
zal misschien iets kritischer zijn over een slecht resultaat, en minder kri-
tisch over uitkomsten die in goede aarde zullen vallen bij de geldschie-
ter. Dat mechanisme kan ook gelden voor andere ‘vooroordelen’.

Sommige christenen hebben als punt van kritiek op de wetenschap dat 
veel wetenschappers niet in het bovennatuurlijke geloven. Onder we-
tenschappers vind je meer atheïsten dan in een doorsnee van de bevol-
king. Heeft dat atheïsme invloed op de resultaten? Misschien wel, maar 
de vraag is of dat doorslaggevend is. Zelfs Fred Hoyle moest uiteindelijk 
accepteren dat ons universum een begin heeft gehad.
Maar er is nog een punt van kritiek: de wetenschappelijke methode sluit 
het bovennatuurlijke uit. Wetenschappers zoeken alleen naar natuurlij-
ke verklaringen voor natuurlijke fenomenen. Dit noemen we ‘methodo-
logisch naturalisme’ en het is noodzakelijk om wetenschap te kunnen 
bedrijven. Want wanneer je rekening moet houden met bovennatuur-
lijke wezens (of het nu een god is, een boomgeest of een toverkol), is 
het lastig om de natuur te onderzoeken. Wanneer je proeven doet met 
vallende voorwerpen heeft dat alleen zin wanneer er geen onzichtba-
re luchtgeesten zijn die de valsnelheid kunnen beïnvloeden. En als je 
een resultaat krijgt dat je niet had verwacht, heeft het weinig zin om te 
zeggen: dat zullen de kaboutertjes dan wel hebben veroorzaakt. Zo’n 
conclusie noemen we een ‘science stopper’, het weerhoudt je ervan om 
verder te zoeken naar een verklaring. Bijna alle wetenschappers accep-
teren daarom het ‘methodologisch naturalisme’. 

Een christelijke wetenschapper zal daarnaast geloven dat God de orde 
die hij geschapen heeft, als het nodig is kan doorbreken. Een atheïst zal 
daarnaast ook een ‘filosofisch naturalist’ zijn – iemand die het bovenna-
tuurlijke totaal uitsluit. Maar het geloof van een christenwetenschapper 
of het ongeloof van een atheïst vólgt niet uit de wetenschap, het is in 
beide gevallen een houding die zij méénemen in de wetenschap, een 
wereldbeeld dus.

HOE BETROUWBAAR  
IS DE WETENSCHAP?
Wetenschappers zijn mensen, en mensen maken fouten. Een paar 
jaar geleden meldden natuurkundigen opgewonden dat zij deeltjes 
sneller dan het licht hadden zien gaan, iets wat volgens onze huidi-
ge inzichten onmogelijk is. Een week of wat later bleek dat een los 
contact in de apparatuur een meetfout had veroorzaakt.

Wetenschappers zijn mensen, en mensen hebben zo hun persoonlijke 
vooroordelen die hun zicht op de wereld kleuren. Waar de één een uit-
vreter ziet die zo snel mogelijk weer aan het werk moet, ziet de ander 
een pechvogel die hulp nodig heeft. We zien soms wat we willen zien, 
vaak iets wat ons wereldbeeld bevestigt. De Oerknal waarmee ons heel-
al volgens de wetenschap is ontstaan, dankt zijn naam aan een smalen-
de opmerking van sterrenkundige Fred Hoyle uit 1949, gedaan in een 
radio-interview. Hoyle geloofde er namelijk helemaal niets van dat er 
zo’n ‘Big Bang’ was geweest, hij dacht dat het heelal geen begin of ein-
de had. Eén reden waarom sommige sterrenkundigen die Oerknal niet 
zagen zitten, was dat het te veel leek op een soort schepping.

Toch is de wetenschap erop gericht om neutraal te zijn. Uit een weten-
schappelijk artikel moet blijken hoe de onderzoeker tot het resultaat 
is gekomen, zodat anderen het werk kunnen controleren op fouten, of 
het onderzoek zelf kunnen nadoen. Ook beoordelen wetenschappers 
elkaars werk voordat het in een tijdschrift wordt gepubliceerd.
Er zijn allerlei controlemechanismen die ervoor moeten zorgen dat we-
tenschappelijke resultaten betrouwbaar zijn. Alleen: ze werken nooit 
perfect. Met enige regelmaat horen we over frauderende wetenschap-
pers die zijn betrapt. En het is al heel lang bekend dat onderzoek naar 
de werking van een geneesmiddel dat is betaald door de fabrikant, 
meestal een positiever beeld schetst dan onderzoek dat is betaald door 
een neutrale partij.
Het gaat daarbij meestal niet om fraude, maar om subtiele beïnvloe-
ding. Een onderzoeker die graag de opdrachtgever tevreden wil stellen, 
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