
nrc
VRIJDAG�7 SEPTEMBER�2�0�18C10 b oeken

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

DNA kan heel veel níét
Door�onze�medewerker�Kester�Freriks

H et is een van de vele raad-
sels in de natuur: bij zee-
paardjes wordt het man-
netje zwanger, niet het

vrouwtje. Waarom is dat zo? Is dit
een erfelijke kwestie, dus genetisch
bepaald, of speelt de omgeving een
rol, misschien zelfs een beslissende?

De grote evolutiewetenschapper
Charles Darwin gaf ruiterlijk toe dat
hij geen ‘snars begreep van de me-
chanismen van overerving’. En nu
krijgen we ‘van alle kanten stellige
waarheden over DNA om de oren ge-
s l i nge rd’, stellen biologen Thomas
Oudman en Theunis Piersma in De
ontsnapping van de natuur. Een nieu-
we kijk op kennis.

De overtuigingskracht van het
boek schuilt in de riante hoeveelheid
voorbeelden, van Darwin tot de tijd
van nu. De kritische blik van de we-
tenschappers nodigt uit na te denken
over ons alledaags taalgebruik. Waar-
om zeggen we zo makkelijk: ‘Het zit
in ons DNA?’ Wie weet wat het bete-
kent, mag het zeggen.

Ve r z e t
De biologen verzetten zich tegen de
overtuiging dat ‘al onze eigenschap-
pen ‘ ‘o p ge te ke n d” zijn in het DNA’.
Als je hier goed over nadenkt en
scherp waarneemt in de vrije natuur,
dan blijft hier niets van over. DNA
(desoxyribonucleïnezuur) is een bio-
chemisch molecuul dat fungeert als
belangrijkste drager van erfelijke in-
formatie. Om het zeepaardje nog
even als uitgangspunt te nemen: als
je de vraag naar zwangere mannetjes
in het laboratorium stelt, dan staat
het antwoord vast: de zwangerschap
van mannetjes is een kwestie van
DNA. Maar wat verklaar je hiermee?
Eigenlijk niets. Ergens in de evolutie
ligt het omslagpunt, bijvoorbeeld in
de omstandigheden in de zeeën,
waardoor zwangerschap overging
van vrouwtje op mannetje. Beiden
hebben een bevruchtende rol in de
voortplanting, zo betrekkelijk is het:
‘Beiden spuiten hun geslachtscellen
het water in en laten het dan voor
wat het is’.

De ontsnapping van de natuur be-
studeert het feit dat nieuwe ontdek-
kingen in de natuur leiden tot nieuwe
vragen, eerder dan tot antwoorden.

De studie van Oudman en Piersma
begint op onbewoonde zandplaten
en geulen van Mauretanië, de sub-
tropische Banc d’Arguin aan de At-
lantische kust. Hier verblijven jaar-
lijks op hun trek steltlopers, zoals de
kanoet, die op het eerste gezicht alle-
maal gelijk zijn. Maar bij bestudering
bezit elke vogel een eigen, krachtige
persoonlijkheid. Zo foerageert de
ene op grotere schelpen dan de ande-
re. Hoe komt dat? De voorkeur voor
grotere of kleine schelpen wordt niet
bepaald door hun DNA maar komt
voort uit hun relatie tot de omge-
ving. Hierin zit het hele trekvogelge-
drag besloten.

Er is veel dat DNA níet kan. Daar-

om trekken de auteurs de DNA-hype
in twijfel: het voorbeeld uit de na-
tuur heeft zich diep heeft geworteld
in ons maatschappelijk denken. Het
‘zit in het DNA’ is een gevleugelde
uitspraak, die nuancering behoeft,
sterker: het idee dat DNA onze eigen-
schappen beschrijft kan ‘écht de
prullenbak in’, luidt de verregaande

conclusie. Na verloop van
tijd is ‘zelfs carnaval een

genetische eigenschap
van een dorp gaan he-
te n’, aldus de auteurs.
Met voorbeelden uit
onze samenleving en
uit de biologie, maken

ze aannemelijk dat het
te gemakzuchtig is op

deze manier de eigen-
schappen van mens en dier

te benoemen. Als alles gene-
tisch is bepaald, dan ontneem

je de natuur haar vrijheid en
kans te komen tot nieuwe ontwik-

ke l i nge n .

Aloud dilemma
Feitelijk varieert deze visie op het al-
oude dilemma tussen nat ure en nur-
t ure, tussen aangeboren of aange-
leerd. Omgeving in de breedste zin
van het woord bepaalt het gedrag van
dieren en van mensen. Temperatuur,
muziek, Trump, klimaatverandering,
zelfs posters aan de muur van Justin
Bieber of Ard Schenk: ze beïnvloeden
allemaal ons doen en laten. Dat is een
ingewikkelder proces dan ik nu be-
schrijf; het heeft te maken met de
processen die bepalen welke eiwitten
aangemaakt worden, wanneer en
hoe. Van dit proces is een deel be-
kend, maar een groter deel niet.

Met de betwistbare stelligheid van
DNA als uitgangspunt keren de au-
teurs zich tegen de wijze waarop
mensen denken over natuur en cul-
tuur, tussen aangeboren en aange-
leerd. Als Jan Terlouw in zijn Boe-
kenweekessay van 2018, Nat uurlijk,
in de eerste regel stelt dat in de men-
selijke natuur het ‘a a nge b o re n e’ als
contrast geldt tot het ‘a a nge l e e rd e ,
het kunstmatige’, gaat hij meteen in
de fout, aldus Oudman en Piersma.
Zij bepleiten nieuwe kennis over de
natuur die voortkomt uit verwonde-
ring: ze willen wetenschap weghalen
uit het laboratorium en alle aandacht
geven aan de rijkdom die onze omge-
ving ons biedt en waarin nat ure en
nurt ure niet stelselmatig van elkaar
worden gescheiden. In hun visie be-
staat er een voortdurende wisselwer-
king tussen levende wezens die hun
omgeving beïnvloeden en de omge-
ving die levende wezens beïnvloedt.

ERFELIJKHEIDSLEER
Twee biologen verzetten zich tegen
de overtuiging dat al onze
eigenschappen opgetekend zijn in
ons DNA. Een actuele discussie.

Thomas�Oudman�en�Theunis�Piersma:�De
ontsnapping�van�de�natuur.�Een�nieuwe�kijk�op
ke�n�n�i�s�.�Athenaeum,�240�blz.�€ 19,9�9
*#4

In�dit�boek�bestuderen�twee�biologen�het�feit
dat�nieuwe�ontdekkingen�in�de�natuur�eerder
leiden�tot�nieuwe�vragen,�dan�tot�antwoorden.
Nieuwe�kennis�van�de�natuur�is�dan�ook�nodig.

Jan Terlouw gaat in zijn
B oekenweekessay
Natuurlijk in de eerste
regel meteen in de fout
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Ineens wilde iedereen vooruit

CONSUMENTISME
Na 1945 kwam in Nederland naast geloof in
soberheid en tucht ook een verlangen naar
welbehagen en welvaart op. Annegreet van Bergen
beschrijft het in haar nieuwe boek Het goede leven.

Door�onze�medewerker�Jos�Palm

E
r kan geen twijfel over be-
staan: de jaren vijftig waren
de jaren van tucht en ascese.
Indien iemand ooit een uto-
pie had willen schrijven over
een vlijtig en spaarzaam pa-

radijs dan had hij zijn Eldorado kunnen
vinden in het Nederland van ‘b u ite n
waait de wind om het huis en de kachel
staat te snorren op vier’. Zo is de periode
in de populaire cultuur ook neergezet: als
een tijd waarin niemand ergens naar hun-
kerde, behalve dan naar een boterham en
aardappel met tevredenheid. Gewoon
zijn – dat betekende geen overdreven
wensen of verbeelding hebben – was de
norm, alsof de geest van de taaihartige
Juffrouw Laps uit Multatuli’s Woute rt je
Pieterse en de akelig zuinige Tante Cato
uit Pietje Bell – weten we het nog, ‘in Delft
is de huur de helft’? – nooit weg was ge-
weest. Verlangen was verdacht, over-
vloed een anomalie. Nederland had naast
Rome en het opperwezen uit Genève
(Calvijn) nog een tweede God, die van
plichts- en standsbesef, eenvoud en aan-
vaarding. Die had zijn diensten bewezen.
Het land was er groot mee geworden en
zou er na de zogeheten wederopbouw op-
nieuw groot mee worden.

Maar is dat het hele verhaal over het
Nederland van na de oorlog en zijn inwo-
ners? Ik hoor nog mijn tante Lies in haar
Achterhoekse tongval schamperen over
een ‘te hoog gevlogen’ dorpeling die zijn
eigen economische ‘v a l’ als het ware had
ontlokt aan de voorzienigheid door meer
te willen dan mogelijk was. Zij dacht met
de sociaal eliminerende en stand bevrie-
zende mentaliteit van de jaren vijftig, hij,
een inventieve kleine ondernemer, pro-
beerde er aan te ontsnappen.

En in mijn vader huisde twee geestes-
gesteldheden, die van het verleden, ofte-
wel van de afgedwongen karigheid, en
die van de toekomst, oftewel van de over-
daad als levensgenoegen. Overdag sloeg
hij in de schuur kromme spijkers recht
voor hergebruik, ’s avonds at hij vier
soorten wittebrood – hij liet zelfs fijn wit
van een bakker uit de vakantiehemel
Luxemburg overkomen voor vijf gulden
per brood. Dat het in kurkdroge staat aan-
kwam, hinderde zijn genot niet, want
daar in Clervaux werd nog gebakken, zo-
als het hoorde, dat proefde hij door de
dorheid heen.

Om kort te gaan: het vermoeden is ge-
rechtvaardigd dat er in de jaren vijftig
twee Nederlanden bestonden: dat van ge-
loof in soberheid en van verlangen naar
m e e r.

Tweeledig vaderland
Dat dubbele Nederland is al eens beschre-
ven door historicus Hans Righart (1954-
2001) in zijn klassieker over de eindeloze
jaren zestig die al in de decennia daarvoor
begonnen. En dat tweeledige vaderland is
het onderwerp van het nieuwste boek
van sociaal-economisch verteller Anne-
greet van Bergen (1954). Het boek heet
Het goede leven en is een vervolg op haar
bestseller Gouden jaren (2014) dat ons
materiële avontuur met talloze voorbeel-
den in kaart bracht.

Ook ditmaal worden we onthaald op al-
lerhande memorabilia. De melkfles met
zilverkleurige dop, het tomadorekje (voor
de pockets), het poesiealbum, het van-
zelfsprekende glaasje met rokertjes bij
een feestje (Caballero en Camel-filter
voor de dames), de eerste Black & Decker-
boormachine voor de doe-het-zelver, het
rekenmachientje uit Japan oftewel de
zakjapanner, het ziekenfondsbrilletje, de
Solex, de scooter, het lavet (een soort
wasbak om de kleine was en de kinderen
in te doen), het tafellaken dat de keurig
gedekte tafel compleet maakte: het komt
allemaal voorbij.

Toch is het boek meer dan een nostal-
gisch kijk- en leesboek. Van Bergen laat
zien hoe we steeds meer zagen toen onze
kleine wereld werd opengebroken door
televisie en media (de moord op Kennedy
en Vietnam), hoe we telkens meer wilden
hebben toen we het eenmaal beter had-
den, hoe we ruimer toegang kregen tot
kennis, hoe we steeds meer elkaars gelij-
ken werden en hoe doodgewoon we al
deze vooruitgang leerden te vinden.

Haar boek beschrijft de economische
groei, maar gaat vooral over emancipatie
in de breedste zin des woords. Pas toen
de Nederlander volwaardig consument
werd, werd hij volwaardig burger, daar
komt het op neer. Hij had de Medische
Encyclopedie thuis en hield op als een
knipmes te buigen voor de dokter en wist
dat er meer was dan de praatjes over kin-
deren van de pastoor dankzij de verkrijg-
bare lectuur en voorlichtingprogramma’s
op de tv (S ek s ta n t ).

Opgewonden moeder
Meer nog dan de heer des huizes deed de
vrouw haar voordeel met de beschikbare
goederen. ‘Ik heb mijn moeder nooit
meer zo opgewonden gezien als op de
dag dat er bij ons thuis een ijskast werd
a f ge l e ve rd’, vertelt een geïnterviewde.
‘Geen enkel ander elektrisch apparaat
heeft de huisvrouwen meer tijd en vrij-
heid gegeven dan de wasmachine’,
schrijft Van Bergen. Technische vooruit-
gang leidde tot bevrijding: van het gezag,
van de oude standenmaatschappij, van

manlief, en uiteindelijk ook van God en
kerk die moesten concurreren met de
beeldbuis, Radio Luxemburg en de pil.

Het goede leven bleek evenzeer het
zelfstandiger leven, maar het moest wel
eerst geleerd worden en veroverd op ge-
koesterde tradities en gewoonten. Absurd
is het voorbeeld van een gemeente waar
de SGP voorstelt het zwembad op zondag
leeg te laten lopen ten bate van de zon-
dagsrust, en niet minder hilarisch is het
verhaal over een kapstok vol terlenka-
plooirokken die meisjes in de winter
moesten verruilen voor hun broek die ze
op weg naar school droegen.

Het oude Nederland legde het uiter-
aard af tegen het nieuwe Nederland. On-
behagen in welvaart veranderde vanzelf
in welbehagen. Want iedereen wilde
vooruit. Ook tante Lies. In weerwil van
haar vroegere standsopvatting zou ze ho-
ger vliegen dan ze ooit verwacht had. Ze
eindigde in een typisch jaren zestig-bun-
galowtje, van alle gemakken voorzien. Ze
werd er milder van, alsof ze bevrijd was
van oude vormen en gedachten.

Pas toen de
Nederlander
vo l wa a rd i g
c o n s u m e nt
werd, werd hij
vo l wa a rd i g
b u rge r

Annegreet�van�Bergen:Het�goede�leven.
Hoe�Nederland�in�een�halve�eeuw�steeds�wel-
varender�werd.�Atlas�Contact,�352�blz.�€ 19,9�9
*#4

Annegreet�van�Bergen�schreef�Gouden�jaren
over�de�jaren�zestig.�Haar�nieuwe�boek�is�be-
halve�een�nostalgisch�kijk-�en�leesboek�ook
een�analyse�van�de�naoorlogse�jaren.

Moeder�en�dochter�kijken�uit�het�raam�van�hun�appartement�in�de�Flat�Zuidplein�in�Rotterdam,�24�januari�1950.
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