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Uses and Abuses of Biology heet het 
onderzoeksprogramma dat het Fara-
day Institute van de Universiteit van 
Cambridge in 2012 lanceerde. Zeven-
tien onderzoeksvoorstellen van insti-
tuten verspreid over de hele wereld 
kregen subsidie om het gebruik of 
juist misbruik van biologie in ver-
schillende domeinen in kaart te 
brengen. 
Het programma is inmiddels bijna 
afgerond. Van 19 tot en met 21 sep-
tember presenteerden onderzoekers 
hun resultaten tijdens een workshop 
in Christ’s College, het oude College 
van Charles Darwin in Cambridge. 
De besproken onderwerpen liepen 
uiteen van determinisme in onder-
wijs in Mendelse genetica tot gender-
problemen in neurobiologie en het 
framen van wetenschappelijke resul-
taten. Relatief veel bijdragen gingen 
over creationisme en evolutiebiolo-
gie.

Nidhal Guessoum, hoogleraar 
Natuurkunde en Sterrenkunde 
aan de American University 
of Sharjah in de Verenigde 
Arabische Emiraten en publicist 
over de relatie tussen islam en 
wetenschap:

‘In Turkije is de bekende creationist 
Harun Yahya actief. Over de Arabi-
sche wereld weet men in het Westen 
doorgaans minder, maar daar is het 
creationisme echt dominant. In Paki-
stan staat 80 procent van de studen-
ten vijandig ten opzichte van evolu-
tie, net als vijftien van de achttien 
docenten. Zij gebruiken materiaal 
van Harun Yayah in hun lessen! 
Docenten in Egypte geven wel les in 
evolutie, maar zeggen erbij dat ze er 
niets van geloven. 
‘Zenders als Al Jazeera laten regelma-
tig anti-evolutionaire wetenschap-
pers aan het woord. En religieuze 
leiders hebben evolutie veroordeeld, 
soms als een koloniaal complot om 
religie in de Arabische wereld te ver-
zwakken.
‘Dit is allemaal een vrij recente ont-
wikkeling. Al voor de Middeleeuwen 
schreven islamitische geleerden over 
evolutionaire denkbeelden, bijvoor-
beeld dat een plant zich in een dier 
zou kunnen ontwikkelen, of dat 
mensen van dieren afstammen. De 
oorzaak van de omslag ligt in een 
trend om de Koran letterlijker te 
gaan lezen. En dat is weer terug te 
voeren op de invloed van Saoedi-Ara-
bië: en de versie van de islam die Saoe-

diërs aanhangen: het wahibisme. Zij 
betalen overal voor moskeeën en de 
opleiding van geestelijken.’ 

Amy Unsworth, onderzoeker 
aan het Faraday Institute van de 
Universiteit van Cambridge: 
‘Uit onze peiling blijkt dat 6,8 pro-
cent van de Britten menselijke evolu-
tie afwijst. En 4 procent denkt dat de 
aarde niet ouder is dan 10.000 jaar. 
Onder gelovigen zijn de percentages 
hoger: 28 procent accepteert niet dan 
mensen zijn geëvolueerd en 10 pro-
cent denkt dat de aarde jong is.
Onze cijfers voor de totale bevolking 
zijn veel lager dan eerder onderzoek 
van de BBC uit 2006. Toen zou 22 pro-
cent van de Britten evolutie afwijzen. 
Vermoedelijk komt dit door de zwart-
witkeuze die mensen toen voorge-
legd kregen: evolutie zonder enige 
invloed van God, of een schepping in 
zes dagen. Gelovigen die God zien als 
bijvoorbeeld een soort eerste oorzaak 
van evolutie voelen zich dan gedwon-
gen de tweede optie te kiezen. De ma-
nier waarop je de vragen stelt kan 
mensen in het hokje creationist du-
wen en zo de uitkomst beïnvloeden.’

Alistair McGrath, hoogleraar 

Science and Religion aan de 
universiteit van Oxford, promo-
veerde in moleculaire biofysica 
en studeerde daarna theologie:
‘Conflicten tussen geloof en weten-
schap spelen zich meestal af op het 
terrein van de biologie. Veel funda-
mentalistische christenen en mos-
lims wijzen evolutie af. Maar aan de 

De bekende creationist Harun Yahya verspreidt lesboeken die op veel Arabische scholen gretig aftrek vinden.
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andere kant ontstaat er ook spanning 
doordat sommige atheïsten de evolu-
tietheorie zien als een wapen in de 
strijd tegen religie. De wetenschaps-
filosoof Michael Ruse noemde Ri-
chard Dawkins de beste werver voor 
het jonge-aardecreationisme, omdat 
hij volhoudt dat je niet gelovig kunt 
zijn wanneer je evolutie accepteert. 
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Gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde onderzoeken zijn tegen-
woordig vaak groot en ingewikkeld. Maar dat hoeft niet zo te zijn, 
schrijft professor Joanna Masel in een artikel voor het webmaga-
zine Scientia Salon. Volgens Masel hadden de weinige doses ZMapp 
die beschikbaar waren voor ebolapatiënten gebruikt moeten wor-
den in een gerandomiseerde studie. Een piepkleine studie is altijd 
nog beter dan geen studie, aldus Masel. Dat dit niet is gebeurd, is 
een gemiste kans. 

Ebola is een vreselijke ziekte en er is op dit moment in West-Afrika 
een grote epidemie gaande. Al tweeënhalfduizend mensen zijn in 
de afgelopen maanden aan ebola overleden. Er is geen medicijn 
waarvan we weten dat ‘t werkt. Er zijn wel experimentele medicij-
nen. Het bekendste is het medicijn ZMapp, dat bestaat uit een 
mengsel van drie monoklonale antilichamen. Er werd in de pers 
veel geschreven over de vraag of ZMapp gebruikt zou moeten wor-
den en zo ja, wie de eerste doses zouden krijgen. 

Omdat ebola tot een hoge mortaliteit leidt, waren experts het rede-
lijk snel eens dat de experimentele medicijnen aan mensen aange-
boden mochten worden. Maar een moeilijker vraag was wie als eer-
ste behandeld zou worden. Als Afrikanen als eerste de medicijnen 
zouden krijgen, dan was het risico dat men zou zeggen dat Afrika-
nen als proefkonijn gebruikt worden om nieuwe medicijnen op uit 
te proberen. Als echter niet-Afrikanen de medicijnen zouden 
krijgen, dan was het risico dat er gezegd zou worden dat blanken 
voorrang krijgen. Geen makkelijke beslissing dus! 

Een andere discussie kreeg minder aandacht. ZMapp is nog nooit in 
een klinische studie getest. Maar als we ZMapp aan mensen geven, 
moeten we dan niet dit moment gebruiken om meteen een geran-

domiseerde studie te doen? In zo’n studie kunnen we uitvinden of 
ZMapp inderdaad levens redt, terwijl tegelijkertijd de beschikbare 
doses gebruikt worden om potentieel enkele levens te redden. 

Professor Joanna Masel van de University of Arizona suggereerde 
het volgende: als je maar zes doses hebt, en veel meer zieke mensen, 
dan krijgen uiteraard de meeste zieken geen medicijn. Dat is vrese-
lijk. Maar, zegt zij, laten we dan tenminste het beste maken van 
deze slechte situatie. Laten we niet zes, maar twaalf mensen uitkie-
zen die in aanmerking komen voor de medicijnen. En laten we dan 
de helft van de twaalf een placebo geven en de helft het echte medi-
cijn. Op die manier doen we een superklein gerandomiseerd, pla-
cebo-gecontroleerd klinisch onderzoek. En als we mazzel hebben, 
dat zijn de resultaten van dat onderzoek zo dat we wat kunnen 
leren over hoe goed het medicijn werkt. 

Maar, zeggen de critici, een studie met twaalf mensen is toch veel 
te klein? Masel heeft dat meteen maar even uitgerekend volgens 
standaardformules voor klinische onderzoeken. Als het medicijn 
een wondermiddel is, zodat iedereen die het medicijn krijgt ook 
overleeft, dan hebben we met een onderzoek met twaalf mensen 
een kans van 80 procent dat we een significant verschil vinden tus-
sen ZMapp en de placebo. En 80 procent is heel behoorlijk voor een 
klinisch onderzoek. 

Inmiddels zijn de beschikbare doses opgebruikt. Er wordt gezegd 
dat ZMapp levens heeft gered, maar niemand weet het zeker. De pa-
tiënten die ZMapp kregen waren waarschijnlijk in betere conditie 
en werden in betere ziekenhuizen behandeld dan de gemiddelde 
ebolapatiënt. Wat het effect was van ZMapp weten we dus niet. We 
hebben een kans gemist. 

Pleuni Pennings vindt het een gemiste kans
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Waarom geloven steeds minder moslims in de evolutietheorie? Of moeten bio-
logen eindelijk eens ophouden evolutie te misbruiken in hun pleidooi voor 
atheïsme? En waarom is massa-uitsterven eigenlijk een mythe? 
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