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ndanks wereldoorlogen, genociden, epidemieën en
natuurrampen is de wereldbevolking verviervoudigd,
onze gemiddelde levensverwachting verdubbeld en leven we
comfortabeler dan ooit. Dankzij onze memen, het genetisch
materiaal van onze cultuur, domineren wij de planeet Aarde
en manipuleren we het leven naar believen. Maar hoelang
blijft zoiets goed gaan? Deze macht maakt ook dat wij
verantwoordelijk zijn voor het overleven van onszelf en het
leven op aarde.
In Darwins cijferslot presenteert professor Frans Saris lichtvoetig zijn visie op de toekomst van de mensheid. Hierin lezen we zijn ongezouten mening over de urgentste problemen
voor de komende generaties, zoals duurzaamheid, vrede en
veiligheid. In dit boek wendt hij zich tot Nobelprijswinnaars,
de kunst en de politiek van heden, verleden en toekomst.
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‘Een verzameling boeiende, integere en
bij vlagen ontroerende stukken.’
- maarten asscher
3
Over eerder werk:
‘Een van mijn helden.’
- martijn van calmthout, de volkskrant
4
‘Een van Nederlands sterkste essayisten.’
- merlijn olnon, nederlandse boekengids
4
‘Adembenemend.’
- abram de swaan, de gids
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PROMOTIE
• Besprekingen

Frans W. Saris is natuurkundige en publicist. Van 2002 tot 2007 was hij decaan
van de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.
Daarvoor was hij directeur van Energieonderzoek Centrum Nederland. Als
fysicus en bestuurder was hij werkzaam
bij AMOLF en de Universiteit Utrecht.
Saris schreef eerder voor NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Gids en dNBg.
Tijdens zijn loopbaan werd Saris onderscheiden met de Röntgenprijs, de Röntgenmedaille en de Jacob Kistemakerprijs,
en hij werd benoemd tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
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