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Zeer geachte toehoorders,
Inhaarboek "GodsGoochelaartjes"beschrijftAugustadeWit
hoeRumphius,de"blindeziener vanAmbon",eenbezetenbeschrijvervandeweelderigerijkdommendertropischenatuur,geboeid
wordtdoordetalrijkekleurigevlindersdieonderdemiddagzon
dartelenbovenhetmeertjeaanderandvaneenmuskaatnotenbosje.
Enofschoonoponzebreedtegraad devormenenkleurenmisschien
ietsminderuitdagend zijn,zalookUbuitenweleenshetgedartelenogenschijnlijk ongerichtegefladdervaneenvlinderhebben
gevolgd enUzelfwellichthebbenafgevraagd ofhet indezondansendekoolwitjebijtoevaldegeleganzebloem ontmoetwaaruithet
enkeleminutennectaropzuigt.Ishetnaeenogenschijnlijkwederomongerichtevluchtdathetkoolwitjevervolgensneerstrijkt
opeenfrisgroenblad vaneenkoolplant?Enwaarombeginthet
juisthier,naenkelekarakteristieketrommelbewegingenmetde
voorpotentehebbengemaakt,eenaantalheldergele eitjesafte
zetten?

TerwijlRumphius inde17eeeuwnogvoornamelijk geboeidwerd
doordegroteverscheidenheid enbizarrevormen indelevende
natuurbegonnen indeloopvandevorigeeeuw natuuronderzoekers
zichteinteresserenvoordelevenswijzeenhetgedragvandieren.
DebefaamdeFranseentomoloogFabresteldezich,evenalswijdat
zojuistdeden,devraagwaaromhetkoolwitjez'n eierenuitsluitendopkool(ofanderekruisbloemigen)legtterwijldekleine
vosopzijnbeurtdatalleenopbrandneteldoet.Hijkomtaan
heteindvaneenfascinerendebeschrijvingvanheteileggedrag
totdeconclusie dathetdiergeleidwordtdooreen "botanisch
2)
instinct",eeninwezenondoorgrondelijkgeheim .Hierechter
kandegedragsfysioloog enigeophelderingbrengen,uitgaande
vandeoverwegingdatwanneerhetdiereenkeuzetussenverschillendeplantenkanmakenhetdatdoetopbasisvan zintuiglijke
informatie overdieplanten.Zotoonde Ilseaandatkoolwitjes
diebehoefteaanvoedselhebbenbijvoorkeurgeleenblauweob-
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jectenaanvliegen,vlinders echterdielegrijpeeierenbezitten
eenvoorkeurvoorgroenevlakkenvertonen.Dezoevenalstoevalligbestempelde vliegbewegingen zijnwaarschijnlijk veelgerichterdanhetwelleek,hetgeendiegenendieeenseenvlindermet
vrijehandenprobeerdentevangenallangvermoedden!

Eenmaalopeengroenbladgeland dienthetlegrijpekoolwitje
zichervandevergewissenofhetzich inderdaad opeenbladvan
eenkoolplant ofeenandereacceptablekruisbloemigebevindt,alvorenstoteiafzettingovertegaan.Hiermoet ikU eenexperimentuithetbeginvandezeeeuw doordeAmsterdamsebotanicus
Verschaffeitvermelden.Hijbesmeerde debladerenvanverscheideneplantesoortenmetperssapuitkoolbladofmeteenoplossing
vansinigrine,eenstofuitdegroepvandemosterdolieglucosiden
diekarakteristiek voorkomen inCruficeren.Rupsen vanhetkoolwitjeaccepteerden alleenvreemdeplantenalszijopdezewijze
warenbehandeld enVerschaffeltconcludeerdedatvoordezekoolrupsen,sinigrineeenchemischherkenningsteken vooreenaccep3)
tabelevoedselplant vormde .Onzekoolwitjes latenzichleiden
doordezelfdechemische signalen.Wordteenbonenplantmetafgesnedenstengelgeplaatst ineenoplossingvansinigrinedanis
naenkeleurenvoldoendevandestofdoordeplant opgenomenen
inhaarbladeren verspreid omeenkoolwitjedatmettrommelbewegingenvanhaarvoorpoten dechemischesamenstelling vanhet
bladoppervlak onderzoekt,temisleiden endaardoor toteiafzettingtestimuleren.Dezintuigfysioloog nukandevraag stellen
welkeinformatie dittrommelgedrag aanhetdierverschaft.Bekijkenwe depotenondereensterkemicroscoop danblijkendaaroptussendeschubben,minusculehaartjesvoortekomen,metaan
hetuiteindeeenuiterst fijneopening.Daarbinnenbevindenzich
deuiteindenvaneen 3àU-talzenuwcellen dieeensmaakfunetie
bezitten.Metbehulp vanelectrofysiologische methodenkanwordenaangetoonddat iniederehaaréénvandezecellendoorsinigrine (ineensterkverdunde oplossing)kanwordengeprikkeld.
Daarbijontstaan indezecelactiepotentialen dielangsdezenuw-
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vezelnaarhetcentralezenuwstelselwordengevoerd.Devlinder
proeftdusmethaarpotenenkeledeplantkenmerkende stoffenen
baseertdaarophaargedrag.Metdezefysiologische kenniswordt
desluiervanFabre's "instinctbotanique"reedsenigszinsdoorzichtiger.

IknoemdeU aldeproevenvanVerschaffeitmetkoolrupsen,waaruitdevraatstimulerende werkingvansinigrinekanwordenafgeleid.Bepaaltdeaanwezigheid vandezestofenkelenalleenof
eenplantaldannietwordt gegeten?Eenonderzoek vandesmaakenreukzin,gecombineerd metresultaten vangedragsexperimenten,
kanhierover uitsluitselgeven.
Opdemaxillen,deonderkakenvanrupsenkomentweepaarkleine
smaakhaartjesvoordieiederviersmaakzintuigcellenblijkente
bevatten.Twee cellenzijnspecifiek gevoeligvoorsinigrineof
anderemosterdolieglucosidenenreagerenreedsopconcentraties
lagerdan1deelpermillioen.Prikkelingvandezecelleninduceertineenhongerigdiereetgedrag.Eenanderecelblijktgeprikkeld tekunnenwordendooreenhelereeksvananderekarakteristieke plantestoffen zoalskinine,cafeïne,strychnineenz.,
stoffen dieechtergeenvanallen indenormalewaardplantenreeksvandekoolrups voorkomen.Wordtdezecelonverhoeds,bijvoorbeeldbijhetaanbijtenvaneenniet-waardplantwaarindergelijkestoffenvoorkomen,geprikkeld danwordtdevoedselopname
dadelijk onderbroken.Naastdezintuigcellendiereagerenop
typische,inbepaaldeplantenvoorkomende secundaireplantestoffen,zijnerookcellendiedeaanwezigheid vansuikers,zouten,
aminozurenofanderealgemeen indeplantvoorkomende stoffen
waarnemen enhetdierinformerenoverdeaanwezige concentraties
vandezenutritiefbelangrijke componenten.Toegerustmetdit
soortkennis zijnweinprincipe instaat omnategaanwelke
chemische detailsuithetcomplexemilieudoorhetdiermetbehulpvanzijnzintuigenwordenwaargenomen.Iedere zintuigcel
bezitduseenkarakteristiekegevoeligheid voorbepaaldestoffen.
Prikkeling doordezestoffen leidttothetontstaanvanzenuwim-
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pulsendielangsdezenuwvezels naarhetcentrale zenuwstelsel
wordendoorgegeven.Defrequentievandezeimpulsen isgerelateerd aandeconcentratieenaandeaardvandeprikkelstof.Informatie overdechemischesamenstellingvandeplantwordtdus,
gecodeerd inzenuwimpulsen,langsverschillendekanalennaarhet
centrale zenuwstelseldoorgegeven.Wanneerwehetpatroonvande
inkomendesignalen,zowelalsdedaaropvolgende gedragsreacties
kennen,kunnenwe ietstewetenkomenoverdeeigenschappen van
hettussengeschakelde verwerkende systeeem,hetcentralezenuwstelsel.Wekunnendeleesvaardigheid vanditsysteemtoetsen
doornategaanhoegrootdeverandering indeaangevoerdegecodeerdeinformatiemoet zijnomtoteenverandering inhetgedrag
teleidenofdetijdsduur vaststellenwaarbinnen alle inkomende
informatie nog alsééngeïntegreerd patroonwordtbeschouwd.Of
deinteractiesvaststellentussen informatiestromen dieoververschillendekanalenbinnenkomen.Derelatiefeenvoudigehersenen
vanlageredierenkunnen onsietslerenoverenkele fundamentele
wetmatigheden dieaandeinformatieverwerking tengrondslagliggenendiedooreengrotere complexiteitvandehersenenbijhogeredierenmoeilijker zijnteanalyseren.

Breidenweonsonderzoek uittotandererupsesoorten dieeen
anderevoedselvoorkeur vertonendanblijkenertallozevariaties
voortekomen inhetspectrumvanstoffendatdechemische zin
prikkelenkan.Of,inanderewoorden,iedererupsesoortheeftin
deloopvandeevolutie eenspecifieke smaakzinontwikkeld,waarmeehet instaatisommetgrotezekerheid acceptabele engeschikte voedselplantenteonderscheiden vanonacceptabele,nutritiefonvolwaardige engiftigeplanten.Bovendien echterkanhet
diertjebinnendeacceptabeleplantenmetbehulpvanzijnsmaakzindevanuithetoogpuntvanvoedingswaardemeestgeschikte
delenvandeplantopzoeken.Zoverplaatsteenmaïsboorderzich
naardiédelenvandeplantwaarhethoogstegehalte aansuiker
wordtaangetroffen.
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Vooreenbeterbegripvanhetstelselvanonderlingebetrekkingen,
datdegrondslagvormtvannatuurlijke systemen,moetenwijook
enigeaandachtschenkenaandegrotevariatievandechemische
samenstellingbinnenhetplantenrijk.Debetekenis vandeenorme
verscheidenheid,inhetbijzonder vantypische secundaireplantestoffen,zoalsalkaloïden,flavonoïden,etherischeoliënenz.kon
langetijdnietofonvoldoendewordenverklaard.Weeversbijvoorbeeld zegt30jaargeledennog:"Het lijktmijdanook juisterom
hetvoorhanden zijnvanalkaloïden englukosiden inbepaaldesoortentebeschouwenalseenchemisch kenmerk vandebetreffende
soort,eenkenmerk datopéénlijntestellenismetdemorphologischekenmerken zoalsbouwvanbloemenblad,waaraanveelal
evenminbetekenisindestrijdomhetbestaanistoetekennen"
Merkwaardigerwijze zijnhetvooralzoölogengeweest zoalsDethier
enFraenkel,diedebeschermende functievandergelijkestoffentegenvraatdoorinsekten,slakkenenookhogeredieren aannemelijk
5)
hebbengemaakt .Indezevisiehebbenplantenzichindeloop
derevolutiegewapend tegenaantasting doorandereorganismen
doordevormingvanvreemde,veelaltoxische stoffen,waardoor,
onderdruk vandezeaantasters,geleidelijk aaneengrotere chemischediversiteit optrad.Inbepaaldegevallenkonhetinsekt
debarrièreechteroverwinnendoordeontwikkeling vandetoxicatiemechanismen.Zelfskoneenvoorkeurvoordebetreffendeplantesoort (dieimmersvrijvanconcurrentenwas)worden ontwikkeld
doordeoorspronkelijk giftigesecundaireplantestoftegaangebruiken alschemischherkenningssignaal.Hiermeezijnweaangelandbijdesituatiedatdekoolrups alléénnogbladereneetdie
sinigrinebevatten,terwijlveleanderedierendaarentegendoor
dezestofwordengeweerd.Deconclusiedatdegrotechemische
diversiteit inhetplantenrijkmede isontstaandoortoedoenvan
detalrijkebelagers uitdedierenwereld isonontkoombaar.Omgekeerd natuurlijk scheptedeenormeverscheidenheid vanplantende
gelegenheid voorspecialisatieendiversificatie indedierenwereld.

Dechemischesignalendieeenzobelangrijke rolspelen inde

4)
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interactiestusseninsektenenhunvoedselplanten zijngeenszins
uniek.Integendeel.Dechemischezinisinde zintuigfysiologie
totvoorkort eenwelhaastonontgonnen gebied,vooreenbelangrijk deelwaarschijnlijk tewijtenaanhetfeitdatonzeeigen
smaak-enreukzin zoschraalontwikkeld is.Delaatstepaarjaren
verschijnenermeerenmeeraanwijzingen indeliteratuurvoor
eenbelangrijke,omniettezeggenallesoverheersende rolvan
chemischesignalenbijdeherkenningvansoortgenoten,vanprooi
ofvoedselplant,vanbiotoopenz.DereedseerdergenoemdeFabre
ontdektedatvlindermannetjesovervelekilometers afstandvrouwtjeskunnenopsporen,maarkwamtotdeuitspraak daterwelhaast
geensprakevaneengeurstofkonzijn,aangeziendeverdunning
danzogrootmoestzijndatmennogslechtsoverenkelemoleculen
konspreken.Enigszinstegen zijneigenaanwijzingen inmeende
hijdaaromweleenaantrekking doorhetvrouwtjeviaeentrilling
temoeten suggereren.Ineenbijzonder fraaieengedetailleerde
fysiologische analysevandereukzintuigenopdeantennevanhet
mannetjebrachten Schneider enzijnmedewerkers inSeewiesen

aan

het lichtdatinderdaad slechtsenkelehonderdenmoleculenvande
lokstofbombykoldeantennevaneenmannetje zijdevlinderBombyx
mori behoeventetreffenomeengedragsreactie optewekken.
Slechts élnmolecuul lokstofblijktvoldoendeomineenzintuigcelvaneenreukhaartjeeenzenuwimpuls optewekken.Aangezien
echter indeongeveer 25.000cellen iniedereantennezonder
prikkelingnogaltijd ongeveer 1600impulsenpersecondenaarde
hersenenwordengestuurd,moetenertenminste 120extra,doorbombykolgeïnduceerdepulsenpersecondewordenopgewektvoordatde
hersenenhet onderscheidmetdeachtergrondruiskanmakeneneen
commandovooreengedragsreactie doetuitgaan.Enzokunnener
zichbijdergelijke lageconcentratiesduizenden enduizenden
verschillende lokstoffentegelijkertijd indeatmosfeerbevinden
zonder datwijerweetvanhebben.Ookbijgewerveldedierenkan
eenbijzonder ontwikkeldechemische zinwordenaangetroffen.Verschillende slangenbijvoorbeeld zijn instaathetreukspoorvan
eenprooidiertevolgen.Eenadderkannadathijeenmuisdoor
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eenbeetheeftvergiftigdhetwegvluchtende dierovervelemeters
ennalangetijdnogachtervolgen,daarbijalleenafgaandeophet
nagelatengeurspoor.Echter,niet alleenlanddierenmakengebruik
vandesignaalfunctie vanallerlei chemischestoffen.Waterdieren
eveneensreagerenopvelerleichemischeverbindingen inzeer
lageconcentraties.Dezoetwaterpoliep Hydravertoonteenspecifiekevoedingsreactiebijprikkelingdoorhetpeptideglutathion
ineenconcentratievanenigedelenpermiljoen.Waarschijnlijk
weldemeestgevoeligereactie opeenchemischeprikkelbijgewerveldedierenwerdgeconstateerd bijpaling,dieinstaatblijkt
tereagerenopeenkleinedruppelphenylethylalcohol,goedverdund
ineenhoeveelheidwaterdieovereenkomtmetdetotaleinhoudvan
hetBodenmeer.Ookhiermoetenweweeraanzintuigprocessendenken,
waarbijslechts enkelemoleculen zijnbetrokken.Meteendergelijk
fijnontwikkeld chemischperceptievermogenwordthet verklaarbaar
datzalmenmetgrotezekerheid najareninzeetehebbengeleefd
terugkerennaarhetriviergebied waarzewerdengeboren,louter
metbehulpvanhunherinnering vanlokalekarakteristieke chemischeverbindingen.

Inaanmerkinggenomendecomplexiteit vannatuurlijkesamenlevingen,zaliederorganismebijelkebewegingdathetmaaktmet
eenveelheid vanpotentiëlegeur-ensmaakstoffen inaanraking
komen.Dewereldomvat eenchemischeverscheidenheid dievoor
veeldierendevisuelevariatie verovertreft.Iederesoort,met
behulpvanzijnspecifiekezintuigen,zeeftdaaruit enkelechemische signaalfactoren,diehelpenzijnvoortbestaan zogoedmogelijk teverzekeren.Hetveelvuldigvoorkomenendebetekenis
vanchemische interacties,interspecifiek zowelalsintraspecifiek,begintpas indelaatstepaar jarendeaandacht inhet
biologisch onderzoek teontvangenwaarophet,geziendeconsequentiesvoorhetoecologisch enhetgedragsonderzoek,zowelals
voorhettoepasbareonderzoek,rechtheeft.Het isnietgewaagd
omteveronderstellen dat indekomendedecennia juistopdit
gebied onsveelnieuwe inzichtentewachtenstaan.
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Dames en Heren,
Inhetvoorgaandeheb ikUenigerelatiestussendierenenhun
milieuzeersummier omschreven.Bijdeanalysedaarvan iservoor
defysioloog,diedeinwendigemechanismenvanhetdier,welke
eengrondslag vormenvoor zijnreactiesopmilieufactoren,analyseert,eenduidelijkeplaats ingeruimd,tussenbijvoorbeeld de
oecoloogendeetholoog.Lieverdannogopenkelebiologischemechanismenintegaanwilikmijopditmomentdevraag stellen
watdezinisvanfysiologisch onderzoek aanhet "botanischinstinct"vaninsektenofslakkenofaandechemische zinvanhogeredieren.Alvorensopdezevraag integaanishetwellicht
verhelderend omeerstkorttetrachtendemotieventeachterhalen
diedenatuuronderzoeker totzijnwerk brengen.Vanuitwelkebeweegredenenwordt degedrevenheid vandeeerdergenoemdeRumphius
enFabre,evenals zoveleandereonderzoekers,gevoed? Ongetwijfeld
vormthiernieuwsgierigheid eenbelangrijkedrijfveer,dewens
omdenatuur,waardemenszich ingeplaatstvindt,tebegrijpen,
teneindemetbehulpvandezeinzichten zicheenwereldbeeldte
vormenendaarmeewellichtenigermate zichzelftebegrijpen.
Alnaardeuitgangspuntenkanmendeverworvenkennisplaatsen
ineentraditioneelchristelijk wereldbeeld,ofdaarentegenzoals
defysicusVonWeiszäckerditformuleert,denatuurwetenschappelijke inzichtengebruikenalsraamwerk vaneennieuwereligie,
7)
het "Szientismus" .Volledigheidshalve moetwordentoegevoegd
dateruiteraardtussendezetweeuiterstenvele tussenposities
mogelijk zijn.
Hetonbekende vormtbovendienvoorveleneenuitdaging,dienog
vergrootwordtdoorhet feitdatdenatuurhaargeheimenniet
gemakkelijk afstaat."DeNatuursteltgeenvragenenbeantwoordt
geenenkele diewij,sterfelijkenhaarstellen",schrijftThoreau
in 1854 8) .

Deoplossingvandezevragengaatgewoonlijk slechtsinheelkleine
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stapjesdieuitentenaviatraditionelemethodiekenmoetenworden
geverifieerd engeconsolideerd.Gesuperponeerd opdezearbeidsintensieve entraditionele fasevanhetonderzoek dientdewetenschapperereenvernieuwendeenoriginele denkwijze aantoete
voegen,zodatmenover creativiteitkanspreken.Deze ambivalentie
vanhetstereotype traditioneleelementtegenoverhetonverwachte
nieuweaspect,vraagtookvandeonderzoeker eenambivalenteinstelling:

naastdevoortdurendeuitbouw enconsolidatie vande

moeizaamverworven inzichtenzalhijtegelijkertijd steedseen
openoogmoetenhebbenvoordemogelijkewaardediekanschuilen
inuitkomsten dienietaandedoorhemzelfbepaalde verwachtingen
voldoen

Eerdernoemde ikUdeuitdagingdiehetonbekendekanvormenvoor
demens.Dezekaneenbelangrijke stimulansvormen,waarbijzelfs
hetactiefoplossenvandepuzzelbelangrijkerkanwordendande
uitkomst ervan.Ditmotief,hetappeleren aandevernuftigheid
(inconceptuele,theoretische,instrumentele enmethodologische
zin),hoewelsomsverguisd,isonmisbaar.Indezesituatiewaar
demenszichtegenoverdeomringendenatuuropsteltendaaraangeheimentracht teontfutselenvallenvolgensdezezienswijzeduidedelijk spelelementen teherkennen,ofschoonHuizingainzijnboek
"HomoLudens"

dewetenschap,integenstelling totveleandere

menselijkeactiviteiten,eenspelelementmeenttemoetenontzeggen.

Heeft dezuivereoffundamentelewetenschap,datwilzeggende
wetenschapdiealleengericht isopeenverdiepingvanonsinzicht
ennietopdetoepassing,recht opbestaan?MenkanhetmetRoscam
Abbingeenszijndatdedrijfveer zuiverenieuwsgierigheid mag
zijn,maardatdemiddelenenresultaten sociaalverantwoord en
hanteerbaarmoetenzijn

.Ergaanechtersteedsmeerstemmen

opinonzemaatschappijdiedegenoemdemotievenvanwaaruitde
wetenschapper ondermeerwerkt,zoalsnieuwsgierigheid enhet
reageren opeenuitdaging,laakbaarachtendenigrerend omschrijft
alseenpersoonlijk hobbyisme.Dezeafwijzingkomtvoortuitde
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snelstijgendekostenvanhetnatuurwetenschappelijk onderzoek,
zowelalshetfeitdatbijtoepassingvandeverworvenkennis
dezeeentweesnijdend zwaardblijkttezijn,waarvannognietvalt
tevoorspellen ofwezullenlerendejuistezijdetegebruiken.
Wathetargumentvandekostenbetreftkanwordengestelddat
daaraanuiteraard grenzendienentewordengesteld.Aandeandere
kantkanmen ineenlevendemenselijkecultuurhet fundamentele
natuuronderzoek nietstilleggen zonderdegrondslagen vandie
cultuurernstiggeweld aantedoen,evenminalsmendeschrijvers
kanverbiedenteschrijven endetoonkunstenaars temusiceren.
Wetenschappelijk onderzoek reflecteerteenaspectvandemenselijkecreativiteit,diedoordeonderzoeker indevormvanpublikatiesofviahetopleidenvanleerlingen aandemaatschappijter
beschikkingwordtgesteld.

Onderscheidtussentoegepast enfundamenteelonderzoek iseen
fictie.Enerzijdskantoegepastonderzoek slechtsbestaan dankzij
fundamenteelonderzoek,envormtzijslechtsdetoepassing van
principesuithetfundamentele onderzoek,maardantoegespitst
opeenvoorhetdagelijkse levenbelangrijk probleem.Anderzijds
ishettegendemenselijkenatuuromverworvenkenniseninzichten
niettegebruikenbijdevergrotingvanzijnbestaanszekerheid.

Nadezeuitwijdingoverdemotieven diedenatuuronderzoeker bij
zijnwerkkunnenleidenwilikmetUtrachtendevraagtebeantwoordenwatdefysioloog ertoekanbrengen om,bijvoorbeeld,de
zintuigenvankruipend gedierte,zoalsrupsenofkeversteanalyseren.Kerenwijnogeventotonsvoorbeeld,hetkoolwitjedat
zofeilloos dekoolplantherkent,terug.Hetisverrassend te
ziendatverschillendemotieven,mogelijk zelfsverenigd indezelfdeonderzoeker,aanleidingvooreenanalysevandezegedragswaarneming kunnenvormen.Defysioloog,nieuwsgierig,probeert te
begrijpenhoeeigenschappen vandeomgeving vanhetvlindertje,
wordengetransformeerd doordezintuigentoteenvormvaninformatievastlegging diegebonden isaaneenlevendweefsel.Het
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mechanismewaarbijdezeinzenuwimpulsengecodeerde informatie
overdebuitenwereld wordtverwerkt,binneneenorgaanbestaande
uitlevendecellen (dehersenen),diezelfbeschermdenvolkomen
geïsoleerd vandebuitenwereld liggen,enherleid toteen (veelal)
aangepastegedragshandeling vormt eennauwaansluitend gebied van
onderzoek vooreenonderzoekermetdezelfdemotivatie.Defysioloogdraagthierkennisaan,dieonmisbaar isvoordeetholoog
wanneerdelaatste zijnmodellenenabstractieswiltoetsenaan
dewerkelijkheid.Hetzieternaaruitdatzointoenemendemate
deneurofysiologie,metgedragswetenschappen alsintermediair,
verbindingenmetdesocialewetenschappen zalgaanvormen.Terzijdezijopgemerktdatnaeenlangdurige divergenteontwikkeling
vandenatuurwetenschappen endealpha-wetenschappendezojuist
genoemde verbindingen eentijdperk vantoenadering en interacties
tussenbeidewetenschapsgebieden lijken inteluiden.

Evenalsdenieuwsgierige fysioloogwildetoegepaste entomoloog
ookdefactorenkennendiehetkoolwitje zofeilloosnaaronze
koolplanten voert,tengevolgewaarvan inkortetijdernstige
rupsenvraat onzetoekomstigewintervoorraad aantast.Immers,als
hijdeeigenschappenvandeplantdievoorhet insektalssignaalfactorendienenkent,kanhijtrachten door verstoringderelatie
teverbreken.

Defysioloog analyseert functiesenprocessenbinnenhetorganisme,het individu.Hijtrachtdezeechtertebegrijpenvanuit
derelatievanhetorganismemetzijnmilieu,iserzelfsvan
overtuigd datdiefunctiealleenbegrepenkanwordenvanuitdat
milieu.Desomsgebruikteterm "oecofysiologie",diedezesamenhangnogeensonderstreept,isdaaromfeitelijk eentautologie.
Defysiologiehoudtzichdusbezigmethetindividu,volgens
deevolutionist Simpsondewezenlijkeeenheid indelevendenatuur,wanneerhijzegt:"Theaimofbiology istounderstandthe
structure,functioning (bothas "How?"and "What for?"),and
history oforganisms andofpopulations oforganisms.Biologyis
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thestudy oflife;lifeoccursonly inlivingthings;"living
thing"issynonymouswith "organism";organismsthatarenot
wholearenotalive"."Moreover,organisms liveonly inthecon12)
textofpopulations" .Defysiologie,vanuitdestudieaanhet
individu,vormt eentoeleveringsbedrijf voor informatie diede
onderzoekervandepopulatie ofvanhetoecosysteem nodigheeft
totbeterbegrip vanvelerleirelaties tussendeindividuen,waaruitdatoecosysteem isopgebouwd.Dechemische interactiesdie
ikUaanhetbeginvanditbetoogbeschreef zijndaarvaneenduidelijkvoorbeeld.Ookvoorhetgebied vandecellulaire enmoleculairebiologiekandefysiologie eentoeleveringsbedrijfvormen,
maardanmindervoorinformatie,maarmeervoorvraagstellingen.
Omeenvoorbeeldteontlenenaandechemischezin,kanikUhet
onderzoek noemennaardeprocessendieplaatshebbenophetmomentdatmoleculenvaneensmaakstofdemembraanvandezintuigcelraken.Hoewordtdespecificiteit vandereactietussende
prikkelstofendecelmembraanverklaard?Welk procesherleidt
dezereactie tothetontstaanvanzenuwimpulsen?Ziedaar enkele
vragendievanuit eenfysico-chemischeachtergrond kunnenworden
benaderd.

Enkele vandeeerderbesprokenvoorbeeldenwerdenontleend aan
hetbetrekkingenleven vaninsekten,nietgeheeltoevalligwanneer
Umijnlevensloopkent.Toch isdevraagstelling indegenoemde
gevallengeenszinstypisch voordeentomologie,integendeel.De
fysiologietracht inhogematefundamentele levensverschijnselen
tebeschrijven inalgemenewetmatigheden,dielosstaanvande
grotegevarieerdheid vanvorm,waarmeedelevendenatuurzichaan
onspresenteert.Eennatuuronderzoeker zoalsRumphiusverkeerde
geheelindebanvanderijkdomenenormeverscheidenheid vaneen
ongereptetropischenatuur.Voordetaxonomendienahemkwamen
vormdedezeverscheidenheid eenuitdaging omtetrachten daarin
enigeordening tebrengenenereensysteem inteontdekken.De
fysiologen trachtten,losvandezeverscheidenheid,mechanismen
enprocessendielevendeorganismenkenmerken,teabstraheren.

- 15

Zelfsdevergelijkende fysioloog,dieidentiekeprocesseninverschillendediergroepenbestudeert,zoalsbijv.deademhalingdoor
zoogdieren,visseneninsekten,zal,nagewezentehebbenopde
verschillendemechanismendieindezediergroepenwordengevonden,
denadruk leggenopfundamenteleovereenkomstighedendieworden
aangetroffenbijzoverschillendediervormen.Dankzijdezeextrapolatiemogelijkhedenkunnenverscheidene fysiologischeprincipes
wordengeanalyseerd aanongewerveldedieren,waarnadezekennis
alsbasisvooronderzoek aangewerveldedierenkandienen.De
grondleggervandemodernefysiologie,ClaudeBernard,zelfmedicus,adviseerdereedsomuitpraktischeoverwegingenalsproefdierendiesoortentegebruiken dieenerzijdshetteonderzoeken
fenomeenduidelijk vertonen,anderzijds zolaagmogelijk opde
phylogenetische laddervoorkomen.Voorditstandpuntkunnenbovendienethischemotievenwordenaangevoerd.Deconsequentieis
datwijonzeinzichten indefysiologievandehogerevertebraten,
inclusiefonszelf,medeverworvendooronderzoek aanslakken,
vliegen,kikkersenratten.Deresultatenvanditvergelijkend
fysiologisch onderzoekbenadrukkendeeenheidvandelevendematerie,ondankshetfeitdathetLevenzichinz'n uiterlijkeverschijningsvormineenzogroteverscheidenheid aanonsvoordoet.

IndewatcryptischetitelvandezebeschouwingheeftUwellicht
reedseenzekereambivalentietenopzichtevanonzeproefdieren
bespeurd.Ikhebdaarmeewillenuitdrukkenhoewijbepaaldebiologischeaspectenvanonzevlinders,inditgevalderelatiesmet
hetmilieuviazintuigen,inmeerofminderematezullenkunnen
ophelderen.Aandeanderekant zullenweechteruiteendergelijk
succesnietzondermeermogenconcluderendatweeensinstaat
zullen zijndevolledige ingewikkeldheidvaneenlevendorganisme
geheeltebevatten.Deordening,eenniet-stoffelijkeentiteit
13)
waarhetLevenzichuit ,isvaneenzógrotecomplexiteit,
nietslechtsinruimte,maarook intijd,datwijnietmogenverwachtenhaarooitgeheeltekunnendoorzien.Tot zolangblijfter
inallelevendeorganismen ietsaanwezigvan"GodsGoochelaartjes".
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Zeer gewaardeerde

toehoorders,

Aanheteindevandezebeschouwingwilikgaarnemijndankuitspreken jegensH.M.deKoningindiehetvoorstelvoormijnbenoemingaandezeHogeschoolheeftwillenbekrachtigen.

Mijne Heren Leden van het College van

Bestuur,

IkstelerprijsophierinhetopenbaarUmijn erkentelijkheid
tebetuigenvoorhetvertrouwendatUmijbetoondedoormij
voordezefunctievoortedragen,zowelalsvoordemedewerking
dieikreedsvanUondervondbijderealisatievandevoorzieningentenbehoevevanhetonderwijsenonderzoek.

Hooggeleerde De Wilde,
HetmoetvoorUeenvoldoening zijndatéénvanUwleerlingenaan
onzeHogeschooldevergelijkende fysiologiegaatdoceren,het
gebiedwaarópUzelfzoactiefbentgeweest.Datditkongebeuren
iseentekenvandebredewetenschappelijke ontwikkelingdieU
binnenhetvakgebiedderentomologieaanUwleerlingenvermagte
geven.ZoalsUweetheb ikslechtsnodemijnplaatsindeonder
Uwleidingstaandegroepverlaten,waarUwsprankelendegeest
zowelwetenschappelijk alsmenselijk eenenormestimulansuitoefent.Ikachtheteenvoorechtomindetoekomst,vanuitde inde
jarengegroeidevriendschap,vanUwinzichtentemogenblijven
leren.Weestovertuigd datUmijdoordejarenheenonvergete-.
lijkewaardenhebtmeegegeven.

Dames en Heren medewerkers aan de afdelingen
combineerde

Entomologie en Ge-

Diensten,

Iedermensdanktdezinvanzijnbestaanvooreenbelangrijk deel
aandemenseninzijnnaasteomgeving.Datikinmijnwerk voldoeninghebgevondeniseengevolgvandegoedeverstandhouding
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metUallen,die,iederopzijnwijze,aandatwerkdeelnamen.
Daarbijmocht ikgeleidelijk aanvelenvanUalsvriendengaan
beschouwen.

Hooggeleerde F rem,
Devriendelijkheidenvanzelfsprekendheid waarmeeUeentweede
kapiteinophetschipbinnenhaalde heefthetbeginvanmijnnieuwe
taakenormvergemakkelijkt.Hetvormteengoedevoedingsbodem om
onzegemeenschappelijke wens,namelijk defysiologie inhaarvolle
breedtetedoceren,totuitvoeringtebrengen.

Dameaen Heren medewerkers aan het Laboratorium voor

Fysiologie

der Dieren,
Deopenheid enbehulpzaamheid dieUmijvanafdeeerstedaghebt
betoond,debereidheid waarmeeUhet lawaaienhet stofvaneen
aantalbouwkundigevoorzieningen momenteeldoorstaat,debijstand
dieUaanextrawerkzaamheden verleent,debelangstelling dieU
betoont vooronzeproefdieren,dieniet alleen inafmetingen,
maar ook inbehandelingswijze zosterkverschillen vandeUvertrouwdeproefdieren,hebbenmijhetvertrouwen gegevendatwij
ineengoede sfeertoteenvruchtbaresamenwerking zullengeraken.

Dames en Heren

Studenten,

Onzemaatschappijheeft demateriëlegeneugtennaastdegeestelijkerijkdomaanvaard dieuithetnatuurwetenschappelijk onderzoek voortvloeiden.Zijheeft zichdaarmeeook eenaantalbijna
onoverkomelijkeproblemen opdehalsgehaald. Ikweetdatvelen
vanUzichtottaak stellentetrachtenondermeervanuiteen
natuurwetenschappelijke achtergrond daarvooreenremediete
zoeken.Daarbijzijninzichten infundamentele levensprocessen
onmisbaar.Graagneem ikdetaakopmijtetrachtenUbijhet
verwerven vandie inzichtentebegeleiden.Uweigeninbreng
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isdaarbijessentieel.Eenslechtdocentbereiktmeerbijeen
goedestudentdaneenbekwaamdocentbijeenonwilligstudent.
Ondanks detoenemendemassaficatiehoop iktoch inpersoonlijke
contactenmetU toteenverdieping,bijUenbijmij,vanhet
inzichtindelevendematerietekomen.

IkdankUvoorUwaandacht.
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