HOE NU VERDER?
OP 16 JANUARI JL. PRESENTEERDE JAAP KLAPWIJK OP DE STUDIECONFERENTIE VAN DE
STICHTING VOOR CHRISTELIJKE FILOSOFIE ZIJN BOEK 'HEEFT DE EVOLUTIE EEN DOEL?
OVER SCHEPPING EN EMERGENTE EVOLUTIE' (KOK, KAMPEN, 2009). HIERONDER EEN SA
MENVATTING VAN ZIJN LEZING. DE VOLLEDIGE TEKST VERSCHIJNT TE ZIJNER TIJD IN 'RA
DIX'.

doen twee verhalen de ron
de over het ontstaan van mens en wereld, het
scheppingsverhaal van de Bijbel en het evolu
tieverhaal van Darwin. Deze twee verhalen hebben
onze moderne samenleving tot op het bot verdeeld.
In het afgelopen jaar lijkt de spanning tussen beide
verhalen alleen maar te zijn toegenomen. De evo
lutiebioloog Richard Dawkins voerde in de straten
van Londen buscampagnes ter demonstratie van
Gods overbodigheid. En de stichting Schreeuw om
Leven van Bert Dorenbos bracht in heel Nederland
zes miljoen brochures rond ter waarschuwing tegen
al wat riekt naar evolutie.

Sinds jaar en dag ben ik op zoek naar de binnen
kant van het evolutievraagstuk. Die binnenkant heb
ik proberen vast te leggen in de titel van mijn boek:
Heeft de evolutie een doel? Hier ligt voor mijn ge
voel de kernvraag. Is de wereld een volstrekt toeval
lig product van blinde selectiemechanismen in de
natuur, zoals de darwinisten beweren? Of is de we
reld schepping, anders gezegd, is ze ontworpen met
een oogmerk, een doel?
Eigenlijk raakt deze kernvraag ons allen heel
persoonlijk. Hoe staat het met mezelf? Ben ik een
toevalstreffer opgehoest door de materie, een 'on
gelukje’ van Moeder Natuur, en had de
evolutie ook kunnen pieken in een intelli
gente inktvis of in een extraterrestrial met
sensorsprieten? Of is mijn bestaan, hoe
RICHTINGENSTRIJD
nietig ook, opgenomen in Gods verheven
bedoelingen met de wereld?
Eén ding is duidelijk: het Darwinjaar heeft
Dooyeweerd heb ik vaak horen zeg
de clash tussen scheppingsgeloof en evo
gen dat het evolutievraagstuk in laatste
lutieleer eerder aangewakkerd dan be
instantie niet een vakwetenschappelijk
zworen. Zelfs in christelijke kring lopen
maar
een wijsgerig vraagstuk is. We los
de meningen ver uiteen en botsen creati
Door Jaap
sen
het
niet op door aan de ene kant de
onisme, Intelligent Design en theïstische
Klapwijk
gegevens van evolutiebiologie en genetica
evolutie. Dat de Evangelische Omroep met
op tafel te leggen en aan de andere kant de
Andries Knevel overhoop lag en in de afge
resultaten van Bijbeluitleg en dogmatiek. Wat we no
lopen zomer bovendien zijn handen aftrok van het
dig hebben, is een filosofische totaalvisie. En binnen
meegeïnitieerde Darwincongres in Nijkerk spreekt
deze totaalvisie moeten we ons rekenschap geven én
boekdelen. Soms denk ik: misschien zien deze rich
van de feiten die de evolutiewetenschap blootlegt én
tingen slechts de buitenkant van het evolutievraagvan de vergezichten die de Bijbel ontvouwt. We zul
stuk. Misschien blijven ze steken in vragen over de
len wetenschap en geloof beide moeten resetten.
ouderdom van de aarde, het fossiele bodemarchief,
de zes scheppingsdagen, Bijbelse geslachtsregisters,
en dergelijke.

S

inds anderhalve eeuw

BEWEGING • LENTE 2010 • 5

HET ESSAY

HET DARWINJAAR IS
VOORBIJ

HET ESSAY

EVOLUTIONAIRE
FEITEN EN
EVOLUTIETHEORIE
Ik begin met de wetenschap
pelijke kant, de evolutionaire
feiten. Het feitelijke bewijs
materiaal dat paleontologen,
biologen, embryologen en
biochemici hebben ingé
bracht ten gunste van de the
se van common descent, ge
meenzame afstamming van
alle soorten, is overstelpend
te noemen. Indrukwekkend
was vooral de doorbraak in
de genetica, de ontdekking
van het dubbelstrengige
DNA-model door Watson
en Crick in 1953. Immers, de
in het DNA van alle levende
cellen vervatte taal blijkt een
universeel erfgoed te zijn.
Het is dus welhaast ondenk
baar dat er tussen de soorten
geen verwantschap zou zijn.
Laten we naast de evolu
tionaire feiten ook letten op de evolutionaire theo
rie, want feiten zijn nooit los te koop. Elke weten
schapper heeft de neiging de onderzochte feiten te
plaatsen in een totaalkader van filosofische makelij.
Tegenwoordig is dit totaalkader doorgaans het filo
sofische materialisme. Levende organismen, zo zegt
de materialist, zijn ontsprongen aan dode stof, dus
uiteindelijk te herleiden tot brute materie. Er is geen
principiële scheidslijn tussen onbezielde en bezielde
natuur, want biologische evolutie is ontsprongen aan
geologische evolutie en die weer aan kosmologische
evolutie. Evolutie is een ontwikkeling die weliswaar
‘complexificatie’ vertoont, een steeds ingewikkelder
bouwplan van de materie. Maar ook complexe ma
terie is materie, aldus de materialist. Geest moet je
herleiden tot brein en levende organen tot fysische
stof. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe kun
je bovenfysische verschijnselen zoals geest, brein en
leven herleiden tot fysische stof, als je in het vocabu
laire van fysici zulke termen niet eens tegenkomt?
Ja, hoe kun je überhaupt nadenken over stoffelijke
dingen, als denken de stof niet zou overstijgen?

EMERGENTE EVOLUTIE
We moeten de evolutieleer dus resetten en het mate
rialisme afschudden. Ik heb dat in mijn boek gedaan
met hulp van de theorie van emergente evolutie.
Evolutie is meer dan complexificatie. Want naast
toenemende complexiteit, dus kwantitatieve ver

anderingen, doen zich kwalitatieve veranderingen
voor. Reeds Darwin omschreef evolutie als descent
with modification, een afstamming die gepaard gaat
met modificatie.
‘Modificatie’ moet je heel letterlijk nemen. Evolu
tie modi-ficeert, dat wil zeggen, ze doet nieuwe zijnsmodi ontstaan, nieuwe manieren van bestaan. Want
dit is het wonderbaarlijke van de evolutionaire ge
schiedenis dat aan fysische dingen een levensfunctie
openbaar werd. Die biotische bestaanswijze kwam
drieënhalf miljard jaar geleden ineens naar boven;
ze emergeerde (emergeren = naar boven komen). Ze
emergeerde vanuit de fysische bestaansbodem. De
levensfunctie emergeerde in prokaryoten, eencellige
bacteriën met specifiek modale eigenschappen als
van cellulaire organisatie, spontane zelfregulering
en reproductie. Nadien konden vanuit dit fysischbiotische substraat nieuwe functies emergeren in
planten met eigenschappen als groeikracht en orgaanvorming, in dieren met functies als gevoel en
waarneming, en in mensen met mentale en morele
competenties. Kortom, emergente evolutie open
baart zich als een sprongsgewijze ontwikkeling, een
zelfoverstijging tot steeds hoger niveau.
Emergente evolutie openbaart zich ook door ver
schillende tempo’s. Doorgaans is de evolutionaire
beweging tergend traag, bijna stilstand. Een bosmier
van vandaag lijkt nog sprekend op de fossiele bos
mier die zes miljoen jaar geleden in amber werd ge
vangen. Maar evolutie kan een kritisch kantelpunt
bereiken en ineens in de versnelling gaan. Darwins
opvatting van graduele of geleidelijke verandering
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IDIONOM IE
Het onderscheiden kenmerk van emergentie is idionomie of eigenwettelijkheid. Eerder stuitten we op

de darwinistische voorstelling als zou evolutie een
toevallig en ongericht proces zijn. Natuurlijk speelt
toeval een rol. Maar elk emergent domein kenmerkt
zich door eigensoortige wetten. Op elk niveau ge
ven levende wezens blijk van ‘regelgeleid gedrag’.
De eencellige bacterie wordt geleid door biotische
principes, de meercellige plant ook door vegetatieve
principes, het dier tevens door sensitieve principes,
de mens daarenboven door mentale en morele prin
cipes. Emergente evolutie is met andere woorden
een ontwikkeling waarin organismen zich articule
ren op een steeds hoger organisatieniveau, bepaald
door telkens nieuwe ordeningsprincipes.
Wat zijn nu de implicaties van de emergentietheorie voor biologische soorten? Creationisten zien
soorten als expressie van constante scheppingsstructuren. Dooyeweerd ziet soorten als expressie
van boventijdelijke of althans van onveranderlijke
identiteitsstructuren. Vanuit een evolutionair per
spectief kan ik niet overweg met deze leer van on
veranderlijke soorten.
Toch vloeien soorten niet in elkaar over. Ze zijn
distinct. Ze hebben een eigen karakter, zegt Dick
Stafleu. Het zijn relatief duurzame voortplantingsgemeenschappen. De mangroveboom groeit anders
dan de naaldboom. De merel zingt anders dan de
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is dus achterhaald. Paleontologen zoals Niles Eldredge en Stephan Gould hebben gewezen op inter
puncties, plotselinge onderbrekingen in het trage
verloop. Dan treden in de kortste keren kwalitatieve
veranderingen op, zoals bij het ontstaan van de eer
ste oercel drieënhalf miljard jaar geleden, en bij de
Cambrische explosie 530 miljoen jaar geleden. Maar
het waarom van deze plotselinge innovaties heb
ben deze geleerden nooit opgehelderd. Laat ik het
daarom in mijn eigen woorden zeggen: in die inter
puncties toont evolutie haar emergent gezicht. We
zien, om een woord van Teilhard de Chardin te ge
bruiken, ‘drempeloverschrijdingen’.
Dit is dus het wonder van emergerende evolutie:
ze is niet ongericht maar doelgericht. Ze ketent ons
niet aan een eendimensionale stoffelijke werkelijk
heid, maar doet door drempeloverschrijdingen een
scala van organisatieniveaus ontstaan, een multidi
mensionale zijnsorde waarin op een gegeven mo
ment ook de mens naar voren treedt.

Gelovig en nuchter

Er zijn geen dingen die niet bestaan
Wie echt wil weten wat filosofie is,
doet er het beste aan om filosofen
in actie te zien. René van Wouden
berg toont dat aan door in korte
hoofdstukjes in te gaan op een aan
tal puzzels, vragen en problemen
die rijzen wanneer we getroffen
worden door de raadsels van ons
bestaan. 117 pagina's, € 12,90

Hete Hangijzers
Christenen worden regelmatig ge
confronteerd met kritische vragen
over hun geloof. De buitenwereld
stelt vragen als: Waarom laat God
lijden toe? Wetenschap en geloof,
dat kan toch niet samen? Maar ook
christenen zelf hebben vragen.
Onder redactie van Cees Dekker en
Martine van Veelen geven bekende
auteurs antwoorden op 17 funda
mentele vragen.
312 pagina's, € 19,50

Jezus en de góden
Zijn alle religies niet in wezen het
zelfde? Absolute waarheid bestaat
toch niet? En wie kan geloven in
een God in een wereld vol kwaad
en lijden? Ravi Zacharias bespreekt
deze fundamentele vragen. Hij
plaatst de claims van Jezus tegen
over de postmoderne relativering
van welke waarheid dan ook, en te
genover de stichters van andere
grote religies.
200 pagina's, € 17,50
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BEWEGING ■ LENTE 2010 • 7

in de boekhandel

HET ESSAY

nachtegaal. Elke soort incorporeert regels ^
regels moet je niet ophangen aan loodzwar ->ar ^ ‘e
ëen, naar ^
ante identiteitsstructuren. Je zou er in <jc ’ lllVaritaxonomie miljoenen van nodig hebben js[r'0^erne
■ Ie het b e , CSIS *’ *ot mislukken gedoemd zijn.
ten refereren aan modale wetten zoals
e> s° ° ran niet aan q eVolutie per se spiegelen, doe het
eerde2r gememoreerd, aan biotische, vegetatieve
lens
die Q0d enes's 1 maar aan Genesis 2, aan de
en se nsiti
principes. Die prin
'eve
Ik trek een
° ntstaan uit kle' of materie.
cipes lenen zich voor
C ePpingSrr)a trc^e conclusie. Als hoofdstuk 1 een
en hoofdstuk 2 een wordingsbe‘positivering’ of verbij
richt, dan is de schepzondering. Ze hebben
pingsmare anterieur
zich door een natuur
aan het wordingsbelijk proces van trial
richt. Sterker, dan is
and error uitgekristal
de
scheppingsorde
liseerd in biologische
grondslaggevend voor
soorten als bijzondere
T V m « ib W VAiM\ ««kW
de dynamiek van wor
V- A-1
systemen van relatieve
ding
en evolutie.
"
J,,
duurzaamheid.
"'YAw'*
TV
*
’

7^e-

„AfvrvwfoW'A*v' fc«'»**
______________
W e re-fc C .a\urA »y

?fL'

B

Y - A ' A * * * * ; ' v datv. v w

SCHEPPING EN
WORDING

LITURGISCHE
HANDVATTEN

Ik ga nu focussen op
■"
u
........ <— SJ
Zover de wetenschap.
Genesis 1, het eerste
Het wordt tijd het ontca*»
vers: „In den beginne
V .W sW ' . . VA C VÏV
,-rrW vM o o \r\ v . o o d V W ' - ' " '
staansprobleem
ook
schiep God”. Waarop
te bekijken van de ge
slaat dit ‘in den be
WWfc**
\ «S*
T .^ tC y
lovige kant. Wellicht
ginne’? Verwijst het
naar een tijd in God
moeten we ook onze
kV'tfr'
, , „ Vf, vJVitVVV"-'
of naar onze tijdsbe
geloofsopvattingen
CaY AttÄ'®1*
leving? Treffend is de
««• u » ,
“v.r; niavc
resetten. Wat kunnen
^ ^ » S ïf Â - S S Ï r - ^
opvatting van kerkva
we in het geloof, dus in
AXXv/.. cov<
•
vntvNiw
a
ttw
"
*
rc<ni- "
der Augustinus. God is
het licht van de Schrift,
xVV*
niet in de tijd; Hij is de
v
tx
I»»
opmerken over evolu
'T
eeuwige. De tijd is een
tie en emergentie? Ik
schepsel van God. De
C*’ " Kw
ga dingen zeggen die
eeuwige God schiep
in mijn boek nog niet
tijdelijke werkelijkheid
te vinden zijn.
om zijn plannen met
Schepping en wor
de wereld te volvoeren.
ding moet je scherp onderscheiden. ‘Scheppina’ ziet
l .
,.
Kortom, het ‘in den
op een ontstaan uit niets. ‘Wording’ o f‘geschiedenis’
'gmne is geen tijdsbepaling voor God maar voor
°ns en onze tijdsbeleving.
ziet op het ontstaan uit iets anders, op processen van
ontstaan en vergaan. God die in Gen. 1 de wereld tot
Nu naar vers 5 en volgende. Ook de scheppingsaanzijn riep uit niets, doet in Gen. 2 vanaf vs 4 de
agen zijn geen tijdsbepalingen voor God; ze raken
ons. Wij mensen zijn zo verweven met tijd dat het
mens ontstaan uit iets anders. Er staat: Hij boetseer
egrip schepping ons petje volledig te boven zou
de hem uit klei en blies hem vervolgens de levens
gaan als we Gods scheppingswerk ons niet mochten
adem in de neusgaten. Dat is geen schepping; dat is
voorstellen in de breking van de tijd. Wij mensen
een wordingsgeschiedenis ten dienste van mensen
urmen niet anders dan denken: eerst deed God dit,
vertrouwd met keramiek. Vandaar mijn eerste con
toen dat en vervolgens dat. De scheppingsdagen zie
clusie. Opvattingen over schepping moet je spiege
ik dus als een tegemoetkoming van de Bijbel aan de
len aan Gen. 1. Maar wording is een uitvloeisel van
beperkingen
van ons voorstellingsvermogen. Calschepping: God schiep een wordende wereld. Wor
vijn
spreekt
hier
van ‘accommodatie’. In Genesis past
ding moet je spiegelen aan Gen. 2.
God zich aan aan ons haperend begripsvermogen.
Het moderne concept ‘evolutie’ tref je niet aan
Zijn de scheppingsdagen dus een hulpconstructie,
in de Bijbel. Maar duidelijk is wel dat evolutie niet
een soort ezelsbruggetje voor ons? Niet helemaal!
schepping is maar wording, een wording uit iets an
Want waarom spreekt de Bijbel van scheppingsda
ders. Ik leid hieruit af - mijn tweede conclusie - dat
gen en niet van scheppingsweken of scheppingsjade creationistische pogingen om het evolutieproces
ren? Theologen geven als antwoord: Genesis 1 is een
terug te vertalen in de successie van scheppingsdaliterair document. Het biedt een literair kader. Ge-
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Er zij licht

nesis 1 is een dagboek van Gods scheppingsdaden.
Ik ga niet akkoord. Natuurlijk is Genesis 1 litera
tuur, voor mijn part wereldliteratuur. Maar dit lite
raire gehalte is bijkomstig. Genesis is een geloofsdocument. Waarom wordt dan vanuit het oogpunt van
geloof zo expliciet gesproken van scheppingsdagen
en een rustdag? Het antwoord geeft Exodus 20, het
vierde gebod: “Gedenk de sabbatdag dat ge die hei
ligt.” Zes dagen lang schiep God en Hij rustte op de
zevende dag; dit ter navolging. Het concept van een
werkweek plus rustdag is dus niet een literair maar
een liturgisch kader.
Stel, de scheppingsdagen zijn liturgische handvat
ten voor wie de sabbat wil gedenken, dan bieden ze
net zomin een wetenschappelijk kader voor biolo
gen als een literair kader voor theologen. Dan is het
even ongepast om onze evolutionaire observaties als
onze literaire besognes te projecteren in Genesis 1.
Dan zijn de scheppingsdagen doorsneedagen, zoals
de creationisten vanouds betoogd hebben. Het zijn
etmalen ter viering en navolging.
Die navolging kun je niet wekelijks uitkopen met
een kaarsje in de kerk. Want de Bijbel zegt: „Er wacht
(...) nog steeds een sabbatsrust voor het volk van
God” (Hebr. 4:9). Kortom, de liturgische taal van
Genesis strekt zich uit naar een toekomstige rust
dag. Ze ontpopt zich als profetische taal. Ze zegt dat
we met heel de schepping on the move zijn naar een
sabbatsviering in de Godsstad. We lezen Genesis en
vooruitkijkend zeggen we: „Tot ziens in Jeruzalem.”
Zijn schepping en evolutie verenigbaar? Velen zijn
over deze vraag gestruikeld, vooral christelijke jon
geren. Ze haken af, moedeloos of onverschillig ge
worden. De stap van Bijbel naar biologieles bleek te
groot. En de kerken? Nog steeds hullen kerken zich
- Darwinjaar of niet - in een oorverdovende stil
te. Toch staat niet vast dat evolutie zinloos is en de
mens een toevalstreffer van de natuur. Licht gloort
aan de horizon. Maar nodig is wel dat evolutie wordt
herkend als emergent en het scheppingsbericht als
liturgie en profetie.

Hoe kan het dat pas op de vierde dag de zon
is geschapen, en al op de eerste dag het licht?
Deze vraag heeft gelovigen die Genesis 1 als
historisch verslag willen lezen, eeuwenlang
hoofdbrekens gekost.
In de negentiende eeuw leek zich echter een
oplossing aan te dienen, toen de geniale
fysicus James Clerk Maxwell zijn theorie over
elektromagnetische velden ontwikkelde. Licht
was volgens Maxwell een elektromagnetische
golf, die zich voortplantte in de zogenoemde
ether. Gretig werd dit nieuwe inzicht
aangegrepen. Op dag 1, zo dacht men, was
misschien de ether al geschapen, en bestond dus
ook het licht. Aan Maxwell, die een diepgelovig
christen was, werd de vraag voorgelegd of hij
zijn theorie verder in deze richting zou kunnen
uitwerken. Maxwell hield de boot echter af.
Het leek hem niet verstandig de huidige stand
van de wetenschap als leidraad te gebruiken
bij de interpretatie van Genesis 1. Terwijl de
natuurkunde voortdurend veranderde, zo
stelde hij, zou deze ‘wetenschappelijke exegese’
misschien gezaghebbend blijven, tot schade van
het geloof.
Maxwells waarschuwing heeft echter niet
kunnen voorkomen dat anderen nadien wel
dergelijke exercities hebben ondernomen.
Creationisten probeerden de vraag naar
de herkomst van het licht te beantwoorden
met behulp van de nieuwste inzichten uit
de natuurkunde, en schuwden daarbij
speculaties niet. Nog in dejaren tachtig van
de twintigste eeuw schreef de Nederlandse
creationist W.J. Ouweneel hierover: ‘God
schiep de elektromagnetische krachten vóór
de lichtbronnen. Vanaf de eerste dag vielen er
daarom al lichtstralen op de aardbodem, en op
de vierde dag plaatste God als het ware achter
dat licht een geschapen, fysische lichtbron: de
zon.
Maxwell zou zijn negentiende-eeuwse
bebaarde hoofd hebben geschud bij het horen
van deze spitsvondigheden. Zijn natuurkundige
theorieën waren weliswaar uiterst complex,
maar zijn geloof was eenvoudig gebleven.
De geniale Maxwell, die al op zijn achtste
jaar Psalm 119 uit zijn hoofd kende, verkoos
een ander licht op zijn pad dan zijn eigen
lichttheorie.

Prof. dr. Jaap Klapwijk is emeritus hoogleraar filosofie aan de
VU te Amsterdam.
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