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Verlichting zijn vaak doordrenkt van scepti
cisme. Want je weet het nooit zeker. De mens 
verdrinkt bijna in de tegenstrijdigheden van het 
denken, of het nu gaat om de politieke orde, om 
goed en kwaad, of om het bestaan van enige zin 
des levens. Wie in de bedding van de Verlichting 
wil staan, zou nederig en bescheiden moeten 
zijn, vindt Veenbaas. 

WAAR ZITTEN DE BLINDE 
VLEKKEN VAN DE SCHRIJVER? 
Veenbaas is niet iemand bij wie je blinde 
vlekken tegenkomt. Hij is ter zake kundig en 
benadert zijn filosofische helden met inne
mende eerlijkheid. Toch denk je onwillekeurig: 
waarom zijn kerk en geloof de vanzelfspre
kende verliezers geweest van dit tijdperk? 
Natuurlijk, de kerk had een slechte naam, 
reageerde onvoldoende op nieuwe inzichten en 
was tiranniek. Maar het alternatief- autonoom 
denken zonder de basis van een gelovige over
tuiging- heeft toch ook veel duistere effecten 
gehad. Sommigen beschouwen de Holocaust 
als een uitvloeisel van de Verlichting, anderen 
wijzen op de verkilling en de onttovering van de 
samenleving. Maar fundamenteler is de vraag 
naar het diepmenselijke verlangen naar reli
gieuze houvast, oriëntatie en zin- daarop had 
de Verlichting geen antwoord. Toegegeven, het 
christendom heeft ook zijn nare en rare kanten. 
Maar als je Veenbaas' boek leest, bekruipt je 
het gevoel dat de kerk toch wel iets zinvols te 
melden heeft aan al die verlichte waarheidszoe
kers die door hun ratio gedwongen worden met 
leegte genoegen te nemen. 
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Wie heeft God gemaakt? 
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De ene christen heeft er meer last van dan de 
ander, maar toch: je kunt als gelovige behoorlijk 
onder de indruk raken van het evolutionisme 
van nieuwe atheïsten als de hoogbegaafde Rich
ard Dawkins. In veelbekeken praatprogramma's 
als Pauw & Witteman wordt de mogelijkheid van 
een God die de wereld met een bepaald doel 
schiep niet of nauwelijks serieus genomen. 
Tegenover zo veel atheïstisch 'geweld' heb je 
dan de neiging in je schulp te kruipen. Wie kan 
tegen Dawkins en de zijnen op? 
Antwoord: Edgar Andrews. Deze Britse emeritus 
hoogleraar gelooft in de betrouwbaarheid van 
de Bijbel en is tegelijk een erkend natuurkun-

dige met een groot aantal publicaties op zijn naam. Wetenschappelijke in
stituten nodigen hem uit om in debat te gaan met activistische atheïsten als 
Dawkins en ]erry Coyne: 'Wat is betrouwbaarder: de leer van de schepping of 
het door nieuwe atheïsten als absolute waarheid gebrachte evolutionisme?' 

Wie heeft God gemaakt:> is ook voor leken op het gebied van de 'grote mole
culen' en materiaalkunde-bij uitstek het vakgebied van Andrews- goed te 
lezen. Ook al zullen zij, net als ik, zijn technische uiteenzettingen niet altijd 
helemaal begrijpen. Wat een originele titel overigens. De vraag is favoriet bij 
niet-gelovigen: 'Als God alles heeft gemaakt, wie heeft God dan gemaakt?' 
Andrews reageert met een wedervraag: 'Hoe lang is het touwtje?' 
Die vraag is natuurlijk onzinnig, simpel omdat niet duidelijk is over welk 
touwtje het gaat. Zo zal ook het begrip 'God' eerst gedefinieerd moeten 
worden. Want stel nu eens dat Hij veel complexer is en over veel meer dimen
sies beschikt dan wij ... In dat geval hoeft Hij natuurlijk helemaal nooit door 
een ander te zijn gemaakt. Om met C.S. Lewis te spreken: 'Van het grotere 
(Goddelijke) geschrift is slechts een deel zichtbaar in het kleinere schrift dat 
het verhaal van deze wereld beschrijft.' 

Maar Andrews blijft niet steken in aannamen. In zijn ook qua omvang forse 
boek wil hij tevens een intellectueel bevredigend alternatiefbieden voor het 
evolutionaire atheïsme. Met een heel scala aan voorbeelden wil hij aantonen 
dat onze menselijke waarnemingen en ervaringen eerder wijzen op het 
bestaan van God dan op de afwezigheid van de bijbelse Schepper en Onder
houder van alle dingen. 
Verschillende uit de apologetiek bekende onderwerpen passeren de revue: 
waar komt de oerknal vandaan, de natuurwetten, hoe ontstond de moraal, 
hoe gebeuren wonderen, wie was de eerste 'echte' mens? 
Andrews waarschuwt dat christenen geen tegenstelling moeten maken 
tussen wetenschap en bijbels christendom. Ze zijn geen vijanden van elkaar, 
integendeel: ze bevestigen elkaar. De kracht van Andrews' boek is dat het niet 
alleen de al overtuigden in hun mening bevestigt, maar ook nieuwe atheïsten 
aan het denken kan zetten. 
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