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De auteur wil de lezers ervan overtuigen
dat de evolutietheorie “één grote leugen
is”. Dat gebeurt telkens volgens hetzelfde
recept: een paginagrote foto van een eeuw-
enoud fossiel staat naast een nu levende
plant of dier. Allebei zo gekozen dat je niet
naast de zichtbare gelijkenissen kunt kij-
ken. De begeleidende, erg beknopte info,
eindigt steevast zo: “Deze haring/schild-

pad/kever... is in miljoenen jaren tijd niets
veranderd. Dit haalt de evolutietheorie
onderuit en bewijst dat levende wezens
gecreëerd zijn door God.”

Dat, honderden pagina’s lang, zonder
enige referentie, duidelijke benaming van
de soort noch verwijzing naar studies,
kortom zonder enige mogelijke vorm van
controle. Dat specialisten de voorbije 150
jaar allerlei fossiele tussenvormen hebben
ontdekt, wordt vakkundig genegeerd of
boudweg ontkend.

Het boek kwam Herwig Leirs, professor
evolutionaire ecologie van de Universiteit
Antwerpen, verdacht bekend voor. “Dit was
duidelijk een veel mooiere uitgave, maar
de tekst was net hetzelfde als in de kleine
boekjes die een paar moslimstudenten bio-
medische wetenschappen mij enkele jaren
geleden gaven na de les over de evolutie-
theorie. ‘Hier, professor, dit zou u toch eens
moeten lezen. Want wat u vertelt in de les,
dat kan niet. Wij kunnen niet afstammen
van de apen. Wij zijn geschapen.’

“Het bedrog van de evolutieleer heette
het boekje”, vertelt de bioloog in zijn
bureau. Leirs probeerde hen diets te
maken dat de wetenschap zo niet werkt,
dat massa’s data en fossielen de evolutie-
theorie bevestigen, dat biologen voortdu-
rend de grenzen aftasten van de evolutie-
theorie maar dat het telkens weer een ver-
klaring biedt voor de diversiteit op aarde.
Heel lang duurde het gesprek niet.

“Meestal eindigde het snel met de reactie
dat ze dat niet konden geloven. Dan stopt
het debat ook. Twee jaar na elkaar kreeg ik
zulke opmerkingen in en na de les. Meestal
van moslimstudenten, een keer van een
jongen die op een internationale
Amerikaanse school had gezeten. Maar de
voorbije twee jaar is dat niet meer zo.”

SPAGAAT

Stijgt het aantal aanhangers van dat ‘cre-
ationisme’ of het uitgewerktere ‘intelli-
gent design’ in ons land nu wel of niet? Is
het een marginaal fenomeen of niet?
Recent of niet? Echt goede cijfers zijn er
niet. Een studie uit 2005 in Science met
internationale cijfers spreekt over een op
de vijf Belgen. Datzelfde jaar ging journa-
liste en biologe An Bogaerts bij 200
Antwerpse scholieren een jaar voor ze het
vak evolutietheorie kregen na of ze bereid
waren die theorie te aanvaarden.

Liefst 86 procent van de katholiek opge-
voede scholieren zei van wel. Bij joodse stu-
denten lag dat een stuk lager, meer dan zes
op de tien geloofden niet dat de mens van
aapachtigen afstamt. Bij moslimstuden-
ten was dat nog meer uitgesproken: meer
dan acht op de tien vonden de evolutiethe-
orie maar onzin. Verwerpen alle moslims
het dan, zoals imam Nordine stelt?

Bekeerling Korneel Larnout (30) uit
Gheluwe, alias redwasp, vindt dat zijn
geloof en de evolutietheorie wél te verzoe-
nen zijn. Hij is sinds vijf jaar moslim. “In de
Koran staat dat je de dingen moet onder-
zoeken. De wetenschap is tot de conclusie

gekomen dat evolutie een mechanisme is
dat overal in de wereld van toepassing is. Ik
denk dat religie geen antwoord biedt op
wetenschappelijke vragen. Andersom denk
ik dat religie oplossingen kan bieden waar
de wetenschap geen antwoord meer geeft.”

Al beseft hij ook dat hij een van de weini-
ge openlijke tegenstemmen is. “Ik ken vrij
veel moslims die Darwin niet aanvaarden.
Maar de meesten kunnen je helaas niet erg
goed uitleggen waarom. Ze kennen
Darwin niet echt, maar geloven – op auto-
riteit van een aantal conservatieve schrift-
geleerden – dat die leer strijdig is met de
islam. Het debat gaat vaak niet verder dan
een discussie tussen voetbalsupporters die
vragen voor welke ploeg je bent: voor of
tegen Darwin.”

Druist de evolutieleer ook in tegen de
Koran? In de cursustekst Qoeraan in
België: verrijking of bedreiging op de offi-
ciële site van de Executieve van de Moslims
in België staat iets anders. Daar wordt ver-
wezen naar verzen die je kunt lezen als een
verwijzing naar de evolutietheorie, zoals:
“En Hij heeft jullie door verschillende sta-
dia heen geschapen.” “Elders zegt de
Qoeraan dat de mens uit water is gescha-
pen”, vervolgt de tekst. “De nadruk hier op
de aarde, het scheppingsproces via de
plantenwereld en het thema van dood en
wederopstanding geven dus opnieuw

argumenten in de zin van een Qoeranische
evolutietheorie.”

“Het is heel moeilijk om een moslim te
vinden die er openlijk voor uit zal komen
dat hij achter de evolutietheorie staat”,
aldus Selahattin Koçak, Turks sp.a-schepen
in Beringen. “Als je dat erkent, ben je in de
ogen van de gemeenschap geen echte
moslim meer. Het illustreert de spagaat
waarin westerse moslims zich bevinden.”

Al vindt hij dat op zich nog niet per se
zo’n probleem. “Ik heb niet zo’n schrik van
de strijd die wordt geleverd tegen de evo-
lutieleer. Daar werd vroeger in de Koranles
ook mee gelachen. In het geval van Yahya is
het anders: voor hem is de strijd tegen de
evolutieleer maar bijzaak.”

BRON VAN ALLE KWAAD

Dat wordt duidelijk in het laatste hoofd-
stuk van The Atlas of Creation, waar Adnan

Oktar, de echte naam van Harun Yahya,
afwijkt van de puur ‘biologische discussie’.
Na de “leugens van het darwinisme” te
hebben blootgelegd, bombardeert hij het
in een adem door tot bron van alle kwaad.
Nazisme, racisme, marxisme, fascisme en
zelfs het 9/11-terrorisme, het is allemaal de
schuld van Darwin en zijn aanhangers,
aldus het boek.

Extreme ideeën die evenwel ook hier
ingang vinden, zo bleek tijdens het debat
in De zevende dag. “Wat niet bekend is, is
dat Darwin zelf racistisch was”, stelde
imam Nordine daar. “Hij beschouwde het
Europese witte ras als het meest ontwik-
kelde ras, de andere rassen hadden apen-
trekken. Dat is onaanvaardbaar.”

Selahattin Koçak staat er enigszins paf
van. “Ik geloof zelf in een soort integratie-
evolutie. Hoe langer je hier bent, hoe meer
je ook ideeën van hier oppikt en integreert
in je eigen denken. Ik was zelf verbaasd om

de felle reacties te zien van moslimjonge-
ren op de evolutietheorie in een Terzake-
reportage.

“Als het Yahya’s bedoeling is om jongeren
religieuzer te maken, dan lukt dat blijk-
baar. In wezen gaat het daarover: zieltjes
winnen, terug naar de zuivere islam. Als
daardoor onze manier van samenleven
wordt ondermijnd, is dat niet meer zo
onschuldig. Dan is dat beangstigend. De
vraag is dan: waar haalt hij het geld van-
daan om zulke dure boeken naar alle
universiteiten in Europa te sturen? Het
klinkt misschien paranoïde, maar het
lijkt alsof de extreme christenen en de
extreme islamieten elkaar hierin vinden
als bondgenoten.”

Oktar zelf, ook wel de oppercreationist
onder de moslims genoemd, is het in elk
geval duidelijk menens. De man die
vorig jaar plots overal in Europa opdook
als de nieuwe stem naast de
Amerikaanse creationisten in de strijd
tegen de evolutieleer, is in zijn thuisba-
sis Turkije al jaren bekend. Samen met
honderden Turkse advocaten en artsen
stichtte hij het schimmige collectief
Bilim Arastima Vakfi (BAV). Volgens hen
met als doel “vrede, rust en liefde te
brengen”, maar volgens de media is het
niet minder dan een “geheimzinnige
sekte”.

Begin de jaren negentig had Oktar het
vooral gemunt op “de Holocaustleugen”,
vanaf eind jaren negentig richtte zijn
strijd zich tegen de darwinisten. En het
sijpelt binnen. In 2005 aanvaardde de
helft van de Turkse leerkrachten weten-

schap de evolutietheorie nog. Volgens
een vergelijkbare enquête vorig jaar
bleef er slechts een kwart over.

De BAV deinsde er ook niet voor terug
Turkse academici die de evolutietheorie
onderwezen lastig te vallen, te beschim-
pen en te bedreigen. In 1999 wonnen zes
professoren een rechtszaak tegen BAV
wegens laster. Maar toch. Mensen zoals
de Turkse professor Ümit Sayin, neurofy-
sioloog en docent aan de Universiteit
van Istanbul, die waarschuwden voor
het BAV, werden langzaam voorzichtiger
in hun kritiek. “Sayin heeft een boek
geschreven waarin hij alle argumenten
van Yahya onderuithaalde”, vertelt An
Bogaerts, die de man in 2005 sprak. “Hij
durfde het niet te publiceren omdat hij
vreesde voor zijn leven.”

VEDETTE

Bogaerts probeerde destijds ook Yahya
op te zoeken in zijn luxueuze hoofdkwar-
tier in Istanbul. Yahya zelf kreeg ze niet te
spreken, wel twee artsen en nauwe mede-
werkers die met hem de drijvende kracht
vormen achter BAV. Hoogstens vijf jaar zei-
den ze toen nog nodig te hebben voor ook
wetenschappers in West-Europa overstag
zouden gaan.

“Het is niet vanzelfsprekend om hun
vooroordelen te veranderen, want ze leven
met een achtergrond van 150 jaar materia-
lisme”, citeerde Bogaerts hen in Knack. “Ze
zullen moeten inzien dat hun wetenschap-
pelijke feiten niet standhouden zonder het
bestaan van een schepper. De theorie van
het ‘intelligent ontwerp’ wordt in elk geval
de dominante stroming binnen de weten-
schappelijke wereld, ook in Nederland en
België.”

Erg prematuur, zoveel is zeker, maar het
belet Oktar niet om zich vandaag als een
vedette te gedragen. Vorige zomer nodig-
de hij journalisten uit op een luxeboottrip
om vragen over zijn Atlas te beantwoor-
den. “Hitler en Mao waren darwinisten”,
luidde het toen. “Het darwinisme is de
enige filosofie die conflict op prijs stelt.”
“Turkije is het hoofdkwartier van van de
wereld geworden”, voegde zijn medewer-
ker Tarkan Yavas er nog aan toe.

Minder luidruchtig zijn ze als het aan-

komt op de financiering van al die dure
boeken. Een Franse medewerker van
Science kreeg volgend antwoord toen hij
de uitgeverij van de Atlas ernaar vroeg.
“Verzamel en verbrand de boeken maar,
net als in de dagen van de nazi’s. (...) Een ver-
bod of een ban kan de ineenstorting van
het darwinisme toch niet tegenhouden.”

In Turkije groeide vorig jaar ook de
wrevel bij academici en wetenschap-
pers. Zevenhonderd van hen stapten
naar de rechtbank met de eis alle refe-
renties naar creationisme uit schoolboe-
ken te schrappen. Tal van wetenschaps-
conferenties werden gehouden om hun
argumenten tegen het creationisme
publiek te maken. “Zonder wetenschap
is een moderne beschaving onmogelijk”,
aldus Haluk Ertan, geneticus aan de
Universiteit van Istanbul in The
Independent.

Het wordt opboksen tegen een sterk
uitgebouwde en vooral geoliede machi-
ne. Naast de bijzonder goed uitgewerkte
website en de gratis verdeling van maar
liefst 250 werken, heeft Harun Yahya
naar eigen zeggen wereldwijd ook al
3.000 seminaries gehouden. Ook in
België? “Op dit ogenblik is er geen confe-
rentie-organisatie in België”, wordt ons
prompt gemaild. “In het verleden was
dat wel zo. Maar als u wil, kunnen we u
zeker helpen om een conferentie te orga-
niseren.”

Met dank aan An Bogaerts, EOS. 

Meer info over de evolutietheorie en

creationisme op www.talkorigins.org.

Het grote complot tegen
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Selahattin Koçak,
Turkse sp.a-schepen
in Beringen:
Het klinkt
misschien
paranoïde, maar 
het lijkt alsof de
extreme christenen
en de extreme
islamieten elkaar
hierin vinden 
als bondgenoten

Moslim Korneel Larnout: 
Veel moslims denken dat de evolutieleer 
in strijd is met de islam. Maar het debat heeft 
vaak iets van een discussie tussen voetbalsupporters: 
voor of tegen Darwin

! Vele academici kregen het boek van Harun Yahya in de bus. Daarin telkens
hetzelfde recept: een paginagrote foto van een eeuwenoud fossiel staat naast een
nu levende plant of levend dier. De begeleidende info eindigt steevast zo: ‘Dit dier
is in miljoenen jaren niets veranderd.’ 


