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Preprint
Peter Nissen & Peter Raedts (red.), Bondgenoten of vijanden? De verhouding tussen geloof
en wetenschap in de christelijke traditie, Zoetermeer, Meinema, 2002; 128 pp., €14,50,
ISBN 9021138964.
Deze bundel brengt een viertal historische en een tweetal systematische artikelen samen.
Kees Veelenturf geeft een fraai overzicht van de wijze waarop God’s schepperschap in de
christelijke kunst verbeeld is (met fraaie afbeeldingen, hoewel in zwart-wit). Peter Raedts
bespreekt helder de verhouding van kennis en geloof in de twaalfde eeuw. Hans Thijssen
draagt een artikel over Galilei en de kerk bij. Peter Nissen maakt duidelijk hoe de kerk
zich tussen twee vuren bevindt: het anti-intellectualisme dat al teruggaat op Tertullianus,
en de positivistische kritiek die in geloof een belemmering van de voortgang van de
wetenschap ziet. In een poging zich aan geen van deze vuren te branden, komen
christenen vaak uit bij het model van de boedelscheiding: wetenschap is een zaak van het
verstand, geloof een zaak van het hart, en die twee kunnen elkaar niet tegenspreken.
Herman Philipse, die vervolgens de gelegenheid krijgt zijn kritiek op het christendom nog
eens te herhalen, heeft in ieder geval hierin gelijk, dat dit boedelscheidingsmodel
onhoudbaar is. Anton Houtepen tenslotte ziet naast het methodisch atheïsme van de
wetenschap, dat God weg-denkt, toch nog een toegang tot God in de hermeneutische
rationaliteit. De op zichzelf interessante hermeneutische denkweg die hij voltrekt wordt
echter ontsierd door veel onnodige en op onbegrip berustende sneren naar vele anderen,
zoals bijvoorbeeld Sallie McFague (‘oneerlijk spel’!, 115) en de analytische filosofie
(waarvan hij o.m. zegt dat deze ‘in psychologische … zin tot narcisme, in politieke zin tot
regelzucht en protocollisme’ leidt, 123). Registers en gegevens over de auteurs
ontbreken.
Marcel Sarot
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