
HOE WERKT WETENSCHAP?
Eeuwenlang dachten Europeanen dat zwanen altijd wit waren. 
Totdat ontdekkingsreizigers in Australië zwarte zwanen zagen. Te-
genwoordig leven ook hier zwarte zwanen, hun voorouders zijn als 
siervogels geïmporteerd. Maar als je in de middeleeuwen aan een 
natuurkenner had gevraagd of er zwarte zwanen bestonden, zou hij 
hartelijk gelachen hebben. Zwarte zwanen? Het idee!

Onze kennis baseren we in eerste instantie op wat we kunnen zien. 
Galileo Galilei (1564-1642) voerde verschillende proeven met vallende 
voorwerpen uit en zag dat ze tijdens de val steeds sneller gingen. Hij 
merkte bovendien dat twee voorwerpen van hetzelfde materiaal maar 
met een verschillend gewicht even snel vielen. Dus als je een hele en 
een halve baksteen uit het raam laat vallen, raken ze de grond op het-
zelfde moment. Vervolgens bedacht hij op basis van wat hij had gezien 
de valwet: alle voorwerpen vallen met dezelfde constante versnelling in 
het luchtledige. Vanuit zijn waarnemingen kwam hij tot een algemene 
regel, een ‘natuurwet’.

Het zoeken naar wetmatigheden heeft alleen zin wanneer je verwacht 
dat de natuur ook op een ordelijke manier in elkaar zit. Want wie denkt 
dat onzichtbare luchtgeesten de valsnelheid van een bal kunnen beïn-
vloeden, zal niet zo gauw de experimenten gaan uitvoeren die Galilei 
deed. De westerse cultuur gaat uit van zo’n geordende natuur. Die cul-
tuur is voor een belangrijk deel gevormd door het christendom, dat 
één schepper kent, een God die alles zijn plek in de schepping heeft 
gegeven. Volgens sommige historici is het daarom geen toeval dat in 
Europa de wetenschap haar grootste doorbraken beleefde. Geloof in 
één God en een Bijbel die van een ordelijke schepping spreekt, hebben 
daar zeker een rol in gespeeld.

Natuurwetten helpen ons verder te zien dan het hier en nu. We kunnen 
vaak het verleden verklaren met de kennis van het heden. Stel, je ziet 
vanuit de auto langs de weg een zwartgeblakerd huis, het dak ingestort. 
Eén snelle blik en je denkt: dat huis is afgebrand. Kennis van de effec-
ten van een brand helpen je om de waarschijnlijkste verklaring voor de 
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st kenmerken van dat huis te vinden. Zo kunnen geologen op basis van 
hun kennis van vulkaanuitbarstingen in aardlagen de sporen van oude 
uitbarstingen herkennen. Op deze manier kunnen wetenschappers uit-
spraken doen over wat er lang geleden is gebeurd. Net als een politie-
rechercheur die op basis van aanwijzingen op de plaats van het misdrijf 
een verdachte kan aanwijzen.

Maar de wetenschap kent beperkingen. Wonderen zoals die in de Bijbel 
staan, zijn een eenmalige doorbreking van de natuurlijke orde. Maar 
de wetenschap bestudeert juist de wetmatigheden in de natuur. We-
tenschappers kunnen alleen onderzoeken of het in principe mogelijk is 
om, net als Jezus, over het water te lopen. Dat blijkt dan niet te kunnen. 
Om die conclusie te trekken hoef je trouwens niet gestudeerd te heb-
ben, de discipelen die Jezus vanuit de boot zagen komen aanwandelen 
wisten het ook en ze riepen doodsbang: ‘Een spook!’ (Mat. 14:26). Het 
is dus niet zo dat de wetenschap hier aantoont dat de Bijbel niet klopt. 
‘Natuurlijk kan een gewoon mens niet over water lopen’, zou Matteüs 
zeggen. ‘Het is een wonder, daarom heb ik het juist opgeschreven!’
Er zijn mensen die zeggen dat alleen de natuurwetenschap bepaalt 
wat wel en wat niet mogelijk is. Wat niet wetenschappelijk te bewij-
zen is (zoals een mens die over water loopt), bestaat gewoon niet. 
Maar die overtuiging is zelf niet wetenschappelijk te bewijzen! Het 
is dan ook een ideologie, die ‘sciëntisme’ wordt genoemd. Christe-
nen geloven dat God alles om ons heen gemaakt heeft, inclusief de 
natuurwetten, maar dat hij die wetten als dat nodig is ook kan door-
breken. Ook dat is niet wetenschappelijk te bewijzen, het is een  
levensbeschouwing.

Verder is het belangrijk te bedenken dat onze wetenschappelijke kennis 
nooit helemaal volledig is. Net zoals de mensen die verrast werden door 
zwarte zwanen is het mogelijk dat wij nieuwe dingen leren. Wetenschap-
pers weten dat trouwens heel goed, en ze willen maar al te graag zoiets 
nieuws vinden. Maar dit neemt niet weg dat er dingen zijn die we bijna 
honderd procent zeker weten. Zo is de kans heel klein dat je ooit een 
bowlingbal naar boven zult zien vallen! Wetenschap is niet alleen maar 
een mening. Dankzij de wetenschap begrijpen we de wereld om ons 
heen een stuk beter. Voor christenen is wetenschap niet iets om bang 
voor te zijn, ze laat juist de grootheid van de schepper zien.
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