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Hoofdstuk 2. De testbaarheid van de evolutietheorie en moderne visies op 
                       seksuele selectie

Ofschoon critici vaak beweren dat evolutionaire verklaringen het niveau van 
'just so stories' niet overstijgen, blijkt dat wetenschappelijke testbaarheid vaak 
wel degelijk mogelijk is en ook gebeurt. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 
de ontwikkeling van de pauwenstaart door seksuele selectie. De geschiedenis 
van het mechanisme van seksuele selectie wordt verder besproken. Darwin re-
deneerde dat vrouwelijke organismen een esthetisch vermogen hebben. In de 
twintigste eeuw zijn alternatieve visies ontwikkeld, zoals Fishers 'runaway 
proces' en Zahavi's 'handicap principe'. 

Darwins derde meesterwerk, The Expression of Emotions, wordt behandeld, 
evenals een aantal van zijn latere boeken. Bij de dood van Darwin werd zijn 
erkenning als een der grootste wetenschappers duidelijk. 

Hoofdstuk 3. Wetenschappelijke en filosofische discussies over evolutietheorie 
                       na Darwins dood

Tot op heden zijn er meerdere discussies over evolutionaire mechanismen, in 
het bijzonder over natuurlijke selectie. Seksuele selectie is na Darwins dood 
in de vergetelheid geraakt, maar is momenteel weer helemaal terug. We bespre-
ken Darwins foute inzicht in erfelijkheid. Ook alternatieve, niet-darwinistische 
theorieën komen aan bod, zoals die van Teilhard de Chardin. Sommige auteurs, 
die nochtans zelf dachten 'darwinistisch' te redeneren, wijken vaak sterk af van 
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synopsis van het hoorcollege darwin en de evolutietheorie

CD1. Charles Darwin: een geboren naturalist

Hoofdstuk 1. Darwins besef van de complexiteit van de natuur

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, was Charles Darwin geen ama-
teurwetenschapper die bijna per toeval op de evolutietheorie botste. Hij be-
greep al vroeg dat de enorme complexiteit van de natuur, in het bijzonder de 
talloze onwaarschijnlijke functionele structuren die men adaptaties noemt, 
een rationele verklaring behoeven. Toen hij als jongeman aan boord ging van 
H.M.S. Beagle was hij reeds zeer belezen en vertrouwd met de complexiteit 
en diversiteit van de natuur. Als kind had hij al een indrukwekkende keverver-
zameling, wat getuigt van zijn passie om orde te scheppen in de natuur, in de 
traditie van de grote natuuronderzoekers. 

Hoofdstuk 2. Erasmus Darwin en Charles afgebroken studies

De grootvader van Darwin langs vaders kant, Erasmus Darwin, ontwikkelde 
in zijn boek Zoönomia reeds evolutionaire opvattingen. Toch was de invloed 
daarvan op zijn kleinzoon eerder gering. Erasmus Darwin had immers geen 
wetenschappelijke evolutietheorie. De grootvader langs de kant van Charles' 
moeder was Josiah Wedgwood, een kapitaalkrachtig man. Beide grootvaders, 
net zoals zijn vader, waren vrijdenkers en sterk tegen de slavernij gekant. Tegen 
de gangbare opinies in waren ze van mening dat de mensheid uit één soort 

12

natuurlijke selectie is dit: het centrale darwinistische mechanisme brengt 
structuren teweeg die eruit zien alsof ze bewust, doelgericht ontworpen zijn 
door een intelligente ontwerper, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. De 
menselijke natuurlijke psychologie heeft moeite met dit inzicht. Zoals blijkt uit 
onderzoek bij kinderen, denken we van nature uit essentialistisch en dualistisch, 
wat een goed begrip van de evolutietheorie bemoeilijkt.

CD 4. De betekenis van evolutie en selectie

Hoofdstuk 1. Natuurlijke selectie versus intelligent ontwerp en seksuele selectie

Evolutie door selectie blijkt een veel krachtiger en spaarzamer theorie te zijn 
om de natuur te begrijpen dan natuurtheologie, of een recente variant daarvan 
zoals 'intelligent ontwerp'. Het onbegrip over natuurlijke selectie wordt onder-
meer geïllustreerd aan de hand van Fred Hoyles verwijzing naar een hoop rom-
mel die door een wervelwind verandert in een vliegtuig.

De evolutietheorie is zelf ook geëvolueerd. Darwin wist dat dit het geval zou 
zijn. In diverse boeken na On the Origin of Species werkt hij kernaspecten van 
de evolutietheorie verder uit. 

Bijzondere aandacht gaat naar het mechanisme van seksuele selectie, uiteen-
gezet in The Descent of Man. 
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bestaat, wat later door Charles' evolutietheorie wetenschappelijk bekrachtigd 
werd. 

De studies die hij als jongeman aanvatte kenden geen succes. Hij bleek te 
gevoelig om arts te worden, en later zou hij ook zijn studie tot Anglicaans 
predikant stopzetten. Toch waren de studies van groot belang: hij leerde tijdens 
zijn artsenstudie de bioloog, vrijdenker en evolutionist Robert Grant kennen, 
die hem over het werk van Lamarck vertelde. 

Hoofdstuk 3. Natuurtheologie, de Beagle en geologie

Darwins predikantenstudie bracht hem in contact met de natuurtheologische 
opvattingen van William Paley. Cruciaal is dat Paley begreep dat adaptaties, b.v. 
het oog, een kniegewricht of een blad aan een boom, niet door toeval kunnen 
zijn ontstaan. Vóór Darwin zijn evolutietheorie ontwikkelde, was er maar één 
alternatief voor de verklaring die alles aan het toeval toeschreef, met name de 
opvatting dat structuren die eruit zien alsof ze zijn ontworpen, ook daadwerke-
lijk ontworpen zijn. De implicatie was natuurlijk dat de ontwerper God is. Dar-
wins evolutieheorie, in het bijzonder het mechanisme van natuurlijke selectie, 
kan men beschouwen als een 'derde weg', naast toeval en 'intelligent ontwerp'. 

Tijdens zijn predikantenstudie geraakte Darwin vertrouwd met het ontwerpar-
gument door de lectuur van William Paleys Natural Theology. Hij onderbreekt 
evenwel deze studie om mee aan boord te gaan van H.M.S. Beagle, om de 
jonge kapitein Robert Fitzroy gezelschap te houden. Darwin en Fitzroy hebben

mers, in bepaalde contexten, beter om een beetje te zien dan helemaal niets. 
Tegen het bezwaar dat dit niet opgaat voor 'halve vleugels' brengt de evolutie-
biologie in dat de evolutionaire voorlopers van vleugels niet noodzakelijk de-
zelfde functie hadden ('functieshifts'). Darwin zelf was zich reeds goed bewust 
van dergelijke tegenargumenten en pareerde ze, rekening houdende met de 
wetenschapsfilosofische criteria van zijn tijd. De negentiende-eeuwse weten-
schapsfilosofen zelf begrepen evenwel niet dat Darwins evolutietheorie hem 
tot de 'Newton van de biologie' maakte.

Hoofdstuk 3. Universeel darwinisme en onbegrip over natuurlijke selectie 

Sommige auteurs denken dat evolutietheorie lokaal is, dat wil zeggen dat ze 
enkel zou gelden voor het leven hier op aarde (wat het enige is wat we momen-
teel kennen). Maar anderen, waaronder Richard Dawkins, zijn van mening dat 
evolutietheorie universele wetmatigheden uitdrukt, en in die zin vergelijkbaar 
is met fysica. Dawkins' standpunt is dat de aanwezigheid van variatie, selectie 
en replicatie automatisch adaptaties en evolutie teweegbrengt. Als er leven is 
op andere planeten, dan zal het door deze essentiële darwinistische eigen-
schappen zijn gekenmerkt. We kunnen bijgevolg voorspellen dat adaptaties 
bij buitenaards leven door een proces van natuurlijke selectie zijn totstandge-
bracht. Meer fundamenteel impliceert natuurlijke selectie dat complexe struc-
turen uit meer eenvoudige structuren zijn voortgekomen. Dit inzicht is een 
enorme uitdaging voor theologische opvattingen over de herkomst van biolo-
gische complexiteit. In de woorden van Daniel Dennett: complexiteit ontstaat 
door kranen, niet door hemelhaken. Het belangrijkste filosofische aspect van 
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vaak ruzie over de slavernij, en Fitzroy, die van de letterlijkheid van de bijbel 
overtuigd was, pleegde later zelfmoord, misschien wegens zijn ongewilde 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van de evolutietheorie.

Darwin leest tijdens de reis met de Beagle Charles Lyells Principles of Geology, 
een werk dat het startpunt van de moderne geologie betekent. Hij leert eruit 
dat de natuurwetten uniform in de tijd en ruimte werken, wat de letterlijkheid 
van de bijbelse scheppingsverhalen bijzonder onwaarschijnlijk maakt. Ook 
wordt duidelijk dat de aarde veel ouder is dan wat men traditioneel dacht.  

CD 2. De ontwikkeling van de evolutietheorie 

Hoofdstuk 1. Vuurlanders, huwelijk en Down House

Darwin raakt diep onder de indruk van de Vuurlanders, ogenschijnlijk zeer 
primitieve mensen die, zo lijkt het, niet sterker kunnen verschillen van hemzelf 
en andere gecultiveerde mensen. Toch beseft hij gaandeweg ook dat een Vuur-
landerbaby die in Engeland wordt opgevoed een typische Brit kan worden, ook 
al bleek een experiment in die zin, weliswaar niet met baby's, grotendeels mis-
lukt.

Hij verzamelt tijdens de reis met de Beagle een enorme hoeveelheid geolo-
gisch, botanisch, zoölogisch en fossiel materiaal, waaruit later diverse boeken 
resulteren waarvan hij redacteur is. Als hij in oktober 1836 terug in Engeland 
arriveert, blijkt hij bekend te zijn in wetenschappelijke kringen, dankzij de 
 

CD 3. De werking van natuurlijke selectie

Hoofdstuk 1.  Evolutie door natuurlijke selectie en de vorming van adaptaties

De evolutietheorie bestaat uit meerdere onderdelen of subtheorieën. Zo is er
een subtheorie over de gemeenschappelijke oorsprong van het leven, één over 
de mechanismen natuurlijke en seksuele selectie, één over de snelheid van 
evolutie, en dergelijke meer. Kritieken op of discussies over evolutietheorie zijn 
vaak misleidend omdat men geen rekening houdt met de diverse onderdelen 
van de theorie. Ook het begrip 'darwinisme' kan meerdere betekenissen heb-
ben. Maar hoe dan ook is het belangrijkste onderdeel van de theorie het door 
Darwin ontdekte mechanisme van natuurlijke selectie. Het mechanisme van 
natuurlijke selectie 'creëert' adaptaties: functionele, probleemoplossende bio-
logische structuren en eigenschappen. Het merendeel van de misverstanden 
over evolutietheorie gaat over natuurlijke selectie. Om natuurlijke selectie goed 
te begrijpen moet men de meerdere stappen van het proces voor ogen houden. 

Hoofdstuk 2. Bezwaren tegen natuurlijke selectie en de oplossingen ervoor 

Reeds in Darwins tijd circuleerden bezwaren tegen evolutie door natuurlijke 
selectie in de vorm van vragen zoals "hoe goed is een half oog?" De suggestie 
is dat enkel een 'volledig' oog functioneel is, zodat het niet uit een 'half' oog 
kan geëvolueerd zijn. Natuurlijke selectie, door de aard van de werking ervan, 
zou immers het 'halve' oog hebben geëlimineerd. In werkelijkheid heeft het 
geen zin om over 'halve' of 'volledige' ogen te praten. Ook in vroegere fasen 
van hun evolutie waren ogen, of 'oogachtige' structuren functioneel. Het is im-
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brieven die hij naar het thuisfront had gestuurd. Het stimuleert hem om een 
loopbaan als wetenschapper te overwegen.

Hij twijfelt of hij al dan niet zou trouwen en treedt uiteindelijk in het huwelijk 
met zijn nicht, Emma Wedgwood. Dankzij haar, en mede door het kapitaal van 
zijn vader, verzekert hij zich van financiële onafhankelijkheid. De Darwins gaan 
in Down House, Kent, wonen. Darwin wordt een rentenierende plattelandsbe-
woner en wijdt zich aan onderzoek, schrijven en publiceren. 

Hoofdstuk 2. Spotvogels, notaboekjes en een moordbekentenis

De spotvogels die Darwin ving op de Galapagoseilanden, speelden een belang-
rijker rol dan de beroemde vinken van dezelfde eilandengroep. Ze brachten 
hem tot het inzicht dat de aanwezige diersoorten zich aanpasten aan de spe-
cifieke omstandigheden van de verschillende eilanden. Nog tijdens de reis 
met de Beagle startte hij, min of meer in het geheim, met het neerpennen 
van ideeën in een reeks notaboekjes over de vorming van aanpassingen en 
uiteindelijk van nieuwe soorten. De lectuur van het boek van Thomas Malthus 
over demografie maakt hem duidelijk dat er in de natuur steeds een vorm van 
competitie zal bestaan, aangezien er meer organismen worden geboren dan 
er kunnen overleven. 

De vijandige reacties op de anonieme publicatie van het boek Vestiges of the 
Natural History of Creation (van de hand van journalist Robert Chambers) 
maken Darwin duidelijk dat hij, wetenschappelijk gesproken, de lat zeer hoog 

moet leggen alvorens zijn eigen evolutionaire ideeën publiek bekend te maken. 
Hij overweegt een boek te produceren van ongeveer tweeduizend pagina's. 
Hij brengt zijn vriend Joseph Hooker ervan op de hoogte dat hij evolutionaire 
denkbeelden ontwikkelt, en heeft het in dit verband over 'een moordbekente-
nis'. Hooker, onbedoeld, brengt Darwin ertoe om zelf onderzoek te doen. 
Darwin beslist om een uitputtende studie van eendenmosselen en zeepokken 
te maken.

Hoofdstuk 3.  De dood van Annie en de gevolgen van een brief van Wallace

Het acht jaar durende onderzoek van zeepokken en eendenmosselen leert 
Darwin dat variatie in de natuur de norm is, en dat zijn basisinzichten over 
evolutie tot dan toe kloppen. De dood van zijn dochtertje Annie brengt in 
zekere zin ook een filosofische bevestiging. De natuur is blind voor lijden en 
geluk, kent geen waarden, geen doelen en is amoreel. 

Een brief van Alfred Russel Wallace, in juni 1858, doet Darwin vrezen dat hij 
niet als eerste een wetenschappelijke evolutietheorie zal publiceren. Zijn we-
tenschappelijke vrienden zoeken en vinden een oplossing. Later blijken de 
verschillen tussen de opvattingen van Darwin en Wallace groter te zijn dan 
Darwin zich oorspronkelijk realiseerde. Wat de evolutie van het menselijk 
brein betreft, hield Wallace vast aan een vorm van 'intelligent ontwerp'. Zijn 
argumentatie was dat het menselijk brein vermogens bezit die niets te maken 
hebben met overleving en voortplanting, wat lijkt in te gaan tegen de wijze 
waarop natuurlijke selectie werkt. 

  


