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INSEKTEN EN SIGNAALSTOFFEN:
VAN MOLECUULTOT GEDRAG

Mijnheer de Voorzitter,Mijnheer deRector Magnificus,
Dames en Heren,
Staat u mij toe dat ik begin met een citaat l:
"Zo leerde [dekleineGrenouille]spreken. Met woorden
diegeengeurendevoorwerpenaanduidden,metabstracte
begrippen dus,(...) had hij de grootsteproblemen. Hij
konzenietonthouden, haalde zedoorelkaar, gebruikte
ze nogalsvolwassene met tegenzin en dikwijls
verkeerd (...).
Aandeandere kantzoudegebruikelijke taalal spoedig
tekort zijn geschoten om aldie dingen diehij als
olfactorische begrippen inzichhad verzameld vaneen
naam tevoorzien. Weldrarook hij niet meer alleen hout,
maar soorten hout, ahornhout, eikehout, grenehout,
iepehout, perehout, oud,jong,vermolmd, beschimmeld,
bemost hout, zelfs afzonderlijke houtblokken, houtsplinters enhoutkruimels -en hij rook zeals duidelijk
verschillendevoorwerpen,dieanderemensen methun
ogenniethadden kunnenonderscheiden. Zoverginghet
hem ook metanderedingen.Datdiewittedrank,die
madameGaillard haarpupillen iedereochtendvoorzette
altijd melk werd genoemd, terwijl hij toch volgens
Grenouillesondervinding iedereochtendtelkensanders
rook en smaakte, al naargelang hoe warmhij was, van
welke koehij stamde,watdeze koehad gegeten, hoeveel
room menhem had gelaten,enzovoort.... datrook, dat
uiteenhonderden afzonderlijke geurengeschakeerd
geurstelsel alsderook vanvuur dat elkeminuut, nee
seconde,veranderdeenzichtoteennieuweeenheid
vermengde, slechtsdieenenaam 'rook'bezat...dataarde,
landschap, lucht,dievanstaptotstapen van ademteug
totademteug vaneenanderegeurvervuldenderhalvedoor
eenandere identiteit bezield waren,niettemin slechtsmet
drieplatte woordenaangeduid moestenworden -aldie
groteske wanverhoudingen tussen derijkdomvandein
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geuren waargenomen wereldendearmoedevandetaal,
wektebijde knaapGrenouilletwijfel aandezin vande
taal alszodanig;enhijverwaardigdezichslechtsdantot
hetgebruik ervan alsdeomgangmetanderemensen dit
beslist vereiste."
Grenouille,dehoofdpersoon uit het boek "Het Parfum"
van Patrick Süskind, bezit een buitengewoon sterk
ontwikkeld reukvermogen ende wereld bestaat voorhem
primair uittalloze geurbeelden. Maarhij ontmoet
onbegripen ongeloof alshij anderen daarin probeert te
laten delen. De meeste mensen immers,zoals uen ik,
beleven hunomgeving en wat zichdaarin afspeelt vooral
doorwat zij zien en horenenonzereuk en smaakzin
lijken eigenlijk maarbetrekkelijk zwak ontwikkeld in
vergelijking totdievan veel diersoorten.
Vandaag wil ikuaandehandvanenkele voorbeelden
laten zien dat insekten,evenalsdezojuist genoemde
Grenouille,primair ineen chemische wereld leven. Zij
bezitten eendikwijls buitengewoon scherp reukvermogen
en eendelicate smaakzin,diedebeperktheid vanhun
overige zintuiglijke vermogens ruimschoots
compenseren.
Devrouwelijke zijdevlinder produceert, netalseen loops
teefje, een signaaalstof om mannetjes te lokken. Zij
steekt daarvoor haarachterlijfje omhoog en stulpt met
behulpvaneen inwendigedruk tweegeleblaasjes naar
buiten,van waaruit delokstof indelucht kan verdampen.
Dezegeurstof wordt nu met luchtstromingen meegevoerd,
waarbij zij al snel sterk wordtverdund.Datbetekent dat
openige afstand, zeg 100meter ofeen kilometer, de
lucht nog maar spoortjes van deze stof bevat. Toch is dit
nog voldoendeomdoor mannetjes vlinders teworden

opgemerkt. Erzijn slechtsenkeletientallen moleculen
nodigom,alszij dereukorgaantjes van een mannetje
treffen, groteopwindingteveroorzaken. Het diertje
reageert dandoorindegeurpluim windopwaartste
vliegen om, somsreedsnaenkele meters, in andere
gevallenna enige kilometers,naast het lokkende
vrouwtje telanden.Het spreekt vanzelf dat dit systeem
alleen goed kanfunctioneren wanneerde mannelijke
partnersvandit lokkendevlindertje overzeergevoelige
reukorganen beschikken. Uitdetabel blijkt inderdaad dat
dedrempelconcentratie bijdezijdevlinder voordelokstof
Drempclconcentraties voor gcurstoffen
zijdevlinder
hond
mens

bombykol
boterzuur
mercaptan

200 mol/ml lucht
9.000
14.000.000

Totaalaantal moleculen permllucht:2,6x 10'^
70.000x lager ligtdandievoorde stof mercaptan bij de
mens, de sterkste geurstof diewij kennen.
Erzijnnatuurlijk honderdenverschillende soorten
insektendieopzoele zomeravonden tegelijkertijd hun
uiterste best doenom, ieder methuneigen specifieke
signaalstof,partnerste lokken.Maardezeveelheid van
signalen, wij merken het niet:het gaat onze neus
voorbij.
Als deparing isvoltooid vertonen de meeste vrouwtjes
geen lokgedrag meeren blijven danvoorhun soortgenoten verder onopgemerkt. Insommige gevallen
hebbendeparende mannetjes zelfs eeneigen signaalstof,
een soort chemisch eigendomsmerk ophet vrouwtje
overgebracht, eengeurstof dieanderemannetjes afstoot.

Denu bevruchte vrouwelijke insekten wacht vervolgens
een moeilijke taak, misschien wel de moeilijkste uit hun
hele leven:huneitjes daartedeponeren waarde miniscule
eilarfjes direct nadat zeuit hetei zijn gekropen voldoende
voedsel van dejuiste samenstelling tothun beschikking
hebben.Voorplantenetende insektesoorten lijkt dat op
dezegrotendeelsdoorgroeneplanten bedekteaardeniet
zo'n probleem,warehetnietdat deze insekten meestal
een bijzondere kieskeurigheid tenaanzien vanhun voedsel
vertonen enopandereplanten danhun specifieke
voedselplant dan ook sneldoodgaan. Denamen vanveel
insekten, zoalsberkehaantje, wortelvlieg, gentiaanblauwtje, kersevlieg, preimot en koolwitje spreken opdat
punt voor zich zelf.Die kieskeurigheid m.b.t. hun
voedselplant hangt samen met chemische eigenschappen
van dieplant.Want deplantenwereld,hoewel zijdoorhaar
universele groene kleur een grotehomogeniteit in
chemische samenstelling suggereert, bevat in werkelijkheideenbreder scalaaanchemischeverbindingen, dan
welkandercompartiment van delevendenatuurdan ook.
Naast deinlevendeorganismen algemeen voorkomende
stoffen, zoals koolhydraten,aminozuren, mineralen e.d.,
bevat iedereplantesoort ookspecifieke, z.g. secundaire
plantestoffen. Elkeplantesoort bezit daarmeeeen eigen
karakteristieke chemische vingerafdruk. Al metal moeten
erhonderdduizenden verschillende secundaire plantestoffen
bestaan, waarvan dealkaloïden,fenolen en terpeenverbindingen weldemeestbekende vertegenwoordigers
omvatten. Het overgrotedeel daarvan wacht nogomte
worden gezuiverd. Enkeletienduizenden zijn inmiddels in
zuiverevormafgezonderd enchemisch geïdentificeerd.
Maarhet vergtnogvelejarenonderzoekvoordatdeze
chemische diversiteit enigszinsin kaartzal zijn gebracht.
Insekten hebben zichechtertijdens hun evolutionaire
ontwikkeling aan dezechemische profilering van de

plantenwereld aangepast.
Hoeherkent nu b.v.het grote koolwitje in een
gevarieerdevegetatiehaar waardplant, eenkoolplant?De
vlinder,alrondfladderend opzoeknaareenplekje voor
haareieren, strijkt regelmatig neeropalles wat groenis.
Met smaakharenophaarvoorpoten proeft zij danof zij
bij toeval ophaar waardplant isgeland ofniet.Ophet
bladoppervlak van koolbevinden zichnamelijk minieme
hoeveelheden vaneenvoordezeplantesoort specifieke
stof,het glucobrassicine,een mosterdolieverbinding.Pas
nadat devlinder met behulpvan smaakcellen ophaar
onderpootjes deaanwezigheid vandezesignaalstof heeft
geconstateerd, wordtheteileggedraggedeblokkeerden
begint zij tientallen eitjes stuk voor stuk zorgvuldig
tegenelkaar aante leggen,zodat ereenheel regelmatig en
fraai geel gekleurd eipakketje ontstaat2.
Demoederzorg isdaarmee echternognietafgelopen. Er
bestaat gezienhet groteaantal koolwitjes in verhouding
tothet aantalvoedselplanten, eenreëelrisicodat een
soortgenoot dezelfde plant vindt enerookhaar eierenop
zou willen deponeren. Dat zouechter latertot ernstige
voedselconcurrentie metderupsjes uitheteerstelegsel
kunnen leiden. Alseen soort territoriumvlag wordt
daaromdooriedereileggend vrouwtje aanelkeipakketeen
signaalstof meegegeven,dat heteileggedrag vanandere
koolwitjes, alshunpootsmaakhaartjes ermee in contact
komen,onderdrukt. Ukunt zichvoorstellen datalsje
dezestof vanduizendeneiereninzamelt,je daar
spectaculaire dingenophetgebiedvandegewasbescherming meekunt doen.Wordt hetbijvoorbeeld over
een koolplant verspoten, dan zullen legrijpe koolwitjes
die plant mijden alsdepest.Dat opent natuurlijk
interessante perspectieven voordetoegepaste
entomoloog, die er op uit is om met behulp van

natuurstoffen ditplaaginsekt opeen selectievemanierte
bestrijden. Maareenrealistische bestrijdingsmethode
komt pasbinnen bereik alsdestof nietmeer geëxtraheerd
hoeft tewordenuit deeipakketjes, maardooronze
chemischecollega'skanwordengesynthetiseerd. Dit
euforische toepassingsbeeld werd kortgeleden aanzienlijk
dichterbij gehaalddoordatWageningseonderzoekerserin
slaagden omdechemischestructuurvande belangrijkste
componenten van deeistof optehelderen enontdekten
dathetomvrijeenvoudig gestructureerde enstabiele
aromatische verbindingen gaat3.
Maar ookvanuit biologisch oogpunt blijkt deze signaalstof nogandereinteressante aspecten inpettotehebben.
Behalvehet grotekoolwitje, waarvan deeistof afkomstig
is, kunnen sommigeandere insektesoorten deeistof ook
waarnemen enhet alssignaal benutten.Twee gevallen
wil iknoemen. Heteerste betreft eenverwante
vlindersoort, het kleinekoolwitje. Vrouwtjes vandeze
soort mijden, wanneer zij opzoekzijn naareen geschikte
plek voorhun eitjes, de eistof eveneensen voorkomen
daarmeedathunnakomelingen laterinvoedselconcurrentie geraken metderupsen uithet reeds
aanwezige legselvan hetgrote koolwitje. Het tweede
voorbeeld heeft betrekkingopeenheelandertype insekt,
ditmaal eenkleinparasitair wespje (Trichogramma
evanescens), dat metbehulpvaneenlegboor haar
minisculeeitjes in o.a. deeieren van koolwitjes
deponeert. Dit insektvertoontnacontact met deze
signaalstof juist eentegengestelde reactie:alshet wespje
inaanraking metdeeistof vanhaar gastheer komt,
intensiveert zijterplaatsehaarzoekactiviteit, waardoor de
kansom sneldebegeerde eierenvanhaargastheerte
vinden sterk wordt vergroot.Dezesignaalstof vervult dus
niet alleen een functie indecommunicatie tussen soortgenoten,maar waarschuwt tevenseenanderepotentiële
voedselconcurrent (het kleine koolwitje) enooknogeens

eennatuurlijke vijand. Waarschijnlijk zijn dergelijke
netwerkfuncties vancommunicatiestoffen veel algemener
dan wetotvoor kortkondenbevroeden4. Maaropdit
punt kom ik later terug.
Iknoemdeal datherbivore insekten buitengewoon
selectief zijn metbetrekkingtotdekeuzevan hun
voedselplant. Datgeldtnietalleenvoordevolwassen
vrouwtjes opzoeknaareenplaatsje omhuneieren te
deponeren. Hetgeldtevenzeervoordeuitdeeieren
gekomen rupsen, dieveelal maar eendoelvoorogen
hebben: eten,etenennogeenseten. Endan slechtséén
bepaald typevoedsel.Het zijn connaisseurs,vaak meteen
exquise smaak. Devraagdieonmiddellijk rijst is:hoe
herkent eenbepaald insekt 'zijn' specifieke voedselplantsoort, b.v. nadat hij van zijn plant af is geraaktof
alshijeennieuwvoedsel moetopzoekenomdat deplant
kaalgegetenis?Ditkeuzegedrag wordt,behalvedoor
zintuiglijke prikkels afkomstig vandeplant, beïnvloed
door inwendigefactoren, zoalsdefysiologische conditie
eneerdereerwiingenvanhetdier.Alsweprecieswillen
wetenwelkechemischeprikkelshetkeuzegedrag bepalen,
moeten we indezintuigen meten op welke stoffen zij
reageren envolgenswelkeregelsdecoderingvan deaard
van destof endeconcentratie ervantot stand komt.Met
behulpvangeavanceerdeelektronische apparatuur ishet
mogelijk om zenuwsignalen inafzonderlijke reuk-of
smaakcellen optevangen endusdecode,opgrond
waarvan indehersenen beslissingen overetenof niet
eten worden genomen,alshet wareaf tetappen. Met
behulpvandezeelektrofysiologische techniekbleek dat
het discriminatievermogen van dekoolrupsberustopeen
dubbelkenmerk.Teneerstezijn weerde koolspecifieke
smaakstoffen, zoalsheteerdergenoemdeglucobrassicine,
vanbelang. Speciaal aangepaste smaakcellen geven,als

zij doordiestof wordengeprikkeld, aandehersenen het
sein:eten maar! Mocht derupsperongeluk een
ongeschikte plant aanvreten, dan wordener smaakcellen
geactiveerd, diealseen soortbrandmelders fungeren ende
eventuele aanwezigheid vanonsmakelijke stoffen
signaleren5. Dat kunnen heel verschillende typen stoffen
zijn, zoals allerlei alkaloïden en terpenoïden dievoorkomeninandereplantesoorten dandewaardplant.Voorde
zintuigfysioloog ishet,diteventerzijde,eenraadsel hoe
éénceltype zo'ngrote verscheidenheid van stoffen, endan
nog inheel geringeconcentraties, kan percipiëren!
Naast ditdubbelsysteem, met smaakcellen diereageren op
vraatstimulerendestoffen eneenandertype smaakcellen
datreageert opvraatremmende stoffen, kandesmaakzin
nogopeenanderemanier wordengeprikkeld, of liever
gezegd: wordenontregeld. Insommige planten zitten een
soort 'smaakbedervers'.Indeschorsvaneen bepaalde
Chinese boomsoort (Melia toosendan)heeft men het z.g.
toosendanine aangetroffen. Dezeverbinding onderdrukt bij
dekoolrupsdegevoeligheid vanverschillende smaakcellen,diebepaaldevraatstimulerende stoffen inhet
voedsel, zoals suikersofaminozuren en ookde kooleigen
signaalstof glucobrassicine, kunnen waarnemen. De
smaak wordt vergald, zelfs bij heelgeringe hoeveelheden
vandezestoffen, en derupsweigert verderteeten6. Het
behoeft geenbetoogdatonderzoek naarvraatremmendeen
smaakbedervende stoffen van grootbelang isbij het
speurennaar stoffen dieingepast kunnen wordenin
milieusparende insektenbestrijdingen.
Laten wenuevendeaandachtvandeinsekten verplaatsen
naar deplanten enproberen 'fytocentrisch' tedenken.Om
tebeginnenbezitten ookdedoorplanten geproduceerde
signaalstoffen meerdere functies. Het glucobrassicine,dat
bij de koolrupseetgedrag stimuleert, isvoorde meeste

andere insekten eenvraatremmende engiftige stof,een
eigenschapdievoordeplant natuurlijk van essentieel
belang is.Secundaireplantestoffen waar sommige
insektensoortenjuist opaf komen,fungeren als
beschermstof tegen talvan andere insekten. Soms gaan
dergelijke stoffen, alshet wareonbedoeld, eeneigen leven
leiden.Dat ishet geval wanneer een insektesoort, handig
gebruik makendvanbeschermstoffen inzijn voedselplant,dezena opnameniet uitscheiden, maar ergensin
het lichaam opslaan. Het insekt gebruikt deze gestolen
signaal- en gifstoffen nu opzijn beurt om, ingeval van
nood,erzijn natuurlijke vijanden meeafte schrikken7.
Dusook hier weer,evenalsdat bij deeistof van het grote
koolwitje het geval was,blijkt de signaalstof betrokken
tezijn bij relaties met meerdere soorten.
Naast dergelijke permanent aanwezige beschermstoffen
beschikken planten tevensovereenchemisch afweersysteem,datgemobiliseerd kan worden alsreactieop
insektenvraat. Planten zijn duszekerniet zopassief als
het ophet eerste gezicht wellicht lijkt. Niet alleen wordt
bijaantasting ineenaantal gevallen deproduktie van
gifstoffen drastischverhoogd, maar ook kennen we
gevallen waarin deplant, alshij wordt aangevreten,
vluchtige signaalstoffen begint teproduceren, waardoor
naburigeplanten opdeeenofandere wijze minder
attractief voordeherbivoor wordenof waardoor natuurlijke vijanden van deherbivoor worden aangetrokken.
Zo'n alarmreactie heeft menb.v.gevonden bij katoenplanten, diedoor spintmijten zijn aangetast. Hetbleek dat
onaangetaste katoenplanten die zich ineen luchtstroom
benedenwinds vaneendoor spintmijt bevolkte plant
bevonden naverloopvantijd minderaantrekkelijk werden
voor spintmijten, danplanten die bovenwinds stonden.
Deaangetasteplant produceert bepaalde geurstoffen,
waardoor inbuurplanten hetafweersysteem wordt

geactiveerd metalsgevolgdatdevatbaarheid voor
spintmijt wordt verminderd. Dezelfde vluchtige stoffen
zijn bovendien aantrekkelijk voorroofvijanden van de
herbivoor, zodatdezezijn prooidierengemakkelijker kan
vinden,hetgeener weertoeleidtdatdegroeivande
spintmijtpopulatie endaarmeedeaantasting vande
katoenplant,wordt afgeremd8.
Wat hebiknumetdezevoorbeelden willen duidelijk
maken? Wanneer eennieuwgeval vanchemische
communicatie wordt ontdekt, isdeeersteindruk meestal
dathet omeeneenvoudige boodschapgaattussentwee
organismen, eenrechtlijnig communicatiekanaal met
behulpvangeur-of smaakstoffen. Maar steeds vaker
merken wedatdeboodschapwordtafgeluisterd door
meesnuffelaars, diedaarhunvoordeel meekunnendoen.
Hetcommunicatiekanaal heeft danaftakkingen naar
afluisteraars van dieboodschapenook blijkt zo'n kanaal
dikwijls tezijn verknoopt met weeranderecommunicatienetwerken. Kortomeeneenvoudigedirectechemische
communicatie tussen eenproducent enéénontvanger is
waarschijnlijk meeruitzondering danregel.Dikwijls zijn
ervele ontvangers,dieiedernatuurlijk ookweer
participeren inanderechemische communicatienetwerken.
Het gaat omeenheel webvan boodschappen, dieineen
multidimensionaal systeem metelkaar zijn verbonden.
Parafraserend opeenuitspraakvanAlexandervon
Humboldt: "DerReichtum der Naturwissenschaften
besteht nicht mehr inder Fülle,sondern inder
VerkettungderTatsachen", mogenwezeggendat de
rijkdom van dechemische communicatie niet stoelt op
hetgroteaantal gevallen datwelangzamerhand hebben
leren kennen, maarophunonderlingeverknoping. De
chemische wereld waarineeninsektzichbevindt isdan
ook van een onvoorstelbare complexiteit en
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gedetailleerdheid. Eenonderzoek dateropgericht wasom
schorskevers tebestrijden doorzemet behulp van
signaalstoffen invallen telokken, illustreert die samenhangnogeensoverduidelijk. Hierbij werden ineendoor
schorskeversaangetast bosvallen opgehangen met daarin
lokstoffen waarmeedezekeverssoortgenoten aantrekken.
Totverrassing vandeonderzoekersvingen zij indeze
vallennietalleen groteaantallenvande betreffende
keversoort, maarbovendien veleanderesoorten insekten,
waaronderparasietenenroofvijanden vande betreffende
keversoort, en ooknog eensinsektesoorten die leven van
hetzelfde voedselalsde keverofvanafgestorven kevers
enz.De lokstof fungeert alssignaalnaareengroot aantal
(28)deelnemersvandelevensgemeenschap waarvande
keversoort deel uitmaakt9.
Dames enHeren,
Indebesproken voorbeelden hebben wegezienhoe
geslachtsrijpe insekten hunpartner wetentevinden met
behulpvan geursporen, hoeeenvlinderdegeschikte plant
voorhaarnakomelingen herkent aanbepaalde chemische
verbindingen ophetbladoppervlak van dieplant enhoe
zij metbehulp vaneen signaalstof haar nageslacht
probeert tevrijwaren vaneenconcurrentiestrijd met
soortgenoten. Hoerupsen devoor hengeschikte voedselplantherkennen metbehulpvanbepaaldecomplexeen
uniekecombinaties vangeur-en smaakstoffen,
combinaties die ineenvrijwel oneindigevariatie inhet
plantenrijk aanwezig zijn. Maar wehebben ook gezien
hoedezechemischeprikkelsdieprimairbedoeld waren als
lokstof, of smaakbederver of merkstof voor territoriumafgrenzing, interfereren metandereorganismen,voedselconcurrenten, parasieten, roofvijanden, omnogmaarte
zwijgen overandere soortenzoals microörganismen en
andereplantesoorten. Hetbeeldwaarinde natuurlijke
11

samenhang van planten endieren,hun onderlinge
afhankelijkheid, detalloze interactiestussen soorten, voor
eenbelangrijk deel wordt bepaalddoorchemische
signalen isonontkoombaar en wordt nogmetdedag
duidelijker. Slechtsdoordat tot voorkort de chemische
analyseapparatuur niet gevoeliggenoeg wasom deze
communicatiestoffen optevangen ente identificeren, en
doordatonze interesse voorchemischesignalendoor
natuurlijke aanleg niet zogroot is,werd debetekenis van
signaalstoffen indenatuur heellang onderschat. Sinds
enigetijd beleeft ditonderzoeksgebied,dat metdeterm
chemischeoecologie kan wordenaangeduid,eenopmerkelijke belangstelling. Devoortdurende groei van tijdschriften zoals Phytochemistry enhetJournal of
Chemical Ecology,vormt daarvoor eengoed bewijs. In
deafgelopenjaargang van het laatstetijdschrift werden
bijna 300originele wetenschappelijke artikelen
gepubliceerd, waarvan, endat isbelangrijk om hieropte
merken, niet minder dan 66%betrekkinghad op insekten.
Erzijn goedeargumenten om aantenemendat het met
deze belangstelling voordechemische interacties tussen
organismennietomeen modegril gaat, maareerderdat
wealleen nogmaarhettopje vande spreekwoordelijke
ijsberg hebben ontdekt. Metde chemisch-oecologische
benadering iseennieuwvenster geopend, datuitziet op
een immens wetenschapsgebied, en waarvan men alleen
nogmaar kangissen naardereikwijdte ervan.
Ditgezegd zijnde zult ualskritische luisteraar wellicht
denken: oké,best interessant dater indenatuur zo'n
netwerk vanchemische relatiesbestaat, maarhet blijft
allemaal toch maar watindedescriptievesfeer. Biedt de
zojuist gebruikte metafoor van het venster opeen nieuw
wetenschapsgebied méérdaneenuitzicht opeen
blauwdruk vaneencommunicatienetwerk, eerder
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interessant vanwegezijn complexiteit dan vanwege zijn
originaliteit? Immersdeperceptie van chemische signalen
iseen fundamentele eigenschap vanalle levendeorganismen,diereedsbijdeoudstelevensvormen opaarde,
zoalsArchaebacteriën, aanwezig moet zijn geweest.
Of gaaterverscholenachterdezemomentopname vanhet
webvan signaalstoffen nogeenanderbeeld schuil,
waarvan decontouren nognietgoed zichtbaar zijn, maar
dateennieuwe dimensieaanonsbegripvandenatuur kan
toevoegen?
Ikdenk dat ernieuweinzichten kunnen ontstaan alshet
tijdsaspect nadrukkelijker dan totnutoebijhet
verschijnsel vandechemischecommunicatie wordt
betrokken.
Deproduktie van signaalstoffen, nochdeontvankelijkheid voordeze stoffen vertoont eenconstant niveau,
maarbeide worden,viaterugkoppelingsprocessen aangepastaandebehoeften dieeenbepaalderelatie tussen
twee organismen stelt.Zowordt debloemengeur van
klaver, nadat dezedoorbijen isbestoven, zodanig
veranderd dat zelfs wijhetverschil meteen onbestoven
bloem kunnen ruiken. Deplant bevordert opdiewijze de
bestuivingsefficiëntie vanhaarbestuivers,doordatde
reedsbestoven bloemen inhet vervolg worden
overgeslagen. Ook aandeontvangerskant bestaan
verschillende vormen van aanpassing.Zoblijkt de
gevoeligheid vansmaakzintuigen van rupsente worden
gemoduleerddoordeaanwezigheid vanbepaalde smaakstoffen in hun voedsel10. Alsgevolgdaarvan smaakt
aardappelloof vooreenrupsdievanjongsafaanopaardappel isopgegroeid heelandersdanvooreenrups van
dezelfde soortdieoptomatenblad werdopgekweekt. Hun
zintuigen hebben zichaangepast aanhettypevoedselen
jezou kunnenzeggendatdesmaakcellen,diein feit
13

zenuwcellen zijn, eengeheugenfunctie bezitten.
Dergelijke modulaties wijzen opeendynamische relatie
tussen signaalproducent endesignaalontvanger. Indeze
dynamiek vanaanpassingen manifesteert zicheen
bepaalde harmonietussenorganismen,ook alkunnende
belangen vandebetrokken organismen sterk van elkaar
verschillen. Eennadereanalysevandezedynamiek van
aanpassingen indechemischecommunicatie zalonze
inzichten inoptimalisatiestrategieën indenatuur kunnen
vergroten. Metnametritrofische systemen,waarin de
relaties tussen een waardplant, eenopdeze plantesoort
levendeherbivoor eneennatuurlijke vijand van deze
herbivoor inhun onderlingesamenhang worden
bestudeerd,biedenuitstekendemogelijkheden omde
betekenis van fluctuaties inchemische communicatie in
ruimte entijd optehelderen1 '.
Het besefdat veelinsektegedragdoorchemische signalen
wordt gestuurd roeptnatuurlijk direct devraagopin
hoeverredezekenniskan wordengebruiktbijde
insektenbestrijding. Onmiddellijk nadat deeerstesex-lokstoffen warengeïdentificeerd, nuongeveer 30jaar
geleden,onstonddeverwachting dat mennuzeer
effectieve middelen inhandenhadomdaarmee
insektenpopulaties te manipuleren ineen voor ons
gunstigerichting. Dezehooggespannen verwachtingen
zijn maar tendeleuitgekomen, al kunnen zeker eenaantal
gevallen wordengenoemd waarinsex-lokstoffen een
belangrijk element indebestrijdingsstrategie vooreen
bepaalde insektesoort vormen.Ook vooranderetypen
signaalstoffen, zoals spoorstoffen, alarmstoffen en
verspreiding-stimulerende stoffen, worden veelbelovende
vorderingen gemaakt. Ineenkortgeleden uitgevoerd
Zwitsersonderzoek heeft mendeaantastingvan kersen
door deschadelijke kersevlieg met 90% kunnen
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verminderen doordekersebomenmet eenoplossingvan
deeilegremmende signaalstof vandezevliegesoort te
bespuiten.
Eenanderecategorievangedragsmodificerende stoffen, die
eeninteressante gebruikswaarde lijkt tebieden, zijn de
vraatremmers.Dewetenschapdatdeplantenwereld inde
loopvan deevolutietallozevraatremmende stoffen, of
antifeedants, heeft ontwikkeld stimuleertde zoekactiviteit
naardergelijke stoffen, uitgaandevandegedachtedatdeze
stoffen, mits onschadelijk enniet teduur,alsgewasbeschermingsmiddel kunnenwordengebruikt engangbare
insekticiden geheelofgedeeltelijk vervangen. Onderzoek
daarnaar heeft reedstenminsteéénspectaculaire vondst
opgeleverd:azadirachtine,eenterpeenverbindingdiein
concentraties van 1 deelper miljoen ofzelfs minderde
vraat vanveleinsektesoorten onderdrukt, maarvoor
hogere organismen, met inbegrip van de mens,volstrekt
onschadelijk lijkt tezijn 12 . Deze vondst prikkelt tot
verderspeurwerk opditgebied, waarbij weonsuiteraard
niet totnatuurstoffen hoeven tebeperken, maar ook
gesynthetiseerd«:analogonsbijdezezoekactie kunnen
betrekken. Het mooisteisnatuurlijk alsmet behulp van
veredelingstechnieken ofgenetische manipulatie het
produktiesysteem vaneendergelijke gedragsmodificerende
stof inhettebeschermen cultuurgewaskan worden
ingebouwd, en ookopditpunt worden interessante
vorderingen gemaakt. Zo ishet inenkele gevallen gelukt
om ineencultuurplant het genetische systeem te
inplanteren, waardoordeplant inhetvervolg zelf een
bepaald,voordemensonschadelijk, insekticide
produceert13.De moleculaireaanpakvandegewasbescherming biedtongetwijfeld eenlonkendperspectief.
Hetzouechter onverstandig zijn hetonderzoek op
organismaal niveau nuteverwaarlozen, wantonze kennis
vandebiologievan signaalstoffen vertoontnogveel te
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grote lacunes.
Ik kan mij voorstellen dat het geschetste beeld met
betrekking tot insektendevraagoproeptof de mens dan
soms ineenuitzonderingspositie verkeert en helemaal
verstoken isvanhet chemischecommunicatiekanaal. Het
ligt niet op mijn wegdaar hier op inte gaan, maar een
tweetal voorbeelden dieeropwijzen datook wij,hoewel
veelal onbewust,via signaalstoffen elkaar beïnvloeden,
prikkelt wellicht uw nieuwsgierigheid.
Engelseonderzoekershebben vastgesteld dat zakelijke
rekeningen diewarengedrukt oppapierdat was
geïmpregneerd metandrogeneSteroiden,waarvanbekend
isdat zij invluchtige toestand een signaalfunctie kunnen
hebben en eenrol spelenbij dominantieverhoudingen
tussen primaten, snellerwerdenbetaald danrekeningen op
onbehandeld papier. Uithetfeit dat voordezevindingeen
patentaanvrage loopt,blijkt datdeontdekkersbehalvede
signaalstof ook geld ruiken14.
Eenandereaanwijzing voorhetbestaan van signaalstoffen bij demensisgebaseerdopde waarnemingdat bij
vrouwen die ingroepen samenwonen, zoalsb.v. in
internaten hetgeval is,ergeleidelijk aaneen zekere
synchronisatie indemenstruatiecyclioptreedt. Het
vermoedendat ditverschijnsel doorsignaalstoffen wordt
veroorzaakt lijkt bevestigdteworden doordeuitkomsten
vaneenexperiment waarin eenaantal vrijwilligsters
regelmatig roken aan een watje metokselgeur van een
bepaalde donorvrouw,diedusalseensoort trendsetter
fungeerde. Na4maandenblekendemaandcycli vande
proefpersonen inhoge mate indetijd samen te vallen
metdievan degeurdonor15. Beschikt dan tochieder mens
over eenreukzin evenfijnzinnig alsdievan Grenouille,
depersonadramatis inonzeinleiding? Maarisdetoegang
voor sommige stukken geurgewaarwording aan ons
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bewustzijn ontzegd?
Wat ikhiermeealleen maar hebwillen zeggenisdat
informatieoverdracht metbehulpvansignaalstoffen niet
het alleenrecht isvan insekten.
Mijnheer deVoorzitter,
Dit is,althans officieel, mijn laatste college en als u het
niet erg vindt, wil ik dat metenkele persoonlijk getinte
opmerkingen afronden. Deinhoud vanhetzojuist gezegde
lijkt tamelijk specialistisch vanaard.Toch moet ik dan
opmerken dat insekten alsgroepalgemeen alseen
essentieelonderdeelvanveel levensgemeenschappen
worden beschouwd.Develevlindersen motjes, inclusief
hunjeugdstadia, rupsen,vormen tezamen metde
herbivore keversoorten ongeveer 20%vanallediersoorten
opaarde.Zij hebben doorhun groteaantallen en hun
specifieke voedingsgewoontes eengrote,zoniet de
grootstebijdrage geleverdaandeevolutievandeplantenwereld,alsgevolgwaarvan dehuidige vormenrijkdom
vanzowel deplanten-alsdedierenwereld kon ontstaan.
Insekten zijn danookniet alleen onmisbare elementen,
maar tevensvormgeversvan iederbiologisch systeem
waarvan zij deel uitmaken.
Het isvanuit ditperspectief vanbiologisch denken dat ik
mij, terugblikkend, geen interessanter werkkring had
kunnen wensen danbinnende Landbouwuniversiteit,
waarmijdegelegenheid werdgebodenom ineen
harmonieuze samenwerking metvelen,mij met
biologisch onderzoek enonderwijs bezigte houden.
Speciaal desamenwerking metledenvandeVakgroep
Organische Chemie wil ik, metdank mijnerzijds, hier
memoreren.
Hetvandichtbij meemakenvan wetenschappelijke
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ontwikkelingen isbuitengewoon fascinerend, ja brengt
zelfs aangrijpende momenten metzichmee.Dat geldt
zeker ookvoorbiologischonderzoek. Het kentde inde
fysiologie zovruchtbaar gebleken reductionistische
onderzoeksfase, waarin tallozepareltjes vankennisaan
het licht worden gebracht. Maar hetisook waar wat Dick
Hillenius verwoordde,toenhijschreef:
het onderzoek vroeg
dat ik stukjes knipte
uit levendat ik kennen wilde
maar alles watgeknipt werd
was dood
dieik aleerder kende
Gelukkig is het misschien wel moeilijk, maar niet
onmogelijk om met behulp van onze brokjes kennis een
meerholistisch beeld,hoeonvolledig ook, van de
samenhang van dat wat onsomringt, opte bouwen.
Natuurlijk zijn wedaarbij degevangenevanonzeeigen
beperkingen, envolgen wemeerof minder gedweeeen
uitgestippeld pad. Maar ik prijs mij algelukkig dat u mij
vanmiddagdegelegenheidhebtgebodenuopmerkzaam te
mogenmakenopdetweefladderende, flirtende
vlindertjes, die inhet schilderij van Vincent van Gogh
"Rondedergevangenen", losvandemensen zijn zorgen,
hun eigen gang gaan.Met ditdetail immersheeft de
schilder alletreurigheid inhet hoofdmotief, onvrije
mensen die ineikaarsvoetspoor kringetjes lopen,
geneutraliseerd. Ook methet feit dat ude moeitehebt
genomen hier aanwezig tezijn en mij tevolgen op het
pad van "molecuul totgedrag",hebt umij veel genoegen
geschonken. Ik hoopdat uhet met mij eens kunt zijn dat
dit pad,waaropvelenvan deVakgroep Entomologie zich
bewegen,eengoede weg isnaarnieuween betekenisvolle
biologische inzichten, zowel als uiterst nuttige kennis,
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dieonontbeerlijk isomdreigendecatastrofes opaardete
helpen afwenden.
Ikdank uvoor uwaandacht.
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