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Hebben evolutiebiologen en theologen
elkaar iets te vertellen?
Karikatuur van Darwin die in 1874 verscheen op de
voorpagina van de Londense stripkrant Figaro en
tevens diende als affiche voor de Lorentz Workshop.

■ PEILING
Door René Fransen
In de Verenigde Staten is er al decennia strijd
over evolutie in het onderwijs. In verschillende
moslimlanden is Darwin niet overal even populair. En hoewel de evolutietheorie alweer
een hele tijd in het eindexamenprogramma
zit, zijn er ook hier christelijke organisaties
die daar bezwaar tegen hebben. Reden genoeg
voor evolutiebiologen, theologen, wetenschapsfilosofen en -historici om zich vijf dagen
terug te trekken in het Leidse Lorentz Centrum.
Van 27 tot en met 31 augustus spraken zo’n 55
deelnemers met elkaar over de relatie tussen
geloof en wetenschap, en over de rol van de
evolutietheorie in het onderwijs. De titel van
de workshop, Distinguishing Science and Metaphysics in Evolution and Religion, gaf al aan
dat het de bedoeling was elkaars nieren te
proeven.
Naast protestantse en rooms-katholieke christenen waren er ook enkele moslims en een
joodse rabbi aanwezig. Onder de vele (evolutie)
biologen bevonden zich diverse gelovigen. Verder waren er docenten uit het christelijk middelbaar onderwijs.
Doel van de workshop was om de ‘grensdisputen’, zoals die in de wetenschapsfilosofie heten, te onderzoeken, onderling begrip te kweken, te zoeken naar manieren om samen te
werken en om te praten over evolutie in het onderwijs. Vanwege dat laatste waarschuwde het
creationistische Logos Instituut op haar website dat de workshop Nederland moest ‘klaarstomen’ voor theïstische evolutie, het idee dat
God kan hebben gewerkt door het – naturalistische – proces van evolutie. Maar wat hadden
biologen en theologen elkaar te vertellen?

loofszaken, en te hopen dat er geen vragen komen. Religie is dan toch een beetje de olifant
in de kamer. Een spreker hier stelde dat 85 procent van de wereldbevolking op een of andere
manier religieus is. Als ik dat negeer, bereik ik
die mensen misschien niet met mijn verhaal
over evolutie. Ik overweeg daarom bij mijn volgende lezing vooraf de meningen over evolutie
te peilen.’

Bert van den Berg, zelf Nederlandsgereformeerd, is docent biologie en anw
aan het Heerenlanden in Leerdam, een
christelijke middelbare school. Hij is ook
(co-)auteur van diverse lesmethoden,
waaronder ANW Actief:
‘Ik vond het zeer stimulerend
om in een omgeving te zijn
met evolutiebiologen, die ook
nog eens verschillende levensovertuigingen hebben – agnost, atheïst, moslim, jood,
rooms-katholiek of protestants – en om hun
opvattingen te horen, met name hoe zij hun
wetenschappelijke kennis van evolutie combineren met hun persoonlijke levensovertuiging.
Maar ook de verhalen van theologen, wetenschapsfilosofen en wetenschapshistorici waren interessant. Eén van de dingen die mij opvielen was dat de historische of culturele context waarbinnen mensen op de evolutietheorie
reageren, vaak een bepalende rol speelt. Daar
kun je alleen achter komen in een respectvolle
dialoog, waarbij het niet gaat om het halen van
jouw gelijk. Dan blijkt dat evolutiebiologen ook
gelovig kunnen zijn, en dat gelovigen ook geen
probleem hoeven te hebben met evolutie.
Wat ik hier heb gehoord deel ik weer met mijn
collega’s van de secties biologie en godsdienst
en levensbeschouwing. We hebben een gemengde populatie leerlingen, van niet gelovig
tot redelijk streng gelovig. Die laatste groep
heeft soms problemen met evolutie.’

Theoloog Gijsbert van den Brink, hoogleraar geloof en wetenschap aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, is samen met
evolutiebioloog Duur Aanen organistator
van de Lorentz Workshop:

Aniek Ivens onderzoekt als postdoc
mutualisme aan de Vrije Universiteit

illustratie Faustin Betbeder

‘Het doel was om meer helderheid te krijgen over waar de
grenzen liggen tussen evidence based evolutiewetenschap en levensbeschouwelijke interpretaties daarvan.
Deze week heeft gezorgd voor een groeiend bewustzijn bij de deelnemers van wat de heikele
punten zijn. De theologen kregen meer inzicht
in de integriteit van het natuurwetenschappelijk bedrijf en in de negatieve effecten van religieus-gemotiveerde anti-wetenschappelijke
polemiek die er soms is. De evolutiebiologen
hebben gezien dat theologie een serieuze discipline is met eigen legitieme vraagstellingen en
methoden. Theologie gaat over niet-empirisch
beslisbare overtuigingen. Door zich daarop te
concentreren kan zij meewerken aan onderzoek naar de grote vragen, zoals de bekende
vraag waar we vandaan komen. De natuurwetenschap schrijft hier geen antwoorden voor,
maar beperkt wel het speelveld van de theologie. Theologen dienen bijvoorbeeld de wetenschappelijke consensus te respecteren dat de
mens een evolutionaire geschiedenis heeft.’

Amsterdam en geeft onder de naam
Academic Improv presentatietrainingen
via improvisatietoneel. Ze had een katholieke jeugd maar is nu niet praktiserend:
‘Deze week heb ik veel geleerd, bijvoorbeeld over de onderzoeksmethoden van theologen, en ik begrijp nu beter
hoe ze tot bepaalde uitspraken over bijvoorbeeld de Bijbel komen. Ik heb ook meer inzicht gekregen
in de religieuze standpunten. Input van theo-

logen in mijn onderzoek zie ik nog niet zo gebeuren, maar hun vragen over bijvoorbeeld
ethische kwesties kunnen wetenschappers
scherp houden.
Ik geef wel eens lezingen over evolutie. Wetenschapscommunicatie vind ik leuk, maar ook
een plicht: ons onderzoek wordt ten slotte betaald uit belastinggeld. Toen ik een tijd in de
Verenigde Staten werkte, kreeg ik geregeld
vragen vanuit een religieuze achtergrond; in
Nederland gebeurt dat eigenlijk niet. De neiging is ook om maar niet te beginnen over ge-

De Jordaanse moleculair bioloog Rana
Dajani (Hashemite University) onderzoekt onder meer de geschiedenis van de
mensheid via ancient dna en doceert evolutiebiologie:
‘Ik heb een groot voordeel
wanneer ik evolutiebiologie
doceer: studenten zien direct
dat ik gesluierd ben, dus een
praktiserend moslim. Dat
neemt al een beetje van de
spanning weg, die er wel is. Voor mij laat de Koran zien hoe ik moet leven, niet hoe de wereld
werkt. Islam leert mij dat ik mijn verstand
moet gebruiken om te onderzoeken hoe dat
gebeurt.
Tijdens deze week voelde ik mij soms een antropoloog, luisterend naar de discussie tussen
christenen en atheïsten en hun verschillende
methoden en soorten bewijs. Het is boeiend om
de diversiteit aan meningen te zien, ik voel dan
respect voor de diversiteit van de mensen. En ik
heb ontdekt hoe gelijk wij tegelijkertijd zijn.
Ik hoop ook dat ik hier als moslimvrouw heb
kunnen laten zien wie ik ben, dat ik wat vooroordelen heb kunnen verdrijven. Dat is echt
nodig.’

