
 
 
 

Neodarwinisme en de reformatorische belijdenis 
 

Een reactie op René Fransen 
 

Door Jan van Meerten 
 
   Op 11 oktober 2014 was er in Opheusden een symposium dat ik 
had georganiseerd onder de titel ‘De waarde van de schepping voor 
wetenschapsbeoefening en ethiek’. Het Reformatorisch Dagblad was 
aanwezig om verslag te doen en dit verslag verscheen op 13 oktober 
2014 in de krant.1 In die week werd er een reactie op onder andere dit 
stuk geplaatst en betoogde dr. René Fransen dat christenen het 
neodarwinisme wel degelijk als scheppingsmethode van God kunnen 
aanvaarden. 2  Op 23 oktober reageerde ik met de stelling dat het 
neodarwinisme haaks staat op de reformatorische belijdenis, en dat 
als je dat wel zou doen, je in een dwaalleer van de gnostiek stapt.3 
Verder betoogde ik dat er onderzoek plaatsvindt door christenen die 
de Bijbel betrouwbaar achten voor alle terreinen van het leven. Dr. 
Fransen reageerde hierop door te zeggen dat als je stelt dat het 
onmogelijk is christen te zijn en het neodarwinisme te accepteren, je 
de zaak van het evangelie niet verder helpt.4. Ik wil in deze reactie 
eens kijken naar zijn argumenten. Dit artikel kon niet meer in het 
Reformatorisch Dagblad geplaatst worden; de discussie is namelijk 
door het RD gesloten.5 Ik wil in het onderstaande artikel alleen op 
zijn meest recente krantenartikel ingaan.6 
 

                                                           
1 Dikkenberg (2014b). 
2 Fransen (2014a). 
3 Meerten (2014). 
4 Fransen (2014b). 
5 Overigens volkomen begrijpelijk; de discussie kan anders wel tot in het oneindige 
doorgaan. Alhoewel een medecreationist opmerkte dat ik eigenlijk het laatste woord 
had moeten hebben als ze een ABA-stelregel hanteren waarbij A dr. Fransen zou 
zijn en ik B. Waarom? Dr. Fransen reageerde namelijk op een artikel van een door 
mij georganiseerd symposium. Dat artikel zou dan A zijn, de reactie van dr. Fransen 
dan B en mijn laatste reactie weer A. 
6 Op zijn weblog schrijft dr. Fransen nog meer naar aanleiding van de discussie in 
het RD. Vanwege andere activiteiten zal het deze maand niet meer lukken om daar 
op te reageren. 



Ad populum 
 

   Dr. Fransen: ‘Vorige week betoogde ik in deze krant dat christenen 
wel degelijk evolutie als scheppingsmethode van God kunnen 
aanvaarden. Kijk om je heen, ze zijn er in grote aantallen, was mijn 
argument. Mijn bijdrage eindigde met een oproep om samen voor het 
evangelie te staan, ondanks een verschil in denken over de manier 
waarop God onze realiteit heeft geschapen. En vooral: te stoppen met 
het verdacht maken van medechristenen die geloof en de reguliere 
wetenschap willen verbinden.’ 

 
   De vraag is natuurlijk of het aanvallen van argumenten van 
theïstische evolutionisten meteen ook het verdacht maken van 
medechristenen  is.  Zo kunnen er in theorie bijvoorbeeld ook 
christelijke dieven bestaan. Als je deze dan voorhoudt dat de Schrift 
en de belijdenissen negatief spreken over stelen, is dat niet meteen het 
verdacht maken van de persoon, maar deze persoon wijzen op een 
dwaling.7 Dr. Fransen gebruikt hier ook de drogreden ‘argumentum 
ad populum’, het beroep op populariteit, want hij stelt dat er vele 
christenen zijn die het neodarwinisme omarmen.8  Maar het aantal 
mensen dat een bepaalde filosofie aanhangt is geen basis voor het 
waarheidsgehalte ervan.  
 

   Dr. M. J. Kater schrijft: ‘Psychologisch doet dit soort argumenten in 
een debat wel wat. Ze kunnen heel imponerend zijn.’9  

 
   Maar ik vind het jammer dat deze drogreden aangevoerd wordt om 
een stelling te verdedigen, en dat er niet bij wordt verteld hoe de  
nieuw ontwikkelde scheppingsleer in overeenstemming kan zijn met 
(1) de Schrift en (2) de belijdenissen. En, zeker niet onbelangrijk, hoe 
deze scheppingsleer de zaak van het evangelie wél verder zou helpen. 
Het is namelijk niet een luttel verschil over de manier van denken 
waarop God onze realiteit heeft geschapen. Het is een compleet 
veranderen van verschillenden christelijke waarden. Hierbij wordt een 
totaal ander mensbeeld gegeven dan wat de Schrift ons voor houdt.   

                                                           
7 Nu wil ik uiteraard TE (theïstische evolutie) niet gelijkstellen met de zonde van 
het stelen, maar ik wil deze stroming wel wijzen op een dwaling, namelijk het 
accepteren van het neodarwinisme.  
8 Dit is ook de reden waarom ik niet op zijn argument in ging. Het is niet nuttig om 
te discussiëren over of personen wel of geen christen zijn.  
9 Kater (2011, blz. 68). 



   Daarbij druist het neodarwinisme in tegen het kloppend hart van de 
reformatorische kerken en daarmee ook tegen het reformatorisch 
geweten, wat ook de reden was dat ik mijn stuk plaatste in het 
Reformatorisch Dagblad.   
 
Belijdenis 
 

   Dr. Fransen: ‘In zijn reactie van 23 oktober gaat Jan van Meerten 
helaas niet echt in op mijn argumentatie en schuift hij mijn oproep 
terzijde. In plaats daarvan stelt hij dat evolutie in strijd is met de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Nu zijn belijdenissen belangrijke 
documenten, maar ze zijn niet de absolute toetssteen voor het 
christendom en hebben niet het laatste woord waar het over evolutie 
gaat. Dat kan ook niet, alleen al omdat voor de Dordtse synode het 
thema ‘evolutie’ geheel niet speelde. Voor het concilie van Nicea 
overigens ook niet, maar de belijdenis die daar is opgesteld kan prima 
worden onderschreven door christenen die evolutie accepteren.’ 

 
   Waarom ik niet op het eerstgenoemde argument in ging, lijkt mij 
duidelijk: we moeten elkaar niet bevragen op aantallen maar op 
inhoudelijke argumenten. Daarbij heb ik niet gesteld dat ‘evolutie in 
strijd is met de Nederlandse Geloofsbelijdenis’, maar heb ik het over 
het onderschrijven van de belijdenisgeschriften en de acceptatie van 
het neodarwinisme, wat in schril contrast met elkaar staat. Dat is 
breder, en het gaat ook dieper dan de NGB alleen. Deze 
gereformeerde belijdenisgeschriften bevatten ook de Heidelbergse 
Catechismus en de Dordtse Leerregels.10 Volgens de schrijver is het 
niet nodig om deze belijdenisgeschriften erbij te halen, want in die tijd 
zou de discussie nog niet spelen. Inderdaad speelde ten tijde van de 
Dordtse synode de huidige schepping-evolutie-kwestie niet, maar 
helemáál gelijk heeft hij nu ook weer niet. De discussie ‘toeval of 
ontwerp’ is al eeuwenoud. Evolutietheorieën waren binnen het 
heidense Griekse denken gemeengoed. Thales stelde dat het leven uit 
het water was ontstaan. Anaximander stelde dat uit vochtig slijk eerst 
vissen voortkwamen, vervolgens ontstonden daaruit landwezens en 
ten slotte de mens. Empedocles geloofde in het ontstaan van wezens 
uit levenloze stof. Anaxagoras voegt daar een soort oerknalfilosofie 
aan toe. Ik kan mij vergissen, maar het lijkt me sterk dat de theologen 
die een grondige klassieke opvoeding hebben gehad, dit niet wisten. 

                                                           
10 Momenteel ben ik ook bezig met een studie van andere belijdenisgeschriften 
zoals de Westminster Belijdenisgeschriften. 



Ze hebben het echter categorisch verworpen, omdat Gods Woord 
het anders leert. Deze theologen geloofden dat de verhalen in 
Genesis werkelijk historie zijn en dus waar gebeurd zijn. Ook 
accepteerden ze een historische zondeval. Het geschiedenisbeeld van 
het  ‘eerste voorouder’-schap van Adam en Eva en een historische 
zondeval vormen een probleem voor het totaal andere 
geschiedenisbeeld van het neodarwinisme. Wie het wereldbeeld van 
het neodarwinisme omarmt, krijgt problemen met de zesdaagse 
schepping, Adam en Eva als onze eerste voorouders, een historische 
zondeval, een wereldwijde zondvloed, een spraakverwarring te Babel, 
de woorden van Jezus over de schepping (wat indirect iets zegt over 
de betrouwbaarheid van Jezus zelf), en de woorden van Zijn 
apostelen (wat indirect iets zegt over de betrouwbaarheid van het 
evangelie). Men spreekt in de belijdenisgeschriften, en niet alleen in 
de NGB zoals de schrijver suggereert, over ‘het hoe van de 
schepping’, en dit ‘hoe van de schepping’ staat haaks op het ‘hoe van 
het neodarwinisme’. Of moeten we een postmodern evangelie creëren 
waarbij de waarheid afhankelijk is van de tijd waarin wij leven, van het 
aantal personen wat zich Christen noemt, of van het denken van 
moderne christenen? Een arm evangelie dat God tekort doet en 
uiteindelijk de verwoesting van de kerk inleidt. 
 
Gnostiek 
 

   Dr. Fransen: ‘Verder koppelt Van Meerten een acceptatie van evolutie 
aan de gnostiek, iets waar ik ernstig bezwaar tegen wil maken. De 
gnostici meenden dat de schepping inherent slecht was. Van Meerten 
heeft vaak genoeg aan discussies over schepping en evolutie 
deelgenomen om te weten dat dit niet het standpunt is van christenen 
die evolutie accepteren. Over de goedheid van de schepping wordt door 
hen juist veel nagedacht. Kan een schepping waarin de dood aanwezig is 
goed zijn? Er zijn tal van interessante bijdragen die stellen dat dit 
inderdaad zo is. Met gnostiek heeft dit allemaal niets te maken. Dit is nu 
zo’n verdachtmaking die niet helpt om dichter bij elkaar te komen (…).’ 

 
   Juist omdat ik vaak genoeg aan discussies over schepping en 
evolutie deelgenomen heb, maak ik deze vergelijking. Uit die discussie 
blijkt namelijk dat theïstische evolutionisten wellicht een mooi 
naturalistisch wetenschappelijk plaatje kunnen schetsen van de 
ontwikkeling van het leven op aarde, maar daarbij het bijbelse verhaal 
hopeloos tekort doen.  



   Een voorbeeld van een ad-hoc bijbelconstructie is het verhaal van 
Adam en Eva. Zij zouden volgens sommige theïstische evolutionisten 
geroepen zijn door God, net als God Abraham riep, en niet 
geschapen zijn uit het stof van de aarde. Bijbelse gronden voor de 
schepping van Adam en Eva zijn er genoeg, maar voor enkel een 
roeping van Adam en Eva niet. Wat betreft de goedheid van de 
schepping is dit hetzelfde verhaal. Laat de schrijver één poging 
noemen van theïstische evolutionisten die laat zien dat wij dood, 
verderf, ziekte en predatie als Gods scheppingsmethode kunnen zien. 
De vergelijking met de gnostici staat nog steeds, want de schepping 
wordt op deze manier juist inherent slecht, en Gods 
scheppingsmethode wordt die van een gebrekkige Ontwerper. 
Natuurlijke selectie wordt er als de Demiurg bij gehaald, want 
uiteraard kan God geen gebrekkige Ontwerper zijn. Natuurlijke 
selectie is een blind proces en kan daardoor logischerwijs tot 
gebreken leiden. Het probleem wordt op dezelfde manier opgelost als 
de gnostici dat deden. Dit is echt geen ad hominem-aanval op 
medechristenen, maar een vergelijking van de argumenten.11     
 

   Dr. Fransen: ‘(…) net als de opmerking dat de scheppingsleer voor 
hem belangrijker is dan een wetenschappelijk model. Impliciet zegt hij 
dat die twee met elkaar strijden. Dat is gewoon niet waar.’ 

 
   De schrijver is in het bovenstaande stukje voor een ander aan het 
denken en legt mij hier woorden in de mond. Er hoeft geen conflict 
te zijn als het ene boven het andere gesteld wordt. Zo werd vóór de 
opkomst van de moderne natuurwetenschappen de (natuur)filosofie 
gezien als de ‘ancilla theologiae’, de dienstmaagd van de theologie. 
Daarbij was er geen conflict, maar een hiërarchie. Er bestaat ook geen 
conflict, want Gods Woord en Gods Vinger kunnen niet met elkaar 
in tegenspraak zijn. Inmiddels zijn we zo ver dat de rollen zijn 
omgedraaid en dat de natuurwetenschap de theologie gaat dicteren 
hoe Genesis gelezen moet worden. Mijn doel met deze opmerking 
was dat christenen kunnen volstaan met een scheppings- en 
verlossingsleer; dat is nodig voor de zaligheid en daarom belangrijker 
dan een wetenschappelijk model wat niet nodig is voor de zaligheid. 
 

                                                           
11 Ik wil hier geen ‘is gelijk teken’ plaatsen, alsof alle TE ook gnostici zijn, hiervoor 
was de stroming van de gnostiek te breed. De vergelijking gaat voor een groot deel 
op als het gaat over de schepping en de zondeval. 



Scheppingsleer 
 

   Dr. Fransen: ‘De scheppingsleer is een theologisch concept dat 
overigens veel breder is dan de eerst hoofdstukken van Genesis. De 
scheppingsleer is mij dierbaar, en concurreert op geen enkele manier met 
de wetenschappelijke modellen die de schepping beschrijven. Alleen het 
evolutionisme, dat levensbeschouwelijke conclusies wil verbinden aan 
wetenschappelijke modellen, gaat niet samen met de scheppingsleer. Dit 
evolutionisme verwerp ik dan ook stellig.’ 

 
   Een Tota Scriptura, geheel de schrift, maakt het er voor een 
theïstische evolutionist niet beter op. Het neodarwinisme staat niet 
alleen haaks op de eerste hoofdstukken van Genesis maar ook op een 
Tota Scriptura.  Bij een acceptatie van het neodarwinisme zou zelfs 
Jezus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle 
eeuwen, een dwaling hebben verkondigd toen Hij over onze 
oergeschiedenis sprak. En wanneer we het bijbelboek Exodus 
openslaan, zien we dat ook het sabbatsgebod krachteloos wordt. Dit 
argument is nog met een tiental andere voorbeelden uit te breiden. 
Creationisten kijken verder dan alleen Genesis. Dr. Henry Morris 
heeft in zijn boek Biblical Creationism al een Tota Scriptura benadering 
inzake onze oergeschiedenis laten zien.12  Ook andere theologische 
literatuur van creationisten laat een dergelijke benadering zien. De 
auteur van het artikel schrijft ook dat hij het evolutionisme stellig 
verwerpt. Ik ben wel benieuwd welke levensbeschouwelijke 
conclusies hij verwerpt en welke hij zou willen behouden. 
 
Catastrofe 
 

   Dr. Fransen: ‘De opmerkingen over walvisfossielen en koolstof-14 zijn 
standaardteksten waarvan de onjuistheid al vele malen is aangetoond. De 
reguliere wetenschap heeft geen probleem met catastrofes, alleen met 
één enkele allesverklarende catastrofe. Er zijn tal van voorbeelden van 
massale sterfte in het fossielenarchief gevonden, maar het gaat altijd om 
lokale gebeurtenissen, niet om uitingen van een wereldwijde ramp. En 
wat het koolstof-14 betreft, het spijt mij te moeten zeggen dat 
jongeaardecreationisten hier wetenschappelijke gegevens uit hun context 
hebben gehaald en er een onhoudbare interpretatie aan hebben gegeven. 
De technische details gaan te ver om hier uit te schrijven, maar wie de 
zoekterm ‘koolstof 14 Fransen’ bij Google intikt, vindt helemaal 

                                                           
12 Morris (2013). 



bovenaan zowel mijn uitleg als een weerwoord van 
jongeaardecreationisten.’ 

 
   De schrijver probeert met retoriek de onjuistheid van het werk van 
creationisten betreffende koolstof-14 aan te tonen. Maar de kritieken 
van dr. Fransen zijn al zó goed weerlegd door creationisten dat de bal 
aan de kant van dr. Fransen ligt - deze ligt er al meer dan drie jaar, 
maar nog nooit is er een goed en gefundeerd antwoord gekomen op 
de vraag waarom dinosaurusbotten, steenkool en diamant binnen de 
meetbare grenzen C14 bevatten.13 Ook blijkt dat de schrijver zich niet 
grondig in het verhaal van de Pisco Formatie verdiept heeft. Dit is 
een sterk onderbouwd verhaal wat bij mijn weten nog geen 
gefundeerde kritiek heeft ontvangen. In plaats daarvan wordt het 
verhaal gepubliceerd in vaktijdschriften voor geologen, paleontologen 
en sedimentologen. 14  Verder schrijft dr. Fransen dat de reguliere 
wetenschap geen problemen heeft met catastrofes. Hier wordt tegen 
een stroman gevochten, want creationisten … wéten … dat de 
reguliere wetenschap geen problemen heeft met catastrofes. Dit heb 
ik met betrekking tot de polystrate dendrolieten al uitvoerig 
aangetoond. Verder heeft dr. Fransen ongelijk als hij stelt dat het 
volgens moderne geologen bij catastrofes en massa-extincties altijd 
gaat om lokale gebeurtenissen. Er zijn minimaal vijf wereldwijde 
massa-extincties in de geologische geschiedenis. Dit jaar verscheen er 
in het blad Wetenschap in Beeld een mooi artikel over deze vijf 
wereldwijde uitstervingsgolven.15     
   Overigens zijn die massa-extincties niet meteen een bewijs voor een 
wereldwijde zondvloed, maar ze laten wel zien dat catastrofes soms 
een wereldwijde uitwerking kunnen hebben. 

                                                           
13 Als u de raad van dr. Fransen opvolgt en inderdaad ‘koolstof 14 Fransen’ intypt, 
komt er een weerlegging van evolutie.eu tevoorschijn. Bij de afwerking van dit 
artikel zag ik dat dr. Fransen nu wel een tweeluik gemaakt heeft over C14. Het 
eerste deel is helaas geen uitgebreide weerlegging van het artikel op evolutie.eu. De 
schrijver pikt er wat citaten uit en valt deze aan. Als het lastig wordt, gooit de 
schrijver er een bijbeltekst tegenaan. Over het tweede deel op zijn weblog is wat 
langer nagedacht. Jammer genoeg kijkt de schrijver hier alleen naar Answers in 
Genesis. Hij vergeet echter een recente bijdrage in het Reformatorisch Dagblad over  
een Nederlands onderzoek, die veel problemen voor hem oplost of op z’n minst 
verkleind (zie Dikkenberg, 2014a). Ook in het tweede deel zien we dus geen 
weerlegging van de argumenten in het artikel op evolutie.eu. 
14 Voorbeeld: Brand et al. (2004, 2011). Dit is uit te breiden met nog een tiental 
literatuurverwijzingen. 
15 Poulsen (2014). 



Oordelen 
 

   Dr. Fransen: ‘Wie zegt dat het onmogelijk is om christen te zijn en 
evolutie te accepteren, zegt daarmee dat ik geen christen kan zijn. Maar 
dan is ook prof. Cees Dekker geen christen, evenmin als Andries Knevel 
en theoloog Alister McGrath en nog vele, vele anderen. Ik zie niet in hoe 
zo’n houding de zaak van het evangelie verder helpt.’ 

 
   De schrijver vraagt hier een uitspraak te doen over het christen-zijn 
van mensen. Het doen van uitspraken over mensen riekt naar ad 
hominem. Verder is er niet gesteld ‘dat het onmogelijk is om christen te 
zijn en evolutie te accepteren’. Er is gesteld dat christenen die het 
neodarwinisme binnenhalen, een dwaalleer verkondigen. Theïstische 
evolutie is een contradictio in terminis. Deze dwaalleer is niet in 
overeenstemming met het (reformatorisch) belijden van alle eeuwen.  
   Reformatorische christenen 16  doen er daarom goed aan om dit 
compromis te bestrijden, en niet de personen die dit compromis een 
warm hart toedragen. Het is niet aan mij en ook niet aan mede-
creationisten om te oordelen over het christen-zijn van prof. dr. Cees 
Dekker, prof. dr. Alister McGrath en vele, vele anderen (ad populum). 
Ook deze mensen moeten straks rekenschap geven aan de God van 
hemel en aarde.17 Ik ben het volledig met wijlen dominee T. de Jong 
eens als hij zegt: ‘Ook al is er een tekort in de gelovigen, veroordeel 
daarom hun staat niet. Maar staaf ze ook niet in dat tekort, alsof dat 
er niet toedoet.’18 Ook in 2 Thessalonicenzen 3:15 staat de oproep tot 
vermaning van uw broeder. Ik zie juist niet in hoe een zaak van het 
evangelie verder geholpen wordt als de dwaling van het accepteren 
van het neodarwinisme maar weggemoffeld wordt als een luttel 
verschil van inzicht.  
 
Blijf trouw! 
 

   ‘Terug naar mijn eerste bijdrage in deze krant. Die ging niet over 
wetenschap, maar over de manier waarop wij als christenen omgaan met 
een verschil van inzicht over de manier waarop onze Heer deze wereld 
heeft geschapen. Laat ik voorop stellen: ook christenen die voor evolutie 
zijn hebben zich soms te negatief uitgelaten over geloofsgenoten die 

                                                           
16 Want dat zijn de meeste lezers van het Reformatorisch Dagblad. 
17 Zie ook Matt. 7:2; Joh. 8: 15; Rom. 14: 10 en 1 Kor. 4: 3. 
18 Jong (1992). 



overtuigd zijn van een schepping in zes dagen. Maar ik herhaal mijn 
oproep: laten we ophouden elkaar te verketteren.’ 
 

   Ik zou mijn medechristenen willen oproepen om ten eerste getrouw 
te blijven aan de Schrift en de belijdenissen. Ten tweede om samen te 
werken op het gebied van de apologetiek en samen te werken in het 
ontmaskeren van atheïstische argumenten tegen het geloof, zoals 
bijvoorbeeld de stellingen van Dick Swaab en Richard Dawkins. Ten 
slotte moeten we elkaar zeker niet verketteren, maar openlijk naar de 
argumenten luisteren als het gaat om de omgang met het 
neodarwinisme. In het artikel van het Reformatorisch Dagblad heb ik 
daarom ook niemand verketterd maar alleen gesteld dat het omarmen 
van het neodarwinisme door (reformatorische) christenen een 
contradictio in terminis is. Neodarwinisme strookt niet met de Schrift en 
de belijdenis. Verder wil ik geen debat over drogredenen voeren, 
maar over argumenten. 
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