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Logos: verontrustende inperking van vrijheden in de Verenigde Staten 

Nieuw geval van discriminatie in academische kring: 

christengeoloog mag geen onderzoek doen in Grand Canyon 

De Bilt - Een prominent Amerikaans geoloog is vanwege zijn religieuze overtuiging toestemming geweigerd om 

onderzoek te doen in de Grand Canyon. Daarom heeft Alliance Defending Freedom (ADF) op 9 mei jl. een rechtszaak 

aangespannen. De wetenschapper in kwestie, dr. Andrew Snelling, geeft aan dat zijn vrijheden als wetenschapper en 

burger zijn geschonden. Door Grand Canyon National Park (GCNP) werd de geoloog vanwege zijn religieuze 

overtuiging tweemaal een vergunning geweigerd om wetenschappelijk onderzoek te doen naar het ontstaan van 

aardlagen in de Canyon. Logos Instituut is verontrust over de verdere inperking van de academische en religieuze 

vrijheden in de Verenigde Staten en ziet parallellen met de onrust in academische kringen in Nederland en het 

verzoek vanuit de Tweede Kamer aan de KNAW om onderzoek te doen naar inperking van die vrijheid.   

Discriminatie 

Volgens de advocaten van ADF is dit een duidelijk geval van discriminatie tegen Snelling. De problemen begonnen in 

2013. Snelling volgde toen de officiële procedure die geldt voor het indienen van een onderzoeksvoorstel, dat puur 

draaide om toestemming om ter plekke onderzoek te doen, niet om financiële tegemoetkoming. Dat 

onderzoeksvoorstel werd daarna bekeken door enkele personen. Helaas besteedden de reviewers nauwelijks tijd aan de 

inhoud van het onderzoeksvoorstel maar des te meer aan de religieuze overtuigingen van Snelling. Vanwege deze 

religieuze overtuigingen werd dit voorstel uiteindelijk verworpen. In 2016 vroeg Snelling opnieuw een vergunning aan. 

Nu werd de procedure ernstig vertraagd en daarmee werden de kosten van het onderzoek flink opgeschroefd, met 

uiteindelijk een afwijzing tot gevolg. Er zijn volgens ADF geen gronden voor de weigering van dit voorstel. Uit 

documenten van het park blijkt bovendien dat geen enkele andere wetenschapper dergelijke belemmeringen ervaren 

heeft. Volgens ADF en Snelling zouden christenen niet behandeld moeten worden als tweederangsburgers en 

christengeologen zouden net zoals iedere andere geoloog de vrijheid moeten krijgen om onderzoek te doen.  

Commentaar Logos 

Logos Instituut, een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met vragen rond geloof en wetenschap, is zeer bezorgd 

over deze ontwikkeling. Jan van Meerten van Logos Instituut: “Academische vrijheid houdt in dat een wetenschapper 

ongeacht levensbeschouwing, huidskleur of politieke of religieuze voorkeur onderzoek mag doen. Ook in ons land staat 

dit onderwerp gelukkig nadrukkelijk op de agenda. Dit jaar nog werd hierover een motie ingediend door twee leden van 

onze Tweede Kamer. De motie riep de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op om te 

onderzoeken of academische vrijheid in het geding is in Nederland. De indieners zijn van mening dat de vrije wetenschap 



nooit gehinderd mag worden door verschillen in morele of politieke meningen. Een voorval als dat van dr. Snelling zou in 

het onderzoeksrapport van KNAW donkerrood kleuren.” 

Academische vrijheid 

Een van de verzoeken die Snelling had gedaan, was om ongeveer 40 monsters te mogen nemen op diverse locaties in de 

Grand Canyon. Snelling wilde de monsters nemen bij plooien in de Canyon om te onderzoeken hoe deze lagen ontstaan 

zijn. Waren ze nog zacht toen ze plooiden en hoe zou dit dan passen binnen een veronderstelde periode van 450 miljoen 

jaar? Maar het onderzoek van dr. Snelling werd kennelijk gezien als een bedreiging voor de naturalistische gedachte dat 

de aardlagen in deze Canyon ontstaan zouden zijn in een periode van miljoenen jaren.  

Snelling geeft aan dat het in deze zaak allemaal draait om de van vrijheid van een wetenschapper: “Om wetenschap te 

bedrijven zonder dat het een religieuze lakmoesproef moet doorstaan. De monsters uit GCNP, die ik niet mag nemen, 

zullen worden onderworpen aan een standaard verwerking in het lab op een wijze zoals een wetenschapper die zou 

uitvoeren. De resultaten zullen in een algemeen toegankelijk publicatiemedium worden gerapporteerd. Alle 

wetenschappers zullen op grond hiervan dus hun eigen conclusies kunnen trekken, of ze het nu wel of niet eens zijn met 

mijn levensbeschouwelijke interpretatie van de geschiedenis van de aarde.” 

Bronnen: 

(1) https://adflegal.blob.core.windows.net/web-content-dev/docs/default-source/documents/case-documents/snelling-

v.-united-states-department-of-interior/snelling-v-united-states-department-of-interior---complaint.pdf?sfvrsn=4  

(2) https://answersingenesis.org/about/press/2017/05/09/discrimination-lawsuit-filed-christian-geologist-grand-

canyon/  

(3) https://logos.nl/motie-voor-vrije-wetenschap/  

Over Logos Instituut 

Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en 

betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. 

Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied bijbelgetrouw bezig te zijn. Het 

Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen 

rond het gezag van de Bijbel. Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel 

hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, 

op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen. 

Niet voor publicatie 

Contactgegevens: Logos Instituut, bereikbaar via info@logos.nl  
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