werkelijkheid is. De mysterieuze werkelijkheid achter 
onze waarneembare werkelijkheid benoemt hij met het woord God. In een essay als reactie op 
zijn boek heb ik geschreven, dat ik daar het woordje God liever niet voor gebruik: God roept te 
gemakkelijk connotaties op met een persoon, een bovennatuurlijke persoon die zich al gauw met 
de evolutie bemoeit. Ik ben van mening, dat je die mysterieuze kant van de werkelijkheid ópen 
moet laten. Eerlijk gezegd, laat ik het bewaken van die openheid liever aan de filosofie over. 
Voor mij is filosofie kritisch reflecteren over alles wat beweerd, gezegd en geschreven wordt. 
 
Goed, dat even terzijde. Ik keer terug naar het begin van deze brief: vorige week was ik in een 
Haagse boekhandel. Plotseling sprong de titel van jouw boek God en Darwin in het oog. Ui-
teraard heb ik het boek meteen aangeschaft. Al eerder heb ik iets van je willen lezen, want ik ken 
je als een erudiete bioloog met respect én belangstelling voor religie. Dat is een vrij zeldzame 
combinatie. Je trad met veel andere geleerden op in de serie Een schitterend ongeluk van de 
VPRO, waarmee Wim Kaizer – ik meen zo’n twintig jaar geleden – op heel wat zondagen 
avondvullende televisie verzorgde. Je kwam op mij sympathiek en zachtaardig, maar ook scherp 
en genuanceerd over. In de laatste paragraaf van je boek noem je jezelf irenisch. Mijn indruk van 
jou in genoemd televisieprogramma wordt er door bevestigd! 
 
Charles Darwin beschrijf je als een mens van vlees en bloed. Ik ben je vóór alles dankbaar voor 
het treffende citaat op pagina 33 en 34 uit een brief van Darwin aan Asa Gray, die botanicus van 
Harvard was en die natuurlijke selectie en evolutie aanvaardde, maar die Darwin dringend vroeg 
deze wetten ingesteld te zien door God met een bepaald en naspeurbaar doel.  
Darwin besefte toen al, kort na het verschijnen van On the Origin of Species, dat de evolutie geen 
antwoord kan geven op vragen over een uiteindelijke zin. Negen jaar ervoor was zijn dochtertje 
Annie overleden. Hij ervoer dit als een groot verlies, dat hem verder gesterkt zal hebben in de 
overtuiging dat een inherente zin in het leven niet bespeurbaar is. Ik zal je na het overnemen dat 
citaat uitleggen, waarom ik dat heb gedaan: 
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Wat betreft de theologische kijk op de zaak. Dat is altijd moeilijk voor me. Ik ben verbijsterd. Ik heb nooit 
de bedoeling gehad atheïstisch te schrijven. Maar ik moet toegeven dat ik minder duidelijk dan anderen – en 
dan ik zelf zou willen - aan alle kanten om me heen aanwijzingen voor een plan en een weldadige bedoeling 
kan zien. Er lijkt mij te veel ellende in de wereld (...) Van de andere kant vind ik het onbevredigend naar dit 
wonderbaarlijke universum te kijken, en vooral ook naar het wezen van de mens, om tot de conclusie te 
komen dat dit alles de uitkomst is van brute kracht. Ik neig ertoe alles te zien als voortgekomen uit wetten 
met een vooropgezette bedoeling, waarbij de details, goed of slecht, worden overgelaten aan de werking van 
wat wij toeval mogen noemen. Niet dat deze gedachte mij ook maar enigszins bevalt.  
Ik ben er diep van doordrongen dat het hele onderwerp voor het menselijk verstand niet te bevatten is. Een 
hond zou met evenveel succes iets over Newtons geest te berde kunnen brengen. 

 
Dit citaat treft mij zeer! Honderdvijftig jaar geleden schreef een van de grootste biologen die de 
wereld voortgebracht heeft iets zeer persoonlijks in zijn spaarzame egodocumenten. Ik herken mij 
er geheel in! Ondanks mijn theologische opleiding – of misschien wel dankzij? – is mijn theïs-
tisch godsbegrip verdampt: een persóónlijke God die de knoppen van het universum en de evolu-
tie bedient, zegt mijn verstand – denken is mijn hartstocht! - is in strijd met de feiten. Met Darwin 
kan ik geen vooropgezet plan met betrekking tot de bestaande werkelijkheid ontdekken, laat staan 
een inherente zin of een uiteindelijk doel. Van de andere kant vind ik het universum, mét Darwin, 
wonderbaarlijk. Niet perfect: er zijn ook schoonheidsfoutjes. Zelf besteed je van pagina 135 tot 
en met 140 aandacht aan de sluipwesp: die legt bij voorkeur zijn eitjes in een levende rups die 
dan door de zich ontwikkelende larven langzaam maar zeker wordt opgepeuzeld, waarbij de vita-
le organen van het slachtoffer het laatst geconsumeerd worden, zodat het voedsel voor de larven 
zo lang mogelijk warm blijft. Je schrijft terecht op pagina 140: ‘Misschien ontwikkelen zij (die 
rupsen – red.) ooit nog eens een verdedigingsstelsel waarmee het lot van de ichneumon wordt be-
zegeld. En misschien, waarschijnlijk zelfs, ook niet.’ Evolutionaire strategie, of juist niet, voeg ik 
eraan toe. De natuur is niet ethisch: ze is wat ze is. Maar wat gebeurt, vind ik niet altijd mooi. Je 
vindt het vast niet erg, dat ik dat, heel antropomorf of overdreven ethisch misschien, ‘schoon-
heidsfoutjes’ noem. Overigens, mag ik je in dit verband nog een tip geven? Je legt ethiek te sterk 
aan de kant van de religie. Natuurlijk, religie heeft ethische connotaties, maar ik zou je willen 
vragen ethiek een eigen magisterium toe te kennen, dat van het ‘Sollen’. Religie kan zich dan 
meer toespitsen op wat haar kerntaak is: zoeken naar zin. 
Terug naar het fascinerende en de schoonheidsfoutjes van de natuur: bij elkaar opgeteld leiden ze 
bij mij tot dezelfde conclusie als bij Darwin: eigenlijk snappen we er geen snars van! Ik koester 
deze laatste gedachte. Laten we maar blijven benadrukken, dat het universum – eigenlijk zeg ik 
liever werkelijkheid, maar daarover straks – ondoorgrondelijk is. Mutatis mutandis is het woordje 
God voor mij een metafoor voor die ondoorgrondelijkheid. 
 
Tot nu toe heb ik mijn eigen hart te veel laten spreken. Ik vind, dat ik terug moet keren naar de 
kerngedachte van je boek. Het NOMAprincipe is een schitterende vondst: je vindt, dat de na-
tuurwetenschappen en religie zich als Niet Overlappende MAgisteria moeten gedragen: ze heb-
ben ieder hun eigen onderzoeksterrein, object en methode. Ze behoren elkaar te respecteren. En 
binnen je eigen magisterium of discipline behoor je streng te zijn. Want voor je het weet, zit je op 
het terrein van je buurman. In het laatste deel van je boek maak je onder niet mis te verstane 
woorden duidelijk, dat je niets van syncretisme moet hebben: religie en natuurwetenschappen 
kunnen niet één grote en gelukkige familie zijn. Deze vorm van ‘irenie’ noem je ‘te heet, te zacht 
en te veel’. Je veegt de vloer aan met, vooral de ‘sterke’ versie van, het antropische beginsel: dat 
de scheppende God gewild heeft, dat de mens er zou zijn en daarom de natuurwetten erop afge-
stemd heeft, noem je terecht een ‘klassiek voorbeeld van een cirkelredenering’. Je verdedigt door 
héél je boek heen de waarde van NOMA. 
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Maar je verbiedt wetenschappers niet belangstelling te hebben voor wat er in een ander magiste-
rium gebeurt. Jij hebt een grote belangstelling voor religie, Stephen. Dat siert je. Je bent geen 
deskundige op het gebied van religie – je geeft dat zelf toe – maar wát je erover schrijft is correct 
en zeker ook genuanceerd. Je haalt bijvoorbeeld het geval Galilei aan en vanuit een welingelichte 
bron weet je duidelijk te maken, dat de veroordeling van deze wetenschapper door paus Urbanus 
VIII genuanceerder moet worden gezien dan de geijkte zwart-wit versie die men er meestal van 
geeft. Je wijst er onder andere op, dat Galilei onnodig provoceerde en dat de paus, gezien de cul-
tuur van een vorstelijk hof in die tijd, niets anders kon doen dan zijn oorspronkelijke protégé te 
laten vallen. 
 
Hoofdstuk 3 Historische oorzaken van de tegenstelling vind ik sterk. Sta me toe, dat ik die oorza-
ken even langsloop en van commentaar voorzie.  
De eerste oorzaak komt erop neer, dat de natuurwetenschappen zich los hebben moeten worstelen 
uit de bevoogding van kerk en theologie. Dat is niet zo vreemd: vanaf de Middeleeuwen was de 
theologie de Koningin der Wetenschappen. Zelfs de filosofie, die naar mijn mening in haar hui-
dige vorm de meest vrije wetenschap is, moest zich voegen naar haar rol als dienstmaagd van de 
theologie. Religie was het hemels baldakijn waaronder alles zich afspeelde. De kennis van de 
verschijnselen, de natuur niet uitgezonderd, stond vanzelfsprekend in een gelovig perspectief. 
De kerk zag met lede ogen aan, dat vanaf de zeventiende eeuw het bestuderen van de natuur zich 
steeds meer ging verzelfstandigen tot een autonome wetenschap en dat God dat onderzoeksterrein 
stapje voor stapje moest verlaten.  
Ik begrijp best, dat als bevlogen natuurwetenschappers zó hun eigen magisterium moeten verde-
digen tegen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, zij zich krachtig tegen religie kunnen gaan 
afzetten. Ik begrijp, dat Condillac, Condorcet, Diderot, Gibbon, Hume en Benjamin Franklin zich 
in de 18e eeuw als anti-klerikale rationalisten gedragen hebben. Ik begrijp, dat Draper in zijn The 
History of the Conflict het strijdmodel natuurwetenschap-religie gecreëerd heeft en dat dat nu nog 
rondspookt in de hoofden van veel wetenschappers. Jammer! Maar er waren in het verleden en er 
zijn ook nu nog gelóvige natuurwetenschappers. Daarvan geef je prachtige voorbeelden. Kortom, 
religie en natuurwetenschap zijn uit elkaar gedreven. Sterker nog: in het kielzog van de seculari-
satie in onze tijd gaan verreweg de meeste wetenschappers gedachteloos ‘aan God voorbij’ met 
mogelijk de geachte in hun achterhoofd dat religie volkomen irrelevant is voor de exacte weten-
schappen. 
  
Als tweede oorzaak van de dichotomie tussen natuurwetenschap en religie wijs je de machtshon-
ger aan van mensen in het algemeen en politici of religieuze leiders in het bijzonder. Je geeft 
voorbeelden van religieuze leiders die ook vanuit machtspolitieke belangen conclusies van de na-
tuurwetenschappen bestrijden. Een van de meest sprekende is Pius IX geweest: die heeft zelfs het 
dogma van de pauselijke onfeilbaarheid er doorheen weten te drukken! Tegelijkertijd laat je zien, 
dat er in zijn kerk ook veel nadenkende en kritische ambtsdragers waren. Zo is het altijd geweest 
en zo zal het blijven. Het gaat immer om complexe systemen die niet tot een zwart-witschema 
gereduceerd mogen worden. Ook dat vraagt discipline van de magisters! 
 
Vanuit diepe angsten en verlangens kunnen mensen vasthouden aan bepaalde overtuigingen, 
meestal godsdienstige. Dat noem jij als derde oorzaak. In hoofdstuk 4 ‘Psychologische oorzaken 
van de tegenstelling’ ga je daar nader op in. Voor mijn gevoel raak je hier de kern van de zaak: 
overtuigingen, waaronder vanouds godsdienstige, geven mensen houvast en oriëntatie in het le-
ven, dat vaak als onzeker en soms ook als bedreigend beleefd kan worden. 
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Het universum is onverschillig. De mens is daarin slechts een vlekje, min of meer bij toeval ont-
staan. Het is niet op de mens toegesneden, ook al bezingen sommige psalmen, dat het wél zo is. 
Eén keer gebruik je het woord ‘contingent’. Dat is wat mij betreft de spijker op de kop: de dier-
soorten zijn er, maar ze hadden er net zo goed ook níet kunnen zijn. De mens is er, maar had er 
ook níet kunnen zijn. Ik ga nog even door: de religie en de natuurwetenschappen zijn er, maar er 
had ook iets heel anders kunnen zijn. Jouw NOMA was er dan ook niet. 
Terug naar de existentiële angst als een van de oorzaken van de dichotomie tussen natuurweten-
schappen en religie: misschien is het heel hypothetisch wat ik nu schrijf, maar ik denk, dat be-
zwering tegen de angst om ‘verloren te lopen in een onverschillige wereld’ in de evolutie een 
grote rol gespeeld heeft bij het ontstaan van de godsdiensten en er uiteindelijk een soort gen voor 
ontwikkeld heeft. ‘De mens is ongeneeslijk religieus’, hebben de godsdienstwetenschappen be-
dacht.  
 
Wat jij in hoofdstuk 4 psychologisch noemt, zou ook historisch kunnen zijn, zij het dan in de 
vorm van de zeer langzaam werkende evolutionaire geschiedenis.  
Ik weet niet, of de magisteriële historici mij deze betekenisverruiming van de definitie van ge-
schiedenis in dank afnemen, maar daar trek ik me even niets van aan. Het ontstaan van de gods-
diensten is een punt waar ik verder over na wil denken. Ik hoop er in de nabije toekomst een es-
say aan te wijden. 
 
Maar nu tot slot de door jou genoemde vierde oorzaak: de magisteria religie en natuurwetenschap 
kunnen hun strijdbijl zo moeilijk begraven, omdat ze juist níet ver van elkaar staan en soms de-
zelfde onderwerpen aansnijden of dezelfde vragen stellen. ‘Ze schurken dicht tegen elkaar aan’, 
zeg je in een treffend beeld. 
 
Dit is nu precies het punt waarop ik je wil aanvullen, als ik zo vrij mag zijn. Ik haak aan bij jouw 
NOMA: Niet Overlappende MAgisteria. De natuurwetenschap gaat over de feiten, religie over 
zin en ethiek. Je geeft aan, dat natuurwetenschap en religie er niet toe veroordeeld zijn ‘te strijden 
om hetzelfde grondgebied’ (p.57). Daarom geef je al meteen in het begin van je boek het hoofd-
beginsel van non-interventie met wederzijds respect  weer. Maar ik ga graag nog een stapje ver-
der en nodig je uit met me mee te wandelen.  
Laat ik beginnen met een beeld: natuurwetenschap en religie zijn als tuinmannen die hun eigen 
perceel bewerken, maar dat doen op één en dezelfde aarde. Wat bedoel ik daarmee? Het volgen-
de: onder NOMA ligt ALWE, dit is ALomvattende WErkelijkheid. Er is één werkelijkheid (in 
mijn essay over God en wetenschap geef ik uitgebreider aan, hoe ik die ene werkelijkheid zie ii ). 
Die is allesomvattend. De tastbare ‘buitenkant’ van die werkelijkheid is evident: het heelal, de 
aarde, de natuurwetenschappen, de feiten, het verifiëren, de exacte kennis, kortom: alles wat em-
pirisch of rationeel getoetst kan worden. Maar ook de niet tastbare ‘binnenkant’ hoort erbij: het 
niet-grijpbare deel van de werkelijkheid, waarvan ik geloof dat het er is, maar waar we geen fei-
telijke kennis van hebben. Het is niet empirisch. Alleen in beelden laat het zich uitdrukken. Over-
tuigingen, religie, godsgeloof, intuïtie, emoties, moraal vinden er hun ‘habitat’.  
Omdat ik zo hartstochtelijk die éne ALomvattende WErkelijkheid verdedig, geloof ik in vloeien-
de overgangen: de kennis van de tastbare werkelijkheid is niet zó hard. Ook zij is geen exact 
plaatje van de ‘materie’, maar een representatie ervan: we hadden water immers ook bij 200 gra-
den kunnen laten koken. Wat ís eigenlijk een graad? Een afspraak tussen natuurwetenschappers 
en bijgevolg een arbitraire zaak. Kortom, in ruime zin is ook exacte kennis metafoor.  



 6 

Wat het niet-tastbare deel van de werkelijkheid betreft, geloof in een ‘dragende grond’ van onze 
tastbare werkelijkheid, zélf niet empirisch aan te tonen, is voor velen méér dan een verzinsel of 
projectie. Het is de ‘vaste grond’ onder hun bestaan en handelen. Is dat soft? Natuurlijk, er zit 
veel projectie in wat mensen menen en geloven. Maar wie kan uitmaken of heel de onzichtbare 
werkelijkheid in die projectie opgaat of juist niet? Niemand! ‘Ik ben er diep van doordrongen dat 
het hele onderwerp voor het menselijk verstand niet te bevatten is’, schreef Darwin in zijn brief 
aan Asa Gray.  
Al het bestaande en alle levende wezens zijn ‘ondergedompeld’ in de ALomvattende WErkelijk-
heid, dus ook natuurwetenschappers en religiegeleerden: op dezelfde ‘aarde’ bewerken ze hun 
eigen ‘tuin’. Als het goed is, bewerken ze hun tuin volgens de principes van NOMA, maar kijken 
ze regelmatig, nieuwsgierig als mensen zijn, over de heining en maken een praatje met elkaar en 
bekijken intussen buurmans boeltje. Zo kan de natuurwetenschapper, die expert is in z’n eigen 
tuin, heel goed op de hoogte zijn van hoe buurman, de religiewetenschapper, zijn tuin bewerkt. 
Als er één een blik in de tuin van de buurman werpt, ben jij het Stephen. Van mij mogen meer 
natuurwetenschappers dat doen. Omgekeerd zijn er tal van religiewetenschappers, die weliswaar 
geen expert zijn op het gebied van de natuurwetenschap, maar wél de nieuwste inzichten van dat 
magisterium theologisch doordenken. 
 
Het kán ook niet anders: de tuinmannen zijn niet alleen ín de werkelijkheid, maar die ene werke-
lijkheid is ook in hén. Die ene werkelijkheid komt tot uitdrukking in het denken en handelen van 
elke tuinman: natuurlijk, de goede natuurwetenschapper blijft bij de feiten, maar hij heeft ook 
intuïties, creatieve invallen, hypothesen, gelooft in iets dat nog niet bewezen is enzovoort. En de 
religiewetenschapper die bij de tijd wil blijven, doet niet alleen aan luchtfietserij of speculatie, 
maar betrekt de feiten zoveel mogelijk bij zijn denkarbeid. 
 
Als ik mijn aanvulling op jouw theorie kort mag samenvatten, Stephen, dan doe ik dat als volgt: 
ALWE delen we gezamenlijk, NOMA is het terrein van onze afzonderlijke expertises. Een na-
tuurwetenschapper die zijn ‘hart’ laat meespelen in zijn onderzoek, weet dat ALWE oneindig 
open is en dat alle ‘harde’ kennis voorlopig is. Ook de religiewetenschapper of theoloog die op 
grond van de feiten zijn kennis wil herzien, kortom: die ondogmatisch denkt, getuigt van het on-
eindig open en fascinerende ALWE. 
M’n beste Stephen, op p.98 eindigt één van je noten, in dit geval naar aanleiding van de ‘tegen-
spraak’ tussen Genesis 1 en Genesis 2, met een prachtzin: ‘Wees altijd voorzichtig met wat je ze-
ker denkt te weten.’ Als je nog onder de levenden was – daar ben ik van overtuigd - had je AL-
WE met beide handen aangegrepen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Frans Holtkamp
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