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Samenvating 

De 2re eeuw is uitgeroepen tot de Eeuw van de Biologie. 2008 is het Jaar van Planeet 
Aarde. Mijn eigen discipline, de ecologie, heeft nog nooit zdn prominente plaats in 
de maatschappij ingenomen. Veel belangrijke maatschappelijke problemen zijn in 
wezen ecologisch van aard: milieuvervuiling, energiecrisis, ldimaatsverandering, 
watergebrek, grondstoffenschaarste, overbevolldng en verlies aan biodiversiteit. Toch 
wil ik mij niet tot de -overigens zeer spannende - ontwild<elingen in mijn eigen 
vakgebied beperken. Geïnspireerd door een ecologische visie heb ik als titel en bood
schap 'respect voor verscheidenheid' gekozen. Mijn stelling is dat diversiteit, zowel in 
ecologische, economische als sociale zin, een verrijking van onze wetenschappelijke 
kennis betekent en de basis vormt voor een duurzame en innovatieve samenleving. 

Voor ecologen is denken in termen van verscheidenheid vanzelfsprekend. Biologische 
variatie levert ons veel informatie over de functie en evolutie van eigenschappen van 
organismen. Die wetenschappelijke focus op verscheidenheid is zeker niet algemeen 
binnen de biologische wetenschappen. Ik constateer echter- en juich toe - dat de 
tijden aan het veranderen zijn. In het huidige (post)-genomics tijdperk vindt een 
'ecologisering' van de biologische wetenschap plaats. Er is een groeiende waardering 
voor biologische diversiteit en een toenemende erkenning van het belang van verge
lijkend genoom onderzoek, gen-omgevingsinteracties en variatie tussen individuen, 
ook in de medische wetenschap. Dé mens bestaat niet meer! 

We staan aan de vooravond van een grote en noodzakelijke zoektocht naar de 
verborgen geheimen van de biodiversiteit. Het exploreren van de natuur met haar 
diversiteit aan processen en functies is begonnen. Ecogenomics, waarbij we met 
genoomtechnieken de verscheidenheid in de natuur diepgaand verkennen is een 
bloeiende discipline met een buitengewoon hoge potentie voor economische en 
maatschappelijke valorisatie. 

Lessen uit de ecologie zijn van belang voor de economie. Niet alleen zijn er paral
lellen tussen de duurzaamheid van complexe ecologische en economische systemen. 
Ook waait er momenteel een frisse innovatieve wind door het bedrijfsleven waarbij 
ecologische principes, uit noodzaak zowel als uitdaging, worden omarmd. Hier 
speelt respect voor verscheidenheid eveneens een belangrijke rol. Diversitas delectat 
zei Cicero. Diversiteit als noodzakelijke antithese van uniformiteit zal een verrijking 
van onze wetenschappelijke kennis brengen en als vitale basis voor een duurzame en 
innovatieve samenleving fungeren. 

Verenigde Vergadering 
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'Onbekend maakt onbemind' 

Respect voor verscheidenheid is een centraal thema in actuele maatschappelijke dis
cussies over de multiculturele samenleving en een noodzakelijk uitgangspunt voor 
het moeizame proces van acceptatie van het onbekende. De huidige maatschappij 
lijkt verscheurd. Je hebt voor- en tegenstanders van menselijke verscheidenheid. Voor 
de een is verscheidenheid een rijkdom, een uitdaging, voor de ander bedreigend, 
een probleem. Voorstanders zien het als tegengif tegen uniformiteit en globalisering 
oftewel tegen wereldwijde commerciële eenheidsworst. Bij tegenstanders versterkt 
culturele verscheidenheid juist de hang naar het vertrouwde en bekende. 

Of we nu spreken over culturele of biologische verscheidenheid, het spreekwoord 
'onbekend maakt onbemind' gaat in beide gevallen op. Effectief omgaan met diversi
teit en complexiteit van informatie vereist een bepaalde intelligentie en abstraherend 
vermogen. Het kan overdonderend en bedreigend zijn om 'door de bomen het bos 
niet meer te zien'. Volgens de sociobioloog Edward 0. Wilson (in: Consilience: The 
Unity ofKnowledge, 1998), zijn delrunsten ontstaan om orde te scheppen. Deldoof 
tussen de instinctieve vermogens van de oermens en wat hij door toenemende intel
ligentie kon waarnemen leidde tot verwarring. Rituelen en magie zouden psychologische 
hulpmiddelen zijn om de complexe werkelijkheid te bedwingen. 

Evolutionair gezien heeft de mens er baat bij zijn omgeving goed te begrijpen. 
Inzicht in verscheidenheid is van levensbelang om het waardeloze kaf van het voed
zame koren te scheiden. Diversiteit en variatie moesten geordend worden om grotere 
verbanden te ontdekken. Het zien van verbanden maakt de informatieverwerking 
eenvoudiger. Informatie kan sneller verwerkt en beter onthouden worden als deze 
ingedeeld wordt in bekende categorieën. Bij de beleving van kunst lijkt dit principe 
eveneens op te gaan. Als we ordening ontdeld<en, bewust of onbewust, vinden we 
het vaal< mooier. Bach en Mozart zijn toegankelijker dan Debussy en Wagner, omdat 
de composities van de laatste twee een complexere structuur hebben. Kinderen die 
vroeg pianoles kregen blijken later beter te zijn in wislrunde. Hebben zij soms ge
leerd complexe structuren sneller te doorgronden? Ook in onze voedselkeuze zien we 
dat velen moeten worden opgevoed om verscheidenheid te leren waarderen. 'Wat de 
boer niet kent, dat eet hij niet' is hier letterlijk en figuurlijk van toepassing. Evolutionair 
gezien is een conservatieve voedselkeuze een veilige strategie. Onbekend voedsel kan 
immers risico's met zich meebrengen. 

Ook bij de waardering van biodiversiteit is kennis en ervaring belangrijk. De 
natuurliefhebber onderscheidt berken van beuken en ergert zich aan de brandnetels, 
maar veel verscheidenheid wordt niet opgemerkt. De bioloog heeft geleerd de details 
van de biologische diversiteit te herkennen. Als pijnlijk ervaren biologen het verschil 
tussen dat tuinpad van mijn vader uit de tijd van Jac. P. Thijsse en nu! Fluitenkruid 
en speenkruid zijn inmiddels eenzame relicten van een eens zo diverse flora. Maar 
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in de beschermde gebieden kunnen we nog wel euforisch zijn bij de ontdekking van 
een zeldzame soort. Wie de vele planten- en dierensoorten kent, ervaart daar een 
overweldigende biologische diversiteit. 

Natuur analfabetisme 
In onze maatschappij worden kennis van de natuur en natuurbeleving steeds zeldzamer. 
Voor veel stedelingen is natuur een non-issue. Door de toenemende urbanisatie, 
de overheersende invloed van televisie en internet en de bijna verdwenen natuur
educatie op scholen groeit er nu een generatie op van natuur-analfabeten<'). Dit 
analfabetisme wordt schrikbarend getypeerd door een kinderuitspraak in het boek 
van Louv (2007) 'Het laatste kind in het bos': 'Ik speelliever binnen want daar zitten 
de stopcontacten'. Kinderen van nu hebben nauwelijks begrip van natuur ofbiodiver
siteit. Dit is verontrustend omdat direct contact met de natuur van wezenlijk belang 
is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. En hoe kunnen uit de 
jeugd de nieuwe natuurbeschermers en milieubewuste politici voortkomen? Waar
om zouden ze het onbekende beminnen en beschermen? We moeten nieuwe wegen 
zoeken om de jeugd te inspireren die natuur weer aan den lijve te ervaren. Kinder
opvang in de natuur en natuurspeelplaatsen zijn geluldtig in opmars. Boeken van 
Barbara IGngsolver<zJ, een auteur die de noodzaak van natuur voor leven en overleven 
zo intens beleeft en prachtig overdraagt, zou verplichte literatuur moeten zijn op elke 
middelbare school. Ze bieden de mogelijkheid voor een uitdagende wisselwerking 
tussen Engels en Biologie, alfa en bèta. Of misschien moeten we voor het genieten 
van de wonderen der natuur terug naar de Middeleeuwen? Jacob van Maerlant schreef 
rond 1270 immers een schitterend biologie boek, 'Der naturen bloeme', waarin hij 
een verscheidenheid aan dieren ten tonele voert die nog verder gaat dan de werkelijk
heid, zoals de harpij en het zeehert. 

De mythe van het natuurlijke evenwicht 
De ecologische ongeletterdheid binnen onze maatschappij is groot. Er bestaat een 
wereld van verschil tussen de publieke visie op de natuur (voor zover die er al is) 
en de huidige wetenschappelijke kennis over het functioneren van ecosystemen. 
Ik ga nu velen van u teleurstellen. Het algemeen heersende idee van een natuur 
die, mits ongerept, mooi in evenwicht is en die bij geringe verstoring keurig netjes 
weer naar het zelfde evenwicht terugkeert is wetenschappelijk volledig achterhaald! 
Het idee van een natuurlijk evenwicht is een diepgewortelde mythe die voortkomt 
uit een religieuze levensovertuiging waarbij de mens zich buiten de natuur plaatst. 
De mythe van het natuurlijke evenwicht blijkt echter heel moeilijk naar het rijk der 
fabelen te verwijzen, zo blijlet uit recent onderzoek van de promovendus en biologie
docent René Westra<Jl naar visies op het concept ecosysteem. Hij vergeleek de visies 
van VWO leerlingen en hun biologiedocenten met die van ecologische wetenschap
pers. Zelfs bij de docenten biologie overheerst nog het oude idee dat een ecosysteem 
functioneert als een voorspelbaar holistisch model (dat zich outwildeelt als een orga
nisme) of een cybernetisch model (als een machine), terwijl de moderne wetenschap
pelijke opvattingen juist die van onvoorspelbare dynamiek en soms zelfs chaos zijn<4l. 
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De natuur kan tijdelijk 'in balans' zijn maar op een lange tijdschaal wordt deze balans 
steeds verstoord. De natuur 'kent geen doer en ecosystemen veranderen voortdurend. 
Homeostase, een bekend begrip binnen de fysiologie (en sociologie), is dus niet van 
toepassing op ecosystemen! Ecosystemen zijn zogenaamde complexe adaptieve syste
men, constant in beweging en zonder een duidelijke richting in de ontwild<eling. Bas 
Haring drukte het eens mooi uit in een Volkskrantcolumn: 'De natuur is niet van de 
balans. De natuur is van de ADHD'. 
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Hoe ontstaat biologische verscheidenheid? 

Variatie binnen de soort 
Laten we eerst eens dieper de biologie induiken met de vraag hoe die prachtige biolo
gische verscheidenheid in hemelsnaam kon ontstaan? Nou, met de hemel in religieuze 
zin, zo weten we inmiddels, heeft het weinig van doen. Dat durfde de ecoloog Charles 
Darwin niet zo te stellen halverwege de 19e eeuw, want dat was erger dan vloeken in 
de kerk. Samen met Wallace, bracht Darwin ons de belangrijkste vooruitgang in de 
negentiende-eeuwse wetenschap: de theorie van evolutie door natuurlijke selectie. 
Zijn theorie, in 1859 beschreven in zijn boek The origin of species, is van onschatbare 
betekenis voor de biologie en de maatschappij. In veel recente literatuur komen neo
darwinistische ideeën aan de orde. De Amerikaanse hoogleraar Engelse letterkunde 
J oseph Carroll voorspelt in zijn boek' Literary Darwinism. Evolution, Human Nature, 
and Literature' (2004) dat het darwinistisch paradigma binnen 20 jaar de sociale 
wetenschappen zal domineren en daarna de humaniora en de literatuur. 

Ongeveer tegelijkertijd met Darwin ontdekte Mendel zijn wetten voor de over
erving van genetisch vastgelegde informatie en verschafte ons hiermee inzicht in 
de eenheid van Darwiniaanse selectie, de genen. Willekeurige veranderingen in 
de genen, ook wel mutaties genoemd, leiden tot variatie tussen individuen in een 
populatie. Deze mutaties kunnen effect hebben op anatomische, fysiologische of 
gedragsmatige eigenschappen. Als door de nieuwe kenmerken de overleving en de 
voortplanting toenemen, beginnen de gemuteerde genen zich door de populatie te 
verspreiden. Immers, de individuen met de gunstigste combinatie van eigenschap
pen in een bepaalde omgeving zullen meer kans hebben op overleving en op na
komelingen; zij worden 'geselecteerd' door de natuur. De gensamenstelling van de 
populatie verandert: de populatie evolueert. Door dit mechanisme van evolutie door 
natuurlijke selectie kunnen populaties of soorten zich aanpassen aan lokale omge
vingsverschillen en ontstaat er verscheidenheid. 

Het ontrafelen van de structuur van het DNA molecuul in 1953 markeerde het be
gin van de moderne biologie. De eer hiervoor wordt meestal volledig toegeschreven 
aan Watson en Crick maar dat is niet terecht. Rosalind Franldin was namelijk verant
woordelijk voor veel van het onderzoek en de ontdeld<ing die leidde tot het uiteinde
lijke begrijpen van de DNA-structuur. Na 1953 ging het snel en lange tijd leek zdn 
beetje alles in de biologie te draaien om deze DNA moleculen. Momenteel kennen 
we het volledige genoom van een aantal soorten, inclusief de mens. Een genoom is al 
het DNA in een organisme, inclusief zijn genen. De genen bevatten informatie voor 
het maken van al de eiwitten die een organisme nodig heeft. Deze eiwitten bepalen 
bijvoorbeeld hoe een organisme eruit ziet, of hoe efficiënt het vecht tegen infecties. 
Vanuit maatschappelijk perspectief was 2003, toen het Human Genome Project na 
13 jaar de voltooiing aankondigde van het in kaart brengen van het menselijke 
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genoom, een jaar waarin de media en de politiek veel aandacht besteedden aan de 
genetische revolutie. Nu zou alles immers duidelijk en medisch mogelijk worden. 
Wetenschappelijk gezien zijn de grote verwachtingen die ermee gewekt werden niet 
uitgekomen. Het DNA telefoonboek bleek cryptischer dan verwacht en al die ziektes 
die we onmiddellijk wilden genezen bleken toch niet een-twee-drie tot het DNA te 
herleiden. De mysterieuze spelregels van het leven zijn complexer. We moesten vast
stellen dat wij als mens een veelldeiner aantal genen hadden dan verwacht. Hoe kan 
de menselijke 'superioriteit', veelal als vanzelfsprekend beschouwd, dan verldaard 
worden? Het antwoord ligt in de complexe aansturing van en samenwerking tussen 
de genen. Wat bepaalt of, en wanneer, genen tot expressie komen en hoe beïnvloeden 
ze elkaar? RNA moleculen (ook, en juist, hele ldeine) spelen hierbij een belangrijke 
rol. Het onderzoek op dat gebied staat momenteel sterk in de belangstelling. Molecu
lair biologen zijn hard bezig om de processen van regulatie en sturing van genoom
activiteit te begrijpen en de functie van genen te leren kennen. Hiervoor worden 
bijvoorbeeld mutanten ontwikkeld waarbij genen zijn uitgeschakeld of juist extra 
tot expressie zijn gebracht. Biologen creëren met deze mutanten dus een nieuwe en 
goed te bestuderen verscheidenheid in het lab. Nog verder gaan de ontwildcelingen 
op het gebied van de synthetische biologie. Gebruikmakend van de kennis over de 
functie van genen, worden door de mens geheel nieuwe organismen vervaardigd op 
een manier die niet door voortplanting of natuurlijke recombinatie mogelijk is. De 
verwachtingen van toepassingen zijn hooggespannen, zoals kunstmatige bacteriën 
die schone energie produceren uit zonlicht en water of die de bloedbaan controleren 
op aanwezigheid van ziekteverwekkers en deze vervolgens te lijf gaan. 

Gen-omgevingsinteracties 
Bij het onderzoek naar het functioneren van genen is er een grote noodzaak tot 
'ecologisering' van het genoomonderzoek Daarmee bedoel ik het inzicht dat de 
omgeving een belangrijke invloed heeft op de expressie van genen en dus op het 
uiteindelijke fenotype (verschijningsvorm) van een organisme. We zijn allemaal ver
schillend maar dat komt niet alleen door de verschillen in ons DNA. Van alle soorten 
borstkanker in Nederland is 5 tot ro procent erfelijk bepaald. Toch ontwikkelen niet 
allevrouwen met het afwijkende gen (BRCA r of 2) ookwerkelijk borstkanker !5l. De 
kans voor dragers van deze genen is rond de 70 (55-85) procent. Onze levensstijl (de 
'omgeving'), dus of we roken, sporten of wat we eten kan onze kans op kanker beïn
vloeden, al zijn de causale verbanden niet altijd heel direct aan te geven (met uitzon
dering van roken en longkanker). Variatie in het fenotype wordt dus bepaald door een 
complexe wisselwerking tussen genetische en omgevingsfactoren. Onderzoek hier
naar is van steeds groter belang binnen de geneeskunde, en er zitten erg interessante 
evolutionair-ecologische kanten aan. Zo zijn er aanwijzingen dat de activiteit van 
sommige genen direct beïnvloed wordt door stressfactoren in het milieu, en dat deze 
veranderde genactiviteit doorgegeven kan worden van ouders op kinderen. Hier
door zouden nakomelingen voorbereid kunnen worden op omgevingsfactoren die 
de ouders ervaren hebben. Een dergelijke epigenetische overdracht van informatie 
tussen generaties raakt de fundamenten van ons denken over evolutie. (De verguisde 
Lamarele met zijn theorie over overerving van verworven eigenschappen revisited). 

Verenigde Vergadering 
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Nature of nurture 
De vraag hoe eigenschappen worden bepaald is te vergelijken met de nature-nurture 
vraag die veel wordt gesteld als we het over menselijk gedrag hebben. U kent de 
vragen wel. Is intelligentie of criminaliteit nu aangeboren of aangeleerd? Indien aan
geboren dan zouden zware onderwijsinspanningen om het IQ te verhogen, dan wel 
heropvoeding van onze delinquenten geen zin hebben. Hier is door de jaren heen 
heel verschillend over gedacht. Sociobiologen en sociaal-wetenschappers stonden 
in dit debat dikwijls lijnrecht tegenover elkaar. In de jaren 70 was het taboe om te 
spreken van genetische predispositie. In de jaren 90, door de intensieve zoektocht 
naar de functie van genen sloeg de balans door naar de nature kant en dit sterke gen
denken beïnvloedde ook andere disciplines zoals de gedragswetenschappen en de 
psychiatrie. Voor steeds meer ziektebeelden, bijvoorbeeld schizofrenie en Alzheimer 
is een genetische predispositie aangetoond. 

Bestudering van nature-nurture effecten vindt ook plaats aan dieren. Ons onder
zoek bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NI 00-KNA W) aan koolmezen laat 
zien dat er een duidelijke genetische basis is voor verschillen in persoonlijkheden 
(lefgozers versus kat-uit-de-boom-kijkers)!6l. (zie foto pag. 15). Deze verschillen hebben 
een duidelijke functie en spelen een belangrijke rol in de sociale interactie tussen de 
vogels. Ruim 50% van de persoonlijkheid van een individuele koolmees wordt door 
de genen van zijn ouders bepaald, de rest door ervaringen met andere mezen en 
de omgeving. We zetten nu genomicstechnieken in om de genen op te sporen die 
verantwoordelijk zijn voor deze persoonlijkheidsverschillen en kunnen daarmee de 
invloed van genen en omgeving en hun interactie experimenteel onderzoeken. Bij 
andere diersoorten zoals varkens, inktvissen, heremietkreeften, rupsen en apen, in
clusief de mens, zijn ook zullee persoonlijkheidsverschillen bekend. Interessant is dat 
het mechanisme, inclusief de onderliggende genen, dat ten grondslag ligt aan deze 
variatie buitengewoon veel overeenkomsten vertoont tussen de soorten. Bij mensen 
is het echter veel moeilijker de effecten van nature en nurture te ontrafelen. U ziet 
hier het grote belang van de goedbestudeerde koolmees als modelsoort voor de mens. 

We weten nu dat nature óf nurture té zwart-wit is. Het is juist het samenspel tussen 
genen en omgeving die uiteindelijk het gedrag en vele andere eigenschappen van 
organismen bepaalt. De uitdaging ligt dus vooral in het ontrafelen van dit complexe 
samenspel. Daarbij willen we ook begrijpen waarom sommige fenatypische eigen
schappen vooral genetisch en andere veel meer door de omgeving worden bepaald. 
Individuele mensen verschillen van elkaar door genetische, epigenetische en om
gevingsgeïnduceerde variatie. Het model van dé mens is achterhaald en dat is een 
uitdaging voor de geneeskunde in de 2re eeuw. Het toekomstbeeld is een efficiëntere 
diagnostiek en behandeling die toegesneden is op de individuele mens, zogenaamde 
personalized medication. Respect voor verscheidenheid, ook in de medische wereld!! 

Verschillen tussen soorten 

Verschillen in eigenschappen zijn natuurlijk nog sterker als we soorten vergelijken. 
Deze verschillen geven belangrijke informatie over hoe organismen zich hebben 
aangepast aan hun omgeving. Vooral door het vergelijken van nauw verwante 
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soorten, die in vele opzichten op elkaar lijken, verkrijgen we inzicht in het belang 
van de verschillen die er wel zijn. Darwin toonde ons de kracht van dit vergelijkende 
onderzoek met zijn vinken op de Galápagos-eilanden. Na uw verwante sluipwespen 
die rupsen van koolwitjes parasiteren verschillen in de snelheid waarmee ze plan
tengeuren leren en deze informatie opslaan in hun langetermijngeheugen (7). Deze 
verschillen zijn functioneel als we kijken naar de ruimtelijke verdeling van de rupsen 
die ze aanvallen en de betrouwbaarheid van de plantengeurinformatie. De soort die 
solitair etende rupsen aanvalt op verschillende soorten gastheerplanten heeft er niets 
aan om meteen de geur van de eerste de beste plant waar ze een rups op vindt te 
leren. De volgende rups kan immers op een heel andere plantensoort voorkomen. De 
andere soort parasiteert rupsen die in groepen leven die in een bepaalde omgeving 
op planten van dezelfde soort voorkomen. Voor hen is het onmiddellijk opslaan van 
de geurinformatie in het langetermijngeheugen adaptief. Kleine verschillen tussen 
soorten kunnen een sleutelrol spelen bij belangrijke ecologische processen zoals 
concurrentie, het samen exploiteren van hulpbronnen, dus voor het functioneren van 
soorten binnen ecosystemen. 
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Onderzoek bij het NIOO aan koolmezen laat zien dat er een duidelijke genetische basis is voor 
verschillen in persoonlijkheden (lefgozers versus kat-uit-de-boom-kijkers)!6! Met genomicstechnieken 
worden de genen opgespoord die verantwoordelijk zijn voor deze persoonlijkheidsverschillen (samen
werking NIOO en WUR) . 

K phase: conserva tion 

r pll ase : growthtexp loitation 

n phase: re-organ ization/renewal 
Q phase: release 

Model van Holling: 
Volgens C.S. HollingM! zijn er veel overeenkomsten tussen dynamische ecologische, sociale en economische 
systemen. In alle systemen is er sprake van een zogenaamde adaptieve cyclus van exploitatie (r) , 
conservering (K), destructie (0.) en reorganisatie (ex). Zie http:jjwww.resalliance.Mg/57o.php 
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Biodiversiteit, hoe werkt het eigenlijk? 

Ecologen bestuderen de oorzaken van het ontstaan van biodiversiteit en de gevolgen 
van biodiversiteitafname voor het functioneren van ecosystemen. Onder biodiversi
teit wordt meer verstaan dan alleen maar diversiteit aan soorten. Bij het streven naar 
behoud van biodiversiteit hebben we het over diversiteit aan genotypen, soorten, 
gemeenschappen, ecosystemen en landschappen. Het is onthutsend hoe vaak wij 
ecologen moeten vaststellen dat mensen niet weten dat wij alleen op deze planeet 
kunnen leven vanwege de essentiële diensten die de ecosystemen ons bieden, zoals 
grondstoffen voor voedsel en ldeding, beheersing van ziekten en plagen, schoon 
drinkwater en schone lucht!8l. Deze, en vele andere life support functies werden altijd 
gratis geboden, maar de toenemende druk van menselijke activiteiten op ecosystemen 
maakt dat we moeten investeren in de duurzaamheid ervan. 

Het verband tussen biodiversiteit en ecosysteemeigenschappen, zoals productivi
teit, stabiliteit en voorspelbaarheid in de tijd en de veerkracht bij verstoring, is complex!9l. 
Het ontrafelen van deze complexiteit is als het oplossen van een ingewild<elde drie
dimensionale puzzel, die volop stofbiedt voor debat tussen ecologen onderling en 
tussen ecologen en de maatschappij. Ik beperk me hier tot de vragen: wat bepaalt de 
diversiteit aan soorten op een bepaalde plek en tijd? En wat is het belang van biodiver
siteit voor het functioneren van het ecosysteem en de services die zij mens en planeet 
verleent? 

Wat bepaalt de diversiteit aan soorten op een bepaalde plek en tijd? 
De samenstelling en organisatie van levensgemeenschappen wordt bepaald door 
historische invloeden, lokale omgevingsfactoren en toeval. Lokale omstandigheden 
bepalen of ergens een bos kan groeien en welk type bos het zal worden. Maar of een 
bepaalde boomsoort in dat bos voorkomt wordt bepaald door de kans dat die boom
soort deze grond koloniseert en door wat er in de nabije omgeving beschikbaar is aan 
soorten. De kans op kolonisatie is natuurlijk ook afhankelijk van de geschiktheid van 
het terrein voor die specifieke soort. Een droogteminnende plantensoort zal weinig 
kans maken in een moerasgebied. En soms is de concurrentie met de bestaande vege
tatie te groot om binnen te dringen. Of de kans op kolonisatie wordt juist vergroot 
doordat er soorten staan die de groei van de nieuwkomer bevorderen (facilitatie). 
Het is deze onzekerheid en onvoorspelbaarheid in lokale processen die ons het rijke 
palet aan biodiversiteit verschaft. De basis van elk ecosysteem bestaat uit individuele 
organismen die verschillen in genetische en fenatypische eigenschappen. Sommige 
individuen zijn goed aangepast aan het huidige regime, anderen wat minder, klaar 
voor betere tijden. Door deze diversiteit kan het ecosysteem zich steeds aan nieuwe 
omstandigheden aanpassen. Natuurlijke selectie werkt in op deze individuen, niet op 
het ecosysteem als geheel. Als de omgeving verandert, veranderen de individuen en 
hun onderlinge relaties en dus de processen en het ecosysteem als geheel. 
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Wat is het belang van biodiversiteit voor het functioneren van het ecosysteem? 
Ecosystemen hebben over langere tijd nooit een vaste samenstelling van soorten en 
populatiegroottes, er zijn altijd fluctuaties. We noemen ecosystemen' stabief als ze na 
een verstoring weer terugvallen naar de oorspronkelijke situatie en ze door verstoring 
weinig van kwaliteit en functie veranderen. Elk systeem heeft een bepaalde weer
stand om ldeine externe verstoringen op te vangen. Maar als de omstandigheden zich 
wijzigen zal het ecosysteem zich ook wijzigen. Sommige soorten zijn uitermate be
langrijk voor continuering van een ecosysteem en we noemen ze daarom sleutels oor
ten. Een helder voorbeeld van het belang van sleutelsoorten zien we bij het ontstaan 
van insecten plagen. Als een gewas uit een ver land is geïmporteerd, de plaaginsecten 
per ongeluk zijn meegekomen maar hun specifieke natuurlijke vijanden zijn achter
gebleven gaat het mis. Deze natuurlijke vijanden van de planteneters, zoals sluipwes
pen en predatoren, zijn namelijk onmisbaar voor de stabiliteit en bij het wegvallen 
van deze sleutelsoorten loopt het hele systeem uit de hand. Het plantenetende insect 
kan nu namelijk ongestoord zijn gang gaan. Door een zoektocht naar de vijanden 
in het land van herkomst en introductie daarvan kan het probleem vaak weer worden 
opgelost. Dit is het principe van de ldassieke biologische bestrijding. Een ander 
voorbeeld van het uitschakelen van sleutelsoorten is het toepassen van chemische 
plaagbestrij ding. Het is wrang en een wetenschappelijk bewezen feit dat chemische 
bestrijding van insectenplagen nieuwe plagen veroorzaakt omdat de natuurlijke vijanden 
van planteneters worden gedecimeerd. Spuiten tegen één plaag vernietigt een hele 
diversiteit aan sluipwespsoorten en predatoren en geeft andere planteneters dan 
weer volop de ruimte om zich tot- een volgende -plaag te ontwildcelen. 

Lang niet altijd kennen we de sleutelsoorten in een ecosysteem. Van vele soorten 
kennen we helaas noch hun identiteit noch hun functie. Nogal vreemd dat NASA 
enorm veel geld uitgeeft aan de zoektocht naar buitenaards leven terwijl we onze 
eigen biodiversiteit vernietigen voordat we de soorten zelfs maar kennen. 

Als sleutelsoorten en sleutelfuncties de regie voeren binnen een ecosysteem, zijn 
de overige soorten dan overbodig en slechts decoratie? Inderdaad lijkt er een over
daad te zijn aan soorten in complexe ecosystemen. Het steeds veranderende eco 
systeem draagt altijd een geschiedenis aan soorten met zich mee die wellicht vroeger 
belangrijker waren maar ze herbergt ook een toekomst van soorten die ooit belang
rijk kunnen worden. En zowel recente theoretische modellen als empirischbewijs 
laten zien dat ze wel degelijk een rol spelen bij de stabiliteit van het ecosysteem. In de 
meeste gevallen zal een ecosysteem niet meteen in elkaar storten als een enkele soort 
verdwijnt. Andere soorten met gedeeltelijk overlappende eigenschappen kunnen hier 
deels voor compenseren. Maar als er meerdere soorten verdwijnen, vooral binnen 
dezelfde functionele groep, kan een ecosysteem wel opeens heftig gaan reageren. De 
stabiliteit van een ecosysteem wordt namelijk bepaald door de sterkte van de inter
acties tussen soorten in het voedselweb!9l. Sterke interacties tussen prooien en hun 
vijanden maken het ecosysteem instabiel. Vele zwakke, vaak indirecte, interacties 
tussen soorten maken het ecosysteem juist stabiel. Een grote verscheidenheid aan 
soorten en een grote variatie binnen een soort leiden tot veel verschillende interacties 
die dus stabiliserend kunnen werken. Daarnaast is verscheidenheid ook een soort 
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garantie voor de toekomst, een verzekering voor het behoud van de mogelijkheid tot 
aanpassing aan die immer wisselende omstandigheden. 

Een ongewenste omslag 

Al heeft elk systeem een bepaalde weerstand om ldeine externe verstoringen op te 
vangen, bij zware, continue belasting kan een systeem onverwacht overgaan in een 
nieuwe- en voor de mens soms ongewenste- 'stabiele' situatie(ro). Een voorbeeld 
is de plotselinge omslag van een helder meer met waterplanten naar een troebele 
groene algenvijver. Een toenemende eutrofiëring (door vooral stikstof en fosfaat) 
lijkt eerst geen enkel negatief effect te hebben. Totdat de groeiende algen het wa-
ter zo troebel hebben gemaakt dat de waterplanten onvoldoende licht krijgen. De 
waterplanten verdwijnen en hiermee verandert de hele levensgemeenschap. Allerlei 
organismen die de planten nodig hebben verdwijnen en met hen weer vele andere 
soorten. Zoöplankton, zoals watervlooien, dat tussen de planten bescherming zoekt 
tegen predatoren verdwijnt ook, wat het voedsel, de algen, juist weer doet vermeer
deren en het water nog troebeler maakt. De samenstelling aan vissoorten verandert 
richting bodemvoeders die de onbedekte bodem omwoelen en het water nog voed
selrijker en troebeler maken etc. Een nieuw en ongewenst 'evenwicht' is bereikt. En 
wat erger is, de weg terug is niet zo maldeelijk als de heenweg. Het terugdringen van 
de nutriëntenstroom leidt niet zo maar tot terugkeer naar de originele staat. Hiervoor 
zijn zeer drastische maatregelen nodig zoals het verwijderen van een groot deel van de 
vispopulatie, maar zelfs dat leidt niet altijd tot succes of het succes is maar tijdelijk. 

Biodiversiteit in crisis 

De natuur is dus voor een groot deel onmaakbaar en onvoorspelbaar. Wat leren we 
van deze informatie? Dat we bij natuurbescherming niet star moeten inzetten op 
doelsoorten maar vooral ruimte moeten maken voor de dynamische processen die 
het ontstaan en behoud van biodiversiteit bevorderen. Hiervoor is ten eerste ruimte 
en bescherming tegen negatieve menselijke invloed nodig. En daar schort het nogal 
aan. Er is geen plek meer in de oceanen die niet wordt overbevist Zdn 12% van het 
landoppervlak is beschermd gebied, en maar 0,7% van de zeeën en oceanen! Tropische 
regenwouden gaan steeds sneller tegen de vlakte door onze onverantwoorde honger 
naar energie en grondstoffen. Onze economie is nog steeds de vijand van onze pla
neet in plaats van een bondgenoot. 

Naast ruimte en bescherming is er de noodzaak voor voldoende groene verbin
dingen en lokale verscheidenheid in het landschap. Welke soorten ergens lokaal 
voorkomen is het directe gevolg van de regionale beschikbaarheid van soorten in het 
landschap. Daarom is het van belang natuurgebieden met elkaar te verbinden, zoals 
in de Ecologische Hoofdstructuur gebeurt. Losse plukjes zetten geen zoden aan de 
dijk. Als organen niet met elkaar verbonden zijn door middel van bloedvaten, wor
den er immers ook geen voedingsstoffen uitgewisseld. We hebben dus zogenaamde 
groene aders nodig om de dynamiek van de biodiversiteit veilig te stellen. Als het 
klimaat verandert moeten soorten kunnen mee bewegen. Juist in het dichtbevolkte 
Nederland met zijn multifunctionele landschappen staan we voor de grote uitdaging 
deze aders te realiseren. 
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Respect voor variatie binnen de biologische en 
andere helawetenschappen 

Even terug naar de biologische variatie. Men zou toch denken dat elke bioloog ver
scheidenheid omarmt, maar dat is niet zo. De interesse voor variatie binnen en tus
sen soorten is veelal beperkt tot ecologen en evolutie biologen. Het pre-darwiniaanse 
typologisch denken, waarbij men uitgaat van een gemiddeld individu van een soort 
en variatie negeert, vormt nog steeds de basis voor veel biologisch (en biomedisch) 
onderzoek. De bouwstenen van veel van de fundamentele biologische processen zijn 
tijdens de evolutie geconserveerd. Op celniveau lijken we nog veel op onze meest 
primitieve voorouders. Hoe gek het ook mag klinken maar geheugenopslag bij de 
mens lijkt op cellulair niveau heel erg op dat van de parasitaire insecten waarbij wij 
cognitie bestuderen. Een associatieve Pavloviaanse leerervaring wordt met behulp 
van dezelfde moleculaire mechanismen in het langetermijn geheugen opgeslagen. 
Zoeken naar overeenkomsten tussen soorten kan dus ook heel waardevol zijn. 

Van Darwin naar Newton 
Hoe meer we afdalen naar de lagere biologische niveaus (reductionisme), hoe min
der variatie we tegenkomen. De biologie gaat dan steeds meer lijken op de deter
ministische natuur- en scheikunde. Darwin transformeertin Newton. We zien dan 
ook dat de reductionistische benadering in de biologie de samenwerking tussen de 
bètadisciplines ten goede komt. De 'cultuurkloof' wordt steeds kleiner. 

Het gegeven van zichzelf genererende variatie onderscheidt de levende van de niet
levende natuur. Variatie die op allerlei niveaus in de levende natuur voorkomt maakt 
de biologie zo fascinerend. Ik heb lang medelijden met de chemici en fysici gehad die 
dit moois allemaal moesten missen. Ze bestuderen wel variatie maar die is van een 
heel andere orde en heeft meer te maken met nog onverldaarbare afwijkingen van 
metingen van deterministische processen. Uitgangspunt is dat alles volgens keiharde 
wetten en regels te voorspellen moet zijn. Onzekerheid is ongewenst. Emeritus 
hoogleraar in de Fysische en Kolloïdchemie Lyldema zei eens: "Zelfs die bekende 
onzekerheidsrelatie van Heisenberg zou met hetzelfde recht een zekerheidsrelatie 
kunnen worden genoemd omdat het Heisenberg-principe exact zegt hoe nauwkeurig 
je van een deeltje tegelijk plaats en snelheid kunt mete:r:t. Voor chemici en fysici heeft 
variatie traditioneel dan ook een heel andere betekenis dan voor biologen. Men vindt 
variatie eerder een last dan een lust, is er eerder bezorgd over dan er door gefascineerd. 
Alle elementaire deeltjes zijn exact hetzelfde. Variatie is nul. 

Maar de tijden zijn veranderd. Ik hoef geen medelijden meer te hebben met die 
andere bèta's want ze hebben de biologie ontdekt. Biologen plagen de fysici met de 
opmerking dat de natuurkunde zdn beetje ldaar is dat ze de 'Appel van Newto:rifn) 
hard nodig hebben. (Fysici plagen de biologen door te stellen dat de biologie nu als 
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wetenschap eindelijk gaat meetellen ... ). Fysici duiken nu enthousiast de levende cel 
in om de organisatie van biomoleculaire structuren en netwerken te doorgronden. 
Complexe systemen met uiterst dynamische en veelal onvoorspelbare interacties tus
sen componenten. Het lijlct wel ecologie! 

Regelmatig zullen we van onze reductionistische kennis op celniveau oflager weer 
moeten opstijgen naar de hogere integratieniveaus. Om te begrijpen hoe variabele 
individuen functioneren in een variabele omgeving moeten we toe naar integratie van 
kennis en de scheidingen tussen de verschillende integratieniveaus laten verdwij
nen. Want in verschillende individuen kunnen dezelfde basale processen toch weer 
heel verschillende gevolgen hebben. Zelfs al is het werkingsmechanisme hetzelfde, 
concentraties van bepaalde eiwitten zullen anders zijn, processnelheden en gevoelig
heden van receptoren zullen verschillen tussen individuen. We kunnen het mecha
nisme van de sleutel en het slot volledig ontrafelen maar als er variatie is in de sleutel 
en het slot zullen we ook in die variatie, en het belang ervan, inzicht moeten krijgen. 
Ik wil dus ook hier een lans breken voor respect voor verscheidenheid. Voor het op
stijgen van sub-organismaal naar organismaal niveau en hoger is wel wetenschappe
lijke moed nodig. Want het beeld wordt minder voorspelbaar door een toename van 
variatie, minder geregeerd door harde wetten, moeilijker experimenteel toetsbaar. 
Geavanceerde statistische analyses zijn nodig om tot conclusies te komen want door 
de alom aanwezige variatie zijn zwart-wit, ja-of-nee-antwoorden zeldzaam. 

Verscheidenheid in modelsystemen 

Moleculair biologisch onderzoek wordt nog hoofdzakelijk verricht aan enkele model
systemen zoals de fruitvlieg Drosophila, de worm Caenorhabditis elegans, de zandraket 
Arabidapsis thaliana, muis en mens. Het leunen op een gering aantal modelsoorten 
heeft voordelen omdat er intussen al veel kennis over de functie van genen is. Maar 
beperking tot deze modelsystemen heeft ook een keerzijde. Het leidt tot kokerdenken 
door ons te fixeren op de overeenkomsten en de verschillen te vergeten. Er zijn 
geconserveerde genen die overal in het dierenrijk belangrijke processen bepalen. 
Modelsoorten zijn heel belangrijk om de belangrijkste bouwstenen te identificeren, 
maar ze geven slechts beperlct inzicht in alle manieren waarop selectie op deze bouw
stenen heeft ingewerlct en die heeft geleid tot die fascinerende variatie in vorm en 
functie tussen soorten. Als we alleen zouden ldjken naar de bouwstenen, zou dat ons 
weinig vertellen over het schrille contrast tussen een lelijk klein huisje in een achter
buurt en de Sixtijnse kapel. 

Vergelijking van het genoom van soorten kan dus heel verrassend zijn. Zo is 
Drasophila evolutionair erg afwijkend van andere soorten. Bepaalde genen die we bij 
onze sluipwespen vinden lijken meer op die van de muis en de mens dan op die van 
Drosophila, een mede-insect! Door snelle techniekontwikkeling op het gebied van 
genomics wordt de mogelijkheid tot vergelijldng van soorten gelukldg steeds mak
kelijker. Vergelijkend genoomonderzoek ('comparative genomics') is grensverleggend 
onderzoek geworden. Een resultaat is bijvoorbeeld de vondst dat het genoom van de 
mens voor zdn 99% gelijk is aan dat van de chimpansee. Wat maalct ons dan nog 
verschillend? Door het vergelijken van het genoom van de mens met dat van negen 
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andere primaten verkrijgen we inzicht in de evolutie van allerlei typisch menselijke 
eigenschappen(I2). Een van de belangrijkste aanjagers in de evolutie van primaten 
blijlet genduplicatie. Tijdens de Go-miljoen-jaar-lange-evolutie is het aantal kopieën 
van genen en genfamilies in de mens op sommige pleld<en uitgebreid en op andere 
juist verminderd en dat lijkt ten grondslag te liggen aan de verschillen in de hogere 
cognitieve functies, duurvermogen (bij hardlopen) en de vatbaarheid voor genetische 
zielctes. Voor 12 Drasophila soorten zijn nu zelfs de hele genomen beschikbaar om 
soorten en populaties te vergelijken wat een goudmijn aan mogelijkheden biedt voor 
evolutionair onderzoek. Zo kunnen we bijvoorbeeld achterhalen hoe weerstand tegen 
parasitisme, die erg verschilt tussen Drasop hilasoorten is geëvolueerd. 

Ecogenomics 

'Omics' technieken, zoals genomics en metabolomics, hebben de ecologische we
tenschap flink geholpen''3l. Met genomicstechnieken kunnen we nu de genetische 
basis bestuderen van eigenschappen die er echt toe doen bij adaptatie en evolutie. 
We staan bovendien aan de vooravond van een ontginning van de biodiversiteit: 
mining nature. Met genomics kunnen we de diversiteit aan processen en functies in de 
natuur exploreren en dit is vooral interessant voor het nog zo onbekende microleven 
zoals bacteriën, schimmels, algen, plankton, etc. Tot voor kort kon slechts een ldeine 
fractie (o.or%- 3%) van de microbiële diversiteit ontsloten worden omdat de meeste 
soorten niet te kweken zijn in het laboratorium. De farmaceutische industrie snakt 
naar nieuwe actieve stoffen nu er steeds meer resistentie optreedt tegen de bekende 
antibiotica. We borduren al 8o jaar lang voort op de toevallige ontdeldcing van Sir 
Alexander Fleming dat schimmels bacteriën kunnen doden, terwijl de natuur onge
twijfeld nog een schat aan andere mogelijkheden herbergt. Eén gram grond bevat al 
zdn sooo taxa aan microorganismen''4l. Er valt dus nog veel nieuws te ontdeld<en aan 
enzymen en andere bioactieve stoffen voor biotechnologische en farmaceutische toe
passingen. Waarschijnlijk kunnen bacteriën alle ingewild<elde biochemische proces
sen verrichten, we moeten alleen beter zoeken om die bacteriën te vinden. De komst 
van het 'omics' tijdperk (metagenomics) maakt het nu mogelijk om het hele micro
leven in water en bodem qua eigenschappen en biofunctionele stoffen te ontsluiten. 
Pionier Craig Venter viste even in de Sargasso Zee en vond r8oo soorten microben, 
waaronder rso nieuwe soorten bacteriën, en meer dan 1.2 miljoen nieuwe genen''5l. 
We weten nog lang niet wat al die genen doen, we staan bij alle soorten nog aan het 
begin van de speurtocht, maar dit onderzoek illustreert ons gebrek aan kennis van de 
microbiële biodiversiteit op onze planeet. Nature miningis een fascinerende zoek
tocht naar de verscheidenheid in bouwstenen en processen van het leven en heeft 
een veelbelovende toepassingswaarde. Met metagenoom technieken (zoals phylo
DNA chips) kunnen we veel parameters gelijktijdig meten. Zo kunnen we de invloed 
van milieu-en klimaatverandering op biodiversiteit, op agroproductie capaciteit, en 
op water-, bodem- en luchtkwaliteit onderzoeken. Een schat aan fundamentele en 
toepassingsgerichte kennis ligt voor het oprapen! 

Veel ecologen zijn te ongeduldig om te wachten op financieringsmogelijkheden 
voor de volledige genetische identificatie van ecologisch interessante soorten. Ze 
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richten zich daarom in de tussentijd op het vergelijken van delen van het genoom van 
hun studieobjecten met dat van bekende modelsystemen. Bij het NIOO bestuderen 
we de koolmees bijvoorbeeld met het genoom van de kip en de zebravink. Binnen de 
werkgroep Multitrofe Interacties, en samen met Wageningen Universiteit, gebruiken 
we het genoom van de zandraket Arabidapsis thaliana om eigenschappen van wilde 
lauisbloemigen (bijvoorbeeld wilde kool of zwarte mosterd) te onderzoeken. Om te 
begrijpen hoe eigenschappen, zoals de chemische verdediging van de plant tegen 
insecten, zijn geëvolueerd, is onderzoek aan wilde soorten in hun natuurlijke omge
ving noodzakelijk. Het levert bovendien waardevolle kennis op die van toepassing is 
binnen de plantenveredeling van verwante voedselgewassen, in dit geval koolvariëteiten. 

We kunnen dus concluderen dat biologische verscheidenheid een kostbare erfe
nis is met een buitengewoon hoge potentie voor economische en maatschappelijke 
valorisatie zoals ook uitgewerkt in een recent rapport van IUCN en Shell 'Building 
Biodiversity Business 2008. Maar dan moet die biodiversiteit wel behouden blijven. 
Want nu gaat het niet goed. Biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Circa 6o% van 
de ecosystemen wordt niet op duurzame wijze benut. Versnippering en schadelijke 
vormen van grond- en watergebmik zijn belangrijke oorzaken van biodiversiteitsver
lies. Berekeningen van het Intergovemmental Panel on Climate Change (IPCC) wijzen 
uit dat klimaatverandering de komende decennia de gevolgen van deze schadelijke 
factoren voor ecosystemen substantieel zal verergeren. Het wordt de hoogste tijd dat 
de mens de verscheidenheid van de natuur werkelijk gaat respecteren en het behoud 
van alle ecosysteemfuncties centraal stelt in al zijn handelen. Om dit mogelijk te maleen 
moeten ecologen de noodzakelijke kennis over deze processen aandragen. We doen 
dat uit liefde voor onze studieobjecten, en niet voor de dollars. 

Lessen uit de ecologie zijn van belang voor de economie 

De natuur heeft aandacht nodig maar ze geeft ook veel terug. Om te beginnen haar 
wijze lessen aan de maatschappij. De belangrijkste les is de waarde van verscheiden
heid. Het is de basis voor duurzaamheid, gedefinieerd als 'genoeg voor iedereen, voor 
altijd'. Verscheidenheid is fundamenteel aan het leven en noodzakelijk voor aanpas
sing aan veranderende omstandigheden. Verscheidenheid is eveneens de sleutel tot 
de stabiliteit en het behoud van ecosystemen. En dat is weer nodig voor het leveren 
van alle producten en diensten die wij als mensen gebruiken om te kunnen leven. 
Verscheidenheid maakt risicospreiding mogelijk. Don't put all your eggs in one basket 
is een waardevol advies dat niet alleen van toepassing is op de natuur maar ook op de 
economie en maatschappij. Denkt u maar aan investeringsstrategieën en wat er mis 
kan gaan met eenzijdig samengestelde beleggingsportefeuilles. 

Adaptieve cyclus 

De ecoloog C.S. Holling heeft wereldwijd collega's, economen en sociologen geïn
spireerd mee te denken over hoe complexe adaptieve systemen functioneren('6l. Zijn 
heuristisch modellaat interessante parallellen zien tussen het functioneren van 
zullee dynamische ecologische, sociale en economische systemen('7l. In alle systemen 
is er sprake van een zogenaamde adaptieve cyclus van exploitatie (r), conservering 
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(K), destructie (Q) en reorganisatie (a), (zie figuur, pag. 15). Een voorbeeld binnen de 
ecologie is snel te vinden. Pioniersoorten vestigen zich ergens en via een langzaam 
proces van successie leidt dit tot een gevestigde levensgemeenschap met een aantal 
zeer efficiënte dominante soorten. Maar door die dominantie wordt het systeem 
star, de flexibiliteit verdwijnt. Een belangrijke verstoring, zoals een droogteperiode 
of een insectenuit braak, leidt tot sterfte en schept dan tegelijkertijd openingen en 
mogelijkheden voor nieuwe soorten. De cyclus is rond en herhaalt zich, met steeds 
een langzame, vrij voorspelbare voorwaartse fase en een onvoorspelbare en snelle 
neergaande fase. Het zijn deze twee 'lussen die de cyclus adaptief maken. Nieuwe 
elementen kunnen zich al opbouwen tijdens de voorwaartse, rigide, fase maar worden 
onderdrukt door de dominante elementen. Maar na de crisis kunnen ze tot expressie 
komen tijdens de neergaande fase van reorganisatie. Een ander ecologisch voorbeeld 
van zdn cyclus, maar dan over veellangere termijn, is het einde van de dominantie van 
de dinosauriërs na een komeetinslag 65 miljoen jaar geleden en de snelle evolutie 
van de zoogdieren die daar op volgde: ze grepen hun kans! 

Zullee adaptieve cycli zijn niet beperkt tot ecosystemen. Scheffer('8l geeft voorbeelden 
van andere adaptieve cycli zoals paradigmaverschuivingen in de wetenschap, de 
dynamiek van bedrijven in zich ontwikkelende markten en crises in de maatschappij. 
Het model van Holling leert ons dat we in alle gevallen een vergelijkbaar fenomeen 
zien: een crisis creëert ruimte voor vernieuwing en innovatie. Maar deze vernieuwing 
gaat wel met vallen en opstaan want de reorganisatiefase na een crisis is karakteris
tiek chaotisch en onoverzichtelijk, een periode van wilde innovatie zonder regie en 
controle. En het probleem kan zo complex zijn dat een oplossing niet onmiddellijk 
duidelijk is (denk aan Irak!). Het is een periode waar individuen de grootste kans 
krijgen om invloed uit te oefenen en de toekomst vorm te geven. Een voorbeeld is 
Ghandi (en helaas ook Hitler). 

Op dit moment zitten we in zdn neergaande lus van reorganisatie. De fase van 
crisis en chaotische innovatie. De crisis is door de mens veroorzaakt en heeft 
alles met ecologie te maken: milieuvervuiling, energiecrisis, klimaatsverandering, 
watergebrek, grondstoffenschaarste, overbevolking en verlies aan biodiversiteit. 
Eenvoudig herstel is niet mogelijk, het moet echt anders. Al Gore heeft het er flink 
ingewreven en de bewustwording groeit met de dag, ook bij economen, vooral na het 
indrukwekkende rapport van de Britse econoom Lord Nicholas Stern('9) waarin hij 
de economische noodzaak aangeeft van concrete actie nu! Jared Diamond(2

o) levert 
ons wijze lessen uit het verleden in zijn fascinerende boek 'Collapse': beschavingen 
die ecologische rampen negeerden gingen ten onder. Een bekend voorbeeld zijn de 
Paaseilanders. Volgens Diamond zijn de parallellen tussen Paaseiland en de hele 
moderne wereld angstaanjagend duidelijk. 'Dankzij globalisering, internationale 
handel, jumbojets en internet delen alle landen op aarde dezelfde hulpbronnen, net 
als destijds het dozijn clans op Paaseiland. Het eiland was ver in de Stille Oceaan net 
zo geïsoleerd als de aarde tegenwoordig in de ruimte'. 
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Op weg naar een vierde sociaal-ecologisch regime 
In onze moderne wereld worden de acties van de mens in eerste instantie vooral 
gedreven door de economie. Maar de economie is op haar beurt weer sterk verbon · 
den met biologische diversiteit. Duurzame ontwikkeling kan alleen als economie en 
ecologie harmonieus samengaan. Dit vergt een ecologisering van de economie, of, 
nog belangrijker, van ons wereldbeeld. We hebben niet alleen een nieuwe industriële 
revolutie nodig maar ook een sociale, waarbij de mens weer onderdeel wordt van de 
natuur in plaats van zich er buiten te plaatsen en vooral schade aan te richten, belang
rijke hulpbronnen uit te putten en habitats te vernietigen. We moeten leren leven 
met de planeet in plaats van ten koste van de planeet. Leven van de rente, niet van het 
kapitaal. People, Planet and Profit dienen op een harmonieuze wijze gecombineerd 
te worden. Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg (2002) 

werd de P van Profit veranderd in 'Prosperity' (welvaart), om naast economische winst 
ook de maatschappelijke winst in de afWegingen te betrekken. 

Misschien gloort er licht aan het eind van de tunnel. De Vries en Goudsblom'2 '1 

stellen in hun boek Mappae Mundi dat we, na het bedwingen van het vuur, de 
landbouw en de industrialisatie, waarschijnlijk op weg zijn naar een vierde sociaal
ecologisch regime van ecologische bewustwording. Er waait een frisse wind door 
het bedrijfsleven waarbij duurzaamheid, gebaseerd op ecologische principes, wordt 
omarmd: uit noodzaak zowel als uitdaging. De Cradle to eradle' filosofie van McDonough 
en Braungart(221 is bijvoorbeeld sterk in opkomst. Het is een positieve regenererende 
ontwerpbenadering gemodelleerd naar de natuur met drie hoofd principes: r. afVal is 
voedsel, 2. gebruik zonne-energie en 3· respecteer diversiteit. De centrale gedachte 
daarin is dat er gezonde systemen, producten en processen worden ontworpen 
zonder schadelijke stoffen voor mens en natuur. Dat er circulair ( eradie to eradle) 
in plaats van lineair (eradle to grave) wordt geproduceerd zodat afVal geëlimineerd 
wordt en waardevolle grondstoffen behouden blijven. In de natuur is afval immers 
altijd voedsel voor iets anders en dit natuurprincipe verdient navolging. Het tweede 
principe is het gebruik van zonne-energie. Het zonlicht dat in een uur op aarde valt, 
bevat genoeg om de wereld een jaar lang van energie te voorzien. Innovatie ligt hier 
voor het oprapen en als we het maar willen is er heel veel mogelijk zoals het gebruik 
van algen, ofkunstmatige bladeren waarbij er geen biomassa als tussenproduct is 
maar rechtstreeks brandstof uit licht, water en CO 

2
• En wat betreft het derde principe, 

respecteer diversiteit: lokale mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van afVal
verwerking en energievoorziening moeten gestimuleerd worden. Voorlopig heeft de 
wereld geen behoefte meer aan een one salution fits all strategie maar aan decentrale 
en flexibele systemen. Geef ruimte aan verschillende oplossingsrichtingen. Laat de 
innovatie maar chaotisch haar gang gaan in deze reorganisatiefase van Holling's 
adaptieve cyclus. Er zal een hoop mis gaan en daar kunnen we veel van leren. Uitein
delijk zal dit, volgens Holling's cyclus, weer leiden tot een dominante 'Microsoft van 
de verduurzaming', of we dat leuk vinden of niet. 

Het NIOO wil de eradie toeradie filosofie met haar nieuwbouw in Wageningen in 
praktijk brengen. De architect (Claus en Kaan Architecten) en het ontwerpteam heb
ben de opdracht gekregen zo veel mogelijk volgens deze filosofie te ontwerpen. Met 
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de ambitie om het meest duurzame kantoor flaboratorium van Nederland te worden, 
door bijvoorbeeld toepassing van de allernieuwste (en nog niet volledig uitontwik
kelde) technieken op het gebied van duurzame energieopwelddng, afvalverwerking, 
materiaalkeuze en CO 

2 
uitstoot. Hier speelt respect voor verscheidenheid weer een 

cruciale rol. 
Het is dus de hoogste tijd voor een vierde sociaal-ecologisch regime waarbij we 

verantwoordelijkheid nemen als bewoners van de aarde, ons bewust zijn van ecolo
gische ketens en cycli, van de verbindingen tussen lokale en globale processen en tus
sen korte- en langetermijn, met een visie op het laatste. We zullen de eigen invloed 
continu moeten monitoren en inzetten op 'geen-spijt' strategieën. 

We leurmen ons voordeel doen met de sterk toenemende multimediale mogelijkheden 
die de wereld tegelijkertijd lijken te vergroten en te verldeinen. Zoals de Canadese 
filosoof/mediadeskundige McLuhan!zJ) al in I962 in zijn boek The Gutenberg Galaxy 
schreef: we leven in een global village waar muren van ruimte en tijd zijn geslecht 
en mensen op wereldschaal met elkaar in wisselwerldng staan alsof ze in hetzelfde 
dorp wonen. Het stelt ons in staat te leren van de fouten en oplossingen van andere 
culturen, iets dat beschavingen uit het verleden niet konden. Volgens Jared Diamond 
een belangrijke reden voor de hoop dat onze beschaving andere keuzes gaat maken 
om zo haar ondergang te ontlopen. 

Diversitas delectat zei Cicero (of onze Nederlandse spreuk: verandering van spijs 
doet eten; afwisseling is aangenaam). Biologische, economische en sociale verschei
denheid als antithese van uniformiteit. Respect voor verscheidenheid- het zou ook 
een uitspraak van Spinoza kunnen zijn. Biologische verscheidenheid verrijkt onze 
planeet en dus ons eigen bestaan. Economische verscheidenheid is, parallel aan 
ecologische, een voorwaarde voor de evolutie van bruikbare innovatie, structurele ver
anderingen en de overgang naar een duurzame samenleving. Door sociale diversiteit 
verrijken we ons wereldbeeld. Ieder mens denkt, handelt en leert binnen een bepaald 
wereldbeeld gevormd door cultuur, wetenschap en religie. Autochtonen en allochtonen, 
mannen en vrouwen. Samen leven en werken geeft ons de kans te genieten van 
elkaars talenten, lcunst, muziek en literatuur. 

Ik hoop u duidelijk gemaakt te hebben dat diversiteit noodzakelijk is voor ons allen. 
Maar we zullen keuzes moeten maken, er is geen deus ex machina die het wel even 
regelt. We zullen samen hard moeten knold<en om voldoende diversiteit te verkrijgen 
en behouden. Het is mijn missie, als wetenschapper en als mens. Een duurzame 
samenleving: genoeg voor iedereen, voor altijd. 
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