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“Kennis is macht”

• Meditationes sacrae van Francis Bacon (1561— 1626), elfde 

artikel „De Haeresibus”: nam et ipsa scientia potestas est

• d.i. want ook de wetenschap zelf is macht

• Maar ook Spreuken 24:5: „Een wijs (Hebr. chakam, 50x in 

Spreuken) man is sterk, en een man van wetenschap (Hebr. 

daät, 40x in Spreuken) maakt de kracht vast” (SV)

• Is dat hetzelfde?
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Wetenschap als de zesde macht

• 1-3: trias politica (wetgever, uitvoerder/handhaver, rechter)

• 4: ambtelijk apparaat

• 5: media

• 6: invloed van wetenschappers op overheidsbeleid
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Wetenschappers en overheidsbeleid: 

het voorbeeld van covid

• Eerste lock-down: “wij moeten naar de deskundigen 

luisteren”

• Overwaardering voor virologie
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Tanende macht van de wetenschap

• Tweede lock-down: De Jonge i.p.v. Van Dissel

• Gezichtsmaskerplicht ondanks advies RIVM

• ‘Hamer metafoor’ vervangt zakelijke informatie

• Populariteit van complotteorieën
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Vertrouwen in de wetenschap 

volgens onderzoeken

• Vaak groter dan in andere instituties (politiek bijvoorbeeld)

• Ambivalent effect van opleiding

• Hoger opgeleid -> meer vertrouwen in wetenschap

• Hoger opgeleid -> meer vermogen tot kritische houding
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Vertrouwen in welke wetenschap?
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Scientisme: overschatting

• Pretentie dat wetenschappelijke kennis de meest 

betrouwbare vorm van kennis is

• Christelijk-wijsgerig perspectief op wetenschap kan dat 

voorkomen
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Genesis 11:6: machts-

streven van de mens 
“Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal 

niets van wat zij zich voornemen te doen, voor 

hen onmogelijk zijn.”
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Verlies van wetenschappelijke 

macht

• Verwarring vanwege (ogenschijnlijk) tegenstrijdige 

uitkomsten

• Weersverwachting

• Economische voorspellingen

• Claims over duurzame alternatieven

• Klimaattheorieën

• RIVM met veranderende Covid-inzichten

• Complottheorieën: Wetenschap als bewuste 

misleiding/manipulatie (belangenverstrengeling)

• Klimaatsceptici

• Geneeskunde, pharmacie

• Covid-maatregelen
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Beperkingen van wetenschap

• Elke wetenschap beperkt zich tot een of enkele aspecten van 

de werkelijkheid

• Virologie gaat niet over psyche of geld

• Alle wetenschappelijke kennis is voorlopig

• Nieuwe waarnemingen kunnen leiden tot vervangen van 

theorieën

• Alle wetenschappelijke kennis wordt noodzakelijk 

voorafgegaan door vóór-wetenschappelijke aannamen

• Verschillende aannamen -> verschillende modellen -> 

verschillende voorspellingen

• Data zijn ondergedetermineerd; daarom zijn er altijd 

meerdere mogelijke verklaringen/theorieën

• Wetenschap wordt beïnvloed door menselijke en sociale 

factoren
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Bronnen van mogelijk 

betrouwbare kennis

• Waarneming

• Geheugen

• Redenering

• Getuigenis

• Openbaring
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Wetenschappelijke geletterdheid

• Evenwichtig oordeel kunnen geven over wetenschap: waarde 

en beperkingen

• Niet: “het is maar een theorie” of “het is onderdeel van het 

complot”

• Niet: “het is de waarheid”

• Onderdeel van burgerschap

• Evenals technologische geletterdheid



14Challenge the future

Het goede voorbeeld

• Van Dissel in latere persconferentie: modelgebruik en keuzen 

die daarbij gemaakt worden
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Waarde van wetenschap

• Gave van God, ook na de zondeval

• Kennis kan leiden tot wijsheid (mits geen scientisme)

• Belang van wetenschappelijke geletterdheid (vanuit 

christelijk-wijsgerig perspectief)



16Challenge the future

Toerusting docenten voortgezet 

onderwijs

• 3 middagen op de betreffende school

• Docenten van verschillende schoolvakken

• Programma

• 1e middag: worldview

• 2e middag: visie op wetenschap (en schoolvak)

• 3e middag: didactiek van wetenschappelijke geletterdheid

• Tot nu toe: Calvijn College (Goes), Gomarus College 

(Gorinchem), Van Lodestein College (Barneveld)
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