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In de coulissen 
van het universum

Karin van Pinxteren

Als beeldend kunstenaar denk ik 
vanuit beeld, maar bij de gedachte 
over het universum als eindige 
ruimte kan ik me niets in beeld 
voorstellen. Dat is een onmach-
tige situatie. Vanuit een atheïstisch 
standpunt volg ik het wetenschap-
pelijke model. Laat me leiden door 
de fotografie. Maar al denkend over 
het heelal maak ik geen fotografi-
sche modellen. Maak ik werk over 
een aanwezige andere ruimte of een 
ander persoon, over de verbintenis 
tussen mens en massa, over existen-
tiële ruimte en over het maken van 
contact. Hoewel ik fotografisch denk 
over het heelal komt er iets anders 
uit mijn handen. Ik denk in ruimte 
daarom zit mijn fascinatie vooral in 
de vraag waar en hoe het ruimtelijk 
eindigt in de steeds terugkerende 
gedachte dat het universum eindig 
is. Want wat voor een ruimte zit 
daar dan weer achter? In welk een 
diorama bevind ik mij? Daar kan ik 
moeilijk invulling aan geven, omdat 
tot nu toe alles wat mij bekend is, 
een fysieke grens heeft. De nu be-
kende grootte van het heelal is een 

onvoorstelbare ruimte waar naast de 
aanwezigheid van sterrenstelsel in 
graden het absolute nulpunt heerst. 
Die ruimte is vanaf de aarde in de 
nacht te zien. Het verdwijnen van 
het daglicht maakt de persoonlijke 
ruimte kleiner maar de ruimte van 
het universum groter. Dichtbij is niets 
meer te zien, ver weg juist meer. We 
dragen er een beeld van bij.

De beeldende kunst en de weten-
schap hebben door de eeuwen heen 
visies en bevindingen verbeeld, als 
religieus model, als wetenschap-
pelijk model, als verhalend model. 
Opdrachten omtrent deze vraagstel-
ling zijn aangenomen en gepro-
beerd te noteren. Er is een evolutie 
zichtbaar in de verbeelding over het 
universum door de tijd heen. Nu er 
door ruimtetelescopen foto’s worden 
gemaakt op coördinaten waar men-
sen nog nooit zijn geweest of zullen 
komen, is duidelijk hoe het eruit ziet.
Door deze fotografische weer-
gave van het heelal is het niet meer 
mogelijk om het anders voor te 
stellen. Maar wat doen we ermee? 

Astronomen onderzoeken een gestileerd zonnestelsel - boekillustratie, 15e eeuw



We kunnen het heelal immers niet 
daadwerkelijk ervaren, alleen in voor-
stelling. We staan vastgenageld op 
aarde, fysiek kunnen we geen kant 
op, maar in gedachten kan dat wel. 
Als we er beelden van bijdragen hoe 
zien die er dan uit? Stellen we ons 
eigen universum samen uit diverse 
componenten? Verbeeldt door deze 
foto’s iedereen hetzelfde heelal: 
fascinerend maar eenduidig? 

Of ziet men dit afzonderlijk in andere 
modellen? Denken we hier niet meer 
over na nu het beeld bekend is? 
Blijven we daardoor juist dichterbij 
onszelf of wordt de afstand nog 
groter? Vanuit drie verschillende 
levensvisies wordt hier over een 
uiteenzetting gegeven.

Hubble Deep Space Telescope, 1996

Ook het doen van 
wetenschappelijk 

onderzoek is kunst

Harm Habing

Karin van Pinxteren schrijft dat ze 
zich geen beeld kan vormen van 
de lege ruimte. Ik doe al vijftig jaar 
wetenschappelijk onderzoek over 
sterren en melkwegstelsels maar ook 
ik kan mij geen beeld vormen van 
een oneindige leegte. Aristoteles, 
een Grieks filosoof wiens gedach-
tengoed bijna 2000 jaar de filosofie 
heeft gedomineerd, betoogde dit 
al: het vacuum is onvoorstelbaar. Je 
kunt je alleen de ruimte voorstel-
len als er iets in is dat je kent- een 
melkwegstelsel of een sinaasappel, 
dat is om het even, als er maar iets is 
die je de ruimte en de leegte ervan 
laat zien. Ik houd me thans wat bezig 
met de geschiedenis van de sterren-
kunde en durf de stelling aan dat bij 
het denken over de ruimte het heelal 
altijd zo groot leek als het verste 
object dat men kende. Oneindige 
ruimte? In theorie, maar niet als een 
concrete voorstelling.
Sterrenkundigen houden zich bezig, 
hoe gek het klinkt, met bestaande 

dingen en met dingen die zouden 
kunnen bestaan. Misschien houden 
ze daarom niet van een lege en 
oneindige ruimte. Je kunt over lege 
ruimte wel nadenken- wiskundigen 
doen dat soms. Maar ik vermoed dat 
het bij hen inderdaad een oefening 
is in abstract en logisch denken en 
dat zij geen concrete voorstelling 
daarbij voor ogen hebben. Het niet 
kunnen begrijpen van de ‘eindeloze 
ruimte’ is gelijk voor kunstenaars en 
voor wetenschappers.
Is die conclusie verwonderlijk? 
Op het eerste gezicht lijkt er een 
fundamenteel verschil te zijn tussen 
wetenschap en kunst. Terwijl de 
kunstenaar zoekt naar de expressie 
van wat hem bezighoudt zou de we-
tenschapper koel achter zijn bureau 
zitten en met harde logica uit harde 
feiten een wereld opbouwen van 
gewapend beton. Maar zo werkt het 
niet. Wetenschappers zijn zoekers, 
die soms iets nieuws ontdekken 
maar vaker achteraf concluderen dat 



hun proeven, hun berekeningen, hun 
waarnemingen of hun intuïtie niet 
hebben opgeleverd wat ze er van 
hoopten. Wetenschappelijk onder-
zoek is een lange weg met alleen af 
en toe een verrassend nieuw inzicht. 
Een anekdote: toen ik in 1970 als 
jong broekje aan de universiteit 
van Leiden ging werken en college 
moest geven, wilde ik in mijn eerste 
college een wetenschappelijk artikel 
bespreken van J.H. Oort, de grote, 
wereldberoemde Leidse hoogleraar. 
Helaas, bij nalezen bleek me dat ik 
van het artikel alleen de inleiding 
en de conclusie begreep maar dat 
het abacadabra voor me was hoe 
Oort van de inleiding naar het einde 
kwam. Toen ik vol schaamte mijn 
mentor, de eveneens beroemde 
H.C. van de Hulst, om hulp verzocht 
bij dit netelige probleem, schoot 
hij in de lach en zei: ‘Geneer je 
niet, ik weet zeker dat ik het ook 
niet begrijp. Weet je, Oort ziet een 
probleem helder voor zich en na veel 
nadenken ziet hij het antwoord, en 
dat antwoord is eenvoudig en kan 
gemakkelijk worden uitgelegd. Maar 
hoe hij van het begin naar de con-
clusie is gekomen, dat weet hij niet 
meer, of het was hem te ingewikkeld 
om op te schrijven. Hij schrijft dus 
wel wat op, maar helder is dat nooit. 
Maar geloof maar’, besloot van de 
Hulst, ‘dat hij het wel bij het rechte 
eind zal hebben’. Nieuwe weten-

schappelijke inzichten ontstaan vaak 
door een mengeling van redelijk 
denken en intuïtie. Natuurlijk moeten 
wetenschappelijk ontdekkingen 
uiteindelijk wel hard en overtuigend 
worden onderbouwd. Maar dat is 
arbeid achteraf: als het inzicht er 
eenmaal is vindt men vaak achteraf 
pas de rechtvaardiging. 
Wetenschap met succes beoefenen 
is een creatieve sport. En er zijn 
momenten dat een wetenschapper 
overkomt wat ook een kunstenaar 
kan beleven: het gevoel van ver-
wondering, de blijde verbazing dat 
iets dat je bedacht hebt, echt waar 
is. Je hebt beredeneerd dat die en 
die ster een rood toefje haar moet 
hebben en waarachtig, als je de ster 
nauwlettend bekijkt, dan heeft die 
ster dat toefje. Op zo’n moment 
voel je je geweldig. Het is alsof je 
even de chaos van deze wereld hebt 
overwonnen en daarmee de chaos 
van je gevoelens en gedachten. Een 
kunstenaar moet hetzelfde kunnen 
ervaren als zijn werk af is en hij ziet 
dat het een geslaagde realisatie is 
van emoties in hemzelf. 

Miroslav Druckmüller, Nahuel Huapi Patagonië, Argentinië 28-01-2007



Jessa van der Vaart

Hemel en aarde
Toen ik werd gevraagd om een 
lezing te houden bij de distillatie 
van Karin van Pinxteren over het 
universum, was ik meteen enthousi-
ast. Maar naarmate het uur van de 
waarheid naderde, werd ik steeds 
zenuwachtiger. Hoe zou ik nu als 
theoloog en predikant iets kunnen 
zeggen over het universum? Wat zou 
ik kunnen vertellen? Zouden mensen 
van mij verwachten dat ik een po-
ging zou doen om het universum in 
relatie te brengen met God (je mag 
tenslotte van een predikant op z’n 
minst verwachten dat die daarover 
heeft nagedacht)? 

Bij alle overpeinzingen herinnerde ik 
me een grapje over de eerste astro-
naut Joeri Gagarin. Na zijn terugkeer 
uit de ruimte werd hij uitgenodigd 
bij Chroestojov, die hem vroeg: “Ka-
meraad, vertel me nu eens eerlijk, jij 
bent nu zo hoog geweest, hoger dan 
iemand ooit tevoren, heb jij ook God 
gezien?” Waarop Gagarin zei: ‘Ja’. 
En Chroestjov antwoordde: “Daar 
was ik al bang voor. Maar een ding: 
praat er met niemand over.” 
Enige tijd later was Gagarin, die in 
de hele wereld gehuldigd werd, 

bij de paus en de paus vroeg 
hem: “Broeder, u bent nu zo hoog 
geweest, hoger dan iemand ooit te-
voren, hebt u nu ook God gezien?” 
Gagarin dacht even na en zei: “Ik 
moet u zeggen: ‘Nee’”. Waarop 
de paus antwoordt: “Daar was ik al 
bang voor”. 
Ik realiseerde me dat ik - als ik 
stilsta bij het universum – eigenlijk 
helemaal niet aan God denk, maar 
hoogstens verwonderd ben. Over 
de mogelijkheid van leven in een 
ijskoude ruimte; over een ‘schit-
terend ongeluk’ in een onmetelijk, 
grenzenloos universum. Het is het 
soort verwondering dat allerlei onbe-
antwoordbare vragen oproept, zoals
in een gedicht ‘Verwondering’ van de 
Poolse dichter Wislawa Szymborska. 
Als je te lang over dit soort vragen 
piekert, kun je overvallen worden 
door wat de Franse paleontoloog en 
theoloog Pierre Teilhard de Chardin 
de ‘tijd-ruimte-ziekte’ noemt: een 
gevoel van nietigheid en betekenis-
loosheid, met als laatste vraag: ‘wat 
is de zin van dit alles’. 
Als theoloog en predikant oriënteer 
ik mij, als het om deze vraag gaat, 
meestal aan de bijbel. Niet omdat 

‘The Creation’, Aaron Douglas, 1935



dat moet, maar omdat ik in die ver-
zameling verhalende teksten, poëzie, 
brieven en wijsheidsteksten veel heb 
ontdekt dat mij inspireert en op een 
andere, voor mij zinvolle manier naar 
de wereld laat kijken. 
Dat heeft vooral te maken met 
het vreemde taalgebruik van de 
bijbel. Veel woorden die voor ons 
gewoon zijn omdat we ze dagelijks 
gebruiken, komen niet in het bijbelse 
taalgebruik voor. 
Bijvoorbeeld: als wij het hebben 
over historie, dan spreekt de bijbel 
over een woord dat ‘geschiedt’ of 
gebeurt in de tijd. Als wij het hebben 
over iemands persoonlijkheid, dan 
spreekt de bijbel over zijn of haar 
naam – want die ‘bevestigt je be-
staan’.1 Als wij tegen elkaar zeggen: 
nog vele jaren! Dan zeg de bijbel: 
gefeliciteerd met weer een dag! Als 
wij het hebben over het universum, 
dan spreekt de bijbel over hemel en 
aarde. 
Het bijbelse denken is, met andere 
woorden, niet abstract, maar con-
creet en begrensd. Het stelt grenzen 
aan de macht van mensen, van 
koningen en priesters, ja zelfs aan 
de dood. 

Als wij nadenken over het universum, 
dan zegt de bijbel dus: ‘hemel en 
aarde’. Ongetwijfeld hebben de bij-
belschrijvers bij het woordje ‘hemel’ 
gedacht aan de ruimte boven ons 

hoofd. Maar dat is nog niet alles. 
De hemel is vooral een beeld, een 
symbool voor de verborgenheid van 
God. Een zinnetje als: “De hemel is 
de hemel van de Ene en de aarde 
heeft hij aan zijn mensenkinderen 
gegeven”, betekent dat Hij verbor-
gen is voor het menselijk oog. Hij 
is niet te plaatsen. “Niemand heeft 
ooit God gezien.” Daarom zeggen 
sommige theologen dat God niet 
‘bestaat’. Omdat hij niet bestaat 
zoals mensen bestaan, of de tafel 
waar ik aan zit terwijl ik dit schrijf. 
Hij gebeurt, vanuit de hemel, op de 
aarde. 

Hoe? Wat mij altijd treft en ontroert 
is dat de bijbelse God een naam 
heeft die, als je hem letterlijk ver-
taalt, luidt als: ‘Ik zal er zijn zoals ik 
er zal zijn’. Iemand zei ooit tegen mij 
dat je dat als mens eigenlijk ook heel 
goed tegen een ander kan zeggen: 
Ik zal er zijn! Zou dat niet uiteindelijk 
‘de zin zijn van dit alles’, op de aarde 
onder de hemel?

1 Deze woorden verwijzen naar een regel uit 

het gedicht ‘Familieberichten’ van Neeltje 

Maria Min.

Verwondering 

Waarom al te zeer in een persoon?
Deze, en geen ander? Waarom zo hier ten toon?

Een dag die dinsdag heet? In een huis, geen cocon?
Met een gezicht, geen blad? In een huid, geen schaal?

En waarom persoonlijk slechts eenmaal?
Juist op de aarde? Bij een kleine zon?

Na zoveel era’s van afwezigheid?
Omvattend alle tijden, alle wieren?

Alle horizonnen, holtedieren? 
Uitgerekend nu? Tot bloedens toe bereid?

Alleen met mezelf? Om welke reden?
niet hiernaast of honderd mijl verder,
niet gisteren of honderd jaar geleden,

zit ik steeds te staren in het donker
zoals met plots geheven snoet

het grommende dat hond heet doet?

‘Verwondering’ uit: Elk Geval 1972



Alex de Vries

Hoop, geloof en liefde

“He thought about science, about faith, 
about man. He thought about how every 
culture, in every country, in every time, 

had always shared one thing. 
We all had the Creator.”

Dan Brown, The Lost Symbol

Wetenschap en geloof gaan over 
hetzelfde: over iets wat we niet 
weten. Wetenschap benadert dat 
onbekende gebied op rationele 
wijze door kennis en feiten te ver-
zamelen en die ten opzichte van 
elkaar te onderzoeken door middel 
van veelzijdige experimenten die 
methodisch worden vastgelegd. Het 
gaat om een proefondervindelijke 
bewijsvoering, waarvoor vaak, zo niet 
altijd, een proefondervindelijk bewijs 
van het tegenovergestelde te vinden 
is. Zo kun je zeggen dat tegenover 
de ‘big bang’ de ‘small silence’ staat. 
Een explosie is in de kiem ook een 
implosie. Staat er tegenover een 
Rapid Eye Movement niet een Slow 

Nostril Condition? Big science, small 
science, happy science, wild science.

Geloof heeft niets proefondervinde-
lijks. Alles wat op wetenschappelijke 
basis over het geloof wordt gezegd, 
is in feite een ontkenning van het 
geloof, zelfs als die erop uit is een 
religieuze kern van het bestaan te 
bewijzen. Bewijsvoering is in wezen 
vreemd aan het geloof. ‘Waarheid’ is 
in religie net zo onwillekeurig als de 
grootheden die daarmee in de kunst 
in één adem worden genoemd: het 
schone en het goede. Het ware, het 
goede en het schone zijn de eeu-
wenoude drie-eenheid waarover de 
kunst haar hoofd breekt. Het geloof 

Roland Sohier, ‘Studie voor zelf’  1990 - oplage 5 - formaat variabel

Ria van Felius, 2007



overstijgt alle kennis en ieder feit. 
Nu is het zo dat wetenschap altijd 
opnieuw wenst aan te tonen dat we 
op het punt staan iets te ontdekken 
waardoor we ons wereldbeeld, of 
abstracter de zin van ons bestaan, 
totaal zullen moeten bijstellen. 
Doordat er iemand op dat stoffige 
maanoppervlak is geweest weten 
we nu zeker dat de maan niet van 
kaas is, met chocola eronder. Dat is 
vreselijk jammer, natuurlijk, maar het 
is niet anders. 

Ons voorstellingsvermogen wordt 
hier zwaar teleurgesteld. Onder 
voorstellingsvermogen moet je 
verstaan: de mogelijkheid om een 
voorstel te doen. De wetenschapper 
is op zijn best als hij voorstelt de 
benaderingswijze vanuit zijn vakge-
bied te verlaten en zijn problematiek 
op een andere wijze te benaderen. 
We weten nu zo langzamerhand wel 
dat het te eenzijdig nuttigen van 
bepaalde voedselproducten de kans 
op het krijgen van kanker of een 
andere dodelijke aandoening aan-
zienlijk verhoogt, bijvoorbeeld. Een 
andere onderzoeksbenadering is hier 
zo langzamerhand wel gewenst. Je 
krijgt overal kanker van en als je het 
daarvan niet krijgt, krijg je het van 
niets, maar iets zul je krijgen. Dood 
zul je gaan. Vreemd dat dát moet 
worden bewezen, want het gaat op 
per wezen, opperwezen.

Het voordeel van religie is dat die je 
wonderbaarlijk van kanker kan gene-
zen, zodat je aan iets anders dood 
kunt gaan. Want we gaan dood. 
Daar heeft het geloof niets aan 
kunnen veranderen. Wat er voor het 
begin is en wat er na het einde is, 
daar weten we niets van, waarschijn-
lijk omdat we de afbakening van 
begin en einde hebben aanvaard in 
de vorm van geboorte en dood. 

De zin van het leven kan niet liggen 
in iets wat eraan voorafgaat, noch 
in iets wat er na komt, maar ligt in 
de wisselwerking die je met een 
ander mens aangaat. Dat is een 
persoonlijke verantwoordelijkheid 
die niet buiten jezelf ligt, maar die 
je in jezelf aantreft. Tussen jou en 
iemand anders bestaat een ruimte 
die je overbrugt op een onzintuig-
lijke manier, anders zouden doven, 
stommen, blinden, reuk- en tastlozen 
die ervaring niet kennen. Ongeacht 
onze zintuiglijkheid overbruggen we 
de ruimte tussen elkaar doordat we 
ons tot elkaar aangetrokken weten 
door ons bewustzijn en de gedach-
ten die daarin tot stand komen als 
waarneembare prikkels van spanning 
en ontspanning, van contracties, die 
we ontlenen aan het universum en 
waarin we een gedaante hebben 
aangenomen. De uiterlijke vorm van 
die gedaante heeft geen belang. 
Het belang wordt pas gevonden in 

de betekenissen die we met elkaar 
aangaan. 

Omdat we dan niet weten waar we 
vandaan komen en waar we naar 
toegaan - waar we beginnen en 
eindigen - volgen we graag een weg 
die ons bekend voorkomt. We kun-
nen beter andere wegen inslaan, een 
pad volgen dat nog door niemand is 
uitgetekend

De zin van het leven doet er niet 
zoveel toe, het gaat erom wat het 
betekent te leven. Het bestaat eruit 
je genegenheid voor andere mensen 
vorm te geven. Er is iets tussen 
mensen wat je in jezelf niet kunt 
vinden. Het gaat uit van elkaar, een 
wisselstroom die ongelijk geaard is en 
zich manifest maakt in een legering 
die in een zelfstandige gedaante 
waardevoller is dan als onafhankelijke 
bestanddelen. Voorwaarde voor de 
totstandkoming ervan is onwetend-
heid – je weet niet wat het oplevert – 
en onbaatzuchtigheid – je hebt er zelf 
geen belang bij. In die kennismaking 
dring je door tot de kern van je 
bestaan. Daar is niets geheimzin-
nig, diepzinnigs of hoogstaands 
aan. Het gaat om de eenvoudigste 
en de meeste voor de hand lig-
gende zaken, omdat wat voor jou 
vanzelfsprekend is, voor de ander 
een openbaring vormt. Je moet het 
enkel kenbaar maken. 

Over beeldende kunst kun je niet 
werkelijk zeggen wat er goed aan is. 
In essentie gaat het erom in kunst je 
liefde voor mensen uit te drukken in 
beelden die zo open mogelijk zijn en 
ruimte scheppen. Wat er goed aan 
is, is dus maar heel weinig. Het is in 
feite zo goed als niets.

Op 1 juni 2001 stempelt een geüni-
formeerde hostess op de handen 
van de bezoekers van de presentatie 
‘Tussenruimte’ in Nova Zembla te 
’s-Hertogenbosch de verklaring 
‘Your Witness’. Door dat stempeltje 
staat niets je in de weg. Je kunt de 
ruimte betreden. De hostess is een 
schepping van Karin van Pinxteren 
die daarvoor haar eigen gedaante 
beschikbaar stelt. Ze treedt buiten 
zichzelf in een ruimte die geen 
bepaling is van plaats en tijd, maar 
een oplossing daarvan. Hier kun je 
aangaan, wat je voor onmogelijk 
houdt. Wat nog niets is, kan iets 
worden. Ze slaat een arm om je 
schouder en neemt je mee.

De lange versie van ‘Hoop, Geloof en 
Liefde’ is te lezen op:
www.karinvanpinxteren.com



Hiëronymus Bosch, 1503-1504, The Garden of Earthly Delights - drieluik gesloten


