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the Origin of Species by Means of Natural
Selection, or the Preservation of Favoured
Races in the Struggle for Life (1859) van
Charles Darwin is in de wetenschaps -
geschiedenis waarschijnlijk het meest
invloedrijke, maar ook het meest omstre-
den en verkeerd begrepen boek. Deze
superlatieven hebben honderdvijftig jaar
na verschijning en tweehonderd jaar na
de geboorte van deze beroemde ‘philo -
sophical naturalist’ nog niet aan kracht
ingeboet. Zoveel werd weer eens duide-
lijk tijdens de viering van het Darwinjaar
2009. 

De ‘Darwin Industry’, zoals de gestage
publicatiestroom over Darwin en zijn
theorie heet, kwam al vóór 2009 op stoom
en draaide gedurende het gehele jaar,
zowel in Nederland als in het buitenland,
op volle toeren. In de boekwinkels lagen
de publicaties van en over Darwin hoog
opgetast; kranten, televisie, radio en inter-
net stookten het ‘evolutievuur’ hoog op.
12 februari, Darwins geboortedag in 1809,
fungeerde op allerlei plaatsen ter wereld
als het officiële startschot voor het her-
denkingsjaar. Tussen 5 en 10 juli stond
de ‘kluizenaar van Downe’ opnieuw in het
centrum van de belangstelling tijdens het
Darwinfestival in Cambridge, de univer-
siteit waar hij ooit theologie studeerde.
Prominente wetenschappers waren aan-
wezig, onder wie Richard Dawkins, Daniel
Dennett en Michael Ruse. Zij gaven lezin-
gen om hun posities in het publieke
debat over Darwins theorie te verdedigen
of lopend onderzoek nader toe te lichten. 

In Nederland stak op 1 september 2009
op initiatief van de VPRO zelfs een zeil-
klipper van wal om de historische wereld-
reis die Darwin met het marineschip HMS
Beagle van 1831 tot 1836 maakte nog eens
dunnetjes over te doen. We kunnen 24 uur
per dag – de Stad Amsterdam is nog steeds
onderweg – via de VPRO-site op de hoogte
blijven van de laatste belevenissen van de
aan boord verblijvende wetenschappers,
filosofen, schrijvers en kunstenaars, die
allen vanuit hun eigen ex pertise iets over
Darwin te melden hebben.

Nu de mediastorm enigszins is geluwd en
we de balans van het voorbije Darwinjaar
kunnen opmaken, dient zich vanzelf-

sprekend de vraag aan: is er in 2009 nog
wel iets écht nieuws verschenen over de
persoon Darwin dan wel diens theorie
van natuurlijke selectie? Volgens Neder-
lands bekendste bioloog Midas Dekkers
viel dat zwaar tegen. Wat vorig jaar in het
Nederlands verscheen, betrof toch voor-
namelijk oude wijn in nieuwe zakken:
niet-herziene uitgaven van eerdere publi-
caties of Nederlandse vertalingen van
klassiekers die al in het Engels waren gepu-
bliceerd, zoals de biografie Darwin. The
Life of a Tormented Evolutionist uit 1991
van wetenschapshistorici Adrian Des-
mond en James Moore.

Maar ondanks het onmiskenbaar hoge
recyclingpercentageverscheenindehoofd-
stroom van Engelstalige publicaties over
Darwin hier en daar toch nog iets opmer-
kelijks. Het opzienbarendste boek kwam
van dezelfde Desmond en Moore. Hun
Darwin’s Sacred Cause. Race, Slavery and
the Quest for Human Origins is net als Dar-
wins Origin gestructureerd als ‘one long
argument’. Desmond en Moore betogen
dat Darwin in zijn jarenlange, moeizame
zoektocht naar een antwoord op de vraag
of, en zo ja hoe, soorten evolueren niet
zozeer werd gedreven door het ‘bran-
dende verlangen om een belangrijke bij-
drage te leveren aan de wetenschap’ – zoals
hij het zelf ooit beschreef – maar dat hij
zijn werkelijke motivatie putte uit morele
verontwaardiging over de slavernij. Na
een grondige (her)studie van deels nieuw
ontdektebrievenvanenaanDarwinkomen
de auteurs tot de conclusie dat hij van
jongs af aan een overtuigd voorvechter
was van de afschaffing van de slavernij,
een zogenoemde abolitionist, en een fel
voorstander van de gelijkberechtiging van
alle mensen. 

Darwin was volgens de auteurs eigen-
lijk op zoek naar het wetenschappelijke
bewijs dat alle mensen, van welke kleur
of afkomst ook, fundamenteel gelijk zijn.
Om de voorstanders van slavernij mond-
dood te maken, zou Darwin op zoek zijn
gegaan naar het ultieme wetenschappe-
lijke bewijs voor de universele verwant-
schap en gezamenlijke afstamming van
niet alleen de menselijke soort, maar
niets minder dan alle biologische soorten. 

Daarmee stuiten we op een uiterst con-
troversiële, zij het ook moedige, nieuwe
these. Controversieel, omdat uit de meeste
primaire bronnen blijkt dat Darwin toch
vooral zijn inspiratie putte uit pure
nieuwsgierigheid naar de onderliggende
wetmatige processen van de levende
natuur en uit zijn bewondering voor de
wetenschappelijke onderzoekers die hem

voorgingen. Ook volgens de meeste latere
interpreten was het Darwins liefde voor
‘de Wetenschap’ met een grote ‘W’ die
hem voortdreef. Moedig, omdat Des-
mond en Moore met Darwin’s Sacred
Cause hun nek uitsteken door niet alleen
het werk van anderen, maar ook hun
eigen eerdere publicaties op een funda-
menteel punt ter discussie te stellen. 

Heeft het schrijversduo nu overtui-
gend bewijs kunnen leveren voor de
belangrijkste stelling van hun boek,
namelijk ‘how Darwin’s abhorrence of sla-
very led to our modern understanding of
evolution’? Nee. De meest voor de hand
liggende reden is dat de Origin, toch alom
beschouwd als Darwins belangrijkste
werk, het vraagstuk van de slavernij zelfs
niet in een bescheiden paragraaf aan de
orde stelt. Sterker nog, het woord ‘slavery’

komt in de Origin in het geheel niet voor!
Ook in Darwins overige publicaties is de
slavernijkwestie geen thema. In het in
1871 verschenen Descent of Man, waarin
een uitgebreide bespreking op zijn plaats
had geleken, kwam het onderwerp in
enkele terzijdes slechts driemaal aan de
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wetenschappers van grote klasse ook
aangenaam gezelschap? Wie de lijst
van Nobelprijswinnaars doorneemt,
merkt dat deze combinatie geen vast
gegeven is. Een geniale wetenschap-
per met gedrag dat grenst aan gekte is
in sciencefiction een gangbare ver-
schijning. Frans Saris’ opstel in deze
aflevering van de Boekengids laat zien
dat het type ook in de werkelijkheid
voorkomt. De natuurkundigen Paul
Dirac en William Shockley zijn mooie
voorbeelden. Hebben ze tenminste
een wezenlijke bijdrage geleverd aan
het welzijn van de mensheid? Saris
heeft zo z’n twijfels, en niet alleen in
hun geval. Hij bepleit eerherstel voor
dit oorspronkelijke criterium van Alfred
Nobel en ziet graag een ander type
winnaars, al dan niet prettig in de
dagelijkse omgang. 

Wanneer ik mijn tachtigste verjaar-
dag haal, treed ik toe tot het gezelschap
van een kleine miljoen landgenoten
van tachtig en ouder. Japan heeft bin-
nen afzienbare tijd 100.000 inwoners
die honderd jaar of ouder zijn. Oud
worden is nog steeds niet iedereen
beschoren, maar de aantallen lopen
snel op. Geen wonder dat de belang-
stelling voor ouderdom en hoe die
wordt beleefd, groeit. Corine Don
bespreekt een viertal boeken en regis-
treert de trend van ontkenning en
manipulatie. Jaartallen en een rimpe-
lige huid hebben geen absolute
waarde. Ik ben zo oud als ik me voel,
nietwaar.

Geen geniale wetenschapper en
nog fris en fruitig? Dan zal het artikel
van Rob Withagen u aanspreken. Hij
introduceert u in de denkwereld van
Tim Ingold. Hoe we ons bewegen, is
meer dan een kwestie van lichaams-
beweging. Het lichaam is geen voer-
tuig door het brein bestuurd of een
machine met een controlekamer. Cul-
tuur zit overal in ons lijf, niet alleen in
onze hersenen. Evenals onze natuur.
Zoals wij naar dieren kijken, zo zou-
den we ook naar onszelf en onze soort-
genoten kunnen kijken. Denkt u maar
eens mee.

Deze en andere essays in dit num-
mer van de Boekengids beveelt de
redactie met veel genoegen bij u aan.
Met dank aan de auteurs, die naar wij
hopen u enige tijd op aangename wijze
gezelschap houden, en te denken
geven.

Sijbolt Noorda, redactievoorzitter
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Geïnfecteerd door  
het evolutievirus
Alles Darwin wat de klok slaat

De balans van het voorbije Darwinjaar 2009 opgemaakt:
is er nog iets nieuws verschenen over de persoon
 Darwin dan wel diens theorie van natuurlijke selectie?
Een paar opmerkelijke publicaties onder de loep
 genomen. door Bart Leeuwenburgh

darwin’s sacred cause. race,

 slavery and the quest for 

human origins

door Adrian Desmond en James Moore.
Allen Lane. Londen/New York 2009.
485 pag. ¤ 35,75

the annotated ‘origin’. a facsimile

of the first edition of ‘on the

origin of species’

door Charles Darwin (annot. James T.
Costa).
The Belknap Press of Harvard University
Press. Cambridge/Londen 2009. 
537 pag. ¤ 39,05

evolution. the first four 

billion years

door Michael Ruse en Joseph Travis (red.). 
The Belknap Press of Harvard University
Press. Cambridge/Londen 2009.
979 pag. ¤ 35,85

O
‘Wat vorig jaar in het
Nederlands over Darwin
verscheen, betrof toch
voornamelijk oude wijn
in nieuwe zakken.’

‘Darwin’s Sacred Cause
had beter Darwin’s Secret
Cause kunnen heten.’
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