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Onderwerp van dit themanummer van Civis Mundi is het vooruitgangsgeloof in verband met de 
nieuwtijdse fysica. De vraag die ik in mijn ietwat essayistische bijdrage aan de orde zal stellen luidt: 
Zijn het de natuurwetenschappen die ons naar het beloofde land zullen leiden? Hoewel u wellicht 
vreemd opkijkt van een dergelijke vraag, is met opzet voor deze formulering gekozen. 
‘Natuurwetenschappen’ en ‘het beloofde land’ lijken twee verschillende taalvelden te constitueren. 
Het beloofde land heeft voor diegenen die nog binnen een gelovig-christelijke context zijn opgegroeid 
onomstotelijk connotaties van eschatologische hoop en redding van Godswege. De 
natuurwetenschappen lijken hier volledig aan tegengesteld: hier is het de mens die actie onderneemt 
om door middel van grondige kennis van natuurlijke processen haar eigen heil te bewerken. Hoe 
verhouden zich godsdienst en natuurwetenschappen in dezen?  
 Bovenstaande vraag impliceert een aantal zaken. Ten eerste, dat blijkbaar de christelijke 
godsdienst niet langer in staat is om ons naar het beloofde land te brengen, maar dat dit nu gedaan 
wordt door de natuurwetenschappen. Het zijn nu de natuurwetenschappen die ons bestaan naar een 
hoger plan brengen, als de opvolger en vervanger van godsdienst, waarbij de natuurwetenschappers de 
nieuwe hogepriesters van onze Westerse cultuur zijn geworden. Maar onder die implicatie schuilt een 
tweede: godsdienst en wetenschap strijden blijkbaar om voorrang, strijden om het primaat van 
redding. We stuiten hier op een hardnekkig idee in onze samenleving, dat godsdienst en wetenschap 
met elkaar in strijd zouden zijn.  
 Er zijn voorbeelden te over om aan te geven dat als generalisering dit conflict-idee een 
volstrekt onjuiste voorstelling van zaken geeft. Ik zal slechts één noemen, van sociologische aard. 
Wanneer godsdienst en natuurwetenschap met elkaar in strijd zouden zijn, dan zouden vrijwel alle 
natuurwetenschappers agnost zo niet atheïst zijn. Nu is uit recent onderzoek onder Amerikaanse en 
Engelse wetenschappers en studenten bèta-wetenschappen naar voren gekomen dat, hoewel de meeste 
wetenschappers zich als niet-religieus beschouwden, er ook waren die zeer trouwe kerkgangers waren 
en zichzelf als religieus conservatief, ja zelfs fundamentalistisch beschouwden, inclusief een letterlijke 
opvatting van de Bijbel. Een vreemde paradox. De situatie bij de sociale wetenschappen was daaraan 
tegengesteld: binnen de sociale wetenschappen was men veelal relativistisch, atheïstisch of agnostisch. 
Economen waren in deze groep nog het meest conservatief religieus te noemen.1 Veel hedendaagse 
sociologen zijn dan ook van mening dat een deel van de zogenaamde ‘secularisatiethese’ fout is, en 
dat er geen causaal verband is tussen de opkomst van wetenschap en de neergang van godsdienst. Het 
ligt allemaal veel complexer. 
 Niettemin moet worden opgemerkt dat er wel degelijk geleerden rondlopen die van mening 
zijn dat wetenschap tenminste een aantal functies van godsdienst zou kunnen overnemen. Zo heeft de 
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sociobioloog Edward Wilson in zijn bestseller Consilience betoogd dat een ethiek op evolutionaire 
grondslag goed mogelijk is.2 Op basis van evolutionaire bevindingen kunnen we concluderen wat we 
waardevol moeten vinden en hoe we ons behoren te gedragen. De Zweedse filosoof Mikael Stenmark 
heeft betoogd dat Wilsons ideeën een voorbeeld zijn van axiologisch sciëntisme, de idee dat 
wetenschap de traditionele, door godsdienst gelegitimeerde ethiek kan vervangen.3 Recentelijk kwam 
dit axiologisch sciëntisme ook in Nederland nog eens onder de aandacht door de herdruk van Herman 
Philipses Atheïstisch Manifest, waarin hij betoogt dat ook bij het denken over moraal we uit moeten 
gaan van de evolutietheorie.4 Philipses conclusie is (o wonder!) dat “het evolutionaire model een 
sterke argumentatie oplevert voor een liberaal-democratische staatsvorm”.5 Volgens Wilson en 
Philipse kunnen de natuurwetenschappen ons wel degelijk naar het beloofde land leiden. Godsdienst, 
in Philipses opvatting, leidt tot onmondigheid, het opgeven van de individualiteit en het kritiekloos 
accepteren van autoriteit – en zo, net als het communisme, naar een totalitaire samenleving en moreel 
verval.  

Maar hebben we het hier nog over wetenschap? Uiteraard niet. Bij zowel Wilson als Philipse 
hebben we het terrein van de wetenschap al lang verlaten en zijn we terechtgekomen op het terrein van 
de metafysica of wereldbeschouwing. Wilson en Philipse zijn sciëntisten in die zin dat ze de (huidige 
stand van de) natuurwetenschappen als normatief en als fundament van hun wereldbeschouwing 
aannemen. De natuurwetenschappen zelf impliceren niet noodzakelijkerwijs een sciëntistische 
interpretatie, hetgeen duidelijk werd uit bovengenoemde sociologische bevindingen. En op dit 
metafysische niveau is het mogelijk, zoals in het geval van Wilson en Philipse, dat sciëntisme in 
conflict komt met godsdienst, hoewel ook dit weer niet onontkoombaar is. Want, zoals Stenmark 
schrijft, een aantal vormen van sciëntisme zijn wellicht compatibel met godsdienst.6  
 
Nu is het uiteraard mogelijk om Wilsons en Philipses positie aan te vechten. De positie van de 
recentelijk overleden bioloog Stephen Jay Gould kan hiervan als voorbeeld gelden. In een van zijn 
laatste boeken, met als titel Rocks of Ages, opteert Gould voor een boedelscheiding tussen godsdienst 
en wetenschap.7 Hij meent dat godsdienst en wetenschap twee velden van expertise zijn, twee 
magisteria, waarbij natuurwetenschappers expert zijn op het gebied van de empirische werkelijkheid, 
en theologen zich bezighouden met ethische en axiologische aspecten. Theologen en 
natuurwetenschappers hebben beide hun eigen werkterrein en het is volgens Goulds NOMA-principe 
(het principe van Niet-Overlappende MAgisteria) niet toegestaan dat een van beide zich op het 
werkgebied van de ander begeeft. Wilson en Philipse gaan dus, in Goulds model, buiten hun boekje, in 
die zin dat ze aan de natuurwetenschappen iets willen ontlenen wat binnen het takenpakket van 
theologen valt: een ethiek en een waardenleer. Ondanks een zekere reductionistische tendens in 
Goulds positie ten aanzien van de theologie (Gould verbiedt de theologie om uitspraken over de 
empirische werkelijkheid te doen),8 is hij wel van mening dat godsdienst en wetenschap bij elkaar 
gehouden moeten worden. Want wetenschap heeft ethische begeleiding nodig, dus ontkomen 
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wetenschappers er niet aan in gesprek te gaan met theologen. Sterker nog, een samengaan (maar geen 
fusie!) van beide perspectieven in het persoonlijk wereldbeeld van iemand kan leiden tot wijsheid. Met 
andere woorden: volgens Gould zijn beide nodig om in het beloofde land te geraken. 
 Het is duidelijk dat Gould zijn positie vooral heeft ontwikkeld als reactie op de problemen 
tussen creationisten en evolutionisten in de Verenigde Staten. Echter, ook in Nederland is er jarenlang 
een sterke boedelscheidingsmentaliteit geweest, met name met de receptie van de theologie van Karl 
Barth. Ook Barths theologie is een reactie op onvrede met de (maatschappelijke en theologische) 
situatie van zijn tijd. Barths verzet tegen iedere vorm van natuurlijke theologie, die volgens Barth 
gebruikt zou kunnen worden om een maatschappelijke stand van zaken te legitimeren, heeft veel 
theologen doen concluderen dat theologie zich überhaupt niet met de natuur zou moeten bezighouden 
(in dat opzicht zouden ze met Gould door een deur kunnen). De beroemde scheikundige en 
lekentheoloog Dippel schreef zelfs “dat de theologie goed zou doen tegenover het begrip ‘creatura’, 
geschapen, creatuurlijke wereld het begrip ‘natuur’ maar af te schaffen”.9  
 Maar ook een dergelijke boedelscheiding wordt door velen niet als een ideale situatie gezien. 
Want het gevolg hiervan, zoals een studente het in een essay gepast uitdrukte, is “een desastreuze 
vorm van leven in twee werelden, waarbij de brandende vraag naar de éne Waarheid niet meer gesteld 
wordt”.10 Inderdaad, dat lijkt het springende punt. Of zoals de fysicus-theoloog John Polkinghorne het 
wat platter uitdrukt: “I don’t want to be a priest on Sunday and a physicist on Monday; I want to be 
both on both days.”11 Polkinghorne doet dan ook zijn uiterste best de natuurwetenschappen en 
theologie te integreren. Als legitimatie voor een dergelijke ondernemen gaat Polkinghorne uit van een 
fundamentele ‘eenheid van alle kennis’.12 Zowel theologie als de natuurwetenschappen leveren kennis 
omtrent de werkelijkheid. Wil je een plaatje van het geheel krijgen, dan zul je beide perspectieven in 
één alomvattend perspectief moeten samenbrengen. 
 
Dat een dialoog of zelfs een integratie van godsdienst en wetenschap voor sommigen een heilig doel 
is, komt ook naar voren bij een van de voornaamste vertegenwoordigers van het moderne godsdienst-
en-wetenschapdebat. Ian G. Barbour is vooral beroemd geworden door zijn classificering van het 
godsdienst-en-wetenschapdebat in termen van ‘conflict’, ‘boedelscheiding’, ‘dialoog’ en ‘integratie’.13 
Het is zeer verleidelijk om Barbours model te zien als een serie van stadia van persoonlijke groei: van 
een naïef en onvolwassen conflict-idee, door een worsteling voor onafhankelijkheid, naar een 
volwassener stadium van dialoog en, hopelijk, een volledige integratie in een alomvattend wereldbeeld 
als een teken dat men wijsheid heeft ontvangen. In zekere zin is Barbours model een toonbeeld van “a 
pilgrim’s progress”, zoals de historici Cantor en Kenny schrijven.14  
 Er is ook een historisch perspectief op Barbours vierdeling mogelijk. In dat geval zou 
Barbours model gezien kunnen worden als een afspiegeling van de historische ontwikkeling van het 
godsdienst-en-wetenschapdebat. White en Draper, twee Amerikaanse historici, argumenteerden aan 
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het eind van de 18e eeuw dat godsdienst en wetenschap in een staat van oorlog met elkaar verkeerden. 
In feite staan zij daarmee aan de wieg van het moderne conflict-beeld. Later werd dit conflict-idee nog 
versterkt door de anti-metafysische invloed van het Logisch Positivisme na 1920. Ten tijde van 
Barthiaanse theologie en het Existentialisme vanaf ongeveer 1930 was er een sterke hang naar 
onafhankelijkheid. In het begin van de jaren 1960, met de teloorgang van het Logisch Positivisme in 
de wetenschapsfilosofie en de opkomst van nieuwe wetenschapsfilosofische denkbeelden, begint de 
dialoog te ontluiken. Tenslotte zijn er recentelijk pogingen van een integratie te ontwaren, met name in 
nieuwe vormen van spiritualiteit zoals New Age15, en in moderne filosofische concepties zoals het 
Procesdenken (waar ook Barbour zichzelf mee afficheert). Met andere woorden: er lijkt onder 
Barbours classificatie ook een sterke teleologisch-normatieve dynamiek schuil te gaan, in die zin dat 
“there is an inexorable progress from Conflict, through Independence, to Dialogue and Integration”.16  
 Hoe hoog is het utopisch gehalte van pogingen om godsdienst en wetenschap te integreren? 
Het conflict-idee en een boedelscheiding leiden tot een bepaalde status quo, star, onveranderlijk, 
waarbij geen vooruitgang meer te bespeuren is. Een conflict of een interne spanning leidt tot een 
patstelling, en wanneer de boedel verdeeld is, gaan de twee partijen ieder een eigen weg. Pas bij een 
dialoog treedt er weer een dynamiek in werking, waarvan de integratie het (eschatologische) eindpunt 
is. Het zijn niet alleen de natuurwetenschappen die ons naar het beloofde land kunnen brengen, maar 
het is een pelgrimage die de natuurwetenschappen en de theologie samen moeten ondernemen. Een 
zeker vooruitgangsgeloof is dus inherent aan het moderne godsdienst-en-wetenschapdebat. Dit besef 
dat de huidige positie voor verbetering vatbaar is, is in zekere zin zelfs de stimulans voor het debat. 
Met andere woorden, er schuilt in de drang naar dialoog en integratie een zekere kritische houding ten 
aanzien van de huidige situatie – een van de kenmerken die de filosoof Hans Achterhuis toeschrijft aan 
utopische ontwerpen.17 Een ander utopisch kenmerk is dat deze integratie in zekere zin binnen 
handbereik ligt, realiseerbaar is, maakbaar.18 Er steekt ook een zekere holistische of totaliteitsidee 
achter de poging tot integratie, ook een kenmerk van utopisch denken, aldus Achterhuis.19 Tenslotte 
staat een integratie volledig in dienst van de gemeenschap, van een betere maatschappij, zo zal een 
ieder kunnen zien die door publicaties als Science & Theology News en Science & Spirit bladert, en 
wordt er nogal gehamerd op het belang van opvoeding en onderwijs.20 Ook hier gaat een bepaald 
utopisch element van een maakbare en beheersbare samenleving onder schuil.21 Utopische tendensen 
zijn dus niet vreemd aan het moderne godsdienst-en-wetenschapdebat. 
 Tenslotte, hoe zit het met de kwestie van macht? Immers, “[i]n elke utopie zit de wil tot 
macht, zelfs tot absolute macht, verstopt”.22 Macht hoeft uiteraard niet verkeerd te zijn, dat weet ook 
Achterhuis, maar meestal is er ambivalentie. Zo ook in het huidige godsdienst-en-wetenschapdebat. 
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Een sterke speler in het debat is de zogenaamde John Templeton Foundation, een Amerikaanse 
instelling opgericht door de multimiljonair en filantropist Sir John Templeton. De Foundation 
stimuleert het debat door veel geld beschikbaar te stellen. Hierbij is een zekere bias zichtbaar, in die 
zin dat geld vooral gaat naar positieve projecten, die de positieve kant van religie benadrukken en een 
sterke nadruk leggen op integratie ten behoeve van de samenleving. Kritische projecten zijn minder in 
trek. Bovendien is er een zekere neiging tot beïnvloeding: de Foundation steekt geld in bepaalde 
projecten en wil daarom ook inspraak hebben in het ontwerp en de uitvoering ervan. Hoewel onder 
veel deelnemers aan het huidige debat een zeker wantrouwen heerst ten aanzien van de Foundation, is 
het toch ook een belangrijke bron van inkomsten; zonder geld van de Foundation zijn er eigenlijk 
amper nog projecten op het gebied van science and religion te realiseren. En zo komen we toch weer 
uit bij het oude liedje: geld is macht, ook in de utopische zoektocht naar een integratie van godsdienst 
en wetenschap. Niets menselijks is theologen vreemd. 
 


