
 
 

GODLOZE WETENSCHAP  
HET EINDE NABIJ? 

 
 
 
 

openbaar college 
bij gelegenheid van het afscheid van Frans Holtkamp  

docent godsdienst/levensbeschouwing 
van pabo Thomas More en Hogeschool Leiden 

op 26 april 2010 
 



1. INLEIDING 
 
 
Afscheid nemen is het toneel verlaten. Ik bevind me al tussen de coulissen. Jonge ambitieuze ac-
teurs en actrices staan nu vóór me. Ze popelen om vol overtuiging hún rol te spelen. Is dit erg? 
Neen! Het naar de coulissen schuiven hoort bij het leven, intergeneratief én beroepsmatig. Moeder-
tje Evolutie en vadertje Pensioen hebben dat zo bedacht. 
Ben ik uitgespeeld? Neen. Ik droom van een nieuw toneel, dat van de essayistiek. Ik weet niet hoe-
veel tijd me nog gegund is een rol op dat toneel te mogen spelen. Ik hoef geen topkok te worden, 
om maar eens op een andere metafoor over te gaan: een eenvoudige pot kan ook heerlijk zijn.  Ei-
genlijk gaat het me om een menu met twee gerechten die lijken te vloeken: geloof en wetenschap.   
In de Westerse cultuur is zo zoetjesaan een muur ontstaan tussen de exacte wetenschappen énerzijds 
en het geloof ánderzijds. Die muur had er niet hoéven te zijn en mág er, wat mij betreft, niet zijn. 
De gedachten die ik er vandaag over loslaat, is voor jullie een handdruk zum Abschied en voor mij 
het begin van een life after profession.  
 
In de nacht van donderdag 27 augustus 2009 wist ik ineens waar ik moest beginnen. De avond tevo-
ren had ik het boek ‘Het slimme onbewuste’ van Ap Dijksterhuis uitgelezen. In dat boek wordt aan-
getoond, hoe belangrijk het onbewuste is voor héél ons gedrag. Waarnemingen, meningen en zelfs 
beslissingen verlopen grotendeels onbewust, weet hij overtuigend te schrijven. Onbewuste proces-
sen sturen het gedrag. Een bewuste gedachte, schrijft Dijksterhuis, vindt altijd een fractie van een 
seconde plaats nadát het onbewuste al een beslissing genomen of een mening gevormd heeft. Mis-
schien wel het fraaiste citaat uit zijn boek is dit: ‘Het bewustzijn is niets anders dan een bijproduct 
van andere psychologische processen, en het heeft geen enkele functie.’ Einde citaat. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen, dat hij het zogenaamde podiummodel is toegedaan: het bewustzijn is als een po-
dium waarop processen vanuit het onbewuste elkaar informeren. Het bewustzijn stuurt ons gedrag 
niet, maar het voélt wel zo.  
Voilà, daar gáát de mens van Genesis 1,27, de mens die over de dieren heerst, die rentmeester van 
de aarde is. Is hij wérkelijk met een vrije wil uitgerust? Torent hij écht boven de dieren uit? Is hij 
niet eerder een kuddedier dan een autonoom mens? 
 
Helemaal aan het eind van Ap Dijksterhuis’ boek verschijnen lichtpuntjes, onder de titel ‘Maar toch 
...’. Twee citaten (p.216): ‘We identificeren ons met ons bewustzijn. Het voelt als de essentie van 
wat we zijn’ en ‘Het mag zo zijn dat het bewustzijn tamelijk nutteloos is, je kunt er geweldige din-
gen mee doen.’ Einde citaten.  
Hè gelukkig, het bewustzijn geeft in ieder geval kleur aan het leven, het voelt alsof ik baas ben in 
eigen huis .....  
 
Ik filosofeer graag over evolutie: ik dénk inmiddels evolutionair, in alles, theologie en godsdienst-
wetenschappen inbegrepen. Wat Dijksterhuis schrijft, lijkt me plausibel. Veel van het menselijk ge-
drag is vanuit de evolutie te verklaren: het primaat van het onbewuste, waarom ouders alles voor 
hun eígen kinderen overhebben, de noodzaak van imitatiegedrag, sociaal bindmiddel bij uitstek 
voor het overleven van de homo sapiens in de dageraad van het menselijke bestaan.  
Evolutionair denken ontnuchtert. Het zet je met beide benen op de grond en kán het denken van 
overbodige illusies en projecties ontdoen.  
Of de schepping een prachtig geheel, een goed geoliede machine is? Jawel, ze zit schitterend in el-
kaar. Maar mag ik er ook even een kritische kanttekening bij plaatsen? Een voorbeeld: als je be-
denkt, dat de sluipwesp z’n eitjes bij voorkeur in een levende rups legt, waarbij de larven vervol-
gens hun gastheer zó oppeuzelen, dat de vitale organen tot op het laatst ongemoeid gelaten worden, 
om het hapje zo lang mogelijk warm te houden, mogen we dat wel schítterend noemen? Of kijken 
we met te gevoelige ogen naar de dierenwereld? 
 



De evolutionair georiënteerde wetenschappen hebben veel heilige huisjes met de grond gelijk ge-
maakt. Prima! Ik wil weten hoe het zit. Jawel, de ‘wil tot weten’ kan een hartstocht zijn! 
Verklaart de evolutietheorie alles? Neen, maar ze verscherpt wél het beeld van de wereld als raad-
sel. Althans, zo vergaat het mij: hoe meer ik me in het evolutionaire gedachtegoed verdiep, des te 
onbegrijpelijker wordt voor mij de wereld: ze wordt steeds meer mysterie of, liever, een raadsel.  
De evolutie kan veel verschijnselen verklaren, maar ze kan zichzélf niet verklaren. Ze geeft op veel 
vragen naar het ‘wat’ en het ‘hoe’ antwoord, maar niet op de vraag ‘waarom’.  
Ze heeft een richting, een doel, meent een aantal wetenschappers. Zelf zou ik het wat voorzichtiger 
formuleren: er is empírisch geen doel of richting aan te wijzen.  
Charles Darwin zei het al: soorten ontstaan door mutatie en aanpassing. Veel wetenschappers noe-
men dat ontstaansproces toeval. Ook déze uitspraak overstijgt het empirische. Overtuigd zijn van 
richting, doel of toeval is geloof. Ik kom erop terug.  
Laat ik meteen maar míjn geloof belijden: de evolutie bewandelt een middenweg tussen doelge-
richtheid en toeval: ze is natuurnoodzakelijkheid en speelruimte inéén, ze is een spel van verschil-
lende componenten, een dialoog, een verhaal met een open einde ..... 
 
Zo, dat was dan de inleiding. Mijn eigenlijke verhaal volgt nu. Dat presenteer ik als een menu met 
verschillende gerechten. Elk gerecht probeer ik met een citaat of een pakkende titel op te dienen. 
Dan volgt hopelijk een smakelijk hapje. Bij wijze van geseculariseerd gebed sluit ik dat af met een 
of meer vragen aan mijn opponenten.  
 
 
2. EEN EN EEN IS EEN 
 
Voorgerecht: de werkelijkheid is één. Er is geen tweedeling natuur-bovennatuur met waterdichte 
schotten. De werkelijkheid is onbegrensd. Althans, dat gelóóf ik. God heeft geen eigen domein, tra-
ditiegetrouw ‘het bovennatuurlijke’ of ‘hemel’ genoemd. God zou voor mij metafoor kunnen zijn 
voor het onbegrensde aspect van de werkelijkheid. De zichtbare materiële wereld is er slechts een 
deel van. Die tastbare wereld gaat aan haar ‘randen’ over in het onzichtbare, onbegrensde .....  
Ik zou het ook zó onder woorden kunnen brengen: de werkelijkheid, waarvan ik overtuigd ben dat 
die onbegrensd is, ‘materialiseert’ zich voor een heel klein deel in de ons bekende zichtbare wereld. 
  
Dat onbegrensde kan men verschillende kanten op denken.  
Als ik aan de ruimtedimensie van de zichtbare werkelijkheid denk, is er echt een grens aan wat de 
mens van het universum kan waarnemen: veel van het immense heelal valt buíten onze waarne-
mingshorizon.  
Maar ook in de ándere ruimterichting gloort de ‘oneindigheid’: in de onvoorstelbare ‘kleinte’ van 
de kwantumfysica ‘lost de materie op’. Materie blijkt ten diepste geen materie! 
 
Danah Zohar, een kwantumfysica, noemt dat onbegrensde ’t vacuüm. 1  Geen leegte, zegt ze, maar 
een oceaan van potentialiteit, van mogelijkheden. Met een haar welbekende metafoor spreekt zij 
van het golfaspect van de werkelijkheid: ’t onbegrensde, het mogelijke, dat wat nog alle kanten op 
kan gaan ..... ‘ 
Wat de tijdsdimensie betreft, zien we dezelfde vloeiende overgang van het eindige naar het eeuwi-
ge: de grens van het materiële, van het waarneembare ligt bij het absolute begin van de Big Bang, 
die zélf al niet te vatten is. Het is onzinnig om over een ‘ervoor’ te spreken. En toch fascineert ons 
het ‘waarom’ van de oerknal. Aan de ándere kant van de tijdsdimensie – wat komt er ná dit heelal? - 
zal de zichtbare wereld ‘oplossen’ in wat met woorden, en dus beelden, niet te beschrijven is. Deze 
onbegrensdheid is letterlijk onvoorstelbaar. 

                                                
1 Bancroft, A. Vrouwen op zoek naar het spirituele. Jung Chang, Iris Murdoch, Marianne Williamson en anderen. Verrassende gesprekken. Rainbow 
Pocketboek 381 (p.106) 



In dit grote geheel is de mens slechts een stip. Laat hij zich niet verbeelden bóven de schepping te 
staan. Hij maakt zich er alleen belachelijk door. Zei de 13e eeuwse theoloog Bonaventura niet te-
recht: ‘Hoe hoger een aap in de boom klimt, des te meer zie je van zijn kont’? 
 
Vragen aan mijn opponenten/referenten: hoe onbegrensd of begrensd is voor jou de werkelijkheid? 
Verschilt de mens absoluut of gradueel van de dieren?  
 
 
3. ELKE GOEDE WETENSCHAPPER GELOOFT 
 
Tussengerecht: mag ik mijn werkelijkheidsbegrip nog verder ontvouwen?  
Ik zie de werkelijkheid als transcendent: ze overstijgt haar zichtbare, verifieerbare kant. Transcen-
dere wordt op velerlei manieren omschreven: uitgaan boven, overgaan tot, overstijgen, voorbij-
schrijden ..... Het zijn allemaal metaforen om uit te drukken, dat de waarneembare werkelijkheid 
niet héél de werkelijkheid is. In dit perspectief is geen plaats voor reductionisme.  
In het verlengde van mijn werkelijkheidsopvatting noem ik de mens evenééns transcendent. Heel 
zijn handelen is transcendent. Een voorbeeld: als ik een geliefd medemens zie, is er meer dan een 
koele registratie van visuele beelden. In het zien spelen ook altijd gevoelens mee en eerder opgeda-
ne ervaringen. In de komende ontmoeting zie ik méér dan er puur fysisch is. 
In dát perspectief betekent het woord geloven voor mij: denken en handelen vanuit de overtuiging 
of intuïtie dat er méér is.  
Deze omschrijving is ruimer dan religieus geloven ofwel geloven in een traditionele God. Ik doe dat 
bewust, omdat geloven in God als entiteit of als ‘iemand’ 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 te-
vens als kritische term kunnen dienen in de richting van wetenschappers die de waarneembare wer-
kelijkheid als dé werkelijkheid zien. Ik denk aan rabiate atheïstische wetenschappers als Richard 
Dawkins. 
Geloven in boven beschreven zin voorkomt plat naturalisme. Het opent de zintuiglijke werkelijk-
heid naar haar diepere 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. 
 
Vragen aan mijn opponenten/referenten: waar zit het intuïtieve moment of geloofselement in jouw 
vak? Of wordt de door mij vermelde aanname bestreden? Zo ja, met welke argumenten? 
 
 
4. GOD IS VERLEIDELIJK! 
 
We zijn aan een verrukkelijk hoofdgerecht toe: het is mijn vaste overtuiging – zie hier mijn intuïtie-
ve, niet rationeel te verklaren ‘denksprong’ – dat de Big Bang er niet zó maar is: ze wordt ‘gedra-
gen’ door een dieper ‘waarom’. Ik localiseer dat ‘dragen’, dat ‘waarom’ in het onbegrensd-zijn van 
de werkelijkheid. Ik besef, dat ik hier iets onder woorden breng, dat niet te verwoorden is: met 
‘God’ bedoel ik die dimensie in de werkelijkheid die niet te conceptualiseren is. In díe zin is ‘God’ 
een leeg, maar voor mij tegelijkertijd een zinvol concept. Laat ik dat nader toelichten. 
Omdat ik geloof, dat er een diepste ‘waarom’ is, geloof ik tevens, dat wij worden ‘uitgedaagd’ om 
steeds verder in de richting van dat ‘waarom’ op te schuiven. Het lokt, ja verleidt ons. Het ‘beto-
vert’ ons door de pauwenveren van de zichtbare kant van de werkelijkheid. Die is zó fascinerend, 
dat mensen niet ophouden ‘te willen ontdekken’. Mensen willen wéten, ze willen weten hoe alles in 
elkaar zit. Ze willen de werkelijkheid ‘doorgronden’. Ze willen god of God doorgronden. Daar is 
niets mis mee. Integendeel, het laat zien, dat er van de werkelijkheid een lokroep uitgaat, een sire-
nezang. De werkelijkheid is fascinerend!  



Maar mijn fascinatie heeft ook een ‘andere zijde’: hoe meer we te weten komen van hoe de werke-
lijkheid in elkaar zit, des te raadselachtiger kan zij zich tonen. Ik noemde al het schitterende onge-
luk, veroorzaakt door de sluipwesp. Maar nu een tragischer voorbeeld: de primaat ‘mens’ heeft in 
vergelijking met zijn medeprimaten de chimpansee en de bonobo het verst ontwikkelde zelfbewust-
zijn, maar de evolutie heeft hem daarmee ook met een probleem opgezadeld: hij is zich zijn stérfe-
lijkheid bewust geworden. Religies hebben hier een ‘oplossing’ voor: zij geven veelal geruststellen-
de antwoorden op vragen als ‘Waarom moeten mensen sterven?’ en ‘Wat is er ná de dood?’ 
De antwoorden vanuit de evolutie zijn minder geruststellend, maar des te fascinerender. Ik voel mij 
uitgedaagd me er steeds verder in te verdiepen, ondogmatisch en kritisch. 
Religieus gelovige natuurwetenschappers hebben er overigens geen moeite mee hun wetenschappe-
lijk bezig zijn met hun geloof in God te verbinden. Meestal zijn ze theïst: God is voor hen een per-
soonlijke God. Zij beleven hun relatie met Hem als het geroépen zijn tot wetenschapper, als het 
mogen dragen van verantwoordelijkheid voor deze wereld.  
Maar, zo vraag ik me af, zou God als Verleiding of Fascinatie niet beter bij het wetenschappelijke 
bedrijf passen? Ik bedoel er simpelweg mee, dat er in het beoefenen van wetenschap zélf iets zit, dat 
mij uitdaagt om op onderzoek uit te gaan ..... 
 
Vraag aan mijn opponenten/referenten: wat inspireert jou uiteindelijk om zoveel tijd en energie in 
je vak te stoppen? Zou het concept van God als Verleider een rol kunnen spelen in jouw omgaan 
met kennis en wetenschap? 
 
 
5. WE PROJECTEREN ER MAAR WAT OP LOS! 
 
Het nagerecht: ‘Geloof kan niet om evolutie heen,’ luidt de ondertitel van een recent boek van Tae-
de Smedes. 2 De hoofdtitel luidt: God én Darwin. Inderdaad, theologen moeten serieus nadenken 
over wat God nog betekenen kan in een wereld die steeds meer in evolutionair perspectief wordt 
gezien en verklaard.  
 
Uit zijn zeer helder geschreven boek wil ik twee korte stukjes laten horen. Eerste citaat (p.115): 
‘Voor mij is religieus geloof het hebben 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 wer-
kelijkheid is.’ Einde citaat. En dan het tweede (p.115): ‘De mysterieuze werkelijkheid achter onze 
waarneembare werkelijkheid noem ik God.’ Einde citaat. 
Ik sluit me hier bij aan, maar ga graag iets verder. Wat het woord God op dít ogenblik voor mij be-
tekent, zou ik in drie stappen willen beschrijven: op de eerste plaats is het ook voor mij een woord 
om de werkelijkheid open te houden naar haar diepste, niet te doorgronden dimensie. 
Op de tweede plaats geloof ik, dat de werkelijkheid er niet zó maar is, toevallig en zonder zin, maar 
dat de werkelijkheid een dynamische, interactieve gebeurtenis is die ‘gevoed’ wordt vanuit een 
diepste Bron. Een Bron van waaruit het leven stroomt, maar die zich aan alle empirie en rationele 
bewijsvoering onttrekt. Een Bron die, als Bron, tegelijkertijd aanwezig is in al wat leeft, in mij. Ook 
dat noem ik  God. 
Op de derde plaats voel ik mij door die Bron aangetrokken: hij toont mij een fascinerende werke-
lijkheid en verleidt mij om die werkelijkheid te doorvorsen, God als Verleider dus. 
 
Ik kom nu aan het slot van mijn tekst.  
In elk geloof zit veel projectie, ook in het mijne: het verlangen naar een werkelijkheid die niet ‘zon-
der zin’ is, die gegéven is, vanuit een diepste Bron, kleurt mijn visie op God mede in. Maar dat ge-
loof alléén maar projectie is, zal nooit hard gemaakt kunnen worden. De wetenschapper die dát be-
weert, overspeelt zijn hand: hij pretendeert héél de werkelijkheid te kennen! 

                                                
2 Smedes, Taede. God én Darwin. Geloof kan niet om evolutie heen. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009 



God: voor veel mensen een overbodig woord. Meestal associëren zij dat woord met de traditionele 
godsdiensten en kúnnen er vervolgens niets mee. Voor mij heeft het woord een nieuwe inhoud ge-
kregen: ik hecht aan de drie letters van dat veelduidige korte woord als ik over de diepste dimensie 
van de werkelijkheid spreek. De godsbeelden van gelovige mensen, vaak intiemer en persoonlijker 
dan het mijne, waardeer ik evenzeer, alléén al omdat ze hen kunnen helpen om zin te geven aan hun 
bestaan.  
Misschien is mijn godsbeeld een stramien: gelukkig leveren anderen de draden waarmee dat stra-
mien tóch nog een kleurrijk geheel wordt. 3 
 
Vragen aan mijn opponenten/referenten: onderken je de projecties in je eigen vakgebied? Zie je, na 
Marx en Freud, ook een positieve kracht in projectie? In hoeverre moet projectie in je eigen vakge-
bied bestreden worden? Hoeveel ruimte geef je aan projecties van gelovigen in jouw vak? 

                                                
3 Wie de verleiding niet kan weerstaan om meer te lezen over ‘de werkelijkheid’, ‘God’ of ‘kunst’, kan terecht op mijn website ‘Woorden voor het 
leven’. 
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