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Van de redactie

Sip van der Werf

De discussie tussen geloof en wetenschap ging vroeger voorna-
melijk over de vraag hoe je dacht over de manier waarop in
Genesis het ontstaan van het leven en de vorming van de mens
beschreven zijn. Schepping en evolutie waren de uitersten
waartussen een keuze-gemaakt moest worden. Genesis 1 is
letterlijk waar ('als dit wegvalt, gooi dan maar de hele Bijbel
weg...-.') óf Darwin heeft gelijk. Heel wat jeugdavonden werden
hieraan'besteed. Soms lukte -het een (meer of minder ingewik-
kelde) synthese tussen de uitersten té bereiken, maar de uit-
spraak: 'Als je niet in de schepping gelooft, geloof je niet goed'
was ook vaak te beluisteren. Ïje gedachte dat de wetenschap er;chap i

ontkeíin de eerste plaats op uit is om het bestaan van God te ontNen-
nen, kan ook nog steeds in onze gemeenten aangetroffen wor-
den.

Niet alleen de ontwikkeling van de soorten in het planten- en
dierenrijk en de ontwikkeling van de mens is een onderdeel van
deze d;scussie, maar ook de ontwikkeling van het heelal als
geheel is de laatste jaren onden;werp van studie. Kosmologen
proberen temg te rekenen tot de eerste seconden na de oerknal,
de 'big bang'. Natuurwetenschappers goochelen nu met begrip-
pen die vroeger als vaststaand w-erden beschouwd. Zo is het in
ae natuurkunde gewoon geworden de tijd niet meer te zien als
'nooit getemde stroom' (L&G lied l02ï5), maar meer als iets
dat afhankelijk blijkt te zijn van de waarnemer. Er wordt ge-
sproken over verschillende universums die tegelijk bestaan.
Om verschijnselen te verklaren worden deeltjes voorzien van
een golfkarakter.

Naast de fundamentele vragen omtrent de oorsprong en de
oorzaak van het heelal en van het leven, confronteert de weten-
schap ons tegenwoordig ook met andere vragen. Wat zijn de
grenzen aan het toepassen van datgene dat wetenschappelijk en

3



?

te,chni.sch mogelijk i.s? Zijn 4e ingrepen in .het erfelijk materiaal
ethis.ch verantwoord? .De stier.Herman en het schaap Dolly zijn:chaap I

?ied datresultaten van menselijk irigrijpen op een gebied aat zich tot
voor kort onttrok aan menselijk handelen.

Wat is in deze ontwikkelingen de plaats van God? Hoe gaan we
in geloof om met de resultaten -van wetenschappelijk onder-pelij

het Ïzoek? Waar zijn de grenzen in het toepassen van het-technisch
mogelijke?
Dit nummer van RUIMTE biedt een aantal aíikelen rond dit
thema. We zijn blij dat we van Dr Willem B. Drees mimhartig
toestemming kregen om twee artikelen van zijn hand te publi:
ceren. We hopen dat deze artikelen u kumien helpen bÍj uw
menlngSVOrrnlng.
Een cabaretliedje van een Rotterdamse NBJB-groep uit het
einde van de zestiger jaren, ons toegestuurd door Alle van der
Goot heeff nog weinig van z'n actualiteit verloren, en daarom
past het ook mooi bij deze artikelen.

AV, de voorganger centraal?
Sip van der Werf

De komende Algemene Vergadering van de Unie van Baptisten
Gemeenten in Nederland zal ongetwijfeld een wat onwezenlijk
karakter dragen. Aan de ene kant zal er in de wandelgangen
dmk en fel gediscussieerd worden over uitslag van de stem-
ming aangaande de vermiming van het reglement van voor-
gangers. Er zal veel pijn en verdriet geventileerd worden Aan
de andere kant vrezen we dat er weinig gelegenheid zal zijn om
in de vorm van moties of nadere voorstellen nog officieel op
deze stemming temg te komen. In tegendeel, er zal ongetwij-
feld geprobeerd worden de eenheid te bewaren met het bena-
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dmkken van datgene dat ons bindt en niet wat ons verdeelt.

De voorzitter van de Unie, Jan de Boer, heeft echter in het
openbaar afstand genomen van de uitslag van de stemming. In
een interview in het Nederlands Dagblad van 30 september jl.
zegt hij: "In 1998 hebben we een -grondige peiling verricát.
Meer dan tweederde vm de aamezigen zei:- Oké,-we willen
elkmr de ruimte geven om te kunnen kiezen voor een wouwe-
lijke voorganger. Anderen zeiden: als ívij maar niet mee hoe-
ven te doen. Ook dat was oké. Daarop hÍbben we de gemeenten
schriftelijk een voorstel voorgelegd om de reglementen te
wijzigen. In die reglementen stonden de rechten van vrouwelij-
ke voorgangers. Maar toen het mart-op-wit stond, bleek
slechts nog minder dan de helft van de afgevaardigden voor de
reglementswijziging! Dan is dat teleurstellend." Ïn feite is de
kwestie van de vrouw in het ambt dus in de ijskast gestopt.
Ook in het interview in De Christen (25 augustus jl)-zegt de(25

:glemiUnievoorzitter over het voorstel de regÏemertén te wi§zigen om
daarin ook rechten van vrouwelijke voorgangers op te nemen:
"Helaas heeft een meerderheid Éet afgewezen. " Of-deze teleur-
stelling door de gehele Uniecommissie gedeeld wordt is de
vraag, ook is het niet duidelijk welke consequenties hiemit
getrokken zullen worden.

Toevallig of niet, op deze A.V. staat ook een gespreksnotitie
van de Commissie der Unie op de agenda over-de-verhouding
gemeente-voorganger. De woorden hij en hem komen opval-
lend vaak in de notitie voor. De gemeenten moeten een voor-
ganger verplichten lid te worden van het Pensioen- en Invalidi-
teitsfonds der Unie. Maar ja, als de voorganger vrouw is, lukt
die verplichting niet.

Op de komende AV zal ook de nieuwe zangbundel gepresen-
teerd worden. Ziet waarin een kleine geloofsgemeenschap
groot kan zijn. Een gedeelte van de Psalmen voorzien van
andere melodieën en in een eigen berijming. Het heeft langer
geduurd dan de bedoeling was, maar -de Psalmen zijn nu wel
een stuk gemakkelijker. Ongetwijfeld zullen we in een komend
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nummer van dit blad nog wel eens nader op de bundel temgko-
men.

Tenslotte: laten we onze vrouwelijke voorgangers en de ge-
meenten met een vrouwelijke voorganger bemoedigen en hen
sterkte toewensen voor deze A.V. die voor hen ongetwijfeld
een emotioneel karakter zal hebben.

De gast-auteurs:
Dick (D.G.A.) Koelega studeerde theologie aan de Universiteit
Leiden. Hij Ís verbonden aan het Instituut Kerk en We-
reld/MCKS- in Driebergen en werkte daarnaast van 1990 tot
1996 bij het Instituut voor Ethiek van de Vrije Universiteit.
Eerder -dit jaar promoveerde hij op de studie Niet alles van
waarde is'vervangbaar: Een liberaal perspectiej op behoud
van natuur en culíuurgoederen in een technologische samenle-
ving (Kampen: Kok, 2000). Verder is hij redacteur van onder
meér'Technologie als levenskunst: Visies op instrumenten voor
inclusieve technologie-ontwikkeling (Kampen: Kok, 1996).

Willem B. Drees is bij de Universiteit Twente bijzonder hoog-
leraar op de Nicoletyte Bmining leerstoel voor natuur- en
techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig protestants perspectief.
Tevens is hij studiesecretaris bij- het Bezinningscentmm van de
Vrije Unive?siteit. füj is auteur van Van Niets tot Nu: Eenfüj

schiweÍenschappelijke scheppingsvertelling (1996), Heelal, mens
en God: Vragen en gedlachten (1991), Religion, Science and
Naturaiism (Ï996) en Beyond the Big Bang (1990), en ook
(mede-)redacteur 'van div-erse boeken-waaronder God & Co.'
GelovÍn in een technologische cultuur (Kampen: Kok, 2000),
Een beepe geloven: Actualiteit en achtergronden van het
vrijzinnig christendom (Amsterdam: Balans, 1999) en Gespie-
ge'ld in -de tijd: De nagelaten autobiografie van zijn vader,
'Willem Drees-(Amsterdam: Balans, 2000),
Voor meer informatie, zie www.drees.nl

i
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Creationisme en evolutie

Willem B. Drees

Adam en Eva zijn historische figuren geweest, zo meent vol-
gens een enquëte van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 1994
37% van de Nederlandse bevolking. Overigens meent slechts
1l % dat de Bijbel letterlijk als waarheid moet worden geno-
men; 47% acht aie wel geïnspireerd maar in de taal van die tijd,
terwijl de rest de Bijbel zieÍ als een menselijk boek met oude
fabels, legendes, geschiedenissen en morele codes. Kennelijk
zijn niet allen die Adam en Eva als historische figuren beschou-
wen verder geneigd Genesis letterlijk te nemen; sommigen
passen dat in in een evolutionaire visie.-

In de Verenigde Staten van Aínerika koos volgens een Gallup
Poll van november 1991 47% voor de stelling dat God de mens
minder dan 10 000 jaar geleden in diens huidige vorrn gescha-
pen heeft; 40% combineerde een langdurige evolutie met
geloof in Gods leiding. Kennelijk staat bijna de helft van de
A?merikaanse bevolking open voor creationistische opvattingen;
het aantal actieve creatiorasten is natuurlijk veel beperkter.

'Creationisme' is een beweging die ook in Nederland niet
geheel zonder belang is. Dat bleek nog eens toen in 1995
discussies over het al dan niet opnemen van de gangbare evolu-
tietheorie in het programma voor het centraal schriftelijk eind-
examen in vrijwel alle kranteÏÏ gevoerd werden. In dat jaar was
Nederland ook het gastland van een wereldcongres van creatio-
nisten; de organiserende instantie was de Evangelische Hoge-
school in Aínersfoort.
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De evolutie van creationisme

Soms wordt gedacht dat het bij 'creationisme' gaat om een rest
die oude overtuigingen nog niet heeff losgelaten. Dat is een
onjuist beeld; het hedendaagse creationisme is het recente
product van een historische ontwikkeling; je kan spreken van
de evolutie van anti-evolutionisme.

De recente vorm van creationisme benadmkt de plotselinge
schepping van het leven op aarde, minder dan tienduizend jaar
geleaen. Er zijn geen gemeenschappelijke voorouders -van
mensen en apen. Geologische lagen ontstonden vooral bij een
wereldwijde -overstroming, de föndvloed. Deze creationisten
die geloven in een 'jonge aarde', zijn pas de laatste decennia
gaan overheersen in de beweging.
De creationisten van honderd jaar geleden accepteerden in het
algemeen een oude aarde. Soms werden de dagen van Genesis
l geïnterpreteerd als tijdvakken; tenslotte staat in de psalmen
dat duizend jaar voor God is als één dag. Anderen meenden
binnen het eerste hoofdstuk van Genesis 1 twee gebeurtenissen
te kurínen onderscheiden, nameljk de schepping 'in den
beginne' en de schepping van het paradijs in zes dagen. In de
periode tussen de eerste schepping en de tweede, die ook is te
zien als een herstel, kan zicÏ van alles hebben afgespeeld,
inclusief catastrofes waaraan wij de fossielen te danken heb-
ben. Langs dergelijke wegen werd geloof in de accuraatheid
van de Bijbel gecombineerd met acceptatie van de meest recen-
te geologische ontdekkingen en vondsten van oude fossielen.
Het was niet alleen zo dat orthodoxe gelovigen hun geloof met
evolutie konden verzoenen; enkelen waren na 1859 zelfs actie-
ve pleitbezorgers van Darwin. Tot de eerste verdedigers van de
Darwinistische evolutie-theorie behoorden in de Verenigde
Staten de theologisch orthodoxe botanist Asa füay en de predi-
kant en amateur-geoloog George Frederick Wright. Wright
traceerde de sporen van de ijstijden in de VS. Hij schreef later,
in 1910, het hoofdstuk over evolutie voor de Fundamentals, de
pamfletten die hun naam gaven aan het fundamentalisme.
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Wright stelde, in navolging van andere conservatieve theolo-
gen, dat de bijbelse auteurs niet meer wisten over wetenschap,
geschiedenis en filosofie dan hun tijdgenoten. De inspiratie van
de Bijbel betreft datgene wat wij dienen te weten, geloven en
gehoorzamen omwille van het heil. Het scheppingsverhaal van
Genesis ging om het feit van goddelijke schepping, niet om het
'hoe'. TerwÍjl hij in 1910 in The Fundamentals schreef dat alle
mensen afstamden van een enkel door God speciaal geschapen
paar, schreef hij in 1912 dat de mens genetÍsch verbonden is
met de zoogdieren. Voor hem was evolutie niet het tegendeel
van 'special creation'; God kon het evolutionaire proces leiden.
De ecBte vijand was riiet evolutie, maar de historisch-kritische
beschouwing van de Bijbel. Ook in baptistische colleges in het
zuiden wefö in het algemeen een dergelijke theïstische interpre-
tatie van evolutie onderwezen.

In de twintiger jaren was er een eerste 'kmistocht' tegen evolu-In úe twintiger Jaren
tie. Biologen die thetie. Biologen die theïstische interpretaties van evolutie onder-
wezen kregen het moeilijk met een deel van hun kerkelijke
achterban. Drie staten ha-dden een verbod op het onderwijzen
van evolutie op openbare scholen. Een biologie-leraar in jen-
nessee, John Thomas Scopes, werd in 1925 aangeklaagd we-
gens het onderwijzen van -evolutie in een openbare school. füj
werd veroordeeld (want hij had de wet overtreden) maar van-
wege een technische fout niet gestraft. Daarna lieten uitgevers
en auteurs evolutie weg uit de schoolboeken; men ging conflic-
ten vermijden.

Een centrale figuur in deze anti-evolutie beweging, en een
advocaat in het Scopes-proces, was William Jennings Bryan.
Het ging hem met name om de moraal: de wetenschap die de
verstikkende gifgassen (gebmikt in de Eerste Wereldoorlog)
heeft gemaakt, vervangt de wet van ChÏ'istus door de wet van
het oerwoud. Er is ook anti-elitair ressentiment: waarom zou
een kleine elite van wetenschappers de opvattingen van miljoe-
nen Amerikaanse Christenen moeten bepalen? Maar Bryan
begÏ'eep de dagen als tijdvakken; degenen die de zeven dagen
als zeven perioden van vierentwintig uur opvatten, doen dat
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volgens hem om de creationistische opvatting belachelijk te
maken.

Het moderne creationisme gaat wel uit van zes etmalen. De
fossielen worden gezien als een gevolg van de zondvloed ten
tijde van Noach. Deze positie werd gangbaar door het boek van
John C. Witcomb en HenÏy M. Morris, The Genesis Flood
(1961), dat temggrijpt op het ooit vrij marginale boek van degrijpt

'entistzevenae-dags adventist George McCready Price, New Geology
(1923). De zevende dag, de zaterdag, was voor de
zevenae-dags adventisten de dag van de viering. Dit bond hen
sterk aan geloof in schepping in zes letterlijke dagen. De leid-
ster van deze beweging, Ellen G. White, onderschreef een
Moza'sche geschiedenis van het heelal, waarbij de zondvloed,
gevolgd door een enorme wind, een catastrofe was die het
uiterlijk van de aarde veranderde; de begraven bossen vormden
kolen en olie (1864). Via McCready Price kreeg deze
'vloed-geologie' in de twintiger jaren een zeer beperkte aan-
hang onder coriservatieve christenen.
McCready Price kreeg ook uit eigen kring kritische vragen:
waarom liggen lagen met fossielen als ze niet in de juiste
volgorde liggen, dan juist in de omgekeerde volgorde?- Hoe
kan, als de aarde zo overhoop gehaald is, de Bijbel de wereld
voor de vloed met dezelfde rivieren en bergen (A?rarat) be-
schrijven als de weÏ'eld na de vloed?
Na het Scopes-proces Ï'ichtten fundamentalisten zich minder op
verandering van openbare scholen en van grote kerken; zij
vormden een eigen netwerk van colleges, radio-stations en
Bijbel-scholen.

In 1959 was het honderd jaar geleden dat het boek van Charles
Darwin, The Origin of Species, verscheen. Bij die gelegenheid
bekritiseerde een artikel met de titel ' 100 years without Darwin
is enough' het biologie-onderwijs in de VS, dat het gevoelige
onderwerp van de evolutie was gaan vermijden. Biologen
gingen lobbyen voor het behandelen van hun -vak vanuit een
evolutionair perspectief. Door de ontrafeling van de stmctuur
en functie van DNA in 1954 was de biologie in de academische
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wereld ook in status gegroeid.

In 1957 lanceerden de Russen de onbemande Spoetnik; in 1961
waren ze de Amerikanen voor met de lancering van de eerste
bemande mimtevlucht (Yuri Gagarin). Midden in de Koude
Oorlog leken de Amerilcanen achter te lopen op het terrein van
wetenschap en techniek. Dat leidde tot een gesubsidieerde
aanpak van onderwijsvernieuwing op die terreinen. Het Biolo-
gy Curriculum Project profiteerde daarvan; er ontstond een
onderwijsprogramma dat bij de tijd was.
Van de wéeromstuit kwam het verzet op bij ouders die schrok-
ken van het 'atheïstische' onderwijs dat hun kinderen kregen.
De strijd concentreerde zich op de openbare scholen omdat er
in de VS geen financiële gelijkstelling is van openbaar en
bijzonder onderwijs, zoals in Nederland. Bij ons is het voor de
ouders minder duur om zich temg te trekken in scholen van een
eigen richting.

In de zestiger jaren kwam het huidige creationisme op. Het
onderwijs was niet het enige strijdveld; in de decennia dÏe zich
sindsdien hebben afgespeeld is ook de politieke rol van de
'moral majority' en verder christelijk rechts niet te verwaarlo-
zen geweest. Een van de meest bekende episodes voor wat
betreft het creationisme heeft zich afgespeeld fö de staat Arkan-
sas Daar was een wet aangenomen die docenten in de biologie
verplichtte om evenveel aandacht te besteden aan de sclchep-

elijkepings-theorie als aan de evolutie-theorie. Door zo'n gi
behandeling te eisen (in plaats van de evolutie-theorie te fü-
strijden) en door beide als wetenschappelijke theorieën voor te
stellen, meende men mimte binnen füt openbaar onderwijs te
kunnen claimen en toch binnen de grenzen van de scheÍding
van staat en kerk te blijven, een scheiding die in de AmeÏ'ikaanS
se grondwet is vastgelegd.
De wet werd, nadat die op een achternamiddag door het parle-
ment van Arkansas was gejaagd, bestreden door biolo-
gie-docenten, door de beweging voor burgerrechten, èn door
leiders van alle grote kerken en van Joodse bewegingen. Door
één bepaald alternatief op te leggen als te behandelen stof,
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schond de wet volgens hen de basis-regel dat de staat geen
enkele religie mag bevoordelen. De rechter gaf hen gelijk;
creationisme was geen wetenschap maar een godsdienstÍge
overtuiging, en de wet werd ongeldig verklaard.
Sinds die tijd is er door creationisten weinig bereikt langs de
weg van de wetgeving. Op plaatselijk vlak, bijvoorbeeld in
'text book comÏnittees', die beslissingen nemen over toelaatba-
re c.q. verplichte boeken, wordt echter telkens weer slag gele-
verd.

Samengevat: In de twintigste eeuw werd de confrontatie steeds
scherper. De evolutie-theorie is het brandpunt van de discussie,
maar-voor de betrokkenen gaat het om een afwijzing van de
moderne samenleving. In die zin is het geen 'oud verschijnsel',
maar de keerzijde van hedendaagse ontwikkelingen.

Het eerste strijdtoneel: de evolutiebiologie

In de creationistische literatuur, en ook in het beroemde prgces
in Arkansas, tref je argumenten van verschillende aard. Soms
gaat het over de wetenschappelijke discussie; soms gaat het
over de aard van kennis of over geloof.

Eerst kort over de evolutie-theorie. Onder giraffes zijn er die
een iets kortere nek hebben, en er zijn er die een iets langere
nek hebben. Zolang een langere nek geen nadelen met zich
meebrengt, zijn de lang-nekkige giraffes in het voordeel, want
die kunnen meer bladeren van de bomen eten. Die zullen dus
beter gevoed zijn, gezonder zijn en schaarste beter doorstaan
Zij zullen ook meer nageslacht hebben. Indien de aanleg erfe-
li?jlk is, zullen er dus in een volgende generatie meer langJnekki-
ge giraffes zijn. Er zijn zeer veel nuances; zo is de lange nek
misschien meer een voordeel in de strijd om vrouwtjes dan in
de strijd om voedsel, maar dit schetsje bevat de voornaamste
elementen: erfelijke eigenschappen die gunstiger of minder
gunstig zijn in een bepaalde omgeving en die daardoor in de
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volgende generatie vaker voorkomen. Op die basis blijkt de
grote verscheidenheid aan vormen van leven verklaard te
kunnen worden als uitkomst van een lange 'geschiedenis der
natuur'.
Een kat lijkt meer op een leeuw dan op een paard, maar wel
meer op een paard dan op een vis. Op basis van dergelijkep

k;vergelijkingen Ran men proberen om de rijkdom aan levensvor-
men in kaart te brengen.- Men kan ook op-basis van fossielen de
geschiedenis van katachtigen en van paardachtigen traceren, en
zo een 'stamboom' maken. En men kan kijken naar de eiwitten
en het DNA in verschillende organismen 'en zo een stamboom
opstellen. Dat anatomische gelijkenis, fossiele levensvormen en
DNA-onderzoek tot dezelfde -stamboom leiden, is naar mijn
mening het sterkste argument voor de evolutionaire benadering.

Creationisten wijzen vaak op ontbrekende stukjes van de
puzzel, zogenaamde 'missing links' in de fossiele reeks. De
puzzel is natuurlijk incompleet; het gaat om een reconstmctie
van de geschiedenis. Maar telkens weer worden er stukjes van
de puzzel gevonden. Zo vond men enkele jaren geleden in
Pakistan een fossiele wafüis met pootjes, een verbindende
schakel tussen de huidige walvissen en de daaraan voorafgaan-
de landbewoners.
Creationisten stellen ook dat de complexiteit van levende
organismen te groot is om door evolutie te ontstaan. De kans
dat zoiets als een levende cel bij toeval ontstaat door de juiste
ingrediënten voldoende lang te schudden, is veÏ'waarloosbaar
klein - alsof de wind die door bergen afval waait een Boeiing
samen zou stellen.
De evolutie werkt echter met heel veel kleine stapjes, en dat
maakt een groot verschil. Stel je voor dat er twee-klokkenma-
kers in de stad zijn, Homs en Tempus. Beide maken prachtige
klokken van duizend onderdelen. Z-e worden beroemd en er is
steeds meer vraag naar hun klokken. Homs bouwt een klok in
één samenhangend proces; als hij het werk neer moet leggen,
dan valt het uiteen en moet hij opnieuw beginnen. Tempus
bouwt kleinere eenheden, van tien-onderdelen, en voegt -die
samen tot onderdelen van honderd onderdelen, en bouwt daar-
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mee de klok. Homs gaat er aan onderdoor wanneer er meer
klanten in de winkel komen; hij voltooit niets meer. Een com-
plexe zaak in één stap opbouwen, is uiterst moeilijk. De evolu-
tie werkt met vele kleine stapjes. En langs wegen van vele
stapjes, met vooÏtdurend verder knutselen, blijkt veel mogelijk:pieí

helide -hele rijke verscheidenheid aan leven op onze planeet.

Het tweede strijdtoneel: de wetenschapsfilosofie

De discussie over creationisme en evolutie is ook gevoerd met
wetenschapsfilosofische argumenten. In de wetenschap gaat het
om theorieën; die zijn altijd voorlopig. Ook evolutie is maar
een theorie, en niet absoluut zeker. Dan zou het toch een goede
zaak zijn als wij daarnaast een andere theorie ook aandacht
geven? Daarom, zo is betoogd, o.a. door het kamerlid Rouvoet
van de RPF, dienen ze naast elkaar behandeld te worden in het
onderwijs.
Het woord 'theorie' wordt op meer manieren gebmikt. Soms
geeft het aan dat iets een denkbeeld is dat zijn waarde in de
praktijk nog moet bewijzen, een denkbeeld waar nog geen
goede argumenten voor zijn aangevoerd. Soms wordt het
mimer gebmikt: iets is een denkbeeld en geen ding. Je zou
kunnen zeggen dat zowel de opvatting dat ae aarde plat is als
dat ze vrijwel bolvormig is, beide 'theorie' zijn. Maar het is
niet zo dat ze even serieus te nemen zijn; op goede gronden -
bevestigd van dag tot dag in het luchtverkeer en de internatio-
nale handel - menen wij dat de theorie dat de aarde bolvormig
is juist is; en die wordt dan ook onderwezen. De evolutietheorie
is-een theorie, een door mensen geformuleerde visie op de
werkelijkheid, maar het is niet 'maar een theorie', iets -waar
geen goede argumenten voor zijn aangevoerd.
Er is ook wel beweerd dat de evolutie-theorie niet weerlegbaaÏ'
en daarom onwetenschappelijk zou zijn; bij alle verschijnselen
zouden de biologen wel verhalen kunnen veíellen hoe dat
toevallig zo gekomen is. Dat is echter onjuist. De evolutie-
theorie komt in problemen indien, bijvoorbeeld, de geologen
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duidelijk zouden maken dat er pas enkele duizenden jaren
leven op aarde is, of indien in de aarde plotseling fossielen van
mensachtigen of andere gewervelde dieren gevonden zouden
worden in het pre-Cambrium, de tijd voordat meercellig leven
tot ontplooiing was gekomen.

Het religieuze strijdtoneel

Uiteindelijk gaat het voor de betrokkenen in deze polerniek niet
om de evolutie-theorie, maar om de Bijbel en om waarden die
naar hun mening in het geding zijn, betreffende het gezin en de
samenleving. Maar ook op dat religieuze strijdtoneel vind ik
het creationisme ernstig te kort schieten.

Ten tijde van Charles Darwin schreef Philip H. Gosse het boek
Omphalos, navel. Een van de vrageri dié hij stelde was of
Adam een navel had. Als eerste mens heeft hij-geen moeder en
dus geen navelstreng gehad, maar zonder navel zou hij anders
zijn dan andere mensen. Net zo'n vraag: Aan de jaarringen van
bomen kan je zien hoe oud ze zijn. Hadden de- bomen in het
paradijs ook jaarringen? Gosse meende van wel: God heeft de
bomen geschapen met jaarringen en Adam met een navel; God
heeft de werkelijkheid geschapen met alle sporen van een
langer verleden. De oplossing is logisch sluitend, maar maakt
wetenschap tot een onzinnig bedrijf. Sterrenkundigen en geolo-
gen houden zich bezig met de anaÍyse van een illusie. Ook voor
het geloof is het geen winst; God wordt zo als de grote gooche-
laar, om niet te zeggen bedrieger voorgesteld.
Het creationisme is een afwijzing van de wetenschap, en daar-
mee ook een afwijzing van Gods gaven, zowel de gaven van de
menselijke nieuwsgierigheid en intelligentie als -ook van de
wereld met haar wetmatigheden en toevalligheden. Zo'n geloof
wijst de schepping zoals wij die via de natuurwetensch'mppen
hebben leren kennen, af, God staat tegenover het natuurlijke.

Twee alternatieven wil ik hier tot slot kort aanduiden. Het
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eerste betreft de wijze waarop wij de Bijbel lezen. Galileoop
deciteerde in de discussie over de pfüats van aarde en zon een

kardinaal die gezegd zou hebben dat de Bijbel ons niet wil
leren hoe de hemelen gaan, maar hoe naar de hemel te gaan. Zo
zou je ook kunnen zeggen dat het niet gaat om de vraag hoe het
leven is ontstaan, maar om de vraag hoe te leven. De functie
van religieuze taal is een andere als die van wetenschappelijke
taal.
Verder kan men voor wat betreft de visie op de werkelijkheid
ook proberen om het natuurlijke te zien als Óods werk. God is
de grond van het bestaan, de grond ook van de wetmatigheden
en het toeval dat heeft geleid tot deze rijke verscheidenheid aan
levensvormen. De Anglicaanse priester en biochemicus Arthur
Peacocke gebmikte het beeld van een componist: zoals Beetho-
ven voor ons aanwezig is in de muziek, zo is God aanwezig in
de wereld, Of je kan denken aan een improviserende musicus,
die inspeelt op-de zich ontwikkelende patronen in de werkelijk-
heid. CÏod is geen God die slechts werkzaam is in de gaten die
de natuurwetenschappen open laten, maar God is de grond en
schepper van het geb-euren. Hoe wij ons dat alles zouden kun-
nen 'voorstellen, vraagt meer tijd en mimte, maar het zoeken
naar een samenhangende benadering (in plaats van de creatio-
nistische afwijzing) lijkt mij een voor dé mens en voor God
waardigere manier ofö met elkaar, de werkelijkheid en onze
kennis om te gaan.

Enkele suggesties voor literatuur

Over evolutie:
füchard Dawkins, The Blind Watchmaker. Harlow: Long-
man, 1986; ook vertaald

Daniel D. Dennett, Darwin's Dangerous Idea. New York:
Simon and Schuster, 1995; ook vertaald.

Tijs Goldschmidt, Darwins hofvijver Amsterdam: Promet-
heus, 1995.
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Over creationisme:
c.y. Houtman e.a., Schepping of evolutie: Het creationisme
een alternatiej? Kampen: Kok, 1986.

Philip Kitcher, Abusing science: The Case Ágainst Creatio-
nism. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982.

Ronald L. Numbers, The Creationisís: The Evolution ofSci"en"tific ' Crea'tio'nism." 'Berk'eföy:"'U;;ersity ';f -CalÏfoföW
Press, 1993.

R.T. Pennock, Tower of Babel: The Evidence against the
New Creatism. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999

Over theologie en evolutie:
Philip Hefner, The Human Factor: Evolution, Culture and
Religion. London: SCM Press, 1993.

Philip Heföer, artikel in Is de mens meer dan materie?
Religie en reductionisme, red. W.B. Drees. Kampen: Kok,
1997.

Arthur Peacocke, Van DNÁ tof God - een begaanbare weg'?
Kampen: Kok, 1996.

Oorspronkelijk verschenen in SchriÏ 171, themanuÏmner 'Bijbel en evolutie',
juni Í 997. (issn 0167 311 4); ook in Concilium, begin 2000 (d-iverse talen)

17



é
U

Twijfel
NBJB-Rotterdam

Hij was een doorsnee burgernan,
geen held in het geloof,
leefde rechtlijnig zijn eigen plan,
voor de rest oostindisch doof.

Zijn geloof zat in een bijbelboek,
dat gaf hem zijn houvast.
Hij raakte dan de draad ook zoek
toen zijn Schrift werd aangetast.

De schepping duurde precies een week,
in zeven dagen rond,
toen zei de dominee in een preek
dat hij dat symbolisch vond.

Want Darwins evolutieleer
die strookte daar niet mee.
Maar evolutie is ook van de Heer,
troostte hem de dominee.

Maar thuis was hem altijd geleerd:
geloof van kaft tot kaft,
en wie de Schrift interpreteert
wordt met de hel bestraft.

Hij raakte danig in de knoop,
zweefde telkens heen en weer
tussen verdoemenis en hoop:
twee uitersten van leer.

Hij was standvastig in de leer
maar had haar nooit verwerkt.
Nu twijfelde hij voor de eerste keer
en werd er door ..............gesterkt.

(
1
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Geloven in een technologische
cultuur

J
1 Willem B. Drees en Dick G.A. Koelega

TERNEUZEN - 'Een vorm van bijgeloof, dus zonder meer
verwerpelijk". Dat vindt de Staatkundig Gereformeerde
Partij (SGP) in Zeeland van de inzegening, woensdag door
een'k.atholieke pastor, van de boor die de tunnel onder de
Westerschelde -gaat grmen. Vooral het plaatsen van het
beeldje van de Heilige Barbara in de tunnel is de Zeettwse
protestanten een doorn in het oog.

Gods zegen afsmeken over het werk is een goede zaak, vindt
SGP-statenlid W Kolijn, maar de ludieke katholieke cère-
monie zoals die zich deze week aan het begin van de tunnel
afspeelde, zal ook menig katholiek veroordelen, veronder-
stelt hij. "De pastor stond in een hoogwerker!" (..)

Aldus Trouw van zaterdag 3 juli 1999. Ook in de omgang met
technologie doen oude theologische verschillen zich gelden.
Voor de katholiek is yia de Heilige Barbara Gods bescherming
vrijwel tastbaar aanwezig, terwijl de protestant het plaatsen van
dat beeldje een vorm van bijgfüoof acht. Op z'n best wordt in
de eredienst Gods zegen over het werk van onze handen afge-
smeekt; het werkwoord 'afsmeken' markeert de afstand tussen
God en mens. Ook zijn er verschillen in stijl - met afschuw
meldt de protestant dat de pastor in een hoogwerker stond!
Maar bij alle verschillen staan gelovigen van allerlei achter-
grond voor de uitdaging om helderheid te verschaffen over
'geloven in een technologische cultuur' .

19



!':

Technologische cultuur

Telefoon, auto en koelkast: wij leven temidden van apparaten.
Die worden op hun beurt ondersteund door technologische
systemen, zoals telefooncentrales en kabelnetwerken, raffina-
d-erijen en benzinestations, elektriciteitscentrales en nog veel
meer. Bij technologie gaat het echter niet alleen om apparaten
en systemen, maar ook om vaardigheden, van het besturen van
een auto tot het maken van computers en het veranderen van
genetische eigenschappen van organismen. En tenslotte wordt
het woord 'technologisch' ook wel gebmikt om een bepaalde
levenshouding aan te duiden, naÏnelijk een houding die-ervan
uitgaat dat mensen problemen in het leven op een praktische
wijze zelf kunnen en-moeten aanpakken. In plaats van zich overwijze zelí- kunnen en moeten aanpakken. In plaats van zích over
te geven aan 'het lot' - een tragische of fatalistische houding -
leeft deze houding vanuit de hoop en het vertrouwen dat men-
sen zelf in staat zijn problemen op te lossen met behulp van
beschikbare of nog te ontwikkelen téchnologie.

Wij leven in een technoiogische cultuur. Dankzij koelkast en
magnetron zijn we in staat op elk moment dat hei ons uitkomt
zelfstandig en in korte tijd voedsel van onze gading te bereiden.
Dat heefÏ een individ'ualistische eetcultuur bevorderd. De
centrale verwarming maakte de gemeenschappelijke mimte
rondom de haard minder belangrijk; we kunnen nu ieder op
onze eigen kamer de tijd doorbrengen zoals we dat zelf willen.
Terwijl-vroeger mensen in nood slechts konden hopen op Gods
reddende hand en zich in gebed tot God wendd-en voor een
goede oogst, genezing van ziekte of bescherming tegen blikse-
minslag, hebben mensen via de moderne technologie de midde-
len om zelf redding te brengen en wensen in vervulling te doen
gaan. De mens is 'zelfredzaam' geworden, of denkt dat te zijn,
ge'ínspireerd (en overmoedig geworden?) door het enorme
succes van de föoderne technologie.

De opkomst van de moderne technologie betekent een uitda-
ging voor het netwerk van oveÏtuigingen, rituelen, verhalen en
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ervaringen dat geloof genoemd wordt. Daar waar wij steeds
meer zelf bescfükken -over belangrijke aspecten van leven,
zullen we Ïninder gauw uitspreken: 'áe Heer heeft gegeven, de
Heer heeft genoÏfün'. Verwachten wij nog steeds de komst des
Heren, of gaan we zelf aan de slag v'oor een betere wereld? Of
wordta met de koppeling van de 6egrippen actief & technolo-
gisch en passief Ï religieus een foute -tegenstelling gemaakt?
Kan ons technologisch-handelen niet ook gezien worden als
vervolg op het grote gebod om God en onze medemensen te
dienen-met heel-ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht en
heel ons verstand?

Nieuwe beelden

In tekenfilms vol mimteschepen, laserwapens en pratende
robots treffen we nieuwe variaties op oeroude thema's: goed enrObOtS tretten We meuwe vanaties Op oerouae tnemaas: goea en
kwaad strijden als de machten van het licht en die der duister-
nis, buitenaardse wezens vertonen de trekken van bescherÏn-
engelen of van demonen, de eenzame held en zijn trouwe
bondgenoten strijden met boosaardige machtswellustelingen en:n strijdi

tten, dehun trawanten, de smalle weg ten leven en de brede weg naar
het verderf worden geschetst. En net als in oude religieuze
verhalen is er in de moderne televisieseries, zoals the X-files,
en in Science Fiction boeken sprake van overweldigend licht,
angstaanjagend kwaad, geestverschijningen, magie, visies op
het lot en ae zin van alles. In die zin -blijff de mens wie die was:
even angstig en goedgelovig als altijd. Maar door nieuwe
vooÏ'stellingen, nieuwe kennis en nieuwe macht veranderen
technologische ontwikkelingen toch ook ons geloof, onze
voorstellingen en orí?ze beleving van het bestaan.

Technologie is als een spiegel waarin wij ons zelf en onze
wereld zien. In zeventiende-eeuwse discussies over het bewust-
zijn en de natuur was het uurwerk nog een veelgebmikt model.
Het uurwerk leverde ook metaforen voor wetenschappelijke
idealen zoals voorspelbaarheid en autonomie, en voor visies op
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de Staat en op God. Het middeleeuwse beeld van God als
bouwheer, naar het model van de kathedraalbouwers, werd toen
vervangen door het beeld van God als klokkenmaker. Sinds de
komst van stoommacine zijn we gewend geraakt om te spre-
ken van 'onder dmk staan' en astoom afblazen', en sinds de
radio van 'even afstemmen' en 'mis onderdmkken'. Tegen-
woordig leveren met name de computfü en het internet ons
metaforen. We spreken over 'geprogrammeerd zijn', 'ons
geheugen wissen' en 'input geven'. -Ook proberen mensen hun
Feligieuze voorstellingen met behulp van -die nieuwe technolo-
gie opnieuw vorm te geven. Sommigen spreken over leven na
de dood als 'het draaien van dezelfde software op nieuwe
hardware' of als een vorm van 'ingelogd blijven op cyberspa-
ce'.

Nieuwe levens

Niet alleen als hron van metaforen en beelden heeft de nieuwe
technologie invloed op de wijze waarop we onszelf en de
wereld verstaan. Ook ae concrete vmchten van de technologie
worden geïntegreerd in ons lichaam. Van bril en oortoeter via
kunstgebit en contactlens tot siliconentransplantaat en anticon-
ceptiepil: hoe moderner de technologie hoe nauwer de veÏ'we-ptiepila

nheid iis met ons lichaam. Volgens sommigen zijn we daaromvei

op weg om 'cyborgs' te worden, wezens waarin het technologi-
sche (cyberne'tische, zelfsturende) en het organische vergroeid
zijn. Óok in een ander opzicht is onze verwevenheid met tech-
nologie groot geworden.-We zeggen met een gemst haí: 'Ik sta
om de hoek', als we onze auto bedoelen. Kennelijk beleven we
die soms als een deel van ons lichaam. De verwevenheid van
het organische en het technologische wordt verder versterkt
doordat allerlei complexe functies van de mens nu met behulp
van technologie kunnen worden uitgevoerd: post sorteren,
schaken en zelfs spraak herkennen. Ï)ie ontwikkeling is niet
alleen maar negatier, een verlies van vertrouwde of natuurlijke
vormen van mens zijn. De toenemende verwevenheid van het

22



r

organische en het technologische is ook positief. Het kan
mensen met een lichamelijke handicap nieuwe kansen bieden.
Het kan bevrijdend zijn doordat beperkingen die een natuurlij-
ke oorsprong- hebben steeds minder ervaren worden als een
noodlot omdat ze met behulp van moderne technologie over-
wonnen kunnen worden. Door technologie neemt de mimte
voor cultuur toe.

Wij leven in een wereld die in hoge mate van eigen makelij is.
Met onze technologie veranderen we de wereld, grijpen we in
natuurlijke processen in, doorbreken we grenzen die vanzelf-
sprekena waren. Er is al veel veranderd, fö er staat ons nog
meer te wachten. Een wereldomspannende cultuur en markt
vormen voor velen al vrijwel een dagelijkse realiteit, van
Heereveen tot Hong Kong. Daarnaast blijven regionale culture-
le verschillen bestaan; ze worden zelfs pregnanter. Technologie
is bij deze veranderingen niet slechts een instmment, een hamer
om een spijker mee fö te slaan. Nee, technologie vormt ookOrn een spi)Ker mee ln te Síaan. «ee, teCrinOIOgle vormt OOK
onze specifieke wensen, onze benadering van problemen, onzeOnZe SpeClíleKe WenSen) OllZe t)enaúerlng Van prot)lemen, OnZe
omgang met de natuur, onze houding ten opzichte van levens-
vragen. Vandaar dat we spreken over een 'technologische
cultuur'. Al moeten we de veranderingen ook niet overdrijven;
mensen blijven mensen, met hun angsten, dromen en driften.
Zoals de cabaretier Wim Kan ooit zong: "in de hoek hangt ons
beestenvel nog". Kunnen we met intuïties en reactiepatronen
die in de Steentijd zijn gevormd, met onze godsdienstige tradi-
ties en onze meer recente politieke idealen, goed omgaan met
de nieuwe kansen en bedreÍgingen die de moderne technologie
biedt? Zijn we voor die nieuwe mogelijkheden niet, zoals
Günther Anders vreest, te zeer 'antiquiert'?

Lot en verantwoordelijkheid

Technologie wordt door mensen gebmikt als onderdeel in hun
strijd tegen de kwetsbaarheid en eindigheid van hun bestaan.
Technologie breng echter ook nieuwe vormen van kwetsbaar-
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heid mee. Auto's zijn aföankelijk van benzine. Daarvan werden
we ons in 1973 in 'Nederland tijdens de 'eerste oliecrisis' maar
al te zeer bewust. Ziekenhuizen, fabrieken, winkelbedrijven en
overheidsinstellingen zijn in hoge mate afhankelijk van 'compu-
tersystemen. Bij de overgang van het jaar 1999 naar 2000 werd
gevreesd dat die overgang wellicht niet goed zou worden
verwerkt. Internet verspreidt informatie, maar ook gemchten.
Daardoor staan we telkens voor de vraag of we kunnen vertrou-
wen op de informatie die ons via het net-bereikt.

Naast nieuwe vormen van kwetsbaarheid, blijken ook oude
hardnekkig. Ziekte en dood blijven bij ons -bestaan horen.
Pokken is uitgeroeid, en misschien lukt het binnenkort ook om
polio uit de wereld te helpen, maar kanker is lang niet altijd te
genezen - onbeheerste celgroei blijkt de keerzijde van -onze
natuurlijke vermogens tot groei en fürstel. En ni-euwe ziekten,
zoals A?íDS, verspreiden zich snel dankzij de toegenomen
internationale contacten. Daarnaast hebben- oude kwalen als
astma en allergieën nieuwe verschijningsvormen gekregen die
veel mensen last bezorgen.

Kwetsbaarheid proberen we te beheersen. De fabrikant dekt
zich in tegen schadeclaims door in de gebmiksaanwijzing te
vermelden dat het product niet bestemd is voor kleine kföderen.
Sigarettenfabrikanten verplichten we op de verpakking te
vermelden dat roken de gezondheid schaadt. Als- ouders of
docenten proberen we door sexuele voorlichting te voorkomen
dat meisjes 'per ongeluk' zwanger worden. Tegelijk moeten we
erkennen dat we niet alles in de hand hebben. Ook al leggen we
mbbertegels bij klimtoestellen, kinderen komen toch met een
geschaafde knie thuis. En de technologie zelf blijkt kwetsbaar -
niet voor niets horen bij de CV-ketel en de computer een servi-
cecontract en een helpdesk. Utopische verwachtingen - dat we
met technologie ooit de dood füllen kunnen overwinnen en
ongelijkheid, armoede en gebrek zullen kunnen uitbannen
blijken naïef, irreëel en zelfs gevaarlijk te zijn

24



r

Technologie verschuift de grenzen van kwetsbaarheid, macht
en verantwoordelijkheid. Wat we woeger als noodlot be-
schouwden, is nu eigen verantwoordelijkheid geworden. In het
Engelse taalgebied wordt in verzekeringen over het risico van
blikseminslag nog gesproken als over een 'act of God', die niet
onder de verzekering zou vallen. Maar dat vinden wij onzin; de
bescherming tegen 61ikseminslag is sinds de uitvinding van de
bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 wel degelijk
onze eigen zaak. Verzet tegen het gebmik van de bliksemaflei-
der is een immorele daad die levende have, goederen en men-
sen onnodig aan gevaar bloot stelt.

'Spelen voor God' als metafoor

Door het succes van de technologie, met name op het punt van
de bescherming van ons kwetsbare bestaan, is 'God' concurren-
tie aangedaan. Veel taken die onze voorouders aan God toe-
schreven, zijn God afgenomen. In de ogen van velen is God
naar de marge van het leven gedmkt of zelfs 'dood'. Ondaús
de marginalisering van God, bedienen velen - ook niet-gelovi-
gen - zich nog altijd van de metafoor 'spelen voor God' als ze
hun zorg over een nieuwe technologie formuleren. Wat is daar
aan de hand?

Wellicht het volgende. In een essay met als titel 'De onterechte
angst voor God te spelen' in het aagblad Trouw van 9 oktober
1999 schreef de Amérikaanse filosoof Ronald Dworkin over de
weerstand die kloneren (celkerntransplantatie) en andere vor-(cel

bijmen van biotechnologie t»ij de mens -oproepen. Hij wijst erop?roepen.
makendat we in de morele ervaring onderscheid maken tussen wat ons

gegeven is en datgene waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn.
Wat ons gegeven is, is de achtergrond waartegen wij handelen.Wat OnS gegeven IS, IS ae acntergrona waartegen WIJ nanaeien.
Dat zijn de zaken die we niet kunnen veranderen - en die zaken
noemen de natuur, het lot of de door God geschapen wereld.
Daarnaast is er datgene in ons doen en laten waar wij zelf
wezenlijk invloed op hebben, en waar we dus verantwoordelijk

25



?

voor zijn. Bij de 'gegeven zaken' hoort ook ons eigen bestaan.
Wij gaan uit van een duidelijke grens tusseri wie wij zijn (of dat
nu aan God of lot te danken is) en wat wij met en in de gegeven
situatie doen. Die grens vormt de mggengraat voor onze mo-
raal. Als een nieuwe technologie aanleiding geeft tot het ver-
schuiven van die grens worden we - gelofüg of niet - onzeker
en verontmst. Het is, zo signaleert Dworkin, vooral in zulke
situaties dat de frase 'voor God spelen' in het debat opduikt.
Het woord 'God' duikt op, omdat het gaat om datgene wat als
'gegeven' beleefd werd. We beschuldigen technici en weten-
schappers ervan 'voor God te spelen', omdat zaken die aan
gene zijde van de grens lagen, nu door hun toedoen aan onze
kant komen te liggen.

De angst 'voor God te spelen' is dan ook niet zozeer de angst
voor wat verkeerd is, alsof het terrein zelf helder is, maar de
angst om de greep te verliezen op wat verkeerd is. "... Voor
God spelen is met vuur spelen", -aldus Dworkin. Die angst is
volgens hem echter onterecht. Mensen hebben al eeuwenlang
'met vuur gespeeld'. En wij moeten dat ook doen; het alterna:
tief is onverantwoordelijke laföeid tegenover het onbekende,
een slappe overgave aan het lot.

Of men op de wijze als Dworkin hier doet zo radicaal alle
grenzen kan en mag relativeren is een vraag die veí'dere discus-
sie verdient. Sommigen menen dat er wel degelijk intrinsieke
grenzen aan te wijzen zijn, grenzen die wij niet tfören te over-
schrijden. Anderen benadmÍken met Dworkin de voortdurende
activiteit van de mens 'op weg', maar vragen zich daarbij af of
de veranderingen niet te snel gaan om ons daar sociaal, maat-
schappelijk en psychologisch op in te stellen. In ieder gevalop

elin)stelt de voortgaande ontwikkelfög ons voor meer dan alleen
praktische en ethische vragen. De ontwikkeling impliceert ook
éen veranderende kwetsbaarheid en macht van de mens, en
daarmee een veÏ'anderende beleving van lot, God en gebod.
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God en gebod in de technologische cultuur

Dworkin verbindt het gebmik van het woord 'God' met het
gegevene, dat wat wij soms als lot of natuur en soms als schep-
ping aanauiden. Als -God zo beleefd wordt, dan is ons techni-
sche handelen een temgdringen van 'God' - hoe meer macht
aan de mens, hoe rninder er nog aan God toe te rekenen is. Er is
echter ook een andere wijze van spreken over God. God wordt
ook verbonden met het visioen vfö een Koninkrijk van vrede
en gerechtigheid, een stad vol licht en glans, waar de dood niet
meer zal zqn. Beelden van verlossing en bevrijding horen in de
christelijke-traditie ook bij God. Daarom is de taak van de mens
niet alleen te bewaren wat er is, maar ook bekering ten goede,g ten gi

ninkrijlom mee te werken aan het dooföreken van Gods Koninkriik.
In de christelijke traditie is er telkens weer de spanning tussen
het belijden van God als Schepper - en daarmee Fiet zien van de
wereld-als Gods schepping - en het zien van God als de genadi-
ge, lieföebbende Vaaér van Jezus Christus, die uitziet naar
verandering van deze wereld. In beschouwingen over geloof in
een technologische cultuur hebben beide oriëntaties voor
verschillende auteurs een verschillend gewicht.

Wanneer de natuurliike orde religieus wordt geduid, bijvoor-
beeld als schepping, aan biedt ze een grond voor het stellen van
grenzen aan technologische ingrepen. Niet dat die normen
eenvoudig zijn af te lezen. MisschÍen is daarvoor een herme-
neutische raiionaliteit nodig, een redelijkheid die het moet
hebben van verhalen en overwegingen. Terwijl sommige
auteurs verantwoordelijkheid zoeken te verankeren in een
scheppingsorde of normatief geladen kosmologie, zien anderen
- waaronder, zo bekennen wij kleur, wij zelf - weinig in een
dergelijk 'houvast'. Niet alleen is de vraag of het wel mogelijk
is om zo vanuit het bestaande normen af te leiden, maar ook of
dat in bijbels perspectief wel wenselijk is. Er zijn immers ookbijbe

bijbelal die bijbelse verhalen over het 'op weg gaan' naar een onze-
kere toekomst. Misschien met een mstige gang, zodat wij
onderweg ervaring op kunnen doen met nieuwe mogelijkheden
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en behoeften, maar wel op weg. Grenzen kunnen we ook niet
vooraf trekken omdat de werkelijkheid ambivalent is; biotech-
nologie, bijvoorbeeld, kan ten goede en ten kwade gebmikt
worden. De roeping van de mens is niet om stil te blijven zitten
maar om op weg te gaan, ge"nspireefö door de geest van Chris-
tus, met wetenschap en techniek als 'dienende geesten' ten
dienste van humaniteit en van het goede leven. Bij de afweging
reikt de traditie ons idealen aan, visioenen. Omdat 'de wereld
van de tekst' niet 'de wereld van de lezer' is, kan de tekst niet
gaan werken als simpele norm, maar ze kan wel vormend zijn
voor onze identiteit nu.

We kunnen niet aflezen uit de natuurlijke orde wat we hebben
te doen. Ook de pretentie te weten hoe het uiteindelijk allemaal
zou dienen te zijn, bleek in de geschiedenis een gevaarlijke
droom. Bij pogingen dromen te verwezenlijken werd al te
makkelijk datgene wat niet paste uitgerangeerd. Met namepaste

pie diígeldt dat voor de sociale utopie die de onberekenbaarheid en
dubbelzinnigheid van het mensel0k gedrag wil afschaffen.
Technologische realisatie van utopische veÏ'wachtingen is
minder dreigend. Het laat mimte aan verantwoordelijkheid, die
gestalte krï5gl in individuele en collectieve besluitvorming. En
doordat technologie altijd weer anders gebmikt kan worden dan
de ontwerpers dachten,-laat technologie mimte aan de menselij-
ke eigen wijsheid.

Literaratuur:
Dick G.A.Koelega en Willem B.Drees, God & Co? Geloven in
een technologische cultuur (Kampen, Kok, 2000)
(zie ook de aankondiging verderop in dit nurnmer).

Hans Agterhuis, De erfenis van de uíopie, Baarn, Ambo, 1999

Paul van Dijk, Günther Anders: Antropologie in het íijdperk
van de techniek, Best, Damon, 1998

Oorspronkelijk verschenen in In de Marge 9 (l maart 2000), het blad van
het BezinningscentÏ'um van de Vrije Universiteit.
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Baptisme internationaal
Sietzo Dijkhui;iZen

Christenen 'yerloren' door Internet..!?

Wie praat over 'geloof en techniek' komt, wat het laatste woord
betreft, toch al gauw terecht bij Internet en alles wat daarom
heen zit aan informatiemogelijföeden. Dat die mogelijkheden
onvoorstelbaar groot zijn en toegang geven tot lang verborgen
c.q. opgeslagen-bronnen, bewijzen de stemmen die waarschu-
wen fö-die oproepen tot bescherming van kinderen. Zo zijn er
immers, zoals men weet, programma's ontwikkeld om 'gevaar-
lijke informatie' af te schermen, onbereikbaar te maken.

Onlangs nog liet dr.Kang Won Yong, vooraanstaand kerkleider
in Zuid-Korea, en dit jaar onderscheiden met de Vredesprijs
van de Niwano Foundation, weten dat de ontwikkelingen van
Internet en de daarmee gepaard gaande 'Informatie-revolutie'Internet en úe úaarmee gepaam gaanúe -ínïOrmafie-reVOlutle-
ernstige problemen met zich mee zullen brengen voor de chris-
tenheid en andere religies.
Volgens dí'.Kang Won Yong verbleekt de geweldige ommekeer
van de Industriële Revolutie tweehonderd jaar geleden bij de
radicale sociaal-culturele veranderingen die ophanden zijn in
de Eeuw van de Informatica. Tijdelijke en organische vormen
van macht nemen de plaats in-van hiërarchische stmcturen.
Bovendien zien we de opkomst van 'Internet keÏ'ken' en
'Internet tempels', gebouwd door 'netizens'. En veel 'netizens'
zijn zo 'opgedraaid' door de snelle informatiemogelijkheden
dat ze meegesleurd zijn in de wereld van de cybernetica.

"Wanneer spiritualiteit aan diepte verliest door de afwezigheid
van aangezicht-tot-aangezicht-contact en de grenzen tussen
werkelijkheid en virtuelé werkelijkheid verdwijnen zal het niet
lang duren, of er treden verschijnselen op als identiteitscrises,
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sociaal isolement en culturele en morele vervlakking en dat zal
zowel religieuze als wereldlijke problemen opleveren", aldus
de Koreaanse kerkleider.

Dr. Kang Won Yong uitte zijn waarschuwingen op een in
Tokio gehouden symposium over 'De rol van ae religie in de
21e eeuw', maar gaf daarbij ook een richting aan. föj wekte
zijn luisteraars op in deze- 'cybernetica-eeuw de zorg voor
spiritualiteit een uiterst belangrij-ke taak is voor de godsdi';nst.'
"In de nieuwe samenleving dient wezenlijk echt leven te
betekenen: respect voor Gods voorschriften-en het veroveren
van een spiritualiteit waarin mensen geholpen kunnen worden
om de moeilijkheden en uitdagingen van elke dag te boven te
komen en hun menselijk bestaan onder ogen te zien."

Boekaankondiging
Geloven in een technologische cultuur

Bij uitgeverij Kok in Kampen verscheen onlangs, in samenwer-
king met het Instituut Kerk en Wereld/MCKS, een bundel
essays onder de titel 'GOD EN CO? Geloven in een techno-
logische cultuur'.
Het is een verzameling artikelen waarin de auteurs vragen en
ontwikkelingen rond de hedendaagse technologie bespreken.
Technologie komen we immers overal tegen: in-werk, op reis,
in vakanties, bij het inkopen doen, in onze levensmiddeÍen, in
ons eten en . . in het ziekenhuis.
De technische ontwikkelingen roepen steeds meer ethische
vragen op, maar de moderne technologie wekt ook aandacht
voor levensbeschouwelijke vragen.

In discussies over biotechnologie bijvoorbeeld en klonen komt
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maar al te vaak de vraag naar voren of het niet zo is, dat de
mens voor God wil spelen. En over de mogelijkheden en geva-
ren van Internet zijn ook al veel waarschuwende woorden
gesproken en.. de mogelijkheden voor evangelisatie aangege-
ven.

Maar hoever gaat het geloof in eigen kunnen wanneer men
wordt geconfronteerd met ziekte, -dood, schaarste, honger,
angst, eindigheid van alles?
Is -er -dan, juist dan, vertrouwen op God? En in hoeverre danken
we God 'voor de gave van de technologie? Of is dat een vraag
die niet ter sprake kan komen? En als men het heeft over 'de
mens die speelt voor God' of 'de mens denkt ook schepper te
kunnen zijn' welk beeld heeft men dan voor ogen? Is er in de
technologische samenleving plaats voor verwondering, dank-
baarheid,-aanvaarding van gegevenheden? Is er sowieso plaats
voor een 'wonder'? Èn wanneer er sprake is of moet zijn van
grenzen voor de technologie, waar moeten ze liggen? En waar-
op is die vaststelling gebaseerd?

Het is uit de rest van dit themanummer van RUIMTE wel
duidelijk dat de moderne technologie niet alleen levensbe-
schouwelijke vragen oproept, maar ook nieuwe beelden aan-
reikt. Misschien kunnen dié ook onze hoop en idealen, onze
angsten en grenzen, onze verhouding tot de natuur en tot God
verwoorden, gestalte geven.

In het boek 'God & Co?',onder redactie van Dick G.A.Koelega
en Willem B.DÏ'ees, worden deze vragen besproken met bijdra-
gen van Theo Boer, Pieter Anton van Gennio, Jan Hoogland,
'hton Houtepen, Evert Jonker, Frits de Lange, Egbert Schro-
ten, Otto Sondorp en Koo van der Wal.

Prijs: f.34,95. ISBN: 90 435 0137 9
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Emerititus (VII)
Theo van der Laan

Je moet blijven lezen en studeren om de veranderingen rond
religie en samenleving ook maar enigszins te kunnen begrijpen.
Wie geeft ons enig inzicht in de chaos die op ons aflcomt?-Öok
als het gaat om kleine geloofsgemeerischappen.
Een theologische studiek'ring waar EM aa'n deelneemt koos dit
seizoen voor een boek van Theo Witvliet, "Gebroken traditie,
christelijke religie in het spanningsveld van pluraliteit en
identiteit", Ten Have, Baarn, 1999.
Het boek laat zich niet geÏakkelijk lezen maar het bevat waar-
devol materiaal. De schrijver reikt instmmenten aan waarmee
het mogelijk is persoonÍijke geloofsgeschiedenis en huidige
ontwikkelingen te-ordenen.

EM moest temgdenken aan mim 40 5aar geleden. Hij studeerde
theologie (bachelor-programma) van 1955 - '59 aan een inter-
nationale 6aptisten hogeschool in Zwitserland. Daar leerde hij
de baptisten oecumene kennen: studenten kwamen uit 21
verschÏllende landen. De cultuur van ieder's eigen land en volk
hadden kennelijk grote invloed op het soort baptisme dat zijop het

.chillenvoorstonden: er waren grote verschillen !
De zogenaamde historisch-kritische benadering van de bijbel
was voor EM een opluchting want je mocht als gelovige ook
met wetenschappelijke methoden naar bijbel, geloof en de
praktijk kijken.

Maar eenmaal predikant diende je de gemeente bij het aloude
Woord te bewaren. En de gemeente? Diende vertroost en
bemoedigd te worden. Het merendeel vroeg, naar de 'old time
religion': geborgenheid, verlossing en behoudenis (hemel). EM
hoort nog de verbijstering vari een oude broeder uit een promi-
nent bapristen gesÍacht: 'Dat ik het nog moet meemaken dat in
de gemeente gepraat wordt over de vorm van de doop, is on-
gehoord". Met -andere woorden: deze en andere zaken staan
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toch gewoon vast in een baptisten gemeente?

Het kwarn er op neer dat de meeste gemeenten niet werden
geïnformeerd over nieuwe inzichten omtrent de bijbel en het
geloven. Daar is EM (en zijn generatiegenoten?) gezwicht voor
de sterke roep om bevestigi-ng (van gemeente èn voorganger).ae sterKe roep Om t»eveStiging (Van gemeente en VOOrganger).
Thans worden we overspoeld door vele andere opvattingen en
interpretaties. Wat is dan-het dopers eigene ?

Wie deze vraag hoog zit raadt EM aan het volgende boek aan te
schaffen: 'Doordacht geloven' van J.A.Oosterbaan, Boeken-
centmm, Zoetermeer, 2000. Het is een boek voor fijnproevers.
Natuurlijk geeft Oosterbaan, ook al is hij een scherpzinnigícherp.

el bel:dopers tilosoof en theoloog, niet HET antwoord. Wel beland je
in een geheel ander dopers klimaat dan de meeste lezers van dit
blad gewend zijn. Dat zou wel eens een verrassing kunnen
opleveren.

RUIMTEdag 2000
Even niet vergeten te noteren dat de RUIMTEdag 2000 zal
worden gehouden op 25 november in Zwolle. Zoals de laatste
jaren gebmikelijk is komen we weer samen in het Agnieten
College, locatie Carolus Clusius, ingang Kamperweg.

Zoals in het vorige nummer al aangekondigd zal Prof Anne van
der Meiden een gedeelte van het programma voor z'n rekening
nemen.
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Hallo jongens en meisjes.
Henk Timmerman

Hebben jullie nu in de herfst al eens goed buiten gekeken. Ik
fiets elke dag naar mijn werk en zie dan aan de stam van een
boom een paddestoel groeien en elke keer wordt deze padde-
stoel groter en groter, het is een geweldig gezicht. Ook gewoon
bij je in de tuin groeien soms de paddestoelen. Maar als je nu
eens een wandeling in het bos gaat maken en ook eens rond-
kijkt is de natuur in de herfst geweldig mooi, met vele soorten
paddestoelen, eikels die uit de boom vallen, allerlei beesten diepadí
hun wintervoorraad bij elkaar zoeken. Äl deze dingen zijn
geschenken van onze Heer en daar mogen we gemst dankba'ar
voor zijn. Hij zorgt dat elk jaargetijde zo zijn eigen dingen
heeff, is dat niet geweldig. Laten we-proberen de natuur zo te
laten als hij is en dankbaar zijn voor al het moois wat we zo
zien en niet alleen in de natuur.

In onderstaande zinnen waren buitenlandse talen verstopt, de
oplossing was:
Je mag ditmaal op ééN OOR Slapen. (Noors)
Ik leeF IN Spanje als God in de fiemel. (Fins)
Ik haD UIT 3ommige boeken enkele citaten genoteerd. (Duits)
Frank haD EEN Spfinternieuwe wagen gekocht. (Deens)
Met zo'n chARME EN Succes is hij de favoriet van alle meis-
jes. (Armeens)

De nieuwe puzzel.
Nog eens een aantal zinnen, maar nu zitten er beesten in ver-
stopt die je heel graag een mep zou geven.

-O wee, ze ziÍen aan elkaar vast gekluisterd
Morgen mogen we spelen, vandaag is het werken geblazen.
Irrigatie betekent het bevloeien van landbouwgrond
Wat een leuk everzwijntje heb je daar.

Veel succes met de puzzels en tot de volgende keer.
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