
‘I
n de Koran staat dat God ons
heeft geschapen uit klei en dat
hij die klei leven heeft ingebla-
zen. (...) Wij aanvaarden de evo-
lutietheorie niet, omdat het een
ideologisch systeem is waarmee

men de godsdienst tracht te bestrijden.
Die theorie is een wetenschappelijke dek-
mantel. Niet dat we tegen wetenschap zijn,
we hebben wetenschappelijke bewijzen
genoeg die de theorie tegenspreken.”

Het zijn maar enkele krasse uitspraken
die imam Taouil Nordine deed tijdens
het debat in De zevende dag met profes-
sor Johan Braeckman van de
Universiteit Gent begin deze maand.

Onderwerp was het project weten-
schapspopularisatie dat Braeckman
gaat starten om de kennis over de evolu-
tietheorie te verbeteren. Omdat het jaar
van Charles Darwin, grondlegger van de
evolutietheorie, eraan komt, maar ook
omdat steeds meer mensen zelfs in ons
land de evolutietheorie zouden verwer-
pen. Veel moslimstudenten bijvoor-
beeld zouden niet aanvaarden dat alle
levende wezens een gemeenschappe-
lijke voorouder hebben en doorheen de
eeuwen zijn geëvolueerd.

“Geen enkele moslim gelooft daarin”,
poneert Nordine stellig als we hem
ernaar vragen.

Krijgt u veel vragen over de
evolutietheorie van
moslimjongeren?

Nordine: “Natuurlijk. Veel moslims krij-
gen dat op school. Zij geloven er niet in,
dus is het logisch dat er vragen komen.
Zij bellen of mailen mij dan. Ze vragen
niet of de theorie klopt, wel hoe ze daar-
op kunnen reageren.”

In tegenstelling tot de
academische wereld zegt u dat
jullie wetenschappelijke
bewijzen hebben tegen de
evolutietheorie. U verwees
daarvoor naar de Turk Harun

Yahya. Hoe hebt u hem en zijn
ideeën leren kennen?

“Yahya heeft mij enkele jaren geleden
persoonlijk een brief gestuurd. Hij heeft
heel veel kennis verzameld, hij heeft ook
zijn eigen organisatie opgericht.”

Hebt u hem ook ontmoet?
“Ja. Yahya is niet zijn echte naam, dat is

zijn pseudoniem. Het is een combinatie
van de namen van twee profeten die hard
hebben gevochten voor het geloof. Yahya
heeft ook een boek geschreven: Het
bedrog van de evolutieleer. Wij aanbid-
den geen mensen, hé. Maar Yahya is
iemand die heel veel moeite doet om de

kennis die hij verzameld heeft door te
geven.”

Zoveel is stilaan duidelijk. De naam
Harun Yahya deed bij heel wat academi-
ci-wetenschappers wellicht een belletje
rinkelen. Van hem kregen ze, net als hun
collega’s in zowat alle Europese landen
trouwens, begin 2007 ongevraagd een
kanjer van een boek toegestuurd: The
Atlas of Creation. Zes kilo zwaar, prachtig
geïllustreerd, met kleurrijke hologram-
men en gouden letters op de harde cover
om het af te maken. En vooral, helemaal
gratis.
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Het grote complot tegen
DE EVOLUTIETHEORIE

‘Ik geloof niet dat wij van de apen afstammen. In de Koran staat dat dat
niet klopt.’ Een standaardantwoord bijna toen moslims de voorbije
weken werd gevraagd waarom ze de evolutietheorie verwerpen. Wie
doorvraagt, hoort evenwel iets te vaak dezelfde naam vallen: Harun Yahya.
Een Turkse negationist die één ambitie lijkt te hebben: het
moslimcreationisme in heel West-Europa verspreiden. DOOR NATHALIE CARPENTIER
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