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‘Yet what were endless lives to me 

If still my narrow self I be 
And hope and fail and struggle still, 

And break my will against God’s will.’1 
 

Clive Staples Lewis werd op 29 november 1898 geboren in Belfast, Ierland. Op zeer 
jeugdige leeftijd gaf hij aan ‘Jack’ genoemd te willen worden, wat gedurende zijn 
hele leven ook gebeurde. Zijn vader, Albert, was advocaat, en volgens zijn zoons een 
uitstekend verteller. Jacks moeder, Flora, had ook gestudeerd en blonk uit op 
wiskundig gebied. Zij stierf aan kanker toen Jack 10 jaar oud was. Lewis’ oudere 
broer, Warren, was gedurende heel zijn leven een goede vriend en metgezel. De 
familie Lewis behoorde tot de Anglicaanse kerk in Noord-Ierland. De kerkgang was 
vooral een politieke daad; het was van belang te laten zien niet katholiek te zijn. Het 
overlijden van Flora had, ook op geestelijk gebied, een groot effect op Jack. Een God 
die zoiets liet gebeuren moest of wreed zijn, of een vage abstractie. Hierover zei hij 
later tegen een vriend: “De moeilijkheid met God is dat hij lijkt op iemand die nooit 
de ontvangst van je brieven bevestigt, en zo kom je op den duur tot de conclusie 
ofwel dat hij niet bestaat of dat je fout geadresseerd hebt.”2 
 
Het overlijden van Flora betekende ook dat Jack en Warren grotendeels op zichzelf 
waren aangewezen. Hoewel hun vader met de beste bedoelingen handelde, stond hij 
ver van zijn zoons af. Het was in deze tijd dat Jack zich terugtrok in zijn 
fantasiewereld. Na enige tijd leek het Albert het beste om zijn beide zoons naar 
school te sturen. Warren had het niet naar zijn zin op de Wynyard school, maar Jack 
vond het er ronduit vreselijk. Ruw losgerukt van zijn moeder, thuis en vertrouwde 
omgeving kwam hij onder het toezicht te staan van een hardvochtig schoolhoofd dat 
later nota bene officieel krankzinnig werd verklaard. Hij trok zich meer en meer 
terug in zijn verhalen en schreef uitgebreide brieven naar zijn vader met de 
smeekbede van school af te mogen. Tegen zijn latere vriend, G. Sayer, zei hij: “Wij 
leerden er allemaal ten minste één goed ding. Wij leerden er saamhorigheid – elkaar 
te steunen in het verzet tegen tirannie.”3 
 
Na enige jaren ging Lewis naar een andere school, in Malvern, ter voorbereiding op 
zijn vervolgopleiding. Voor zijn schoolgenoten hield hij zijn liefde voor lezen, 
schrijven en illustreren verborgen, er vanuit gaande dat zij het toch niet zouden 
begrijpen. Hij profileerde zich steeds meer als atheïst, bekend om zijn ruwe grappen. 
Zijn motto in die tijd bestond uit een uitspraak van Lucretius: “Nequaquam nobis 
divinitus esse creatam, Naturam mundi; tanta stat praedita culpa (Was de natuur het 
werk van God of goden, Aan zoveel kwaad had zij geen plaats geboden).”4 De laatste 
twee jaren van zijn middelbare school kreeg Lewis privéonderwijs van W.T. 
Kirkpatrick, een vriend van zijn vader.  Kirkpatrick wijdde hem in in de Griekse en 

                                                 
1 C.S. Lewis. 1919 Spirits in Bondage: A Cycle of Lyrics, p. 68.  
2 G. Sayer. 1988 Jack: A life of C.S. Lewis, p. 111. 
3 G. Sayer. 1988 Jack: A life of C.S. Lewis, p.  42.  
4 G. Sayer. 1988 Jack: A life of C.S. Lewis, p. 58.  
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Latijnse klassieken en leerde hem Italiaans en Duits. Bovendien drilde de docent hem 
in logisch en kritisch denken, spreken en schrijven, waarin Jack zeer bedreven werd.  
 
Na deze jaren begon Lewis aan zijn studie in Oxford. Eigenlijk was hij niet 
aangenomen vanwege het herhaaldelijk falen bij een wiskundeproefwerk, maar 
omdat hij gedurende de Eerste Wereldoorlog in dienst was, werd een uitzondering 
gemaakt. Hij leefde het leven van een atheïst, maar begon steeds meer na te denken 
over de God van zijn jeugd. In een van zijn eerste werken, Spirits in Bondage: A Cycle 
of Lyrics, uitgegeven in 1919,  liet hij reeds zien weer belang te hechten aan een 
God(heid):  
 
‘Yet what were endless lives to me/If still my narrow self I be 
And hope and fail and struggle still,/And break my will against God’s will. 
[…]And my dead sin and foolishness/Grow one with Nature’s whole distress, 
To perfect being I shall win,/And where I end shall Life begin.’5 

 
Na zijn studie werd Lewis eerst docent filosofie aan het University College in 
Oxford, en een jaar later docent Engelse taal- en Letterkunde aan het Magdalen 
College. Zijn werk als mentor nam hij zeer serieus, en na enkele maanden trok hij 
volle zalen tijdens zijn colleges. 
 
In 1926 begon Lewis, onder invloed van onder andere J.R.R. Tolkien, een vriend en 
overtuigd Katholiek, steeds meer te neigen naar het geloof in een almachtige God. 
Dit bleef echter bij een behoudende vorm van theïsme. Pas op 22 september 1931 
ging dit theïsme over in het geloof in Jezus Christus. In Surprised by Joy schreef hij:  
 
‘Ik weet heel goed wanneer, maar nauwelijks hoe, de laatste stap genomen werd. Op een zonnige 
morgen reed ik met iemand mee naar Whipsnade, de diergaarde. Toen we vertrokken geloofde ik niet 
dat Jezus Christus de Zoon van God is, en toen we bij Whipsnade arriveerden geloofde ik het. […] Het 
ging meer zoals wanneer je na een lange slaap, nog bewegingloos in bed liggend, tot het besef komt 
dat je al wakker bent.’6 

 
Na zijn bekering begon hij, niet altijd met de bedoeling het christendom te uiten, 
boeken te schrijven met een min of meer christelijke thematiek, naast de meer 
dogmatische werken. Over die werken ontving hij ontzettend veel post. Een brief die 
hij op een dag in 1952 ontving van ene Joy Gresham leidde tot een innige 
vriendschap en uiteindelijk een huwelijk. Joy overleed in 1960 op 46-jarige leeftijd 
aan kanker, waarbij zij haar man intens verdrietig maar ook getroost door zijn geloof 
achterliet. Om zijn verdriet te verwerken en zijn geloofszekerheden te hervinden, 
schreef hij A Grief Observed.  

 
Na een productief literair en rijk persoonlijk leven overleed C.S. Lewis op 22 
november 1963.  
 

                                                 
5 C.S. Lewis. 1919 Spirits in Bondage: A Cycle of Lyrics, pp. 68-69.  
6 C.S. Lewis. 1955 Surprised by Joy, p. 192.  
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C.S. Lewis’ boeken zijn, in zijn eigen jaren maar nu nog steeds, van grote waarde. 
Reeds in de Tweede Wereldoorlog hadden de Britten veel steun aan zijn 
radiotoespraken en vervolgverhalen, waarin hij op een heel logische en 
verstandelijke manier christelijke dogma’s en bijbelse thema’s uit de doeken deed. De 
ratio is hierbij leidend, zoals in Christian Behaviour. Ook schreef hij veel vanuit zijn 
fantasie, zoals in The Screwtape Letters, over een duivel die een andere duivel 
instructies geeft hoe mensen te verleiden, en de Narnia-boeken, over een fantasieland 
achter een kleerkast. In de loop der jaren zijn er meer dan 200 miljoen boeken van 
Lewis verkocht, in meer dan dertig talen. Zijn literatuurstudies worden nu nog als 
toonaangevend gezien, en hij staat nog steeds bekend als een expert op het gebied 
van Middeleeuws en Renaissance- Engels.  
 
In enkele van Lewis’ fictieve werken wordt een scheppingsverhaal geschetst. 
Daarnaast heeft hij ook in zijn dogmatische boeken, brieven en toespraken 
verschillende malen zijn licht laten schijnen over de schepping, het 
scheppingsverhaal en de Schepper. In deze scriptie wordt Lewis’ beschrijving van en 
mening over de schepping verduidelijkt en aan de hand van verschillende 
deelvragen wordt uiteindelijk de hoofdvraag beantwoordt:  
 
Welke plaats neemt Lewis’ visie op de schepping, zoals die naar voren komt in 
zowel zijn non-fictionele als fictionele werk, in binnen het christelijke denken 
over dit onderwerp? 
 

De deelvragen die het beantwoorden van de hoofdvraag mogelijk maken zijn de 
volgende: 
 

 
1. Wat houdt het christelijke denken over de schepping in? 

 
2. Welke visie op de schepping beschrijft Lewis in zijn non-fictie? 

 
3. Welke beeld van de schepping is te destilleren uit Lewis’ fictie? 
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Hoofdstuk 1 
 
Om te bepalen welke plaats Lewis’ visie op de schepping, zoals hij deze laat zien in 
zijn fictie en non-fictie, inneemt in de christelijke traditie, is het belangrijk allereerst 
duidelijk te stellen wat de Christelijke visie op de schepping en het denken over dit 
verschijnsel inhoudt. In een onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Synovate7 kwam naar voren dat één op de vijf Nederlanders gelooft dat de hemel en 
de aarde in zes dagen zijn geschapen. Vooral protestanten, en in mindere mate 
katholieken, zorgen voor deze opmerkelijke uitkomst. Leeftijd lijkt vrij weinig 
invloed te hebben op de meningen, maar de evolutietheorie kent meer aanhangers 
onder hoogopgeleiden. Bij een peiling van de website msn.nl gaf maar liefst veertig 
procent van de negentienduizend ondervraagden aan te geloven in het goddelijke 
scheppingsverhaal, tegenover zesenveertig procent die kozen voor Darwins 
evolutietheorie. Uit deze cijfers blijkt dat het geloof in de Bijbelse schepping nog 
steeds leeft. In Lewis’ tijd sloegen de cijfers ongetwijfeld nog meer door in de richting 
van het scheppingsverhaal, aangezien Darwins theorieën nog relatief kort bekend 
waren, de kerkelijke macht veel groter was en religie een grotere rol speelde in de 
maatschappij. In dit hoofdstuk zal de schepping, zoals daar over het algemeen over 
wordt gedacht in het christendom, dan ook aan de hand van belangrijke punten in de 
bijbel worden toegelicht. Daarnaast wordt de rol van literatuur in het christendom 
bekeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 A. van Soest. 2009 Geloof in Schepping in Peilingen Springlevend, Nederlands Dagblad via  
http://www.nd.nl/artikelen/2009/maart/02/geloof-in-schepping-in-peilingen-springlevend.  
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1.1 Schepping en Doctrine 
  
Om het werk van een auteur die bij zijn werk uitgaat van de Bijbelse schepping goed 
te kunnen onderzoeken, is het allereerst nodig te bekijken welke overtuigingen hier 
achter schuilgaan. Lewis’ werk is, zowel bewust als onbewust, beïnvloed door het 
christelijke scheppingsverhaal. In hoofdstuk 2 en 3 zal dit worden beargumenteerd. 
Zoals in hoofdstuk 2 zal blijken, heeft Lewis pas later in zijn carrière een bewuste 
keuze gemaakt tussen het Bijbelse scheppingsverhaal en de Darwinistische 
evolutietheorie. Desalniettemin profileerde Lewis zich als christen en wist hij zich 
beïnvloed door de meest algemene christelijke visie. 
 
De wijze waarop theologen, en andere wetenschappers die de Bijbel betrekken bij 
hun onderzoek, tegen de schepping aankijken, komt neer op de volgende uitspraak 
van Schleiermacher, één van de grondleggers  van de moderne theologie: ‘‘The 
doctrine of creation was de-temporalized by referring to creation as the sustaining 
relation of God to the world, not to his origination of it excistence.’’8 Deze uitspraak 
geeft iets weer van de manier waarop veel christenen tegenwoordig naar het Bijbelse 
scheppingsverhaal aankijken: het hoeft niet letterlijk te worden genomen, maar het 
laat wél Gods betrokkenheid met de wereld zien. Dit wordt meteen in het eerste vers 
van Genesis duidelijk: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”9 Hier wordt 
kernachtig weergegeven hoe de aarde is ontstaan en wie de touwtjes in handen heeft. 
In hoofdstuk een wordt beschreven hoe God in zes dagen de aarde maakte. In 
hoofdstuk twee wordt geconcludeerd: “Zo werden de hemel en de aarde in al hun 
rijkdom voltooid.[…] Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo 
ontstonden ze, zo werden ze geschapen.” 10 Voor wie de Bijbel als geheel waar 
aanneemt kan er vrijwel geen twijfel bestaan over het ontstaan van de aarde, zo 
stellig wordt deze conclusie geformuleerd. Jenson formuleert zijn conclusie naar 
aanleiding van de nog steeds autoriteit hebbende gedachten van de vroege Judaïsten: 
 
 ‘[…] the doctrine of creation was received truth that did not need to be asserted, but functioned rather 
as a warrant in asserting other things. Thus the absolute difference between Creator and creature is an 
automatic classification (Romans 1.25; Hebrews 4.3). ‘Creator’ is simply equivalent to ‘God’(1 Peter 
4.19), and ‘creature’ is simply equivalent to ‘everything’(Romans 8.19-39; Colossians 1.23).’ 

 
Een tweede punt dat opvalt aan de doctrine van de schepping, is dat God ‘creëerde 
vanuit het niets’. God maakte de hemel en de aarde zonder de aanwezigheid van een 
ondergrond of materiele oorzaak in het verleden, hij koos ervoor, uit vrije wil, te 
scheppen en daarvoor was er niets. “A robust doctrine of creation involves the dual 
affirmations that God brought the universe into being out of nothing at some 
moment in the finite past and the affirmation that he thereafter sustains it in being 
moment by moment.”11 Een consequentie van deze ‘schepping vanuit het niets’ is 
ook de aanwezigheid van tijd. Voor Gods schepping was er niets, ook geen tijd. Door 

                                                 
8   G.S. Henry 1972. Eclipse of Creation, p. 412.  
9   Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 3.  
10  Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 4.  
11 P. Copan & W.L. Graig 2004. Creation out of Nothing. A Biblical, Philosophical, and Scientific Exploration, 
p. 152.  
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het scheppen van dag en nacht, licht en duister, schiep God ook de tijd, de regelmaat. 
Het ritme waarbij alles wat geschapen is leeft. De tijd is niet het enige gevolg van dit 
‘scheppen vanuit het niets’, het heeft volgens Gunton drie doctrinaire consequenties:   
 
‘First, the teaching that creation was ‘out of nothing’ affirms that God, in creating the world, had no 
need to rely on anything outside himself, so that creation is an act of divine sovereignty and freedom, 
an act of personal willing. […] It was, rather, purposive, and in two senses: that it derives from the 
love of God, not simply his will; and that it exists for a purpose – to go somewhere we might say. […] 
A third feature of the doctrine, also deriving from its Trinitarian structure, is that God remains in close 
relations of interaction with the creation, but in such a way that he makes it free to be itself.’12  
 
In de Bijbel wordt in verschillende verzen verwezen naar deze ‘schepping vanuit het 
niets’. Maar wat vooral duidelijk wordt, is Gods intentie om te scheppen en om 
betrokken te zijn, in liefde, bij Zijn creatie. Hij is betrokken bij elk element van de 
schepping. Hij bekijkt waarmee hij moet werken en schept orde in de chaos. De 
aarde wordt eerst ‘ woest en doods’ 13 genoemd, later krijgt deze het predicaat ‘goed’. 
Gods schepping is niet nodig, heeft geen reden buiten God en geen grond buiten 
God. God schept vanuit liefde, vanuit de wil te scheppen, en blijft zich ook met de 
schepping bezig houden vanuit die liefde.14 Niets en niemand heeft eisen gesteld aan 
de schepping en het onderhoud ervan, behalve Gods eigen liefde ervoor. Iedere dag 
die wordt beschreven in Genesis, wordt ingevuld door een bepaald aantal 
scheppingen, die God steeds zelfstandig uitvoert. In het Bijbelboek Job spreekt God 
een aantal keer met Job, waarbij hij verschillende dingen met betrekking tot de 
schepping bespreekt:  
 
‘Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? […] Wie stelde haar grenzen vast? […] Wie strekte het 
meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de 
morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? En wie sloot de zee 
af met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en 
omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en 
grendelbalk, en zei: “Tot hiertoe en niet verder, dit is de grens die ik je trotse golven stel.”15  

 
Dit citaat is niet het enige, maar geeft duidelijk weer dat de raadselen van de 
grondvesting van de aarde aan God worden toegeschreven.  
 
Wat aan de beschrijving van de schepping in Genesis ook opvalt is de manier 
waarop God schept, namelijk met zijn stem, door het woord. Iedere scheppingsdaad 
wordt in gang gezet door Gods stem. Zoals bij de schepping van het licht: “God zei: 
‘Er moet licht komen,’ en er was licht.”16   
 
‘That there is other reality than God depends entirely on his will. ‘God said, “let there be…” And there 
was…’ That God or the gods evoke other reality by speaking is not peculiar to Israel. What is 

                                                 
12   C.E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, pp. 141-142.  
13   Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 3.  
14  A.J. Torrance. 1997 Creatio Ex Nihilo and the Spatio-temporal dimensions, The Doctrine of Creation, p. 84.  
15   Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 647.  
16   Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 3.  
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characteristic of Israel’s understanding of the world is what sort of word God speaks to bring the world 
to pass: he utters a command, this is obeyed, and the obeying act is the existence of the world.’17  

 
Christus, de zoon van God, wordt ‘ het levende woord’ genoemd en wordt steeds in 
verband gebracht met de schepping: “In hem schittert Gods luister, hij is zijn 
evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord.”18 In het boek 
Johannes wordt Christus, en dus God, het Woord genoemd:  
 
‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. In het Woord was leven 
en het leven was het licht voor de mensen. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem 
ontstaan en toch kende de wereld hem niet.’ 19 

 
Een mooi punt in de beschrijving van de schepping, is Gods uitspraak wanneer hij 
terugkijkt op hetgeen Hij geschapen heeft. Het begint al in het vierde vers van 
Genesis: “God zag dat het licht goed was{…}”20 Deze woorden worden verschillende 
malen herhaald. Hieruit blijkt keer op keer dat God de aarde schiep voor zichzelf en 
er ‘goedheid’ in zag. Hij schiep en het was goed. De schepping als geheel krijgt het 
predicaat ‘goed’; God was tevreden met Zijn schepping: “God keek naar alles wat hij 
had gemaakt en zag dat het zeer goed was.”21  
 
Heel de Bijbel vertelt in feite over Gods bemoeienis met Zijn schepping, maar 
daarnaast laat het boek ook veel zien van de manier waarop God de schepping ziet 
en hoe de mens ermee om zou moeten gaan. Gunton noemt vier belangrijke punten 
die duidelijk worden aan de hand van wijze waarop de Schepper zich bij zijn 
schepping betrokken weet: ‘conservation’, ‘preservation’, ‘providence’ en 
‘redemption’. 
 
‘Conservation and preservation express God’s continuing upholding of and care for his creation. God 
[…] actively maintains it in being. Providence and redemption have a more forward-looking 
orientation, and refer to the forms of action by which God provides for the needs of the creation and 
enables it to achieve the end that was purposed for it from the beginning.’22  
 
In het boek Job laat God meerdere keren zien in hoeverre hij betrokken is bij zijn 
schepselen. Zo worden de hemellichamen en de natuurkrachten genoemd: “Kun jij 
de Plejaden aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken? Kun jij de 
dierenriem op tijd laten schijnen en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen” 23  
Maar God laat ook zijn betrokkenheid met de dieren zien. Meerdere malen noemt hij 
situaties waarin hij persoonlijk voor het welzijn van dieren zorgt:  
 

                                                 
17   C.E. Gunton. 1997 R.W. Jenson, The Doctrine of Creation, Aspects of a Doctrine of Creation, p. 19.  
18  Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 283. 
19  Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 118.  
20 Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 3.  
21 Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 4.  
22  C.E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, p. 143. 
23  Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 648.  
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‘Kun jij voor de leeuw op prooi jagen en de honger van de welpen stillen, wanneer ze weggedoken 
zitten in hun holen, of op de loer liggen onder een dak van bladeren? Wie verschaft de raaf zijn 
voedsel, wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?’24  

 
Doordat God zo betrokken is bij zijn schepselen, en hij de mens de opdracht heeft 
gegeven voor de schepping te zorgen, is het in het Christelijke denken over de 
schepping steeds belangrijk geweest om te streven naar de zorgzaamheid van God.  
 

 
 
1.2 Christendom en de kunsten 

‘There have of course been times when the church’s stance towards the arts has been marked by 
uncertainty and suspicion, but more often than not the arts have played a crucial role in her life and 
mission. More specifically, Christian doctrine has profoundly affected the form, content and 
development of the arts.’25 

 
Het bovenstaande citaat geeft kernachtig weer wat de relatie tussen het christendom, 
de kerk en de kunsten is en wat deze heeft doorgemaakt. Aangezien deze scriptie 
niet alleen Lewis’ werk inhoudelijk beschrijft, maar deze ook beziet als schepping op 
zichzelf, is het van belang deze relatie te verduidelijken.  
 
In de eerste jaren van het bestaan van de christelijke kerk overheerste een kritische en 
soms zelfs vijandige houding tegenover de kunsten. McGrath geeft aan dat deze 
houding grotendeels is terug te voeren op uitspraken van de apostel Paulus. Deze 
zegt in zijn brief aan de Romeinen:   
 
‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, 
om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’26  
 

Deze uitspraak benadrukt vooral dat de lezers hun geloof niet moeten 
compromitteren door het ongepast overnemen van wereldlijke meningen en 
houdingen. Wel heeft het geleid tot een jarenlange argwaan richting de (veelal als 
wereldlijk beschouwde) kunsten. Augustinus bouwde voort op Paulus’ uitspraak, 
omdat hij in de kunsten een gevaar zag om afgeleid te worden van de Schepper en 
het risico om op te gaan in de wereld van de fysieke realiteit in plaats van gericht te 
zijn op het geestelijke leven. Toch bepleitte hij dat sommige vormen van kunst, zoals 
de uiteenzettingen van christelijke dogma’s, wel acceptabel waren, maar enkel 
wanneer zij duidelijk op het geestelijke leven gericht waren.  
 
Na de middeleeuwen brak de Verlichting aan en daarmee een andere manier van 
denken. Vraagstukken werden niet meer standaard bekeken in het licht van de Bijbel 
en de kerk, maar steeds meer werden logica en wetenschap nagestreefd. Immanuel 
Kant, Duits filosoof, bezag de kunsten op een geheel nieuwe wijze:  
 

                                                 
24  Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 648. 
25 C. E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, p. 101. 
26 Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, pp. 207-208.  
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‘Kant’s aesthetics quickly spawned the idea of ‘art for art’s sake’- the view that art is answerable only 
to itself, has no social responsibility, and must not be assessed according to any correspondence it 
might have to phenomena beyond itself, such as moral order, the artist’s intentions or the 
circumstances of its production.’27  

 
Mede door dit denkbeeld is er een ietwat negatieve sfeer rondom de kunsten 
gekomen: de wetenschap zich begeeft op het gebied van zekerheid, en de kunsten op 
het gebied van de eigen mening. Hierbij komen aannames over het 
wetenschappelijke en het artistieke gebied – dat van de wetenschap is letterlijk en 
berust op gezond verstand en het vergaren van informatie, terwijl dat van de 
kunsten vooral berust op persoonlijke gedachten.28 Toch hebben velen het belang van 
de kunsten juist benadrukt, en niet zelden vanuit de christelijke hoek. Gunton bepleit 
dat een goede verantwoording van de voornaamheid en het doel in zichzelf van de 
kunsten – tegenover het functionalisme of commercialisme – gecombineerd moet 
worden met de weigering om de kunsten te scheiden van andere vormen van 
menselijke acties, gedachten en talen. Gunton:  

 
‘But this needs to be related to a much wider issue, perhaps the most important at the interface of the 
arts and Christian faith, namely the relatedness of artist (and art) to a world which is irreducibly 
other.’29  

 
Van de drie eeuwenoude universalia – waarheid, goedheid en schoonheid – is het 
overgrote deel van de aandacht door theologen gegeven aan de eerste twee. Gunton 
noemt hiervoor vier met elkaar verbonden redenen:  
 
‘In the first place, there is the fear of idolatry. […] Second, bound up with this have been serious 
misgivings about the materiality of the arts and their emotional power. Third, as far as the modern era 
is concerned, a cluster of socio-cultural factors need to be borne in mind. […] Fourth […]is a broader 
feature of the way the arts have been treated in the West: an uncertainty about how to relate the arts 
effectively to other forms of human activity, which leaves the status of the arts profoundly 
ambivalent.’30  
 
Toch lijkt er steeds meer aandacht voor christelijke literatuur te zijn, hoewel de 
theologie hiervoor, op wetenschappelijk niveau, nog steeds weinig ruimte geeft. De 
christelijke doctrine dat God alles heeft geschapen vanuit het niets is ook een 
belangrijk punt voor de Kunsten en dus ook de literatuur. Gunton vindt het 
bijzonder van belang dat de vrijheid van de schepping in zijn contingente maar 
noodzakelijke ‘otherness’ naar voren komt in het literaire werk.  
 
‘Creation flows from the free love of God in which he posits another with its own distinctive integrity 
which is neither God (and therefore not to be worshipped), nor chaotic matter (and therefore to be 
respected in its own orderliness).’ 31  
 

                                                 
27 C. E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, p. 103.  
28 C. E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, p. 102.  
29 C. E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, p. 105.  
30 C. E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, pp. 101-102.  
31 C. E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, p. 106.  
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Hij geeft aan dat de kunsten gezien kunnen worden als een onderdeel van de 
menselijke roeping om uiting te geven aan de grootheid van de schepping om de 
lofzang, die de schepping tot God uit, te vergroten. De mens namelijk, en daarmee 
ook de kunstenaar, is geschapen naar het beeld van God (Genesis 1 vers 27).32 Dit 
betekent dat er een directe link kan worden gelegd tussen de Schepper-God en de 
scheppende mens. Zoals God de wereld heeft geschapen en zag dat de schepping 
goed was, zo is de naar zijn evenbeeld geschapen mens in staat de schepping voort te 
zetten en te streven naar goedheid. De kunstenaar brengt lof aan God door de 
schepping voort te zetten en daarin zijn of haar gaven en ‘eigenheid’33 ten toon te 
spreiden.  
 
Binnen de kunsten heeft fictie nog een geheel eigen plaats. Waar namelijk al discussie 
is geweest over het nut van de kunsten in het algemeen, is de verwarring en de 
argwaan rondom fictie nog het grootst. Fictie werd vaak gezien als ‘niet feitelijk’ en 
daarom ook al snel als ‘niet stichtelijk’. Met de uitvinding van de boekdrukkunst 
kwamen steeds meer meningen en werken van fictie naar buiten. Sinds de 
Verlichting was het schrijven over christelijke teksten en de Bijbel niet meer 
voorbehouden aan geestelijken; iedereen mocht zich met het christendom 
bezighouden. Steeds vaker zagen schrijvers ook juist het nut van literatuur in, ze 
beschouwden het meer en meer als een middel om hun mening te verduidelijken en 
het evangelie te verkondigen. Naast dit ‘nuttige’ gebruik van literatuur, werd ook de 
Bijbel zelf als bewijsstuk voor het schrijven van christelijke literatuur aangehaald:  
 
‘From the outset, Christian writers have found the notion of ‘God as Author’ as offering a substantial 
theological foundation and encouragement for the writing of literature. In the beginning, God created 
through God’s word, spoken over the face of chaos. Did this not point to the critical role of words in 
the Christian understanding of the world? And was there not the most natural of connections between 
the verbal origins of the world and a concern with words, revelation, texts, literature, and reading and 
writing? The production of Christian literature was thus seen by some as resting upon rigorous 
theological foundations.’34  

 
Door deze gedachten is de hoeveelheid christelijke fictie de laatste eeuwen enorm 
toegenomen. Maar ook andere werken van literatuur, zoals verhalen en gedichten 
die niet specifiek christelijk zijn, zijn wel beïnvloed door christelijke ideeën, beelden 
en verhalen. Hoewel de meeste christelijke literatuur is geschreven door christenen, 
is het belangrijk te zien dat er vele voorbeelden zijn van teksten die duidelijk zijn 
gevormd door christelijke invloeden, hoewel de auteurs ervan zichzelf niet als 
christenen beschouwen. McGrath verdeelt deze invloeden in drie categorieen: ‘A set 
of beliefs, a set of values, a way of life.’35 Door de invloeden van de waarden, normen 
en wijze van leven van de schrijvers zijn veel werken van fictie ‘christelijker’ dan de 
intentie van de auteur was. En hiermee wordt ook vaker dan bewust het christelijke 
gedachtengoed meegegeven.  
 

                                                 
32 Nederlands Bijbel Genootschap 2007. De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 4.  
33 C. E. Gunton. 1997 The Cambridge Companion to Christian Doctrine, p. 116.  
34 A.E. McGrath. 2001 Christian Literature; an Anthology, p. 13.  
35 A.E. McGrath. 2001 Christian Literature; an Anthology, p. 13.  
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Hoofdstuk 2 
 
In dit hoofdstuk wordt toegewerkt naar het beantwoorden van de tweede deelvraag: 
Welke visie op de schepping beschrijft Lewis in zijn non-fictie? 
 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag zijn ontzettend veel onderdelen van 
Lewis’ werk van belang. Het onderwerp ‘schepping’, zeker in relatie met de 
evolutietheorie, was ook al in Lewis’ tijd een ‘hot topic’. Gedurende de jaren na zijn 
bekering tot het christendom ontwikkelde Lewis zich steeds meer tot een apologeet, 
een verdediger van het Christelijk geloof. Niet alleen legde hij zich toe op het 
uitleggen van fundamentele onderdelen van het christendom aan ‘leken’, ook 
besprak en beargumenteerde hij christelijke dogma’s en theorieën die lijnrecht 
tegenover dit geloof (lijken te) staan. In de oorlogsjaren (tussen 1942 en 1944) heeft hij 
meegewerkt aan vele radio-uitzendingen waarin hij de toespraken uit het later 
uitgegeven boek ‘Mere Christianity’ voordraagt. Een kenmerk van Lewis non-
fictionele werk is de redenatie. Een gegeven moest degelijk beargumenteerd zijn voor 
Lewis het kon onderschrijven. In zijn boeken gaat hij dat ook zeer grondig te werk, 
en tot op heden wordt zijn heldere gedachtegang door velen gewaardeerd.  
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3.1 Scheppen, Creationisme en Evolutionisme 
 
Het eerste punt waar het christendom, gezien de Bijbel, over het algemeen vanuit 
gaat, is dat God de wereld heeft geschapen. Dit is zo’n belangrijk gegeven dat binnen 
christelijke gemeenschappen vaak verhitte debatten plaatsvinden in verband met 
creationisme en evolutionisme. Veel orthodoxe christenen zien het geloof in een 
persoonlijke God die alles heeft geschapen in zes dagen als een voorwaarde voor het 
leven als christen. Vanuit meer liberale richtingen wordt echter steeds meer gepleit 
voor ‘Intelligent Design’ of evolutionisme. Ook in Lewis’ tijd vond er al een 
verschuiving van het ‘traditionele’ geloof in het creationisme naar de ‘nieuwere 
variant’, het Evolutionisme, plaats. In ‘Reflections on the Psalms’ gaat Lewis 
allereerst in op het feit op zich dat de christelijke wereld de schepping voor zo’n 
lange tijd als de enige en alles onderliggende waarheid heeft beschouwd:  
 
‘We take it for granted. Indeed I suspect that many people assume that some clear doctrine of creation 
underlies all religions: that in Paganism the gods, or one of the gods, usually created the world; even 
that religions normally begin by answering the question, "Who made the world?" In reality, creation, 
in any unambiguous sense, seems to be a surprisingly rare doctrine; and when stories about it occur in 
Paganism they are often religiously unimportant, not in the least central to the religions in which we 
find them. They are on the fringe where religion tails off into what was perhaps felt, even at the time, 
to be more like fairy-tale.’36  
 
Dit is echter nog maar het begin. Het feit dat het Bijbelse scheppingsverhaal unieker 
blijkt dan gedacht, geeft wellicht juist meer twijfel over de juistheid ervan. Lewis zelf 
heeft lang getwijfeld welke denkrichting hij moest omarmen, en of het omarmen van 
een van beiden überhaupt wel nodig was. In een aantal brieven, geschreven aan zijn 
vriend Bernard Acworth, bespreekt Lewis het onderwerp evolutie. Acworth zelf is 
heftig gekant tegen de evolutietheorie en had graag gezien dat Lewis het voorwoord 
schreef van een anti-evolutionistisch boek. Lewis kan hieraan echter niet meewerken, 
naar eigen zeggen voornamelijk omdat hij niet genoeg kennis heeft over dit 
onderwerp. Hij geeft duidelijk aan niet zeker te zijn van zijn zaak: 
 
 ‘Do I agree that the theory of evolution, its truth or falsehood, is of fundamental importance to the 
Xtian faith? This question can have several senses, in some of which the answer yes wd. most 
seriously misrepresent my position. I believe that Man has fallen from the state of innocence in which 
he was created: I therefore disbelieve in any theory wh. contradicts this. It is not yet obvious to me 
that all theories of evolution do contradict it. When they do not, it is not my business to pronounce on 
their truth or falsehood.’37  

 
Deze mening was een teleurstelling voor Acworth, die graag had gezien dat een 
invloedrijk schrijver als Lewis zijn denkbeeld zou onderschrijven. Zijn antwoord op 
Lewis’ brief vraagt dan ook om meer helderheid, waarop Lewis antwoordt:  
 
‘I am not either attacking or defending Evolution. I believe that Christianity can still be believed, even 
if Evolution is true. That is where you and I differ. Thinking as I do, I can’t help regarding your advice 
(that I henceforth include arguments against Evolution in all my Christian apologetics) as a 
temptation to fight the battle on what is really a false issue: and also on terrain very unsuitable for the 

                                                 
36 C.S. Lewis. 1961 Reflections on the Psalms, p. 50.  
37 C.S. Lewis. 2004 The Acworth Letters, Collected Letters Volume 2, p. 642.  
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only weapon I have. Atheism is as old as Epicurus, and very few polytheists regard their gods as 
creative.’38  
 
Met dit antwoord maakt Lewis duidelijk dat zijn mening over het onderwerp niet 
afwijkt van die van velen, door de geschiedenis heen. Weinig polytheïsten hebben 
hun goden gezien als ‘creatief’, als scheppend. Dit gegeven zorgt voor Lewis’ twijfel 
of zijn God wel als ultieme schepper gezien kan worden. God is almachtig, ja, maar 
of God ook letterlijk de wereld geschapen heeft in zes dagen en de evolutietheorie in 
zijn geheel slechts niet meer dan een theorie blijkt, dat durft Lewis niet te zeggen. 
Persoonlijk is hij meer geïnteresseerd in Gods leiding ná de schepping. Hij geeft aan 
niet te kunnen geloven in een theorie die ingaat tegen de gedachte dat de mens een 
vrije wil heeft. En voor zover hij kan zien gaat de evolutietheorie daar niet tegen in. 
Acworth kan het echter maar slecht accepteren dat Lewis zich zo afzijdig houdt van 
de discussie en stuurt hem een kopie van zijn, dan nog niet uitgegeven boek, ‘The Lie 
of Evolution’.  Lewis reageert: 
 
 ‘I have read nearly the whole of Evolution 140 and am glad you sent it. I must confess it has shaken me: 
not in my belief in evolution, which was of the vaguest and most intermittent kind, but in my belief 
that the question was wholly unimportant. I wish I was younger. What inclines me now to think that 
you may be right in regarding it as the central and radical lie in the whole web of falsehood that now 
governs our lives, is not so much your arguments against it as the fanatical and twisted attitudes of its 
defenders..39  
 
Acworth heeft Lewis dus overtuigd van het belang van de discussie. En hoewel 
Lewis neigt naar de kant van het creationisme, heeft hij nooit een geheel duidelijke 
keuze gemaakt tussen het evolutionisme en het creationisme. Wel maakt hij een 
onderscheid tussen de moderne evolutietheorie, de theorie van progressie, waarvoor 
hij geen bewijzen had kunnen vinden, en de Darwinistische biologische opvattingen, 
die hij accepteerde als bewezen. Een reden waarom Lewis redelijk onpartijdig is 
gebleven, ligt in het feit dat er geen bewijs is dat hij het scheppingsverhaal in Genesis 
ooit letterlijk heeft genomen. Herhaaldelijk en publiekelijk beschreef hij het als een 
volksverhaal of mythe. In verschillende verzamelde brieven ging hij in op vragen 
over dit onderwerp. Op de vraag of hij het oudtestamentische scheppingsverhaal 
letterlijk nam, zei hij:  
 
‘This I do not hold, any more than St. Jerome did when he said that Moses described Creation ‘after 
the manner of a popular poet’ (as we should say, mythically) or than Calvin did when he doubted 
whether the story of Job were history or fiction.’40  

 
 In ‘The Problem of Pain’, vier jaar voor zijn eerste overgebleven brief aan Acworth 
werd uitgegeven, beschreef Lewis een eigen ‘mythe’ over de menselijke herkomst. 
Hij beschreef dit als “an account of what may have been the historical fact.”41 De 
vraag of de mens afstamt van de dieren liet hij in het midden: “If by saying that man 
rose from brutality you mean simply that man is physically descended from animals, 

                                                 
38 C.S. Lewis. 2004 The Acworth Letters, Collected Letters Volume 2, p. 652.   
39 C.S. Lewis. 2004 The Acworth Letters, Collected Letters Volume 3.  
40 C.S. Lewis. 2004 Collected Letters.  
41 C.S. Lewis. 1940 The Problem of Pain, p. 25.  
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I have no objection.”42 Wel uitte hij de suggestie dat God de dierlijke vorm had 
vervolmaakt door het een menselijk bewustzijn te geven. Het resultaat was de 
paradijselijke mens, die, hoewel hij volgens onze standaard nog een wilde was, 
leefde in volledige eenheid met God. Hoewel hij nog niet gegrepen was door de 
zonde, bleven zijn kennis en kunde primitief. Op deze manier voegde Lewis tot op 
zekere hoogte het evolutionaire en het Bijbelse beeld van de mens samen, om te laten 
zien dat hij beide beelden niet als de ander uitsluitend zag. Doordat de mens in 
zonde viel – een voor Lewis veel belangrijker gegeven dan de schepping – raakte hij 
zijn primitieve onschuld kwijt en begon hij zichzelf te ontwikkelen. Door deze 
ontwikkelingen raakte hij echter steeds verder van God verwijderd. Door het 
onderschrijven van deze verwijdering van God belandde Lewis bij een voor hem veel 
belangrijker onderwerp: God stuurde zijn zoon om de verwijdering ongedaan te 
maken.  

 

 
 
3.2 Schepping 

De schepping als zelfstandig fenomeen is een onderwerp dat Lewis geregeld aan 
heeft gesneden. In het bekijken van de schepping, de aarde en de natuur als geheel 
noemde hij twee theorieën. Men kon geloven in het ‘populairwetenschappelijk 
gezichtspunt’, ook wel het ‘wetenschappelijke uitgangspunt’ genoemd, of het 
christelijke uitgangspunt.43 Hoewel hij de neiging had mee te gaan in de puur 
rationele verklaringen van de eerste visie, zag hij zich toch genoodzaakt voor de 
tweede te kiezen. Er was namelijk een absoluut centrale inconsequentie in de 
wetenschappelijke verklaring: men moet op basis van de rede kiezen voor dit 
uitgangspunt, terwijl het uitgangspunt zelf de rede verdacht maakt.44 Wat Lewis het 
‘wetenschappelijke uitgangspunt’ noemt, is gebaseerd op het naturalisme, de 
gedachte dat de natuur alles is wat er is; er is geen bovennatuurlijk wezen of ‘iets’ dat 
de natuur bestuurt. Alle verschijnselen en schepselen moeten verklaard worden in 
termen van de natuurlijke orde, het ‘totale systeem’. Wanneer er voor iets geen 
bevredigende naturalistische verklaring gegeven kan worden, schiet het naturalisme 
tekort. Lewis beargumenteert dat de rede zelf iets is dat niet verklaard kan worden in 
naturalistische termen. Dit is erg belangrijk, aangezien de rede een van de primaire 
uitgangspunten van de wetenschap is. Kortom, wanneer de rede de autoriteit is om 
in het naturalisme te geloven, maar deze zelfde theorie trekt de rede in twijfel, dan 
mist de theorie een stevige fundering. Hier gaat Lewis echter verder met het 
christelijke uitgangspunt. Hij beredeneert dat het christendom de rede wel degelijk 
kan beargumenteren, en nog meer dan dat. Hij beëindigt zijn essay met een beroemd 
citaat: “I believe in Christianity as I believe that the Sun has risen: not only because I 
see it, but because by it I see everything else.”45 Dit maakt ook het belang van de 
schepping voor Lewis’ geloof duidelijk. Hij geeft aan dat de mens meer kan leren 
over God door de natuurwetten dan van het heelal in het algemeen, net zoals we 

                                                 
42 C.S. Lewis. 2004 Collected Letters.  
43 C.S. Lewis. 2000 Miracles: A Preliminary Study, p. 17.  
44 C.S. Lewis. 1980 The Weight of Glory and Other Essays, p. 134.  
45 C.S. Lewis. 1980 The Weight of Glory and Other Essays, p. 140.  
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meer leren over een mens door naar hem te luisteren dan door naar een huis dat hij 
gebouwd heeft te kijken. Lewis leerde van de natuurwetten dat het Wezen, dat 
verantwoordelijk is voor de schepping ervan, intens geïnteresseerd is in eerlijkheid, 
onzelfzuchtigheid, moed, waar geloof en eerlijkheid. De natuurwetten geven echter 
geen zachte, slappe God weer, de natuurwetten zijn “hard as nails”. 46  

In ‘The Abolition of Man’ sprak Lewis zijn bezorgdheid uit over het feit dat steeds 
minder mensen hun geloof in de wet van de natuur kunnen behouden. In dit boek 
gebruikte hij de term ‘Tao’ als een korte term voor de wet van de natuur of het ‘First 
Principle’. Deze term is het best te beschrijven aan de hand van het Chinese Taoïsme. 
Daarin wordt de term beschreven met de woorden ‘de manier waarop dingen 
veranderen’, ‘het leven’ en ‘de bron’. Wanneer men naar de Tao leeft, leeft men 
moreel, want het vraagt respect voor het lager geplaatste en vermijding van 
onderdrukking en trots. Maar bovenal is de Tao een manier om te accepteren wat ‘is’, 
of datgene nu neigt naar de richting van de dood of van het leven. Lewis stond met 
name achter het respect voor ondergeschikten, de verantwoording van hoger 
geplaatsten over lager geplaatsten en de ondergeschiktheid van het individu aan het 
welzijn van een groep. Toch hebben al deze begrippen niet de complete bedoeling 
van Lewis’ uitleg rond de wet van de natuur in zich. Lewis’ uitleg kan, volgens 
hemzelf, het beste ‘The Way of Heaven’ genoemd worden. Hoe dan ook, de 
schepping bestaat volgens Lewis uit een aantal vaste regels, en door het bestuderen 
van deze regels kan de mens niet alleen zien hoe de Schepper ervan is, maar ook hoe 
de mens zich zou moeten gedragen.  

 
 
 

3.3 Schepselen en Schepper 
 
Zoals de rol van de mens en het dier in het Bijbelse Genesis duidelijk worden 
gemaakt, zo heeft ook Lewis geregeld uit de doeken gedaan wat hij zag als de 
verantwoording van de mens in de schepping. Lewis heeft zich in zijn non-fictie 
vooral bezig gehouden met apologetiek, het verdedigen van christelijke en/of 
Bijbelse waarheden. Maar daarnaast kent zijn werk ook welhaast filosofische 
gedeelten. Zo heeft hij een ‘Theology of Animals’ ontwikkeld. Deze bestaat uit vier 
hoofdthema’s: pijn van dieren, de wederopstanding van dieren, menselijke 
superioriteit en menselijke wreedheid. Lewis gaat ervan uit dat dieren niet in staat 
zijn te zondigen en dus geen pijn verdienen als straf. Hij heeft echter ook moeite, 
door de biologische ontdekkingen van Darwin en de opgravingen van overblijfselen 
van dinosauriërs, te concluderen dat het dier lijdt door de zonde van de mens. 
Wanneer het namelijk klopt dat de mens nog niet bestond toen de dinosauriërs de 
aarde bewandelden, kunnen zij onmogelijk schuldig zijn aan hun lijden en 
uitsterven. Lewis zegt hierop: “(s)ome mighty created power had already been at 
work for ill on the material universe, or the solar system, or, at least the planet earth, 
before ever man came upon the scene.”47  

                                                 
46 C.S. Lewis. 1952 Mere Christianity, p. 23.  
47 C.S. Lewis. 1940 The Problem of Pain, pp. 122-123. 
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Maar wat is dan wél de rol van de mens in het lijden van het dier? Lewis werpt een 
nieuw gezichtspunt op: “It may have been one of man's functions to restore peace to 
the animal world, and if he had not joined the enemy he might have succeeded in 
doing so to an extent now hardly imaginable.”48  
 
Na deze punten gaat Lewis in op de wederopstanding van dieren. Het christendom 
gaat uit van een eeuwig leven of een eeuwige straf na dit leven, en Lewis bepleit dat 
dit ook voor dieren een rol zou kunnen spelen, al benadrukt hij dat dit slechts 
speculatie is. Hij geeft aan dat tamme dieren een ‘zelf’ of ‘persoonlijkheid’ 
ontwikkelen in relatie met hun menselijke eigenaar. Wanneer deze menselijke 
eigenaar wordt opgewekt, geldt dit ook voor zijn dierlijke metgezel. In deze theorie 
is menselijkheid nog steeds de focus: “The error we must avoid is that of considering 
them (animals) in themselves. Man is to be understood only in his relation to God. 
The beasts are to be understood only in their relation to man, and through man, to 
God.”49 Natuurlijk zijn al deze ideeën voor een groot deel gebaseerd op Lewis’ eigen 
empathie met de dierenwereld, en zijn ze niet Bijbels en/of wetenschappelijk 
gefundeerd. Andrew Linzey, auteur van het artikel ‘Lewis Theology of Animals’, 
vatte Lewis bedoelingen als volgt samen:  

‘The key to understanding Lewis at this point is his emphasis on the imagination. If God is truly good, 
so that no suffering in creation is ultimately left unredeemed, we must be free to think and imagine 
possibilities concerning the eventual triumph of divine goodness over evil.’50 

Naast een verklaring voor het lijden van dieren en het verwachten van een mogelijke 
verlossing, verduidelijkt Lewis’ mening ook zijn beeld van God. Hij kan simpelweg 
niet geloven dat een onschuldig dier zijn leven lang lijdt en daarna verloren gaat. Een 
goede, oprechte Schepper zou dat niet laten gebeuren. In zijn blik op de schepping, 
als afgerond geheel, blijft Lewis steeds gericht op het beeld van een barmhartige 
God.  

Het derde punt in Lewis’ theologie is de superioriteit van de mens. Zoals al in 
paragraaf 2.1 gezegd is, is het in het christelijke gedachtegoed gewoonte om de mens 
te zien als superieur aan het dier. Niet alleen omdat hij als ‘kroon op de schepping’ 
werd geschapen, maar ook doordat hij is gemaakt naar het beeld van God, de 
opdracht krijgt over de dieren te heersen en omdat zijn bewustzijn op een hoger plan 
staat dan dat van het dier. Hoewel deze gegevens door de eeuwen heen vaak zijn 
uitgebuit voor het gewin van de mens en zijn ontaard in slachtpartijen, legt Lewis ze 
heel anders uit:  

‘We may fail to see how a benevolent Deity could wish us to draw such conclusions from the 
hierarchical order He has created. We may find it difficult to formulate a human right of tormenting 
beasts in terms which would not equally imply an angelic right of tormenting men. And we may feel 
that though objective superiority is rightly claimed for man, yet that very superiority ought partly to 

                                                 
48C.S. Lewis. 1940 The Problem of Pain, p. 124.  
49 C.S. Lewis. 1940 The Problem of Pain, p. 126.  
50 A. Linzey. 1998 Lewis Theology of Animals, p. 4.  
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consist in not behaving like a vivisector: that we ought to prove ourselves better than the beasts 
precisely by the fact of acknowledging duties to them which they do not acknowledge to us.’51  

Zoals ook uit deze woorden naar voren komt, had Lewis vooral moeite met de 
uitvoering van dierproeven en zag hij deze als een ultieme uit de hand gelopen vorm 
van ‘overheersing’.  

Het vierde punt van Lewis’ theologie is menselijke wreedheid. Het is niet verrassend 
dat hij wreedheid gericht op dieren als een belangrijk moreel kwaad ziet. Het bestaan 
van ‘natuurlijk kwaad’ in de schepping is al erg genoeg, maar het is nog veel erger 
dat de mens zijn vrije wil gebruikt om satanische corruptie te imiteren en wreed te 
zijn richting dieren. Gods woorden uit Genesis, waarin de mens de opdracht krijgt te 
heersen over het dierenrijk, zijn vaak verkeerd uitgelegd en zijn gebruikt om 
openlijke wreedheid tegen dieren te rechtvaardigen. Vaak werd gezegd dat het dier 
‘geen ziel’ heeft, en daarom niet geestelijk te lijden had onder wreedheid. Lewis 
echter beargumenteert precies het omgekeerde. Juist het feit dat een dier ‘geen ziel’ 
heeft, maakt het toebrengen van pijn moeilijker te rechtvaardigen:  

'For it means that animals cannot deserve pain, nor profit morally by the discipline of pain, nor be 
recompensed by happiness in another life for suffering in this. Thus all those factors which render 
pain more tolerable or make it less totally evil in the case of human beings will be lacking in the 
beasts.'52 

Concluderend kan gezegd worden dat Lewis, hoewel hij vasthoudt aan bepaalde 
Bijbelse waarheden als de vrije wil en de zondeval, het Bijbelse scheppingsverhaal 
niet altijd even letterlijk neemt. Hij heeft nooit een openlijke uitspraak willen doen 
over de waarheid in de evolutietheorie tegenover het Bijbelse scheppingsverhaal, 
hoewel hij aangeeft wel te geloven dat de Darwinistische biologische opvattingen 
kloppen. Maar enkel uitgaan van het naturalisme heeft het gevaar in zich het belang 
van de rede, de enige eigenschap die de mens boven het dier stelt, teniet te doen. 
Lewis gaat ervan uit dat het kwaad al op de aarde was voor het bestaan van de mens, 
en dat de mens niet alleen de kroon op de schepping is, maar ook het bewustzijn en 
de taak van God heeft meegekregen om op een goede manier over het dierenrijk, en 
de gehele schepping, te heersen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 C.S. Lewis. 1947 Vivisection, p. 3.  
52 C.S. Lewis. 1947 Vivisection, p. 4.  
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Hoofdstuk 3 
 
In dit hoofdstuk wordt toegewerkt naar het beantwoorden van de derde deelvraag: 
Welk beeld van de schepping is te destilleren uit Lewis’ fictie?  
 
C.S. Lewis heeft gedurende zijn gehele carrière veel fictie geschreven. ‘Till we have 
Faces’, een bewerking van de mythe van Cupido en Psyche, is het eerste werk waar 
hij aan begon. Vooral na zijn bekering tot het Christendom heeft Lewis verschillende 
fictiewerken geschreven. Enkele daarvan (zoals de Kronieken van Narnia) heeft hij 
geschreven voor kinderen, andere (zoals de Ruimtetrilogie) zijn bestemd voor een 
volwassen publiek. 
  
In de Kronieken van Narnia zowel als in ‘The Silmarillion’ van J.R.R. Tolkien vindt 
een schepping en een zondeval plaats. In beide werken is een hogere macht 
aanwezig die een verlosser stuurt die de schepselen redt en het kwaad verdrijft. De 
overeenkomsten met het Bijbelse scheppingsverhaal zijn opvallend. In dit hoofdstuk 
worden de meest opvallende elementen van de door Lewis en Tolkien in hun fictie 
beschreven schepping besproken. Allereerst wordt de theorie van subcreatie uit de 
doeken gedaan, daarna wordt duidelijk hoe beide auteurs deze theorie toepasten en 
als laatste worden opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de schepping in 
het werk van Lewis en in dat van Tolkien besproken.  
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2.1  Lewis, Tolkien en subcreatie  
 
C.S. Lewis staat, vooral de laatste jaren, bekend om zijn fictie. Ook zijn goede vriend 
J.R.R. Tolkien, voornamelijk bekend van ‘The Lord of the Rings’, wordt op dit gebied 
geroemd. Dit hoofdstuk gaat op de werken van beide schrijvers in, niet alleen omdat 
zij eenzelfde thema behandelen, maar ook omdat zij elkaars belangrijkste klankbord 
en criticus waren. Beiden waren ‘lid’ van de ‘Inklings’, een informele letterkundige 
discussiegroep die bij elkaar kwam om elkaars werk te bespreken. Zodoende kenden 
de beide auteurs elkaars werk beter dan wie ook. Daarnaast is in het werk van beide 
auteurs de invloed van het Bijbelse scheppingsverhaal te bemerken, maar wordt ook 
duidelijk dat zij allebei heel anders over de thematiek dachten. Door Tolkiens ideeën 
en het werk ‘The Silmarillion’ te bespreken, is goed duidelijk te maken dat Lewis op 
een geheel andere manier met bepaalde onderdelen van zijn fictie omging. Lewis en 
Tolkien hebben beiden een apologie, een verdedigingsrede, voor fantasieliteratuur 
geschreven. Tolkien schreef een essay in ‘On Fairy-stories’ en Lewis in ‘Sometimes 
Fairy Stories May Say Best What’s To Be Said’. Hoewel allebei de apologieën 
verschillende aannames delen, geven de verschillen tussen de twee het beste de 
verschillende ficties van de schrijvers weer.  
 
Tolkiens ‘On Fairy-Stories’ gaat in op het unieke domein van sprookjes, nu meer 
algemeen aangeduid als fantasy-literatuur. Tolkien gaat er van uit dat de fantasy-
literatuur het gebied is van ‘Faerie’, het hachelijke gebied van magie en betovering 
waar gewone stervelingen soms een queeste moeten zien te vervullen. Voor hem is 
een authentiek sprookje niet simpelweg een extensie van onze primaire wereld, maar 
de creatie van een geloofwaardige en zichzelf onderhoudende bijbehorende wereld, 
functionerend onder eigen wetten. Tolkien vindt dat er teveel nadruk is gelegd op 
het ‘representeren of symbolisch representeren van de schoonheden en 
verschrikkingen van deze wereld53, zonder genoeg aandacht voor subcreatie. 
Subcreatie is, volgens Tolkien, een door de auteur vervaardigde ‘nieuwe wereld’, een 
wereld die buiten de onze staat en waarin andere wetten, wezens, normen en 
waarden van belang zijn. Kortom, een geheel nieuwe schepping, gevormd in het 
brein van de auteur. Tolkien beschouwt fantasy-literatuur als de kern van ‘the 
making or glimpsing of Other-worlds.’54 Tolkien: 
 
‘But in such “fantasy”, as it is called, new form is made; Faerie begins; Man becomes a sub-creator. 
[…]Although now long-estranged, Man is not wholly lost nor wholly changed. {…} Man, Sub-Creator, 
the refracted Light through whom is splintered from a single White to many hues, and endlessly 
combined in living shapes that move from mind to mind. Though all the crannies of the world we 
filled with Elves and Goblins, though we dared to build Gods and their houses out of dark and light, 
and sowed the seeds of dragons - ‘twas our right (used or misused). That right has not decayed: we 
make still by the law in which we’re made’. 55  

 
Het denkbeeld dat een kunstenaar een schepper is, is al besproken in het eerste 
hoofdstuk. Ook het idee dat een kunstenaar de schepper is van alternatieve 

                                                 
53 J.R.R. Tolkien. 1939 On Fairy-Stories, Essays 51.  
54 J.R.R. Tolkien. 1939 On Fairy-Stories, Essays 63.  
55 J.R.R. Tolkien. 1939 On Fairy-Stories, p. 122.  
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realiteiten is geen nieuw idee. Toch is het idee dat dit, toch behoorlijk bejubelde, 
model van artistieke creatie het beste tot uiting komt in een vaak onderschat genre, 
het sprookje.56 De theorie van subcreatie was, omdat Tolkien zowel een 
fantasyschrijver als een Christen was, zeer op hem van toepassing. Voor hem als 
Christen was subcreatie een vorm van aanbidding, een manier voor schepselen om 
het goddelijke beeld in hen te uiten door zelf scheppers te worden. Als een 
fantasyschrijver zag Tolkien het door hem gekozen genre als een van de puurste van 
alle fictiegenres, omdat ‘it asked for the creation of not only characters and 
happenings, but also for the words in which and trough which they had to exist.’57 
C.S. Lewis onderschreef Tolkiens theorie van subcreatie en hij ried aan iedereen die 
zijn mening vroeg over fantasy, Tolkiens ‘On Fairy-Stories’ aan. Toch blijkt uit zijn 
eigen essay waarin hij subcreatie behandelt, dat het onderwerp hem minder na aan 
het hart lag dan Tolkien. ‘Sometimes Fairy Stories May Say Best What's to be Said’ 
slaat dan ook een ietwat andere richting in. Het begint bij het onderscheiden van de 
twee kanten van een schrijver: de Auteur en de Man. 
 
‘The Author simply writes to release a creative impulse.  He begins with an idea or a compelling 
image "longing  for a form" for some coherent expression. Soon, however, the Man enters into the 
writing process with his own values and purposes, his desire to shape the writing toward some 
significant end.  The Author may write only to please--himself or his readers--but the Man is 
concerned to please and instruct, to communicate something of who he is and how he views his 
world.’58  

 
Lewis geeft een uitleg bij deze theorie aan de hand van zijn eigen ‘sprookje’, de 
Kronieken van Narnia. Deze ontstonden als een serie mentale beelden, die zichzelf 
verbonden in verhaallijnen. Maar op dat punt, toen er een verhaal ontstond, zag hij 
als schrijver dat ze gebruikt zouden kunnen worden om op een fantasierijke manier 
de belangrijkste waarheden van het christendom op een frisse manier te uiten. 
Kochhead vat het als volgt samen:  
 
‘Only those ignorant of the creative process could believe that he deliberately set out to ‘say 
something about Christianity to children’ using fairy-tale didactically and patronizingly. It would be 
more accurate to say that fairy-tale used him. Similarly, the Christian element simply ‘pushed itself in’ 
without being deliberately contrived.’59 

 
Lewis’ visie lijkt slechts een subtiele variatie op Tolkiens ideeën, maar het verklaart 
voor een groot deel het verschillende karakter van hun werk. Tolkien is, naar eigen 
zeggen, nooit in staat geweest met complete sympathie te kijken naar Lewis’ fantasy. 
Hoewel velen denken de (christelijke) denkbeelden van Tolkien in ‘The Lord of the 
Rings’ terug te zien, bleef hij er zelf bij dat subcreatie een doel op zich was. Lewis 
echter was het ermee eens dat een schrijver niets kan produceren zonder ‘the 
Author’s urge to create’60, maar vond dat de Auteur niet zou mogen beginnen met 

                                                 
56 D.C. Downing. 1996 Sub-Creation or Smuggled Theology: Tolkien contra Lewis on Christian Fantasy, p. 1.  
57 D.C.  Downing. 1996 Sub-Creation or Smuggled Theology: Tolkien contra Lewis on Christian Fantasy, p. 2.  
58 D.C.  Downing. 2009 Sub Creation or Smuggled Theology: Tolkien Contra Lewis on Christian Fantasy, p. 2.  
59 M. Kochhead. 1977 Renaissance of Wonder: The Fantasy Worlds of C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, George 
MacDonald, E .Nesbit and Others, p. 83. 
60 D.C.  Downing. 2009 Sub Creation or Smuggled Theology: Tolkien Contra Lewis on Christian Fantasy, p. 2.  



23 
 

schrijven zonder het verlangen van de Man, het andere deel van de persoonlijkheid 
van de schrijver, om zijn diepste zelf en zijn zicht op de wereld te communiceren. 
Wanneer de auteur slechts zou scheppen om het scheppen op zich, dan zou hij het 
menselijke deel met zijn waarden, normen en overtuigingen verloochenen en de 
waarheid omzeilen.  
 
Zoals in hoofdstuk 1 naar voren is gekomen, heeft de kerk op verschillende manieren 
naar de kunsten gekeken. Wellicht verklaart het verschil in kerkelijke achtergrond 
tussen Tolkien en Lewis hun afwijkende meningen. De anglicaanse kerk, Lewis’ 
kerkelijke stroming, bezag de kunsten over het algemeen als een manier om het eigen 
zicht op de wereld en de normen en waarden te uiten. De rooms-katholieke kerk, 
waartoe Tolkien behoorde, bezag de kunsten meer als een creatieve uiting in zichzelf. 
De creatieve uiting is belangrijk genoeg, het hoeft en hoefde niet dieper te gaan dan 
dat. 
 
 
2.2 Subcreatie: de schepping in Lewis’ ‘The Chronicles of Narnia’ en Tolkien’s 
‘The Silmarillion 
 
De kronieken van Narnia zijn, vanaf het uitkomen van het eerste deel in 1950, erg 
populair. De verhalen beginnen met het boek ‘The Lion, the Witch and the 
Wardrobe’, waarin de basis wordt gelegd voor een serie boeken over een betoverd 
land. Dit land wordt in de serie boeken door kinderen betreden, steeds op een 
onverwachte en originele manier. ‘The Lion, the Witch and the Wardrobe’ is dan wel 
het eerste geschreven en uitgegeven, in de ‘geschiedenis’ van Narnia is het zesde 
boek, ‘The Magicians Nephew’(1955) het eerste. Het vertelt namelijk over het 
ontstaan van het magische land en geeft een uiterst precieze beschrijving van de 
schepping ervan. Het boek begint met Digory, zijn vriendinnetje Polly, en Digory’s 
oom, een tovenaar. Door allerlei toverkunsten ontmoeten zij een heks, Jadis, 
waarmee zij een reis beginnen naar allerlei onbekende werelden. Door middel van 
toverringen reizen ze van wereld naar wereld, tot ze zich opeens in een volkomen 
donkere wereld bevinden, waaruit ze de weg terug niet meer kunnen vinden. Op dat 
moment begint Lewis’ scheppingsverhaal:  
 
‘In the darkness something was happening at last. A voice had begun to sing. It was very far away 
and Digory found it hard to decide from what direction it was coming. Sometimes it seemed to come 
from all directions at once. […] There were no words. There was hardly even a tune. But it was, 
beyond comparison, the most beautiful noise he had ever heard. It was so beautiful he could hardly 
bear it.’61  

 
Dit gezang blijft gedurende het gehele scheppingsproces klinken. In het begin is 
alleen het geluid aanwezig, maar al snel wordt de omgeving zichtbaar. Het eerste 
wat geschapen en zichtbaar wordt, is de sterrenhemel. Dit gedeelte doet erg denken 
aan een Bijbelgedeelte: “Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen 
gelegd, terwijl de Morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden 

                                                 
61  C.S. Lewis. 1963 The Narnia Chronicles, volume 1: The Magicians Nephew, p. 52.  
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van vreugde?”62  Het gezang breidt zich dus uit, en naarmate het lied vordert, wordt 
ook het licht duidelijker. De zon wordt geschapen. Doordat de zon op is gekomen, is 
de omgeving zichtbaar. Er is enkel een vlakte te zien. Maar het geluid komt dichterbij 
en dan is ook te zien wie dit scheppende lied zingt: “It Was a Lion. Huge, shaggy, 
and bright, it stood facing the risen sun. Its mouth was wide open in song and it was 
about three hundred yards away.”63 Bij iedere klank van het lied worden 
verschillende dingen geschapen: planten, bomen, gras en bloemen. De kinderen 
kijken in verrukking toe, terwijl de heks en Digory’s oom steeds stiller en banger 
worden. Na de schepping van planten, bomen en gras, verandert het lied van de 
Leeuw en worden de dieren geschapen. Vanuit kleine bergjes in het landschap 
komen ze tevoorschijn. Meteen laten ze zich horen. Geheel onder de indruk van dit 
kabaal van nieuwe schepselen kijken de kinderen toe. Ondertussen hebben de heks 
en de tovenaar elkaar weten te overtuigen dat de Leeuw gevaarlijk en slecht is, en 
hebben zij geprobeerd hem aan te vallen. Deze aanval was echter zonder succes. 
Teleurgesteld kijken ze toe hoe de Leeuw steeds twee dieren apart neemt en de 
koppels in een grote kring om zich heen verzamelt:  
 
‘The Lion opened his mouth, but no sound came from it; he was breathing out, a long, warm breath; it 
seemed to sway all the beasts as the Wind sways a line of trees. […] and the deepest, wildest voice 
they had ever heard was saying: 'Narnia, Narnia, Narnia, awake. Love. Think. Speak. Be walking 
trees. Be talking beasts. Be divine waters.'64 

 
De laatste regel geeft niet alleen aan dat de schepping voltooid is, maar ook waar de 
toeschouwers zich bevinden. De schepping is voltooid en heeft een identiteit 
gekregen van zijn schepper.  
 
‘The Silmarillion’ is een boek dat vier jaar na het overlijden van J.R.R. Tolkien is 
uitgegeven door zijn zoon. Tolkien heeft het overgrote deel geschreven, maar zijn 
zoon heeft het overige deel geredigeerd. De titel van het boek refereert aan een 
drietal juwelen, de Silmarillen, vervaardigd door een elf. Het boek beschrijft onder 
andere het ontstaan van Midden-aarde, de wereld uit Tolkiens subcreatie die bekend 
is uit ‘The Lord of the Rings’. Ook wordt uit de doeken gedaan hoe het kwaad in de 
wereld (oftewel Midden-aarde) komt. Het beslaat de eerste drie era’s van Midden-
aarde. Dit hangt ook samen met de oorspronkelijke opzet van Tolkien’s verhaal: hij 
werkte aan meerdere boeken. Het scheppingsverhaal komt uit ‘Ainulindalë’.65 Hierin 
wordt de schepping van de Valar (mythische wezens en/of geesten) door Eru (of 
Illúvatar) beschreven. De Valar maken in opdracht van Eru muziek, en door deze 
muziek krijgt de wereld gestalte. ‘The Silmarillion’ begint met de volgende zin: 
 
‘There was Eru, the One, who in arda is called Ilúvatar; and he made first the Ainur, the Holy Ones, 
that were the offspring of his thought, and they were with him before aught else was made. And he 
spoke to them, propounding to them themes of music; and they sang before him, and he was glad.’66  

                                                 
62 Nederlands Bijbel Genootschap. 2007 De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 647. 
63 C.S. Lewis. 1963 The Narnia Chronicles, volume 1: The Magicians Nephew, p. 64 
64 C.S. Lewis. 1963 The Narnia Chronicles, volume 1: The Magicians Nephew, p. 64. 
65 J.R.R. Tolkien. 1999 The Silmarillion, p. 3.  
66 J.R.R. Tolkien. 1999 The Silmarillion, p. 3.  
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De Valar zijn echter pas geschapen en hebben een zeer beperk inzicht. Ze hebben 
ieder een deel van Ullúvatar’s brein meegekregen, en zingen daardoor steeds alleen, 
niet in koor. Maar hoe meer ze naar elkaar luisteren, hoe meer ze beginnen te 
begrijpen. Illúvatar roept alle Ainur bij elkaar en legt een muzikaal thema uit. Met de 
muziek groeit het begip en de kennis van de Ainur. Na zijn uitleg licht hij het thema 
toe:  
 
‘Then Ilúvatar said to them: ‘Of the theme that I have declared to you, I will now make that ye make 
in harmony together a Great Music. And since I have kindled you with the Flame Imperishable, ye 
shall show forth your powers in adorning this theme, each with his own thoughts and devices, if he 
will. But I will sit and hearken, and be glad that through you great beauty had been wakened into 
song.’67  
 
Als de Ainur de muziek uitvoeren, merken ze iets op: “[…] and the music and the 
echo of the music went out into the Void, and it was not Void.”68 De muziek die de 
Ainur maken, blijkt scheppende krachten te hebben: “And he showed to them a 
vision, giving tot hem sight where before was only hearing; and they saw a new 
World made visible before them, and it was globed amid the Void, and it was 
sustained therein, but was not of it.”69 Illúvatar laat de Ainur zien dat zij door hun 
gezang een hele wereld hebben geschapen, en door ernaar te kijken krijgen ze 
inzichten in de geschiedenis en de elementen van die wereld. Door het grote thema 
steeds verder uit te breiden, breidt ook de nieuwe schepping zich uit. Als Illúvatar 
tevreden is met de schepping, geeft hij zijn ‘zegen’ mee aan alle nieuwe wezens en 
elementen.  
 
‘Therefore I say: Eä! Let these things Be! And I will send forth into the Void the Flame Imperishable, 
and it shall be at the heart of the World, and the World shall Be; and those of you that will may go 

down into it.’70  
 
Sommigen van de Ainur dalen af naar de nieuw geschapen wereld om er te leven en 
te heersen, sommigen blijven Illúvatar dienen. Maar niet voordat Illúvatar met zijn 
laatste scheppingswoorden de wereld tot leven brengt: “Eä, the World that Is.”71 
 
 
2.3 Overeenkomsten tussen de schepping in ‘The Silmarillion’ en ‘The Chronicles 
of Narnia’ 
 
Een opvallend punt aan de wijze waarop deze schepping wordt gecreëerd, is de zang 
in ‘The Chronicles of Narnia’ en de muziek in ‘The Silmarillion’. Beide manieren van 
scheppen beginnen zonder woorden, maar brengen levende wezens en andere 
elementen voort. De Ainur zingen een thema dat hen van tevoren is geleerd door 
Illúvatar, Aslan begint zijn schepping met een diepe melodie. Voor Aslan’s 
                                                 
67 J.R.R. Tolkien. 1999 The Silmarillion, p. 3. 
68 J.R.R. Tolkien. 1999 The Silmarillion, p. 4.  
69 J.R.R. Tolkien. 1999 The Silmarillion, p. 6.  
70 J.R.R. Tolkien. 1999 The Silmarillion, p. 9. 
71 J.R.R. Tolkien. 1999 The Silmarillion, p. 9.  
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toeschouwers wordt al snel duidelijk dat de melodie kracht heeft, en opdracht geeft 
tot het ‘worden’ van ontelbare wezens. De Ainur daarentegen zijn ten zeerste onder 
de indruk van de melodie die hen geleerd wordt, maar hebben geen idee wat ze 
teweeg brengen totdat Illúvatar hen de ogen opent. De echte scheppingskracht ligt 
echter niet in het zingen van Aslan en de melodie van de Ainur, maar in de opdracht 
van de scheppers. Aslan geeft alle wezens de opdracht te leven, Illúvatar spreekt uit 
dat de wereld ‘is’. Een genoemde verklaring voor het gebruik van de stem bij het 
zingen, en meer specifiek bij het uitspreken van de ‘levensopdracht’, is te vinden in 
de Bijbel. Zoals eerder gezegd waren zowel Tolkien als Lewis christen, en, hoewel 
wellicht niet bewust, zijn zij beiden geïnspireerd door het Bijbelse scheppingsverhaal. 
Het Bijbelse scheppingsverhaal spreekt, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1, ook over 
een opperwezen dat, door gebruik te maken van de stem en het woord, alles creëert 
en tot leven wekt.  In Genesis 172 begint iedere fase van de schepping met de 
woorden: ‘God zei’. Daarnaast wordt ook in het nieuwe testament benadrukt dat 
God in het woord – en dus in de stem- is. Natuurlijk verklaart deze uitleg het 
scheppend zingen niet volledig. Maar vrijwel iedere uitleg hierover onderkent de 
invloed ervan op de creaties van Tolkien en Lewis en geeft aan waarom zij hebben 
gekozen voor het gebruik van de stem.  
 
Naast deze scheppende, oppermachtige god is ook een tegenstander, een 
verpersoonlijking van het kwaad, aanwezig in zowel de Narniakronieken en ‘The 
Silmarillion’. In ‘The Magicians Nephew’ komt het kwaad in de wereld door een 
gevallen schepsel: koningin Jadis van de dode wereld Charn. Net als in het Bijbelse 
Eden heeft ook Lewis in dit verhaal een tuin met een merkwaardig soort fruit 
geïncorporeerd, een verleiding. Ook de rol van de mens, zoals Adam en Eva die 
hebben in het Bijbelse paradijs, is in de Narniakronieken vervuld door de koning en 
koningin van Narnia. ‘The Last Battle’ vertelt het einde van Narnia. Eerst vervalt het 
land in slechtheid, en de schepselen verwerpen Aslans autoriteit. De laatste trouwe 
Narnianen worden vervolgd, en net wanneer alles er erg slecht uit begint te zien, 
komt Aslan terug op de laatste dag. Volgens Lewis hebben alle werelden hun einde, 
behalve Aslans eigen land. Al Aslans trouwe vrienden mogen mee naar dat land, 
waar ze herenigd worden met oude vrienden. Toch is ook dit nog niet het einde. 
Aslans gasten worden uitgenodigd ‘verder naar en verder in’73 te gaan in avonturen 
die te mooi zijn om te omschrijven. Een groot deel van de opvallende 
overeenkomsten tussen Lewis’ werk en de Bijbel zijn te vinden in deze figuur. Velen 
hebben zijn personage in de Narniakronieken opgevat als een allegorie van Jezus 
Christus. Jezus wordt in de Bijbel de ‘Leeuw van Juda’74 genoemd. Aslan is een 
leeuw. Jezus stierf aan het kruis en stond na drie dagen op uit de dood.75 Aslan 
wordt vermoord en staat weer op uit de dood. Jezus werd het Lam van God 
genoemd (o.a. Johannes 1 vers 29 en Openbaringen 5 vers 13) en Aslan verschijnt aan 
het einde van ‘The Voyage of the Dawn Treader’ als lam.76 En hoewel Lewis niet is 

                                                 
72 Nederlands Bijbel Genootschap. 2007 De Nieuwe Bijbelvertaling, pp. 3-4.  
73 C.S. Lewis. 1963 The Narnia Chronicles, volume VII: The Last Battle, p. 722.  
74 Nederlands Bijbel Genootschap. 2007 De Nieuwe Bijbelvertaling, p. 324.  
75 Nederlands Bijbel Genootschap. 2007 De Nieuwe Bijbelvertaling, pp. 145-146.  
76 C.S. Lewis. 1963 The Narnia Chronicles, volume VI: The Voyage of the Dawn Treader, p. 515.  
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gaan schrijven met de intentie het Christelijk geloof uit te dragen gaf hij het volgende 
antwoord op de vraag of Aslan een weergave van Jezus is:  
 
‘Has there never been anyone in this world who (1.) Arrived at the same time as Father Christmas. (2.) 
Said he was the son of the Great Emperor. (3.) Gave himself up for someone else's fault to be jeered at 
and killed by wicked people. (4.) Came to life again. (5.) Is sometimes spoken of as a Lamb (see the 
end of the Dawn Treader). Don't you really know His name in this world. Think it over and let me 
know your answer!’77 

 
Illúvatar echter, uit de ‘Silmarillion’, is een god die zich niet al te vaak persoonlijk 
laat zien. Alleen aan het begin van het verhaal, tijdens de schepping, is hij aanwezig. 
Wel wordt zijn naam gedurende het verhaal meerdere malen genoemd. Het feit dat 
de godheid in Tolkiens verhaal zich op de achtergrond houdt, heeft wellicht iets te 
maken met de hiervoor genoemde overtuiging van de schrijver dat het werk van de 
kunstenaar een doel op zich is. Tolkien geloofde dat hij God eerde door, als mens, het 
werk van de Schepper voort te zetten en zelf te creëren. Dit was een doel op zich, en 
behoefde geen diepere betekenis te hebben dan de waarde van het scheppen. 
Wellicht wordt het personage van Illúvatar daarom minder genoemd; het ging om 
Tolkiens schepping, niet om het neerzetten van een allegorie van de Bijbelse God. 
Toch zijn er, naast de overeenkomsten qua schepping, ook in het verdere verhaal 
overeenkomsten tussen het werk van Tolkien, Lewis en de Bijbel. Ook in Illúvatars 
schepping is namelijk sprake van verval – nog tijdens het gezang van de Ainur 
besluit  Melkor, ook wel Morgoth genoemd, dat hij zijn eigen variatie op de melodie 
wil maken, en daarmee dingen te scheppen die ingaan tegen de wil van Illúvatar: 
“But as the theme progressed, it came into the heart of Melkor to interweave matters 
of his own imagination that were not in accord with the theme of Illúvatar; for he 
sought therein to increase the power and glory of the part assigned to himself.”78 
Steeds wanneer Melkor een tegenmelodie zingt, verandert Illuvatar het gezang van 
de Ainur zodat hij de verkeerde elementen weer goed kan maken of aan kan passen. 
Maar wanneer verschillende Ainur op Midden-aarde gaan leven, sluiten velen zich 
aan bij Melkor en ontstaat er een oorlog tussen goed en kwaad, die beschreven is in 
‘The Lord of the Rings’. In deze boeken wordt beschreven hoe een nakomeling van 
Melkor, Sauron, een ring smeedt waarin veel kracht verborgen is. Doordat de ring 
bestaat, is Sauron in staat te leven als de verpersoonlijking van het kwaad. Een 
eenvoudig wezen, Frodo, krijgt deze ring in handen en krijgt de opdracht deze naar 
een berg te brengen om hem daar te vernietigen. Bij zijn queeste krijgt hij hulp van 
Aragorn, een uitzonderlijk dapper persoon die later, nadat de ring vernietigd is, tot 
koning wordt gekroond. Ook deze reis, en dan met name de heftige strijd tussen 
goed en kwaad, doet denken aan Christus’ leven zoals dat in de Bijbel is beschreven. 
Tolkien heeft echter steeds ontkend iets dergelijks in zijn werk te zien, en daarom is 
deze theorie ook slechts een theorie. Waar Lewis uiteindelijk de gelijkenis tussen zijn 
werk en de Bijbel inziet, heeft Tolkien keer op keer geprotesteerd tegen een 
dergelijke vergelijking en gepleit voor de waarde die zijn werk in zichzelf heeft. 
Tolkien heeft wel in zijn werk op verschillende punten gewezen op een bepaald soort 
‘voleindiging’ van zijn schepping, een punt waarop alle avonturen uitdraaien, zoals 
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in het volgende citaat: “Never since have the Ainur made any music like this music, 
though it has been said that a greater still shall be made before Illúvatar by the choirs 
of the Ainur and the children of Illúvatar after the end of days.”79 Wellicht is het 
vooruitzicht op een hiernamaals te sterk verweven geweest met de persoonlijkheid 
van Tolkien, om ditzelfde idee niet met zijn werk te verweven.  
 
 
 
2.4 Verschillen tussen de schepping in ‘The Silmarillion’ en ‘The Chronicles of 
Narnia’ 
 
Een belangrijk verschil tussen beide scheppingen is, zoals eerder gezegd, de rol van 
de god in de geschiedenis van het geschapene. Het belangrijkste verschil echter is 
meteen ook het punt waarover Lewis en Tolkien het in hun subcreaties niet eens 
konden worden, namelijk de diversiteit aan schepselen. In ‘The Chronicles of Narnia’ 
wordt een grote verscheidenheid aan wezens beschreven: de ons bekende schepselen 
zoals honden, herten en kikkers80, maar ook elven, fauns, pratende dieren en zelfs de 
Romeinse god Bacchus zijn aanwezig. De keuze voor wezens uit de Griekse en 
Romeinse mythologie lagen voor Lewis voor de hand:  
 
‘He had always enjoyed ancient mythology, so he added to his kingdom of talking animals many 
characters from the classical tradition, including fauns, satyrs, centaurs, dryads, naiads, and many 
other mythical creatures. Even Bacchus, the Roman god of wine made a special appearance. From the 
Norse mythologies, Lewis incorporated giants and dwarves and the World Ash Tree.’81  

 
Er zijn veel vraagtekens geplaatst bij het Lewis’ gebruik van al deze mythologische 
wezens, niet in de laatste plaats door Lewis’ vriend Tolkien. “He was hurt, 
astonished, and discouraged when Tolkien said that he thought it was almost 
worthless, that it seemed like a jumble of unrelated mythologies.”82 De culturele 
implicaties die het ‘samenvoegen’ van al deze wezens met zich meebrengen heeft 
Lewis niet willen verantwoorden, voornamelijk omdat hij vond dat het genre waarin 
hij zich uitte, het sprookje, het uitgelezen medium was om deze samenvoeging te 
bewerkstelligen. Wel zou het voor een geletterde lezer te verwachten zijn dat een 
magisch land, voor een groot deel bevolkt door wezens uit de Griekse en Romeinse 
mythologie, geschapen zou zijn op eenzelfde manier als die beschreven in deze 
mythologie. Wie er echter deze ontstaansmythen bestudeert, ziet daarin minder 
overeenkomsten met Lewis’ werk dan met het scheppingsverhaal uit de Bijbel. 
Ovidius bijvoorbeeld beschrijft wel dat de schepping door ‘een god van mildere 
natuur’83 is gecreëerd, maar niet eenmaal wordt het gebruik van het woord, van de 
stem, benoemd. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei werkwoorden -  hij ‘gaf’, hij 
‘bracht orde’, hij ‘deed zeeën stromen’- maar nooit gebruikt ‘die god – wie hij ook 
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was’84 zijn stem, het woord. Het is dan ook aannemelijker te concluderen dat Lewis 
zijn scheppingsverhaal op het Bijbelse scheppingsverhaal baseerde dan om de 
schrijvers van de klassieke mythen als inspiratiebron te zien. Ook de christelijke 
wereld heeft tot op de dag van vandaag veel aanmerkingen gehad op Lewis’ gebruik 
van de mythen. Er is veel onbegrip over het gebruik van heidense mythen door een 
christelijke schrijver. Het is echter door de geschiedenis heen voor veel christelijke 
auteurs (zoals Dante Alighieri in zijn ‘La Divina Commedia’) gebruikelijk geweest 
om de mythen als onderdeel te zien van één heilsgeschiedenis: de mythen vertellen 
iets of laten iets zien over Jezus. Lewis was ook geneigd om mythen ‘in dienst te 
stellen van’ God, zoals alle Narniaanse wezens in dienst waren gesteld van Aslan: 
God heerst over alles, dus ook over mythologische wezens. Aslan is zo’n groot 
heerser dat elk wezen onder zijn gezag valt, of dat wezen nu in de mythologische 
orde thuishoort of niet. Zo ziet Lewis ook God: God is groot genoeg om over alles en 
iedereen te heersen. Dit punt komt weer terug op Lewis’ theorie over de Auteur en 
de Man; de man in hem wilde de grootheid van God en de ondergeschiktheid aan 
God van alles wat leefde laten zien, de Auteur wilde een boeiend, kloppend verhaal 
vertellen.  
 
 

Concluderend kan gezegd worden dat Lewis’ visie op de schepping, zoals die naar 
voren komt in zijn fictie, veel christelijke elementen bevat. Dit komt met name door 
Lewis’ opvatting van de theorie van de subcreatie. Een schrijver heeft twee kanten, 
de Auteur en de Man. Doordat de Man is gevormd door zijn normen en waarden, 
opvoeding en overtuigingen, zullen deze ook altijd in zijn werk naar voren komen, al 
dan niet bewust. Tolkien was het hiermee niet eens en vond dat de subcreatie een 
doel in zichzelf was, en dus van diepere betekenissen verstoken. Vooral het gebruik 
van allerlei mythische wezens door elkaar door Lewis is het grote verschil met het 
werk van Tolkien. Toch zijn er ook veel overeenkomsten te vinden tussen de 
scheppingsverhalen van beide auteurs: het gebruik van gezang, de stem, een 
godheid en een ‘heilsgeschiedenis’.  
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Hoofdstuk 4 
 
In dit hoofdstuk wordt de volgende hoofdvraag beantwoord:  
 
‘Welke plaats neemt Lewis’ visie op de schepping, zoals die naar voren komt in 
zowel zijn non-fictionele als fictionele werk, in binnen het christelijke denken over dit 
onderwerp?’  
 
Allereerst wordt een kort antwoord gevormd op de deelvragen, waarna de 
hoofdvraag wordt behandeld.  
 
‘Wat houdt het christelijke denken over de schepping in?’ 
In hoofdstuk 1 is duidelijk geworden hoe in het christendom door de jaren heen over 
de schepping is gedacht. Een belangrijk punt is dat, of men het Bijbelse 
scheppingsverhaal nu letterlijk neemt of niet, het Gods betrokkenheid met de wereld 
op zich en de schepping in het algemeen laat zien. Het christelijke denken gaat 
hiermee uit van een betrokken God. Deze God was er voor er iets anders was, en 
heeft vanuit het niets hemel en aarde geschapen. Deze ‘schepping vanuit het niets’ 
laat zien dat God creëerde uit liefde; er was geen andere reden voor het scheppen 
dan enkel Zijn wil. Doordat er niets bestond voor de schepping, is met het scheppen 
ook de tijd ontstaan, waardoor alles wat leeft nu vasthoudt aan een ritme. Uit de 
Bijbel komt naar voren dat God zijn schepping het predicaat ‘goed’ gaf; de hemel en 
aarde waren naar grote tevredenheid voltooid. De manier waarop God schept, is met 
het woord. God is dus heel actief betrokken bij wat hij maakt; hij spreekt er Zijn 
woord over uit. Dit is met name opvallend omdat Christus ‘het levende woord’ 
wordt genoemd, en hiermee het belang van het goddelijke woord wordt aangeduid.  
De kunsten zijn gedurende vele jaren met argwaan bekeken. Aan de ene kant wordt 
de kunstenaar gezien als een mens geschapen naar Gods beeld, die God de lof 
toebrengt door de schepping voort te zetten. Aan de andere kant is lange tijd van de 
kunstenaar verwacht dat hij zich slechts op het scheppen van kunst richt die het 
geestelijke leven bevordert. Steeds meer echter wordt het belang van kunst op zich 
onderkend. Kunst heeft waarde in zichzelf en hoeft niet altijd dieper te gaan dan dat. 
Het blijft echter altijd zo dat christelijke kunstenaars net zoals kunstenaars met 
andere overtuigingen hun overtuigingen, waarden en levenswijze niet geheel 
kunnen scheiden van wie ze zijn, en dus ook niet van hun kunst.  
 
Welke visie op de schepping beschrijft Lewis in zijn non-fictie? 
In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat Lewis in eerste instantie geen scheiding 
maakte tussen het Bijbelse scheppingsverhaal en de Darwinistische evolutietheorie. 
Allereerst vanwege het feit dat geen van beide overtuigingen voor hem van groot 
belang was in zijn geloofsleven. Het belangrijkste voor Lewis was het feit dat de 
mens een vrije wil heeft en in zonde is gevallen, waardoor hij de genade van Christus 
nodig heeft. Of de aarde door een letterlijke schepping was ontstaan of dat de 
evolutietheorie feitelijk was, liet hij liever in het midden. Dit kwam ook doordat hij 
aangaf weinig van de evolutietheorie af te weten en geen natuurkundige te zijn. Na 
verloop van tijd gaf hij aan wel het belang van de discussie te zien en een voorkeur te 
hebben voor het creationisme, maar bij voorkeur ging hij uit van een samenhang 
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tussen evolutie en schepping: het was waarschijnlijk dat de mens afstamde van de 
dieren, maar God had de dierlijke vorm in de mens vervolmaakt.  
 
In zijn ‘Theology of Animals’ bepleit Lewis dat hij ervan uitgaat dat dieren niet lijden 
door schuld, maar ten prooi zijn gevallen aan een onverklaarbaar kwaad. Het is de 
taak van de mens om om te gaan met dieren zoals God met de mens omgaat: met 
liefde, geduld en wijsheid. Lewis hecht veel belang aan de band tussen dieren en de 
mens; wanneer een christelijk mens overlijdt en zijn persoonlijkheid is verweven met 
dat van zijn huisdier, dan gelooft hij in een leven na de dood voor het dier. Het dier 
kan slechts bezien worden in relatie met de mens, zoals de mens slechts bezien kan 
worden in relatie met God. Lewis’ hele ‘Theology of Animals’ getuigt ervan dat hij 
gelooft in een rechtvaardige en liefdevolle God, die nooit een dier zou laten lijden en 
verloren gaan. Dit geeft meteen ook duidelijk weer hoe hij de mensheid zag in relatie 
tot God; God blijft rechtvaardig en almachtig, en de mens kan niet zonder Zijn 
genade.  
 
Welk beeld van de schepping is te destilleren uit Lewis’ fictie? 
Met behulp van een soortgelijk thema in Tolkiens ‘The Silmarillion’ is in hoofdstuk 3 
de schepping in Lewis’ ‘The Chronicles of Narnia’ besproken. Ten eerste kwam de 
theorie van de Subcreatie naar voren. Beide auteurs creëerden een nieuwe wereld, 
buiten de onze. Beide auteurs schrijven over een schepping met gezang, een godheid 
die met zijn woord het leven schept, een zondeval van de schepping en een 
uiteindelijke overwinning van het goede op het kwade. De overeenkomsten zijn 
opvallend en kunnen ten dele worden uitgelegd omdat de auteurs elkaars 
belangrijkste critici waren en beide christenen waren. Deze uitleg is echter niet 
compleet, aangezien Lewis’ en Tolkiens opvattingen rond de theorie van de 
subcreatie toch ook uit elkaar liepen. Lewis namelijk geloofde dat een auteur een 
subcreatie creëerde, maar wel vanuit een tweedelige persoonlijkheid. Deze 
persoonlijkheid bestond uit de Auteur en de Man. De Auteur wilde iets nieuws 
creëren, een verhaal vertellen, de Man wilde zijn overtuigingen, normen en waarden 
corresponderen. Dit verklaart waarom de overeenkomsten met Lewis’ schepping en 
het Bijbelse scheppingsverhaal opvallend zijn: de Man in hem dacht en handelde 
vanuit zijn christelijke overtuiging. Tolkien echter vond zijn subcreatie een doel op 
zich, en zag geen nut in het corresponderen van eigen denkbeelden en 
overtuigingen.  
 
‘Welke plaats neemt Lewis’ visie op de schepping, zoals die naar voren komt in 
zowel zijn non-fictionele als fictionele werk, in binnen het christelijke denken over dit 
onderwerp?’  
 
Concluderend kan gezegd worden dat Lewis’ visie, zoals die naar voren komt in zijn 
non-fictie die rept over de schepping, overduidelijk is beïnvloed door het christelijke 
denken over dit onderwerp. Een duidelijke keuze tussen de Darwinistische 
evolutietheorie en het Bijbelse scheppingsverhaal heeft hij nooit gemaakt, maar hij 
had wel een lichte voorkeur voor het creationisme. Wat voor Lewis vooral van 
belang was, is de gedachte dat God de mensheid en heel de schepping in zijn hand 
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houdt. Of de schepping nu is ontstaan door de gevolgen van een oerknal (die 
volgens Lewis overigens wel door God geleid zou zijn) of door een zesdaagse 
schepping, God heeft er de hand in. Lewis zag Gods leiding in de schepping vooral 
ná het creëren ervan. De mens namelijk is, door gebruik te maken van de vrije wil, in 
zonde gevallen. Op dat moment in de geschiedenis van de mensheid heeft God zijn 
schepselen niet losgelaten, maar hen een oplossing geboden: genade door zijn zoon 
Jezus Christus. Lewis’ geloof in een almachtig God berustte geheel en al op deze 
genade. De schepping was een bijzaak. En hoewel hij een grote hoeveelheid 
christelijke doctrines heeft uitgelegd en beredeneerd aan een breed publiek, heeft hij 
de schepping nooit als een doorslaggevende doctrine ervaren of geprofileerd. Wel 
heeft hij de opdracht van God in Genesis 1 vers 28 tot en met 30, om te heersen over 
en verantwoordelijkheid te nemen voor de lager geplaatste schepselen, heel serieus 
genomen. Op deze manier heeft hij steeds vanuit het Bijbelse perspectief op de 
schepping gedacht. De mens heerst over het dier zoals God over de mens, namelijk 
met wijsheid, barmhartigheid en liefde. Steeds beriep hij zich op Gods bedoeling met 
de schepping, waardoor geconcludeerd kan worden dat hij dan wel twijfelde aan de 
ontstaanswijze van de aarde, maar Gods zorg voor de schepping, zoals beschreven in 
de Bijbel, geheel onderschreef.  
 
Uit Lewis’ fictie is een veel uitgesprokener beeld van de schepping te destilleren, een 
beeld dat veel letterlijker op het christelijke denken erover te betrekken is. Het 
scheppingsverhaal dat in ‘The Chronicles of Narnia’ verteld wordt, gaat over een 
godheid die, door het gebruik van de stem en het woord, een nieuwe wereld schept 
vanuit het niets. De schepping is volmaakt, en de godheid geeft de wezens de 
levensadem en de opdracht te ‘zijn’ en te leven. Na de schepping komt ook het 
kwaad in de wereld. Door een offer van de godheid, Aslan, wordt de zonde 
verzoend. Na allerlei avonturen mogen de trouwe volgelingen van Aslan mee naar 
zijn land, dat niemand ooit heeft gezien. Al deze onderdelen van de schepping doen 
denken aan de Bijbelse schepping en hebben duidelijke overeenkomsten met het 
christelijke denken over dit onderwerp. De overeenkomsten tussen Lewis’ schepping 
en het christelijke denken over de Bijbelse schepping zijn niet toevallig. Hoewel 
Lewis, zoals hiervoor opgemerkt, nooit heeft willen uitspreken of hij de Bijbelse 
schepping letterlijk nam, is hij wel door de christelijke denkbeelden beïnvloed. Dit 
kan worden beargumenteerd door zijn eigen variatie op de theorie van de subcreatie: 
een auteur subcreëert, maar bestaat uit twee personen, de Auteur en de Man. Uit 
Lewis’ fictie is te destilleren dat de Man in hemzelf waarde hechtte aan het 
christelijke denken over de schepping. En hoewel de Auteur er op uit was om een 
avontuurlijk en origineel verhaal te vertellen, is de invloed van de Man niet te 
missen. In tegenstelling tot Tolkien, die deze invloed in zijn eigen werk niet heeft 
willen zien, heeft Lewis deze geaccepteerd en in verschillende commentaren zelfs 
benadrukt. Al met al denkt Lewis in zijn behandeling van de schepping in zijn non-
fictie dus subtieler in de richting van het christelijk denken erover dan in zijn fictie. 
Het christelijk denken over de schepping is duidelijk van invloed op zijn werk, of hij 
het scheppingsverhaal nu letterlijk nam of niet. De belangrijkste onderdeel van Gods 
bemoeienis met de schepping was voor Lewis de heilsgeschiedenis, en in zowel zijn 
fictie als zijn non-fictie is de aandacht voor Gods genade voor de mens erg groot. De 
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Man heeft, onder invloed van zijn geloofsovertuigingen, normen en waarden, belang 
gehecht aan het doorgeven van een belangrijk christelijk dogma: de schepping en 
Gods liefde daarin en daarvan uitvloeiend.  
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