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INLEIDING 
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de levensbeschouwing van wetenschappers 
sterk afwijkt ten opzichte van de levensbeschouwing van de doorsnee bevolking. Zo 
heeft bijvoorbeeld 25%¹-39%² van de Amerikaanse wetenschappers een theïstische 
levensbeschouwing (dat wil zeggen dat men gelooft in het bestaan van een 
persoonlijke god) terwijl dit percentage onder de bevolking 63% is. In Nederland is 
er wel onderzoek gedaan naar de levensbeschouwing van onze bevolking³, maar dit 
is niet vergeleken met de levensvisie van wetenschappers. In Nederland noemt 
24% zich theïst.  (er is meer tussen 
hemel en aarde) noemt is 36% en het aantal met een agnostische 
levensbeschouwing 26%. Tenslotte noemt 14% van de bevolking zich atheïst. Nu is 
de vraag of deze percentages vergelijkbaar zijn met die van wetenschappers en of 
er, net als in de VS, relatief veel meer atheïsten en minder theïsten zijn. Andere 
relevante vragen rondom het thema levensbeschouwing en wetenschap zijn: welke 
invloed heeft de levensvisie van hoogleraren op hun wetenschappelijke werk en hun 
interpretatie van wetenschappelijke resultaten? En welke houding hebben ze ten 

ing? 
 
Doel    Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de 
levensbeschouwing van hoogleraren in Nederland anno 2011 en de visie van 
hoogleraren op levensbeschouwing in relatie tot wetenschap. 
 
METHODE 
Enquête    In het onderzoek is gebruik gemaakt van een online enquête die naar 
alle hoogleraren van Nederland is verstuurd. De enquête bestaat uit 25 vragen die 
onder andere ontleend zijn aan vragen uit het onderzoek van Ecklund¹ in de VS en 
de enquête van Bernts et al. die onder de bevolking in Nederland is gehouden³.  
 

Hierdoor is het mogelijk de resultaten van de verschillende onderzoeken met elkaar 
te vergelijken. Gekozen is voor een korte vragenlijst met meerkeuzevragen (zie 
Bijlage 1), waardoor de enquête binnen tien minuten ingevuld kan worden. Het 
voordeel is dat hierdoor de drempel voor het invullen van de enquête laag is (het 
vraagt weinig tijd en inspanning van de respondenten). Het nadeel is dat op deze 
wijze minder goed de nuance en achterliggende motivatie van de respondenten 
gemeten kan worden.  
Om een beter beeld te krijgen van deze nuance en achtergrond is aanvullend ook 
een aantal diepte-interviews met hoogleraren met verschillende levensbeschouwing 
gehouden.  
 
Hoogleraren    Van elke universiteit in Nederland zijn de namen en e-mailadressen 
van de daar aangestelde hoogleraren verzameld. Dit heeft geresulteerd in een lijst 
van 5920 personen. Via het programma NetQ (software programma waarmee 
enquêtes digitaal verstuurd en verwerkt kunnen worden) is de vragenlijst verzonden 
naar alle e-mailadressen. Na filtering van onjuiste e-mailadressen bleef een aantal 
van 5898 over die daadwerkelijk de enquête in hun mailbox ontvangen heeft. Na 
twee weken is een herinneringsmail gestuurd naar de hoogleraren die nog niet aan 
de enquête begonnen waren. 
 
RESULTATEN 
Na vier weken is 34% van de hoogleraren begonnen aan de enquête en heeft 32% 
de enquête daadwerkelijk afgerond.  
In Tabel 1 staan de belangrijkste resultaten rondom personalia weergegeven. 
 

Sekse Man 87% Vrouw 13% 

Aanstelling Hoogleraar 80% Bijzonder hoogleraar 20% 
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Tabel 1: resultaten persoonlijke gegevens 
  

¹ Elaine H. Ecklund, Science vs religion, What scientists really think (Oxford University Press, 2010) 
² Edward J. Larson & Larry Witham, Scientists are still keeping the faith, Nature, 386 (1997) 
³ Ton Bernts, Gerard Dekker, & Joep de Hart, God in Nederland 1996-2006 (ten Have, 2007) 
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De grootste groep hoogleraren noemt zichzelf atheïst (44%), gevolgd door agnosten 
(28%), theïsten (17%) en ietsisten (5%). 5% kan zich niet in een van deze 

christen, 1% jood en 1% moslim. In Figuur 1 wordt deze levensbeschouwing van 
hoogleraren vergeleken met de levensbeschouwing van de Nederlandse bevolking. 
 

 
 
 
 
Per vakgebied verschillen de verhoudingen in levensbeschouwing. In Figuur 2 is de 
levensbeschouwing per wetenschappelijke discipline weergegeven. Het hoogste 
aantal atheïsten is binnen de discipline biologie te vinden. Bij de historische 
wetenschappen bevinden zich relatief de meeste agnosten en, niet verwonderlijk, 
de meeste theïsten binnen de discipline filosofie en theologie. Ietsisten vormen 
binnen alle disciplines een hele kleine minderheid.  
 
Wat verder opvalt, is dat hoogleraren grotendeels sterk (34%) tot zeer sterk (47%) 
overtuigd zijn van hun eigen levensbeschouwing. Slechts 4% ervaart enige 
onzekerheid over de desbetreffende levensvisie. 

 
 
 
Sympathie    Hoogleraren staan verschillend tegenover de diverse 
levensbeschouwingen. Vanzelfsprekend kan de eigen levensbeschouwing op veel 
sympathie rekenen. Omdat de meeste hoogleraren een atheïstische 
levensbeschouwing hebben, is dit ook visie die de meeste sympathie oproept. 60% 
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Figuur 1: De levensbeschouwing van hoogleraren vergeleken met de levensbeschouwing van 
de Nederlanders bevolking (in %) 

  

Figuur 2: Resultaten levensbeschouwing per wetenschappelijke discipline 
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beschouwt het atheïsme als positief. 9% van de respondenten kan weinig 
sympathie opbrengen voor deze kijk op het leven. Ondanks het feit dat niet veel 
hoogleraren zichzelf boeddhist noemt (2%), wordt deze manier van leven door 35% 
wel als sympathiek betiteld. Ook het agnosticisme kan op veel sympathie rekenen: 
61% ervaart deze levensbeschouwing als positief. Het christendom en het 
jodendom wordt veelal als positief beoordeeld, zij het wat minder als het atheïsme 
en agnosticisme. Respectievelijk 44% en 35% kan sympathie opbrengen voor deze 
levensbeschouwingen. Voor de islam en het ietsisme is de minste sympathie: voor 
beiden kan 42% van de hoogleraren weinig tot geen sympathie opbrengen. In 
Figuur 3 staan deze resultaten weergegeven. 
 

 
 

Opvoeding    Wanneer we kijken naar de opvoeding van hoogleraren en de 
levensbeschouwing die daarin de grootste rol speelde, dan zien we dat de meeste 
hoogleraren christelijk zijn opgevoed (66%). 12% heeft een atheïstische opvoeding 

levenskijk.  
 

 
Volledig 
oneens 

Enigszins 
oneens 

Neutraal 
Enigszins 
eens 

Volledig 
eens 

Theïsme beschermt de moraal 21% 14% 20% 37% 8% 

Theïsme belemmert het maatschappelijke 
debat 

14% 18% 21% 33% 13% 

Theïsme brengt mensen samen 8% 10% 27% 45% 10% 

Theïsme geeft betekenis aan het leven 13% 10% 23% 38% 17% 

Theïsme heeft een negatieve invloed op de 
politiek 12% 15% 24% 29% 20% 

Theïsme biedt inzicht in wetenschappelijk 
onbeantwoorde vraagstukken 

67% 13% 12% 5% 3% 

Theïstische argumenten behoren niet thuis 
in het publieke domein 

15% 19% 23% 18% 25% 

Theïsme geeft een positieve bijdrage aan 
ethische discussies 

18% 16% 27% 29% 9% 

 
 
Theïsme en samenleving    Rondom het thema theïsme en samenleving kregen 
hoogleraren een aantal stellingen voorgelegd. In Tabel 2 staan de resultaten van 
deze stellingen weergegeven.  
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Tabel 2: Stellingen ten aanzien van levensovertuiging en samenleving 

Figuur 3: De mate van sympathie voor de verschillende levensovertuigingen 
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Theïsme en wetenschap    Door middel van een viertal stellingen is gepeild wat de 
mening van hoogleraren is ten aanzien van theïstische hypotheses en argumenten 
binnen de wetenschap. De meerderheid van de hoogleraren 64%-75% vindt dat 
binnen de wetenschap weinig tot geen ruimte mag zijn voor theïstische 
(vooronder)stellingen, zie Tabel 3. 
 

In hoeverre mag er binnen de 
wetenschap ruimte zijn voor: 

Geen enkele 
ruimte 

Weinig 
ruimte 

Neutraal 
Enige 
ruimte 

Volledige 
ruimte 

Theïstische argumenten 53% 22% 12% 8% 5% 

Theïstisch gebaseerde 
hypothesen 

46% 23% 14% 10% 8% 

Een theïstische visie op de 
oorsprong van het heelal en 
het leven 

53% 20% 13% 7% 6% 

Een theïstische visie op de 
menselijke natuur 

42% 22% 16% 12% 8% 

 
 
Atheïsme en wetenschap    Met twee atheïstische stellingen is gepeild wat de 
houding van hoogleraren is ten aanzien van atheïsme en wetenschap. Met de stelling 
Er is geen God of een hogere macht betrokken bij het ontstaan van leven  is 60% van 
de respondenten het (enigszins) eens. 25% is het hiermee oneens. Ten aanzien van 
de stelling W  zijn de meningen wat meer verdeeld: 20% staat hier 
neutraal tegenover, 47% is het er mee eens en 32% kan zich niet vinden in deze 
stelling. 
 

Harmonie theïsme en wetenschap    De relatie tussen theïsme en wetenschap 
roept bij veel hoogleraren een bepaalde spanning op. 26% van de hoogleraren 
ervaart de relatie tussen theïsme en wetenschap als een conflict. 38% ervaart enige 
spanning en 28% ziet deze relatie als neutraal. Slechts 8% heeft het idee dat theïsme 
en wetenschap in volkomen harmonie met elkaar zijn. 
 

     In Figuur 4 staan de 
resultaten op de stelling 
serieus dan een niet-  weergegeven en in Figuur 5 de resultaten op 
de stelling anwege mijn levensovertuiging voel ik mij als wetenschapper minder 

. Opvallend is dat 20% van de wetenschappers 
aangeeft een theïstische collega minder serieus te nemen, terwijl maar 2% van de 
respondenten aangeeft dat hij/zij zich minder serieus genomen voelt.  
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Figuur 4: theïstische 
collega neem ik als wetenschapper minder 

serieus dan een niet-  

Figuur 5: 
levensovertuiging voel ik mij als wetenschapper 

 

Tabel 3: Stellingen ten aanzien van levensovertuiging en wetenschap 
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CONCLUSIE 
Het verschil in levensbeschouwing van de doorsnee bevolking en wetenschappers 
(hoogleraren) is ook in Nederland groot. Het percentage atheïsten onder hoogleraren 
is hoger dan het percentage atheïsten in de doorsnee bevolking, respectievelijk 44% 
en 14%, wat vergelijkbaar is met Amerikaans onderzoek. Opvallend is ook het 
verschil in ietsisten: 36% van de doorsnee Nederlandse bevolking noemt zichzelf 
ietsist. Dit in tegenstelling tot de hoogleraren waarvan maar 5% zich schaart onder 
deze levensbeschouwing. Het percentage theïsten onder hoogleraren is 17% in 
vergelijking met 24% van de bevolking. Dit terwijl 66% van de hoogleraren een 
theïstische (christelijke) opvoeding heeft gehad. 
Het atheïsme kan op de meeste sympathie rekenen van hoogleraren (60%). Voor de 
islam en het ietsisme kunnen hoogleraren de minste sympathie opbrengen: 42% 
heeft weinig tot geen sympathie voor deze levensbeschouwingen. 
De meerderheid van de hoogleraren 64%-75% vindt dat binnen de wetenschap 
weinig tot geen ruimte mag zijn voor theïstische (vooronder)stellingen. 20% van de 
wetenschappers neemt een theïstische collega dan ook minder serieus. Hier merken 
de hoogleraren echter weinig van: slechts 2% voelt zich minder serieus genomen 
vanwege zijn of haar levensovertuiging. Tenslotte ervaart 64% van de hoogleraren 
spanning of zelfs een conflict tussen theïsme en wetenschap. Slechts 8% van de 
hoogleraren vindt dat theïsme en wetenschap in volledige harmonie met elkaar zijn. 
 

COLOFON 
 
 
 
 
ForumC 
Forum voor Geloof, Wetenschap en 
Samenleving 
 
Adres 
Utrechtseweg 1a 
Amersfoort 
www.forumc.nl 
E. info@forumc.nl 
 
Contact 
Dr. Ir. Martine A. van Veelen 
E. Martine.van.veelen@forumc.nl 
T. Mobiel: 0624686741 



  

7  
  

  23 juni 2011 

  

BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 
    

Nr Vraag Keuzeopties Vervolg 
1 Geboortejaar:   
2 Sekse: man/vrouw  
3 Geboorteland:   
4 Aanstelling: hoogleraar/bijzonder hoogleraar  
5 Lid KNAW: ja/nee  

6 Wetenschappelijk gebied:  
 

aardwetenschappen/biologie/geneeskunde/natuur en sterrenkunde/scheikunde/technische 

 
 

7a Ik beschouw mijzelf als een: 

a  
a weet niet of er een God of hogere macht bestaat 

 
 

anders:  

Naar vraag 8 
Naar vraag 8 
Naar vraag 7b 
Naar vraag 7c 

7b Binnen het ietsisme ben ik: boeddhist, anders Naar vraag 8 
7c Binnen het theïsme ben ik: christen/hindoe/jood/moslim/anders  Naar vraag 7d 

7d Binnen deze levensovertuiging beschouw ik mijzelf 
als: 

liberaal/conservatief (schaal) 
 Naar vraag 8 

8 Van deze levensbeschouwing ben ik: 
 

niet geheel zeker/zeer sterk overtuigd (schaal) 
  

9 In welke mate heeft u sympathie voor het: 
 

het atheïsme (schaal) 
het agnosticisme (schaal) 
het ietsisme (schaal) 
het christendom (schaal)  
het jodendom (schaal) 
de islam (schaal) 
het hindoeïsme (schaal) 
het boeddhisme (schaal) 

 

10 Hoe vaak besteedt u tijd aan: 
 

levensbeschouwelijke samenkomsten (kerkdiensten, lezingen, praatgroepen, etc.): 
               meerdere keren per week/maand/jaar/nauwelijks/nooit 
levensbeschouwelijke literatuur (bijbel, koran, spirituele boeken, etc.): 
 meerdere keren per week/maand/jaar/nauwelijks/nooit 
levensbeschouwelijke handelingen (bidden, meditatie, yoga, etc.) 
 meerdere keren per week/maand/jaar/nauwelijks/nooit 
levensbeschouwelijke feesten en tradities (kerst, suikerfeest, loofhuttenfeest, etc.) 
 meerdere keren per week/maand/jaar/nauwelijks/nooit 
maatschappelijke activiteiten (vrijwilligerswerk, mantelzorg, sponsoracties, etc.) 
 meerdere keren per week/maand/jaar/nauwelijks/nooit 

 

11 Mijn levensinstelling is: Pessimistisch/optimistisch (schaal)  
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12a Mijn opvoeding was voornamelijk: 
 

a    
a    
ietsistisch  
t  
anders      

vraag 13 
vraag 13 
vraag 12b 
vraag 12c 
vraag 13 

12b Binnen het ietsisme was mijn opvoeding: 
  boeddhistisch/anders vraag 13 

12c Binnen het theïsme was mijn opvoeding: christelijk/hindoeïstisch/joods/islamitisch/anders vraag 12d 

12d Binnen deze levensovertuiging was mijn opvoeding: liberaal/conservatief (schaal) 
 vraag 13 

13 
In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraken: 
 

Theïsme beschermt de moraal (schaal) 
Theïsme geeft een positieve bijdrage aan ethische discussies (schaal) 
Theïsme belemmert het maatschappelijke debat (schaal) 
Theïsme brengt mensen samen (schaal) 
Theïsme geeft betekenis aan het leven (schaal) 
Theïsme heeft een negatieve invloed op de politiek (schaal) 
Theïsme biedt inzicht in wetenschappelijk onbeantwoorde vraagstukken (schaal) 
Theïstische argumenten behoren niet thuis in het publieke domein (schaal) 

 

14 In hoeverre ziet u binnen de wetenschap plaats voor: 
 

theïstische argumenten (schaal)    
theïstisch gebaseerde hypothesen (schaal) 
een theïstische visie op de oorsprong van het heelal en het leven (schaal) 
een theïstische visie op de menselijke natuur (schaal) 

 

15 
In hoeverre bent u het eens met de volgende 
uitspraken:  
 

Een theïstische collega neem ik als wetenschapper minder serieus dan een niet-theïstische collega (schaal) 
 (schaal)  

16 In hoeverre bent u het eens met de volgende 
stellingen: 

Er is geen God of een hogere macht betrokken bij het ontstaan van leven (schaal) 
Wij zijn ons brein (schaal)  

17 De relatie tussen theïsme en wetenschap ervaar ik: als een conflict/met een bepaalde spanning/als neutraal/in harmonie  
 

  


