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Mevrouw de Rector Magnificus, dames en heren,  
 
In 1809 publiceerde Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de 
Lamarck, zijn Philosophie zoologique. Nauwkeurige studie bracht Lamarck tot 
de idee dat de levende natuur, in tegenstelling tot de statische visie die tot 
dan toe gemeengoed was, dynamisch is: complexere soorten evolueren door 
veranderingen in hun omgeving uit minder complexe. De omstandigheden 
dwingen tot een andere morfologie/anatomie, waardoor tijdens het leven 
minder gebruikte onderdelen verdwijnen, terwijl de veelgebruikte organen zich 
juist sterker ontwikkelen (het klassieke voorbeeld hiervan is de giraffennek). 
Doordat deze veranderingen (aanpassingen) erfelijk zijn, kunnen ze worden 
doorgegeven aan het nageslacht. Door te stellen dat evolutie gedreven wordt 
door - vanuit de omgeving opgelegde - erfelijke aanpassingen duidt Lamarck 
impliciet levende wezens als de sturende partij aan. 
 
Allerlei experimenten die werden uitgevoerd om erfelijkheid van dergelijke 
aanpassingen, de zogenoemde verworven kenmerken, te bewijzen zouden 
tegenwoordig bij de Centrale Commissie Dierproeven geen warm onthaal 
vinden. Zo werd van opeenvolgende generaties muizen de staart afgehakt in 
de verwachting dat die geleidelijk korter zou worden (hetgeen natuurlijk niet 
gebeurde). Eleganter waren de experimenten die Paul Kammerer (1880-
1926) uitvoerde met amfibieën. Kikkers paren in het water, waarbij het 
mannetje urenlang het vrouwtje in innige omhelzing vasthoudt. Om te 
voorkomen dat onder deze glibberige omstandigheden de paring vroegtijdig 
onderbroken wordt heeft het mannetje zogenoemde bruidskussentjes op de 
voorpoten, die een stevig houvast bewerkstelligen; voorwaar een mooie 
adaptatie.  
 
Vroedmeesterpadden paren op het land; na bevruchting wikkelt het mannetje 
de streng eitjes om zijn achterpoten en pas na uitkomen laat hij zijn 
kikkervisjes in ondiep water los. Een vroedmeesterpad heeft geen 
bruidskussentjes nodig en heeft ze ook niet. Kammerer nu dwong 
vroedmeesterpadden in het water te paren en claimde dat zich reeds na zes 
generaties kussentjes ontwikkelden op de voorpoten. Hoewel hij de dieren na 
afloop van het experiment keurig fixeerde, is vrijwel al het materiaal verloren 
gegaan. In het enige overgebleven exemplaar bleek dat Oost-Indische inkt 
was ingespoten in de voorpoten waardoor het leek alsof ze bruidskussentjes 
hadden. Zes weken na het wereldkundig maken van deze malversatie in het 
tijdschrift Nature door Gladwyn Noble verhing Kammerer zich in de bossen 
van Schneeberg (hoewel hij zelf vermoedelijk niet de bron van de falsificatie 
was). 
 
De Duitse darwinist August Weismann (1834-1914) toonde ondubbelzinnig 
aan dat verworven kenmerken niet kunnen worden doorgegeven aan het 
nageslacht: erfelijke informatie gaat namelijk altijd van de kiembaancellen 
naar de somatische cellen (lichaamscellen), nooit andersom.  
 
Nu zijn stellingen met daarin woorden als ‘altijd’ of ‘nooit’ nogal kwetsbaar, 
vooral in de biologie. De biologie kent geen wetten in de zin van ware, 
universele uitspraken over de fysieke wereld. Wat we in de biologie zien zijn 
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de gevolgen van fysisch-chemische wetmatigheden binnen een beperkte 
spatio-temporele ruimte. In de evolutiebiologie zijn theorieën gebaseerd op 
concepten als competitie, natuurlijke selectie en seksuele selectie. Er zijn 
waarschijnlijk altijd uitzonderingen te vinden (zo is de zogenaamde universele 
genetische code níet universeel), of zoals ik mijn studenten geregeld 
voorhoud: zeg nooit ‘nooit’ in de biologie. Dit betekent overigens niet dat de 
onlangs in een zoutmeer in Californië gevonden bacterie die fosfor in zijn 
DNA vervangen zou hebben door arseen, echt bestaat. Het is buitengewoon 
onwaarschijnlijk dat een dergelijk organisme kan bestaan en de bedoelde 
studie toont het zeker niet aan.  
 
Er zijn echter steeds meer aanwijzingen vanuit de immunologie en vooral 
vanuit de epigenetica, de studie van erfelijke veranderingen in de werking van 
het genoom die plaatsvinden zonder wijziging in het DNA zelf, dat de route 
van soma naar kiembaan een bijzondere bron van nieuwe genetische variatie 
kan opleveren. 
 
Velen zien Charles Darwin als bedenker van de evolutiegedachte, maar de 
aartsvader hiervan is veeleer Lamarck. Lamarck beschreef evenwel geen 
mechanisme voor het ontstaan van adaptaties en zijn bewijsvoering was 
sowieso erg mager. De vader van de evolutietheorie is zonder twijfel Darwin, 
maar een mooi kind heeft vele vaders. Hypothesen die in essentie gelijk 
waren aan Darwins hypothese van natuurlijke selectie waren eerder 
geformuleerd door William Charles Wells (1818) en Patrick Matthew (1831). 
Aan de laatste bood Darwin zijn excuses aan voor het feit dat hij onbewust en 
onbedoeld de publicatie van Matthew over het hoofd had gezien, maar die 
maakte er geen halszaak van.  
 
Alfred Russel Wallace (1823-1913) kan als de echte co-ouder van de 
evolutietheorie beschouwd worden. Het essay dat hij vanuit Ternate in de 
Indonesische archipel in 1858 naar hem opstuurde, zorgde ervoor dat Darwin 
eindelijk (hij was al 22 jaar terug van zijn reis met de Beagle) zijn theorie aan 
het papier toevertrouwde. Op 1 juli 1858 werden hun beider geschriften onder 
de welluidende titel On the Tendency of Species to form Varieties; and on the 
Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection door een 
derde persoon gepresenteerd in een vergadering van de Linnean Society in 
Londen. 
 
Precies 50 jaar na Lamarcks Philosophie zoologique verscheen Charles 
Darwins (1809-1882) meesterwerk On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection. In tegenstelling tot wat de titel suggereert gaat dit boek 
vrijwel niet over het ontstaan van nieuwe soorten maar over adaptaties. 
Darwin levert het eerste serieuze alternatief voor het ‘argument from design’, 
de tot dan toe wijdverbreide visie dat alle adaptaties het gevolg zijn van een 
(goddelijk) ontwerp. Darwins redenering is van een grote eenvoud en 
schoonheid: organismen verschillen in eigenschappen, deze verschillen zijn 
erfelijk, en de meeste organismen produceren veel meer nakomelingen dan 
er kunnen overleven, zodat slechts een beperkt aantal, de best aangepaste, 
succesvol reproduceren.  
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Dit is het beroemde evolutionaire VSR-algoritme, waarin VSR staat voor 
variatie, selectie en reproductie. Variatie wordt willekeurig en ongericht 
geproduceerd, en het filter van de omgeving is de drijvende kracht die bepaalt 
welke variant door mag naar de volgende generatie: sommige genotypen zijn 
beter aangepast en overleven dus beter tot de reproductieve fase, en planten 
zich voort. Er is dus sprake van differentiële overleving en reproductie, d.w.z. 
er is natuurlijke selectie. En wanneer onderdelen van een soort van elkaar 
geïsoleerd raken, zullen door voortgaande aanpassingen na isolatie deze  
onderdelen afzonderlijk evolueren tot groepen waarvan de leden onderling 
geen levensvatbare nakomelingen meer kunnen produceren. Er zijn twee of 
meer nieuwe soorten ontstaan. 
 
In de ongeveer 500 pagina’s van Origin of Species presenteert Darwin een 
overweldigende hoeveelheid aanwijzingen en bewijzen voor zijn theorie van 
natuurlijke selectie. Maar wat Darwin ernstig dwars zat bij het doorgronden 
van het proces van natuurlijke selectie was het ontbreken van een deugdelijke 
theorie over erfelijkheid. Hoewel de Augustijner monnik Gregor Mendel in 
Versuche über Pflanzen-Hybriden in 1866 zijn erfelijkheidswetten had 
gepubliceerd, heeft Darwin er nooit kennis van genomen. Omgekeerd zag 
Mendel niet het belang van zijn wetten voor het darwinisme, hoewel hij een 
Duitstalige versie van Origin of Species las en van opmerkingen voorzag. Pas 
in de jaren 30 van de vorige eeuw werd de Mendelse genetica geïntegreerd in 
de evolutietheorie en werd in wiskundige modellen duidelijk gemaakt hoe 
natuurlijke selectie de genetische variatie, uitgedrukt als genfrequenties 
binnen populaties, kan doen veranderen en hoe adaptaties ontstaan en 
gefixeerd raken. 
 
In zijn worsteling met overerving keerde Darwin zelfs terug naar het 
lamarckistische gedachtegoed. Hij publiceerde zijn ideeën omtrent erfelijkheid 
als pangenesis-hypothese in het laatste hoofdstuk van The Variation of 
Animals and Plants under Domestication in 1868. De erfelijke eigenschappen 
zitten volgens Darwin verpakt in celpartikeltjes (gemmulae), waarvan ieder 
weefsel zijn eigen karakteristieke type bevat. Op enig moment migreren 
vanuit alle mogelijke somatische cellen de gemmulae naar de 
kiembaancellen, waarna ze aldus verzameld in ei- en zaadcellen kunnen 
worden doorgegeven aan het nageslacht. Aangezien de omgeving de 
gemmulae verandert, kunnen aldus verworven kenmerken worden 
overgeërfd. 
 
Van een verpletterende eenvoud hierbij vergeleken is de doorgave van 
erfelijke informatie zoals wij die nu kennen: alle cellen bezitten dezelfde 
genetische informatie voor opbouw en functioneren van het totale organisme 
(de blauwdruk van een individu), maar alleen het DNA in de geslachtscellen 
wordt doorgegeven aan het nageslacht. Men kan dus stellen dat vanaf de 
oorsprong van het leven het DNA, steeds enigszins gemodificeerd, is 
doorgegeven in steeds weer een ander jasje en daardoor beschouwd kan 
worden als het archief van de evolutie. U bent eigenlijk niet meer dan de 
tijdelijke verpakking van een combinatie van het DNA van uw ouders, 
waarvan u op uw beurt na allerlei gehussel de (maar iedere keer een andere) 
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helft doorgeeft aan uw kinderen. Met recht kan gezegd worden: erfelijk duurt 
het langst. 
 
Terugkijkend op zijn wetenschappelijke ontwikkeling kan men dus stellen dat 
Darwin aanvankelijk creationist was, later door eigen toedoen darwinist werd, 
om ten slotte als lamarckist te eindigen. 
 
Een ander probleem waar Darwin mee worstelde was de ouderdom van de 
aarde, die toentertijd werd geschat op ~ 100 miljoen jaar; dit tijdsbestek achtte 
hij veel te kort voor het evolutieproces. De schatting van 100 miljoen jaar was 
gebaseerd op berekeningen, door de Britse natuurkundige Lord Kelvin, van 
de afkoelingssnelheid van de aarde, maar men was onbekend met de warmte 
die wordt geproduceerd door het verval van radioactief materiaal binnenin de 
aarde. Het duurt derhalve veel langer om van een totaal gesmolten object te 
komen tot de huidige temperatuur van de aarde; haar ouderdom is nu 
vastgesteld op iets meer dan 4.5 miljard jaar en is daarmee ruim voldoende 
voor het langzame proces dat evolutie nu eenmaal is. 
 
 
Universeel darwinisme 
 
De ideeën van Charles Darwin hebben de kijk op onszelf en de wereld waarin 
wij leven radicaal veranderd: we zijn hier toevallig (en zeker niet de kroon op 
de schepping), chimpansees en bonobo's zijn onze nauwste verwanten, en 
we zijn hier vermoedelijk alleen. Hier is met recht sprake van een 
paradigmaverschuiving. Een geweldige vondst, maar desondanks een 
toonbeeld van eenvoud. Het is bijzonder dat natuurlijke selectie gedurende 
ruim 5.000 jaar filosofie onopgemerkt is gebleven.  
 
We hebben tot nu toe alleen nog maar gekeken naar de levende natuur, maar 
het evolutionaire algoritme van variatie, selectie en reproductie, en het daaruit 
resulterende overleven en reproduceren van de best aangepaste is neutraal 
ten opzichte van het substraat waarin het optreedt en de elementen die 
daarbinnen evolueren en  is dus relevant voor wetenschapsgebieden buiten 
de biologie. 
 
Zo houdt de evolutionaire geneeskunde zich bezig met de evolutionaire 
oorzaken van ziekte en gezondheid en met name met de vraag waar onze 
gevoeligheid voor ziekten toch vandaan komt. Het is immers op zijn zachtst 
gezegd opvallend dat natuurlijke selectie wel uiterst complexe organen als het 
oog of de hersenen kan doen ontstaan, maar niet in staat is iets simpels als 
bijziendheid of dementie te elimineren.  
 
Allereerst moet gesteld worden dat ziek zijn vaak gezond is: sommige 
verdedigingsmechanismen zoals koorts (tegen bacteriële infecties) en 
zwangerschapsmisselijkheid (tegen giftige stoffen) worden verward met 
ziekte. Het is belangrijk deze verwarring te vermijden, want ingrijpen in 
verdediging is doorgaans niet handig. Bij koudbloedige dieren, bijvoorbeeld 
reptielen, die niet de mogelijkheid hebben hun lichaamstemperatuur 
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kunstmatig te verhogen, is van een andere vorm van zelf-medicatie sprake: zij 
zoeken bij ziekte vaak de warmte op.  
 
Verder is het zo dat een aanpassing per definitie achter de feiten aanloopt: 
pas als de omgeving veranderd is, kan het selectieproces plaatsvinden. 
Genen die bijvoorbeeld hartaanvallen veroorzaken, zijn vaak ongevaarlijk in 
de omgeving waarin ze ooit geselecteerd zijn, maar in een wereld met 
dagelijks een overvloed aan voedsel gaat het mis. Deze zogenoemde ‘thrifty 
genes’ stellen de mens in staat efficiënt voedsel te verteren en als vet op te 
slaan in tijden van overvloed. De permanente overdaad van tegenwoordig kan 
niet alleen leiden tot hartaanvallen, maar ook tot diabetes, obesitas en 
arteriosclerose. De biologische evolutie heeft onze doorgaans snelle culturele 
evolutie niet kunnen bijbenen waardoor een ‘mismatch’ ontstaan is.   
 
Veroudering wordt mede veroorzaakt door genen die vroeg in het leven 
voordelig zijn maar op hogere leeftijd nadelig worden. Genen hebben dus niet 
altijd een constante fitness gedurende een mensenleven. Er is sprake van 
een ‘trade-off’ tussen een positief effect op jongere leeftijd en een nadelig 
effect op latere leeftijd (ieder voordeel heeft zijn nadeel). Zo werken hoge 
concentraties testosteron fitness verhogend in jonge mannen maar op latere 
leeftijd zijn deze gevoeliger voor prostaatkanker en hartziekten. ‘Trade-offs’ 
zijn ook een bekend verschijnsel in bijvoorbeeld de economie (een lage 
kwaliteit is een ‘trade-off’ voor een lage prijs). 
 
Ten slotte zijn veel ontwerpfouten in het menselijk lichaam het gevolg van 
evolutionaire compromissen De mogelijkheid tot rechtop lopen was in de 
savanneachtige omgeving van onze voorouders een gunstige ontwikkeling 
(hogere snelheid en betere warmteregulatie op de gevaarlijke open vlakte), 
maar leidt tegelijkertijd tot hernia’s, aambeien en problemen bij de bevalling.  
 
Het moge duidelijk zijn dat een evolutionaire benadering in de geneeskunde 
ons begrip van gevoeligheid voor ziekten drastisch kan vergroten en daarmee 
onmisbaar is voor de toekomstige medische praktijk. Hierdoor kan onnodig 
ingrijpen voorkomen worden en komen nieuwe en betere behandelwijzen in 
zicht, zoals nieuwe immunisatie-strategieën die gebaseerd zijn op onze 
toegenomen kennis van parasiet-gastheerrelaties en virulentie-ontwikkeling. 
 
Ik wil nog even terugkomen op de evolutionaire paradox van ernstige ziekten 
die toch frequent in de menselijke populatie voorkomen, een verschijnsel dat 
wel wordt aangeduid als ‘survival of the sickest’ (Moalem, 2007). U bent 
vermoedelijk allen bekend met sikkelcelanemie, een ziekte waarbij de vorm 
en de plooibaarheid van rode bloedlichaampjes zodanig veranderen dat 
bloedarmoede en schade aan weefsels voortdurend op de loer liggen 
waardoor de levensduur ernstig bekort wordt. Dat lijkt zo op het oog geen 
gunstige variant, maar dezelfde mutant geeft bescherming tegen malaria 
doordat de malariaparasiet de vervormde bloedcellen niet meer kan 
infecteren, en daarmee een essentiële stap in zijn levenscyclus niet meer kan 
zetten. De sikkelcelvariant heeft dus een voordeel, maar alleen in gebieden 
waarin de selectiefactor malaria aanwezig is. Op vergelijkbare wijze is 
gesuggereerd dat de taaislijmziekte resistentie geeft tegen tyfus dan wel 
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cholera (maar vermoedelijk was de selectiedruk van deze ziekteverwekkers 
onvoldoende om het gen tot de huidige Europese niveaus op te stuwen). 
Onlangs is overigens tuberculose gesuggereerd als sturende kracht achter 
het bestaan van taaislijmziekte.  
 
Ons DNA is zoals eerder gezegd het archief van de evolutie: het laat 
daardoor niet alleen verwantschapsbepaling toe, maar het draagt ook de 
gehele ziektegeschiedenis van onze voorouders in zich mee. Het bevat de 
verhaspelde afdruk van ieder parasiet en iedere plaag die onze verre 
voorouders wisten te overleven. 
 
 
Ook de sociale wetenschappen zijn niet vrij van evolutionaire paradoxen.  
 
De Nederlandse gedragskundige en Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen heeft 
met zijn vier bekende vragen het raamwerk geschapen om het gedrag van 
dieren te doorgronden en te verklaren. Deze benadering staat nu centraal in 
de elkaar overlappende disciplines van de ethologie, gedragsecologie, 
sociobiologie, evolutionaire psychologie en vergelijkende psychologie. 
Enerzijds zijn daar de evolutionaire, ultimate verklaringen voor de vraag hoe 
het gedrag bijdraagt aan overleving en reproductie, d.w.z. aan fitness (dus de 
vraag hoe de adaptatie ontstaan is) en wat de evolutionaire geschiedenis van 
het gedrag is. Anderzijds de proximale verklaringen voor de vraag hoe het 
werkt (wat is de mechanistische basis van het gedrag?) en hoe het gedrag 
zich ontwikkelt in de levensloop van een individu. 
 
In zijn The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) behandelt 
Darwin de dierlijke wortels van de menselijke natuur. Verliefdheid, vreugde, 
boosheid, angst en walging zijn alledaagse emoties die alle mensen delen en 
ook nog eens in meer of mindere mate gemeen hebben met dieren. Deze 
veronderstelling was een harde klap in het gezicht van niet alleen de 
creationist maar ook van de racist. Net als tijdens de voorbereiding van Origin 
of Species ging Darwin wederom niet over één nacht ijs voor hij tot de 
conclusie van universele, geëvolueerde emoties kwam. Tientallen 
missionarissen en koloniale ambtenaren waren hem behulpzaam bij het 
beschrijven van emoties in niet-Europeanen.  
 
Helaas, in de jaren na de publicatie van deze bestseller werd de 
evolutietheorie niet gebruikt om de eenheid der mensen aan te tonen, maar 
om te laten zien dat de strijd om het bestaan juist ongelijke rassen en standen 
had gecreëerd, dat kapitalistische uitbuiting, koloniale onderdrukking en zelfs 
genocide het natuurlijke gevolg waren van natuurlijke selectie.  
 
De logische reactie op deze gruwelijkheden was dat psychologen zich 
afkeerden van onderzoek naar biologische verklaringen van het menselijk 
gedrag. De idee van de tabula rasa (overigens meesterlijk op muziek gezet 
door de componist Arvo Pärt) kwam in zwang; menselijk gedrag is een 
volledig cultureel artefact. Dit beeld zien we ook terugkomen in de idee van de 
maakbare mens in de voormalige Sovjet-Unie. De sociologische tunnelvisie 
dat de omgeving van doorslaggevende betekenis is voor de ontwikkeling van 
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menselijk gedrag leidde in eigen land in het begin van de jaren zeventig tot de 
affaire Buikhuisen. De criminoloog Wouter Buikhuisen stelde voor onderzoek 
te gaan doen naar de erfelijke basis van criminaliteit. In de pers (vooral in Vrij 
Nederland) werd hij om dit plan neergesabeld en het merendeel van zijn 
vakbroeders liet hem vallen. Afgezien van het kwalijke karakter van dergelijk 
onderzoek, zo werd gesteld, was het ook overbodig, want we wisten toch al 
lang dat de onrechtvaardige maatschappij de bron is van alle kwaad. Pas in 
2009 werd Buikhuisen volledig gerehabiliteerd.  
 
Het debat over de menselijke natuur werd in de jaren zeventig weer 
aangezwengeld door het verschijnen van Edward Wilsons Sociobiology 
(1975) en Richard Dawkins The Selfish Gene (1976). Om een lang verhaal 
kort te maken: in het debat over de oorsprong van menselijk gedrag wordt nu 
de balans gezocht en onderzocht in ‘nature’ versus ‘nurture’, waarin het niet 
meer gaat om óf biologie ons gedrag en onze maatschappij beïnvloedt, maar 
in welke mate. En de sociobiologie veranderde in de evolutionaire 
psychologie, het vakgebied waarin meer en meer wordt onderzocht hoe de 
levens van primaten licht kunnen werpen op ‘la condition humaine’, en 
waarvan het goed zou zijn als het zich aan onze universiteit verder ontwikkelt. 
 
Ik overdrijf nauwelijks als ik stel dat de ’core business’ van de evolutionaire 
psychologie de algemeenheid van sekseverschillen, zowel in uiterlijk als 
gedrag, is. Ook Darwin was het reeds opgevallen dat mannetjesdieren vaak 
opvallende kenmerken vertonen. Dergelijke kenmerken lijken op het eerste 
gezicht non-adaptief te zijn: een opzichtig met zijn geweldige staart 
pronkende pauw zal een makkelijke prooi voor een vos zijn. Darwin 
beredeneerde dat ze toch een voordeel hadden, niet zozeer op het vlak van 
overleving, maar vooral of uitsluitend op dat van reproductie: mannetjes met 
zo’n kenmerk hebben eerder, makkelijker of vaker toegang tot de andere 
sekse dan mannetjes die het kenmerk missen of in mindere mate bezitten. Dit 
idee van wat we ’survival of the unexpected’ kunnen noemen, werkte hij uit in 
zijn theorie van seksuele selectie in The Descent of Man, and Selection  
in Relation to Sex (1871). De pauwenstaart, ogen op steeltjes, onze 
lichaamssymmetrie, en misschien zelfs onze grote hersenen kunnen 
beschouwd worden als een uiting van goede genen. De trotse bezitter 
adverteert middels eerlijke signalen met zijn genetische kwaliteit: alleen ‘fitte’ 
individuen zijn namelijk in staat zoveel energie in hun advertentiecampagne te 
steken. 
 
Vrouwtjesdieren zouden dan de genetische kwaliteit van hun toekomstige 
partner via uiterlijke kenmerken kunnen bepalen. En zo gaat het in de 
dierenwereld net zoals het gaat in de mensenwereld: het vrouwtje (de vrouw) 
is de kieskeurige sekse. En daar is een goede reden voor. Immers, bij een 
verkeerde partnerkeuze wordt een zoogdiervrouwtje veel meer benadeeld in 
haar reproductief succes dan een mannetje. In het ongunstigste geval moet 
ze de hele dracht en de daaropvolgende lactatieperiode uitdienen voor een 
‘unfit’ nageslacht zonder zich in de tussentijd opnieuw voort te kunnen 
planten. Een mannetje kan bij een ongelukkige partnerkeuze vaak al binnen 
enige uren en anders wel de volgende dag een nieuwe poging wagen. Het zit 
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hem allemaal in het feit dat eieren duur zijn om te maken, maar zaadcellen 
zijn spotgoedkoop. 
 
Schizofrenie, de ‘paradox van de evolutionaire psychiatrie’ is een ander 
voorbeeld van een trade-off. Schizofrenie is een erfelijke aandoening die in 
alle culturen met een vergelijkbare prevalentie voorkomt. Maar mensen met 
schizofrenie hebben een verminderd reproductief succes en dus zou je 
verwachten dat de aandoening weg geselecteerd wordt. Schizofrenie 
passeert evenwel het filter van de natuurlijke selectie, doordat het naast de 
gemelde nadelen ook voordelen heeft, zowel psychologische (o.a. verhoogde 
creativiteit en sociaal-cognitieve vaardigheden) als fysiologische (verhoogde 
vruchtbaarheid bij vrouwelijke verwanten). [dit laatste verschijnsel speelt 
vermoedelijk ook een grote rol bij het handhaven van mannelijke 
homoseksualiteit].  
 
En hoe zit het nu met een verschijnsel als altruïsme? Darwin wist dat 
natuurlijke selectie inwerkt op organismen, maar voor het gedrag van sociale 
insecten moest hij zijn toevlucht nemen tot een andere vorm van selectie, de 
groepselectie. Bij mieren zien werksters ervan af om zichzelf voort te planten, 
maar helpen in plaats daarvan de koningin met haar voortplanting: dit heeft 
duidelijk een voordeel voor de groep, maar is nadelig voor het individu. Nu is 
groepselectie om allerlei redenen niet erg waarschijnlijk (o.a. omdat 
individuele selectie veel sneller werkt). Het zal duidelijk zijn dat puur altruïsme 
geen lang leven beschoren is. Stel dat in de menselijke populatie een 
altruïsme-gen ontstaat dat ervoor zorgt dat de drager zich louter toelegt op de 
reproductie van anderen: een dergelijk gen verdwijnt achter de horizon nog in 
dezelfde generatie als waarin het ontstaan is. Tenzij de altruïst verwanten 
helpt, want dan kan hij toch zijn bijdrage aan de volgende generatie 
realiseren, omdat hij met bijvoorbeeld een broer of zus 50% van zijn erfelijke 
informatie deelt (in zo’n geval spreekt men van ‘inclusive fitness’).  
 
Maar er hoeft niet per se sprake te zijn van verwanten die geholpen worden. 
Ook wederkerig altruïsme is adaptief volgens het adagium ‘wie goed doet, 
goed ontmoet’. Vampiervleermuizen vliegen iedere nacht uit om een 
bloedmaal te scoren. Bij twee opeenvolgende nachten zonder voedsel komt 
hun gezondheid al ernstig in de problemen. Ze bedelen dan ook na zo’n nacht 
bij meer succesvolle groepsgenoten om bloed. Wie wil weten wie  met een 
bloedmaal geholpen heeft en voor wie in voorkomende gevallen wat terug 
gedaan kan worden, moet zijn groepsgenoten individueel kunnen herkennen 
en een voldoende ontwikkeld geheugen hebben. Vervolgens is het niet 
onlogisch dat het vermogen om bedrog te onderkennen evolueert, of nog een 
stap verder, om intenties te lezen en gedrag te interpreteren. M.a.w. er 
ontstaat empathie. Daarna is het niet zo’n grote stap meer naar (proto-
)moraliteit. Moraliteit is geen dun laagje vernis, ontstaan uit de menselijke 
reden, maar moraliteit vindt zijn oorsprong in sociale emoties die niet alleen 
eigen zijn aan vrijwel alle zoogdieren maar mogelijk ook aan vogels en heeft 
dus diepe evolutionaire wortels.  
 
Dankzij Darwin zijn wij in staat de reden van ons bestaan te doorgronden en 
zijn we om met Dawkins te spreken ‘een volwassen intelligentie’ geworden. 
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Het evolutieproces is zich van zichzelf bewust geworden (Buskes, 2006). De 
darwinistische concepten blijken voor veel vakgebieden, ik heb er in mijn rede 
maar een beperkt aantal kunnen aanstippen, buitengewoon relevant te zijn.  
Natuurlijke selectie? Het beste idee dat iemand ooit gehad heeft. 
 
Ik dank u voor uw aandacht 
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