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Zijn inspanningen om armoede te 
bestrijden in tegenspraak met de 
evolutieleer van darwin? 
Het is een vraag die Dominique Lambert af en toe hoort. De 
wetenschap leert toch dat de evolutie van soorten voortvloeit 
uit natuurlijke selectie waarbij de meest kwetsbare en minst 
nuttige exemplaren geëlimineerd worden?  Lambert is doctor 
in de fysica en in de filosofie. Hij is professor aan de Universi-
teit van Namen. Sommige mensen verwerpen de evolutieleer 
omdat die de eigenheid van de mens zou ontkennen. Ande-
ren verschuilen zich er achter om neer te kijken op menselijke 
beperkingen. Professor Lambert is thuis in de leer van Darwin 
en  geboeid door Joseph Wresinski. Dat is geen contradictie. 
Drie wetenschappers haalt hij aan. 

De eerste is de Fransman Patrick Tort, die benadrukt dat Dar-
win, als een van de weinigen in zijn tijd, racistische opvattin-
gen verwierp. Haalde Darwin met zijn theorie van de natuur-
lijke selectie zijn eigen mensbeeld onderuit? Toch niet. Tort 
brengt een tekst van Darwin uit 1871 onder de aandacht: 
de natuurlijke selectie heeft bij onze voorouders de 
vermogens tot samenwerking en tot ‘sympathie’ gese-
lecteerd. Daardoor is de mens in staat geweest zijn eigen 
evolutie te beheersen en om te keren: van eliminatie van 
de zwaksten tot hulp om hen een overlevingskans te bieden. 
Die omkering is de biologische basis voor het succes van de 
eerste menselijke groepen en voor de ontwikkeling van een 
nieuwe menselijke maatschappij. 

De Nederlandse gedragsbioloog Frans de Waal werd bekend 
met zijn boek  ‘Een tijd voor empathie: wat de natuur ons leert 
over een betere samenleving’. Veel dieren overleven niet door 
elkaar uit te roeien, maar door samen te werken en te delen:  

dat zie je bij wolven die samen in groep jagen, maar ook bij 
orka’s en apen. Ook de Waal toont aan dat de evolutietheo-
rie van Darwin niet staat voor het genadeloos uitroeien 
van zwakkeren.

De geofysicus Xavier Le Pichon tenslotte, organiseerde samen 
met paleontoloog Yves Coppens een seminarie over het on-
dersteunen van gehandicapten in de prehistorische samenle-
ving.  Zij vertelden over een begraafplaats in Irak van 100.000 
jaar geleden, waar een skelet gevonden werd van een man 
die zijn rechterarm was verloren, half blind was geweest en 
ernstige moeilijkheden had gehad om zich te bewegen. En 
die man had zó vele jaren geleefd, zoals bleek uit zijn botten.  
Dit kon alleen maar omdat zijn gemeenschap voor hem had 
gezorgd. Rekening houden met de kwetsbaarheid van de an-
der, besluit Le Pichon, is een kracht die de evolutie op een 
bijzondere manier stuwt in de richting van meer men-
selijkheid. De menselijke gemeenschap kan alleen groeien 
als geheel, elke uitsluiting beknot haar en maakt haar harder. 

Als het over het doorgronden van armoede gaat is er behalve 
de theorie een blijvend contact nodig met de bijzondere erva-
ringen van individuele mensen. Kennis opbouwen kan maar 
met respect en met inleving in de realiteit van wat moeilijke 
levensomstandigheden doen met een mens. Dit samengaan 
van het theoretische en het concrete, van het particuliere en 
het universele, van het globale en het individuele, gebeurt niet 
vanzelf. Die kruising van beide perspectieven en de respect-
volle benadering van armoede, dat vindt Dominique Lambert 
terug bij Joseph Wresinski.
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