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beleden, maar financieel bestraft.’
Reumer is bereid om ook de hand in 
eigen boezem te steken. ‘Misschien 
hebben we ons niet genoeg aange-
past en hadden we ons ook meer 
moeten laten meeslepen met mode-

grillen.’ Feit is wel dat de vertebra-
tenpaleontologen nu vrijwel geheel 
van de universiteiten zijn verdre-
ven. ‘We overleven in musea’,  
constateert hij. Ook daar baden de 
paleontologen niet in weelde. ‘Ik 
heb een grote bek, maar slechts een 
bescheiden budget. Het geld voor 
musea komt uit de cultuurpot. In 

Rotterdam moet ik mijn plaats be-
vechten en concurreren met ballet-
voorstellingen en hiphoppers.’ Om 
binnen de musea ook de weten-
schap een serieuze kans te geven, is 
het van groot belang dat het Natio-
naal Centrum voor Biodiversiteit er 
ook echt komt, benadrukt Reumer. 
‘Niet alleen om in Leiden een mooi 
gebouw neer te zetten voor collec-
ties, maar vooral om wetenschap-
pers faciliteiten te bieden om on-
derzoek te doen aan die collecties. 
 Zoiets als de Europese Synchro-
tron-faciliteit in Grenoble, waar-
mee onderzoekers op niet-destruc-
tieve manier doorsneden van weer-
barstige fossielen kunnen maken.’
Een belangrijk lichtpunt voor de 
paleontologie is de publieke belang-
stelling voor het vakgebied. ‘Ik sta 
er elke keer weer van te kijken. Een 
bericht over de vondst van een 
tandje van de sabeltandtijger staat 
werkelijk in alle bladen, van Metro 
tot NRC.’ Popularisering van de  
wetenschap is volgens Reumer in de 
eerste plaats nodig om domheid te 
bestrijden.  ‘Zolang er nog mensen 
zijn die vertellen dat de aarde 
slechts zesduizend jaar oud is en 
een flink deel van de bevolking 
denkt dat de zon om de aarde 
draait, is er nog een hoop werk te 
doen. Ook moeten we nieuwe stu-
denten enthousiast maken voor de 
wetenschap. Het is belangrijk dat ze 
zien dat wetenschap bedrijven veel 
leuker is dan zaken doen of mana-
ger worden.’ 
Binnenkort denkt Reumer weer een 
publicitaire klapper te maken met 
de fossiele walvissen die hij samen 
met collega’s net heeft opgespoord 
tijdens veldwerk in een woestijn in 
Zuid-Amerika. ‘In een Peruaanse 
woestijn stuitten we op spectacu-
laire schedels en skeletten van wal-
vissen van miljoenen jaren oud. 
Soms is het heel erg leuk om paleon-
toloog te zijn.’

steeds meer naar de afgrond ge-
drongen. Zo’n dertig jaar geleden 
zaten we nog op vier plaatsen:  
Leiden, Amsterdam, Groningen en 
Utrecht. Alleen Utrecht is nu nog 
over. Al de bezuinigingsoperaties, 
met eufemistische titels als Selec-
tieve Krimp en Groei, betekenden 
voor ons vakgebied alleen maar 
krimp. De ouderwetse – nee, ik be-
doel natuurlijk klassieke – vakken 
rond de natuurlijke historie zitten 

Gert van Maanen
Hoofdredacteur Bionieuws
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Darwinjaar

Ergens rond 1977 gaven mijn ouders mij het boekje 
Vraag het de aarde eens...  In dit christelijk boekenweek-
geschenk legt de bekende bioloog en creationist Wil-
lem J. Ouweneel omstandig uit dat er in het verleden 
monsters – dinosauriërs – op de aarde en in de oceanen 
hebben geleefd en hoe dat te verklaren valt. De naam 
van Darwin komt niet in het boekje voor. Wel staat het 
boekje vol met bijbelteksten en uitleg waarom er ver-
schillende werelden in de aardgeschiedenis zijn ge-
weest. Dit is te wijten aan twee ‘ingrijpende gebeurte-
nissen’ – de zondeval en de zondvloed.

Het boekje was natuurlijk bedoeld als tegengewicht 
tegen de evolutieleer, maar voor mij was het vooral een 
extra reden om me in het vraagstuk schepping of evo-
lutie te verdiepen. Het leidde tot een studie Biologie en 
in de laatste jaren van die studie zelfs tot het lidmaat-

schap van het Gezelschap voor Evolutievraagstukken 
‘Missing Link’.

Het is dan ook toe te juichen dat de stichting  
creatie.info het Darwinjaar 2009  aangrijpt om het 
thema schepping onder de aandacht te brengen, door 
bij zes miljoen huishoudens een folder te bezorgen. De 
betrokken brochure ‘Evolutie of schepping – Wat ge-
loof jij?’ staat op de gelijknamige website. Hij moet 
kort voor de herdenking van Darwins geboortedag, op 
12 februari, bij iedereen op de deurmat liggen. De 
stichting houdt nog een slag om de arm, want de totale  
kosten zijn geraamd op vier ton. In een brief die begin 
november aan ruim 7500 Nederlandse kerken is  
gestuurd, wordt dan ook dringend verzocht om  
financiële steun. 

Opmerkelijk is dat juist in religieus getinte bladen veel 
kritische artikelen verschijnen over de folder en er een 
levendige discussie is opgebloeid over evolutie en 
schepping. In het Nederlands Dagblad wordt zelfs gesteld 
dat de scheppingsbrochure antireclame voor geloof in 
de schepper is, omdat het lezers kunstmatig probeert 
te dwingen tot een keuze tussen creationisme en evolu-
tie. De folder is inderdaad simplistisch en geeft veelal 

een incorrecte voorstelling van de wetenschappelijke 
stand van zaken rond evolutie. De wens van de initia-
tiefnemers om consequent uit te gaan van de Bijbel 
maakt het onderbouwing van de schepping niet veel 
beter, want dit boek levert op dit gebied nu eenmaal 
weinig heldere aanknopingspunten.
Terwijl jarenlang door creationisten is gehamerd op 
controverses tussen evolutie-onderzoekers, wordt door 

deze discussie nu pas goed duidelijk hoe verdeeld de  
aanhangers van de schepping eigenlijk zijn. De folder 
zal mensen hooguit aanzetten om zich eens echt in 
vragen rond evolutie en schepping te verdiepen.  
Hoewel het me iets te ver gaat om geld over te maken, 
ondersteun in het initiatief daarom van harte. Een  
beter begin van het Darwinjaar kunnen we ons  
nauwelijks wensen.  

De bijbel biedt nu eenmaal weinig 
heldere aanknopingspunten

‘We moeten domheid bestrijden’
PALEONTOLOOG JELLE REUMER OVERLEEF T IN HET MUSEUM

Aan de muur hangt moderne kunst 
en op tafel staan een paar fossiele 
schelpen en fragmenten van botten 
van een mammoet en een uitgestor-
ven hert. ‘Te klein om in een muse-
umcollectie op te nemen’, oordeelt 
Reumer in zijn woning in de Rotter-
damse wijk Kralingen. ‘Toch zonde 
om weg te gooien’, vult zijn vrouw 
aan. De fossielen op tafel vormen 
een tastbare verbinding met Reu-
mers vakgebied paleontologie, de 
studie van de ontwikkeling van het 
leven aan de hand van fossielen. De 
als bioloog opgeleide Reumer tim-
mert flink aan de weg als publicist 
van boeken als  Plant je voort!  (2003), 
De ontplofte aap (2005) en Opgeraapt 
Opgevist Uitgehakt (2008). Hij is di-
recteur van het Natuurhistorisch  
Museum Rotterdam en tevens 
hoogleraar in Utrecht, de laatste 
professor vertebratenpaleontologie 
in Nederland. ‘Het is een bijzondere 
leerstoel, een soort erebaantje, voor 
één dag in de week’, relativeert  
Reumer.

Overgave
Is het vakgebied, dat zich bij uitstek 
bezighoudt met uitgestorven dier-
soorten, nu zelf aan het uitsterven? 
Reumer is niet bang voor de meta-
foor, maar weigert vooralsnog  
volledige overgave. ‘Met de  
micropaleontologen, die werken 
aan foraminiferen of prehistorisch 
stuifmeel, gaat het nog redelijk 
goed. Maar de vertebratenpaleonto-
logen zijn op de universiteiten wel 

Ze staan op het randje van uitsterven. Jelle Reumer 
(55) is één van de laatste officiële vertebraten-
paleontologen. ‘Een prachtig vak, maar we zijn wel 
bijna van de universiteiten verdreven. We overleven 
in musea.’
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steeds in de hoek waar de klappen 
vallen. Dat zie je ook nu bij de reor-
ganisatie in Leiden.
‘Je hoopt altijd dat er nog een beetje 
op inhoud wordt gestuurd. Er is  
immers ook nog een minister die 
zich bezighoudt met wetenschap. 
Die moet toch constateren dat een 
inhoudelijke spreiding in Neder-
land volledig zoek is.’ Dat vooral 
vakgebieden als taxonomie, ecolo-
gie en evolutie in het verdomhoekje 
zitten, is extra wrang nu we in 2009 
het Darwinjaar vieren, constateert 
Reumer. De paleontologie heeft het 
bijkomend ‘nadeel’ dat het op twee 
poten leunt : op de biologie en de 
geologie.  ‘Dat lijkt gunstig, maar 
als er bezuinigingen komen, kijken 
beide altijd naar elkaar en verwach-
ten dat de andere poot voor de  
financiën moet zorgen. Interdisci-
plinariteit wordt met de mond  

‘Interdisciplinariteit wordt 
met de mond beleden, maar 
financieel bestraft.’

Jelle Reumer, onder het skelet van een fossiele beloega (Delphinapterus leucas) in de tentoonstelling Opgeraapt Opgevist 
Uitgehakt: ‘Ik heb wel een grote bek, maar slechts een bescheiden budget’.
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