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“Hoe en wat gelooft u nog als bijbelwetenschapper?"
Kan een exegeet terdege wetenschapper zijn en toch gelovige blijven?
Een vaak gestelde vraag, waarover prof. Bénédicte Lemmelijn een boek publiceerde, dat de publieksprijs won
voor het beste religieuze boek 2017.
Zij bevestigt dat een rationeel-kritische bijbelwetenschapper wel degelijk ook een gelovige mens kan zijn.
Het gaat daarbij om een proces van zoeken en voortdurend evolueren. De blootstelling aan een publiek maakt de
antwoorden nog brozer en kwetsbaarder. Maar daarvan bewust zijn, mag en zal de authenticiteit niet inperken.
Het gaat niet voor niets om “een broos en eerlijk antwoord”.

Bénédicte Lemmelijn
Professor Oude Testament
en vice-decaan faculteit Theologie en
Religiewetenschappen KU Leuven

Mijn geloof als bijbelwetenschapper?
Een broos en eerlijk antwoord
Maandag 28 januari 2019 – 20.00 uur
Kleine schouwburg
Cultuurcentrum Hasselt
Toegang: vrije bijdrage

De eeuwige strijd tussen geloof en
wetenschap
In De Volkskrant van 1 oktober 1999 verscheen onder die titel een bezinning over de verhouding tussen geloof en
wetenschap. Van beide kanten hebben fundamentalisten in de loop der jaren de andere zijde definitief
doodverklaard.
Boeiender dan dit soort karikaturale opvattingen [over de andere zijde] zijn visies op de controverse
tussen geloof en wetenschap, waarin de schermutselingen niet primair gericht zijn op het aanwijzen
van winnaars en verliezers. En dat zijn visies die vooral in zwang zijn bij mensen die het verschil nog
zien tussen 'hoe' (de vraag hoe de werkelijkheid in elkaar zit, waarop de wetenschap een antwoord
poogt te geven) en 'waarom' (vragen als 'waartoe zijn wij op aarde?', die vanouds tot het domein van
de levensbeschouwing behoren).
De gedachte dat de godsdienst (hoe dan ook ingevuld) door de eeuwen heen alleen maar
hindernissen heeft opgeworpen om de ontwikkeling van de wetenschap te frustreren, is te simpel.
Daar is de godsdienst te veelvormig en te divers voor. Als het om de verhouding tussen geloof en
wetenschap gaat is een viertal opties denkbaar: conflict, boedelscheiding, dialoog en integratie.
In de conflictsituatie gunnen vertegenwoordigers van de wetenschap en die van het geloof elkaar
het licht in de ogen niet. Het tragische is dat zij zichzelf blijvend tot elkaar veroordelen door elkaar
de laatste waarheid te betwisten. Vaak verliezen de tegenstrevers in dit conflict de grenzen van de
eigen competentie uit het oog en denken zij het eigen gelijk dichterbij te brengen door de tegenpartij
zo karikaturaal mogelijk af te schilderen.
Dat niemand daar wijzer van wordt hebben de aanhangers van de boedelscheiding, het tweede
model, goed begrepen. Zij zijn verre nazaten van de filosoof Kant, die ooit voor het eerst opperde
wetenschappelijke aangelegenheden te scheiden van geloofszaken. Voorstanders van een
boedelscheiding gaan ervan uit dat weten hoe iets in elkaar steekt nog geen antwoord geeft op de
vraag waarom er iets is, en waartoe dat iets dan wel dient.
Deze houding verraadt wijsheid, maar loopt volgens sommigen stuk op het feit dat de meeste
mensen niet in een gesegmenteerde wereld willen leven en steeds op zoek zijn naar één
geïntegreerd beeld van de werkelijkheid. Ook vanuit de ethiek is er bezwaar tegen deze optie, omdat
bij een strikt doorgevoerde scheiding de wetenschap volstrekt autonoom wordt, waardoor het niet
langer mogelijk is vanuit een levensbeschouwelijke moraal kritiek daarop uit te oefenen.
Een derde positie is die van de dialoog. Wetenschap en geloof zijn gescheiden fenomenen, maar
dienen wel met elkaar 'in gesprek' te blijven. Een dialoog veronderstelt echter een verder gelegen
doel. Wetenschap en geloof, zo luidt de onuitgesproken gedachte, hebben iets gemeen, al was het
maar een gemeenschappelijk streven. Maar op de vraag wat dat streven is, komt zelden een
eenduidig antwoord.
Misschien geeft het vierde model wel antwoord op die vraag en is de dialoog niets anders dan een
verkapte eerste stap op weg naar de integratie van geloof en wetenschap. Daarbij zouden geloof
en wetenschap op den duur één geheel moeten vormen. Dit harmonieus klinkende idee vindt niet
alleen binnen de kerken, maar ook in holistische kringen als de New Age-beweging veel aanhang.
Een integratie waarbij de samenstellende delen hun gelijkwaardigheid niet verliezen, is niettemin
een utopie, zoals eerdere pogingen in die richting hebben uitgewezen. Onvermijdelijk delft één van
de partijen onvermijdelijk het onderspit: doorgaans is dat de vrijheid van de wetenschappelijke rede,
die ondergeschikt wordt gemaakt aan het vooropgestelde geloof dat zelf niet ter discussie staat.
Een aardige illustratie hiervan geeft de pauselijke encycliek Fides et ratio ('Geloof en rede') uit 1998,
waarvan de Nederlandse vertaling enige tijd geleden is verschenen. De paus zegt daarin recht te
willen doen aan beide componenten, maar stelt voorop dat de Waarheid, en daar is er nog altijd
maar één van in het katholieke geloof, alleen via de goddelijke openbaring aan een enkeling kenbaar
wordt gemaakt, waarna het gelovig volk haar in goed vertrouwen zal moeten aannemen.
Misschien is de kantiaanse boedelscheiding toch zo gek nog niet. Zo houdt de onafhankelijke
denker zich in één moeite door zowel de paus van het lijf, als de creationisten en de

wetenschappelijke fundamentalisten die verklaren dat “de oorlog allang en definitief is gewonnen
door de wetenschap”.

Wij-Zij: Polarisatie als verrijking en bedreiging
Een terugblik op de conferentie met Chrisophe Busch op 22 oktober 2018
Naar polariserende uitspraken is het nooit ver zoeken: “Moslims zijn terroristen!” is er zo één van.
Zij gaan hun eigen leven leiden, die met feitelijkheid niets meer te maken heeft. De kans dat je door
moslimterrorisme om het leven komt is statistisch kleiner dan de kans dat je door je eigen
wasmachine wordt verpletterd…
Elke breuklijn kan een bron van polarisatie zijn. In de geschiedenis doen zich afwisselend
processen voor van toenadering en van verwijdering. Toenadering leidt tot harmonisatie: bv. de
oprichting van de UNO na de Tweede Wereldoorlog. En het verenigde Europa, bedoeld als
vredesproject. Verwijdering leidt tot polarisatie. Dat zie je vanaf zowat 2010 gebeuren. Die
polarisering is een neveneffect van de globalisering, die ook ontwrichtende effecten heeft.
En dan wordt er gezocht naar oorzaken, naar “schuld”. De informatie daarrond bereikt ons ook via
een veelvoud van nieuwe mediakanalen. De overweldigende stroom informatie maakt het moeilijk
om te onderscheiden wat fake is, om te filteren.
In tijden van onzekerheid ontstaat de neiging tot terugplooien op een verhoogd stambewustzijn. En
als je terugplooit op een stam, dan kom je terecht in een multipolaire wereld.
Er zijn twee vormen van polarisatie: politieke en sociale. Politieke polarisatie gaat over ideeën. Die
polarisatie is gerechtvaardigd, en daar gaat het hier dus niet over. Meer nog, politiek zonder polen
kan gewoon niet.
Sociale polarisatie is van een andere aard: zij speelt op de man. Zij plakt een etiket op de ander
en creëert een bewustzijn van “wij en zij”.
Wat we ons moeten afvragen, is hoe we de splitsende mechanismen te lijf kunnen gaan. We moeten
daarbij beseffen dat wij allemaal vele lagen van lidmaatschap hebben. Wie zich exclusief
identificeert met één laag, die heeft mogelijk zelf een probleem.
Groepen die succes hebben, daar willen we bij horen. Dat verlangen ontstaat uit onze noden, uit de
verhalen van de groep (het wereldbeeld dat de narratieven opbouwen), en uit de netwerken van de
groep. Als groepen zich dan bedreigd voelen, dan nemen ze een sterkere identiteit aan.
Lidmaatschap van een groep verhoogt de druk om voorrang te geven aan overeenstemming en
eensgezindheid. Zo ontstaat de druk om “te volgen” (de Milet-jassen!), om ons de gedragscode en
de verhalen van de groep eigen te maken.
(Sociale) polarisatie kán aanleiding geven tot gewelddadige confrontatie. Dat soort polarisatie
moeten we bestrijden (voor politieke polarisatie daarentegen, moeten we vaardigheden
ontwikkelen). Basiswetten van polarisatie zijn: gedachtenconstructies, branding (uitspraken over
identiteit) en gevoelsdynamiek.
In het proces van polarisatie zijn een aantal rollen te onderscheiden: de pushers, de joiners (de
volgers die beamen wat de pushers zeggen); de zwijgende meerderheid (die onder druk wordt gezet
om te kiezen); de bemiddelaars (die brandstof leveren voor de polarisatie) en de zondebokgroep.
Depolariseren is de poging om de middengroep (de zwijgende meerderheid) weer groter te maken.
Game changers daarin zijn de verandering van de doelgroep (het midden opzoeken, niet de polen);
de verandering van positie (luisteren in het midden) en de verandering van toon (“Vrouwen kunnen
ook parkeren!”). Die game changers zijn een poging om de bal te zoeken in plaats van de man.
We moeten er ons van bewust zijn dat er heel wat bronnen van polarisatie zullen bijkomen (denk bv.
maar aan de te verwachten klimaatemigratie). Gelukkig zijn er ook positieve tendensen: we leren
langzaam wennen aan heterogeniteit. Daartegenover staat dan weer dat de media een
opeenstapeling van negativiteit aanreiken.

In zijn boek Factfulness betoogt Hans Rosling dat de wereld in een veel betere staat verkeert dan
wij aannemen, ondanks alle imperfecties. Op vragen over globale trends slaan we systematisch de
bal mis (“Een chimpansee zou nauwkeuriger zijn in het kiezen van antwoorden”…). Dat komt volgens
hem omdat een aantal instincten ons perspectief misvormen, zoals onze neiging om de wereld in
twee kampen te verdelen (een variatie op het thema wij en zij), de manier waarop wij media
consumeren (waar angst de boventoon voert) en hoe we tegen vooruitgang aankijken (waarbij we
aannemen dat het alsmaar slechter gaat, zonder dat we de gronden kennen voor die overtuiging).
De holocaust is een goed voorbeeld. Ongeveer de helft van de joodse bevolking in deze contreien
is omgekomen. Maar daartegenover staat dat ook de helft gered werd, door de “kleine goedheid”
van velen die onopvallend handelden.
Polarisatie: vraag je af wat de bal is, en wat de man. En pas op met je wasmachine!
Samenvatting: Rudi Draye, lid van de stuurgroep

Vierde conferentie van het werkjaar 2018-2019
Maandag 18 februari 2019 om 20.00 uur

Leen Decin
Astrofysicus, hoogleraar sterrenkunde KU Leuven

Een wetenschapper op zoek naar exoplaneten,
een wetenschapper op zoek naar geloof
Uw financiële steun voor Christen Forum
De stuurgroep wil dat de toegang tot de conferenties en het tijdschrift gratis zouden blijven: het blijft ons doel
om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Maar onze werking kost natuurlijk geld. Uw financiële steun
blijft daarom erg welkom. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer KBC 453-7125791-67.

www.cflimburg.be
Op onze website vindt u altijd meer informatie over de conferenties: gegevens over de spreker en uitdieping
van het thema, met links naar artikelen en teksten die meer achtergrond geven. Ook achtergrond bij de
conferenties van de recente werkjaren kunt u er nog terugvinden.
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