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In het voorjaar van 2005 opperde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Maria van der Hoeven, dat het wellicht tijd was om te reflecteren op de vraag of het 
leven door evolutie is ontstaan of wellicht door een onderliggend intelligent ontwerp. 
In de hevige discussie die volgde, beschuldigden natuurwetenschappers ID-
aanhangers van een theologische agenda. ID-aanhangers op hun beurt meenden dat ID 
een voluit wetenschappelijke theorie is.  
 
Onder auspiciën van The Netherlands School for Advanced Studies in Theology and 
Religion (NOSTER) en de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden, vindt 
op vrijdag 16 december 2005 van 13.00 – 17.00 uur een studiemiddag plaats over 
de vraag: Gaat het bij Intelligent Design om Theologie of Natuurwetenschap? 
Tijdens deze middag gaan een drietal theologen, een wiskundige en een bioloog met 
elkaar en met het publiek in debat over de vraag of Intelligent Design theologie is of 
natuurwetenschap: 
 

 Dr. Gijsbert v.d. Brink (theoloog; UL, ThWI) 
 Prof. Willem B. Drees (godsdienstfilosoof; UL) 
 Prof. Edmund Gittenberger (bioloog; UL, Naturalis) 
 Prof. Ronald Meester (wiskundige; VU) 
 Prof. Palmyre Oomen (theologe en biologe; Heyendaal Instituut, Radboud 

Universiteit Nijmegen, TU Eindhoven) 
 
De bedoeling van de discussie is helder te krijgen wat de aard van theologie is, mede 
in relatie tot andere wetenschappen zoals biologie. Vragen daarbij zijn: Doen 
theologen natuurwetenschappelijke claims? Waarom biologie niet aan de biologen 
overlaten? Speelt God een rol in ID en zo ja, welke? Drees, Meester en Gittenberger 
zullen met name op de godsdienstwijsgerige en wetenschappelijke aspecten van ID 
ingaan, in relatie tot de theologie. Van den Brink en Oomen zullen vooral de 
theologische aspecten van ID behandelen. 
 
Het symposium is bestemd voor theologen, (wetenschaps)filosofen, 
natuurwetenschappers en andere belangstellenden. De middag zal plaatsvinden in het 
Lipsiusgebouw aan de Witte Singel te Leiden (tegenover de UB), in zaal zaal 011. 
Een routebeschrijving is te vinden op de website van de Universiteit Leiden: 
http://www.letteren.leidenuniv.nl/index.php3?m=12&c=239.  
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